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KOVİD-19 hastalığının yol açtığı yüksek risk ve tehlikelerden dolayı ara vermek zorunda kaldığımız İl Başkanları
Toplantımız bugün yapılmış, gündemdeki konu başlıklarıyla
önümüzdeki dönemi kapsayacak siyasi ve stratejik planlamalarımız görüşülmüş, dikkatle gözden geçirilmiştir.

Bahse konu toplantımız bundan sonraki gelişmeleri öngören ufuk derinliğine, siyaseti meşgul eden meseleleri
omurgasından yakalayan görüş zenginliğine sahip olmakla
birlikte memnuniyet verici ölçülerde verimli ve yararlı gerçekleşmiştir.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin kadro ve teşkilat yapısı dinamik, disiplinli, dirayetli, dikkatli, donanımlı ve her şeye de
hazırlıklıdır.
Bugüne kadar milli ve manevi değerlerle teçhiz edilmiş siyasetimiz insanı özne kabul eden vasfıyla serpilmiş, “Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” anlayışıyla sivrilmiştir.
Bu haliyle Türk milletine hizmet sevdamız günden güne
büyüyen şevk ve heyecanla yoğunlaşıp yaygınlık kazanmıştır.

Dünyaya baktığımız yer Türkiye, üzerine basıp yükseldiğimiz yer Türk vatanıdır.

Ülkemizi hedefine alan her tehdide, her tertibe, ter tezgâha karşı duruşumuz kavi, tavrımız kat’i, mücadelemiz
köklüdür.
Ayasofya Camisi’nin ibadete açılmasıyla ilgili haklı beklentimizin hilafına, egemenlik haklarımıza yönelik, özellikle
ABD ve AB kaynaklı şantaj ve saldırganlıklar bizim nazarımızda yok hükmündedir.
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Danıştay’ın konuyla ilgili makul, mukaddesatımıza saygılı
ve maşeri vicdana müzahir tarihi nitelikli kararını kısa zaman içinde açıklayarak tartışmalara son noktayı koyacağını
ümit ediyoruz.
Milli varlığımıza karanlık pusular kuran, milli haklarımızı
çiğneyip çürümeye terk etmeyi kurgulayan iç ve dış odaklarla
mücadelemiz amasız ve amansız düzeydedir.

Diğer yandan, KOVİD-19 virüsünün insanlığa musallat olması başka bir dünyanın kapılarını aralamış; sosyal, siyasal
ve ekonomik temelde yankıları zaman içinde hissedilecek değişimlerin kilidini açmıştır.
Salgın beşeriyetin öncelik sıralamasını mecburen etkilemiştir.

Türkiye yeni tip Koronavirüse karşı muazzam bir direnç
göstermiş, pek çok ülkeden pozitif ölçülerde ayrışmış ve bunlarla da arasını açmıştır.

Milli birlik ve dayanışma ruhumuzun musibet karşısında
ayağa kalkışı mukayeseli üstünlüğümüzü hem tezahür hem
de tescil ettirmiştir.
Ne var ki Türkiye’nin yükselen başarı grafiğini karalamak,
mukavemet ve mücadele performansını kırmak için tetikte
bekleyenlere salgın günlerinde fazlasıyla şahit olunmuştur.

Türkiye’nin imajını kötülemek, yükselişini kundaklamak
amacıyla özel çaba harcayan, bozgunculuğun adına da siyaset
diyen çarpık zihniyetler çuvallamakla kalmamışlar, çırpına
çırpına batmışlardır.
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Cumhuriyet Halk Partisi KOVİD-19’a umutlarını bağlayan,
siyasetlerini bağdaştıran, geleceklerini bahşeden yıkım faillerinin mihrakı ve mihmandarı olmuştur.
Bu yalın gerçek CHP için utanç verici bir rezalettir.

Bir tarafta Türkiye’nin kaybetmesine yatırım yapmak diğer tarafta hastalıktan siyasi rant devşirmek yalnızca insaf ve
izan eksikliği değil, aynı zamanda ayıp ve ahlaksızlıktır.
Salgının kontrolden çıkıp ülkeyi yönetilemez hale düşürmesi, demokrasi dışı arayış ve beklentilerin tırmanarak sosyal ve ekonomik krizle eklemlenip bir volkan ağzı gibi patlaması CHP’nin yegâne gizli gündem ve özlemidir.

Zararlı ve zehirli bir mecra haline dönüşen sosyal medya
platformunda CHP-HDP-İP arasında sahne alan kısa paslaşmalar, birbirlerini taltif eden serenat ve güzellemeler bunların
aynı kirli amaca hizmet ettiklerini zahmetsizce belgelemiştir.

Zillet İttifakı’nın lekeli figüranları Twitter’da film çevirip
birbirlerini selamlarken oynatıldıkları sefil senaryonun ne
kadar köhne ve kifayetsiz olduğu da gün yüzüne çıkmıştır.
CHP Genel Başkanı’nın Cumhur İttifakı’na duyduğu tedavisi imkânsız antipatisi ve alerjisi bir bakıma Türk milletiyle
yaşadığı derin ihtilafın yansımasıdır.

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştığı
bir açıklamada zekâ seviyesini ve akıl düzeyini fazlaca yoruma gerek bırakmadan açık etmiş, başka bir ifadeyle yakayı
ele vermiştir.

Davul-tokmak metaforundan hareketle Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızdaki hasbi, harbi ve haysiyetli diyalog
13

üzerinde kuşku uyandırmayı hedefleyen bu gafilin önce boynuna geçirilmiş zillet ve esaret zincirinden kurtulmayı denemesi acil bir ihtiyaçtır.

Türkiye düşmanlarından sipariş alarak icazetli siyaset yapan Kılıçdaroğlu’nun, Cumhur İttifakı’nın millet iradesiyle ve
15 Temmuz mücadelesiyle örülen hisarlarında en ufak gedik
açması hezeyan ötesi bir hayaldir.
CHP Genel Başkanı öncelikle kimlerin dolduruşuna gelip
hangi hıyanet lobilerinin taşeronu ve teşrifatçısı olduğunu yüreği varsa itiraf, cesareti varsa da ilan etmek durumundadır.

CHP zordadır, daralan zillet çemberinin içinde sıkışmıştır.

Kılıçdaroğlu’nun partimizi kast ederek; “Türkiye son seçimlerde yüzde 11,9 oy almış bir partinin tahakkümü altında
yönetiliyor” isnat ve ifadesi hayâsız bir uydurma, sahibini
hüsrana uğratacak kuyruklu bir yalandır.
Türkiye’yi yöneten bellidir, hamd olsun sağlam ve milli
bir irade hükümet sorumluluğunu üstlenmiştir.

Cumhur İttifakı al-ver ortaklığı, menfaat birlikteliği, makam ve mevki üzerine bina edilmiş gevşek, pazarlıkçı ve iş
bitiminde dağılacak ucuz bir yapı değildir.

Bu kutlu ittifak anlayışının temeli vatanseverlikle atılmış,
harcı fedakarlık kültürüyle karılmış, ilkeleri şehitlerimizin
anılarıyla yoğrulmuştur.
Kılıçdaroğlu’nun kafası bu gerçekleri kesinlikle almayacak ve anlamayacaktır.

Geldiğimiz bu aşamada üzerinde durulması ve aracısız
sorulması gereken asıl soru; CHP’yi kimin yönettiği, tarlasını
kimlerin sürdüğü muammasıdır.
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26-27 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak CHP’nin 37’inci
Olağan Büyük Kurultayı siyaset tarihimizde ayrı bir önem ve
özelliğe sahiptir.
Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’nin kaynağına ve tarihsel
hüviyetine dönerek bugünkü teslimiyetçi yönetiminden kurtulması, Atatürk’ün partisinde süregelen işgalin sonlandırılması maksadıyla altın bir fırsat önümüzdedir.
Bu partinin içişlerine karışmak bizim işimiz değildir.

Ancak yaşı Cumhuriyet ile aynı olan bir partinin siyasi istikrar ve denge açısından milli bir bünyeye, ehil ve emin bir
yönetim anlayışına, geleneksel yapısına süratle kavuşması
samimi dileğimizdir.
Bugünkü CHP, FETÖ’nün geçim kapısıdır.

Bugünkü CHP, PKK’nın nefret yayan ağzıdır.

İP, CHP’nin gölgesinde kuruyup giderken, HDP ilik nakli
yapmaktadır.

Bir zamanlar AK Parti’den nemalanan, üstelik koltuk ve
şöhret kazanan, sonra da kulaklarına fısıldanan dedikodulara
kanıp indikleri treni taşlamaya başlayanların CHP’nin kuytusunda ikbal arayışları sadece bir tenakuz değil, aynı zaman
tenkit edilmesi gereken bir erdemsizlik örneğidir.

CHP yola dökülen eskileri toplayarak, hurdaya çıkmış
isimleri zillet şemsiyesi altına alarak siyasette mevki elde
edip mesafe katedeceğini zanneden acıklı ve arızalı bir zihniyetin ta kendisidir.
Bu parti kendi gerçeğine sırt dönmüş, kendi ana yatağına
ters düşmüş, tarihsel rotasından şiddetle savrulmuştur.
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Karşımızdaki CHP olgusu Türkiye’nin milli güvenliğini
riske atan çok bilinmeyenli bir denklemdir.

Türk milletinin ruh kökünden kopmuş, milli hedeflerinden uzaklaşmış, Türkiye’nin karşısındaki zulüm bloklarına
kapılanmış partilerin takip ettikleri politikalar geleceğimizi
de tehdit etmektedir.
Cüppelerini çıkarmadan siyasete soyunan, ülkemizin iç
huzur ve barış ortamını zedeleyen bazı baro temsilcilerinin
kışkırtıcısı CHP’dir, İP’tir, HDP’dir.
Diğer yedeklerle ilgili söz söylemek ise boşuna bir emektir.

Dediğim dedik, çaldığım düdük diyen, kendi çıkarları
olunca demokrasiyi hatırlayıp, olmayınca despotluk suçlaması getiren bazı baroların TBMM’nin giriş kapısında sergiledikleri ibretlik manzaralar talihsizlik ve ilkelliktir.

Hak aramak yerine hadise çıkarmaya bilhassa gayret
edenler, Türkiye’nin sağduyu ve sükûnet ortamını bozmak
için baronluğa heveslenenler tarihi bir hatanın içindedir.
Türk milletinin iradesi tahakküm altına giremeyecektir.

Kimin ne düşüncesi varsa, ne talebi bulunuyorsa
TBMM’de dile getirmesi hem doğru bir tercih hem de meşru
bir temindir.
“Savunmayı savunuyoruz” bahanesiyle sokaklara dökülen
baronlaşmış bazı baroların kanun dışı yol ve zorlamalara tevessül etmeleri Türkiye’nin belini bükmeyi amaçlayan çevrelere koz vermektir.
Hiç kimse Fransa’yı kasıp kavurmuş sarı yeleklilerin eylemlerine özenmeyi, Gezi benzeri bir kalkışmanın fitilini tutuşturmayı aklından ve hayalinden geçirmemelidir.
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Zira sonuçları ağır olacaktır.

Yıllardır baroları kendi çiftlikleri haline getirenlerin, ideolojik saplantılarla dar kadroculuk yapanların gayri ahlaki
ayrıcalıkları sorgulanmalı, nihai olarak sonlandırılmalıdır.
Demokrasi baro yönetimlerine kusursuz şekilde hâkim
olmalıdır.

Savunma kavramı Türkiye’ye saldırı ve suikast kılıfı haline getirilmemelidir.

Akl-ı selimin öne çıkıp anlaşma ve uzlaşma dinamiklerinin egemen olması temennimizdir.
Türkiye Libya’dan Akdeniz’e, Suriye’den Ege’ye, Irak’tan
Kıbrıs’a kadar pek çok sorunla uğraşmaktadır.

Terörle mücadelemiz yüksek bir şuur ve inanmışlıkla devam etmektedir.

Bugünkü hassas dönemde; istiklal için birlik, istikbal için
dirlik ortak paydamız olmalıdır.
Nihayetinde kazananın Türkiye olması için de el birliği,
güç birliği ve hedef birliği stratejik bir öncelik halini almalıdır.

Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi’nin 14 Mart
2021’de yapacağı 13.Olağan Büyük Kurultayı’nın ana teması
da buna muvafık olarak tayin ve tespit edilmiştir.
Çağrımız zamanlar üstü bir kavrayış ve kader ortaklığının
özetidir:

“İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye
olacak.”
17

13.Olağan Büyük Kurultayı’mıza giden süreçte, Siyasi Partiler Kanununa uygun olacak şekilde yapılması lazım gelen il
ve ilçe kongrelerimiz 9 Ağustos 2020 tarihinde Samsun’un İlkadım ilçesiyle birlikte başlayacaktır.
Bu kurultayımız Milliyetçi Hareket Partisi’ni 2023’e ulaştıracak kadro, siyaset ve programın belirlenmesini de sağlayacaktır.
Yolumuz uzun, zahmetli ve çetindir.

Yardımcımız Allah, ilham ve irademizin yol başçısı büyük
Türk milletidir.

İl başkanlarımız yörelerinde sorumluluk duygusuyla ve
dava ruhuyla hareket edecekler, insanüstü bir çalışma azmini
sahaya aynen yansıtarak partimizi muvaffakiyetle temsil edeceklerdir.

Dün Sakarya’nın Hendek ilçesinde kurulu bulunan havai
fişek fabrikasında yaşanan kahredici patlama bizleri derin
bir üzüntüye sokmuştur.
Bu faciada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza şifalar, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

İnanıyorum ki, vahim patlamanın yaraları süratle sarılacak, bu felaketin üstesinden dayanışma ve yardımlaşma hissiyatıyla gelinecektir.

Allah’tan niyazım aziz milletimizi her türlü kaza, bela ve
hastalıktan koruması ve kollamasıdır.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN
“SAKARYA’DA MEYDANA
GELEN PATLAMAYLA” ILGILI
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
9 TEMMUZ 2020

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kurulu bulunan bir havai
fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020 Cuma günü meydana gelen patlamanın acısı ve yankısı henüz geçmemişken, yeni bir
vahim olayın vuku bulması milletimizi bir kez daha derinden
üzmüştür.
Hendek’te bulunan bir taş ocağında, felaketin yaşandığı
havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılmaları amacıyla taşındıkları kamyondan indirilmesi sırasında maalesef patlama yaşanmıştır.
Bu kapsamda üç kahraman Jandarmamız şehit olmuş, altı
kardeşimiz de yaralanmıştır.

Aziz şehitlerimize, 3 Temmuz 2020 tarihli patlamada hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor, yaralanan ve tedavi gören kardeşlerimize şifalar niyaz ediyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN
“DANIŞTAY 10. DAIRESI’NIN
AYASOFYA CAMISI’YLE ILGILI
VERMIŞ OLDUĞU KARAR”
HAKKINDA YAPTIKLARI
YAZILI AÇIKLAMA
10 TEMMUZ 2020

Ayasofya Cami’si Türk milletinin mukaddes bir emaneti,
mazisi İstanbul’un fethine kadar dayanan kutlu bir mabedidir.

Fetih sembolümüz olmakla birlikte, 567 yıllık bir geçmişin itibar ve inanç onuru olan Ayasofya’nın 24 Kasım 1934’de
müzeye dönüştürülmesini müteakip alev alan tartışmalar bugüne kadar uzanan bir seyir izlemiştir.
Nihayetinde Danıştay 10.Dairesi muazzam bir karara
imza atarak Ayasofya Camisi’ni müzeye dönüştüren Bakanlar
Kurulu Kararı’nı iptal etmiştir.

Bunun üzerine yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla Ayasofya Cami’si Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmiş,
böylelikle ibadete açılmasının önünde hiçbir mani hal ve engel kalmamıştır.
Milliyetçi Hareket Partisi Danıştay 10.Dairesi’nin kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir.
Çünkü Ayasofya Camisi’nin ibadete açılması konusu uzun
yıllardır tavizsiz arzumuzdur.

Müslüman Türk milletinin haklı ve meşru beklentisi karşılık bulmuş, Ayasofya’nın kapıları hamd olsun ardına kadar
açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır.
Nitekim bugün tarihi bir gün olarak tezahür etmiştir.

İnanç haklarımızı, egemenlik kazanımlarımızı tahrip ve
taciz etmek maksadıyla kuyruğa giren ülkeler, odaklar ve husumetle beslenen çevreler kaybetmiştir.
İrade milletin, karar hukukundur.
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Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması sürecinde açık irade beyanıyla tarafını ve samimiyetini gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sürekli Vakıflar, Tarihi Eserlere ve Çevreye
Hizmet Derneği’ne, elbette Danıştay 10.Dairesi’nin değerli
hukuk insanlarına yürekten teşekkür ediyorum.
Ayasofya Camisi’nin Türk-İslam alemine hayırlı ve mübarek olmasını, bu tarihi mabedimizde yapılacak ibadetlerin,
kılınacak namazların kabulünü Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
BELEDIYE BAŞKANLARI
TOPLANTISININ ARDINDAN
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
11 TEMMUZ 2020

Planlanmış bir takvim çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz
parti içi siyasi toplantı ve çalışmalara bugün yeni bir halka eklenmiştir.
Merkez Yönetim Kurulu, Milletvekilleri, İl Başkanları toplantılarımızı sırasıyla yaptıktan sonra, 31 Mart 2019 tarihinde
seçilerek görev alan belediye başkanlarımızla bir araya gelinmiş, ülkemizin ve belediyelerimizin öncelikli gündem başlıkları değerlendirilmiştir.
Milliyetçi Hareket Partisi yerel yönetimlerde markadır.

Halka hizmeti Hakk’a hizmet gören partimiz “Üretken Belediyecilik” ilkesiyle hem öne çıkmış, hem de dürüst, müşfik,
çalışkan yönetim anlayışıyla serpilmiştir.
Belediye yönetimleri demokratik süreçlerin en önemli
etapları arasındadır.
Vatandaşlarımızın yaşadıkları beldelerden büyükşehirlere
kadar aradıkları, özledikleri, umutla bekledikleri ilk temas ve
hizmet noktası belediyelerdir.

Ancak hiçbir belediye yönetimi milli iradenin takdir ve teveccühünü istismar ve inkâr yanlışına sapmamalıdır.
Sandık marifetiyle belediye başkanı seçilmek erdem ve
ehemmiyeti bilinmesi gereken demokratik bir mükâfattır.
Bu konuda tereddüde mahal yoktur.

Beş yıl süreyle üstlendikleri emanete dikkat, riayet ve sadakat gösteren belediye başkanları hürmetle yad edilirken,
ihanet edenler adli ve idari tasarruflarla layık oldukları muameleyi kaçınılmaz şekilde görmektedir.
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Seçilmek hiç kimseye hukuken ayrıcalık sağlamayacaktır.
Çünkü hukuk karşısında herkes bir ve eşittir.

Belediye imkanlarını terör örgütü lehine seferber eden
bölücülerin görevlerinden derhal uzaklaştırılmaları, emanetin ise tekrardan millete tevdii adalet ve ahlakın zorunlu bir
gereğidir.
Demokrasi hıyanete cevaz ve geçit vermeyecektir.

Türk milleti hakkını ve hukukunu uyanık bir şuurla muhafaza edecektir.

Karanlık ve kirli ilişkilere gömülmüş, terör örgütü PKK’nın
fiili kontrolüne girmiş HDP’li bazı belediye başkanlarının hukuki tedbir yoluyla görevlerinden uzaklaştırılıp yerlerine kayyum atanması çok doğru ve yerinde bir karardır.

Bu kapsamda kayyum atanmasını eleştirip, yapılan idari
tasarrufu demokrasi ayıbı olarak değerlendiren sorumsuz ve
işbirlikçi siyasetçilerin işlenmiş ağır suçların bir parçası oldukları da bir başka gerçektir.
Suçu ve suçluyu övmek, rezalet ve melaneti benimsemek
hiç kimseyi şeref sahibi yapmayacak, tam tersine millet nezdinde zora sokacak, ağır şekilde sorgulatacaktır.
Belediye başkanlığı millete ihanetin kılıf ve kisvesi olamayacaktır.

Zillet İttifakı’nı oluşturan sığ ve sığıntı partilerin ağız birliği halinde kayyum atamalarına tepki göstermeleri kontrolsüz
savrulma halinin teyididir.
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PKK’ya yardım ve yataklık yapan belediye başkanlarını sırf
sandıktan çıktılar diye savunmak ve sahiplenmek ayıplı, arızalı, alacalı bir siyasettir.
CHP bu yanlışın pençesindedir.
İP bu hüsranın peşindedir.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı yapan Serok Ahmet bu
hezimetle bezenmiştir.

HDP ile PKK’nın ardına düşen CHP-İP ve diğer vagon partilerin yangından mal kaçırma telaşları, çölde deve izi sayma
tuhaflıkları deyim yerindeyse izan ve irade iflasının belirtisidir.
Türkiye egemenlik haklarına toz kondurmama azim ve kararındadır.
Bu kararın gevşetilmesi, bu kararlılığın yargılanması niyet
ve hedef sahiplerini mahv-ı perişan edecektir.

Türkiye’nin, kerameti kendinden menkul mihrakların ağzına bakma dönemi geride kalmıştır.

Artık söz dinleyen değil sözü dinlenen, üzerinde hesap yapılan değil hesapları bozan bir ülke gerçeğine herkes alışmalı,
buna saygı duymalı, sonuçlarına da hazır olmalıdır.
Ayasofya Camisi’nin tekrar ibadete açılması bu kesif ve kesin iradenin en can alıcı muhassalasıdır.
Sürekli Vakıflar, Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği
31 Ağustos 2016 tarihinde, Ayasofya Camisi’nin müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nın iptali istemiyle dava açmıştır.
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Vakıf malı olan Ayasofya’nın, vakfiyesine muvafık şekilde
cami olarak kullanılması milletimizin uzun yıllardır hasreti ve
beklentisidir.

Aynı zamanda eşsiz bir mimarlık ve sanat abidesi olan Ayasofya’nın ibadete açılması inanç haklarımızın mecburi bir gereğidir.

Aksi bir iddia ve ileri sürülecek ifade hükümsüz ve temelsizdir.
Ayasofya’nın, vakfeden kutlu ecdadımızın emaneti doğrultusunda kesintisiz cami olarak kullanılması bağlılık ve vefayla
yerine getirilmesi şart olan tarihi bir sorumluluktur.
Vakıf senedi hukuk gücündedir.

Nitekim vakfedilen Ayasofya’nın niteliği ve kullanım amacı
değiştirilemeyecektir.
Bu durum aynı zamanda herkes için bağlayıcıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin vakfedenin iradesine uygun olarak vakıf varlığının kullanılmasını sağlama hususunda çok açık
mükellefiyeti olduğu kuşkusuzdur.
Nihayet Ebulfetih Sultan Mehmet Vakfı’nın mülkiyetinde
olan Ayasofya Camisi’nin kilitleri açılmış, maziyle atinin manevi kucaklaşması temin edilmiştir.

Türk-İslam alemi yeni bir diriliş ve yükseliş müjdesini İstanbul’dan parlayan ışık huzmesinden almıştır.

Danıştay 10.Dairesi müstesna bir karara imza atarak Ayasofya Camisi’ni müzeye dönüştüren 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nı iptal etmiştir.
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Elbette Müslüman Türk milletinin hislerine tercüman olmuş, sonuç itibariyle milli vicdan müsterih hale gelmiştir.

567 yıldır devam edegelen fetih sürecimiz yeni bir safhaya
geçmiş, bütün Türk ve İslam beldeleri ayağa kalkmıştır.
Hitamında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla Ayasofya Camisi’nin yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılmasının önündeki bütün sahte ve sanal bariyerler yıkılmıştır.
86 yıldır kutuplaşmalara konu olan bir tartışma hukuki ve
siyasi mutabakatla çözüme kavuşturulmuştur.

Ayasofya Camisi’nin ibadete açılması 567 yıllık çağrıya kulak vermenin, itibar ve ihtimam göstermenin muhterem bir
neticesidir.
Ayasofya yeryüzündeki bütün camilerimizi, bütün mescitlerimizi selamlayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi bu gelişmeden dolayı son derece
bahtiyardır.
Uzun yıllardır dile getirdiğimiz bir talep karşılanmıştır.

Milletimizin isteği olmuş, adalet ve hak yerini bulmuştur.

Bundan rahatsız olanlar ise kendilerine başka meşgale aramalıdır.

Ayasofya Camisi’nin Müslüman gönüllerle buluşması İslami ve tarihi bir sorumluluk olmanın yanında egemen devlet
müktesebatımızın, bağımsızlık prensibimizin bihakkın gerek
ve şartıdır.
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Türkiye onun bunun dayatmalarıyla tarihi gerçeklerine sırt
çevirmeyecektir.

Kudüs’te menfur senaryoları tedavüle sokanların Ayasofya
özelinde bize ikaz dolu mesajlar vermesi nafile bir çabadır.
ABD yönetiminin “Hayal kırıklığı” yorumu cibilliyetsiz ve
ciddiyetsiz bir ithamdır.

1987’den 2019’a kadar silah ambargosu uyguladığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne, birden bire askeri eğitim desteği
vereceğini ve kaynak sağlayarak güvenlik ilişkilerini geliştireceğini duyuran ABD, Türkiye’yi sıkıştırmak maksadıyla hamle
üstüne hamle yapmaktadır.
Doğu Akdeniz ve Libya’da bütün muhasım odakları karşısına alan ülkemizin tarihi ve egemen haklarını koruma gayesi
varoluş onurudur.

Bir yazar müsveddesinin, “Ayasofya’yı yeniden camiye çevirmek dünyanın geri kalanına artık seküler değiliz demektir”
ifadesi kafasının her zerresi dikenle sarılmış Pamuk soy isimli
bir şahsın mesnetsiz sızlanmasıdır.
Böylesi köksüzler düştükleri aidiyet krizinde hamiyet ve
haysiyet imhası yaşamışlardır.

“Osmanlı hukuku Cumhuriyet hukukunun yerine geçti” diyen sözde akademisyenler de aslında cehaletlerinin ve ideolojik taassuplarının kurbanı olmuşlardır.
İnanç hakkı insan hakkıdır. Bunu tasdik ve tasvip etmeyen
insanlık değerlerine düşmandır.

Bunun hilafına her söz, her tavır, her eylem boşluktadır, hukuken de ağır kusurludur.
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Egemen sınırlarımız içinde nerede ibadet edeceğimiz, nereyi ibadete açacağımız sadece bizim tayin ve tespit edeceğimiz bir konudur.
Son zamanlarda Yunanistan Başpiskoposunun kontrol dışı
hezeyanları elbette hiçbir şeyi değiştirememiştir.
Ayasofya Camisi Türk milletinin emanetindedir.

Bu emanetin üzerinde şaibe oluşturmak ve şüphe uyandırmak hiç kimsenin haddi ve harcı değildir.

Küstah bir dille, “Türkler Ayasofya’yı ibadete açmaya cesaret edemezler.” diyen Yunanistan Başpiskoposu, bundan sonra
ağır bir mahcubiyet ve mağlubiyet travmasına gömülecek, nifak saçan ağzını bıçak bile açamayacaktır.

Atina’da tek bir cami bulunmazken, Türkiye’nin dört bir tarafında 400’e yakın Kilise, Sinegog veya Havra’nın bulunması
aziz milletimizin din ve vicdan hürriyetine duyduğu hürmetin
muteber bir sonucudur.
Batı dünyası hala ehl-i salip mantığıyla hareket etmektedir.
Gizli emeller ve gizil hedeflerin saklanması mümkün değildir.

Asırlar evvel İstanbul’da kurulan Latin Devleti’nin veya
yeni bir Bizans’ın hayallerini kuranların hain hevesleri haram
kursaklarında kalacaktır.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borell’in geçtiğimiz günlerde
yaptığı bir konuşması bizim nazarımızda ibretliktir.
Avrupa Parlamentosu’nun çatısı altında, 1571 İnebahtı
Deniz Savaşı’ndan önce Haçlı donanması teşekkülünü isteyen
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Papa 5.Pius’u gördüğünü eleştiri tonu yüksek bir şekilde haykırması bir bakıma itirafnamesidir.

Hatta bahsi geçen savaşta Haçlı donanmasına komuta eden
kişiyi işaret ederek; “Avusturyalı Johann arıyorsanız bana bakmayın” sözleri hem sağduyulu bir devlet adamı tutumu, hem
de içinde bulunduğumuzun vahim sürecin hazin özetidir.
Bazı baro başkanları Kuğulu Park’ta hamaset ve husumet
nöbetindeyken Türkiye’nin sürdürdüğü yüksek mücadele hakikaten de hayranlık uyandırmaktadır.

Ülkemiz bir yanda KOVİD-19 hastalığına karşı muazzam
bir direniş gösterirken, diğer yanda terörün kaynağını kurutmak için seferberlik ruhuyla hareket etmektedir.
Bir yanda Suriye, Irak ve Libya’da milli güvenliğimize, milli
bekamıza yönelik tehditler söndürülürken, diğer yanda siyasi
ve ekonomik istikrarımızın kökleşmesi için etrafımızı çevreleyen abluka kırılmaktadır.
Lafa gelince çoğulcu demokrasi yanlısı olduğunu iddia
edenlerin, sıra çoklu baro sistemine gelince eleştiri oklarını
fırlatmaları abes bir tenakuzdur.
Baroların demokratikleşmesi bazı kesimleri neden ürkütmektedir?
Avukatların Marksist-Leninist yasa dışı örgütlerin ve bilhassa CHP’nin tasallutundan kurtarılıp özgürleşmeleri niye
yanlış görülmektedir?
Çoklu baroyla birlikte baroların siyasileşeceğini iddia
edenler, bugünkü şartlarda baroların siyasetten başka ne iş
yaptığını hangi ara itiraf edeceklerdir?
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Yollarda yürüyen, duvar diplerinde bekleyen, parklarda
nöbete giren bazı barolar, şimdiye kadar vatan ve millet için
hangi fedakârlıkları yapmışlardır?

Hepsinden mühimi ise cevabı aranması gereken soru şudur:

Hukukun üstünlüğü temelinde yükselen bir devlette, suç
ve suçluyla amansız mücadelenin sürdüğü bir dönemde, 140
bine yaklaşan avukat sayısı hiç sorun edilmeyecek midir?
Savunma hakkı kutsaldır, yok sayılamayacaktır.

Ancak bazı barolar sadece ikbal ve istikballerinin savunulmasıyla uğraşmaktadır.
Türkiye’de hiç kimse dokunulmaz değildir.

Milletimiz ne istiyorsa, neyi umuyorsa o yapılacaktır.

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi nihayetinde kabul edilmiş, Gazi Meclis
son sözünü millet nam ve hesabına söylemiştir.
Mesleki dayanışma bir yere kadar anlamlı ve değerlidir,
ama asıl olan milli birlik ve dayanışma ruhunun canlılığı ve cesametidir.
CHP Genel Başkanı’nın çoklu baroyu üniter yapının kalbine
sokulan hançer olarak tanımlaması iflas etmiş, saman altından
ihanete payanda olmuş, yüzeye çıkınca da çanak tutmuş müflis
bir siyasetçinin pespayeliğidir.

Şahsımı egemen güçlerin taşeronu diyerek iftirayla itham
eden Kılıçdaroğlu yalnızca terbiye muhalifi değil, aynı şekilde
PKK-FETÖ’nün muhibbi, muhteris yüzlü mihmandarıdır.
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Asıl taşeron ve teşrifatçı bellidir.

FETÖ’ye kardeş, CHP’ye candaş, HDP’ye yoldaş olarak sivrilen İP’in bu taşeron ve teşrifat kadrosunda yer alması bir başka düşündürücü çarpıklıktır.
Milli ve üniter devlete kimlerin hançer salladığı, bu sallayan hain ellere kimlerin refakat edip sempati beslediği milletimiz tarafından çok iyi bilinmektedir.

Kılıçdaroğlu boşuna çırpınmasın, Cumhur İttifakı, cumhurun ruh kökünden doğup yine cumhurun aziz varlığına hizmet
ederek yoluna devam edecek, hançer sallayan iğrenç elleri eklem yerlerinden kıracaktır.
Milliyetçi Hareket Partisi, istiklal için birlik, istikbal için
dirlik hedefindedir.

Milliyetçi Hareket Partisi kazanın Türkiye olacağına da
can-ı gönülden inanmaktadır.
Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanları bugüne kadar yaptıkları başarılı ve yürekli çalışmalarına bundan sonra
da artan şevkle devam edeceklerdir.

Türkiye’nin gelişmesi, büyümesi ve zenginleşmesi için taş
üstüne taş koyup bir çivi bile çakandan Allah razı olsun.
Unutulmasın ki, istikrar güçlenecek, Türkiye yükselecektir.

İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacaktır.

Bu vesileyle bütün belediye başkanlarımıza üstün muvaffakiyetler diliyor, aziz milletime ve muhterem dava arkadaşlarıma en derin şükranlarımı sunuyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“15 TEMMUZ DEMOKRASI VE
MILLI BIRLIK GÜNÜ’YLE
BIRLIKTE AYASOFYA CAMII’NIN
AÇILMASINA TAHAMMÜLSÜZLÜK
GÖSTEREN ÇEVRELERE YÖNELIK”
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
14 TEMMUZ 2020

15 Temmuz 2016 gecesi uzun asırlar boyunca milli hafızalardan çıkmayacak vahim hadiselere, vandal saldırılara,
vahşet dolu teşebbüs ve tertiplere sahne olmuştur.

Tam dört yıl önce, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içine sirayet
etmiş ipotek ve icazet altındaki dar bir kadro devleti işgal, iç
barış ve huzur ortamını imha etmek için harekete geçmiştir.
15 Temmuz’da Fetullahçı Terör Örgütü zalimlerin tetikçiliğini alenen üstlenip cani ve hain yüzünü hayâsız ve hunhar
şekilde göstermiştir.
Türkiye üzerinde hesap yapan, aziz millet varlığının birliğine, dirliğine ve tarihsel sürekliliğine kanlı cephe açan iç ve
dış işgal güçleri FETÖ’yü kullanıp silahlandırarak emellerine
ulaşmak istemişlerdir.

15 Temmuz darbe ve istila teşebbüsü Gezi Parkı kalkışmasının bir devamı, 6-8 Ekim olaylarının bir etabı, bazı il ve
ilçelerimizde yaşanan barikat ve hendek terörünün menfur
ayağıdır.
Türkiye’miz bilhassa son on yıldır pek çok felakete maruz
kalmıştır.
Hem içerden hem de dışardan siyasi, ekonomik ve diplomatik dayatmalar kanalıyla ağır operasyonlara uğrayan ülkemizin 15 Temmuz’da iç kargaşa ve kaosa düşmesi, hatta bölünerek devrilmesi amaçlanmıştır.
Zorlu bir coğrafyada yaşadığımız malum ve mazbut bir
gerçektir.
Geçmişten tevarüs edilen husumet ve huzursuzlukların
bugünkü zaman diliminde farklı yol ve yöntemlerle tedavülde
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bulunması devamlı surette tetikte ve teyakkuz halinde olmamızı gerektirmektedir.

Fetihlerimizin intikamını, zaferlerimizin rövanşını almak
için kuyruğa giren Türk düşmanlarının hiç boş durmadığı, ya
doğrudan ya da devşirdikleri hainlerle rehavetimizi kollayıp
müsait bir ortam yokladıkları bilinen bir husustur.
Çağlar değişip tarih nehri hızla aksa da karanlık senaryoların hep aynı, değişenin ise sadece zulüm figüranları olduğu
bellidir, milli bellekte bütünüyle mahfuzdur.

Gelişmelere tarih şuuruyla bakıldığında her meseleyi kolaylıkla tasnif ve tefrik etmek elbette mümkün ve mutlaktır.
15 Temmuz her şeyden önce terörist darbe kalkışmasıdır.

Sevk ve idare merkezi Pensilvanya, emir ve komuta zinciri
de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hiyerarşik yapısının dışındadır.
FETÖ on yıllar boyunca devlete sızarak yerleşmiş, stratejik ve kritik mevkilere takiye ile yığınak yapmıştır.

Devlet ve toplum hayatının hücrelerine kadar nüfuz eden
bu hain örgüt Türkiye’nin yıkımı için yıllarca hazırlık içinde
olmuştur.
TSK, emniyet, yargı, bürokrasi, medya, iş dünyası, üniversite ve diğer eğitim kurumlarıyla birlikte siyasete yuvalanan
FETÖ, Türkiye’yi tıpkı bir ahtapot gibi sarmıştır.
Melanet Gülen çetesi 15 Temmuz’da Türk milletine silah
çekmiş, son şansını denemiş, son kozunu oynamıştır.

Darbe kisveli işgal girişimine direnen büyük Türk milleti
15 Temmuz’da destan destan büyümüş, bağımsızlık onuruna,
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bekasına ve kutlu varlığına şehadeti göze alarak leke düşürmemiştir.

Darbecilerin gasp ettiği tanklar altında ezilseler de teslim
olmayan, korsan savaş uçaklarının sortileri ve sonik patlamalarına boyun eğmeyen, helikopterlerden açılan ateşlere hedef
olsa da korkmayan, meydanlarda, yollarda, köprülerde direne
direne devleşen aziz millet evlatlarıyla ne kadar övünsek azdır.
15 Temmuz’da ihanet imanı yenememiştir.

15 Temmuz’da batıl Hakk’ı alt edememiştir.

Milli birlik ve dayanışma ruhu şerefsiz akını yerle bir etmiştir.

Türk milleti vatanında Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’ndan
sonra ilk kez namus ve haysiyet müdafaası yapmıştır.
O gece okunan selalar Türk milletinin istiklal sancağının
manevi ve maşeri temsili olmuştur.

Vaiz görünümlü kardinalin ve terör örgütünün silahlı suikastları bizzat milletin muazzam ve insanüstü mücadele azmiyle boşa çıkarılmıştır.
FETÖ ve benzeri yapılanmaların devletin ve milletin güvenliğine, geleceğine, tarihi gerçeklerine ne kadar zararlı oldukları sarsıcı ve somut tecrübelerle sabitleşmiştir.

Türk devlet nizamının muhtevasında hukukun tanımadığı ve tanımladığı örtülü hiyerarşik ilişki ağlarının hangi badire ve belalara yol açtığı herkesçe görülmelidir.
Aidiyet ve tabiiyeti doğrudan hukuksal çerçeveye bağlı olmayanların eninde sonunda devleti ele geçirme sapkınlığına
heveslendikleri açıktır.
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Bu illetten kurtulmak hakikaten bir varoluş meselesidir.

Aynı zamanda yaşanan acıklı travmalar bir ibret vesikasıdır.

Türk devlet geleneğinin iki mühim ve müessir özelliğinden birisi adalet ise, diğeri akıldır.
Bu iki esasa müteveccihen devlet yönetimi millete hizmetle mükellef ve mesuldür.
Bizim ne kaybedecek vatanımız, ne bölünecek milletimiz,
ne de yıkılacak bir devletimiz vardır.
Milletin kaderi devletle bir ve aynıdır.

Ecdadımızın zamanlar üstü çağrısı da bu ilkesel kararlılığa dayanmaktadır.

Üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanca hedeflerle çevrilmiş Türkiye’nin milli birlik ve kardeşlik bağlarını güçlendirmekten, sanal anlaşmazlıkları zayıflatmaktan, tehlikeli kutuplaşmaları bertaraf etmekten başka seçeneği yoktur.
Çare milli kucaklaşmanın her zemine taşınması ve bunun
tecellisidir.

FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C ve diğer terör örgütlerinin dış
destekçileri olduğu kadar iç zaaf ve cepheleşmelerden beslendikleri de inkar edilemez bir durumdur.
Devamlı kriz siyasetine oynayan, demokrasi maskesiyle millet ve devlet aleyhine ilişki ve irtibat hatları kuran
CHP’nin, İP’in, HDP’nin ve diğer yedeklerin bu çarpıcı gerçekleri gözardı etmesi fahiş bir savrulmadır.
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Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup konuşmasında seviyesizliğin ve yüzsüzlüğün girdabına düşerek partimizi suçlayıcı
ifadeler kullanması bu savrulmayı denetimsiz sürüklenmeye
çevirmiştir.
CHP Genel Başkanı bir kez daha yaş tahtaya basmış, utanmadan sıkılmadan fitneyi pusula haline getirmiştir.

Hiçbir milli meselede adam gibi duramayan, dik duruş
gösteremeyen Kılıçdaroğlu tutsaktır, sarsaktır.
FETÖ’ye, PKK’ya bakışı da tamamıyla köksüzlüğün alametidir.

15 Temmuz’a kontrollü darbe ya da tiyatro demek işbirlikçiliktir, ihanet ortakçılığıdır.

Nitekim yanlıştır, muhataplarını tarih ve millet önünde
mahcup edecektir.
Dört yıldır FETÖ’yle tavsama ve taviz kabul etmeyen iradeli bir mücadele süreci devrededir.

Ancak bu terör örgütünün kökü henüz kazınmış ve kurutulmuş değildir.

Çünkü FETÖ’ye umut bağlayan, FETÖ’yle iltisak içinde
bulunan, FETÖ’nün zehirli gayeleriyle birleşen siyasetten sivil toplum örgütlerine kadar billurlaşmış iç işgal cephesinin
mevcudiyeti tartışmasız şekilde ortadadır.
Mücadeleyi sorgulayanlar FETÖ’nün değirmenine su taşıyan gafillerdir.

FETÖ’ye çıtını çıkarmayan, sürekli devlet ve hükümeti
töhmet altında bırakan kifayetsiz muhterislerin hüviyetleri
geldiğimiz bu aşamada arafta değil açıktadır.
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Şayet istiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanın da
Türkiye olması isteniyorsa köhne ve kirli siyasetçilerin FETÖ
ve PKK’yla aralarına aşılması imkansız mesafeler koyması
mecburiyettir.
Bu olmadığı takdirde Türkiye ve Türk vatanı siyasi ihtiras
ve ayak oyunlarıyla tahrip edilecek, gelecek hedeflerimiz riske girecektir.
Muhalefet demek vatana ve millete muhalefet etmek değildir.
Muhalefet demek Türkiye’nin hak ve çıkarlarını kötülemek, kötü göstermek hiç değildir.

Ayasofya Camii’nin ibadete açılma kararından sonra akıl
tutulması, ahlak dağılması, mensubiyet bölünmesi yaşayan
siyasilerin, kalem sahiplerinin, köşe yazarlarının ve sözde
akademisyenlerin hal-i pürmelali kepazeliktir.
Kiliseler Birliği’nin temsilcisi gibi konuşanlar, Rusya’dan
Yunanistan’a ABD’den diğer AB ülkelere kadar Türk milletinin egemenlik ve inanç haklarını karalamaya niyetlenmiş
çevrelerin ülke içindeki ajanı ve acentesi gibi davrananlar bir
defa ayıplı bir teslimiyetçiliğin dibindedir.
Brüksel’de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda
Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesinin kınanması ucuz
bir meydan okuma, yok hükmünde bir karardır.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’yi kınayanları kınamakta, camilerimizi kundaklayan, inançlarımıza hakaret eden
Haçlı zihniyetini reddetmektedir.
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Ayasofya Camii’nin açılmasını hazmedemeyenler Ortodoks Kilisesi’nin kapısında gıyaben nöbete giren aymaz ve
ahlaksızlardır.
Son gelişmeler turnusol kağıdı işlevi görmüş, ak koyun
kara koyun açığa çıkmıştır.
Ayasofya Camii’nin açılmasıyla dipsiz hayal kırıklığına uğrayanlar manen bu milletin evladı olamayacaktır.

Bir başka düşündürücü ve kaygılandırıcı konu ise aziz
Atatürk’e saygısızlık yapıldığını iddia ve ifade etmektir.
Dahası büyük hünkarımız Fatih Sultan Mehmed ile Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü karşı karşıya getirmek, Osmanlı hukukunun uygulanarak Cumhuriyet hukukunun askıya alındığını tehditvari bir üslupla dillendirmek soysuz bir yalandır.
Atatürk bizimdir, Fatih de bizimdir. İkisi arasına nifak
eken kesinlikle bizden değildir.

Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923’te geçmişten kopmamış, bilakis sağlam bir şekilde eklemlenmiştir.
Tarihsizlerin bunu bilmesi çok uzak bir ihtimaldir.

Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasına doğrudan tepki
gösteremeyip dolayı vasıtalarla tenkit ve telin etmek onur ve
omurga sahibi hiç kimseyle, hiçbir siyasi parti temsilcisiyle
bağdaşmayacaktır.
CHP bunun aksi istikametinde falsolu ve defolu bir siyaset
anlayışına gömülmüştür.
İP de aynı kulvarda bir ileri iki geri yol almaktadır.
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Türkiye’nin küresel şantajlara diz çökmesini, düğme iliklemesini ima ve ihsas edenler Bizans’ın son dönem uzantılarıdır.
İnanıyorum ki, Bizans hayranları Türk milletinin büyüklüğü karşısında şaşkına dönecekler, felç geçireceklerdir.

Bir Yunan’lıdan daha fazla Yunanlı olan, bir Fransız’dan,
bir ABD’liden, bir Rus’tan daha çok fanatiklik yapan, ezan sesi
yerine kilise çanı dinlemeyi hasretle bekleyen kim varsa fetihle zulmü aynılaştıran alçaklardır.
Bunlar dine karşı değil İslamiyet’e karşıdır.

Hiç kuşkusuz aziz milletimiz her şeyin farkındadır.

Ayasofya Camii’ni Müslüman gönüllerle buluşmasını engelleyecek bir fani de doğmamıştır.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde, Ayasofya
Camii’mizin ibadete açılmasını bir FETÖ projesi görenlerin
kripto damarın içine gizlenmiş kopuklar olduğunu herkesin
bilmesinde yarar vardır.
Bu vesileyle 15 Temmuz şehidi 251 vatan evladımıza,
terörle mücadele esnasında şehit olan kahramanlarımıza,
Ermenilerin saldırıları sonucunda şehit düşen Azerbaycanlı
askerlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, gazilerimize sağlık, sıhhat, şifa ve uzun bir ömür diliyorum.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün
kıyamete kadar baki kalacağını, bu konuda aziz milletimizin
her şeyi göze alacağını ikazla paylaşmak ve herkese de duyurmak istiyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“VAN’IN GEVAŞ İLÇESINDE
ARTOS DAĞI’NA ÇARPARAK KAZA
KIRIMA UĞRAYAN KEŞIF UÇAĞI
VE ŞEHITLERIMIZLE” ILGILI
YAPTIKLARI YAZILI
BASIN AÇIKLAMASI
16 TEMMUZ 2020

Aziz milletimiz yeni bir kara haberle sarsılmıştır.

Van-Hakkari arasında görev uçuşu yapan bir keşif ve gözetleme uçağımız Gevaş ilçesinde bulunan Artos Dağı’na çarparak kaza kırıma uğramıştır.
Bu kapsamda bir felaket yaşanmıştır.

Söz konusu keşif uçağında vatan görevi ve beka müdafaası yapan ikisi pilot, beşi teknik personel olmak üzere yedi
kahraman emniyet mensubumuz şehit düşmüştür.
Bir diğer kahredici olay da Siirt’te vuku bulmuştur.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen “Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu” çerçevesinde, teröristlerle girilen sıcak çatışma esnasında iki Özel Hareket Polisimiz şehit, ikisi de yaralanmıştır.
Nitekim hüznümüzün izahı, üzüntümüzün ifadesi yoktur.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine, mesai arkadaşlarına, emniyet teşkilatına ve elbette büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı niyazlarımı derin bir
teessürle iletiyorum.
Tedavi altında bulunan kardeşlerime şifalar diliyorum.

Kahraman şehitlerimizin onurlu isimleri, fedakâr hizmetleri milli vicdanda bir sancak gibi dalgalanacak ve geride
bıraktıkları emanetleri asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“AYASOFYA-I KEBIR CAMI-I
ŞERIF’IN İBADETE AÇILMASIYLA
BIRLIKTE YAYGINLAŞAN
TEHLIKELI KUTUPLAŞMALAR
VE SIYASI GÜNDEMLE” ILGILI
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
27 TEMMUZ 2020

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’in müstesna bir kararlılık
eşliğinde, muazzam bir katılımla aslına rücu ederek ibadete
açılması yakın tarihimizin en önemli olayıdır.
Müslüman Türk milleti inanç haklarına sahip çıkmanın
yanında irade ve istiklal haysiyetini cesaretle savunmuştur.

1930’lu yılların kasavet dolu iç ve dış siyasi şartlarında
müze yapılan Ayasofya’nın nihai aşamada camiye dönüştürülmesi aynı zamanda aziz ecdadımıza saygının bir nişanesi,
fetih mirasımızı bihakkın muhafaza dirayetidir.
Ancak 24 Temmuz 2020 tarihinde kılınan Cuma Namazıyla kilitleri kırılan, kapıları açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i
Şerif’in inananlarla buluşmasını hazmedemeyen iç ve dış
odakların varlığı hem düşündürücü hem de düzeysizliğin
açık kanıtıdır.
Müfteris ve müfteri zihniyetlerin felaket tellağına heveslenerek tehlikeli itham ve isnatları seri halde tedavüle sokmaları yalnızca fütursuzluk değil, bundan daha fazlası olan
ahlaki kopuş, vicdani kırılmadır.

Milli ve manevi değerlerimize kör bir taassupla ve köhne
bir tahammülsüzlükle cephe alanların içine düştükleri ilkel
ve ibretlik haller vahamet sınırlarından hızla taşmaktadır.

Türkiye’nin egemen devlet vasfına kategorik bir saldırı
alenen mesafe almaktadır.
Yeminli Türk ve İslam düşmanları mimarı oldukları karanlık kampanyayı devamlı ileriye taşımaktadır.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’in ibadete açılması münasebetiyle Müslüman’ın mabediyle, camiinin cemaatiyle ku55

caklaşmasını ağır mağlubiyet olarak görenler yanlışa gömülmekle kalmamışlar altından kalmayacakları bir hesap hatası
yapmışlardır.
Esasen bu hesap hatasının fail ve figüranları iki ana ayakta temerküz ve tezahür etmişlerdir.

Birinci ayakta, Yunanistan’ın başını çektiği ülkelerin haddi ve hududu aşan şuursuzlukları, dayanaksız ve temelsiz
suçlamaları yer almıştır.
24 Temmuz günü Yunanistan’da matem havasının hakim
olması tam bir akıl ve izan tutulmasıdır.

Atina yönetiminin egemen ve meşru sınırlarımız içinde
bulunan bir camiimiz üzerinde fiili hak iddiası sadece husumetle tarif ve tefrik edilemeyecek, tarihsel akışın 567 yıl öncesinde donup kaldığını da temellendirip delillendirecektir.
Bu ülkede bayrakların yarıya indirilmesi, kiliselerde devamlı çan çalınması elbette kendi meseleleridir ve Türkiye’yi
hiçbir şart altında ilgilendirmeyecektir.
Selanik’te Türk bayrağını alçakça ateşe verecek kadar
gözlerini kan ve nefret bürümüş olan Yunan Faşistlerinin sıradan Bizans artıklarından başka bir özellikleri olmadığı da
bizim nazarımızda açık bir gerçektir.
Yunanistan’ın bu tutumu ne istikrara, ne huzura, ne de barışa hizmettir.

İstanbul üzerinde spekülasyon yapanlar, Konstantinopolis özlemi çekenler, milletimizin sinir uçlarıyla oynayacak kadar hezeyan ve hezimet çıkmazındadır.
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Türk milletinin ayranı kabarırsa muhasım çevrelerin kaçacak delikleri bile olamayacaktır.

Ayrıca Yunanistan Başpiskoposu’nun din ve medeniyetler
arasında kışkırtmalar yapması ayıplı ve ahlaksız bir komplonun izharıdır.
İstanbul dünyanın en büyük Türk kentidir.

Bu tarihi gerçek Kıyamet Günü’ne kadar baki kalacak milli bir hakikattir.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif Türk milletinin 567 yıldır
emanetinde olan fetih sembolü, zafer simgesi, iman ve inanç
ziynetidir.
Bizans kokuşmuşluğunun varisleri ne derse desin, ne yaparsa yapsın bu gerçek Türk milletinin namusudur.

Provokatör Yunanistan yönetimi Ege ve Akdeniz’de tırmandırdığı gerilim ve tahriklerden de derhal vazgeçmelidir.

Kurtuluş Savaşı’nda başı ezilen Megali İdea anlayışı, yeri
ve zamanı gelirse cüretinin bedelini tekrar ödemek zorunda
kalacaktır.
İkinci ayakta ise, Yunanistan’ın yanında hizaya giren, Yunan tezlerini ısrarla selamlayıp iffetsizce sahiplenen işbirlikçiler bulunmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanı’nın Cuma Hutbesi esnasında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’in minberinde yaptığı değerlendirmeleri bağlamından koparıp Atatürk’e lanet şeklinde tavzih
ve tevil edenler bu ülkeye en büyük kötülük yapan sorumsuzlardır.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız,
istiklal mücadelemizin Lideri ve Başkomutanı Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’e, bu topraklarda lanet okuyacak bir hayasız
ve hamiyetsiz henüz anasından doğmamıştır.
Atatürk’e hakaret ve hıyanet vatan hainliğidir.

Herkes susup seyretse bile böylesi bir rezilliğe Milliyetçi Hareket Partisi’nin sessiz kalması, seyirci olması varlığını
inkârdır.
Aziz Atatürk’e lanet değil, rahmet okunur, dua edilir, minnet, şükran hisleriyle muhterem hatırası yad edilip emanetlerine sahip çıkılır.

Atatürk’e lanet okunduğu yalanıyla imal ve inşa edilen
kutuplaşma zalim bir bölücülüktür, Türkiye’yi uçuruma çekmenin zehirli hazırlığıdır.

Lekeli dostlarıyla iktidar olmak için hedef koyan CHP’nin,
arada ve arafta kalmanın sancısını çeken İP’in, kendilerine
bizzat Cumhuriyet’in bekçisi rolü vermiş kişi ya da grupların
Atatürk ve Laiklik üzerinden yeni bir mevzi arayışları boşuna
bir çırpınıştır.
Türkiye Cumhuriyeti devleti 29 Ekim 1923 kuruluş ruhuna aynen bağlı ve sadıktır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin iftihar ve itibar zirvesidir.

Hiç kuşku yok ki, İstanbul’u fetheden yüksek iman kadar
işgalden kurtaran muhteşem irade de değerlidir, yok sayılması düşünülemeyecektir.
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Şayet Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’ten ezanlar yükselip
tevhid inancımızın sancağı dalgalanıyorsa bunun şeref payesi
hem Fatih Sultan Mehmet Han hem de Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’tedir.
Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti birbirinin zıttı, tarihin iki ayrı devlet modeli, birbirine yabancı iki
egemenlik anıtı değildir, olamayacaktır.
Osmanlı İmparatorluğu Oğuz neslinin devamı, Türkiye
Cumhuriyeti bu neslin varisidir.
Fatih neyse Atatürk odur.

II.Abdülhamid Han nasıl değerliyse Atatürk de bir o kadar
değerlidir.
Yunanistan Başbakanı ile Yunanistan Başpiskoposu’nun
üslubuyla konuşanlar kaleyi içten düşürmeye azmetmiş iç işgal cephesidir.
Bunların oyunları bozulacak, milli birlik ve dayanışma
iradesi en büyük güvence olacaktır.
Nitekim bu müfsit emellere asla göz yumulmayacaktır.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’in ibadete açılmasına Ortaçağ çamuru sıçratmak, Cumhuriyet’in ve Laikliğin cenaze
namazı yaftası vurmak vesayetçi bir dil, mütehakkim bir dayatma, nifak saçan bir ağızdır.
Hilafet tartışmalarını böylesi nazik bir ortamda kızıştıranlar ise Türkiye Cumhuriyeti’ne büyük bir bühtan içindedir.
Bu mesele kapanmış, tartışmaların üzeri küllenmiştir.
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Yeniden hilafet demek yeni bir cepheleşme, önü arkası
kestirilemeyen iç kargaşa demektir.
Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa’nın ikinci maddesinde vurgulandığı gibi; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al
bayraktır.
Milli marşı “İstiklal Marşı”dır.
Başkenti Ankara’dır.

Atatürk ortak değerimizdir.

Türkiye Cumhuriyeti 1923 felsefesiyle nice asırlara birlik,
beraberlik, kardeşlik ve vatandaşlık irfanıyla ulaşacaktır.

Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes
Türk’tür.
Türklük ırki bir aidiyet değil; kültür, tarih, inanç ve ülkü
birliğinin potasında yoğrulmuş ve süzülmüş kutlu bir mensubiyet halidir.
Türkiye’nin varlığına ve güvenliğine zarar vermedikten
sonra herkesin inanç ve düşünce hürriyeti vardır ve kutsaldır.
Camiiyle Cemevi arasında fitne üretmek Türkiye’ye ihanet, milli dokumuza suikasttır.
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Kimin nerede ibadet edeceği, kimin neye inanacağı devletin konusu değildir.
Türkiye’de hukukun üstünlüğü asıl ve egemendir.
Türkiye özgür dünyanın onurlu bir üyesidir.

Ülkemizde hangi dini inanıştan, hangi mezhepten, hangi
etnik kökenden, hangi yöreden gelirse gelsin, hiç kimse ikinci
sınıf insan görülemeyecektir.
Türk milleti hayranlık verici bir kaynaşma ve kucaklaşma
halinin mecmuudur.

Bu nedenle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif etrafında fitne
çıkaran, insanlarımızı birbirine düşürmeye çalışan, ayrımcılığı teşvik ve tahrik eden her kim olursa olsun tarih, maneviyat
ve millet nezdinde suç işlediği ortadadır.
İkinci yüzyılı hedefleyerek 13 maddelik kopya çağrı bildirisi açıklayan CHP Genel Başkanı’nın bu sarih gerçeklere
muvafık hareketi mecburiyettir.

İktidar parolasıyla 37’inci Büyük Kurultay’ı da atlatan Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye zeytin dalı uzatan, PKK’ya gülücükler
saçan, FETÖ’yü umutlandıran, Türkiye düşmanlarına köprü
olan politikalarından geri dönüşü de hem ülkemiz hem kendi
hayrına olacaktır.
Türk milleti ahlaki bir uzlaşmayla her sorunu çözecektir.

Saygı kültürünün olgunlaşıp genişlemesiyle her güçlük
aşılacaktır.

Birbirimizi dinleyerek, birbirimize kenetlenip hoşgörüyle
yaklaşarak, birbirimizin düşüncelerine meşru ve adil sınırlar
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içinde hürmet ederek milli birliğimiz çelikten farksız hale bürünecektir.
Geleceğin büyük gücü Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Türk milleti nasıl ki geçmişteki badireleri yenmişse, bugün karşısına çıkanları da alt edecek, istiklalini ve istikbalini
imrenilecek adanmışlıkla savunacaktır.

Bu savunma hattı Ötüken’den Ankara’ya asırlar içinde
nice fedakârlıkla uzanmış, aynı zamanda kırılması ve küflenmesi imkansız beka zinciridir.
Milliyetçi Hareket Partisi milli bekayı, milli varlığı, milli
huzuru, milli refahı, milli tarihi ve milli haklarını müdafaaya
sonuna kadar yeminlidir.
Mersin’in Mut ilçesinde askerlerimizi taşıyan bir otobüsün şarampole devrilmesi sonucunda şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.
Yaralanan ve tedavi altına alınan kahramanlarımıza da şifalar temenni ediyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET
PARTISI GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELI’NIN,
“CHP GENEL BAŞKANI KEMAL
KILIÇDAROĞLU’NUN GRUP
TOPLANTISI’NDA YAPTIĞI
SKANDAL KONUŞMASIYLA” ILGILI
YAPTIKLARI YAZILI
BASIN AÇIKLAMASI
28 TEMMUZ 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup
konuşması hezeyanname bildirisi, skandal belgesi, zillet ve
hezimet beyannamesidir.
Kılıçdaroğlu işledikleri suçları açıkça tevsik ve tescil edilmiş suçlulara sahip çıkmış, bir kez daha hukukun üstünlüğüne kesif bir şekilde cephe almıştır.
Nitekim bu şahsın kırdığı ceviz kırkı aşmıştır.

Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş’ı masum gösterme çabası tam bir garabet halidir.

Osman Kavala’nın suçsuzluğunu iddia etmesi akıl tutulması, ahlak yoksunluğudur.

Bugüne kadar her darbe dönemini müteakiben iktidar
mevkiine ulaşan CHP’nin 37’inci Olağan Büyük Kongresi’nde
dostlarıyla birlikte iktidar hedefi koyması yeni bir vesayet özlemi, statükodan beslenen bir siyaset köhneliğidir.
Kılıçdaroğlu’nun zoru görünce dostlardan kastının geçtiğimiz hafta sonu açıkladığı telif hakkı çiğnenmiş çalıntı 13
maddelik ikinci yüzyıla çağrı bildirisine evet diyenler şeklinde izahı ise keskin bir U dönüşüdür.
CHP Genel Başkanı’nın günü gününü tutmamaktadır.

Saat başı değişen, sürekli çark eden, fikri ve siyasi müktesebatı çarpık olan bu şahsın bizatihi kendisiyle tenakuza,
hatta tezada düşmesi hakikaten ibretlik bir haldir.
Kılıçdaroğlu’nun bütün anayasaların vesayet altında yapıldığını ileri sürmesi dikkatle üzerinde durulması, derinlemesine ele alınması gereken şuursuz bir değerlendirmedir.
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1982 ile 1961 Anayasalarıyla birlikte 1921 ve 1924 Anayasalarının da vesayet altında hazırlandığını ihsas ve izhar
etmiş olan Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet’in kurucu kadrolarına ve Aziz Atatürk’e bu vesileyle hakareti reva görmesi maskesini iyice düşürmüştür.
Kılıçdaroğlu’nun sabıkalı ve sicili zifiri karanlık dostlarıyla ağız birliği ederek Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerine saldırması yanlış ve yozlaşmış bir siyaset örneğidir.

Bugünkü CHP’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le hiçbir
bağ ve bağlantısı kalmamıştır.
Artık teröristler yoldaş, bölücüler candaş, Türkiye düşmanları kandaş mertebesine gelmiştir.
CHP’nin iktidar yürüyüşünü ilan eden Kılıçdaroğlu suçluların telaşı içindedir.

Çok partili siyaset hayatının başlamasından sonra bölük
pörçük hükümet sorumluluğu üstlenen CHP’nin 1946-1996
yılları arasında toplam 4533 günlük iktidarında Türkiye için
ne yaptığı, hangi projeleri kazandırdığı, bir tek dikili ağacının
bulunup bulunmadığı açıklığa kavuşturulması aciliyet kesbeden bir beklentidir.
Türkiye’de ne yapıldığını sistematik olarak sorgulayan,
bununla da kalmayıp tutarsızca yargılayan CHP Genel Başkanı’nın asıl kendisinin ve partisinin bu zamana kadar ülkemiz
için, eğer varsa hayata geçirdiği hizmet ve eserleri izah ve ifade etmesi siyasi ahlak gereğidir.
Yenilenmiş CHP yönetiminin eskisinden farkı olmayacaktır.

Kaldı ki maya aynı, mizaç aynı, maksat aynıdır ve temelden bozuktur.
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CHP demek kriz ve kargaşa demektir.

CHP demek darbelerden, cuntalardan, muhtıralardan, ara
rejimlerden geçinen fırsatçılık ve siyasi kalpazanlık demektir.
CHP Genel Başkanı’nın söylemleri köksüzlüğün ve kimliksizliğin numunesidir.
Kendisine tavsiyemiz dostlarına fazla güvenmemesidir.

Çünkü güvendiği karanlık dostları yeri geldiğinde samanı
postuna dolduracaktır.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“KURBAN BAYRAMI
MÜNASEBETIYLE”
YAYINLADIKLARI MESAJI
30 TEMMUZ 2020

Dini ve milli bayramlarımız bizi biz yapan, bizi kökümüze
tarih ve maneviyatın kılcal damarlarından geçerek bağlayan,
bununla da kalmayıp muazzez kucaklaşmaları tahkim ve takviye eden müstesna dönemlerdir.
Bayramlar tıpkı bayrak gibi bağımsızlığın simgesi, birlik
ve beraberliğin manevi güvencesidir.

Bağımlı, tutsak, yenik ve sömürgeleşmiş toplum veya milletlerin ne kutlayacakları bir bayramı ne de ulaşacakları bir
istikballeri vardır.
Özellikle ifade etmeliyim ki, ağır yapısal ve çevrimsel krizler
yaşayan, derin manevi kaoslara kapılan ülkelerin ortak paydaları
küçülmüş, ortak aidiyet ve ati beklentileri ölümcül yara almıştır.

Bayramlarımız Türk milletinin barış, huzur, kardeşlik ve
kaynaşma hazinesidir.
Bu yönüyle bayramlar mensubiyet şuurunun kökleşmesini sağlayan, milletsiz ve milliyetsiz kumpasların kazınıp atılmasını temin eden imkan ve irade kaynağıdır.
Ne üzücüdür ki, Türk ve İslam coğrafyaları bugün istikrarsızlık içinde bocalamaktadır.

Yüz milyonlarca masum soydaşımız ve din kardeşimiz
emperyalist operasyonlarla boğuşmaktadır.
İslamofobi ile Türkofobi hızla tırmanış halindedir.

Kimi zaman diplomatik zorbalıklar, kimi zaman siyasi
zorlamalar, kimi zaman ekonomik ablukalar, kimi zaman da
tarihsel husumetler vasıtasıyla devasa bir medeniyet birikiminden, dev bir kültür ve inanç müktesebatından intikam
için kuyruğa girenlerin hüviyeti bellidir.
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Esef verici bir durumdur ki, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif
kinlerini pusula yapmış çevreleri, yüz hatları nefretle çizilmiş
kötü niyetlileri deşifre etmekle kalmamış, bunların ipliğini
pazara çıkarmıştır.

Bu vesileyle Kurban Bayramı öncesi milletimize bir başka
bayram yaşatan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’in açılış sürecinde kararlı bir duruş, kesin ve kesintisiz bir tutum sergileyen
Sayın Cumhurbaşkanımıza da gönülden teşekkür ediyorum.
Anadolu coğrafyasının vatanlaşmasıyla başlayan küresel
cepheleşme İstanbul’un fethiyle zirveye tutunmuş, Türklüğün varlığı ve hükümran karakteri sürekli tariz, taciz ve tahriklere maruz kalmıştır.

Karşımızdaki iç karatıcı tablo bir bakıma biteviye süregelen medeniyetler ve milletler mücadelesinin ne kadar karmaşıklaşıp kökleştiğini fazlaca yoruma gerek ve yer bırakmadan
teyit etmektedir.
Türk milleti asırlardır irili ufaklı pek çok dış tazyik ve baskılarla oyalanmış, hırpalanmış, bazen de hücuma uğramıştır.

Büyük milletlerin tarihsel yolculuğunda bu tip dönemler
her zaman vardır ve bundan sonra da kaçınılmaz bir şekilde
olacaktır.
Ancak daha tuhafı içimizden çıkan, bizdenmiş gibi görünüp de karşımıza geçen, toplu saldırı ve suikastlara refakat
eden kimlik ve kişilik kaybıyla malul odakların affı mümkün
olmayan namertlikleri ve nimet bilmezlikleridir.
Ayasofya’nın müze kalmasını isteyen müzelik ve müzayedelik siyaset ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bunlar
arasındadır.
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Terör örgütleriyle demokrasi kisvesi altında dostluk ve
yakınlık kuran işbirlikçiler bunlardan bazılarıdır.

İkinci yüzyıla çağrı yaparken geçmiş Türk yüzyıllarını çiğneyen, milli ve manevi değerleri örseleyen tarihsiz, tabansız
ve tahammülsüz siyasi güruhun bunlardan farkı yoktur.

Egemenlik haklarımız istiklal şerefimizin vazgeçilmez
önşartıdır.
Hiç kimse, hiçbir odak bundan en küçük taviz veya tavsama beklememelidir.
Türkiye Cumhuriyeti egemen, milli ve üniter bir devlettir.

Tarihi, nifak üretimi ve seri ihtilaflar için tahrip etmek,
ecdadımız ve büyük değerlerimiz arasındaki bağı koparmaya
çalışmak sadece sorumsuzluk değil, milletimize karşı büyük
bir saygısızlık ve suçtur.

Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak, bölücülük yapmak, Fatih Sultan Mehmet
Han’ın vakfiyesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetleri muhtevasında sanal uçurumlar oluşturmak en hafif tabirle
soysuzluktur.
Türkiye dünyanın ve içinde bulunduğu bölgenin çetin ve
zorlu şartlarında olağanüstü bir diriliş ve yükseliş azmiyle
öne çıkmaktadır.
Terörle mücadele insanüstü bir gayret ve kahramanlıklarla devam etmektedir.

Libya’da, Suriye’de, Irak’ta, Doğu Akdeniz’de, hatta yurdumuzun her köşesinde milli ve ahlaklı politikalarla bekamıza,
güvenliğimize, egemenlik haklarımıza, elbette tarihi mirasımıza meşru ve hukuki sınırlar dahilinde sahip çıkılmaktadır.
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Nerede bir mazlum varsa, nerede hakkı yenmiş, barış ve
huzura susamış bir mağdur bulunuyorsa Türkiye bütün gücüyle oradadır.
İç işgal ve ihanet cephesinin rahatsızlığı nitekim bundandır.
Ancak Türkiye durmayacak, engellere takılmayacaktır.

Bayramların coşkusuyla, milli birlik ve dayanışma ruhunun
cesaret ve ferasetiyle hedeflerine adım adım vasıl olacaktır.

Cumhur İttifakı’nın muteber ve muhterem iradesi bunu
sağlamaya hem mecbur hem de muktedirdir.

KOVİD-19 hastalığından dolayı belki arzuladığımız, ümit
ettiğimiz bayramlaşmalar yaşanmasa da, manen ve gıyaben
aziz millet evlatları kenetlenmiş bir halde her günü bayram
yerine çevirecektir.
Bayram manevi ihtişamdır.

Bu ihtişamın yeni sorunlara davetiye çıkarmaması için
öncelikle ve bu seferlik daha sosyal mesafelerin muhafazasına hepimizin dikkatle önem vermesi samimi dileğimdir.
Sevdikleriyle bayramlaşmak amacıyla yola çıkan vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymaları can ve mal güvenliği
açısından bir diğer mühim ve önemsenmesi lazımgelen husustur.
Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı kısıtlı şekilde yapılan Hac farizasının hüznü imanlı yüreklere hakim olsa da,
Allah’tan niyazım gelecek yıl bu ibadetin yine eskisi gibi ifa
edilmesidir.
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Bu duygu ve düşüncelerle Cenab-ı Allah’a manen yaklaşmanın ve yakınlaşmanın muazzam bir fırsatı olan kurban ibadetimizin kabulünü içtenlikle diliyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında hayat ve varlık mücadelesi veren aziz vatandaşlarımın, Türk ve İslam aleminde bir sancak
gibi yükselen bütün kardeşlerimin Mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Allah birliğimizi aratmasın, dirliğimizi azaltmasın, var
olan düzenimizi hiçbir zaman aksatmasın.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN, “SIYASI
GÜNDEMI MÜESSIR ŞEKILDE
ETKILEYEN İÇ VE DIŞ KONU
BAŞLIKLARIYLA” ILGILI
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
12 AĞUSTOS 2020

Son dönemlerde Türkiye’ye direkt tesir eden iç ve dış
sorun alanlarının ivme kazandığı, bununla birlikte içerik ve
istikametinde tehlikeli değişimler yaşandığı gözlenmektedir.

Üstelik küresel ve bölgesel tansiyondaki artış kaygı verici
seviyededir.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan feci patlama hem
söz konusu ülke siyasetini hem de bölgesel dinamikleri olumsuz yönde etkilemiştir.

158 insanın öldüğü ve sayıları 6 bine yaklaşan insanın yaralandığı Beyrut Limanı’ndaki menfur patlama son dönemlerin en ağır felaketlerinden birisi olmuştur.
Lübnan’daki patlamanın bir sabotaj mı yoksa bir ihmal
mi olduğu yapılan araştırma ve analizlerin hitamında netleşecektir.

Bu kadar vahim bir olayla pençeleşen Lübnan’ın adeta bir
yerlerden düğmeye basılmışçasına karışması, halkın sokağa
dökülüp hükümetin istifasına kadar ulaşan zincirleme krizlere
maruz kalması vaka-i adiyeden bir durum sayılamayacaktır.

Lübnan’daki her sorun Suriye’yi, İran’ı, Irak’ı, Ürdün’ü, İsrail’i, Kıbrıs’ı, Türkiye’yi ve hatta dünyayı etkileme kapasitesine sahiptir.
Doğu Akdeniz’de yükselen gerilimlerin ülkemiz ve uluslararası siyaset gündeminin başköşesine yerleştiği bir dönemde Beyrut patlaması oldukça düşündürücü ve dikkat çekicidir.

Türkiye’yi Libya’dan, Suriye’den, hatta Doğu Akdeniz’den
tecrit etmek için kuyruğa giren müstevli şarlatanlığın Beyrut-Ankara bağlantısını koparmak, ülkemizi içine hapsetmek
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amacıyla şiddet dolu bir eylem içinde olduğu vehim değil vaki
bir gerçektir.

Bu bayatlamış kanlı oyunu merkezinde bozmak hedefiyle
Lübnan’a giden Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile Dışişleri Bakanımız zamanlama itibariyle çok doğru bir hamle yapmışlardır.
Türkiye Cumhuriyeti devleti; tarih, kültür ve kardeşlik bağlarının gereğini fırsatçıları perdeleyerek yerine getirmiştir.

Fransa’nın saman altından su yürütme kurnazlığı ise müflis bir anlayışın, mütehakkim bir arayışın çirkin tezahürü olarak kalmaya mahkûmdur.
Beyrut Limanı’ndaki patlama 4 Ağustos 2020’de gerçekleşmiştir.
Bu sırada Türkiye ile Yunanistan karşılıklı olarak mevzilenmiştir.

Ele alınması gereken bir diğer konu ise Yunanistan ile Mısır arasında Beyrut patlamasından iki gün sonra imzalanan
sözde deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasıdır.
Mezkûr iki ülke tarafından sınırlandırıldığı ilan edilen deniz alanın Türk kıta sahanlığı içinde yer aldığı bariz ve berrak
bir durumdur.

Kaldı ki Libya’nın da deniz yetki alanlarına tecavüz edilmektedir.
Bir yanda Türkiye’yle Almanya’da müzakere masasına
oturan Yunanistan’ın diğer yanda arasında deniz sınırı olmayan Mısır’la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir.
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Yunanistan düşmanca tutum sergilemektedir.

Ancak Türk milletinin düşmana ne yaptığı da bilinmektedir.

Yüz yıl önce Sevr’e boyun eğip kabullenmemiz için Haziran 1920’de Anadolu’yu istila emri alan kokuşmuş Yunan
anlayışının bugün tekrar küresel emperyalizmin tetikçiliğine
heves etmesi Ege ve Akdeniz’i her türlü ihtimale müsait ve
müzahir hale getirmiştir.
Türk milletinin şakası yoktur.

Ayağımızın altında dolaşanın akıbeti ezilmektir.

Denizde provokasyon yapanları bekleyen makus son çırpına çırpına boğulmaktır.

Kara sularımızdaki pervasızlıkların nihai sonucu batıştır,
balıkların karnıdır, denizin dibidir.
Türkiye’yi Akdeniz’den çıkarmaya, Anadolu coğrafyasına
kıstırmaya ve sıkıştırmaya hiçbir ülkenin gücü yetmeyecektir.
Geçmişin hesabını güncelleyip üzerimize öfkeyle gelenlerin ya akılları başlarından gitmiş ya da sirtakiden dolayı bedenleri ve beyinleri uyuşmuştur.

Nasıl ki 780 bin km2’lik kara parçamızın tek bir taşından
taviz vermiyorsak 460 bin km2’lik mavi vatanımızın da tek bir
damlasından vazgeçmemiz söz konusu olmayacaktır.

Refakatinde savaş gemilerimizin, uçak ve helikopterlerimizin bulunduğu sismik araştırma gemimiz Oruç Reis ilhamını tarihten alarak, Akdeniz’i Türk gölüne çeviren aziz ecdadımızın rotasından yüze yüze hakkımızı ve hukukumuzu
sonuna kadar müdafaa edecektir.
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Navtex alanı olarak belirlenen sularda Türk milletinin karşısına çıkmaya cesaret edenlerin bilmesi gereken altın kural
şudur: Alemde şer bitmezse, Oğuz neslinde de er tükenmez.
Yunanistan Lozan Antlaşmasını çiğnemektedir.

Yürürlükteki uluslararası antlaşmalar, bilhassa Doğu Ege
Adalarının silahlandırılmasını yasaklamakta, yasal yükümlülükler getirmektedir.

Yunanistan Türkiye’nin itirazlarına rağmen uluslararası
hukuk çerçevesinde ahdi taahhütlerini ve antlaşmaları hiçe
sayıp Doğu Ege Adalarının silahsızlandırılmış statüsüne aykırı hareket etmektedir.
Yunan yönetimi Meis adasından dolayı haksız ve hayasız
şekilde 40 bin km2’lik deniz yetki alanı talep ederken, Türkiye’yi Akdeniz’de durdurmaya, Akdeniz’i Türkiye’ye kapatmaya kalkışmaktadır.
Meis adasının Türkiye’ye uzaklığı 2 km’dir.

Bu adanın Yunanistan ana karasına mesafesi ise 580 km’dir.

Yunanistan’ın Ege’de alçakça işgal ettiği adalardan, adacıklardan ve kayalıklardan derhal çekilmesi, adaları silah ve
askerden arındırması, Akdeniz’deki tahriklerine son vermesi
çok tehlikeli kapışma ve kutuplaşmaların önlenmesi açısından mecburiyettir.
Ege’de var olan statüko yeni baştan değerlendirilmelidir.

Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllardır devamedegelen deniz sınırı sorunu, hava sahası ve kıta sahanlığı anlaşmazlıklarıyla coğrafi formasyonlardaki ihtilaflar siyaset ve
diplomasinin imkanlarıyla masaya yatırılmalıdır.
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Yunanistan hiç kimseye güvenip de kağıttan kaplanlık
yapmamalıdır.

Türk milleti korsan ve düşman niyetleri yeri gelirse nefesiyle, yeri gelirse kanıyla, canıyla bertaraf edecektir.
Uluslararası hukuka uygun, komşuluk ahlakına bihakkın
riayet eden anlaşma, görüşme ve mutabakatlarla kronik sorunların çözümü mümkün ve muhtemeldir.

Yunanistan derinleşen krizlerin yatışmasına, sertleşen
ilişkilerin yumuşamasına hizmet yerine destek olursa bizatihi kendisi zarar görecektir.
Türkiye’nin kıta sahanlığına sırt dönmesi, mavi vatanından ödün vermesi, tehditlere tamam demesi akla ziyan bir
beklentidir.
Marmaris’ten Bingazi’ye çekilmiş milli hattın tartışmaya
açılması, imzalanıp Birleşmiş Milletlere tescil ettirilen Münhasır Ekonomik Bölge Muhtırasından en küçük taviz istiklalimizde kara delikler açacaktır.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’in ibadete açılmasını bir
türlü hazmedemeyen bu ülkenin tarih sayfalarındaki rezil
hallerini bir kez daha gözden geçirmesi ikaz ve ihtarımızdır.
Türkiye egemenlik haklarını cesaretle savunacaktır.

Mısır’ın da Yunanistan ile kurduğu sarsak ilişkiyi tekrar
gözden geçirmesi samimi dileğimizdir.
Ülkemiz bir ateş çemberi altındadır.

Güney Kafkasya’da Ermenistan sorunu gittikçe karmaşıklaşmaktır.
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Belarus’da seçimlerin yapılmasına rağmen sokaklar hareketli, halkın bir kesimi dış tazyiklerin de etkisiyle toplu gösteri halindedir.

Dış politikada bunlar oluyorken Türkiye’yi Lübnan’a dönüştürme gayreti, Suriye’ye çevirme gayesi, milli birlik ve
kardeşlik hukukumuzu zedeleyecek teşebbüslerde bulunma
gafleti hain bir niyet olarak karşımızdadır.
Marksist literatürü ortaokulda öğrenmiş kerameti kendinden menkul Serok Ahmet’in Diyarbakır’da PKK üslubuyla
konuşması, sözde Kürt sorununu yeniden diline dolayıp anadilde eğitimden bahsetmesi emperyalist tutsaklığın ulaştığı
hazin düzeyi göstermesi bakımından skandal bir örnektir.

Bunun yanında Ali Babacan’ın ekonomide felaket tellallığı yapması küresel tefecilerin, IMF’ci bir kafanın, teslimiyetçi
bir zihniyetin sipariş eleştirileridir.
Bunlara inanacak, itibar edecek hiç kimse yoktur.

CHP’nin çatısı altında kendilerine ikbal arayanların zillete
düşmeleri acziyettir, teslimiyettir, melanettir.

Serok’un sözde Kürt sorununa vurgu yapması, CHP’nin
bölücü bir kisveye bürünüp sözde Kürt sorunuyla ilgili rapor
hazırlığı içinde olması içimizdeki devşirilmiş siyaset artıklarını teşhir etmiştir.
Terörle mücadeleye destek vermekten köşe bucak kaçınıp, şehidi şühedayı ağızlarına almaktan imtina edip Türkiye’nin büyüme, yükselme ve prangalarını kırma dirayetine
kara çalanlar tek kelimeyle işbirlikçidir.
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Terör örgütlerine darbe vuruldukça CHP-HDP ve marjinal
partiler şoka girip şuur kaybı yaşamaktadır.

Pençe operasyonları terör örgütünün korkulu rüyasıyken
bunların da kabusudur.

Siyaseti karıştırmak isteyen çürüklerin ekonomik saldırılardan medet umması, Merkez Bankası’nın döviz rezervinin
eridiği yalanına bel bağlaması utanç vesikasıdır.
Döviz kurunun yükselişinden sevinenler bir defa zalimlerin oyuncağıdır.
Bunların kalbi milletimize yabancıdır.

Türkiye tam bağımsız, milli ve üniter bir devlettir.

Hakkımızı koruyamazsak milli şerefimizi de kaybedeceğimiz aleni bir hakikattir.

Cumhur İttifakı Türkiye’nin ekonomik menfaatlerini, milli birliğini, tarihsel haklarını, toplumsal huzurunu, iç barışını,
bekasını, refah ve zenginliğini temine kararlı ve yeminlidir.
Geleceğin temeli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle
atılmıştır.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem özlemleri boşuna bir
taleptir.
Cumhuriyet’in yüzüncü yılına temel sorunlarını kökten
bitirmiş bir ülke olarak ulaşmak öncelikli ve önemli hedefimizdir.

Bu çerçevede erken seçim tartışmaları mahsurludur, sinsi
ve sivri bir amaca matuftur.
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Bilinmelidir ki, 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri
2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.
İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacaktır.

Tarih yazan, tarih yapan büyük Türk milleti geleceğin
kudret ve kuvveti mevkiine çıkacaktır.
Türkiye düşmanlarının dümen suyuna giren siyasi odaklar hedefledikleri iktidarı ancak rüyalarında göreceklerdir.

Türk milleti kimin vatansever kimin vatan satan, kimin
milletsever kimin millete hançer sallayan olduğunu basiretle
tarif ve tefrik etmiştir.
Sözümüz söz, duruşumuz nettir, nitekim Türkiye kazanacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi bu kutlu amaca ne pahasına
olursa olsun onurla ve yılmayan bir mücadele azmiyle hizmet
edecektir.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“KARADENIZ’DE BULUNAN
DOĞAL GAZ YATAĞIYLA BIRLIKTE
GIRESUN’DA MEYDANA GELEN
DOĞAL AFET” HAKKINDA
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
24 AĞUSTOS 2020

21 Ağustos 2020 Cuma günü Türk milletini sevince boğan
tarihi bir gelişme bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından
paylaşılmıştır.

Fatih Sondaj Gemimiz, Karadeniz Ereğli’sinin yaklaşık
175 km kuzeybatısında yer alan Tuna-1 Bölgesi’nde 320 milyar metreküplük doğal gaz yatağı bulmuştur.

Türkiye’nin enerji konusundaki makûs ve menfi talihini
yenecek keşif gerçekten de ülkemiz adına göz kamaştırıcı bir
kazanımdır.
Bilhassa doğal gazda ithalata bağımlılık oranımızın yüksekliği bilinen bir gerçektir.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılık oranının yüzde 72
düzeyinde olması elimizi zayıflatırken bütçe dengesini ve
ödemeler bilançosunu olumsuz şekilde etkilemektedir.
Karadeniz’de bulunan doğal gaz yatağı ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze de güç
katacaktır.

Ülkemizin kalkınması, gelişmesi, zenginleşmesi; ekonomik risklerin azalarak refahın istikrarlı artışı ve nihayetinde
adaletli dağıtımı vicdan sahibi her insanımızı memnun ve
mutlu edecektir.
İlave olarak kronik sorunların çözümünde değerli ve
önemli bir katkı sunacaktır.
Enerjide yeni rezervlerin ve zengin yatakların bulunması
hem kasamızı dolduracak hem de kesemizin bereketini artırarak başkalarına duyulan ihtiyacı azaltacaktır.
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Geldiğimiz bu aşamada, sondaj gemilerimiz egemenlik
haklarımızdan mülhem Akdeniz ve Karadeniz’de bulunan
doğal kaynakları her türlü zorluğa direnerek, dış baskıları
bertaraf ederek arayış halindedir.

Çıkarılmayı bekleyen daha pek çok rezerv olduğu bilinmektedir.

Doğal gaz ve petrole ödediğimiz milli servetten yapılacak
yüksek meblağlı tasarruflar kuşkusuz ülke ekonomisiyle birlikte vatandaşlarımıza da rahat bir nefes aldıracaktır.

Ancak Türkiye’nin diriliş azminden ürken, parlak ufuklara ulaşma amacından rahatsız olan köksüzler lobisi bu defa
da nice emekle bulunan doğalgaz yatağını karalamaya, küçük
göstermeye, değersizleştirmeye kalkışmışlardır.

Karadeniz’de belirlenip üretime ve ticarileşme aşamasına geçecek doğalgaz kuyusu kötü niyetlilerin ipliğini bir kez
daha pazara çıkarmış, vicdan ve ahlaklarının bütünüyle iflas
ettiğini ibretlik şekilde gözler önüne sermiştir.
Milli kazanımlara üzülüp kayıplara sevinen güruhun Türkiye sevgileri buharlaşmış, tutsaklık ruhlarına işlemiştir.

Her yapılanda kusur arayan, Türkiye’nin ayak bağlarından kurtuluşundan devamlı huzursuz olan menhus ve menfur çevreler milletimize husumet besleyen karanlık odaklardır.

Malum zihniyetler kimi zaman dış mihrakların kalem tutan eli, kimi zaman da söz söyleyen ağızları olmuşlar, fakat bir
türlü adamlık hüviyetini kazanamamışlar, milli ve yerli duruş
gösterememişlerdir.
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2019 yılında ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının
uykularını kaçırmıştır.

Üstelik doğal gazda kendi kendimize yetme hedefinden
dolayı kâbus görmeye başlamışlardır.
Gazın doğalını beğenmeyenler, Türkiye düşmanlarının
suni ve süfli gazıyla iftira ve isnat yarışına giren ayıplı ve
utanmaz yüzlerdir.

Bunların budanmış kimliğini ve bozuk kişiliğini son günlerde yapılan açıklama ve yorumlardan açık seçik görmek
mümkündür.
Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin ruh kökünden
doğmuş, sevincine ve acısına her zaman ortak olmuştur.

Bu kapsamda Karadeniz’in Tuna-1 Bölgesi’nde çıkarılan
gazdan büyük bir bahtiyarlık duyuyor, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızı, sondaj
gemilerimizde vatan sevgisiyle gece gündüz çalışan bütün
kardeşlerimizi gönülden kutluyor, şükranlarımı sunuyorum.
Unutmayalım ki, enerji geleceğin stratejik anahtarıdır.

Bu anahtarın doğru, yerinde, isabetli ve tesirli kullanımı
sürdürülebilir büyüme ve yükselme ümitlerini canlı tutacak,
istikbalimizi güvenceye alacaktır.

Karadeniz’den aldığımız sevindirici haberden bir gün
sonra, yine Karadeniz’de yaşanan ve milletimizi derinden
üzen felaketlerle sarsıldık.
Rize’yle birlikte Giresun il ve ilçelerinde 22 Ağustos 2020
tarihinin akşam saatlerinden itibaren şiddetlenen yağmur
son yılların en vahim sel ve heyelanına yol açmıştır.
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Doğal gazla umutlanan milletimiz, doğal afetle hüzünlenmiştir.

Özellikle Giresun’un Dereli, Tirebolu, Yağlıdere, Doğankent ilçeleri ağır bir yıkıma maruz kalmıştır.

Bölgede görev yapan ve beş kahramanımızın bulunduğu
jandarma devriyesi Doğankent-Tirebolu yolu arasında dereye yuvarlanmıştır.
Bu vesileyle şehit olan kahramanlarımızla birlikte hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.
Başımız sağolsun diyorum.

Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Kendilerinden haber alınamayan vatandaşlarımızın
sağ-salim bulunmalarını temenni ediyorum.

İnanıyorum ki, şiddetli yağışlarla oluşan afetten dolayı
ortaya çıkan zarar-ziyan devletin müşfik dokunuşuyla, geniş
imkânlarıyla, milli birlik ve dayanışma iradesiyle, aynı zamanda seferberlik anlayışı içinde en kısa zamanda tamir ve
telafi edilecektir.
Bölge insanımızın her zaman yanındayız, Allah’a da başka
acı ve keder göstermemesi için dua ediyoruz.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN, “30
AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI”
MÜNASEBETIYLE
YAYINLADIKLARI MESAJI
29 AĞUSTOS 2020

Türkiye’miz bir yanda KOVİD-19 hastalığının ağırlığına,
diğer yanda doğal felaketlerin acılarına direnirken, aynı anda
hem kara hem de deniz sınırlarımızı kapsamına alan muazzam bir varoluş mücadelesiyle hükmü şahsiyetini ve egemenlik onurunu savunmaktadır.
En küçük taviz, tavsama veya tereddüte açık kapı bırakmadan milli birlik ve güvenliğimiz muhatap ve muhasım ülkelere karşı cansiperane şekilde müdafaa edilmektedir.

Tarihi kahramanlıklarla dolu Türk milleti için Ağustos ayı
gecenin sisini dağıtan zafer meşalesi, geleceğin koordinatlarını çizen muvaffakiyet medarıdır.

Zaferlerimizin yoğrulduğu bu ay içinde 98 yıl evvelki kuyruk yaraları tekrar kanayan müflis müstemlekeciler bir kez
daha karşımıza çıkmaya yanılarak cüret etmişlerdir.

Ağustos ayının ne anlama geldiğini, korkak dedelerinin
hangi pespayeliklere mahkûm olduğunu en iyi bilen soytarıları bugünlerde tehlikeli bir kaşıntı tutmuştur.
Şu tarihi gerçeğin hatırlatılıp altının çizilmesi çok önemlidir:

26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz 26 Ağustos
1071 Malazgirt Zaferi’nin fazilet ve fıtrat bakımından devasa
bir adımı, soy ve ruh açısından dev bir ayağıdır.

İki tarih arasında geçen 851 yıllık zaman diliminde Anadolu coğrafyası adımızın, acımızın ve anılarımızın maşeri vicdan potasında kaynaşıp milli karar ve kadere dönüştüğü bir
vatan unvanıyla şereflenmiştir.
Nitekim emek ve enerji sarfetmeden, kan ve ter dökülmeden, haysiyet ve hedef birleşmeden; akıl, sabır, strateji, fera95

gat kültürü yeşerip yükselmeden bir coğrafyanın vatanlaşması sadece boş bir hayalden ibarettir.
Vatan, meşakkatli bir arayışın, asırların kuytuluklarına
kök salmış güçlü bir irade ahlakının eseri ve ebedi esenliğidir.

Sultan Alparslan’ın 949 yıl önceki mutlak ve zamanlar
üstü zaferi yüzyıllar boyunca Bizans’ın varislerini delirtmiş,
çıldırtmış, adeta sindirim sistemlerini bozmuştur.
Bu nedenle Malazgirt destanıyla Anadolu topraklarına
dikilen istiklal sancağımızdan intikam almak için yanıp tutuşan, elde edilen muazzam başarının rövanşıyla heveslenip
hezeyan bataklığına çakılan ehl-i salip farklı bahanelerle,
ama hep aynı gayeyle asırlarca barbar seferler düzenlemiştir.
Bizim nazarımızda Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz ve
30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Zaferi aynı kanın aynı damarda, sadece farklı tarihlerde akışından başka bir manaya
gelmeyecektir.
Boyalı medyanın, köksüz bazı siyasetçilerin “Malazgirt’i
kutladılar, 30 Ağustos’u yasakladılar” iftiraları yalnızca ecdada hakaret değil, kesif olarak vatana ve millete ihanettir.
Nankör ve namert koalisyonu zillete bulanmıştır.

İstanbul Barosu’nun önüne şehit savcımız M.Selim Kiraz’ın dökülen kanında parmak izi bulunan işbirlikçi teröristin paçavradan müteşekkil posterini asanlarla, tarihte
husumet kazısı yapan odaklar aynı çanaktan beslenen kokuşmuşlardır.
Tarih cahillerinin Türk milletinin zaferleri arasında nifak
fidanlığı dikme amaçları, istismar ve inkar üslubuyla şerefli
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mazimizi, vatan kuran, vatan kurtaran elleri öpülesi aziz büyüklerimizi birbirinden ayırma ve koparma alçaklıkları ancak beşinci kol faaliyeti olarak değerlendirilecektir.

30 Ağustos 1922’nin Dumlupınar’ında Gazi Mustafa Kemal Atatürk kumandasındaki şanlı Türk askeri, Sultan Alparslan ve kahraman neferlerinin emanetine canları pahasına kol kanat germişler, sahip çıkmışlardır.

Büyük Taarruz’un ilham ve irade kaynağı Malazgirt Zaferi’nin ruh kökünde saklıdır.
Sultan Alparslan Türklüğün vatan şerefidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türklüğün kurtuluş simgesidir.

Bu iki muhterem isim arasında bölücülük yapanlar, Malazgirt ile Büyük Taarruz arasına dinamit tuzaklayanlar Yunan tezlerine, Ermeni diasporasına, Rum oyunlarına, Haçlı
operasyonlarına, zalim senaryolara hizmet edenler ve onlardan rezilce himmet bekleyenlerdir.
30 Ağustos Zaferi Türk milletinin diriliş ve yükseliş nişanesidir.
Ve sonsuza kadar da böyle kalacaktır.

98 yıl önce önümüze katıp Ege’ye kadar kovaladığımız
müstevlilerin bugünkü zelil kalıntıları anlaşılan tarih sayfalarında anlatılan hadiselerden ne ibret almışlar ne de sonuç
çıkarmışlardır.
Yunanistan 1821 yılından beri Türk milletini rahatsız
eden habis bir urdur.
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Bu ur mümkünse tedavi edilecek değilse bedeli ne olursa
olsun koparılıp atılacaktır.
Yunan zihniyetinin Türk ve İslam düşmanlığı ileri bir noktadadır.

30 Ağustos Zaferi’mizin 98’inci yıldönümünde Akdeniz
ve Ege korsan dayatmaların, küstah provokasyonların, husumet gösterilerinin ana sahası olmuştur.
Yunanistan’ın gerilim politikaları, mütecaviz ve mütehakkim arzuları Türkiye’nin sabır ve tahammül ölçülerini kırılma
noktasına kadar bükmüş, nihayetinde son aşamaya getirmiştir.
Akdeniz ve Ege Denizi’nde donanmalar karşılıklı olarak
mevzilenmiştir.

Aslında iki ayrı blok ve siperde toplanan hak ile batıl, kahraman ile korkak, Türk milletiyle diğerleridir.
Peşpeşe yapılan askeri tatbikatlar, Navtex ilanları, havada
ve denizde vahim dalaşmalar sıcak çatışma riskini günbegün
tırmandırmaktadır.

Anlaşılan odur ki, Yunanistan’ın denize dökülme istek ve
iştahı yeniden kabarmıştır.

Türk milletinin sinir uçlarına basmanın şiddetli sonuçları olacağını görmeyen, göremeyen, görse bile önemsemeyen
Yunanistan ve zalim destekçileri sonu çok kötü olacak bir
tahrik kampanyasının orta yerindedir.

Akdeniz ve Ege’de derinleşen ve mayına çarpması an meselesi olan cepheleşmenin süratle yumuşaması, çatışmasızlığın hakim olması, gerginliğin azalması, son tahlilde krizin
yatışması elbette samimi beklentimizdir.
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Bu kapsamda Yunanistan’ın uluslararası hukuka muvafık
ve müzahir hareketi kaçınılmaz bir mecburiyettir.

Bir diğer sorun da, Fransa’nın 1959 ve 1960 tarihli Londra ve Zürih Antlaşmaları’nın hilafına Güney Kıbrıs Rum Yönetimi topraklarına askeri varlık konuşlandırmasıdır.
Yeni bir Macron kumpası tedavüldedir.

Fransa’nın yanısıra nerede durduğu belli olmayan İtalya,
sinsi sinsi arkadan dolaşan bazı Körfez ülkeleri ve Mısır Akdeniz’de çok tehlikeli bir girdaba kapılmışlardır.

Yunanistan 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmaları gereğince askerden arındırılması gereken 23 adadan 16’sını silahlandırmış, adeta kaleye çevirmiştir.
Üstelik Oniki Ada’ya ilave olarak pek çok coğrafi formasyonla ilgili süregelen tartışmalar maalesef Türkiye’nin aleyhine gelişmiştir.

Yunanistan 98 yıl önce denize döküldüğü yerden tekrar
vatan topraklarımıza çıkmanın ve tutunmanın hedefindedir.
Karşımızda yeni bir işgal projesi bulunmaktadır.

Bu durum sonu ve sonucu ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti adına var oluş yok oluş meselesidir.

Bugüne kadar diplomatik temaslar, uzlaşma çabaları, görüşme, buluşma ve sorunları masaya yatırma süreçleri işe yaramamış, fayda sağlamamıştır.
Yunanistan ile aramızdaki sorunlar hafiflemek bir yana
giderek içinden çıkılamaz hale gelmiştir.
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ABD ile Almanya’nın Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk yapması mutabakat kapılarını şu ana kadar aralayamamıştır.

Üstelik Almanya Şansölyesi Merkel’in tüm AB ülkelerini
Yunanistan’ın yanında yer almaya daveti esasen bir Haçlı çağrısıdır.

Dolduruşa gelen Yunanistan Navtex ilan ettiğimiz alanları
en son altı savaş uçağıyla ihlal etmeye niyetlenmiş, Kıbrıs’ın
güneybatısında bu hevesi kursağında kalmıştır.
Ateşle oynayan Yunanistan, kışkırtan Fransa, kazanana
oynamak üzere kurulan kumar masasına oturanlar ise tanıdık ve bildik ülkelerdir.

Yunanistan’ın Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaptığı askeri tatbikatlara karşı ayrı ayrı iki Navtex ilan
edilmiş, 1-2 Eylül 2020’de de İskenderun açıklarından atış
eğitimi yapacağımız duyurulmuştur.
Türkiye kararlıdır, geri adım atmayacaktır.

Türkiye haklıdır, ne hakkından ne de hukukundan vazgeçmeyecektir.
Şayet vazgeçilirse Anadolu topraklarının yeni bir istila
dalgasıyla karşılaşması mukadderdir.

Sismik Araştırma Gemimiz Oruç Reis’in önünün kesilmesi
Türkiye’nin kara ve deniz vatanına kast etmektir.
Güç kullanılarak buna izin verilmeyecektir.

Akdeniz ve Ege’deki tarihsel çıkarlarımıza sırt dönmemiz
düşünülemeyecektir.
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Düşünenler de ya düşkünler ya da hesap hatası içine düşenlerdir.
Yunanistan’ın 12 deniz mili dayatması bir savaş sebebidir.

Yükselen tansiyonun kanamaya ve dehşet verici bir kapışmaya yol açıp açmayacağını tayin edecek husus Yunanistan’ın
bundan sonraki tavır ve tutumudur.
Aksi halde günah Türk milletinden gitmiş olacaktır.

Milletimizin acil beklentisi Ege’de hakim olan statükonun
sorgulanması; adil, eşit ve hakkaniyetli şekilde dengelenip
değiştirilmesidir.

Oniki Ada’nın coğrafi, siyasi ve diğer özellikleri hesaba
katılarak hukuken tekraren ele alınması Ege’de barış ve istikrar umutlarına canlılık katacak, ülkemiz aleyhine teşekkül
eden adaletsizliği bir nebze de olsa telafi edecektir.
Ancak Yunanistan kötü niyetlidir, uluslararası hukuka,
egemenlik haklarımıza ve milli güvenliğimize açıktan meydan okumaktadır.
Sonuçlarına katlanmak üzere Türk milletine meydan okuyanın akıbeti ya mezar ya da mezattır.
Türkiye’nin vereceği bir taviz yoktur.

Yunanistan ile konuşma, anlaşma ve uzlaşma vasatı her
geçen gün imkân sınırlarından uzaklaşmaktadır.
Herkes bilmelidir ki, baktığımız yer Kocatepe, bastığımız
yer Dumlupınar, bayraklaştığımız yer İzmir, düşmanı batıracağımız yer de gene Ege’dir.
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Hiçbir ülke güç gösterisiyle, donanma sevkiyatıyla, kara
ve deniz sularımızla birlikte kıta sahanlığımız ve münhasır
ekonomik bölge alanlarımızda her tarafından tutuşacağı ateşe yaklaşmamalıdır.
30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın nihai
mükâfatı olan kutlu zaferimizi asla lekeletmeyeceğiz, dün
gömdüklerimize bugün boyun eğmeyeceğiz.
Zaferimiz kutlu olsun, dilerim ki, nice büyük zaferler müstakbelde aziz milletimizle buluşsun.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş
Savaşı’mızın bütün kahraman gazilerini, muhterem şehitlerini, cesaret ve fedakar abidelerini rahmet, minnet ve şükranla
yad ediyorum.
Allah hepsinden razı olsun diyorum.
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2 EYLÜL 2020

Türkiye mücavir bölgelerde yaygın ve yoğun sorun alanlarıyla boğuşurken, aynı anda kahramanlık ve kararlılıkla da
duruş ve mücadele sergilemektedir.

Akdeniz ve Ege’de Yunanistan, Fransa ve bazı bölge ülkelerinin sahne alan mütecaviz emellerine muazzam bir direniş
gösterilmektedir.
Türkiye hakkın ve hukukun yanında, zalimin, teröristin ve
müstevlinin karşısındadır.

Dış politika alanında yaşanan tehlikeli gerilim ve tehdit
dozajı yüksek kutuplaşma her türlü ihtimali de açık hale getirmektedir.

Husumet ve hıyanete tavizsiz müdahale hakkımız elbette
hem uluslararası hukukun hem de egemen devlet çıkarlarımızın bihakkın gereğidir.
Bir tarafta bu kadar sıcak gündem ve gelişmeler yaşanıyorken diğer tarafta şiddet, cinayet, taciz, tecavüz vakalarında kahredici artışlar gözlemlenmektedir.
Karşımızdaki tablo alarm verici niteliktedir.

İnsanın kanını donduran, vicdanları kanatan, sabır ve tahammül ölçülerini berhava eden en ağır suçlara her gün şahit
olunmaktadır.

Gazetelerin üçüncü sayfaları, televizyon ekranları, internet siteleri, sosyal medya platformları feci ve felaket dolu haberlerle dolup taşmaktadır.

Kadına şiddetin yanı sıra çocukların güpegündüz kaçırılmaları, vahşete kurban edilmeleri, hatta cinsel istismara uğ105

ramaları maşeri vicdanı yaralarken, aynı zamanda büyük bir
hüzne ve hüsrana da neden olmaktadır.
Hükümetimizin ve özellikle İçişleri Bakanımızın olağanüstü çaba ve gayretine rağmen şiddet olaylarının, en küçük
sebepten doğan silahlı kavga ve anlaşmazlıkların her an vuku
bulması toplumsal huzur ve ruh halini vahim derecede rahatsız etmektedir.
Sivil toplum kuruluşların, üniversitelerin, ahlak sahibi milli
aydınların bu sancılı duruma duyarlılık göstermesi şattır.

Sabilerin, emzikli bebeklerin, henüz bıyığı terlememiş
yavruların acımasızca katli insanım diyen herkesin kederlendirip yüreğini titretmektedir.

Suçsuz günahsız çocuklarımızın gün aşırı medyaya yansıyan cinayetlerine, intihar süsü verilmiş kadın ölümlerine göz
yummak, sessiz kalmak, tepkisiz durmak ne insani emanetlerle ne de inanç ve kültür müktesebatımızla asla bağdaşmayacaktır.
Zulme suskunlukta zulümdür.

Bu karanlık tablonun aynısıyla devamı ise mümkün değildir.

Acilen ve mutlaka yasal, idari, sosyolojik, psikolojik ve
manevi tedbirlerin sırasıyla alınarak tatbik ve temin edilmesi
gerekmektedir.
Mesele insan onuruyla ilgilidir, can ve mal güvenliğiyle
ilişkilidir.
Milliyetçi Hareket Partisi iç yaralayıcı gelişmeleri endişeyle takip etmektedir.
Kalıcı ve köklü önlemleri almak ertelenemez bir mecburiyettir.
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İlk başta akla gelen ve makul bir şekilde tartışılmasında
fayda bulunan cezai yaptırımların arttırılması, derinlikli ve
tesirli hale getirilmesidir.
Bu konuda “İdam Cezası”nın hukuk mevzuatımıza tekrar
alınması iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir.

Çocukları, kadınları, masum ve mazlumları en aşağılık
yöntemlerle hedef alan canilerin, katillerin, insanlık düşmanlarının fiillerine karşılık gelen cezaların adil ve orantılı tespiti
milli birlik ve dayanışma şuurunun istikbali açısından zorunluluktur.
Dünya genelinde idam cezasını uygulayan ülke sayısı şu
an itibariyle 56’dır.

İdam Cezasını adi suçlar için kaldıran ülke sayısı 8, bu cezayı kaldırmadığı halde uygulamada cezaların infaz edilmediği ülke sayısı da 28’dir.

Türkiye’de İdam Cezası 3 Ekim 2001 tarihli 4709 sayılı
Kanunla “Savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışındaki suçlar” için mevzuatımızdan çıkarılmıştır.
3 Ağustos 2002 tarihli 4771 sayılı Kanun ile de “Savaş ve
çok yakın savaş tehdidi hallerinde işlenmiş suçlar hariç” şartı
ile yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Arkasından 7 Mayıs 2004 tarihli 5170 sayılı Kanun ile
İdam Cezasıyla ilgili maddeler Anayasa’dan ayıklanmış, 14
Temmuz 2004 tarihli 5218 sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanunu’ndan İdam Cezası ile ilgili maddeler çıkarılmıştır.

Türk Ceza Kanunu’nun 103’üncü maddesinde düzenlenen “Çocukların Cinsel İstismarı” başta olmak üzere, yine
aynı Kanunu’nun 6’ıncı bölümünde yer alan “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” ile 309’uncu maddede düzenlenen
“Cebir ve Şiddet Kullanarak Anayasa’nın Öngördüğü Düzeni
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Ortadan Kaldırmaya Çalışmak” suçları hakkında İdam Cezası
getirilmesi önyargısız şekilde değerlendirilmelidir.
Hiçbir insanımız heba ve israf edilmemelidir.

Bilindiği üzere, Türkiye, 2003 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek Ölüm Cezalarının Kaldırılmasına İlişkin
6 No’lu Protokolü imzalamış, ardından da “Ölüm Cezasının
Her Koşulda Kaldırılmasına İlişkin” 13 No’lu Protokol’ün
onaylama işlemlerini tamamlayarak yürürlüğe koymuştur.
Ancak Türkiye’nin toplumsal dirliği, insan hak ve güvenliği, ilaveten hukuksal istikrar açısından İdam Cezası mutlaka
gündeme alınmalıdır.
TBMM’nin 1 Ekim 2020 tarihinde açılmasıyla birlikte milletimizin haklı beklentisi muhterem vekillerinin mutabakatıyla çözüme kavuşturulmalı, bebek katilleri, sapıklar, alçaklar, tecavüzcüler layık oldukları cezalara çarptırılmalıdır.
Milliyetçi Hareket Partisi İdam Cezası meraklısı değildir.

Ne var ki korku sınırını geçen suç ve suçlularla mücadelenin başarıya ulaşabilmesi maksadıyla içinden geçtiğimiz süreçte başkaca bir yol ve seçenek olmadığı da nettir, nitekim
alternatifsizdir.
Türkiye tam bağımsız bir ülkedir.

Karar ve iradesi üzerinde hiçbir gölgeyi kabul etmeyecektir.

İdam Cezasının uygulanmasında ölçülülük ilkesine bağlı
kalarak, verilen cezanın işlenen suç ile denge ve orantısı kurulacak, şiddet ve dehşet selinin önü alınmış olacaktır.
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Ege ve Doğu Akdeniz’de yaşanan tehlikeli cepheleşme,
Türkiye’nin çevresini saran mütecaviz ve müstevli cendere
günden güne karmaşıklaşmaktadır.
Yunanistan’ın küstah dayatmalarına eşzamanlı olarak
genişleyen kriz siyaseti ülke olarak maruz kaldığımız risk ve
tehditleri hem derinleştirip hem de şiddetlendirmektedir.

Artan gerilim ve tacizlere rağmen, Türkiye tarihsel çıkarlarını, egemenlik haklarını, milli güvenliğini muhafazayla birlikte müdafaa etme azim ve kararlılığındadır.

Bu konuda en küçük gevşeme ve tavize fırsat verilmemektedir.
Yunanistan’ın muhasım ülkelerin arkasına saklanıp anlaşmadan, konuşmadan ve uzlaşmadan ısrarla kaçması, üstelik
haksızlıkların ve hukuksuzlukların gölgesine sığınıp ikbal ve
istikbal arayışına çıkması haydutluktur.

Fransa’nın, Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi’nin, Mısır ve İsrail’in telkin, tezvir ve tahrikleriyle freni iyice boşalan Yunanistan’ın muhtemel bir felakete
açıkça hizmet ettiği, hatta davetiye çıkardığı anlaşılmaktadır.
NATO’nun teknik görüşmeler yapılması amacıyla mutabakata varıldığını açıklaması Yunanistan tarafından yalanlanmış, nitekim barış ve diyaloğa hangi ülkenin kapalı olduğu
ezcümle belgelenmiştir.

Bunun yanı sıra, Fransa ile Yunanistan arasında planlanan
ortak savunma anlaşmasının 9 Eylül’de Macron ile Miçotakis
eliyle imzalanacak olması geçmişe dayalı yeni bir hesaplaşma
hevesinin bu iki çürümüşe hakim olduğuna kanıt ve karine
teşkil etmiştir.
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Bilinmelidir ki, Yunanistan’ın neredeyse kumsallarımıza
kadar hak iddiasında bulunması çok bariz bir savaş dilidir.

Ancak Türkiye’nin varlığı, bağımsızlığı ve onurlu geleceği
asla haczedilemeyecektir.
Gerek Ege’de gerekse de Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığımızı, kara sularımızı, egemenliğimizin alameti farikası olan
her emanetimizi ihlale, inkara veya işgale kakışanlar tarihi
yanlışlarının bedelini çok ağır ödeyeceklerdir.
Fransa ve Yunanistan’ın 1920’li yıllardan mülhem kanlı
politikalarını gafletle tekraren uygulamaları halinde hafızalarından çıkardıkları soylu Türk kahramanlığının ezici gücüyle
bir kez daha tanışmaları, bu defa katlanacakları akıbetin korkunçluğu mukadderdir.

AB Komisyon Başkanı’nın, “24-25 Eylül AB Zirvesi’nde Türkiye için havuç-sopa yaklaşımını içeren araçlar belirleyeceğiz”
demesi ucuz, sorumsuz ve sorunlu bir üslup olarak gündeme
yansımıştır.
Başta Almanya olmak üzere diğer birlik üyesi ülkelerin
Fransa’nın düşmanca politikalarını engellemeleri, tahsis veya
tamir etmeleri tarihi bir zorunluluk olarak karşımızdadır.
AB’nin kendi içinde müşterek bir dış politika inşa edemeyecek kadar bölünme yaşaması bir başka vahim sorundur.
İlave olarak NATO şemsiyesi altında Türkiye-Yunanistan
kutuplaşmasına bir de Türkiye-Fransa husumeti eklenmiştir.

Bu şekilde ne NATO’nun devamı ne de bölgesel ve küresel
barış ortamının tesisi ihtimal dahilinde olamayacaktır.
Türk milleti mavi vatanın istiklaline baş koymuştur.
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Tıpkı terörle, ekonomik saldırılarla nasıl mücadele ediliyorsa denizlerimizde silah gösterip uçak uçuran, gemi yüzdürüp sabrımızı test eden ülkelerle de aynı şekilde ve cesaretle
mücadele edilecektir.

Türkiye’nin milli bekasını çok sıcak ve yakın derecede
etkileyen dış gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, CHP’nin,
HDP’nin, İP’in ve diğer partilerin siyasi polemiklerle vakit
geçirmesi Türkiye sevdasından ne kadar mahrum olduklarını
esasen tasdik ve teyit etmiştir.
Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine üç yıllık bir sürenin bulunması bu müflis siyaset işportacıları tarafından bir türlü dikkate alınmamaktadır.

Sabah akşam Zillet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının
kim olacağıyla ilgili bahis açılmakta, erken seçim zorlaması
yapılmaktadır.
CHP’yle birlikte siyasi dedikoduya çakılmış malum siyasi
partilerin ülkemizi ve milletimizi pençesine alan milli meseleler hakkında dişe dokunur tek bir görüş ve değerlendirmelerinin olmaması ise utanılacak bir ayıptır.

Gül isteyenlerin daha çok fidan dikme çabası beyhude bir
gayrettir.
Türkiye’yi üçüncü sınıf siyasi çekişme ve tartışmalarla
meşgul edenlerin yegâne gayesi çıkarlarının imali, çarpık anlayışlarının ikmalidir.
Buradan kayda değer bir sonuç çıkmayacağı da kesindir.

Türkiye terörden dış politikaya, ekonomiden salgın hastalığa kadar varoluş-yokoluş mücadelesi verirken Yunanis113

tan’ın gizli hafiyesi gibi konuşan, yazan, yorum yapan kim
varsa zillet çamuruyla kirlenmiştir.
Uyduruk ve uydulaşmış parlamenter sistemi güçlendirerek tekrardan uygulama sözü verenler amansız bir hastalığa
yakalanmış siyaset cahilleri, millete tepeden bakan sonradan
görmelerdir.
Bunlara itibar edip ciddiye alacak vicdan ve hamiyet sahibi hiç kimse kalmamıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’nin gelecek
ümidi, sosyal, siyasal ve ekonomik güvencesi, stratejik gücüdür.

Cumhur İttifakı geceyi gündüze katarak devletine, milletine, geleceğin parlak nesillerine huzurlu, istikrarlı, iç ve dış
sorunlarını en aza indirmiş, refaha ve gelişmişliğe ulaşmış bir
ülke kazandırmanın heyecan ve hedefindedir.
Bunu da istiklal için birlik, istikbal için dirlik kavrayışıyla
hayata geçirecektir.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında, yani zamanında yapılacaktır.
Hiç kimse boş hayale kapılmamalıdır.

Ayrıca Cumhurbaşkanı adayı çetelesi tutan, toplumsal ve
siyasi kısır tartışmaları kamçılayan kötü niyetliler şu gerçeği
yeri gelmişken özellikle hatırlarında tutsunlar ki:
Cumhur İttifakı’nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı
bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’dır.

Milliyetçi Hareket Partisi ise bu amaç doğrultusunda sonuna kadar çalışacak, milletimizin tertemiz iradesinden ilhamını
alarak gereğini şimdiden tam ve eksiksiz şekilde ifa edecektir.
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Toprağı sulayan, toprağa vatan ruhu aşılayan şehitlerimizin kanları, gazilerimizin emsalsiz fedakârlıklarıdır.
Gazilik kahramanca bir mücadelenin ömür boyunca taşınacak onur ve övünç madalyasıdır.
Türk milleti mazisinden atisine gazi bir millettir.

Kolunu verse de vatanını vermeyen, bacağını kaybetse de
bayrağını kaybetmeyen, bir gözünden olsa da haine ve zalime
boyun eğmeyen Gazilerimiz istiklal muhafızları, istikbal müjdecileridir.
Nitekim Gazilik hiç sönmeyecek iftihar ve irade meşalesidir.

Elbette tüm Gazilerimiz eşit haklara sahip olmalı, bir ve
aynı görülmelidir.

Milli birliğimizi, milli güvenliğimizi ve milli bekamızı savunmak için gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında cesaretle, feragatle, hamiyetle mücadele edip vücudunun herhangi bir yerinden küçük veya büyük yara alan her Gazimiz
başımızın tacı, bağımsızlığımızın kemertaşıdır.
Bir kahramanımızın aldığı yaranın oran ve büyüklüğüne
bakılarak değerlendirme yapmak, dahası Gazi olup olmayacağına karar vermek manevi, tarihi ve ahlaki açıdan isabetli
değildir.

Bu kapsamda malul sayılmayan kardeşlerimizin Gazilik
unvanı mutlaka verilmeli, hak yerini bulmalı, adalet tecelli
etmelidir.
Terörle mücadelede yaralansalar da belirli şartları sağlayamadıklarından Gazi sayılmayan kardeşlerimiz mağdurdur,
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mahzundur, hiç kuşku yok ki sorunlarının çözümü konusunda ne gerekiyorsa yapılacaktır.

Vefa göstermemiz gereken kahramanların hak mahrumiyeti yaşamaları kabul edilemez bir durumdur.
Gaziliğin bir adım sonrası şehadettir.

Gazilik ölüme meydan okuyan, korkuya savaş açan inanmış bir yüreğin kıvancıdır.
Gazilerimizin her zaman, her şart altında yanlarında olacağız.

Aziz şehitlerimizin emanetlerine azimle, imanla sahip çıkacağız.
Bu vesileyle terörle mücadele esnasında şehit düşen evlatlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.
Gaziler Günü münasebetiyle tüm Gazilerimize uzun, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum.

Devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa
Kemal Atatürk’ü saygı ile anarken, “Gazi” ve “Müşir” unvanını
alışının 99’uncu yıldönümünde Türk tarihine altın harflerle
yazılan Gazilerimizin hayatta olanlarına şükranlarımı sunuyor, vefat edenlere de Allah’tan rahmet diliyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“ERMENISTAN SALDIRISI”
HAKKINDA YAPTIKLARI
YAZILI AÇIKLAMA
27 EYLÜL 2020

Ermenistan’ın bugün sabah saatlerinde dost ve kardeş
ülke Azerbaycan’ın askeri birlik ve mevzilerine, sivil yerleşim
birimlerine gerçekleştirdiği saldırılar düşmancadır, yeni bir
kanlı sayfanın açılması demektir.
Tovuz Bölgesi’nde artan gerilimler sıcak çatışmaya dönüşmüş, zulüm ve terör yöntemlerinin kimin tarafından kullanıldığı da iyice netleşmiştir.

Emperyalizmin maşası Ermenistan’ın işgal ettiği Türk
topraklarına yerleşme ve yuvalanma emelleri, Karabağ meselesinin adil ve hakkaniyetli şekilde çözüm hedeflerini sekteye
uğratmıştır.
Bozgunculuk yapan, uzlaşmaya kapalı duran, barışa yüzünü
dönen, sivil ve masumların kanını döken ülke Ermenistan’dır.
Artık her şey meydandadır.

Güney Kafkasya’da istikrarsızlığın, ilkelliğin, işgal ve istila
politikalarının ağırlık merkezi Erivan yönetimidir.

Temmuz ayında, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının
Tovuz istikametinde yaşanan çatışmaların tekrar başlaması hem
Türkiye hem de Azerbaycan açısından milli güvenlik tehdididir.
Ermenistan saldırganlığı insani, vicdani ve hukuki bütün
ilke ve esaslara aykırıdır.

Özellikle ülkemizin çevresini saran karanlık senaryoların
son zamanlarda şiddetlendiği, bununla da kalmayıp vahim
bir cepheleşmeye ve sertleşmeye doğru mesafe aldığı görülmektedir.
Türk milletine karşı düşmanlık besleyen muhasım odakların Kafkasya’dan Ortadoğu’ya, Akdeniz’den Balkanlar’a kadar sürekli kriz çıkarmak ve kaos üretmek maksadıyla faaliyet halinde oldukları anlaşılmaktadır.
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Ermenistan’ın alçak saldırısını Akdeniz ve Ege’de oynanan şirret oyunlardan, Libya, Suriye ve Irak’ta sahnelenen
emperyalist projelerden ayrı düşünmek, ayrı değerlendirmek geldiğimiz bu aşamada imkansızdır.
Türk düşmanlarının farklı coğrafyalarda husumet nöbetine girdiği ortadadır.
Milliyetçi Hareket Partisi, iki devlet ve tek millet halinde geleceği kucaklayan Türkiye-Azerbaycan arasında var olan tarihi
ve kültürel dayanışma ve yardımlaşmanın hiçbir gücün ve mütecaviz niyetin karşısında geri adım atmayacağı inancındadır.
Ermenistan zulmünü ve hunhar suikastlarını lanetliyorum.

Kalbimizin soydaşlarımızla birlikte attığını bu vesileyle
ilan ediyorum.

Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da şifalar diliyorum.
Karabağ Türk’ündür, Türk vatanıdır.

Hiç kimse bu muhkem ve müstesna gerçeği değiştiremeyecektir.

Yegâne gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan’ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur.
Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan’ın yanındayız.

Bütün müstevli odakları tekraren uyarıyorum: Türk milletinin sabrını test etme yanlışına hiç kimse tevessül etmemelidir.
Nitekim sonuçları hem acıklı hem de ağır olacaktır.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“YENI YASAMA YILININ
AÇILIŞI KAPSAMINDA
CUMHURBAŞKANLIĞI
HÜKÜMET SISTEMI’NE UYGUN
VE UYUMLU SIYASI VE HUKUKI
DÜZENLEMELERIN YAPILMASINA
İLIŞKIN DEĞERLENDIRMELERINI
ESAS ALAN” YAZILI AÇIKLAMA
30 EYLÜL 2020

Sıcak tartışmaların yaşandığı, ülkemizin çevresinde vasat
bulan gerilim ortamının dalga boyunda yükselişlerin gözlendiği bir zaman aralığında, TBMM 27’inci Dönem 4’üncü Yasama yılına 1 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır.

Gazi Meclisimiz milli iradenin tecelli merkezi, milli hedef
ve özlemlerin takip mekânı, temin merciidir.
Türkiye’nin daha demokratikleşmesi, daha gelişmesi, bölgesinde ve küresel sistemde daha da etkili olması bir yanda
TBMM’nin tarihsel gücüne, diğer yanda da Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi’nin müessir vasfına bağlıdır.
Bugün ülkemiz devamlı tahkimi ve ikmali yapılan bir husumet cephesiyle karşı karşıyadır.

Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasının yanında, iç huzur ve istikrar ortamının kökleşmesi için bilhassa
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi temel gündem olmalıdır.

Bu maksatla da yeni hükümet sistemi Parlamenter Sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır.
Nihayetinde hakim ve havi hukuk sistemi mutlaka ele
alınmalı, darbe dönemlerinin ürünü ve mirası olan yargı müessesleri demokratik bir içeriğe kavuşturulmalıdır.
Özellikle Başkanlık Sistemiyle yönetilen ülkelerde yargının en üst organı olarak “Yüce Mahkeme” veya “Yüksek Mahkeme”ler yer almaktadır.

Buna karşılık Parlamenter Sistemle yönetilen ülkelerde
ise Anayasa Mahkemeleri bulunmaktadır.
125

Hâlbuki ülkemizde tarihi nitelikli bir yönetim reformu yapılmış, egemenliğin yegane sahibi aziz Türk milleti 16 Nisan
2017’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tercih etmiş,
Parlamenter Sistem dönemi kapanmıştır.
Milli bekamızı tehdit eden devasa sorunlara daha etkili
karşılık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle verilmektedir.

Anti-demokratik girişimlerin önü yine bu hükümet sistemiyle kesilmektedir.
Terör mücadeledeki başarılar, sınır ötesindeki operasyonlar, egemenlik haklarımızın muhafazası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde daha hızlı ve tesirli bir hale
gelmiştir.

Ekonomik saldırılara direnç, Kovid-19 salgını ile kararlı
mücadele yeni hükümet sisteminin sunduğu güçlü sevk ve
idareyle arzu edilen seviyelere ulaşmıştır.

Parlamenter Sistem’in oluşturduğu kurumların yeniden
yapılanması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne fonksiyonel açıdan müzahir noktaya taşınması artık kaçınılmaz
bir zarurettir.
Demokrasinin ilkeleriyle ve aziz milletimizin iradesiyle
temellenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni darbelerin ardından tesis ve tezahür eden kurumların küflü prangalarından kurtarmak asıl olmalıdır.

Bunlardan birisi de ilk defa 1961 Anayasa’sı ile hukukumuza giren, esas itibariyle 1960 darbesinin oluşturmak istediği demokrasi dışı yapıyı korumak için ihdas edilen Anayasa
Mahkemesi’dir.
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Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır.

27 Mayıs darbecilerinin, 12 Haziran 1960 tarihinde çıkardığı “1” numaralı geçici kanun ile hem Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin hak ve yetkileri hem de Türk milleti adına yapılan
yargılama yetkisi “Yüksek Adalet Divanı” adı verilen icazetli
ve boyunduruk altındaki yapı tarafından gasp edilmiştir.
Yassıada’da millet iradesini yargılayan ve dönemin bakanları ile başbakanına idam kararı veren de bizzat bu gayrimeşru lekeli yapı olmuştur.

Bahse konu Yüksek Adalet Divanı’nın birçok üyesi ise maalesef o dönemde kurulan Anayasa Mahkemesi’nin kurucu üyeleri olmuş, bu mahkemenin ana iskeletini oluşturmuşlardır.
Kaldı ki Yüksek Adalet Divanı Başkanlığı sıfatıyla 27 Mayıs darbesinin tetikçiliğini yapan Salim Başol, ilerleyen yıllarda Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilmiştir.

Mahkeme’nin Anayasa’ya uygun kararlar vermesi beklenirken siyasi ve ideolojik saplantılara kapılması millet vicdanında derin yaralar açmıştır.
Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağlıklı bir zeminde devamını ve güçlenmesini mümkün kılacak
reformların gecikmeksizin yapılması acil bir ihtiyaçtır.

Ahlaki ve siyasi bir uzlaşmayla, 1960 darbesinin bütün
izlerinin ortadan kaldırıldığı, zulüm olan yargılamaların tüm
sonuçlarının yok sayıldığı bir dönemde, Anayasa Mahkemesi
de tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmalıdır.
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ruhu ve esaslarıyla birlikte, yüksek demokratik standartlar bunu gerektirmektedir.

Türkiye’nin demokratikleşme sürecini hızlandıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle çelişmeyecek demokratik,
etkin, adil, tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir “Yüce
Mahkeme”, deyim yerindeyse bir “Divan-ı Ali” kurulması Türkiye’nin gücüne güç katacaktır.

Siyaset kurumunun görevi, yaşanan karanlık dönemlerin
muhasebesi ile geleceğin Türk asırlarının, Türk nesillerinin
ihtiyaçlarını tespit etmek, kudretli devlet inşası için gerekli
demokratik adımları ve atılımları süratle hayata geçirmektir.
Geçmişin hüzünlü ve kaotik dönemlerinden hukuken, fiilen, fikren ve ruhen kurtuluş bu şekilde sağlanacaktır.
Anayasa Mahkemesi’nin son zamanlarda verdiği kararlar
sancılı ve sakattır.
Hak ihlalleri adı altında, milli haklara ve adalet duygusuna telafisi imkansız zararlar verilmektedir.

Türkiye darbelerle yüzleştikçe, darbelerin demokrasi
karşıtı kurumlarıyla hesaplaştıkça istikbal ve istiklalini sarsılmaz biçimde güvenceye alacaktır.
Yeni Yasama Yılının başlangıcında bu konunun samimi,
sağduyulu, önyargısız, demokrasi ahlakına ve milli gerçeklere münasip ölçülerde değerlendirilip tartışmaya açılması halisane beklentimizdir.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
GAZI MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK’ÜN 82. VEFAT
YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETIYLE
YAYINLADIKLARI ANMA MESAJI
10 KASIM 2020

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu Lideri, Türk milletinin
kurtuluş simgesi, Milli Mücadele’nin yol başçısı, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin üzerinden 82 uzun yıl geçmiştir.
Geride kalan bunca zamana rağmen, milletimizin aziz hatırasına yönelik hürmet ve özlemi hiç azalmamış, bilakis eserlerine, fikirlerine ve kutlu mirasına duyulan sevgi ve sadakat
istikrarlı şekilde artmıştır.

Şu sözü bu kapsamdaki çarpıcı gerçeğin itiraf ve ifadesi
niteliğindedir:

“Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.”
Atatürk, az zamanda çok ve büyük işler yapmış, nitekim
bu işlerin en büyüğü de temeli Türk kahramanlığı ve yüksek
Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti olmuştur.
Büyük bir kumandan olduğu kadar muktedir bir siyasetçi,
mahir bir diplomasi ustası, müstesna bir devlet adamı olarak
milletimizin gönlünde taht kurmuştur.

Akılla, azimle, cesaretle sabırla, inançla ve milli bir stratejiyle önüne çıkan veya çıkarılan bütün engelleri birer birer
aşmış, belirlediği hedeflere ulaşmasını bilmiştir.
Hayatı cepheden cepheye koşarak geçmiş, inanmış mücadelesiyle her türlü mihnete, her türlü meskenet ve miskinliğe
set çekmiş, duvar örmüştür.
Onu anlamak demek Türkiye Cumhuriyeti’ni anlatmak
demektir.
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Onu tanımak demek geçmişle geleceği, istiklal ile istikbali, huzur ile refahı aydınlık bir ufukta buluşturmak, milletin
ruh köküyle birleştirmek demektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin iftiharı olmakla birlikte ortak değeri, ortak
iradesi, ortak seslenişidir.
Hala manda ve himaye düşü kuranlar, geleceği başkalarının inisiyatif ve iradesinde görenler hiç kuşkusuz ona yabancı
olanlar, onun karşı mevziisinde duruş sergileyenlerdir.

Teslimiyetçiliğin anaforuna düşenler, emperyalist senaryolara bel bağlayanlar onun ilkeleriyle çatışan, onun emanetleriyle çelişen karanlık odaklardır.

İcazetli zihniyetlerin, sömürgeleşmiş bedenlerin, işbirlikçi beyinlerin, ihanete refakat eden çevrelerin, bunların yanı
sıra emperyalist mihrakların gözüne girmek için fırsat kollayan bereketsizlerin Aziz Atatürk’ü özümsemeleri, hakkını
teslim etmeleri mümkün değildir.
Onun karakteri bağımsızlıkla bezenmiştir.

Onun tarihi kararları milletine beslediği engin sevdasıyla bilenmiş, milli hâkimiyete yönelik tam bağlılığıyla perçinlenmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk yılmayan bir meziyete, yenilmeyen bir meşrebe sahiptir.

Çünkü karamsarlık ve umutsuzluk onun mizacında görülmemiş, asla yer bulamamıştır.
En zor zamanlarda bile milletine güvenerek ateşin içinden çıkmayı başarmış, hiçbir dayatmaya, hiçbir saldırıya, hiçbir imkânsızlığa boyun bükmemiştir.
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Naçiz vücudu toprak olsa da, en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti sonuna kadar yaşayacak, sonsuza kadar var
olacaktır.

İlkeleriyle, ülküleriyle, ülke sevgisiyle sembolleşen Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin göz nuru, nabız atışı,
kahramanlık sedası olarak hayranlıkla anılacak, her zaman
da öncü, önder ve örnek vasfını muhafaza edecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle Aziz Atatürk’ü vefatının 82’inci
yıldönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum.
Cenab-ı Allah ondan razı olsun diyorum.

Niyazım odur ki, ruhu şad, mekanı da cennet olsun.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“ÜLKE GÜNDEMINDE ÖNE
ÇIKAN KONU VE SORUN
BAŞLIKLARIYLA” ILGILI
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
6 OCAK 2021

Türkiye’yi çok tehlikeli bir tartışma ve kamplaşma girdabına sürüklemek maksadıyla el ovuşturan, hava koklayan,
fırsat kollayan menhus emeller ve karanlık çevreler son günlerde tahrik kampanyalarına hız vermişlerdir.

Ülkemizin sinir uçlarını tahriş ve tahrip etmek niyetiyle
müsait ortam yoklayan mihrakların iç barış ve toplumsal huzurumuzu kirli bir senaryo çerçevesinde bozma teşebbüsleri
ne gözlerden ne de dikkatlerden kaçmıştır.
Kaos failleriyle kargaşa figüranları son kozlarını oynamak
için tekrar nifak sahnesine çıkmışlardır.

Bu kapsamda tezahür eden vahim gerçekler tüm çarpıcılığıyla ortadadır.

Aziz milletimizin milli ve manevi hassasiyetleriyle ters
düşmüş kör ideolojiler ve köhne siyasi kesimler emperyalizmin kurşun askerliğine soyunmuşlardır.
Başörtüsü meselesinin mutabakatla çözülmesini hala kabullenemeyen, bir türlü hazmedemeyen çorak ve çürük siyasi
zihniyetlerin inanç ve insan haklarına tahammülsüzlükleri
maalesef yeniden nüksetmiştir.
Adaleti kıyafette arayan, ahlakı şekilde araştıran, üstelik
insani haslet ve imani haysiyetle açıktan çatışan zorbaların
başörtüsü nefretleri ilkel ve ilkesiz bir anlayışın göstergesidir.

Nitekim demokrasi ve özgürlük istismarının kaldıracıyla
güç bela ayakta duran ayıplı siyaset temsilcileri zillet ve rezalet çukuruna artık iyice gömülmüşlerdir.
Türk milleti mayaları ve meşrepleri lekeli güruhun gizil ve
gizli amaçlarını ferasetle tefrik ve tespit etmiştir.
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Başörtüsü üzerinden kutuplaşma dinamiklerini harekete
geçirmeyi planlayan faşist ve faziletsiz simalara elbette müsaade edilmeyecek, her zamanki gibi oyunları isabetle bozulacaktır.
Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi nerede durduğunu
netleştirmeli, dürüst ve pürüzsüz hareket edecek siyasi erdemi gösterebilmelidir.

Çünkü CHP’nin olduğu her yerde hizip, husumet ve huzursuzluk vaki bir çarpıklık olarak belirginlik kazanmaktadır.
Zillet ittifakının söylemleri, siyaset metotları, kamuoyuyla ilişkileri ve irtibat kanalları sarsak ve sancılıdır.

Bunların medyaya yuvalanmış çıkarcı yandaşları da Türkiye’nin kazanımlarını, diriliş ve yükseliş çabalarını karalamak ve kötü göstermek için faaliyet halindedir.
Bu kapsamda Ayasofya-i Kebir Camii Şerif’in açılmasını
2020 yılının felaket ve gözyaşı olaylarından birisi olarak lanse etmek kaygı ve utanç verici bir alçalmadır.
Bu üslup Türk ve İslam düşmanlarının üslubudur.

Kimin sözcüsü, kimlerin gözcüsü oldukları esasen belli
olanların Türkiye’nin tarihi ve egemenlik haklarına kast etme
düşüncesi zulme taşeronluk, Magali İdea zırvalığına teşrifatçılıktır.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerif’in kilitlerinden kurtulup
Müslüman vicdanlarla buluşması 2020 yılının muhteşem bir
olayı, millet nazarında unutulmayacak bir zafer anıdır.
Ziyadesiyle meydandadır ki, bu kutlu açılışı çekemeyenler
iddia ve ilan ettikleri felaket tablosunun asıl yüzleridir.
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Anlaşıldığı kadarıyla, iç ve dış işgal cephesinin eşzamanlı
provokasyonları 2021 yılında da devam edecektir.
Ancak Türk milleti basiretlidir, şuurludur; kudret, kuvvet
ve ufuk sahibidir.
Bu itibarla teşkil edilen zillet ve husumet cephesinin şımarıklıklarına asla izin ve imkan vermeyecektir.
Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik nitelikli sosyal
bir hukuk devletidir.

Geçmişin hüzünlü sayfalarını karıştırıp her tarafa çekilebilecek şifreli ifadelerle darbelere bahane üretmek iyi niyetle
izah edilemeyecektir.

Genelkurmay Eski Başkanı Sayın İlker Başbuğ’un, 4 Ocak
2021’de Cumhuriyet Gazetesi’nde neşredilen düşünce ve kanaatleri her zaviyeden sakıncalı, her cepheden sorunludur.
Bu şahsın mantık hataları, kafa karışıklığı ileri düzeydedir.

27 Mayıs 1960 darbesinden önce şayet bir erken seçim
tarihi açıklansaydı darbe önlenebilirdi, demek tam bir gaflet,
tam bir garabettir.
Sayın İlker Başbuğ, erken seçim kararı almış bir hükümete karşı yapılan darbeyi gayri meşru, erken seçim kararı
almamış bir hükümete yapılan darbeyi de zımnen makul ve
meşru kabul etmektedir.
Bu ifadeler normal karşılanacak ve sineye çekilecek bir
durum sayılamayacağı gibi vesayetçi ve anti demokratik bir
açmazdır.
CHP’nin başını çektiği zillet ittifakının erken seçim dayatması ve zorlamasıyla Sayın Başbuğ’un sözleri üst üste koyul139

duğunda, muhtemel gelişmelerle ilgili tuhaf ve düşündürücü
bir illiyet bağının kurulması abartılı ve afaki bir değerlendirme olmayacaktır.

Sonuçları bakımından ve toplumsal bünyede açtığı derin
yaralar itibariyle hiçbir darbe masum ve mazur gösterilemeyecektir.

Özellikle 22 Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde
yaşanan Talat Aydemir vakalarıyla 15 Temmuz darbe girişimini ayrı yorumlamak, bu suretle 22 Şubat ve 21 Mayıs müdahale girişimlerini aklamaya çalışmak esef ve endişe verici
bir yanlıştır.
Ekonomik sorunlarla darbeler arasında sebep sonuç ilişkisi kurmak, dünya ekonominin çok ciddi kayıplar verdiği
korona günlerinde, siyasal istikrar ile ekonomik istikrar arasındaki bağlantıya atıf yapmak oldukça kuşkulu ve zorlama
bir analizdir.
Demokrasiye ve millet iradesine silah doğrultmak, buna
heves etmek, bunu aklından geçirmek büyük bir suçtur.
Darbe cinayettir, melanettir, ihanettir.

Ayrıca Sayın İlker Başbuğ’un tarihe geçmiş olayları şöyle
olsaydı böyle olurdu bağlamında ele alması hem bir spekülasyon hem de nesnel gerçeklere aykırıdır.

Tarih, yanlışlara kılıf aranacak, objektif esaslardan koparılacak, eğip bükülecek, hatta keyfi sonuçlar çıkarılacak bir
yapboz tahtası değildir.
Aksi davranışlar tarihe hakaret, tarihçilere hürmetsizliktir.
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Darbeler arasında mukayese yapmak ya bilgisizliğin ya da
bilip de asıl hedefi perdeleyen mahzurlu bir mizacın eseridir.

Tam da bu esnada, bir gazeteci müsveddesinin, aklı ve kalemi kiralanmış bir şahsın Sayın Erdoğan’ın gitmesi için büyük bir halk öfkesi ya da doğal afet lazım demesi demokrasi
ve millet iradesi düşmanlığına esaslı bir örnektir.
Bu tip sakat zihniyetler düştükleri uçurumda debelenirken, Cumhur İttifakı 2023’ü kucaklayacak, sonraki yılların
stratejik ve reformist mimarisini heves ve heyecanla planlayacaktır.

Doğal afetlerde umut görenlerin, halk öfkesinden medet
umanların, askeri müdahalelere bel bağlayanların insanım
diye ortalıkta gezinmesi, düşünce ve ifade özgürlüğünü
maske olarak kullanmaları başlı başına hezeyan ve çelişki
yumağıdır.
Türkiye’nin kaybetmesi, işgal ve istilaya uğraması için pusuya yatanlar yine mahcup olacaklar, yine mağlubiyet yaşayacaklar, yine ters köşeye yatacaklardır.

Büyük Türk milleti egemenliğine ve hükümranlık haklarına hayasızca meydan okuyan sefilleri tarihin çöp sepetine
fırlatıp atacaktır.
Hiç kimse sokakların karanlığından ikbal ve istikbal beklememelidir.
Bilhassa Türk gençliği terör örgütlerinin kışkırtmalarına
kapılmamalı, temennim odur ki uyanık olmalıdır.

Bir süredir Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan Rektör’le ilgili
suni itiraz ve organize tepkiler gündemdedir.
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Kanuna uygun bir atamaya terör yöntemleriyle karşı çıkmak, bu vesileyle Boğaziçi Üniversite’sinden bir Gezi Parkı
kalkışması çıkarmaya niyetlenmek başı ezilmesi gereken bir
komplodur.
CHP’nin, İP’in, HDP’nin provoke ettiği, PKK, MLKP, DHKP-C’nin alevlendirdiği protestoları bir sokak hareketine dönüştürme ısrarları ateşle oynamaktır.

Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerilimi tırmandıranlar,
darbe imalarını örtbas etmeye çalışanlar, hatta mezkur Rektör atama yöntemini tenkit edenler, Allah muhafaza, 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü başarılı olsaydı durumlarının ya
da konumlarının ne olacağını, ülkemizin ne hallere düşeceğini sorgulama zahmetine hiç niyet etmişler midir?
Bunun yanı sıra kahraman Türk polisine katil demek şerefsiz bir iftiradır ve bu iftiranın taraflarının öğrenci olması
imkansızdır.

Gerçekten de gözaltına alınan 17 kişi arasında sadece 2
kişinin bahse konu üniversitenin öğrencisi olması her şeyi
gözler önüne sermektedir.
Boğaziçi Üniversitesi’ne meşru ve hukuken geçerli bir
Rektör atamasını gerekçe olarak gösterip Türkiye’nin boğazını sıkmak isteyenler terörizmin piyonları, öğrenci kılıklı
bölücülerdir.

CHP’nin İstanbul İl Başkanıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bölücü ve yıkıcı odakların mihmandarı olmaları kepazeliktir ve fiilleri Cumhuriyet Savcılarının görev alanına
girmektedir.
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Darbe imaları, erken seçim dayatmaları, ekonomik sorunlardan siyasal sonuç elde etme gayretleri ortadayken, bunun
üstüne üniversitelerde öğrenci olaylarının fitilini tutuşturma
arayışları vatana ihanettir.

Geçmişte pek çok defa yaşandığı üzere, üniversitelerde
çıkan olayların siyasal bir hüviyet kazanması, ardından da iç
ve dış çıkar gruplarının güdümüne girmesi ağır bedellere, öngörülemeyecek hadiselere neden olabilecektir.
Muhataplarını ikaz ediyorum; 1980 öncesi yarım kalmış
bir mücadeleyi bir vesileyle tamamlamaya hiç kimse tevessül
etmemelidir.
Boğaziçi Üniversitesi’ne yasal yollardan Rektör atanmış
ve konu kapanmıştır.
Buna tahammül edemeyenlerin şanslarını fazla zorlamamaları, anarşist projelere kapılmamaları hassaten tavsiyemdir.

Milliyetçi Hareket Partisi üstünlerin ve elitlerin hukukuna
değil hukukun üstünlüğüne inanmaktadır.
Hiç şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.

Türkiye’de sokak hukuku yoktur, zillet hukuku yoktur,
taviz hukuku yoktur, teslimiyet hukuku yoktur, var diyenler
hukuk ve millet önünde menfur eylemlerinin sonuçlarına
muhakkak surette katlanacaklardır.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“6-8 EKIM OLAYLARIYLA İLGILI
HAZIRLANAN İDDIANAME VE
HDP’NIN KAPATILMASIYLA”
ILGILI YAPTIKLARI YAZILI
AÇIKLAMA
11 OCAK 2021

Milli birlik ve toplumsal huzurumuzu baltalamak, mazisi
asırlara dayanan kardeşlik bağlarımızı budamak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü dinamitlemek isteyen meşum odakların melun oyunları gizlenemeyecek ölçüde
ortadadır.
İbretlik gerçekleri, ihanete çanak tutan kişi ya da kesimleri görmezden gelmek artık mümkün değildir.
Geldiğimiz bu aşamada mızrağın çuvala sığması imkânsızdır.

Türkiye’nin, terörün hunhar eylemlerine boyun eğmesini
dayatan, asıl manasından koparılmış demokrasi ve özgürlük
ezberleri karşısında taviz vermesini amaçlayan habis çevreler yıllardır faal haldedir.
Yozlaşmış ve soysuzlaşmış demokrasi arzusu taşıyanların, 6 Ocak günü ABD Kongresi’ne yapılan boynuzlu baskından ilham aldıkları bir başka altı çizilmesi gereken husustur.

Demokrasinin defin merasimini düzenleyenlerin esasen
insanlığa söyleyecekleri hiçbir şey de kalmamıştır.

Özellikle Ortadoğu coğrafyasında vasat bulan dehşet ve
vahşet ortamının ülkemize sıçraması maksadıyla kesintisiz
provokasyon içinde olanların hüviyetleri bellidir.
Kaldı ki bellerinin kırılması ise an meselesidir.

2010 yılının Aralık ayında Tunus’ta başlayan Arap Baharı’nın nihai ve neticeye bağlanacağı asıl hedef ülkesinin Türkiye olduğu izahtan varestedir.

Nitekim son on yılda devletimiz ve milletimiz planlı, sistemli ve sonuç odaklı pek çok kalkışmaya, işgal girişimine,
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hain teşebbüse alenen maruz kalmış, direkt muhatap olmuştur.

2013 yılı Haziranı ayında tırmanan Gezi Parkı şiddeti, 2014 yılında gerçekleşen 6-8 Ekim olayları, 2015 yılının
ikinci yarısından itibaren yeşeren hendek terörü, 15 Temmuz
2016’da vuku bulan FETÖ işgal denemesi ülkemizin mahvı
için kurgulanan iç ve dış düşman saldırılarıdır.
Terör örgütleri efendilerinden aldıkları talimatlarla Türkiye Cumhuriyeti’nin aleyhine tesis edilen yıkım koalisyonunda eşzamanlı buluşmuşlardır.
PKK ile FETÖ, DEHAŞ ile DHKP-C, MLKP ile THKP-C aynı
kaynaktan beslenen, aynı emellerle teçhiz edilmiş, aynı yöntemlerle teşkili sağlanmış kanlı terör örgütleri olarak milletimize ve ülkemize musallat olmuşlardır.
Bunların siyasi ayakları da zillet ittifakı çatısı altında yuvalanmıştır.

6-8 Ekim olaylarının hukuki muhtevası titizlikle yorumlandığında, Türkiye’nin önüne nasıl feci ve şiddetli bir tuzağın kurulduğu açık-seçik olarak görülecektir.

Serhildan olarak isimlendirilen bu ihanetle yüzleşmeden,
halkı sokağa davet eden hainlerle mücadele edilmeden maşeri vicdan huzur ve feraha tam anlamıyla kavuşamayacaktır.
6-8 Ekim olaylarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırlamış olduğu kapsamlı iddianamenin Ankara
22.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi bölücülükle ve terörizmle hesaplaşmak adına tarihi bir fırsat olarak
değerlendirilmelidir.
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14 Nisan 2009 tarihinde yapılan KCK operasyonlarıyla
tutuklanan bölücülerin 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçim sürecinde kuşkulu şekilde tahliye edilmeleri, bu tahliye
edilenlerin 6-8 Ekim olaylarının sevk ve idare merkezinde
konuşlanmaları tesadüfün ötesinde FETÖ-PKK işbirliğinin
ortaklaşa kumpasıdır.
PKK/KCK silahlı terör örgütünün önce özyönetim-özerklik, ardından sözde büyük Kürdistan’ı kurma gayesiyle 37 kişinin ölümüne neden olan ve 32 ilde gerçekleşen şiddet ve
terör eylemleri kesinlikle şerefsiz bir başkaldırıdır.
Sözde Rojava devrimini son yurdumuza taşıma planı Türkiye’yi bölme ve bitirme senaryosunun bir parçasıdır.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6-8 Ekim olaylarının çıkmasında doğrudan payı bulunan 108 kişi hakkında 30 farklı
suçtan dava açmıştır.

Bunların en azılılarından birisi de CHP’nin ve İYİ Parti’nin
destekleyip sempati beslediği terörist Selahattin Demirtaş’tır.

Şurası kesindir ki, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen neyse terörist Demirtaş odur.

6-8 Ekim olaylarıyla 15 Temmuz kalkışması, Gezi Parkı
hadiseleriyle Hendek terörünün istikameti öz itibariyle bir
ve aynıdır.

Terörist Demirtaş’ın 30 Eylül 2014 tarihinde yaptığı direniş çağrısı, 6 Ekim 2014 tarihinde KCK’nın sözde Türkiye
sorumlusu bir teröristin de katıldığı HDP MYK toplantısında
halkın sokağa daveti suçu ve suçluları tevsik etmektedir.
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HDP, DTK, DBP, HDK, PKK, YPG ittifak halinde Türkiye’ye
meydan okumuş, ateşli silahlarla, bombalı suikastlarla, nefret
söylemleriyle ve organize şekilde milli varlığımıza saldırmışlardır.
Bunların ikmali, tahkimi ve takviyesi de FETÖ tarafından
yapılmıştır.
Hiç kimse demokrasi ve özgürlük kisvesiyle 6-8 Ekim şiddet olaylarının faillerini aklamaya, haklı çıkarmaya kalkışmamalıdır.
Buna yeltenen kim varsa suça iştirak etmiş sayılacaktır.

PKK/KCK’nın kuklası olan HDP ve diğer marjinal terör
partileri Anayasa’nın 68’inci maddesinin 4’üncü fıkrasını
açıkça çiğnemişler ve suç işlemişlerdir.
Bunun yanı sıra Anayasa’nın 69’uncu maddesine göre, bölücülüğün ve terörün odağı haline gelmiş partilerin kapatılması inkar edilemez bir amir hükümdür.
HDP, 6-8 Ekim olaylarının, hendek terörünün ve bölücülüğe mihmandarlık yapmasının bedelini kanun, millet ve tarih önünde kesinlikle ödemelidir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bilhassa 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan ve hukuken açık ihbar niteliği taşıyan
iddianameyi temel alarak HDP hakkında acil ihtiyaç olan kapatma davasını süratle açabilecektir.

Şayet kapatma davasının açılması tavını kaybedip tavsamaya havale edilirse Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi Partiler
Kanunu’nun 100’üncü maddesine müzahir olarak gereğini
zamanı geldiğinde inanmışlıkla yapacaktır.
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CHP’nin, İYİ Parti’nin itirazları suç ve suçluyu koruma
mahiyetindedir.

Bunun yanında teröre yardım ve yataklık olarak da ayrıca
ele alınmalıdır.

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasına itiraz edenlerin, sırtlarını dönerek şovmenlik yapanların, terör örgütleriyle aynı kümeye girenlerin 6-8 Ekim olaylarından ders
almaları, sivil itaatsizlik çarpıklığına özenmemeleri samimi
tavsiyemdir.
Terör örgütlerinin tazyik ve tahrikleriyle “Üniversitelere
kayyum istemiyoruz” temalı protestolarla ABD’deki Kongre
işgalinin aynı döneme denk gelmiş olması dikkat çekici ve tek
kaynaktan beslenen bir eylem türüne işaret etmektedir.
Ayrıca 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin ardından CHP adayı etrafında şekillenen ve sokak
tartışmalarıyla temellenen tehlikeli söylemler, 3 Kasım 2020
ABD Başkan Seçimi’nden sonra tetiklenen kavga ve kutuplaşma ortamıyla amaç-araç itibariyle farklı görülmemelidir.
Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmamış, sokak sokak
eylem yapan görevli ajanlara rehin bırakılmayacaktır.

ABD’nin seçilmiş Başkanı’na ve seçim sonuçlarına saygı
duyan, ama Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı’na sözde diyen CHP Genel Başkanı’nın hukuka ve milli iradeye savaş açması kendisini bekleyen makus sondan da asla
kurtaramayacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı’na sözde demek öz itibariyle Türk
milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine
hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir.
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Zalimlerin ve Türkiye düşmanlarının yeminli sözcüsü
olan Kılıçdaroğlu, FETÖ’ye, PKK’ya, MLKP’ye, DHKP-C’ye tutunmaktan, bu hain örgütlerle yol yürümekten derhal vazgeçmeli, teröristlerle bağını kesmelidir.
Yoksa suç ve terör örgütleriyle irtibat ve iltisakının vebali
kendisinin siyasi sonunu süratle hazırlayacak, milletimiz bu
namertliği affetmeyecektir.

İYİ Parti Başkanı’nın da heyecanla rezervini yaptığı terörist Demirtaş ile kahvaltı programını meçhul bir tarihe erteleyip masa edebiyatına son vermesi eve dönüş yolunda kendisini bihakkın rahatlatacaktır.

Ne idüğü belirsiz İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek için masa kurulsun diyen bu şahıs
bilmelidir ki, çift taraflı davranan ve ikiyüzlü olan bizatihi
kendisidir.
Bilinmelidir ki, Türkiye bölücülükle hesaplaşmadan, terörün kökünü kazımadan istiklal haklarını, istikbal haysiyetini
güvenceye alamayacaktır.
Çok şükür şafak sökmüş, bölücü terörün sonu görünmüştür.

Huzurun, dirliğin, birliğin, refahın ve güvenliğin 2023 hedefleriyle gerçekleşmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştır.
Cumhur İttifakı bunu sağlamaya mahir ve muktedirdir.

Türk milleti yeni bir destan yazacak, yeni bir diriliş mucizesine imza atacak; bu destanda, bu Türk mucizesinde katillere, köhnelere, kötülere, karanlık projelere asla yer olmayacaktır.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN, “ERKEN
SEÇIM VE GÜÇLENDIRILMIŞ
PARLAMENTER SISTEM
TARTIŞMALARIYLA”
ILGILI YAPTIKLARI YAZILI
AÇIKLAMA
22 OCAK 2021

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin teçhiz ve temin
ettiği siyasi istikrar ve toplumsal huzurdan rahatsız olan, ülkemizin müstesna gelişme rotasından memnuniyetsizlikleri
açığa çıkan malum siyasi partilerin eylem ortaklıklarıyla söylem birliktelikleri aleni boyutlara ulaşmıştır.
Bu meyanda yaşananlar tecrübeyle sabit ve vakidir.

Cumhur İttifakı’yla ilgili yapılan kof ve kifayetsiz değerlendirmelerin esasen Türkiye’nin güçlü iradesine duyulan tahammülsüzlükten beslendiği ortadadır.

Siyasetlerini dedikoduyla temellendiren partilerin aynı
ezberleri devamlı surette dillerine dolamaları bir bakıma perişan ve pişkin hallerinin itirafnamesi niteliğindedir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sahip olduğu
dengeli, dinamik ve dirayetli özellikler sayesinde kronikleşmiş sorunlara neşter vurulması siyasi krize umut bağlayanları zora sokmuş, hatta çuvallatmıştır.

Zillet ittifakının şemsiyesi altında toplanan partiler bir yanda
erken seçim taleplerini, diğer yanda da Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hedeflerini gündemde tutmanın arayış ve çabasındadır.
Meselenin püf noktası ise bu hedefleriyle siyasi kaosa hizmet ettiklerini göremeyecek kadar basiretlerinin bağlanmış
olmasıdır.
Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur.

Cumhur İttifakı’nın gayesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’nin kalıcı ve köklü hale gelmesi için ihtiyaç duyulan
reformları, yasal düzenlemeleri, sosyal ve ekonomik iyileştirmeleri hayata geçirmektir.
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Türk milletinin huzur ve refahı için geceyi gündüze katan
milli ve sağlam bir irade görevinin başındadır.

Bu haliyle Cumhur İttifakı’nın oyalanacak, vakit kaybedecek, zamanı boşa geçirecek ne bir siyaset tasavvuru ne de bir
siyaset planlaması söz konusudur.
Erken seçim dayatması Türkiye’nin kaosa sürüklenme
amacının gizemli ve şifreli kılıfıdır.

Bu kılıfın altında saklananların demokrasiyle, düşünce ve
ifade özgürlüğüyle, dahası milli hedef ve özlemlerle ahlaken
hiçbir bağ ve bağlantıları da kalmamıştır.
Zillet ittifakının ana ortakları “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”den ne anladıklarını aziz milletimizle paylaşmak,
kemikleşen bu muammanın içyüzünü izah etmek durumundadır.

Mevcut şartlarda yeni bir hükümet sisteminin değişme
ihtimali TBMM’deki milletvekili dağlımı baz alındığından
mümkün değildir.
Bu amaca kilitlenen yedi partinin milletvekili sayısı hedeflerini icra ve ifa edecek sayıda olmadığı bilinen bir gerçektir.

Eğer 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve
Milletvekili Genel Seçiminden alınacak kendileri açısından
makul bir sonuçla Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş
sağlamayı düşünüyorlarsa o zaman da kamuoyunu tutarlılıkla aydınlatmaları şarttır.
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi amaçlayan yedi siyasi partinin ortak görüşlerini, resmileşmiş işbirliği kararlarını,
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bu ittifak anlayışıyla nasıl bir koalisyon hükümeti kuracaklarını paylaşmaları milletimizin en halisane beklentisidir.

İçinde CHP’nin, HDP’nin, İYİ Parti’nin ve diğer güdümlü
partilerin yer alacağı koalisyon çatısı nasıl tezahür edecek,
hükümet protokolü nasıl hazırlanacak, hedefler nelerden
ibaret olacaktır?
Tartışılması gereken asıl konu başlıkları bunlardır.

Hiç kimse karnından konuşmamalı, suya yazı yazmamalıdır.
Türk milleti şeffaf ve doğru bilgilendirmeyi arzulamaktadır.

Cumhur İttifakı’nın ne yapacağı, nasıl bir Türkiye’ye ulaşacağı belli ve ortada iken, zillet ittifakının mutabakat zemini nasıl teşekkül edecek, bundan mülhem vaat olarak neleri
açıklayacaklardır?
57’inci Cumhuriyet Hükümeti’nin başarısızlığı ve bozulması için adeta çırpınan ekonomik, sosyal ve sivil toplum kuruluşları erken seçimden yana mı, yoksa karşısında mıdır? Bu
sorunun da netlik kazanması lazımdır.

Türkiye’yi sonu meçhul bir karanlığa sürüklemek isteyenler inanıyorum ki muvaffak olamayacaklardır.
Kimin kiminle yol yürüdüğünü, nasıl bir gizli planın içinde buluştuğunu, birbiriyle benzemez yedi partiyi bir araya
getiren ve ortak bir paydada buluşmalarını sağlayan asıl faktörlerin neler olduğunu her insanımız, milli ve manevi hasletlerle bezenmiş her vatandaşımız merak etmektedir.

Cumhur İttifakı’nın ruhu ve duruşu bellidir, Türkiye’yi
parlak ufuklara taşıma azmi bilinmektedir.
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Ancak bilinmeyen, gerçek maksatlarını gizleyen, Türkiye’ye husumet duyanlarla fiili ortaklık yapan zillet ittifakıdır,
bunun yanında oyun içinde oyun olan bu ittifakın maskesi zamanında yapılacak seçimle düşürülecektir.
Türk askerine satılmış ve militan diyenler; çiftçiye, esnafa, memura hakaretler yağdıranlar demokratik bedeli mutlaka ödeyeceklerdir.
Türkiye’nin istikbali Cumhur İttifakı’yla taçlanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istiklalimizin, güvenliğimizin, milli birlik ve dayanışma kararlılığımızın hem
güvencesi hem de güç kaynağıdır.
Türk milletinin karşısında kördüğüm haline gelen CHP,
HDP, İP ve diğer marjinal oluşumların tutunacak ne bir dalları ne de kaçacak bir yerleri olacaktır.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN, “YENI
ANAYASA YAPIMI KONUSUYLA”
ILGILI YAPTIKLARI YAZILI
AÇIKLAMA
2 ŞUBAT 2021

Dün yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı’nın hitamında
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından; “Belki de şimdi Türkiye’nin yeni bir anayasayı tartışma vakti gelmiştir” açıklaması
gündemin ağırlık merkezine yerleşmiştir.

Yürürlükteki 1982 Anayasa’nda bugüne kadar 19 defada
184 değişiklik yapılmasına rağmen vesayetin derinlere nüfuz
etmiş iz ve kalıntıları bir türlü silinememiştir.

Bunun pek çok nedeni olsa da, en önemlisi Anayasa’nın
dayandığı fikir, düşünce ve esasların demokratik nitelikten
mahrumiyetidir.
Bu kapsamda vasat bulan sıcak tartışmaların hız kesmeden, bilahare yoğunlaşıp yaygınlaşarak bugünlere ulaştığı
herkesin bildiği gerçekler arasındadır.

Bütün hukuk kuralları gibi, anayasalar da belirlenmiş ve
üzerinde nitelikli uzlaşma sağlanmış normlar içermektedir.

Anayasa bir devletin temel yapısını ihtiva etmekle birlikte, bu temel yapı içindeki kurum ve kuralların nasıl ve hangi
ilkelere uygun olarak işleyeceğini hem gözetmekte hem de
göstermektedir.

Bir toplum sözleşmesi çerçevesinde devletin kuruluş
esaslarını belirleyip fonksiyonel hale getiren anayasanın diğer hukuk metinlerinden muhteva olarak farklılıklar içermesi
şüphesiz kaçınılmazdır.
Bu farklılıkların en bariz özelliklerinden birisi de devletin
dayandığı fikir ve düşünce kalıplarının toplum hayatına yansımasıdır.
161

Doğal olarak bir anayasanın yazıldığı dönemin şartlarını
ruhunda taşıması, devlet ve toplum hayatına tesir eden müspet veya menfi gelişmeleri lafzında barındırması bugüne kadarki tecrübelerle sabit ve varittir.
1982 Anayasa’sını bu açıdan ele almak akla ve mantığa en
uygun tercihtir.

Buradan hareketle mevcut ve meri Anayasa’nın olağan
dışı şartların mahsulü olduğu, zaman içinde pek çok maddesinde değişiklik yapılmasına rağmen statükocu vasfında
herhangi bir zayıflamanın da görülmediği çarpıcı şekilde ortadadır.
Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin amacı, görüşü ve düşüncesi
de bu yöndedir.
Bilindiği üzere, 27 Nisan 2017 tarihinde yapılan Halk oylamasıyla Türkiye Cumhuriyeti yönetim sistemi bakımından
üçüncü evreye geçmiştir.

Nitekim milli irade, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni kabul ve tasdik etmiştir.

Yeni yönetim sistemi geçmişten tebarüz edilen tarihi
emanetlerle geleceğe yüklenen kutlu hedefleri buluşturan
milli nitelikli, demokratik ve kapsayıcı niyetli bir anlayış ve
kavrayış üzerine inşa edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle resmen uygulanmaya başlamış, yönetim hayatımız bu haliyle güçlenmiş, kuvvetler ayrımı arasındaki çizgiler
netleşmiştir.
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Elbette yeni sisteme müzahir ve müstahak bir anayasanın
yazılması mecburiyet olmasının yanı sıra demokratik bir mükellefiyettir.

Anayasası eski sisteme göre hazırlanmış, yönetim sistemi yeni esaslara göre reforma bağlanmış bir ülkenin siyasi
ve hukuki çelişkilerden kurtulmasının başkaca bir seçeneği
yoktur.
Parlamenter sistemin tozu ve tortularıyla Türkiye’nin ufkunun perdelenmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni
en azından zaafa uğratma riski taşımaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kökleşmesi, serpilmesi, taban tutması, devlet ve millet hayatına nüfuz eden
kilitlerin açılması bu sayede mümkün olacaktır.
Toplumun her kesimini kucaklayan, meşru her düşünceyi sahiplenen, kurucu değerlere yaslanan, kuruluş felsefesini benimseyen, kaldı ki yeni yönetim sisteminin temel yapı
taşlarını, vazgeçilmez ilke ve esaslarını daha da geliştirmeyi
önceliğine alan bir anayasa ertelenemez ihtiyaçtır.
Zamanın ruhuyla çelişen ve üstelik ters düşen hukuk kuralları; sosyolojik, ekonomik, kültürel ve siyasal kazanımları
sekteye uğratacak, sorunların daha da ağırlaşmasına yol açacaktır.

Bu itibarla hukuk piramidinin en üstünde yer alan anayasalar engelleyici veya geciktirici değil; dinamik, dengeli, tarihsel müktesebatla çerçeveli, milli özlemleri doğru okuyan,
devlet-millet arasındaki ilişkileri herkesin kendisini içinde
göreceği bir toplum sözleşmesiyle yoğuran müstesna bir yaklaşımla temellenmelidir.
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Bizim amaç ve arzumuz da budur.

Hedeflenen yeni anayasanın kalite ve kapsayıcılığı ne kadar fazla olursa olsun; siyaset eğer ahlaki rekabetten uzaklaşır, bölünme ve kavga üzerine bina edilirse, bunun acıklı
faturası direkt millete çıkacaktır.
Türkiye’nin kutuplaşma virüsünden arınması, temel hak
ve özgürlüklerin milli değerlerle perçinlenmesi samimi beklentimizdir.

Gizli mahfillerde, tehlikeli maksatlarla, gölgeli emellerle
anayasa taslağı hazırlayıp devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü siyasi amaçlarına kurban etmek isteyenlerin içine düştükleri zilletten kurtulmaları bir başka beklentimizdir.

Türkiye’nin, Cumhuriyet tarihindeki en önemli reformu
yeni yönetim sistemi ise diğerinin yeni anayasa olması tarihe
ve millete boyun borcumuz olarak değerlendirilmelidir.
Yeni anayasayla birlikte;

Düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlam esaslara bağlanması,

Milli birlik ve kardeşlik bağlarının sürdürülebilir ve süreklilik arz eden demokratik kriterlerle bağıtlanması,
Devlet ve millet arasındaki karşılıklı sorumlulukların sarih bir şekilde bağdaştırılması,

Yeni yönetim sistemiyle örtüşen devlet yapısının bağlayıcılığı ve hukuk mevzuatındaki gerekli düzenlemelerin yapılması mutlak surette ve öncelikle ele alınmalıdır.
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Bir diğer önemli husus ise yeni anayasanın özü olacaktır.
Bu meyanda hazırlanacak anayasa;

Türkiye’nin 21.yüzyılın üçüncü on yılında ve Cumhuriyet’in 100.yıldönümünün de ivmesiyle, terör, yoksulluk, yolsuzluk, hayat pahalılığı ve işsizlik musibetlerini yenmiş bir
ülke olmasına destek vermeli,
Siyasal sistemimizdeki antidemokratik unsurları tasfiye
ederek modern demokrasilerde olduğu gibi, fikir, inanç, teşebbüs, örgütlenme ve benzeri alanlarda temel hak ve özgürlükler güvence altına alan devlet bünyesine kavuşmayı temin
etmeli,

Herkesin aynı milletin evladı olmaktan gurur duyacağı,
ayrışmayı değil birleşmeyi, farklılaşmayı değil kucaklaşmayı,
kutuplaşmayı değil kaynaşmayı tahkim edecek bir uzlaşmayı
sağlamalı,
Millet varlığı ile etnik köken veya mezhep gibi doğal özelliklerin milli kimliğin ve bin yıllık kardeşliğin ayrılmaz bir
parçası olarak görüldüğü birlikte yaşama kültürünü daha da
pekiştirmelidir.

Anayasa’nın ana fikrini teşkil eden Türkiye’nin bölünmez
bütünlüğü, üniter siyasi yapısı ile dilinin Türkçe olduğu ilkesi
farklı yorumlara açık olmayan ve herkesi bağlayan kuruluş ilkeleridir. Ve böyle kalmalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti tek millet, tek devlet, tek vatan, tek
bayrak, tek dil esasına dayalı milli ve üniter bir devlettir.

Yeni anayasa, bu vesileyle tekrarladığımız milli ve tarihsel
haklarımızı muhafaza etmelidir.
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PKK’yla anayasa hazırlık masası kuranların savruldukları yanlış yoldan dönmeleri millete ve demokrasiye sadakatin
gereği, yeni anayasa yazımı konusunda irade beyanları ise samimiyetlerin testidir.

Nitekim “Aşağıya bakmayacağız” diyerek eylem yapan
marjinal gruplara destek veren siyasi partilerin, Türk milletinin yükseklere odaklanmış bakışlarını özümsemeleri, buna
riayet ve refakat edecek hamiyeti sergilemeleri kendileri adına da hayırlı bir adım olacaktır.
Milliyetçi Hareket Partisi yeni bir anayasa yazımı konusunda Cumhur İttifakı’nın birleştirici ve kucaklayıcı şuuruyla
hareket edecek, üstüne düşen demokratik görevleri çekinmeden yerine getirecektir.
Cumhur İttifakı’nda anlayış ve hedef birliği vardır, Allah’ın
izniyle gereği de yapılacaktır.
Aynı dürüst tavrı TBMM’de gurubu bulunan diğer partilerden özellikle beklemek en tabii hakkımızdır.
2021 yılı huzur, bereket, reform ve yükseliş dönemi olacaktır.

Bunu da yeni anayasa taçlandırmak herkesin öncelikli sorumluluğu olmalıdır.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“MYK-MDK ORTAK TOPLANTISI
SONRASI” YAPTIKLARI
YAZILI AÇIKLAMA
10 ŞUBAT 2021

Milliyetçi Hareket Partisi 12.Olağan Büyük Kurultayı 18
Mart 2018 tarihinde yapılmış, bu kapsamda saygıdeğer delegelerimizin oylarıyla Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez
Disiplin Kurulu’nda görev alacak dava arkadaşlarımız belirlenmiştir.
O tarihten bugüne kadar gerek MYK üyelerimiz gerekse
de MDK üyelerimiz üstlendikleri tarihi sorumlulukları özveriyle ve fedakârlık bilinciyle yerine getirmişlerdir.

Partimiz açısından, Türkiye’nin son üç yıllık zorlu dönemi 12.Olağan Büyük Kurultayı’mızın iradesiyle tezahür eden
muhterem kadroların inançlı mücadelesi sayesinde göğüslenmiştir.
Nitekim oyunlar görülmüş, tuzaklar bozulmuş, komplolar
dağıtılmış, kara kampanyalar berhava edilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi doğru zamanda, doğru yerde
dosdoğru duruş sergilemiş, “Önce ülkem ve milletim, sonra
partim ve ben” ilkesini siyasetinin mihveri, Türk siyasetinin
de mihrabı yapmıştır.
Bu siyaset kavrayışıyla meseleler ele alınmış, gelişmelerin
istikameti, gündemin ağırlık merkezine yerleşen konuların
seyir ve ilerleyişi hem analiz hem de takip edilmiştir.
Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, ülkemizin hassas ve kırılgan bir döneminde, MYK ve MDK’da sorumluluk üstlenmiş
dava arkadaşlarım görevlerinin gereğini bihakkın yerine getirmişlerdir.
Yakın dönem siyasi olayları isabet ve ihtimamla okunduğunda partimizin neleri göze aldığı, hangi engelleri aştığı,
neyi başardığı gayet sade ve sarih bir şekilde anlaşılacaktır.
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27.Dönem Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş
süreci; siyasi, diplomatik ve ekonomik meselelerin karmaşıklaşan cesameti; aynı zamanda iç ve dış tahriklerle birlikte
dünya çapında etkili olan KOVİD-19 salgınının yaygınlık kazanması elbette ülke ve siyaset gündemine damga vurmuştur.
Milliyetçi Hareket Partisi; ahlaklı ve ilkeli çizgisiyle, samimi ve sağduyulu tutumuyla, aklın ve sabrın kılavuzluğuyla,
ayrıca milletimizin vicdan özünden ve ruh kökünden beslenen dengeli politikalarıyla Türkiye’nin haklarını cesaretle savunmuştur.
Partimizin her mensubunun bu mücadelede büyük bir
payı bulunmaktadır.

Türk siyasetine yeni bir soluk getiren, nihayetinde sağlam
ve sarsılmaz bir irade gösteren Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti kucaklaşmasının ikramıyla umutları
tazelemiş, milli heyecanları tahkim ve takviye etmiştir.
Cumhurbaşkanı seçilmesi için gerek ve yeter baraj sınırının yüzde 50+1’e yükselmesi, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin özellikleriyle mündemiç ittifak
kültürü doğal olarak Türkiye siyasetine yeni bir boyut kazandırmıştır.
Böylece siyasal dağınıklık önlenmiş, anlaşmazlıklar düğümlenmiş, partiler arasında işbirliği ve uzlaşma arayışları
sonuca bağlanarak kutuplaşma dinamikleri en aza çekilmiştir.

Cumhur İttifakı yeni siyaset ruhuyla uyumlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin dokusuna ve doğasına uygun
yapısıyla toplumsal huzurun ve siyasal istikrarın güvencesi
haline gelmiştir.
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Artık uzayı hedeflemiş, 2023’de Ay’a ayak basmak için
kolları sıvamış, ufuk ötesini kavramış; çevik, atılgan, iddialı, diri ve ön alan bir ülke tablosu hamd olsun vaziyet almış,
vuku bulmuştur.
CHP’nin yalan siyaseti, HDP’nin yıkım siyaseti, İP’in yitik
siyaseti Cumhur İttifakı karşısında çuvallamıştır.

Üniversite gençliğini istismar eden, sokaklardan güç devşirmek için harekete geçen, terör örgütleriyle emel ve eylem
birlikteliği yapan mezkur partilerin demokrasi ve milli irade
husumeti tehlikeli düzeylere ulaşmıştır.

Zilletin şaftı kayarken Türkiye’yi de krize kaydırmayı hedeflemesi ne millet sevgisiyle ne de meşru ve demokratik siyasi mücadeleyle bağdaşmayan ilkellikler olarak karşımıza
çıkmıştır.
Üniversite kapılarında yasa dışı marjinal sol örgütlerle
aynı kümeye giren, aynı zehirli üslubu benimseyen partilerin gayri milli muhalefet stratejileri Türkiye’nin tarihi ve egemenlik haklarına kast etmek üzerine planlanmıştır.
İnanıyorum ki, Türk gençliği bu tuzağa düşmeyecektir.

PKK ve FETÖ’nün yanında, DHKP-C, MLKP, TKP-ML, LGBT
ve Soros uşaklarıyla fiili ittifak kuranların istiklalimize cephe aldıkları, istikbalimize nifak saçtıkları ayan beyan ortaya
çıkmıştır.

Aziz milletimizin hakkını hukukunu çiğneyenlerin, iç barış ve huzur ortamını sakatlamak için bozgunculuk yapmaları, hak ihlallerinden şikayetçi olmaları derin ve dipsiz bir
çelişkidir.
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FETÖ’nün 7 Şubat 2012 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı’nı hedef alan hain operasyonundan dokuz yıl sonra MİT
tırları davasında yargılanan bir CHP milletvekilinin yeniden
yargılanma talebinin kabul edilerek infazının durdurulması
kuşkulu ve kaygı verici bir gelişmedir.
Bu kapsamda İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına dayanak ise Anayasa Mahkemesi’nin üst üste iki defa
aldığı hak ihlali kararıdır.

Anayasa Mahkemesi’nin, milletin hakkı ihlal edilip yok
sayılırken, işlediği suçu tevsik ve teyit edilmiş kişilerle ilgili
tartışmalı duyarlılığı evrensel hukuk normları açısından izahı
yapılamayacak bir çarpıklıktır.
Bu mahkeme, Anayasa’nın özel madde olması sebebiyle
öncelikle uygulanması şart olan geçici 20.maddesini yok sayarak yine aynı Anayasa’nın 138.maddesini çiğnemiştir.
Yanlış ve mahsurlu olsa da Anayasa Mahkemesi’nin kararları bağlayıcıdır.

Fakat Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı söz konusu CHP’liye otomatik olarak milletvekilliği sıfatı da kazandırmayacaktır.
Geçmişin adeta rövanşının alınması gözlerden ve dikkatlerden kaçmamaktadır.

Bu vesileyle tekrar ifade etmek isterim ki, Anayasa Mahkemesi milletimizin ve demokrasimizin haklarını muhafaza
veya müdafaa edecek düzeyde tekrar yapılandırılmalı, yeni
anayasa sürecinde yüksek mahkemenin mevcut durumu
mutlaka ele alınmalıdır.
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Anayasa Mahkemesi’nin kararları bizatihi Anayasa’ya
aykırı olamayacak, TBMM’nin tarihi ve yüksek iradesine de
pranga vuramayacaktır.
Bu aşamada yapılması gereken bize göre şudur:

İlgili CHP’li milletvekilinin fezlekesi TBMM Karma Komisyonu’na acilen getirilip dönem sonuna bırakılmadan gündeme alınmalı, ardından da Genel Kurul’a indirilerek dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili oylama yapılmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi bu oylamada yeniden yargılama
yolunun açılabilmesi için dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oyunu kullanacaktır.
Hiç kimse konusu suç teşkil eden fiillerini demokrasi ve
hak ihlalleri gerekçesiyle örtbas edemeyecektir.
Türkiye bir hukuk devletidir.

Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi adalet ve hukuk sınırları içinde
siyaset mücadelesini kararlılıkla sürdürecek, yanlışa yanlış,
doğruya doğru diyen erdemli vasfını sürdürecektir.

Partimizin önündeki en önemli siyasi olaylarından birisi
de 13.Olağan Büyük Kurultayı’dır.

Daha önce açıklanan kurultay tarihimizin 14 Mart 2021
Pazar günü olduğu hatırlardadır.
Ancak salgın şartlarının ağırlığı ve hafta sonları sokağa
çıkma kısıtlamasının uygulanması nedeniyle 13.Olağan Büyük Kurultayımızın 18 Mart 2021 Perşembe günü maske,
mesafe ve temizlik şartlarına titizlikle riayet eden dava arka173

daşlarımızın katılımıyla yapılması bugünkü Merkez Yönetim
Kurulumuzda kararlaştırılmıştır.

İl ve ilçe kongre süreçlerinde yaşanan güzelliklerin, sağduyunun, şuurun ve heyecan dalgasının temerküz ederek Büyük Kurultayımız’a yansıması amacımız ve arzumuzdur.
İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacaktır.

Üç yıllık zaman diliminde Merkez Yönetim Kurulu’nda ve
Merkez Disiplin Kurulu’nda görev alan değerli dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.
Partimiz, Cumhuriyet’in yüzüncü yıl dönümünü kucaklayacak yenilenmiş kadrolarıyla, gücüne güç katmış köklü politikalarıyla tarihsel yolculuğuna azimle devam edecek, milletimiz ne diyorsa ona kulak verecektir.
Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum.

Taşıdığımız niyet, sahip olduğumuz haslet, tavizi imkansız Türk ve Türkiye sevdamız, millete mensubiyet onurumuz
dava ahlakımızın refakatiyle inanıyorum ki, kutlu bir geleceğin kapısını ardına kadar aralayacaktır.
Sefer bizden zafer Allah’tandır.

Gayret bizden takdir büyük Türk milletindedir.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“DANIŞTAY İDARI DAVA DAIRELERI
KURULU’NUN ÖĞRENCI ANDI’YLA
İLGILI KARARI”
ÜZERINE YAPTIKLARI YAZILI
AÇIKLAMA
15 MART 2021

“Türk’üm, Doğruyum” haykırışıyla başlayan Öğrenci Andımız; 10 Mayıs 1933 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuş; 1972, 1997 ve 2012 yıllarında da değişikliğe uğramıştır.
And, adı üstünde yemindir, milli ruhun körpe dimağlara
aşılanması, milli değerlerin aktarılmasıdır.

Hatırlanacağı üzere, Öğrenci Andımızın kaldırılmasına
dönük yönetmelik düzenlemesine karşı Türk Eğitim Sendikası’nın Danıştay’a açmış olduğu yürütmenin durdurulması ve
iptal davası 24 Nisan 2018 tarihinde Danıştay 8.Dairesi tarafından karara bağlanmıştır.

Bu kapsamda Danıştay 8.Dairesi, 8 Ekim 2013 tarihli ve
28789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1.maddesinin iptalini temyiz yolu açık olmak suretiyle kararlaştırmıştır.

Bunun üzerine söz konusu iptal kararının temyiz edilmesi
amacıyla Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na karşı dava
açılmıştır.
Türkiye’nin çok hassas bir döneminde, geçtiğimiz Cuma
günü Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu sorumsuzca, şuursuzca, haktan ve hukuktan mahrum bir şekilde, adeta yangına körükle gider gibi, 8.Daire’nin kararını bozduğu medyaya
yansımıştır.
Konunun bir başka tuhaf ve tartışmalı yönü ise, Danıştay
İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından Şubat ayında bu kararın alındığı, ne var ki halen imzalanmadığı anlaşılmıştır.
Türkiye’nin milli birlik ve diriliş ruhunun zirveye tırmandığı bugünlerde, medyaya sızdırılan, üstelik henüz imzalan177

mamış olan Öğrenci Andı aleyhine alınan karar milletimizde
büyük bir huzursuzluğa ve kaygıya yol açmıştır.

Yaklaşık iki yıldır bekletilen bu davanın, bir anda karara
bağlanarak servis edilmesi maksatlıdır, marazidir, melun bir
hevesin ve hedefin işaretidir.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Türk’üm demekten rahatsızlığı hüsran verici bir çarpıklıktır.
Nitekim Danıştay skandal bir karara imza atmış, milli gerçeklerle çatışmıştır.

Ülkemizi yeni bir karmaşanın içine çekmeye, anlaşmazlıkları körüklemeye, kutuplaşmayı tahrik etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur.

Milliyetçi Hareket Partisi Danıştay İdari Dava Daireleri
Kurulu’nun henüz açıklanmamış, fakat bir vasıtayla sızdırılmış kararına şiddetle karşıdır.
Kaldı ki Öğrenci Andımızın okullarda okutulmasına engel
çıkarmak, hukuken set çekmek haysiyetli ve demokratik bir
tavır olamayacaktır.

HDP’li bölücülerin fezlekelerinin TBMM’ye gönderilip
milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde Öğrenci
Andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır.
Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
13’ÜNCÜ OLAĞAN BÜYÜK
KURULTAY’IN ARDINDAN PARTI
TEŞKILATLARINA GÖNDERDIĞI
KUTLAMA VE TEŞEKKÜR MESAJI
22 MART 2021

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 13.Olağan Büyük Kurultay’ı,
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ıncı yıl dönümü olan 18 Mart
2021 Perşembe günü başarıyla yapılmış, Milliyetçi-Ülkücü
Hareket’in iradesi tecelli etmiştir.

9 Ağustos 2020 tarihinde başlayan kurultay sürecimiz,
bütün teşkilatlarımızın ve değerli dava arkadaşlarımızın gıpta edilecek başarısıyla, fedakârlıklarıyla ve üstün gayretleriyle 18 Mart 2021 tarihinde taçlanmıştır.
KOVİD-19 salgını nedeniyle seyircisiz yapılan kurultayımız, ruh ve şuur bakımından, aynı zamanda mana ve muhteva açısından öncekilerini aratmamış; tertip, düzen, disiplin ve
sağduyu gün boyu salona hâkim olmuştur.
Türkiye’mizin her yöresinden heyecanla Ankara’ya gelen
dava arkadaşlarım, hayranlık verici duruşlarıyla, hürmet edilecek dirayetleriyle tarihi görevlerini yerine getirmişler, Milliyetçi Hareket Partisi’nin gücünü ispat etmişlerdir.

18 Mart’ta istiklal için birlik bayraklaşmış, istikbal için
dirlik ayağa kalkmış, kazananın Türkiye olacağı dosta da düşmana da gösterilmiştir.

Büyük bir kaynaşma ve kucaklaşma hissiyatına sahne olan
kurultayımız 2023’ün ve sonraki yılların stratejik hedeflerinin
berrak şekilde tezahürüne de ortam ve imkan sağlamıştır.
Bunun yanında, demokrasinin ve milliyetçiliğin birbirini
nasıl tamamladığı, biri olmadan diğerinin ne kadar eksik, hatta yetersiz kaldığı gerçeğinden hareketle; 13.Olağan Büyük
Kurultayımız hem demokrasi şaheseri, hem de milliyetçiliğin
şahlanışı olarak milli hafızalara kazınmıştır.
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Hiç kuşku yok ki, 18 Mart 2021 tarihinde yapılan kutlu
toplantımız, aylardan beri insanüstü emek veren, alın teri döken ve davasının geleceği için çıkarsız ve hesapsız mücadele
eden siz değerli arkadaşlarımın göz kamaştırıcı bir eseri, takdir ve tebrik edilecek muvaffakiyetidir.
Elbette ne kadar iftihar etsem azdır.

18 Mart’ı müteakiben milletimizin ve partililerimizin en
samimi duygu ve düşüncelerini yansıtan yoğun tebrikat mesajları ve iyi dilekleri kurultayımızın beklenen duruşu ve etkiyi gerçekleştirdiğinin en güzel işareti olmuştur.

Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, tahrik ve tuzaklara karşı dikkat ederek, fitne ve fesada karşı uyanık durarak, partimizle birlikte Cumhur İttifakı’nın yükselişini engellemeye yönelik kara propagandalara aldırmadan inandığımız
yolda, kutlu ülkülerimiz uğruna mücadelemizi kararlılıkla
sürdüreceğiz.
Milliyetçi Hareket Partisi, milletimiz ne diyorsa, neyi istiyorsa, neyi bekliyorsa, ahlaklı ve ilkeli siyasetini o yönde icra
edecektir.
Yegâne geçim kapısı dedikodu olanların algı oyunlarına,
sosyal medyadan ahkam kesen bozguncu odaklara, yalanı ve
demokrasi kalpazanlığını meslek edinmiş bulanık zihniyetlere asla fırsat verilmeyecektir.

Cumhur İttifakı’nın 2023 vizyonunu kundaklamaya hiç
kimsenin gücü yetmeyecektir.
Bu kapsamda tüm parti teşkilatlarımızın bu duyarlılıkla
çalışmalarına devam edeceğine inancım tamdır.
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13.Olağan Büyük Kurultay sürecinde ve nihai olarak kurultay gününde, yüksek bir dava ahlakıyla ve sorumluluk bilinciyle Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in iradesinin tezahürüne
destek veren, bizatihi buna refakat eden bütün dava arkadaşlarıma ve saygıdeğer ailelerine teşekkür ediyorum.
Kurultay salonumuza teşrif eden siyasi parti temsilcilerine, salgından dolayı aramıza katılmayan her gönül insanımıza, destek ve dualarıyla bizleri şevklendiren her vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum.
13. Olağan Büyük Kurultay sonucunun, devletimize, milletimize, demokrasimize, davamıza, Türk ve İslam dünyasına
ve insanlığa hayırlar getirmesini Rabbim’den niyaz ediyorum.
İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak.
Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun.
Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun.
Ne Mutlu Türküm Diyene.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“13.OLAĞAN BÜYÜK KURULTAY’DA
SEÇILEN MERKEZ YÖNETIM
KURULU ILE MERKEZ DISIPLIN
KURULU ASIL VE YEDEK
ÜYELERININ KATILIMLARIYLA
DÜZENLENEN TOPLANTI” SONRASI
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
26 MART 2021

Milliyetçi Hareket Partisi Türk tarihinin özlemi, Türk milletinin özlediğidir.
Gücünü aziz milletimizden alan partimiz, aynı zamanda
milli birlik ve beraberlik ruhunun Cumhur İttifakı ortak paydasında yer alan güvencelerinden birisidir.

Bölgesel ve küresel gelişmelerin sancılı, bir o kadar da sorunlu ortamında Türkiye’mizin kararlı duruşu, her cephedeki
direniş ruhu hakikaten takdire şayandır.
Memnuniyetle ifade etmek gerekir ki, iç ve dış mihrakların eş zamanlı tahakküm çabaları, boyutları artan taciz ve
tahrik kampanyaları her seferinde milli irade duvarına çarpıp
dağılmaktadır.
Cumhur İttifakı üstlendiği tarihi misyonuyla Türkiye’nin
egemenlik haklarına, tarihi çıkarlarına, beka ve güvenlik hassasiyetlerine cesaretle sahip çıkmaktadır.

Emperyalizmin ekonomik ve siyasi şantajlarına boyun eğmeyen, diplomatik ve mekanik tehditlerine aldırış etmeyen
ülkemiz istiklal ve istikbaline en küçük gölgenin düşmesine
müsaade etmeden tarihsel yolculuğunu sürdürmektedir.
Gelecek Türkiye’nin olacaktır.

Dış baskılara ilave olarak gelişen ve genişleyen iç dayatmalar milletimizin şaşmaz ve sağlam iradesiyle boşa çıkarılmaktadır.

Bir süredir, feshedilen İstanbul Sözleşmesi bahanesiyle
Türkiye’yi karalama, devamlı kötüleme, hatta bir plan dahilinde toplumsal huzursuzluk sarmalını tetikleyip tırmandırma amaç ve arayışlarında yoğunluk gözlenmektedir.
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İstanbul Sözleşmesi hakkında derli toplu fikir sahibi olmayan kişi ya da kesimlerin bir kaşık suda fırtına koparma
gayretkeşlikleri hem sorumsuzluk, hem de maksatlıdır.

Uluslararası sözleşmelerin onay ve yürürlük süreçlerinin
nasıl işleyeceği bellidir, usulü bilinmektedir.
Bu kapsamda ülkemizin uluslararası sözleşmelere katılımını TBMM onaylarken, hükümet bu onayı bir kararla yürürlüğe koymaktadır.

Uluslararası sözleşme hükümlerinin durdurulması, feshi
veya sona erdirilmesi Cumhurbaşkanı kararıyla mümkündür.
Kaldı ki, İstanbul Sözleşmesi’nin 80’inci maddesi taraf ülkelere sözleşmeden çekilme imkanı tanımıştır.

Nitekim Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi
hem iç hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygundur.

Her ne kadar, 2012 yılında İstanbul Sözleşmesi’nin kabulüne Meclis’te grubu bulunan partiler destek vermiş ise de,
zaman içinde bahse konu sözleşmenin milli ve manevi yapımızla çelişen uygulama sonuçları kaygı verici düzeyde artış
göstermiştir.

Aileyi ve kadını güçlendirmek yerine, küresel lobilerin,
baskı gruplarının, çıkar odaklarının ve cinsel sapkınlıkların
propaganda mecrası haline gelen sözleşmenin feshedilmesi
bize göre isabetli ve hayırlı bir gelişmedir.
Milli ve manevi değerlerimizi yozlaştıran her türlü akım,
düşünce, niyet, eğilim ve sözleşme metnine karşı hazırlıklı olmak, tedbir ve önlem almak tarihi önemdedir.
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İstanbul Sözleşmesi kılıfı altında toplumsal bünyemizi zehirleyen söylem, eylem ve hedeflerin tehlikeli seviyelere ulaştığını görmek lazımdır.

Bir başka altı çizilmesi gereken husus da şudur: Avrupa
Birliği üyesi altı ülke mezkur sözleşmeyi imzalamasına rağmen yürürlüğe koymamıştır.

İstanbul Sözleşmesi’nin feshini kadın haklarında kayıp
olarak görenler, bu suretle kadına yönelik şiddet vakalarını teşvik edeceğini ima, hatta iddia edenler Türk milletinin
binlerce yıllık kültür ve medeniyet müktesebatını hiçe sayan
aymazlardır.

Kadın hakkı, insan hakkıdır, insanlık onuruyla mündemiçtir.
Kadın cinayetlerini engellemek; şiddet, istismar ve tecavüz vakalarıyla mücadele etmek sorumluluk mevkiinde bulunan her siyasetçi veya yönetim için başlıca görevdir.
Bu konuda herhangi bir sözleşmenin denetimine, gözetimine veya şaibeli muhtevasına ahlaken ve manen ihtiyaç
yoktur.

Başta CHP olmak üzere, bazı muhalefet partilerinin yeni
bir istismar sayfası açma teşebbüsü ülkemizi boş yere meşgul
edecek, enerjisinin israfına yol açacaktır.
Türkiye’ye muhalefet etmekle, demokratik muhalefet görevi aynı şey değildir.
Maalesef CHP, İP, HDP ve diğer marjinal partiler, dış kaynaklı talimat ve telkinle Türkiye’ye karşı muhalefet bloğunda
mevzilenmişlerdir.
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Bunun adı elbette zillettir, rezalettir, hezimettir.

Milli meselelerde Türkiye’nin önüne takoz koymaya çalışanlar dürüst ve samimi değillerdir.

Gündemde tartışılan her konuyu krize çevirmeye ve toplumsal tabana yayarak suni bir halk hareketi oluşturmaya
çalışan zillet ittifakı körleşmiş ve köhneleşmiş bir siyaset anlayışının resmen tutsağıdır.
Muhalefet partileri bugünkü şartlarda dış güçlerin muhbir ve muhabir partilerine dönüşmüştür.

CHP’nin, HDP’nin, İP’in, DEVA’nın ve Gelecek Partisi’nin
durumu aynısıyla budur.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, Türkiye’nin işleyen yargı sürecine küstahça karışıp terörist Demirtaş’ın derhal salıverilmesini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
bu çerçevedeki kararının Haziran ayına kadar uygulanmasını
istemesi bir yanda saygısızlık diğer yanda da iç muhalefete
bir nevi destektir.
Ayrıca AB’nin ülkemizle ilgili yeni pozisyonu iyi yorumlanmalıdır.
Brüksel’de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen
iki günlük AB Liderler Zirvesi’nin ilk gününde, AB’nin Türkiye ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu mesajı en azından
sağduyulu ve dengeli bir açıklama olarak kaydedilmelidir.
Niyet beyanının Haziran ayında somut adımlara dönüşmesi köklü ve kalıcı diyaloglara yeni bir soluk getirecektir.
Karşılıklı hak ve çıkarlarla egemenlik kazanımlarına saygılı bir şekilde AB ile ilişkilerin makul ve beklentileri karşıla190

yacak bir seviyede olması küresel barış ve huzura katkı verecektir.
Amacımız istiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanın da
Türkiye olmasıdır.
Türkiye’nin kaybına yatırım yapanlar mahcup ve mağlup
olacaklardır.

Cumhur İttifakı Türkiye’nin kazanması için bütün imkan
ve iradesiyle, vatan ve millet sevgisiyle 2023 ve sonraki yılları
kucaklayacak ölçüde çalışmalarını hızlandıracaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi, 13. Olağan Büyük Kurultayını
başarıyla yaparak donanımlı ve yenilenmiş kadroları marifetince önümüzdeki siyasi süreçlerle ilgili mücadelesini şevkle,
heyecanla ve inanmışlıkla yerine getirecektir.

Bugün, 13.Olağan Büyük Kurultayımızda seçilmiş Merkez
Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ilk toplantılarını yapmak üzere bir araya gelmişlerdir.

Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk’ün istirahatgâhı
olan Anıtkabir ile Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in
kabrini ziyaretin müteakibinde yapılan toplantıda; Parti Tüzüğü’ne uygun olarak, önümüzdeki dönemde Milliyetçi Hareket Partisi’nin yönetimini üstlenecek yeni Başkanlık Divanı
üyeleri de belirlenmiştir.
Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda,

1. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Edip Semih Yalçın;
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2. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Feti Yıldız;
3. Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İle İlişkilerden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Mustafa Kalaycı;

4. Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın İsmail Faruk Aksu;

5. Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcılığına Sayın İsmail Özdemir;

6. Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Mevlüt Karakaya;
7. Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Kamil Aydın;

8. Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın İzzet Ulvi Yönter;

9. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Sadir Durmaz;
10. Aile, Kadın ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Pelin Yılık;

11. Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Yaşar Yıldırım;

12. Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sayın Filiz Kılıç;
13. Parti Genel Sekreterliğine Sayın İsmet Büyükataman;

14. İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu, Genel Sekreter
Yardımcılığına Sayın Tamer Osmanağaoğlu;
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15. Siyasi ve Sosyal İşler İle Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına ise Sayın Bahadır Bumin
Özarslan;
Seçilerek görev almışlardır.
Bu vesileyle;

Başta ilk toplantısını yapan MYK ve MDK’mızın değerli
üyeleri olmak üzere, bu seçkin heyet içinden Başkanlık Divanı’na seçilen arkadaşlarımı ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Yoğun bir mesai temposu içinde, üstün bir gayret ve mücadele ile sürdüreceklerini inandığım çalışmalarında üstün
başarılar temenni ediyor, devletimize, milletimize, demokrasimize, davamıza, hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan diliyorum.
Kurultay’la sonuçlanan siyasal süreç boyunca, yüksek bir
sorumluluk ahlakıyla ve fedakârca hareket ederek, milliyetçi-ülkücü iradeye tecelli imkanı veren bütün dava arkadaşlarıma en içten duygularımla şükranlarımı bir kez daha sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin, Türk-İslam
aleminin yarın idrak edeceğimiz mübarek Berat Kandili’ni
yürekten kutluyor, esenlik ve selamet dileklerimi hassaten
paylaşıyorum.

193

MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“YARGITAY CUMHURIYET
BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN
HDP’NIN KAPATILMASI İSTEMIYLE
ANAYASA MAHKEMESI’NE AÇILAN
DAVANIN İADESINE” ILIŞKIN
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
31 MART 2021

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Mart
2021 tarihinde, HDP’nin kapatılma istemiyle hazırlanıp Anayasa Mahkemesi’ne sunulan iddianame usul eksikleri gerekçe
gösterilerek anılan Başsavcılığa iade edilmiştir.
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı
eylemlerin odağı haline gelen, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca hakkında temelli kapatılma
talebi yapılan HDP, bu aşamada usul eksiklikler bahanesiyle
zaman kazanmıştır.
Anayasa Mahkemesi’nce görevlendirilen bir röportörün
kısa süre içinde ekler hariç 608 sayfadan oluşan ve 687 faili
bulunan dava dosyasının ana muhtevasını nasıl ve hangi ahlaki, fikri ve hukuki müktesebatla incelediği muhakkak tartışılarak üzerinde durulması gereken bir muammadır.
Anlaşılan odur ki, Türkiye’nin terör ve bölücülükle mücadelesine Anayasa Mahkemesi duyarsız, ilgisiz ve açık ara
mesafelidir.

Bahsi ileri sürülen eksikler veya usulü etkileyen açmazlar
şühedaya nasıl anlatılacak, milli beka ve milli güvenlik mülahazalarıyla nasıl bağdaşacaktır?

Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır,
yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır?
Dağda elde edilen başarıların TBMM’de kaybına tahammülümüz asla olamayacaktır.

HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de
kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır.
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Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye’nin var oluş haklarına sadece usul
açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir.
HDP, bir suç örgütü, bir terör maşası, organize bölücülük
markasıdır.
Hiçbir usul kaidesi bu gerçeği değiştiremeyecektir.

Anayasa Mahkemesi’nin, hazırlanan iddianameyi kabul
ve tasdik etmesi için dosya içinde silahlı ve bombalı teröristleri görmesi mi lazımdır?

Beklentimiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, iddianameyi yeni baştan düzenleyip tekraren HDP’yi kapatma davasını açmasıdır.
Süreç kesinlikle uzamamalı, yeni bir hukuk cinayetine fırsat verilmemelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi gelişmeleri yakından takip edecek, hukuk kılıfı altına saklanmak isteyen, iç ve dış işgal cephesi marifetiyle korumaya alınan bölücülerle, teröristlerle,
damgalı hainlerle sonuna kadar mücadele edecektir.
Bu mücadele esasen bir hukuk, bir adalet, bir tarih, bir
millet hakkının savunma onurudur.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“BAŞBUĞUMUZ ALPARSLAN
TÜRKEŞ’IN VEFATININ
24. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETIYLE”
YAYIMLADIKLARI ANMA MESAJI
3 NİSAN 2021

Partimizin kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz Alparslan
Türkeş Bey’i ebediyete irtihalinin 24.yıldönümünde hürmet
ve rahmetle anıyoruz.
KOVİD-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, maalesef bu sene de manevi görevimizi Anıtmezar’da gerçekleştirememenin hüznünü
yaşıyoruz.

Merhum Türkeş Bey, inanmış bir dava adamı, Türk devlet ve siyaset hayatına derin izler bırakmış bir mücadele insanıdır.
Fırtınalı yıllarda, çetin yollarda, zorlu şartlarda, sıkıntılı
dönemlerde ülkesine ve ilkelerine cesaretle sahip çıkmış, duruşunu ve fikri tutarlılığını hiç bozmamıştır.
Dünyadaki bütün atılımlar, yüreği milleti için yanıp tutuşan, cefa çeken ve inançlarını samimiyetle savunan, yüksek
iradeye ve sarsılmaz azme sahip seçkin insanların liderliği
altında başlamış ve başarılmıştır.
Büyük davaların çoğu, öncelikle, bu seçkin insanların
omuzlarında taşınmış ve ancak onların heyecanıyla yoğrulduktan sonra tarihe ve insanlığa bir istikamet çizebilmiştir.

Bu açıdan bakıldığında, Türklük ülküsü ile Türk milliyetçiliği davasının günümüze kadar uzanan şerefli geçmişindeki
en önemli şahsiyetlerinden birisi de hiç kuşkusuz merhum
Türkeş Bey’dir.
Türk milliyetçiliğinin çile ve mücadeleyle geçen tarihinin
çok önemli bir bölümüne yakından şahit olmuş, bu sürecin
yaklaşık son elli yılına bizzat müdahil olarak, varlığı ile bu
mücadeleye farklı bir anlam kazandırmıştır.
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Bu itibarla seksen yıllık hayatının bütün yönleriyle tanınmasının, bugün onun hatıra ve emanetleriyle yürüttüğümüz
siyasal mücadelemize, hatta Türk siyasetinin mana ve muhtevasına ayrı bir güç, özel bir anlam katacağı kanaatindeyim.

Merhum Türkeş Bey’in iki büyük eseri olan Milliyetçi Hareket Partisi’yle Ülkü Ocakları emin ellerdedir, ehil yüreklere
teslimdir, hiçbir fitne/fesat eğilimin tarihi duruşumuza ve ülkülerimizin onuruna zarar vermesine fırsat verilmemektedir.
Milliyetçi Hareket Partisi bugün milletimizin gönlünde
taht kurmuş, zaman içinde gücüne güç katmış, Türkiye karşıtlarının haricinde, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştır.
İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak iradesiyle kutlu varlığımız millete hizmet yolundan asla
sapmayacaktır.

Her zaman olduğu gibi Türk-İslam ülküsü güvence olmayı
sürdürecektir.

Milliyetçiler, ülke sorunlarını aşmanın yolunun, ayrılıkları
derinleştirmek, kavgaları kızıştırmak, insanlarımızı birbirine
düşürmek gibi sakıncalı yöntemlerle bulunamayacağını bilmektedir.
Birlik, uzlaşma, hoşgörü, dayanışma ve yardımlaşma ile
huzur, refah, istikrar ve güçlü bir Türkiye’nin kapısı ardına
kadar aralanacaktır.

Bize düşen görev, binbir emekle elde ettiğimiz siyasal kazanımlarımızı geriye döndürecek ve fikri mücadelemizin hızını yavaşlatacak tuzaklara dikkat etmek olmalıdır.
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Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 24. yıldönümünde
merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’e, ayrıca dava
şehitlerimize, fani hayattan göç etmiş değerli Ülküdaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını şükranla
yad ediyorum.
Ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“İÇ VE DIŞ GELIŞMELERLE” ILGILI
YAPTIKLARI AÇIKLAMA
11 MAYIS 2021

Beşeriyet çok tehlikeli bir yol ağzında, vahim bir darboğazdadır.
Dünya genelinde yaygınlaşan sert kutuplaşmalar sıcak
çatışmalarla, serpilen çarpıklıklarla günbegün derinleşmektedir.
İnsan ve inanç haklarına yönelik seri suikastlar maalesef
kahredici düzeylerdedir.

İsrail, mübarek Ramazan ayı boyunca kanlı yüzünü, karanlık yönünü bir kez daha, üstelik pervasızca ve pişkince
gösterime çıkarmıştır.
İslam toplumlarının iç çelişkilerinden ve katılaşan ihtilaflarından istifade eden İsrail hükümeti özellikle Doğu Kudüs
ve Batı Şeria’da terör estirmiştir.

Uluslararası toplumun gözü önünde insanlık suçu işlenmektedir.
Filistinli sivillere hiçbir inancın kabullenmeyeceği baskı,
dayatma ve şiddet uygulanmaktadır.

Harem-i Şerif’in statüsünü hedef alan, Müslümanların haremi ismetine kast eden İsrail’in uluslararası hukuka aykırı
eylem ve politikaları sabırları, sınırları ve sinirleri aşacak boyuttadır.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah ve Silvan Mahallelerinde yaşayan Filistinli masumların zorla göç ettirilmesi, Yahudi yerleşimci terörünün bitmek tükenmek bilmeyen tahrikleri Ramazan boyunca azalmak şöyle dursun, iyice
kontrolden çıkmış, kanlı olayların önünü açmıştır.
Filistin Siyonist kuşatma altındadır.
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İsrail güvenlik güçleri en iyi bildikleri terör yöntemlerini
kullanarak Filistinli sivillere ateş yağdırmaktadır.
Nitekim Gazze Şeridi’nde bulunan Beyt Hanun Bölgesi’ne
dün gerçekleştirilen hava saldırısında 9’u çocuk olmak üzere 24
Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetmiş; 103’ü de yaralanmıştır.
İsrail’i kınıyor, katlettiği masumlara Allah’tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Arap Ligi başta olmak üzere, AB’den ABD’ye kadar birçok
ülke ve çevreden cılız kınama mesajlarından başka müessir
ve müdahaleci hiçbir tepki de görülmemiştir.
Bu kapsamda uluslararası kamuoyunun trajik gelişmeler
karşısındaki tutumu ve suskunluğu kaygı verici niteliktedir.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin acil toplanma
kararı yeni bir oyalama sürecini başlatmamalıdır.

İslam İşbirliği Teşkilatı’yla Arap Ligi’nin somut ve caydırıcı adımlar atması, Filistin’in kanayan yarasını pansuman
tedavilerle geçiştirmekten uzak durması yegane öncelik olmalıdır.
İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir.

Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir.

Müslüman Türk milleti Kudüs’ün çiğnenmesine, mescitlerimizin silahların gölgesinde tutulmasına tahammül etmeyecektir.
Bütün İslam toplumları tarih önünde ve Allah indinde sorumluluk altındadır.
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İsrail hükümeti mukaddesatımıza ve Müslümanların ibadet haklarına saldıracak kadar barbardır, vandaldır, vahşidir.

Mescid-i Aksa’ya yapılan saygısızlık kesif ve kategorik bir
düşmanlıktır.

İsrail’in bu şeytani politikaları dinler ve medeniyetler
arasındaki uyum ve denge arayışlarına hem darbe hem de
yeni cepheleşmelerin davetçisidir.
Kudüs demek İslam’ın onuru demektir.

Kudüs demek üç semavi dinin barış ve kardeşlik içinde
yaşadığı kutsal belde demektir.
Müslümanların Kudüs’ten tasfiye, tahliye ve tecrit edilmesi Ortadoğu’nun, hatta tüm dünyanın koronadan daha şiddetli bir yıkıma sürüklemesine yol açacaktır.
Kudüs, siyasi ve Siyonist hesaplara kurban edilemeyecektir.

Olayların önü alınmazsa dünya, sonu ve sonucu dehşetle
pekişmiş yeni bir girdabın içine savrulacaktır.
1967 işgalinden önceki sınırların geçerli olması kaydıyla, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve uluslararası alanda
tanınmış, egemenlik hakları teyit edilmiş Filistin devletinin
varlığı bölgesel istikrar, huzur ve kalıcı barış için önşarttır.
Milletimiz mazlum kardeşlerinin yanındadır.

İsrail yayılmacı ve nefret saçan politikalarından daha fazla kan dökülmeden vazgeçmelidir.
Mescid-i Aksa inancımızın iffeti, kıblemizin ilkidir.
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Türk milleti hafızasında yıllardır hasretle ve hüzünle taşıdığı Kudüs’ün teslimine göz yummayacak, bu rezalete seyirci
kalmayacaktır.
Zulüm son bulmazsa intifada başta olmak üzere, her seçenek Müslüman vicdanların gayesi olmalıdır.

Ramazan Bayramı’nı idrak edeceğimiz şu günlerde Filistinli kardeşlerimizin muhatap kaldığı dramların yanı sıra,
ülkemizde de karmaşık bir gündemin varlığı herkesin malumudur.

Türkiye’nin KOVİD-19 hastalığıyla mücadelesi kararlılıkla devam ederken, fırsatçı muhalefet partilerinin sorumsuz
açıklamaları, sakat teklifleri, sağduyudan yoksun değerlendirmeleri haddi ve hududu aşmıştır.
Bunun yanında, bazı gazetelerin ve köşe yazarlarının
planlı zillet propagandasına kurşun askerlik yapması husumet cephesindeki hareketliliği gözler önüne sermiştir.
Türkiye’nin erken seçim gündemi olmamasına rağmen;
ısrarla, inatla, iddiayla seçim olacak diyenler sadece hayallerinin oyuncağı değil, aynı zamanda kirli maksatlarının da
esiridir.
Cumhur İttifakı’nın ortak ve sarsılmaz kararı açıktır.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.
CHP’den İP’e, HDP’den diğer sipariş ve kumandalı partilere kadar bütün siyasi aktörler hesabını buna göre yapmak
durumundadır.
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Tezvirat müelliflerinin erken seçim dayatması beyhude
çabadır.
Millete hizmeti değil hezimeti reva gören zillet ittifakının içine düştüğü yozlaşma ve çaresizlik acınacak seviyelerdedir.

CHP’nin Dersim isyanından özür dileme sırasına girmesi, yüzleştik helalleştik hezeyanları bir bakıma aziz Atatürk’ün
eserlerine ve emanetlerine tam bir ihanet olarak karşımızdadır.
Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş’ın haksızlığa uğradığını ifadeyle birlikte HDP’yi siyasal hayatımızın vazgeçilmez
unsuru olarak tanımlaması terör örgütüyle suç ortaklığını
teşhir etmiştir.
Bölücülüğün siyasi ayakları alenileşmiştir.

CHP yönetiminin Cumhuriyet’in kuruluş rotasından sapması hem kendi tarihine hem de milletimizin hükmü şahsiyetine dış bağlantılı operasyondur.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 100 maddelik anayasa önerisinden hemen sonra paçaları tutuşan CHP, İP ve gizemli ortakları HDP’nin eşzamanlı olarak güçlendirilmiş Parlamenter
Sistem’le ilgili çağrıları akıl tutulması, siyasi tükenmişliktir.
Türkiye, Parlamenter Sistemi denemiş, ancak kargaşadan
ve krizden başka bir netice alamamıştır.

Parlamenter Sistem, siyasi anlaşmazlıkları tırmandırmış,
kısa ömürlü koalisyon hükümetleriyle ülkemize enerji ve zaman kaybettirmiştir.

Devlet yönetimindeki kilitlenmeler, erkler arasındaki gerilimler, siyasetteki cepheleşmeler, bir yanda demokrasi dışı
211

arayışları kamçılamış, diğer yanda sosyal ve ekonomik bunalımları tetiklemiştir.
Milli birlik ve dayanışma ruhu Parlamenter Sistem’in açmazlarından dolayı ağır hasar görmüştür.

Türk milletinin istikbale yönelik irade ve mesajı Parlamenter Sistem’in muazzam bir yönetim reformuyla aşılması
demek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yani Türk
Tipi Başkanlık Modeli’dir.
Eskiye dönüş uçurumdur.

Parlamenter Sistem ezberlerinin ardındaki niyet Türkiye’nin yükseliş ve büyüme isteğini engellemektir.

“HDP’ye hakaret edilerek toptan Kürtlere hakaret ediliyor” diyebilecek kadar gözünü ve gönlünü karartan, bir ara
da HDP’yi Kürt siyasal hareketi olarak görerek terörün değirmenine su taşıyan İP’in başkanı, bölücülüğün yeni reklam
yüzü olarak sivrilmiştir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’nin geciken kapatma davasını tekrar açması gereken şu günlerde, CHP ile
İP’ten PKK aparatına övgüler yükselmesi esasen şühedaya
hakarettir.

Aynı zamanda sözde Ermeni soykırımı tanıyan terör
uzantısı HDP’nin takdir ve taltif edilmesi, bir bakıma Asala’ya
onaydır, Ermeni diasporasına selamdır.
Unutulmasın ki, dağda elde edilmiş stratejik üstünlüğün
Meclis’te kaybına göz yummamız mümkün değildir.
CHP ile İP, HDP tarafından tutsak alınmıştır.
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Bu tablo Türk siyaseti ve demokrasi adına utanç verici bir
durumdur.

CHP ile İP’in mafyalaşmış siyasetten bahsetmesi hezeyandır.

CHP’nin uyuşturucu baronlarıyla nasıl içli dışlı olduğunu
biraz hafıza tazelemesi yapanlar hemen göreceklerdir.

Asıl mafya, asıl kanun kaçağı, asıl millet düşmanı terör örgütleriyle elele verenlerin bu kapsamda ne konuşmaya yüzleri ne de insan çıkacak halleri vardır.
Cumhur İttifakı’nı mafya ile ananlar bozuk maya ve mizaçlarına boyun eğmişlerdir.
Türkiye’de çetelerin hükmü bitmiştir.

Hukukun üstünlüğü varken mafyanın varlığı düşünülemeyecektir.

Türkiye’de mafya düzeni değil, milletin egemenliği hakimdir.

Bilhassa terörle mücadelenin kahramanca ve üstün başarıyla yürütüldüğü, şehit ve gazilerimizin eşsiz fedakârlıklarıyla milli güvenliğimizin emniyete alındığı bir süreçte, teröristlerin korkulu rüyası değerli komutanlarımızın manşetlerle
lekelenmeye çalışılması düşmanca bir tertiptir.

Askeri operasyonların azimle icrasından korkan işbirlikçilerin Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şerefli komutanlarına ve
emniyet güçlerimize iftira atması aşağılık bir komplodur.

PKK’ya diyet ödeyen kimliksizlerin, cezaevindeki FETÖ’cüleri garip ve masum gören köksüzlerin neye ve hangi
şirret hesaplara hizmet ettikleri bellidir.
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Bu hesap Türk milletinin engin iradesine çarpıp dağılacaktır.
Kötü emel sahipleri de mutlaka hesap verecektir.
Bundan kaçış ve kurtuluş yoktur.

Türkiye, Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümünü çatısının
Başkanlık Sistemi’nin ana ilkelerince örüldüğü, milli ve manevi değerlerden ilhamını alan, yalnızca bize özgü yeni bir
anayasa marifetince kutlayıp karşılayacaktır.
Bu hedef Cumhur İttifakı’nın milletine sözü, gelecek nesillere karşı görevidir.
Krizsever CHP ile uydusu İP’in yanlıştan dönerek Türkiye’nin güçlenmesine, Türk milletinin varlık ve birliğine destek vermesi samimi tavsiyemdir.

Demokratik ve sivil nitelikli bir anayasa hazırlayıp Türkiye’yi ayak bağlarından kurtarmak, bu suretle önümüzdeki
yüzyıla Türk milletinin mührünü vurmak en temel gündem
konusudur.
Yürürlükteki darbe anayasasıyla bu hedefe ulaşılamayacağı ortadadır.

Milliyetçi Hareket Partisi “Cumhuriyet’in 100. Yılında
100 Maddelik Yeni Anayasa” önerisiyle duruşunu, tasavvurundaki devlet ve toplum ufkunu ana hatlarıyla ve özet halinde milletimizle paylaşmıştır.
Üstlendiğimiz tarihi sorumluluk ahlakının gereği bihakkın yerine getirilmiştir.
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Milliyetçi Hareket Partisi’nin milletimizin artan beklentilerine duyarsız ve ilgisiz kalması düşünülemeyecektir.

Aylardır üzerinde çalışılan anayasa önerimizin muhtevasını bilmeden, bazılarının anayasa allamesi kesilmesi, sonra
da kerameti kendinden menkul bir anlayışla kusur aramaya
koyulmaları kara mizahtır.
100 maddelik anayasa önerimiz bugüne kadar yalnızca
Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve takdirine sunulmuştur.

Bunun dışında metni ne eline alan, ne gören, ne de okuyan olmuştur.
Kaldı ki değerli ve saygın anayasa çalışmamızın bütününe
nüfuz etmeden karalamak, kötü göstermek art niyetliliktir.
Siyaset er meydanıdır.

Varsa bir çalışması bulunan, varsa bir hazırlığı olan çıkıp
milletimize açıklamalıdır.

Daha bir sayfasını okumadıkları anayasa öneri metnimizi
önyargılarla tenkit etmek, toptancı mantıkla reddetmek, hayal mahsulü isnatlarda bulunmak Türkiye’nin dağılan, çözülen, marjinalleşen, perişanlık yaşayan çapsız muhalefet anlayışının belgeli vesikasıdır.
CHP Genel Başkanı, “amaç gündem değiştirmektir” diyerek hiç kimseyi şaşırtmamıştır.
İP’in ahlaken sorunlu ve ayıplı yorumu ise siyasi iflasın
tam bir ilamıdır.
Saadet Partisi Genel Başkanı’nın “millet karnını doyurma
derdinde, ne anayasası,” ifadesi de gaflettir.
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CHP, İP, SP heves ve heyecanla HDP/PKK’yla kurdukları
masada kaleme aldıkları anayasa taslağı mutfakta mı hazırlanmıştır?
Anayasa’nın ilk dört maddesine neşter vururlarken pilava
kaşık mı sallamışlardır?

Bazı köşe yazarları kalemlerini zillet mürekkebine batırıp
yalana teşrifatçılık yapmışlardır.
Siyasi ve ideolojik taassupların enkazı altında kalmak bu
tiplerin ortak özelliğidir.
Ciddiyetsizlerde cibilliyet yoktur.
Bilmemek ayıp değildir.

Fakat bilmeden biliyormuş gibi davranmak tarihi yanlıştır.

Kim ne söylerse söylesin, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü yeni bir anayasayla geleceğin yüz yıllarına cumhurun
muazzam varlığıyla taşınacaktır.
Süreç herkesin maskesini düşürecek, akla kara belli olacak, kim dürüst kim değil ortaya çıkacaktır.

Bir yanda PKK’yla anayasa yapanlarla diğer yanda milletle anayasa yapanlar inşallah netleşecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, Türk-İslam
aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.

Kısıtlamalar altında karşıladığımız bayramın, uzaktan da
olsa gönüllerin vuslatını nasip etmesini diliyorum.

Terörle mücadele esnasında şehit olan kahramanlarımıza, KOVİD-19’dan hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, tedavi görenlere de şifalar temenni ediyorum.
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Sevdiklerimize ve sevenlerimize bu bayram kavuşamasak
da, salgının yenilmesinden sonra nice kutlu ve mutlu buluşmaların yaşanacağına yürekten inanıyorum.

Bu vesileyle yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün
vatandaşlarımızı hürmetle selamlıyor, hayırlı bayramlarımız
olsun diyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“MYK VE İL BAŞKANLARI
TOPLANTISI” SONRASI
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
27 MAYIS 2021

27 Mayıs, yakın siyasi tarihimizin iç burkan, yürek sızlatan, vicdanları kanatan vahim hadiselerin yaşanarak milli hafızalara kazındığı bir zaman dilimidir.
Demokrasi ihlallerinden milli ve manevi değerlerin inkârına varıncaya kadar pek çok trajedi, müessif nitelikli pek çok
olay farklı yılların 27 Mayıs’ında vasat ve vuku bulmuştur.

Türkiye’nin güven ve istikrar ortamını sabote etmek isteyen iç ve dış odaklar tıpkı bugünkü gibi ihanet devriyesine
çıkmışlardır.
27 Mayıs 1960 darbesi milli iradeye doğrultulmuş silah
iken, 27 Mayıs 1980 milliyetçi duruşa hunhar bir suikastın
ifadesidir.

Ülkemizin iç barış ve huzur iklimini zehirlemek, milli birlik ve kardeşlik bağlarını zayıflatmak gayesiyle sürekli faal
halde bulunan menfur çevrelerin kanlı eylemleri, kahredici
edimleri, karanlık teşebbüsleri bugüne kadar hiç eksilmemiş,
hiç ara vermemiştir.
Darbeler, krizler, toplumsal çalkantılar, ekonomik operasyonlar, sosyal gerilimler, dış müdahaleler, terör saldırıları,
bölücü dayatmalar, yasa dışı grupların tahrik ve tertipleri devamlı surette Türkiye’nin yükseliş iradesini baltalamak üzerine projelendirilmiştir.
Milletimizin ruh köküyle çatışan ve çelişen düşünce, teklif
ve politika sahipleri çıkar ittifakı şemsiyesi altında buluştukları yerli ve yabancı işbirlikçilerle ülkemize tuzak kurmuşlar,
kötülük üstüne kötülük yapmışlardır.

Şu kadar ki, 27 Mayıs 1960’da onuruna düşkün Türk milletinin egemenlik hakları, var oluş haysiyeti bir yanda ağır
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yara almış, diğer yanda müteakiben kurulan sipariş mahkemeler eliyle yargılanmıştır.
Sandık yerine silahı tercih eden dar kadrolu cuntacı oluşum yalnızca seçilmiş bir iktidarı değil, Türkiye’nin on yıllarını da gasp etmiştir.

Hala sancıları hissedilen 27 Mayıs 1960 darbesi münasebetiyle Türkiye’nin hem önü kesilmiş, hem de demokrasi
kültürü zedelenmiştir.

Birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi hedef alan provokasyonlar maalesef ülkemizin ve milletimizin gelecek hayallerine zincir vurmuştur.

Daha müreffeh, daha huzurlu, daha mutlu, daha güvenli,
daha refah, daha gelişmiş, daha kalkınmış bir Türkiye özlemini, bir Türk-İslam medeniyet çağrısını hazmedemeyenler
maşaları vasıtasıyla istikbalimizi, hatta istiklalimizi budamaya çalışmışlardır.
Fakat Türk milleti her seferinde Anka Kuşu gibi küllerinden yeniden doğmuş, şerefli geçmişiyle mütenasip parlak bir
geleceğin zor da olsa peşine düşmüştür.

Bu mukavemet ruhu, bu mücadele şuuru, bu dirayet ve
hamiyet ufku tarihi imar eden aziz milletimizin önündeki
yüzyılları inşa etmesi hususunda da ilham vermiştir.

Bugün oynanan melanet oyunların Türkiye’mizi yolundan çevirme ihtimali, Türk milletini geri adım attırma şansı
elbette düşünülemeyecektir.
Millet, irade hürriyetine sonuna kadar sahip çıkacaktır.

Bu nedenle derin komplolar boştur, densiz kumpaslar boşunadır.
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Devlet milletiyle kenetlenmiş, Türk tarihi, Türk kültürü,
bunun yanı sıra birlikte yaşama azmi milli birliğin mihveri
haline gelmiştir.
Hiç kimse Türk milletinin hassasiyetlerini hafife almamalıdır.
Özellikle de milli asalet ve sabrı göz ardı etmemelidir.

Sokak dedikodularına bel bağlayan, sosyal medya fitnelerini geçim kapısı gören, suç ve terör örgütlerinin şantajlarından
bayağı şekilde medet uman zillet ittifakı milletimizin engin feraset ve gıpta edilecek irfanı karşısında asla tutunamayacaktır.
Bugün kimin kiminle işbirliği yaptığı, kimlerin hangi
mahfillerin kuklası haline geldiği bellidir, belgelidir.

Türkiye’nin siyasi ve toplumsal dengesini bozarak güç ve
iktidar devşirmek için kuyruğa girenler zalimlerin oyun uşağı
olmakla birlikte zilletin kapı kuludur.
Milliyetçi Hareket Partisi kirli niyet sahiplerine karşı Türk
milletiyle bir ve beraberdir.

Kalbi Türkiye sevdasıyla çarpan hiçbir dava arkadaşım,
hiçbir muhterem vatandaşım vatan ve millet muhaliflerinin
senaryolarına prim ve destek vermeyecektir.
Yolumuz çetin, mücadelemiz kutlu, zaferimiz kesindir.

27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü vesilesiyle herkes
bilmelidir ki, ilkelerimizden, ülkülerimizden, ülkemizin ebedi
hak ve çıkarlarından taviz vermeden, davamızın bizlere yüklediği yüksek sorumlulukları heyecanla yerine getirecek azim
ve inanmışlığı bihakkın göstereceğiz.
Kahraman ülkücü şehitlerimizin yüzünü kara çıkarmayacağız.
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52 uzun yıldır sürdüğümüz dava mücadelemize leke sürdürmeyeceğiz.

Her zaman demokrasinin, milli iradenin, meşru taleplerin, hukuk üstünlüğünün, devletimizin ve milletimizin tartışma kabul etmeyen emanetlerinin yanında duracağız.

Türkiye’ye cephe almış ülkelerin, organize suç şebekelerinin, terör örgütlerinin, bölücü mihrakların, demokrasi karşıtlarının taciz ve tezviratlarına hiçbir şekilde kulak asmadan
yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.
Cumhur İttifakı’nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız.

Bugün arka arkaya yapılan İl Başkanları ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarımızda partimizin gelişmeler ve siyasi
gündemle ilgili tutumu ele alınarak bundan sonra takip edeceğimiz siyaset ve stratejiler ülkücü şehitlerimizin manevi
hatıraları saygıyla yad edilerek ele alınmıştır.
Milliyetçi Hareket Partisi meselelere hakimdir.

Nitekim partimiz Türkiye’nin içine çekilmek istenen girdabın farkında, buna karşılık siyasi pozisyonu da nettir ve
milletten yanadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey başta olmak üzere, 27 Mayıs 1980’da şehit
edilen eski Gümrük ve Tekel Bakanımız Gün Sazak’a Bey’e,
bütün vatan ve dava şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.
Davamıza emeği ve hizmet geçmiş değerli arkadaşlarıma,
fedakârlık timsali gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“KURBAN BAYRAMI
MÜNASEBETIYLE”
YAYINLADIKLARI
KUTLAMA MESAJI
19 TEMMUZ 2021

Hem günlerimizin hem de gönüllerimizin her daim bayram yeri gibi coşkulu, bayram ortamı gibi sevgiyle dolu olması en samimi dileğimdir.

Dini ve milli bayramlar kardeşlik bağlarını güçlendiren,
sıkılı yumrukları gevşeten, dargın ve küskün bakışları yumuşatan müstesna anlardır.
Bayramlar huzurun, umudun, birliğin ve dayanışma ruhunun kamçılandığı, muhabbet ve hürmet duygularının kanatlanıp ufkumuzu kapladığı muazzez bir dönemdir.

Gerek KOVİD-19 salgınından dolayı, gerekse de iç ve dış
gelişmelerin yoğun gündeminden kaynaklı olmak suretiyle
yeterince sorun ve zorluklarla sınandık.
Bayram münasebetiyle kendi iç dünyamızı, çevremizle
kurduğumuz irtibat ve ilişki kanallarını dürüst ve dengeli bir
kavrayışla ele almaya ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim.
Anlaşılmaktan ziyade anlamaya, dayatmadan ziyade diyaloğa, kutuplaşmaktan ziyade kucaklaşmaya, ihtilaftan ziyade
irade ve istikbal mutabakatına doğru kalıcı bir geçiş yapmamız mümkündür.
Kurban Bayramı’nın ahlaki ve manevi zenginliğiyle yepyeni
bir uzlaşma sürecinin yollarını açabilir, karşılıklı saygı ve seviye dayalı güçlü bir dönemin inşasını elbirliğiyle başarabiliriz.

Ne kadar birlik ve beraberlik içinde hareket edebiliyorsak
o kadar diri ve kuvvet sahibi olacağımız özellikle unutulmamalıdır.
Türkiye’nin ve Türk-İslam medeniyetinin maruz kaldığı
menfur senaryoları tesirsiz hale getirmek, üzerimizde oyna227

nan oyunları bozup atmak her şeyden önce milletimizin engin ve tarihi mukavemetine bağlıdır.

Doğudan batıya, kuzeyden güneye büyük bir aile olan
Türk milleti bayram şuuruyla, barışın, istikrarın, refahın, adalet ve hakkaniyetin mihveri olduğunu her saha ve zeminde,
dahası dosta da düşmana da ispat edecek dirayete, kabiliyete
ve kapasiteye fazlasıyla sahiptir.
Kavganın sonu yoktur.

Kargaşa çıkarmanın sonucu yoktur.

Bu ülke hepimizin müşterek hazinesidir.

Türkiye 84 milyon Türk vatandaşının has bahçesidir.

Ayrılmamızı, bölünmemizi, birbirimize düşmemizi projelendiren tüm odaklara verilecek en etkili cevap tek ses, tek
nefes, tek bilek halinde duruş göstermektir.

Çünkü biz Diyarbakır’da kesilen kurbanın duasını Edirne’de yapan, Hakkâri’de takdim edilen ikramı Ankara’da
alan, İstanbul’da uzatılan eli Şırnak’ta tutan, Rize’de akan göz
yaşını Ağrı’da silen fazilet ve fedakarlık nişanesi bir milletin
evlatlarıyız.
Türkiye’nin bütün güzellikleri, mahalli ve milli bütün kazanımları göz nurumuz, gönül aşımız, yürek atışımız, meşale gibi
yanan ve asla sönmeyecek ortak anımız, ortak mirasımızdır.
Allah rızası için kurban ibadetimizi ifa ederken mutlaka
dar ve orta gelirli, aynı zamanda muhtaç ve düşkün insanlarımızı hatırlamamız, onlarla ekmeğimizi ve etimizi paylaşmamız manevi sorumluluktur.
Biliyoruz ki, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz.
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Şiddet yerine sevgi dilini, huzursuzluk yerine huzur ve
sükûnet iklimini tesis etmek mecburiyetindeyiz.

Bilhassa televizyon ekranlarında biteviye sahnelenen şiddet olaylarına, diz filmler vasıtasıyla servisi yapılan kahredici
görüntülere bir son verilmelidir.

Demokrasilerde mühim bir mevkii bulunan medyanın
toplumsal barış ve huzura hizmet etmesi, sağduyulu ve sorumlu yayıncılık ilkelerine titizlikle riayeti vazgeçilmez değer
ve önemdedir.
Bu duygu ve düşüncelerle Rize’de meydana gelen aşırı
yağışlar nedeniyle oluşan sel ve heyelanda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmetler diliyor, tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza şifalar temenni ediyor, Rizeli
vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.
Kurban ibadetimizin kabulünü Cenab-ı Allah’tan niyaz
ediyorum.
Şehit ailelerimizin, aziz milletimizin, Türk-İslam âleminin
mübarek Kurban Bayramı’nı candan kutluyorum.
Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımıza
bilvesile saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Dokuz günlük tatil münasebetiyle yola çıkan, sıla-i rahime
seyahat eden muhterem vatandaşlarımızın can güvenliklerini riske atmamaları için trafik kurallarına harfiyen uymalarını hassaten rica ediyorum.
Bayram barıştır, bağışlamadır, hatırlamadır, hoşgörüdür,
şefkattir, sıcaklıktır, merhamettir, vuslattır.

Aslına ve anlamına müzahir bayram günlerine kavuşmak,
bu kavuşma halini de her şart altında muhafaza etmek en halisane dileğimdir.
229

MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“KIBRIS MESELESIYLE”
ILGILI YAPTIKLARI YAZILI
AÇIKLAMA
26 TEMMUZ 2021

Milli ve tarihi haklarımız üzerinde kuşku uyandırmaya çalışan iç ve dış odakların uzun süreden beri estirdikleri husumet ve hıyanet rüzgârı hız kesmeden devam etmektedir.
Türk milleti bu muhasım ve mütecaviz kuşatmaya misliyle
mukabele ve müdahale etmeye hiç şüphe yok ki muktedirdir.

Ne kadar haklı olsak da, bölgesel ve küresel alanda, ülkemizi doğrudan veya dolaylı şekilde ilgilendiren her konu başlığı ya sürüncemeye bırakılmakta ya da çözümsüzlüğe havale
edilmektedir.
Maalesef önü arkası planlanmış, diplomasinin ayak oyunlarıyla perçinlenmiş oyalama mekanizmaları yıllardır tedavülde tutulmaktadır.

Yaklaşık 60 yıldır Kıbrıs meselesi ülke ve dünya gündeminin ağırlık merkezidir.

Kıbrıs Türklüğünün hak ve çıkarlarıyla, eşitliğe ve egemenliğe dayalı devlet ve toplum hedefi sürekli engellenmiş,
sürekli yokuşa sürülmüştür.
Yunanistan takviyeli Rum kesiminin iyi niyetten uzak tavrı Kıbrıs’ta adil, kalıcı, hakkaniyetli ve sürdürülebilir nitelikli
çözüm ikliminin yeşermesini sabote etmiş, bilahare çıkmaza
sürüklemiştir.

Bugüne kadar ki tecrübelerle somutlaşan yalın gerçek şudur: Kıbrıs’ta çözümden korkan, barış ve uzlaşmadan kaçan
yegâne taraf Rumlar olmuştur.
Rumların uzlaşmaz tutumu tüm müzakere etaplarını boşa
düşürmüş, sekteye uğratmıştır.
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Rumların, Ada’nın tek sahibi gibi hareket etmesi, üstelik
ve küstahça Kıbrıs Türklüğüne azınlık muamelesi yapması
tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, coğrafyanın ruhuyla örtüşmeyen bir hezeyan, bir çarpıklık, bir densizliktir.
Bu nedenle Kıbrıs’ta ortaklık devleti kurulması bugünkü
ortamda imkânsız bir hale gelmiştir.
Bunun faili de AB ve ABD’nin önyargılı siyasetinden güç
alan Rum-Yunan zihniyetidir.

Kıbrıs Türklüğü kendi kaderini kendi tayin etmeye, kendi
göbek bağını kendi kesmeye hazırdır, buna da kararlıdır.
Kurulan müzakere masalarını dağıtan, uzlaşmaya yanaşmayan, çözüm ümitlerini dinamitleyen Rumların tüm çabaları beyhudedir.

7-11 Kasım 2016’da İsviçre’nin Mont Pelerin kasabasında
ele alınan; “yönetim ve güç paylaşımı, AB, ekonomi ve mülkiyet” başlıklı konularını çözümsüzlükle düğümleyen Rumlardır.
28 Haziran-7 Temmuz 2017’de yine İsviçre’nin
Crans-Montana kasabasında düzenlenen Kıbrıs Konferansı’na Türkiye’nin yanı sıra diğer garantör devletler Yunanistan ve Birleşik Krallık, gözlemci olarak AB ile Ada’daki iki taraf katılmış, yine bir sonuç alınamamıştır.
Geçtiğimiz Nisan ayının son günlerinde Cenevre’de yapılan Kıbrıs Konferansı’ndan da makul ve umut edilen bir netice çıkmamıştır.

Birleşmiş Milletler himayesinde on yıllardır süregelen
Kıbrıs görüşmeleri hiçbir işe yaramamış, deyim yerindeyse
bir arpa boyu mesafe alınamamıştır.
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Bu kapsamda federasyonu esas alan görüşme trafiğinin
hiçbir anlamının kalmadığı, iki devletli çözümden başka bir
seçeneğin de bulunmadığı anlaşılmıştır.
Kıbrıs’ta iki ayrı devlet varlığı artık herkesçe kabul edilmelidir.

AB’yle birlikte ABD’nin, bunun yanında Rum-Yunan ortaklığının iki devletli çözüm teklifini kabul etmemesi Kıbrıs
Türklüğü için önemsiz bir ayrıntıdan ibarettir.

46 yıl kapalı halde tutulan Maraş’ın mülkiyet haklarına
riayet edilerek açılması, bu açılımın Kapalı Maraş’ın yüzde
3,5’una tekabül eden pilot bir bölgede başlayacak olması pek
çok çevreyi rahatsız etmektedir.
Yeni mağduriyetlerin oluşmasına ortam açmadan, dahası
var olan mağduriyetleri gidermek suretiyle Kapalı Maraş’la
ilgili müspet tasarrufun isabetli ve yerinde bir karar olduğu
tartışmasızdır.

ABD’nin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bu
açılımı reddeden açıklamaları ise Türk milleti nezdinde yok
hükmündedir.

Egemenliğin ve mülkiyet haklarının üzerinde hiçbir ülke,
hiçbir uluslararası kuruluş olamayacaktır.
Kıbrıs Türklüğü iradesine sahip çıkacak, Türkiye’de sonuna kadar arkasında duracaktır.
Herkes hesabını buna göre yapmak zorundadır.

Kıbrıs Türk devletinin tezahürü geri dönülemez bir amaçtır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, 20 Temmuz 2021’de açıkladığı Cumhurbaşkanlığı binası ile parlamento binası yapılma
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hedefi betonlaşmanın, yeni bir inşaat hamlesinin değil, bağımsız bir devlet halinin ilk harcıdır.

Bilerek ya da bilmeyerek bu gerçeği anlamakta direnen
içimizdeki ENOSİS işbirlikçilerinin ne söylediğinin, neye hizmet ettiklerinin hiçbir kıymeti de yoktur.

Özellikle Kıbrıs Türk devletinin ayak sesini duyan fiili
AKEL mensubu, aynı zamanda uyuyan mason ve komünist
Mustafa Akıncı’nın istismar ve inkar yüklü beyanatları EOKA
militanlığına özendiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi, Kıbrıs Türklüğünün eşit egemenliğe dayanan, eşit uluslararası statüsünü tescil edecek
tarihi ve stratejik kararını sonuna kadar desteklemektedir.
Emperyalizmin fonladığı, Türkiye düşmanlığı hususunda
adeta yarışa giren satılmış bir kısım medyanın, bu medyanın
devşirilmiş kalemlerinin ne yazdığı, neyi propaganda ettiği
bizim nazarımızda değersizdir.

Türkiye aleyhtarlarından para alanların aynı şekilde emir
aldıkları, bununla da yetinmeyerek düşmanın kılıcını salladıkları ulu orta meydandadır.
Geldiğimiz bu aşamada özgür medyadan değil, güdümlü, kukla ve esaret altına alınmış medyadan bahsetmek en doğru tariftir.
Kıbrıs Türklüğünün sesini kısmaya, varlığını ortadan kaldırmaya, bekasını ve istiklalini yıkmaya ne içimizdeki sömürge artıklarının ne de haricimizdeki müstevli emellerinin gücü
yetmeyecektir.

Tek devletli çözüme karşı çıkan, Kapalı Maraş’ın açılmasına itiraz eden mihrakların ne dediğinden daha çok tarihin ve
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milletin iradesine kulak vermek şarttır, yapılan da çok şükür
budur.
1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın siyasi ve stratejik sonucu
47 yıl sonra vasat bulmuş, Kıbrıs Türk devleti ufukta görünmüştür.
Ok yaydan çıkmış, artık geriye dönüş yolu kapanmıştır.

Güney Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis’in son
gelişmelerden sonra, Kıbrıs Türklerine verilen AB pasaportlarının iptaliyle ilgili hazırlığa girmesi de nafile ve art niyetli
bir siyasetin deşifresidir.
Kıbrıslı Türklere ayrılıkçı diyen bu palikarya zihniyeti
esasen Türk düşmanlığını geçim kapısı gören bir sefildir.
Uluslararası toplumun vicdan ve adalet ilkelerine müzahir şekilde, Rum-Yunan ortaklığının kumpaslarını görmesi,
Maraş konusunda hukuka uygun adımları tasvip etmesi, Kıbrıs
Türk tarafının Cenevre’de paylaştığı yapıcı, gerçekçi ve iyi niyetli çözüm tekliflerini desteklemesi vazgeçilmez önemdedir.
Doğu Akdeniz’in huzur, barış ve istikrarı buna bağlıdır.

Dün de, bugün de, yarın da Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır.

Tarihin akış istikametinin hilafına kürek çekmek boşuna
bir emektir.
Ankara’yla Kıbrıs’ın kaderi birdir.

Anadolu coğrafyası nasıl vatanımızsa, Kıbrıs’ta öyledir.

Vaki gerçek hiçbir baskı ve tahakküm karşısında değişmeyecektir.
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Güvence, Kıbrıs Türklüğünün geleceğine sahip çıkma
azmi, eşsiz dirayeti, kabına sığmayan vatan sevgisi, siyasi iradesinin de milli niteliğidir.
Kıbrıs Türklüğünün istikbalini Türkiye ile birlik ve dayanışma içinde düşünen Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın
duruşu sağlam, mücadelesi cesur ve takdire şayandır.

Bu düşüncelerle Sayın Ersin Tatar’a göstermiş olduğu yakın ilgiden, samimi ev sahipliğinden ve şuurlu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor KKTC hükümetiyle birlikte üstün
başarılar diliyorum.
Kıbrıs davasının yol başçıları olan Merhum Dr.Fazıl Küçüğü, Merhum Rauf Denktaş’ı, Beşparmak Dağları’na kanlarını
döken aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden mücahitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’inci yıl dönümü münasebetiyle Kıbrıslı Türk soydaşlarımla kucaklaşmaktan duyduğumu memnuniyeti bir kez daha ifade ediyor, hepsini hürmet ve
muhabbetle selamlıyorum.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“MILLI BIRLIK VE
BERABERLIĞIMIZI TEHDIT EDEN
PROVOKATIF GELIŞMELERLE”
ILGILI YAPTIKLARI YAZILI
AÇIKLAMA
3 AĞUSTOS 2021

Türkiye’miz farklı boyutlarda yaşanan, bunun yanında eşzamanlı olarak ortaya çıkıp yaygınlaşan ağır ve çetin sorunlara doğrudan maruz, direkt muhataptır.
Doğal afetlerin biri sonlanırken diğeri başlamaktadır.

Artvin, Düzce, Van ve Rize’de aşırı yağışların neden olduğu
sel ve heyelanların yaraları henüz sarılmadan, bu defada ülkemizin pek çok yerinde peş peşe orman yangınları çıkmıştır.
28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde dört ayrı noktada başlayan, ardından yaklaşık 30 ilimizde
vasat bulan orman yangınları milletimizi derinden üzmüştür.

Bundan mülhem 8 insanımız hayatını kaybetmiş, binlerce hektarlık orman alanı içindeki orman canlılarıyla birlikte
yanmıştır.
Marmaris yangınıyla mücadele edenlere motosikletiyle
su taşıyan 25 yaşındaki Şahin Akdemir evladımızın alevler
içinde kalarak hayata veda etmesi bir başka acı olarak yüreğimize kazınmıştır.
62 yerleşim yerinin ve 26 bin vatandaşımızın tahliyesi
sağlanmıştır.
Bu kapsamda Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye
afet bölgesi ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün imkanları harekete geçirilmiş, yangına her saha ve muhitte fedakarlıkla karşı konulmuştur.
Böylesi dönemlerde milli birlik ve yardımlaşma duygumuzun canlı tutulması, aklıselim ve kalbi selim bir tutumla
felakete direnç gösterilmesi tarifsiz önemdedir.
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Türk milleti neşe ve sevinçte bir olduğu kadar acı ve tasada da birdir ve beraberdir.

Orman yangınlarını siyasi ranta çevirmek için tetikte
bekleyen, ülkemizin bugünkü kırılgan ve nazik ortamını sömürmek için ortam kollayan fırsatçıların derin bir gaflet ve
sorumsuzluk girdabına kapıldıkları esefle görülmektedir.
CHP ve İP Genel Başkanlarının açıklamaları ne vatan ne
millet sevgisiyle ne de siyasi etik ve erdemle bağdaşmayacak
kadar ayıplı ve hastalıklıdır.
Türkiye’nin zor günlerinde yangından nemalanma rekabetine tevessül etmek, bununla da yetinmeyerek iktidara muhalefet ediyorum derken felaketle kol kola girmek namertliktir.

Bu namert ve nankör siyaset anlayışı zillete düşen muhalefet partileri açısından kaygı ve utanç verici bir rezalettir.

Turizm kentlerindeki orman alanlarının betonlaştırmak için
yakıldığını, bu maksatla da Turizm Teşvik Kanunu’nda değişiklik yapıldığını iddia etmek akıl ve ahlak dışı bir uydurmadır.

CHP Genel Başkanı’nın İP Başkanına benzer şekilde, yanan orman sahalarına “bir tuğla koyarsanız beni çiğnemek
zorunda kalırsınız” sözü saptırma olduğu kadar tehlikeli bir
aldatmadır.

Görülüyor ki, Türkiye’nin planlı bir kaos sürecine sokularak toplumsal mukavemetinin zayıflaması, sosyal ve ekonomik direncinin zaafa uğraması hedeflenmektedir.
Bu yolla da her türlü dış tesir ve telkine açık olması, nihayet müdahale edilebilir bir kıvama gelmesi üst bir akıl tarafından kurgulanmaktadır.
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Orman yangınları münasebetiyle, maksadı menfur ve melun bir kısım sosyal medya hesaplarından yabancı ülkelere
çağrı yapılarak yardım taleplerinin yoğun olarak gündeme
taşınması Türkiye’yi aciz ve muhtaç bir ülke gösterme sinsiliğinin şifreli mesajı olarak değerlendirilmelidir.
Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir.

Her türlü felaketle de başa çıkabilecek muktedirliğe ve
muvaffakiyete hamd olsun ziyadesiyle haizdir.
Ancak bunu hazmedemeyen çevrelerin devletin haysiyet
ve hükümranlığını masumiyet pozları vererek tartışmaya
açma çabası basit bir kurnazlık, ucuz bir kara kampanyadır.

Yönetilmeyen bir ülke tablosunun tesis ve temini amacıyla iç ve dış işgal cephesinin yangın kapısını zorlaması ve bu
çerçevede yoğunlaşan ilişki ve irtibatların gün geçtikçe deşifre olması dikkatli hiçbir gözden kaçmamaktadır.

Maalesef siyasi genetik yapısıyla oynanan, kurumuş yaprak gibi kökünden savrulan Cumhuriyet Halk Partisi bu şer
planın tam göbeğindedir.
Zalimler eliyle senaryosu yazılan, taşeronlar kanalıyla
servisi yapılan Türkiye aleyhtarı karanlık projenin kanlı kuryesi HDP; kiralık figüranı ise İP’tir.

Türkiye’nin son yıllarda karşılaştığı her neviden saldırı,
sabotaj ve suikastlar yabancı başkentlerde mayalandırılan
demokrasi dışı siyasal bir tasarımın provası niteliğine işaret
ederken, aynı zamanda devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün zedelenmesi de hesaplanmıştır.
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Fakat bu hesabın her zamanki gibi Türk milletinden dönmesi mukadderdir.

Bir yanda yangınlarla kesintisiz ve kıyasıya mücadele
edilirken, diğer yanda toplumsal şiddet dalgasının yükselişi,
bilhassa Konya’nın Meram ilçesinde bir aileden 7 kişinin acımasızca katledilmesi doğal olarak ülke gündemini sarsmıştır.

Lanetlediğimiz bu cinayetin bir anda milletimizin sinir
uçlarıyla oynayan bir muhtevaya tahvil edildiği de ortadadır.
İki aile arasında yaklaşık 10 yıldır süren bir husumeti
Türk-Kürt ihtilafıyla tavzih etmeye çalışan odaklar milli birlik
ve beraberliğimizi dinamitlemek için alçakça devreye girmişlerdir.

HDP’nin, Türk Tabipleri Birliği’nin, hatta CHP’nin, hiç alakası olmadığı halde bu kanlı olayı ırkçı saldırı olarak afişe etmeye kalkışması korkunç bir provokasyon olarak karşımıza
çıkmıştır.

Ormanlarımız yanarken kardeşlik bağlarımızı da tutuşturmak için etnik kundakçılık yapanlar husumet cephesinde
eşgüdüm halinde buluşmuşlardır.
HDP’nin bir eş genel başkanı tarafından ileri sürülen,
“Kürt halkına sistematik katliam politikası izleniyor” iddia ve
ifadesi alenen halkı kin ve düşmanlığa kışkırtan şerefsiz bir
bühtan olarak öne çıkmıştır.

Her kelimesinde suçun unsurlarını barındıran bu onursuz açıklama karşısında Cumhuriyet Savcılarının derhal harekete geçmesi adalet ve ahlakın itibarı gereğidir ve bizim de
akut bir beklentimizdir.
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Orman yangınlarını üstlenen ve PKK’nın bir aparatı olan
“Ateşin çocukları inisiyatifi” isimli iblis beslemelerine itiraz
etmeyenlerin, ses çıkarmayanların; barışın, dostluğun, sevginin, kardeşliğin ve dayanışmanın şehri Konya’da kardeş kavgası çıkarmak için kuyruğa girmeleri Türkiye’ye ihanettir.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Röportörünün de provokasyon korosuna HDP üslubuyla iştiraki geri planda kurulan,
kimin kimlerle iş tuttuğunu gösteren hain işbirliğini sarih
olarak gözler önüne sermiştir.
Son günlerde, yine beklendiği üzere, sosyal medyadan
FETÖ-PKK ve Türkiye düşmanlarının tezvirat ve nifak dolu
paylaşımları dikkat çekici ölçülerde artış kaydetmiştir.

Şu anda Türkiye, iç ve dış tertipçileri az çok belli olan kaos
ikliminin hakimiyet kurma riskiyle karşı karşıya olmakla birlikte, yıkım projesi tahkim ve takviye edilen muhtemel iç kargaşa ve çatışma ortamına sürüklenme tehdidiyle yüz yüzedir.
Bu itibarla aziz Türk milletinin dikkatli, sabırlı ve teyakkuz
halinde duruş göstermesinde sayısız yarar bulunmaktadır.

Elbette ormanlarımızın nasıl ateşe verildiği, kundakçıların hüviyet ve aidiyetleri kısa süre içinde çok daha netlik
kazanacaktır.
Failler er ya da geç ortaya çıkarılacak, dünya da başlarına
yıkılacaktır.

Kaldı ki toplumsal huzurumuzu baltalamak, milli birliğimizi budamak için hangi mahfillerde oyunlar kurulduğu,
hangi güçlerin casuslarıyla ve işbirlikçileriyle müteyakkız
halde olduğu yakında bütün çıplaklığıyla tespit, hatta teşhir
edilecektir.
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Bilinmelidir ki, kurt kışı geçirse de yediği ayazı asla unutmayacaktır.

Dost ve müttefik pozu veren hiçbir muhasım ülke Türkiye’nin toplumsal birliğini çözemeyecek, kardeşlik bağlarını
çürütemeyecektir.
Türk-Kürt arasına fitne tohumu ekmek için geceyi gündüze katan canilerin hevesleri kesinlikle beyhudedir ve emel
sahiplerinin kursaklarında kalmaya mahkumdur.

Kürt kökenli kardeşlerim Türk milletinin sevdalıları, eşit
ve ebedi mensuplarıdır.
Hiçbir tahrik ve tacize kapılmayacaklarına dair inancım
tamdır.

Yangın afetlerinin yaşandığı bölgelerde her kardeşimin
ne kadar zor olsa da, sağduyu ve soğukkanlı davranış sergilemesi safiyane ve samimi dileğimdir.
PKK’nın hıyanet ve melaneti Kürt kökenli kardeşlerime
asla teşmil ve tevzi edilemeyecektir.
Bu ülke bizimdir, Türkiye 84 milyonun tamamının şeref
ve namus mihveridir.
Doğudan batıya, kuzeyden güneye Türk milleti büyük bir
ailedir.
Kaynaşma ve kucaklaşma hasletleriyle her müşkülatın
üstesinden gelinecektir.

CHP ne yaparsa yapsın, bölücü ve terörist HDP neyi söylerse söylesin, Türk milletinin muazzam ve müessir varlığı
felaketleri göğüsleyecek, gerginliği yumuşatacak, gerilimi yatıştıracaktır.
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Orman alanlarımız eskisinden daha da gür ve güzel olacaktır.

Türk milletinin her ferdi gerekirse fidan olup bu cennet
vatanın toprağına dikilmeye sonuna kadar hazırdır.

Hükümet aktif olarak sahadadır, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve bürokratlarımız afet bölgesinde canla başla çalışmaktadır.
Milliyetçi Hareket Partisi, yangından zarar gören vatandaşlarımızın yanında madden ve manen yerini alacak, gücü
ve imkanları nispetinde yardım elini uzatacaktır.
Bu hususta dava arkadaşlarımız, il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte tüm belediyelerimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmakla ve gereğini yapmakla mükelleftir.
Zor günleri dayanışma ve yardımlaşma hissiyatıyla aşmak
mümkündür.

Paylaşmak, darda kalanları hatırlamak, acıları müştereken hafifletmek, kayıpları el birliğiyle telafi etmek hem inancımızın hem de milli kültürümüzün saygın bir vasfı, bizlere
yüklediği temel bir vicdan görevidir.

Kardeşlik köprülerimizi yıkmak için el ovuşturanları ortak anılarımızdan, ortak acılarımızdan, ortak kaderimizden
ve beraberce kucaklayacağımız daha nice asırların ruhundan
aldığımız ilham ve iradeyle hayal kırıklığına uğratmak vazifemizdir.
Felaketlerin yaşandığı zamanlar aynı zamanda millet şuurunun kamçılandığı, muhteşem bir uyanışa geçtiği zamanlardır.
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Türk milleti bugünleri aşacak, çok daha güçlü, çok daha
kenetlenmiş halde tarihi yolculuğuna devam edecektir.

Kötü niyet sahipleri ise kuşkusuz yaptıklarının hesabını
demokratik ve hukuk zemininde vereceklerdir.
Milletime geçmiş olsun diyorum.

Ormanlarımızı yakanların adaletin ateşiyle yanmalarını
diliyorum.

Konya Meram’da cinayete kurban giden ve orman yangınlarında hayatlarını kaybeden aziz vatandaşlarımıza, diğer
yandan Antalya’da gencecik yaşta vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu kızımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, tedavi
gören vatandaşlarımıza da şifalar niyaz ediyorum.
Ağacımızı yakanlar analarından doğduklarına bin pişman
olacaklardır.

Türk milleti, Türk devleti ve Milliyetçi Hareket Partisi
buna kararlıdır.

248

MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“AFGANISTAN’DAKI GELIŞMELER
VE DÜZENSIZ GÖÇLE” ILGILI
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
16 AĞUSTOS 2021

Dünya coğrafyasının kilit ve stratejik noktalarından birisi
olan Afganistan gittikçe karmaşıklaşan, günbegün çatallaşan
belirsiz ve kaotik bir ortamın içine sürüklenmiştir.
2001 yılında ABD işgaliyle fitili tutuşturulan yıkım süreci
etaplar halinde genişleyip derinleşerek nihayetinde çok tehlikeli boyutlara ulaşmıştır.

Taliban’la mücadele propagandasıyla 20 yıldır Afganistan’da bulunan ABD, tıpkı 1975 Vietnam Saygon tahliyesini
andıran görüntülerle diplomatik misyonunu ve diğer unsurlarını bu ülkeden çekmiştir.
Kısa sayılabilecek bir zaman diliminde Kabil düşmüş, üstelik Taliban ele geçirdiği hiçbir meskun mahalde herhangi
bir direnişle karşılaşmamıştır.
Adeta tek bir kurşun atılmadan altın tepsi içinde Kabil
teslim edilmiştir.

Geçmişte DEAŞ’ın müessir olduğu dönemlerde, benzerlerine Irak coğrafyasında da şahit olunan bu aciz, korkak ve
tavizkar eğilimin kuşkusuz bedeli ağır olacaktır.
Taliban’ın Kabil’i kontrol etmesi üzerine Afganistan Cumhurbaşkanı ülkeden kaçmış, hükümet dağılmış, pamuk ipliğine bağlı siyasi mimari çökmüştür.
Afganistan’ın bugünkü alacakaranlık tablosunun yegane
müsebbibi, bu ülkenin özgürlük ve demokrasi getirme iddiasıyla toplumsal denge ve değerleriyle oynayan emperyalist
ülkeler olmuştur.
ABD’nin geri çekilmesiyle doğan boşluk Taliban’ın müdahalesiyle doldurulmuştur.
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Gelişmeleri stratejik bir akılla yorumlamak, bir adım
sonrasını isabetle okuyan ve analiz eden zengin bir düşünce
mirasına ve zeki bir siyaset marifetine tartışmasız ihtiyaç olduğu açıktır.
Afganistan’ın iç barışa, toplumsal huzura ve siyasi istikrara kavuşması Türkiye için vazgeçilmez önemdedir.

Bu ülkeye sırt dönülmesinin, hadiselerin akışının uzaktan
seyredilmesinin özellikle milli çıkarlarımıza ve hatta milli güvenliğimize yönelik ilave tehditlere neden olacağı herkesçe
bilinmelidir.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin Afganistan politikasının temel parametrelerini, dikkate alınmasını arzu ettiği bariz beklentilerini şu ana başlıklarla ifade etmek mümkündür:

1– Türkiye’nin Afganistan’daki varlığı meşrudur, dostanedir, barışçıdır, bu ülkenin istikrar ve güvenliğine destek mahiyetlidir.
Bu nedenle askeri unsurlarımızın Afganistan’ı terki düşünülemeyecektir.

Türkiye ile Afganistan’ın yüz yıllık tarihi, kültürel ve inanç
bağları Kabil’deki mevcudiyetimizin mazereti ve mesnedidir.
Afganistan’a yüz çevirmek, tarihin ve coğrafyanın gerçekleriyle terstir.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın teklif ve temennileri ya cehaletinin ya da cüretkar korkaklığının sonucudur.
Afganistan’dan dönmek demek Anadolu coğrafyasını tehlikeye atmak demektir.
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Kılıçdaroğlu’nun aklı da, anlayışı da, siyaset kavrayışı da
bunu idrak etmeye kafi değildir.
2– Afganistan Müslüman bir ülkedir ve tüm Afganlarındır.

Bu tartışılmaz gerçeğe saygı duymak, gerek ve icaplarına
riayet etmek insanlık onurunun bir farikası, bir faziletidir.
3– Afganistan, farklı etnik grupların mecmuundan ibarettir.

Nüfusun yüzde 40’ı Peştun, yüzde 24’ü Tacik, yüzde 15’i
Hazara Türk’ü, yüzde 11’i Özbek, yüzde 4’ü Türkmen, yüzde
3’ü Aymak, yüzde 2’si Beluci, yüzde 1’i de diğer etnik unsurlardan mürekkeptir.
Afganistan’ın yeni siyasi tasarımında bütün grupların adil
ve eşit temsiline dayalı bir yönetim muhtevasının sistematik
teşekkülü ülkenin geleceği adına mutlak bir zorunluluktur.

Sayıları 8 milyona ulaşan Türk varlığı Türkiye’ye inkar
edemeyeceği sorumluluklar yüklemektedir.
Bu sorumluluğun ifa ve icrası için Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı’ndaki varlığımızın sürdürülebilir nitelikte olması şarttır.
Türkiye’nin Kabil’deki duruşu muharip maksatla değil,
dostluk ve kardeşlik temeliyle matuftur.

Kılıçdaroğlu’nun başını çektiği zillet korosunun karamsarlık aşılaması, bir kaşık suda fırtına koparan sorumsuz ve
şaibeli siyaseti Türkiye’nin önünü kapayan, çevresinden koparan mefluç ve müflis bir siyaset düşkünlüğüdür.
4- Hali hazırda, Mezar-ı Şerif ve Herat Başkonsoluklarımız çalışmalarını Kabil Büyükelçiliğimizden idame ve idare
etmektedir.
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Türkiye’nin diplomatik misyonunu Afganistan’dan çekmesi için hiçbir mecburi ve mücbir sebep görülmemektedir.

Kabil Büyükelçimiz ve diğer diplomatlarımız Afganistan’daki varlığını kararlılıkla ve kucaklayıcı bir vasıfla sürdürmelidir.

5- Afganistan’daki yeni yönetimle düzensiz göçün önlenmesi hususunda muhakkak surette anlaşma, temas ve fikir
birliği temin edilmesi şarttır.
Taliban’la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır.

Sıcak çatışma ortamının Afganistan’a bir yarar sağlamayacağı, bu itibarla Taliban’ın bütün Afganları ülkelerinde yaşamaya teşvik ederek kucaklayıcı bir politika izlemesi elzemdir.

Kin, nefret ve intikam duygusunun devamı halinde toplumsal parçalanmışlık vahim düzeylere tırmanacak, nitekim
Afganistan’dan geriye bir şey kalmayacaktır.
Kaldı ki Taliban, kendi insanına sahip çıkarak göçe mani
olmalıdır.

Diğer yandan Türkiye’nin Afganistan kaynaklı düzensiz
göçü hazmetmesi mümkün değildir.
Sınır güvenlik tedbirlerimiz bu kapsamda alarma geçirilmiş haldedir.
Afganistan’da bulunuyor olmamız, aynı zamanda büyük
bir tehlike olarak karşımızda duran ve milletimizi kaygılandıran düzensiz göçün engellenmesi hususunda bir fırsat sunacaktır.
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Türkiye göçmen kampı, göçmen barınağı, göçmelerin geçiş ve yuvalanma merkezi olamayacak, böyle de değerlendirilemeyecektir.
Başkalarının huzuru için milli huzurumuzdan asla ödün
veremeyiz.

Sınırlarımıza yığılan Afganların ülkelerine güvenliklerini
de gözeterek aynen iadeleri, ülkemizde bulunanların da süratle tespitinin yapılarak geldikleri gibi gönderilmeleri aziz
Türk milletinin haklı bir talebidir.
Milliyetçi Hareket Partisi de bu görüştedir.

Fetihle girdiğimiz Anadolu coğrafyasını hiç kimseye peşkeş çekemeyiz, çektirmeyeceğiz.
Önümüzdeki süreçte, 1,25 milyon Afgan’ın İran’a, 1,2 milyon Afgan’ın da Pakistan’a geçmesi beklenmektedir.
Türkiye’nin hem Afganistan, hem İran, hem de Pakistan’la
köklü ilişkileri vardır ve bilinmektedir.

Bu üç ülkeyle anbean irtibat ve diyalog kurularak düzensiz göçün önüne kaynağında geçilmelidir.

Pakistan’ın, Afganistan sınırında önlemler aldığı, 2700
km’lik sınırının yüzde 90’ına duvar çektiği, 50 bin kişilik güç
konuşlandırdığı ve göçmen kampları inşa ettiği anlaşılmaktadır.
İran’ın da benzer tedbirlere müracaat ettiği gelişmelerle
sabittir.

Şayet düzensiz göç akının önü alınmazsa Türkiye 6 milyona yaklaşan Afgan akınıyla yüz yüze kalabilecektir.
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Ülkemiz bu vahametin bilincindedir.

Bu karşı yapılan mücadele de değerli, dengeli ve dirayetlidir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak Afganistan’ın siyasi istikrarını, iç güvenliğini, toplumsal mutabakat ve huzurunu sonuna kadar desteklediğimiz bilinmelidir.

Ancak hepsinden önemlisi düşüneceğimiz, uğruna her
şeyi feda edeceğimiz bir ülkemiz, bir milletimiz, bir vatanımız vardır.
Köşesi ve çizgisi kalmayan Türkiye muhaliflerinin bu hassasiyetlerimizi anlamasını beklemek boş bir niyet, boşuna bir
emektir.
Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir.

Doğal afetlerin açtığı yaralar, salgından kaynaklı hasarlar
aşama aşama telafi edilirken, milli huzur ve istikbalimizin
muhafaza mücadelesi de kahramanca devam edecektir.
Cumhur İttifakı tarihin, milletin ve coğrafyanın müşahitliğinde sahip olduğu muazzam vatanseverlik şuuruyla Türkiye’yi sonuna kadar savunacaktır.

Aziz milletim müsterih olsun, gecenin karanlığı kutlu bir
şafakla dağılacaktır.

O müjdeyle ve muvaffakiyetle perçinlenmiş günler ise
uzak değildir.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“MALAZGIRT ZAFERI’NIN
950’INCI YILDÖNÜMÜ VE
BÜYÜK TAARUZ’UN
99. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETIYLE”
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
26 AĞUSTOS 2021

Malazgirt Meydan Muharebesi’nin sonucunda kazanılan
muhteşem zafer Türk milletinin Anadolu coğrafyasındaki hâkimiyet beratı, hükümranlık bedelidir.

Sadece Anadolu’nun değil tarihin ve talihin de yörüngesini değiştiren Malazgirt Zaferi, üzerinden 950 yıl geçmesine
rağmen tesirleri ve tezahür ettirdiği neticeleri itibariyle hala
sıcaklığını korumaktadır.
26 Ağustos 1071 Cuma günü Malazgirt Ovası’nda yalnızca
iki ordu karşı karşıya gelmemiş, en az bunun kadar ehemmiyet ihtiva eden medeniyetler, kültürler, inançlar, hedefler de
karşılıklı olarak hizalanmıştır.

Bizans, karanlığın, köhneliğin, çürümenin ve yozlaşmanın
sembolü iken; Selçuklu Devleti’nin kudretinde tecessüm eden
Türk milleti adaletin, merhametin, cesaretin, hakkaniyetli bir
yönetim sisteminin simgesi olarak sivrilmiştir.
950 yıl evvel Malazgirt kapılarına dayanan, asırlar boyunca özlemini çektiği vatan topraklarını fütuhat ruhu, gaza onuru, kahramanlık şuuruyla araya araya en sonunda bulan aziz
ceddimiz destansı ve devasa bir muvaffakiyetle tarihe mühür
vurmuştur.
Malazgirt Zaferi sadece askeri bir başarıdan ziyade muazzam bir gönül seferberliğinin marifeti, vatan davasını var
oluş meselesi gören serdengeçti bir atılganlığın stratejik muzafferliğidir.

Türk milleti fetihlerle yolunu açmış, engin bir ferasetle engelleri aşmış, gönüller kazanarak Anadolu coğrafyasını
yurt edinmiştir.
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Malazgirt’te atılan sağlam ve sarsılmaz adımlar Viyana’ya
kadar giden ilerleyiş ve yükseliş dinamiklerini tetiklemiş,
bununla birlikte cihanı kavrayan bir vizyon genişliğini temin
etmiştir.
Geçmişimizin hiçbir döneminde işgal veya istilaya rastlanmamış, böylesi bir sapma ve yanlışa heves edildiği de pek
görülmemiştir.
Çünkü Türk milleti fetih kültürüyle yoğrulmuş bir millettir.

Halkın ve haklının rızası olmadan Hakk’ın rızasına layık
olunamayacağına inanan beşeri bir cevherin, sıradan ve siparişle kurulan yağmacı topluluklarla benzeyen veya örtüşen
hiçbir yanı yoktur.
Malazgirt Zaferi büyük bir millet şuurunun eseridir.

Malazgirt Zaferi “ölürsem şehit kalırsam gazi” diyen bir
inanmışlığın mükafat esenliğidir.

Elleri öpülesi ceddimiz Sultan Alparslan’ın 26 Ağustos
1071’de üzerine giydiği beyaz elbiseyi kefeni görmesi; şehadeti de, şecaati de saadet kabul edişi bunun bir işaret ve
ispatıdır.

Malazgirt Zaferi’nden tam 851 yıl sonra, yani 26 Ağustos
1922’de başlayan Büyük Taarruz vatanı kurtaran bir meydan
okuma, Sultan Alparslan’ın ve kahraman askerlerinin emanetini muhafazaya yeminli bir iradenin tecellisidir.
950 yıl önce vatan yapılan kutlu topraklarımız, 99 yıl
önce fetih anlayışıyla mündemiç taarruz hamlesiyle Bizans
tortularından ayıklanmış, milli devletin temelleri kazılmıştır.
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Hem Sultan Alparslan’a hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e milletimizin rahmet niyazlarıyla birlikte şükran duyguları hiçbir zaman eksilmeyecektir.

Vatan kuran, vatan kurtaran muhterem büyüklerimize
vefa borcumuzu emanetlerini, yani namus timsali gördüğümüz Türk vatanını koruyarak bir nebze de olsa ödemek
mümkündür.

Bizans artıkları faal olsa da, zalimlerin husumet kalemiyle
yazılan zulüm fermanı coğrafyaları karışıklığa sevk edip kana
bulasa da, Türk milleti mukavemet ve mücadelesiyle hiçbir
namert eli vatanına değdirmeyecektir.
Vatan mukadderatımız olduğu gibi aynı zamanda mukaddesat hazinemizdir.
Hala aktif olan Bizans komplolarına karşı dikkat ve uyanık olmak en başta gelen sorumluluğumuzdur.

Malazgirt’in, Büyük Taarruz’un, Dumlupınar’ın rövanşını
almak, tarihi hesaplaşmaları tekraren görmek için fırsat kollayan husumet ve hıyanet cephesine karşı asla taviz verilmeyecektir.
Vatan bir kez bulunmuş, asla kaybedilmeyecektir.

Bunun aksini düşünenler karşılarında yüz yıllar içinde
Malazgirt’ten Kocatepe’ye uzanan kökleşmiş ve çelikleşmiş
kahramanlık surunu bulacaklardır.
Ne terör saldırıları, ne düzensiz göç akınları, ne de küresel ve bölgesel menfur senaryolar Türk milletinin istikbalini
karartamayacak, var oluş azmini kıramayacaktır.
İrademiz Sultan Alparslan’ın iradesidir.

261

İlhamımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istiklal davasıdır.

Bu irade ve bu dava yaşadıkça hiçbir oyun, hiçbir tezgah,
hiçbir tuzak Türk milletini durdurmaya kafi gelemeyecektir.

Malazgirt Zaferi’ni derin manasına ve zamanları aşan
güçlü mesajına uygun şekilde kutlanmasına her yıl önayak
olan, bu hususta samimiyetle öncülük yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyorum.
Anadolu’nun kapılarını kardeşliğe, sevgiye, hürmete, birliğe ve dirliğe açan büyük zaferimizin 950’inci yıl dönümünde
aziz ceddimiz Sultan Alparslan’ı, Büyük Taarruz’un 99’uncu
yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, fedakârlıklarıyla zirveleşen kahraman neferlerimizi, muhterem şehitlerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum.

Malazgirt, hayranlık duyulan bir mazinin ihtişam yadigârı, yüksek hedeflerle billurlaşan milli bir geleceğin iftihar
muştusudur.
Niyazım odur ki, Allah bizi vatanımızdan ayırmasın, onun
bunun eline baktırmasın, muhannete muhtaç ettirmesin.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“AFGANISTAN’DAKI GELIŞMELERIN
YANI SIRA İSTISMARCI VE İNKÂRCI
MUHALEFET VE SEÇIM BARAJI”
HAKKINDA YAPTIKLARI YAZILI
AÇIKLAMA
1 EYLÜL 2021

31 Ağustos 2021 tarihi itibariyle ABD’nin Afganistan’da
konuşlandırdığı askeri unsurlarını çekme ve işbirlikçilerini
tahliye işlemi büyük oranda tamamlanmış, geride birbirine
girmiş, duygusal, fikri ve siyasi temelde bölünmüş bir ülke
tablosu bırakılmıştır.

ABD Başkanı Biden’in “olağanüstü başarılı” sözleriyle
tevile çalıştığı, gerçekte son derece ilkel, oldukça kaotik, bir o
kadar da acıklı tahliye manzaraları insanlığın hafızasına mıh
gibi çakılmıştır.
Başarı diye takdim ve teşhir edilen siyasi ve askeri faaliyetler aslında yıkımın perdelenmesinden, 20 yıl süren ağır
bir işgali makyajlama pişkinliğinden başka bir manaya gelmemiş ve de gelmeyecektir.
Zira Afganistan emperyalizmin açtığı şiddet kulvarına
hızla yuvarlanmış, adım adım genişleyen kavga ve iç karışıklıklar ortamına vahim derecede yuvalanmıştır.

21’inci yüzyıl dünyasında Afganistan’da yaşanan trajediler, ülkelerinden korkuyla kaçan insanların mahvı perişan
halleri küresel vicdanı sızlatmakla kalmamış, insanlığın bugüne kadar ki evrensel değer ve kazanımlarını tehlikeli şekilde boşluğa düşürmüştür.
Uçak tekerlerine sarılıp gelecek arayanların, sonra da tutunamayıp metrelerce yükseklikten aşağıya düşenlerin feci
akıbetleri, yalnızca Afganistan’ın değil, bir bakıma bulanık ve
çalkantılı dünya düzeninin de dehşet simgesi haline gelmiştir.
ABD Başkanı’nın strateji değişikliği olarak açıkladığı askeri çekilmenin, gerçek mi yoksa göz boyama mı olduğu elbette yakında daha da netlik kazanmış olacaktır.
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Çünkü ABD politikalarının bir görünen ve gösterilen yüzü
varken; bir de arka planda, sahne ve sütre gerisinde asıl maksat ve emelleri muhtevasına alan zalimane uygulamaları, sinsi ve gizli projeleri hâkim ve havidir.
Bunu görmek için dış politika duayeni olmaya gerek yoktur.

Sadece geçmişi, bölgesel ve küresel gelişmelerin istikamet boyutunun incelemesi bile pek çok şeyi çarpıcı şekilde
gözler önüne serecektir.

Biden’in dünkü açıklamasında, “terör neredeyse orada
peşine düşeceğiz” sözleri dayanaksız, temelsiz, tutarsız ve
gerçeklerle terstir.

Aynı ABD’nin sınırlarımızın hemen yanı başında, terör
örgütü PKK/PYD/YPG’den sözde sınır tugayı kurma girişimi
ne hukuk açısından, ne insanlığın müktesebatı bakımından,
ne de dostluk ve müttefiklik zaviyesinden kabul edilemez bir
çirkeflik, izahı yapılamayacak bir çirkinliktir.
Irak ve Suriye’nin yanında, Afganistan’ın da toplumsal ve
siyasi bölünme tüneline hapsolmasının yegâne müsebbibi
emperyalizmin kanlı komplolarıdır.

Türkiye’nin inanç, kültür ve tarih bağlarıyla ilişki kurduğu kardeş ülkelere karşı ihmal ve inkâr edilemez sorumlulukları olduğuna herkes itiraz etse bile Milliyetçi Hareket Partisi
ısrarla söyleme devam edecektir.
Karşılıklı sınırları paylaştığımız ülkelere ilave olarak, tarihin derinliklerinden gelen yakınlığımız ve yapıcı diyaloglarımız olan Afganistan gibi ülkelerin de istikrarı, güvenliği, iç
barış ve huzur ortamı her zaman müdafaa edilmelidir.
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İstismarcı ve iradesi meflüç CHP yönetimiyle, aklı ve siyasi anlayışı esir düşmüş İP yönetiminin, aynı şekilde terörizmin siyaset devşirmesi olan HDP’nin neyi iddia ettiğinin, ne
söylediğinin maşeri vicdan nezdinde herhangi bir karşılığı,
en küçük meşruiyeti bulunmamaktadır.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak 16 Ağustos 2021 tarihinde yaptığımız, beş maddelik teklifimizi de içeren “Afganistan’daki Gelişmeler ve Düzensiz Göç” başlıklı yazılı basın
açıklamasının sonuna kadar arkasında olduğumuz meşrebi
lekeli siyasi muhataplar ve sicili karanlık yazar-çizer ve çeyrek porsiyon aydınlar tarafından özellikle bilinmelidir.

Bizim açıklama ve düşüncelerimizin hükümetin siyasi
tasarrufuyla çeliştiğini, bu vesileyle Cumhur İttifakı’nda anlaşmazlık çıktığını iddia eden güdük ve sefil akıl sahipleri,
değişen ve gittikçe ağırlaşan şartları dikkate almayan bir dış
politika uygulamasının maceracı ve marazi sonuçlara kapı
aralayacağını öngöremeyecek kadar gerçeklerden kopmuşlardır.
CHP Genel Başkanı’nın bugün sabah bir televizyon kanalında 16 Ağustos 2021 tarihli yazılı basın açıklamamızdan
bazı bölümleri aynısıyla okuması kendisi adına bir gelişme,
ancak hatalı yorumu ve kasti çarpıtma hevesi de cehaletinin
bir oyunudur.
Hiç kuşkusuz Türkiye Afganistan’da bulunmalıdır.

En azından düzensiz göç hareketliliği kaynağında engellenmelidir.

Bunun yanında Afganistan’ın birliğine, dirliğine ve toplumsal dengesine azami ölçülerde destek vermelidir.
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Bunun ön şartının ise cari şekilde egemen olan yüksek
risk ve tehditlerin yatışmasına ve yumuşamasına bağlı olduğu tartışmasızdır.
Laçkalaşmış CHP sözcüsünün, “Afganistan’da şu anda en
bol olan terör ve uyuşturucudur. Türkiye’yi böyle bir coğrafyaya sokmak için bu ısrar neden?” sorusu kendi içinde tuhaflıklarla, tezatlarla ve tamiri imkansız yoz bakışlarla doludur.

Bu sözcü müsveddesinin Afganistan’a bakınca uyuşturucu ve terör görmesi talihsiz ve telifi mümkün olmayan bir
savrulma halidir.
Bizim baktığımız yerde soydaşlarımız vardır, din kardeşlerimiz vardır, Milli Mücadele yıllarından bu yana kurulan
dostluk ve kardeşlik köprüleri alenen görülmektedir.

Bu zavallının zırvalarını amiri ve emri altında olduğu Kemal Derviş bile düzeltemeyecek, o bile düştüğü dipsiz uçurumdan kurtaramayacaktır.

Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyümesi CHP yönetimini kuvvetle muhtemel yasa
büründürecek, yeni iftiraların, yeni yalanların, yeni karalama
kampanyaların peşine düşmelerini tahrik ve teşvik edecektir.
Zillet ittifakı Türkiye’ye kurulmuş tuzaktır.

İradeleri yabancı başkentlerin kontrolündedir.

Diğer yandan seçim barajının yüzde 5 mi, yüzde 7 mi olsun tartışmaları lüzumsuz emek ziyanıdır.

Cumhur İttifakı’nın iki ana partisi kurulan bir komisyon
marifetiyle, seçim sistemi ve barajın oranı hususunda samimi
ve iyi niyetli şekilde görüşmeler yapmışlardır.
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Televizyon ekranlarında bilirkişilik taslayan kerameti
kendinden menkul şahıslarla, gazete köşelerinde ahkâmlar
kesen bazı kalem sahiplerinin seçim barajı etrafında anlamsız tartışmaları körüklemek istedikleri anlaşılmaktadır.

Bu yolla da Cumhur İttifakı sanki bir görüş ayrılığı varmış
gibi ima, ihsas ve hatta iddia içine gömülmüşlerdir.
Sayın Cumhurbaşkanımız Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretinin ardından uçakta bulunan basın mensuplarına barajın
yüzde 7 olacağını açıklamıştır.
Nitekim baraj konusundaki arayış ve çalışmalar bu açıklamayla noktalanmış ve Cumhur İttifakı’nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir.
Artık başka bir değerlendirmeye de gerek kalmamıştır.

Siyasi gündemi meşgul eden sadece seçim sistemi ve barajın ne olacağı değil, zillet ittifakının siyasi düşkünlüğü, bu
zihniyetin üslubuna ambargo koyan tehlikeli kirliliktir.

İP Başkanı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı
rahmetle andığımız kutlu hünkarımız Fatih’e benzetmesi, bu
şahsı ikinci Fatih diye tarif etmesi, buna karşılık oy vermeyen milyonlarca vatandaşımızı Bizans ve haçlı diye yaftalaması korkunç ve kahredici bir seviyesizlik, duvarlara zulüm
1453’de başladı yazan soysuzlara ikramdır.
Siyasi eğilim ve gönül verdiği partisi ne olursa olsun hiçbir vatandaşımız böylesi bir izansız ve itibarsız dile müstahak olamayacaktır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde rant, ihale ve çıkar ittifakı kuranlar taksit taksit diyet ödeme kuyruğuna girmişlerdir.
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Bir başka husus da şudur: İmamoğlu’ndan Fatih çıkarmak
için kendini paralayan, tellere tutunduğu gibi bu şahsa da tutunan İP Başkanı, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna esasen
kimi layık gördüğünü de açık etmiştir.
Bundan sonrası kuşkusuz Kılıçdaroğlu’nun meselesidir.

Cumhurbaşkanı adaylığı etrafında süren rekabet anlaşılan gittikçe kızışmış; taraflar, talipler öne çıkmak, loş sahne
ışıklarının altında tek kalmak için kıyasıya çatışmaya başlamışlardır.
Zillet ittifakının ne yapacağı, kimi aday göstereceği ilgi ve
merak sahamız dışındadır.

Onlar birbirine çelme takmak için uğraşırken, eşanlı olarak Türkiye’yi de çelmelemek, önünü kesmek için mücadele
halinde oldukları görülmektedir.

Bilinmelidir ki, Türk milleti ucuz işporta siyaset taktiklerine, Türkiye düşmanlarına maşalık ve muhiplik yapan siyasi
çürümüşlere müsaade etmeyecektir.
Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının kazanmasının
30’uncu yıl dönümünde, uyanan Orta Asya ruhu Türkiye’ye
tarihi fırsatlar sunarken, yadsınamayacak sorumluluklar da
yüklemektedir.
Bu şuurla gelecek hem batının hem de doğunun kucaklanmasıyla çok daha parlak, çok daha güven verici bir seviyeye çıkacaktır.

Aynı anda hem Ortadoğu’da, hem de Orta Asya’da Türkiye çekim gücü, ağırlık merkezi, mihenk taşı, istikrar abidesi,
gönülleri ve hedefleri kaynaştıran irade burcu halinde yük270

selirken, kendi iç çekişmelerine kapılan zillet ittifakının milli
yürüyüşü gölgelemesi söz konusu olamayacaktır.

Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’den medet umması, KHK mağdurları üzerine politika inşası, PKK’nın dümen suyuna girmesi,
İP’in bir nevi bölücülük açılımı olan vicdan kardeşliği safsatası sonuçsuz kalacak, bu siyaset bezirganlarının ademe mahkumiyetini hızlandıracaktır.
Geleceğin rotasını Cumhur İttifakı çizecektir.
Geleceğin süper gücü Türkiye olacaktır.

Muzaffer geçmişimiz ümitlerle beslediğimiz aydınlık gelecek ülküleriyle eklemlenecek, hatta perçinlenecek; 2023’de bir
Türk destanı yazılacak, Türkiye’yi hiç kimse tutamayacaktır.

Bu kararlılık, bu duruş, bu inanç büyük Türk milletinin
sözüdür, özüdür, özlemidir, yerine getirme görevi de Cumhur
İttifakı’nın ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin üzerinedir.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“SEÇIM BARAJI’NIN
DÜŞÜRÜLMESINI HEDEF ALAN
YALAN VE İFTIRA KAMPANYASINA”
YÖNELIK YAPTIKLARI YAZILI
AÇIKLAMA
3 EYLÜL 2021

Seçim barajının yüzde 7’ye çekilmesiyle ilgili Sayın
Cumhurbaşkanımızın görüş ve değerlendirmesini müteakiben Milliyetçi Hareket Partisi de aynı doğrultuda kanaat bildirmiş, başkaca bir arayış ve beklentiye gerek olmadığından
bahisle siyasi tutumunu Cumhur İttifakı’nın duruşuna müzahir şekilde netleştirmiştir.
1 Eylül 2021 tarihli yazılı basın açıklamamız bu konudaki
tavır ve düşüncemizi berrak ölçüde izah ve ifade etmiştir.

Niyet okuyuculuğu yapanlar bir kez daha boşluğa düşmüşlerdir.

Televizyon ekranlarındaki tartışma programlarında veya
gazete köşelerinde seçim barajının yüzde 7’ye çekilmesini
“MHP’yi kurtarma hamlesi” olarak yorumlayan, bu çerçevede bulanık suda balık avlama seferine çıkan sözde uzman ve
kiralık kalemler gafil olmaları bir yana vahim bir hesap hatası
yapmışlardır.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin baraj kaygısıyla hareket etmediğini, böylesi bir korkuyu taşımadığını ısrarla söylememize rağmen akıl tutulmasıyla malul olanların sakat, sapkın
ve sancılı propagandaya tevessül ederek aksini iddia etmeleri
hastalıklı bir ruh halinin tezahüründen başka bir manaya gelmemiştir.
Ahlak ve güvenirlik barajına takılıp kontrolsüzde savrulan çevrelerin seçim barajı üzerinden partimizin itibar ve
haysiyetine leke sürme yarışına girmeleri hem küstahlık hem
de kifayetsizliktir.
Zillet ittifakına yeminli sözcülükle görevli olanlar, özellikle 16 Nisan 2017 Halkoylamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesini, 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle
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bu durumun resmileşmesini anlaşılan hala idrak ve hazmedilmiş değillerdir.

Tarihin ve siyasi akışın gerisine düşenler yalan ve iftirayı
geçim kapısı görecek kadar zavallı haldedir.

Yeni yönetim sistemi 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve
Milletvekili Seçimlerinden sonra tesis edilmiş, işlerlik kazanmıştır.
Artık suyu tersten akıtmanın imkânı kalmamıştır.

Siyasete yön veren yeni siyasi kurallar manzumesi devreye girmiştir.
Ne kadar yok sayılsa da, siyasi yaklaşımlar ve siyaset kurumu yeniden şekillenmiş, siyaset zeminin ilke ve kurumları
yeni baştan tecelli etmiştir.
Doğal olarak siyasetin icrasıyla anlayış mizanında yapısal
değişiklik ve dönüşümler sağlanmıştır.
Kaldı ki, ortak zemin arayışları ve uzlaşma kültürünün
sivrilmesiyle yeni bir siyaset alanı belirmiştir.

Bu yeni siyaset alanı ve anlayışına ayak uyduramayan siyasi partiler ve makus diğer aktörler elbette milletimizin demokratik tasarrufuna maruz kalacaklar, bu suretle yaptıklarının bedelini ödeyeceklerdir.

2023 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek seçimler
buna sahne olacaktır.
Yeni yönetim sistemine geçiş süreci başarıyla atlatılmıştır.

Bu sürecin siyasi hesap ve önyargılardan bağımsız şekilde
yürütülmesi ve yeni sistemin sağlam temeller üzerinde bina
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edilmesi hususunda Cumhur İttifakı bütün iyi niyet ve yapıcı
tavrını göstermiş, buna da devam etmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, milli iradenin
adil ve hakkaniyetli biçimde TBMM’ne yansımasının bize
göre iki yolu bulunmaktadır:
-Birinci yol, seçim barajının indirilmesidir.

-İkinci yol ise siyasi partilerin kurumsal kimliklerini muhafaza ederek seçim ittifakı yapmalarının yasal içeriğe kavuşturulmasıdır.
Bilindiği üzere, ikinci yol yasal bir düzenlemeyle hayat
bulmuştur.
Sırayı ise birinci yolun temini almıştır.

Anayasa’nın 67’inci maddesinde seçim kanunları hakkında şu temel hükmün varlığı okuma yazma bilen herkesin malumu olduğu bir gerçektir:
“Seçim kanunları temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir.”
Bu anayasa hükmü herkes için bağlayıcıdır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Cumhurbaşkanı
doğrudan halk tarafından seçileceği ve hükümet TBMM’den
güvenoyu almayacağı için “yönetimde istikrar” ilkesi kendiliğinden vasat bulmuştur.
Bu konuda kafa karıştırıcı veya tartışmaya açık hiçbir taraf da yoktur.
277

Bunun devamında, yüzde 10 seçim barajının korunmasının ayrıca meşru ve siyasi hiçbir gerekçesi de kalmamıştır.

Bu kapsamda anayasal norm olan “temsilde adalet” ilkesinin olabilmesi için seçim barajın düşürülmesinden başka
bir seçenek görülmemektedir.
Millet iradesinin adilane ölçülerde TBMM’ne aynısıyla
yansımasının başka bir yöntemi de düşünülemeyecektir.
Seçim mevzuatı açısından seçim barajıyla ilgili arayış ve
çalışmalarda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeni bir
siyaset denklemini beraberinde getirdiği unutulmamalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin hedefi de bunu sağlamaya
yöneliktir.
Hiç kimse saman altında iğne arama gayretkeşliğine heves etmemelidir.

Yüzde 7 seçim barajı üzerinde kurulan yalan ve dedikodu
çarkı ilk önce bu çarkı kuranları öğütecektir.
Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı’nın vatan,
millet ve demokrasi sevdasını hiçbir görevli provokatör, hiçbir ruhu ve iradesi hacizli siyasetçi ve sözde yazar-çizer takımı tahlil edemeyecek, bunu test etmeye deneyim ve donanımları yetmeyecektir.

CHP’sinden HDP’sine, İP’inden diğer marjinal ve ipotekli
partilere, aynı zamanda satılmış gazetecisinden ikbal ve çıkar
peşinde soluk soluğa koşan şuursuz yorumculara varıncaya
kadar baraj konusundaki yürekli, tutarlı ve milli iradenin
onurunu korumayla ilgili kararlılığımızı anlamaları imkansızdır.
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Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla tescillenen
yüzde 7 seçim barajı “temsilde adalet” ilkesine derinlik ve
canlılık katacak, diğer yandan müfteriler ve zilletsever taife
beyhude çırpınışlarıyla yerinde sayacaklardır.

Milliyetçi Hareket Partisi’ni merkezine alan ilzam, isnat,
asılsız iddia ve ipe sapa gelmez ucube ithamlar aynısıyla sahiplerine alnına kara bir leke gibi yapışacaktır.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“DIYANET İŞLERI BAŞKANI’NIN
YENI YARGITAY BINASININ AÇILIŞI
ESNASINDA YAPTIĞI DUADAN
RAHATSIZ OLANLAR” HAKKINDA
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
9 EYLÜL 2021

26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın destansı zaferiyle gücüne güç katmış, 14 gün içinde İzmir’in düşman işgalinden temizlenmesiyle hedefine ulaşmıştır.

99 yıl önce bugün, Yüzbaşı Şerafettin’in yüzünden sızan
tertemiz kana bulanan al bayrağı İzmir Hükümet Konağına
çekmesiyle Milli Mücadele’nin silahlı etabı tamamlanmıştır.
3 yıl 4 ay 24 gün süren en kesif işkence, en şedit istila,
en alçak ihanet muazzam bir fedakarlık ruhuyla göğüslenmiş,
muhteşem bir kahramanlık şuuruyla gömülmüştür.

İzmir’de namludan çıkan ilk kurşun, Samsun’dan atılan
ilk adım, Amasya’dan yayımlanan ilk tamim, düşmanın denize süpürülmesiyle taçlanmış ve Milli Mücadele’yi muzaffer
bir sonuca taşımıştır.
Türk milleti istiklali üzerinde kumar oynayan müstevli
çevrelere boyun eğmemiş, mütehakkim zorbaların boyunduruğu altına girmemiştir.

9 Eylül 1922’de yalnızca İzmir’in dağlarında çiçekler açmamış, vatanın tamamı feraha ve selamete kavuşarak Türkiye Cumhuriyeti milli ufukta bir bayrak gibi görünmüştür.

Yürürlükteki Anayasa’nın ikinci maddesinde de ifade ve ihata edildiği üzere; “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli
dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”
Devletimiz, Kurtuluş Savaşı’nın paha biçilemez mükafatı,
hürmet ve rahmetle yad ettiğimiz kutlu ceddimizin ve aziz şehitlerimizin ebediyen muhafaza edilecek emanetidir.
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Kavlimiz ve kararlılığımız odur ki, bu emanete leke sürülmeyecektir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilke ve esaslarını tartışmaya açmak, buna heves edenlere göz yummak, en az düşman işgali kadar vahim bir tehlike olarak karşımızdadır.
Bir fazilet olan Cumhuriyet maşeri vicdanda kök salmış,
cumhurla Cumhuriyet’in kenetlenip kucaklaşması bütün ana
hatlarıyla vücuda gelmiş, nitekim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle derinlik kazanmıştır.
Hiç kimse bu hususu aklından ve hatırından çıkarmamalıdır.

Özellikle değerler üzerinden yeniden nifak cepheleri
açmaya, bunu da toplumun geneline teşmil etmeye gayret
edenler hem sorumsuz hem de sağduyudan yoksun olan kesimler olarak dikkat çekmektedir.
Türkiye’de herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
Bununla birlikte hiç kimsenin dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamayacağı ve suçlanamayacağı açık bir Anayasa kuralıdır.
Kaldı ki bunun aksini düşünmek bile mümkün değildir.

On yıllar boyunca nice badiresine maruz kaldığımız; laik-anti laik, inanan-inanmayan kamplaşması çok ağır sosyal
maliyetlere, hatta duygu ve duyarlılık alanında vasat bulan
yapay bölünmelere neden olmuştur.

Adli yılın başlaması münasebetiyle ve aynı zamanda yeni
Yargıtay binasının açılışı esnasında bizzat Diyanet İşleri Başkanı tarafından okunan duanın bazı çevrelerde şiddetli tepkiyle karşılanması kelimenin tam manasıyla ilkelliktir.
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Türkiye Müslüman bir ülkedir. Bu manevi hakikat değişmeyecektir.
Türk milleti Müslüman bir millettir. Bu yalın gerçek ihlal,
ihmal ve inkar edilemeyecektir.

Kulaklarında çan sesi çınlayan fikri ve siyasi yobazların,
son günlerde laiklik elden gidiyor feryadı koparmaları tahammülsüzlük, inanç ve insan haklarına kategorik bir başkaldırı olarak yorumlanmalıdır.
Günlerdir gazete köşeleriyle manşetlerde, haber ve tartışma programlarında felaket tellallığı ve provokasyon yapılmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanı’nın duasına tahammül edemeyenler
öyle bir noktaya gelmişlerdir ki, Atatürk’e ve laikliğe savaş açıldığını iddia edecek kadar izan ve insaflarını kaybetmişlerdir.

Yapılan duayı karalamak maksadıyla, “Şeriat çığlığı, anayasal suç, Talibanla aynı şey isteniyor” şeklinde tevil edenler faşist ve despotik siyasi angajmanlarının kölesi haline gelmişlerdir.

Milli ve manevi değerlerimizle bağları koparan, kurulmuş
köprüleri bütünüyle havaya uçuran bu bedhahların İslam dinine alerjileri tedavisi imkansız klinik vaka düzeyindedir.

Müslüman bir ülkede, temeli atılan veya yeni yapılan bir
binanın duayla değil de başka türlü hangi yolla açılacağını
sözde laiklik bekçisi rolüne bürünen kalpazanların açıklamalarında ayrıca yarar görülmektedir.
Bu niyet ve zihniyet failleri, aynı şekilde laikliğin de karşısında hizalanan, laikliği asıl manasından soyutlayan inanç ve
irade muhalifleridir.
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Deizmin, ateizmin ve agnostisizmin pençesine düşenlerin, bir başka anlatımla kalbi katılaşıp vicdanı buz tutanların
dua ve niyazlarımızdan rahatsızlık duymaları, bir kaşık suda
fırtına koparmaları inancımızın iffetinden hiçbir şey kaybettirmeyecektir.

İçi boş demokratikleşme ve özgürleşme çağrısı yapanların alenen “ateistleşme” güzergahına kaymaları ileri düzeyde bir tehdittir.
Onlar dayatıyor ya da istiyor diye Müslüman Türk milleti
hak yolundan, hidayet çizgisinden asla dönmeyecektir.

Merhum Cemil Meriç’in ifadesiyle, “Bizim aydınımız din
düşmanı değil, İslam düşmanıdır.”
Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş doğru bir iş yapmıştır. Ve desteğimiz tamdır.

Onun hedef alınması bir bakıma din ve vicdan hürriyetini
hedef almaktır.
Laiklik Türkiye Cumhuriyeti’nin temel harcı, kilit taşıdır.

Bunun üzerinden sanal korkular üretmek, toplumsal ve
siyasal kutuplaşmayı derinleştirmeye çalışmak Türkiye’ye
yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisidir.
Dua şifadır, dua huzurdur, dua gönül enginliğidir, dua berekettir, dua Allah’a yaklaşmak ve yakınlaşmaktır.
Duadan korkan manevi değer kaçkınlarının bile hayatlarının son etaplarında duaya ihtiyaçları vardır, bununla birlikte mezarlıklara ve musalla taşlarına bakmaları ibret almaları
için yeterlidir.
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Barzani lobisine dönüşen, PKK’nın arabuluculuğuna soyunan CHP’nin, girdiği zillet tünelinin tesirinden bir nebze de
olsa uzaklaşıp milli ve manevi değerlerimize saygı duyması
samimi tavsiyemizdir.
Müslüman mahallesinde misyonerlik yapmaya, koynunda
haç taşıyıp dualarımıza kulp takmaya hiç kimse heves etmemelidir.

Ne inancımıza, ne imanımıza, ne duamıza ne de dinimize
ve milletimize asla kötü söz söyletmeme irademizi sonuna
kadar koruyacağımızı muhataplarının ve müzmin münafıkların bilmeleri kendi hayırlarınadır.
Diyanet İşleri Başkanı üzerinden Cumhur İttifakı’nın duruşunu, Türkiye’nin milli ve manevi dengesini sarsmayı planlayanlar elbette başaramayacaklar, kazdıkları kör kuyuya
düşmekten de kurtulamayacaklardır.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“LAIKLIĞIN ANAYASA’DAN
ÇIKARILMA TARTIŞMALARIYLA
BAZI KIŞILERI HEDEF ALAN
“CENAZE NAMAZLARI
KILINMASIN” GERGINLIĞI”
HAKKINDA YAPTIKLARI YAZILI
AÇIKLAMA
14 EYLÜL 2021

Ülkemiz on yıllar boyunca sığ ve kısır tartışmalarla meşgul edilmiş, gücü ve enerjisi devamlı surette içe dönük konu
başlıklarında harcanmıştır.
Milli ve manevi değerler eksenine tutunan sert kutuplaşmalar zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşarak milli birlik
ve dayanışma ruhuna zarar vermiştir.
Bu esnada birbirimize çatık kaşla bakıyorken, haricimizdeki birilerine, hadiselerin bilenmiş akışına müdahale ve mukabelede ne yazık ki geç kalınmıştır.

Köprülerin altından sular hızla akıyorken, hala köprü
üzerinde cepheleşme hastalığına maruz kalmak talihsiz ve
esef verici gelişmelere davetiye çıkarmıştır.

İnanç, mezhep, etnik aidiyet, dil ve köken gerilimlerini
taammüden kamçılayan, nihayetinde insanlarımızın gönül ve
muhabbet bağlarını koparmak için gerginlikleri körükleyen
fırsat düşkünleri işin özünde ateşle oynamışlardır.
Bir yanda Laikliği siyasi hesapları için acımasızca istismar edenlerle, diğer yanda barış ve kardeşlik dinimizin evrensel mesajlarını çarpıtanlar, görüntüde ayrı, gerçekte aynı
kirli maksada kilitlenmiş bağnaz kafalardır.
Bilhassa ifade etmek lazımdır ki, kimin Müslüman kimin
münafık; kimin mümin kimin münkir olduğunu tayin ve tefrik etme görevi fani insana verilmiş bir ruhsat değildir.
İslam hoşgörü dinidir.

Rahmet elçisi Efendimizin hayatı, hadisleri; akıl, adalet
ve haysiyetle pekişmiş muamele ve mücadelesi hepimize
örnektir.
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Huzurlu bir toplum hayatı için hoşgörü altın bir davranış
kalıbıdır.
Tahammülsüzlük zehirdir, girdiği bedeni ve zihni her zaman mahvedecek, bir süre sonra da nefret salgınına dönüşecektir.
Manevi hoşgörü acziyet değil, mükâfatını Allah’tan bekleyen ve dileyen ihlaslı bir teslimiyet halidir.

Bununla birlikte hoşgörü demek; hiç kimseyi ayıplamamak, kırıcı ve aşağılayıcı olmamak, farklı inanç ve düşüncelere müsamaha göstermek demektir.

Onurlu ömründe Resullullah kötülüğe bile kötülükle cevap vermemiştir.
Nitekim hoş gören her zaman hoş görülmeye müstahaktır.

Camilerimizin, mescitlerimizin, cemevlerimizin sahte anlaşmazlıkların ve sanal ihtilafların merkez üssü haline getirilmesi ağır bir vebaldir.

Onun ölüsü camiye girmemeli, bunun cenaze namazı kılınmamalı çağrıları Allah’ın rahmet ve merhametiyle ters
düşmektir.
Elbette böylesi bir tablonun sonu uçurum, sonucu felakettir.
En iyisini hakkıyla bilen Cenab-ı Allah’tır.

Din değiştirmedikten ve bazı haller zuhur etmedikten
sonra bir Müslüman’ın ölüsüne veya dirisine nasıl yaklaşılacağı, nasıl davranılacağı bellidir.
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Sevmediğimiz birisinin Camiye sokulmasına, cenaze namazının kılınmasına itiraz etmek demek Türk ve İslam düşmanlarının oyununa gelmek demektir.
Düşüncesini, fikriyatını, fiillerini, söylediklerini, yazdıklarını tasvip etmediğimiz her insanın, insan olmaktan kaynaklanan hakları vardır ve herkes bu haklara saygıyla mesuldür.

Allah indinde üstünlük takvadadır, kalpleri bilen ve gören
yalnızca Allah’tır.

Son zamanlarda gazetelerde ve televizyon ekranlarında
baş gösteren kaygı verici kamplaşmanın devamı, hatta genişlemesi halinde milli ve manevi hayatımız bir plan dahilinde
yürütülen tahrik ve taciz kampanyalarının girdabına kapılacak, bunun bedeli de vahim olacaktır.
Bugünkü nazik ve hassas dönemde, Diyanet İşleri Başkanlığımızı ve Laikliği eş zamanlı olarak sıcak tartışmaların
içine sürüklemek Türkiye’nin aleyhine kulis yapan, yıkım senaryosu hazırlayan zalim mihrakların eline koz vermektir.
Türkiye bu karanlık tünelden süratle çıkmalıdır.

Bir başka sorun ise Laikliğin Anayasa’dan çıkarılma meselesidir.
Bu görüşü seslendiren veya destek verenler Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerini dinamitlemek isteyen, kurucu emanetleri kundaklamak için gün sayan hastalıklı ve hasarlı zihniyetlerdir.
Laiklik dinsizlik değildir.

Kavramsal çatısı dinle çatışmalı da görülmemelidir.
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Türkiye laik, sosyal ve hukuk devletidir. Millet, Müslümandır.
Herkesin dini inanç ve vicdan hürriyetine hürmet duymak asıldır.

Bilinmelidir ki, ne dinimize laf söyletiriz, ne de Cumhuriyet’in Laiklik sütununu kırdırırız.
Kötü niyet sahipleri sabırları sınayıp sınır ihlali yaparak
milletimizin sinir uçlarıyla oynamaya kalkışmamalıdır.

Din Allah’ındır, Müslüman Türk milleti mukaddesatı üzerinde karalama yapmak için devreye girenlere müsaade etmeyecektir.
Hiç kimse üstüne vazife olmayan konularda fetva makamı
gibi hareket etmeye heveslenmemeli, 2023 vizyonumuzun
hızını yapay gündemlerle kesmeyi de aklından geçirmemelidir.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“CHP GENEL BAŞKANI
KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN
SÖZDE KÜRT SORUNU VE
BAŞDANIŞMANININ MAVI VATAN
HEZEYANLARIYLA” ILGILI
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
21 EYLÜL 2021

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi; söylem, eylem ve
emelleri itibariyle Türkiye’nin karşısına geçmiş, hatta siyasi
mihrak ve militan haline gelerek milli güvenlik tehdidine dönüşmüştür.

Aziz Atatürk’ün kurduğu parti meşum ellerin denetimine
girerek kökünden ve kimliğinden tehlikeli ölçülerde kopmuş,
nihayetinde başkalaşıp melezleşerek siyasi merkezini ve ahlaki metabolizmasını kaybetmiştir.
Küresel merkezkaç güçlerin tesir ve telkiniyle yörüngesinden kayan CHP, geçmişiyle çatışan, milli gerçeklerle çelişen bir duruma savrulmuştur.

Bir diğer ifadeyle, CHP yönetiminin gayri milli tavır, tutum, teklif ve temennileri vahim bir noktaya dayanmış, tamiri
ve telafisi neredeyse imkânsız bir çizgiye kapılanmıştır.
Maalesef CHP’nin hal-i pürmelali dağınık, dengesiz, düzeysiz ve içler acısıdır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bay Kemal
ve İttifakları” belgeselinin ilk bölümünde “Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz.” sözleri, temelsiz Sezai’nin de bu çürük
sözlere cevaben “demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı
İmralı’dır” mesajı kimin kimlerle beraber olduğunun itirafı ve
ispatı niteliğindedir.
Kılıçdaroğlu, olmayan bir sorunu varmış gibi sunarak
HDP’yle sürdürdüğü yasak ilişkiyi ve ahlaksız ortaklığı resmileştirme, kaldı ki meşrulaştırma arayışına girmiştir.

CHP ile HDP arasındaki danışıklı dövüş irtibatlar, kamuoyunu sinsi bir plan dahilinde ikna çabaları ve bu sürece İP’in
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kurnazca ve gözcü sıfatıyla dahil olma hevesi uyanık şuur sahibi hiçbir insanımızın dikkatinden kaçmamıştır.
Karşımızdaki bu rezalet ve melanet su katılmamış bir ihanet ve millet iradesine meydan okuma alçaklığıdır.
HDP’yi meşru organ görmek demek, PKK’yı muhatap almak demektir.

CHP yönetimi siyasi ikbal ve istikbalinin çürük şifrelerini
Kandil mağaralarının pespaye karanlığında bulmak üzere harekete geçmiştir.
Kılıçdaroğlu’nun aracılar vasıtasıyla PKK’yla temas kurup
kurmadığını, geçtiğimiz ayın son günlerinde Irak’ın kuzeyine
giden CHP heyetinin PKK’lılarla görüşüp görüşmediğini yalana ve saptırmaya tevessül etmeden açıklığa kavuşturması
ertelenemez zorunluluktur.
Muğlak ifadeler, müphem teviller, kaçak güreşmeler, suya
sabuna dokunmayan açıklamalar milletimiz nezdinde değersizdir, yok hükmündedir.
HDP, meşru bir organ değil, terör örgütü PKK’nın mazbata almış maskeli halidir.

Bu yalın gerçeği bilmemek, görmemek, afişe etmemek
hem ayıplı bir siyaset örneği, hem de bölücü hedeflere siperlik yapan, terörist niyetlere müsamahalı ve muhabbetle bakan terörseviciliktir.
Türkiye’de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur.

Var diyen, olduğunu ısrarla dayatıp iddia eden kim varsa
kalbi Türk milletiyle bir atmayan namertlerdir.
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CHP ile HDP, yedek kulübesinde ısındırılan İP ile birlikte
küresel emperyalizmin dümen suyuna girmişler, bayatlamış
bir senaryo kapsamında Kandil’den İmralı’ya kadar adı konulmamış bir müzakere köprüsü kurmuşlardır.
Kılıçdaroğlu’nun iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiştir.

CHP yönetimi, Türkiye üzerinde hesapları olan zalimlerin
gözüne girmek, dikkatlerini çekmek, onların hain desteklerini alabilmek için İblisle bile ortaklığa hazır bir kıvama gelmiştir.

Bu sırada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun dış politika başdanışmanının mavi vatanla ilgili soysuz düşünceleri, partisinin de
bu düşüncelere hüsranla iştirak etmesi CHP zihniyetine hakim olan alçalmanın kahredici boyutlara ulaştığını tescil etmiştir.
Deniz yetki alanlarının tespiti yapılarak muhafaza edilmesi, bu kapsamda doğal kaynaklardan tüm canlı ve cansız
ekonomik varlıklara kadar sahip çıkılması mavi vatanın esasıdır.
CHP, vatanın her rengine, her değerine, bizatihi vatanının
kendisine karşıdır.

Büyükelçilik yapmış, halen milletvekilliği görevini de ifa
eden söz konusu başdanışman, tıpkı Megali İdea hayali peşinde koşan herhangi bir Yunan milletvekilini aratmayan bir
şeref kaybının içine gömülmüştür.

Sevr Anlaşmasını imzalayanlardan birisi olan Reşat Halis’in bugünkü temsilcisi, bu zaman ki ismi CHP’li Ünal Çeviköz’dür.
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CHP, Türkiye’nin egemenlik haklarını, tarih çıkarlarını sömürgecilerin bakış açısıyla ele alan bir çarpıklığın, bir hezeyanın pençesindedir.

Türkiye’yi yayılmacılıkla suçlayan, dış politikayı agresif
ve askeri olarak mimleyen işbirlikçi bir şahsın TBMM’de nasıl
görev yaptığı öncelikle CHP’nin sorunu, milletimizin de ana
sorusudur.
Damarlarında haçlı kanı dolaşan bu başdanışmanı vatansever ve milletsever CHP’lilerin vicdanına havale etmek de
bizim için başlıca sorumluluktur.
CHP’ye nüfuz etmiş vatansızlara bu aziz vatanı dar etmek
cumhurun namus ve haysiyet meselesidir.
Nitekim bu meselenin halli Türkiye’nin ve Türk milletinin
var oluş yok oluş mücadelesinin canevi, kilit taşıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye düşmanlarının siyaset
ayağına, kiralık işbirlikçilerine, demokrasi fanusuna saklanmış vatan ve millet karşıtlarına sonuna kadar direnecek, kurulmuş tuzakları bozarak milli istiklal ve istikbal haklarını
fedakârca savunacaktır.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“İP VE CHP’NIN HDP’YI MEŞRU
GÖRMESIYLE” ILGILI YAPTIKLARI
YAZILI AÇIKLAMA
23 EYLÜL 2021

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerini de kapsayacak şekilde geride kalan 1,5 asrın perdesi aralandığında,
sömürgeci güçler tarafından önce sorun tanım ve tarifinin
yapıldığı, ardından ihanet, istila ve işgal projelerinin devreye
alındığı bariz olarak görülecektir.
Her seferinde yapay sorunlara çözüm tekliflerinin dayatılması, ya devletimizin ya da insan ve toprak varlığımızın
acıklı ve kanlı çözülmesiyle sonuçlanmıştır.
Bu meyanda zillet çarkı sürekli dönmüş, hıyanet mesaisi devamlı surette işlerlik ve işlevsellik kazanarak bugünlere
kadar gelmiştir.

Sözde Kürt sorunu emperyalistlerin hiç taviz vermediği,
işbirlikçilerinin hiç vazgeçmediği bir istismar, bir inkar, bir
ihanet mekanizması olarak kullanılmıştır.
Herkesi uyarıyorum, kökeni, mezhebi, dili ve yöresi ne
olursa olsun, Türkiye’de tek bir insanımız bile sorun değildir
veya siparişi Türkiye düşmanları eliyle verilen yığma bir sorunun parçası görülemeyecektir.
Sözde Kürt sorunundan bahsetmek, başka bir ifadeyle
Kürt kökenli kardeşlerimi sorun olarak işaretlemek, hatta fişlemek demektir.
Bunun adı da vatana ve millete ihanettir.

Cumhuriyet Halk Partisi’yle İP’in aynı anda HDP’yi meşru
organ görüp sözde Kürt sorunu üzerinden PKK’ya zeytin dalı
uzatmaları terörizmin değirmenine su taşıyan bedhahlıktır.
Kalbinde vatan sevgisi olup da HDP’nin PKK demek olduğunu bilmeyen, görmeyen, idrak etmeyen yoktur.
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HDP’yi meşru görmek, meşruiyet kavramına vurulmuş
paslı zincirdir.
CHP Genel Başkanı tarihi bir yanlışın içindedir.

İP yönetimi terörizmin pençesinde güç ve iktidar devşirmenin izindedir.
Karşımızdaki tablonun makul ve münasip tek bir yanı bile
asla gösterilemeyecektir.
Anlaşılan odur ki, HDP, zillet ittifakının diğer ortaklarını
kapı kulu, siyasi kukla, kürek mahkumu haline çevirmiştir.
Oy için, iktidar için, koltuk için, makam için Türkiye düşmanlarının bayatlamış projelerine tutunanları, bununla da
kalmayıp kuvveden fiile geçenleri Türk milleti affetmeyecektir.

Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin kapatılmasını esas alan
davayı görüştüğü sırada, CHP Genel Başkanı’nın sivri çıkışı
akılları bulandırmış, kuşkuları arttırmıştır.
CHP ile Anayasa Mahkemesi arasında kirli bir temas hattı
kurulup kurulmadığı, HDP’nin aklanması maksadıyla kripto
mesajların karşılıklı gidip gelmediği herkesin merak konusu
haline gelmiştir.

Zamanlama itibariyle çok manidar olan bir dönemde
HDP’yi meşru görmek, meşruiyet çemberine almaya heveslenmek Anayasa Mahkemesi üzerinde fiili baskı kurmak anlamına gelecektir.
CHP Genel Başkanı’nın kulağına ne fısıldanmışsa, önüne
koyulan ödev listesi neleri ihtiva ediyorsa aynısıyla tatbik ve
telaffuz edilmektedir.
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Birleşmiş Milletler 76.Genel Kurulu’nun yapıldığı bir tarih aralığında, Cumhurbaşkanımızın isabetli ve küresel vicdanın dikkatini çeken konuşmasının yapıldığı esnada, CHP
Genel Başkanı’nın gündem ve güven kirliliğini tetiklemesi,
buna İP’in heyecanla iştirak etmesi sadece küstahlık değil,
aynı zamanda müptezelliktir.
CHP bölücülüğün ve terörizmin siyaset ayağı olmaya
HDP’den daha çok yatkın ve meyyaldir.

Kılıçdaroğlu’nun kahraman gazilerimizle buluşmasında
onların gözünün içine nasıl baktığı, yüreğinin sızlayıp sızlamadığı ayrıca tartışılması gereken bir muammadır.

Bu şahsa kalpak giyip poz vermek değil; sarı, kırmızı, yeşil
poşu takıp ittifak ortaklarıyla kucaklaşması daha çok yakışacak, en azından daha gerçekçi bir fotoğraf vermiş olacaktır.
Sözde Kürt sorununu ifade eden kim varsa PKK’nın yanında hizaya girmiş, bölücülüğün ağzıyla konuşmuş sayılacaktır.

Terörist Demirtaş’tan selamsız Babacan’a, serok Ahmet’ten satılmış kalemlere varıncaya kadar Kürt kardeşlerimizi sorun olarak gören ve gösteren güruhun ne vatan sevgisi
ne de millet mensubiyeti kalmıştır.
Kılıçdaroğlu’nun “bu ülkeye barışı dostlarımızla getireceğiz” demesi, adeta Türkiye’de savaş varmış gibi ima ve ihsasta
bulunması derin bir yarılma, vahim bir kırılma halidir.
Dostlar kimdir, barış ne demektir?

Düşmanı dost gören bir anlayışın vatanı karanlığa, milleti
uçuruma çekmesi kaçınılmaz bir hayat ve siyaset gerçeğidir.
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Bir başka ifadesinde “KHK kapsamında görevden alınan
herkesi görevlerine iade edeceğim” açıklaması 15 Temmuz’un
siyasi dayanağını, FETÖ’ye duyduğu gizli sevdayı deşifre etmekle kalmamış, Pensilvanya’lı caniyle kurduğu dirsek temasını da gözler önüne sermiştir.
Bu ülkede bir sorun varsa o da terördür ve ona destek veren siyasi mihraklardır.
CHP yönetimi yüz kızartıcı bir haldedir.

Türkiye’nin milli varlığını, milli bekasını, milli kimliğini
zedelemek, dahası zehirlemek için kuyruğa giren alçakların
oyuncağı, siyaset uşağıdır.

Yanındaki yöresindeki diğer partilerle milli utanç haline
gelen CHP’nin PKK’nın dümen suyuna, FETÖ’nün çekim alanına girmesi rezaletin daniskasıdır.

Sözde Kürt sorununun çözüm adresi olarak siyaset ve
TBMM’nin gösterilmesi ise millet iradesini hain bölücülere
lekeletme iştahı ve iştiyakıdır.
Buna da hiç kimsenin hakkı olamayacaktır.

CHP ve İP’in medya üzerinden HDP ile pazarlığı yoğunlaştırmaları, PKK’ya sevimlilik ve şirinlik gösterme çabaları
bölücü odaklara cesaret aşılamış, nitekim “yarın ne yapacaksınız?” sorusuna cevap aranmaya başlanmıştır.

Kılıçdaroğlu’nun amacı ve yapmak istediği etnik temelde
bölünmedir, terörle mücadeleye kast etmektir, küresel bir senaryo çerçevesinde sözde Kürdistan’ın kuruluş temellerine
harç karmaktır.
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Terörle mücadele fedakârca ve kahramanca devam ederken, 350 milyar doları doğrudan, 1 trilyon doları dolaylı olmak üzere ağır bir maliyete aziz milletimiz katlanmışken,
bebek katillerini meşru görmek, bunlarla görüşme, konuşma,
anlaşma şartlarını tesis etmeyi hedeflemek zulümdür, zillettir, Türkiye husumetidir.
1984 yılından bu tarafa onbinlerce şehidimizin kanı dökülmüştür.
Masumlar can evinden vurulmuştur.

Çocuklar yetim, gelinler dul, analar babalar yüreklerindeki acıyla kalmışlardır.

Terör örgütünün darbe üstüne darbe yediği bir dönemde
HDP’yi meşru ilan etmek PKK’ya el uzatmak, kol kanat germek, mücadele kararlılığını tartışmaya açmaktır.
Zillete düşenler ne yapsa, neyi söylese boştur, bölücü terörün kökü kazınmalı, bir daha doğrulmamak üzere beli kırılmalıdır.

Terörle mücadelenin adresi de vatanımızın her köşesi,
mücavir topraklarda tehdit saçan her kaynaktır.
Zillet ittifakının dile getirdiğinin aksine siyasette konuşmakla vakit kaybedilmeden; dağda, ovada, şehirde hainlerin
başı ezilerek devletin hükmü şahsiyetiyle ve milletimizin
haysiyetli duruşuyla teröristlere ezici cevap verilmelidir.

HDP, yabancıların ve Kandil çetesinin esaret tasmasıyla
sözde siyaset yaparken, CHP’nin de bu tasmaya özenmesi ve
talip olması hakikaten milli bir felakettir.
Kılıçdaroğlu, HDP’nin girdabında boğulacaktır.
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CHP yönetimi PKK’nın ve FETÖ’nün tuzağında kaybolacaktır.

İP teslimiyetçi ve HDP’yi Kürt siyasi hareketi gören siyasi
pespayeliğinin bedelini millet nezdinde ödeyecektir.

Türk milleti, bölücülüğü ve kalabalıklaşan siyasi bölücüleri tarihin çöp sepetine fırlatıp; mukadderatına, mukaddesatına ve bin yıllık kardeşlik hukukuna cesaretle sahip çıkacaktır.
Kardeşliğimizin ve milli varlığımızın arasına etnik fitne
sokmaya ve bu temelde bir ayrışma süreci başlatmaya çalışanlar eninde sonunda pişman olacaklardır.
Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’ye
çok ağır bir faturası olacak terör ittifakını ne pahasına olursun durdurmaya azimli, kararlı ve hazırdır.
Herkes vakit çok geç olmadan aklını başına toplamalı,
Türkiye’nin geleceği ve kaderi üzerinde ölümcül bir kumar
oynamaktan vazgeçme basiretini gösterebilmelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi, hangi etnik kökenden gelirse
gelsin Türk milletine ortaklaşa vücut veren bütün vatandaşlarımızı büyük Türk milleti ailesinin ayrılmaz bir parçası olarak bütünüyle kucaklayan bir siyasi anlayışın temsilcisidir.
Bin yıldır birlikte yaşadığımız, ortak kardeşlik hukuku ve
akrabalık bağları geliştirdiğimiz Kürt kökenli kardeşlerimiz
Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit haklara sahip onurlu bireyleridir.

PKK’yla dayanışma içinde etnik bölücülük hevesi peşinde
koşanlara Kürt kardeşlerimiz göz yummayacaktır.
CHP artık HDP’dir, HDP zaten PKK’dır, nihayetinde İP ile
CHP de PKK’nın mandası altına girmiştir.
308

Temel sakatlık etnik bölücülük sorununu Kürt kökenli vatandaşlarımızın tamamını ilgilendiren ve kapsayan bir sorun
olarak takdim edilmesi ve ayrıştırıcı bir zeminde çözüm arayışlarına girilmesidir.
Türk milleti bu kokuşmuşluğa izin vermeyecektir.

Bölücü terörün taleplerini tüm Kürt kökenli vatandaşlarımıza yaygınlaştırmaya çalışmak, PKK’nın bunların tümünün
sözcüsü ve temsilcisi olduğu anlamına gelecektir.

Böyle bir yaklaşım Kürt vatandaşlarımızın çok büyük çoğunluğuna yapılacak bir hakaret olacak, buna da herkesten
önce Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi karşı çıkacaktır.

Emperyalizmin vaatlerle kiraladığı zillet ittifakı tarih
önünde, millet önünde, ecdat önünde, şehit ve gazilerimizin
huzurunda mutlaka hesap verecektir.
Demokratik hesap günü ise uzak değildir.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“ABD TEMSILCILER MECLISI’NIN
ÜLKÜ OCAKLARI ALEYHINE
KABUL ETTIĞI REZIL TASARIYLA”
ILGILI YAPTIKLARI YAZILI
AÇIKLAMA
28 EYLÜL 2021

Türkiye-ABD ilişkilerinin mazisi 75 uzun yıla dayanırken,
NATO bünyesindeki müttefiklik hukuku da 69 yıllık bir geçmişe sahiptir.
Ancak iki ülke arasında kurulan köklü münasebetlerin
dengeli ve istikrarlı gelişiminden bahsetmek, ilaveten tutarlılık ve samimiyet içeren yapısından söz etmek neredeyse imkânsızdır.
İnişli çıkışlı bir görüntü çizen, engel ve engebelerle çivilenen Türkiye-ABD diyalogları bugüne kadar dostluğun ruhuna
muarız, ittifak ahlakına mugayir, karşılıklı hak ve çıkarlarla
muhataralı bir sürece hapsolmuştur.
Buradaki ve bundaki başlıca kusur hiç kuşku yok ki
ABD’nin sancılı diplomatik adımlarından ve sakat politik uygulamalarından kaynaklanmıştır.

Türkiye müttefiklik ahlakına, stratejik ortaklık aklına titizlikle riayet etmesine rağmen, ABD’nin tavrı ve tutumu her
seferinde sorun çıkaran, kriz üreten, baskı ve şantaja bel bağlayan küstah bir anlayış etrafında kümelenmiştir.
Türkiye, ABD’nin 51’inci eyaleti değildir, sömürgesi değildir, uydulaşmış ve iradesi çalınmış bir ülke olarak da görülmesi söz konusu bile olamayacaktır.
Dostluk ve ittifak ilişkisinden söz açılacaksa, iki devletin
eşitlik temelinde, egemenlik haklarına, tarihi çıkarlarına karşılıklı ve aynı anda saygı gösterilmesi de kaçınılmaz bir zorunluluktur.
Türkiye dostluğu aranan, müttefikliği güven veren bir ülkedir.
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Aynı hususu ABD için söylemek geldiğimiz bu aşamada
mümkün görülmemektedir.

ABD’nin politikalarına serpiştirdiği husumet tortularıyla
ülkemizi her seferinde köşeye sıkıştırmaya, sabrını zorlamaya, siyasi ve ekonomik ablukalarla bezdirmeye çalıştığı gözlerden uzak tutulamayacak bir vakıadır.
Türkiye tam bağımsızdır.

Aziz Atatürk’ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihsel hüviyeti ve kaderinin yol haritası onurlu
bağımsızlıkla çerçevelenmiştir.
Dünya üzerinde hiçbir güç merkezi, hiçbir mütehakkim
veya muhasım ülke bu gerçeği değiştiremeyecektir.

Türkiye-ABD arasında kurulun diyalogların soğuması,
hatta gerilim hattına havale edilmesi ciddi bir mesele olarak
karşımızdadır.
Bu açmazın sorumlusu da Biden yönetimidir.

Mevcut ABD yönetimi; terör örgütleriyle içlidışlı, canciğer
kuzu sarması, al takke ver külah içindeyken, Türkiye’ye mesafe koyup taciz ve tahrik kampanyasına hız vermesi öncelikle müttefiklik mimarisine en ağır darbedir.
Biden yönetimi terör örgütlerini Türkiye’nin önüne geçirmiş, kanlı ve kahredici bir ittifak çemberi oluşturmuştur.

Suriye ve Irak’ın kuzeyinde yaşanan zincirleme rezaletler,
PKK/YPG/PYD’ye göz göre göre verilen mali, mühimmat, silah ve askeri destekler bunun en açık ispatı niteliğindedir.
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ABD yönetimi bir yanda suç işlerken, diğer yanda insanlık vicdanına ve uluslararası hukuka tamamıyla kast eden bir
ilkelliğin ve iradesizliğin pençesindedir.
Türk milletinin ve Türk devletinin böylesi bir vandallığı
kabulü eşyanın tabiatına, insanlığın ortak mirasına aykırıdır.

Terör örgütleriyle düşüp kalkan bu ülkenin Ülkü Ocakları
bağlamında köksüz ve mesnetsiz iftira yığınağına tevessül etmesi korkunç bir yanlış, korkak bir saptırmadır.

Yunan kökenli bir Demokrat Parti milletvekili tarafından
24 Eylül 2021 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi’ne verilen
“Ülkü Ocaklarının terörist bir organizasyon olup olmadığının” araştırılmasıyla ilişkili tasarının kabulü yalnızca skandal, yalnızca skolastik bir karar değil, aynı şekilde Türkiye’ye
karşı takip edilen düşmanca politikaların da bir parçasıdır.

Temsilciler Meclisi’ne söz konusu tasarıyı hazırlayıp vermek,
ardından utanç verici şekilde kabul etmek insan haklarına; fikir,
düşünce, ifade ve siyasi hürriyetlere dehşet verici bir suikasttır.
Milliyetçi-Ülkücü Hareket önerge sahibiyle birlikte kararı
ve oy verenleri lanetlemektedir.
PKK/YPG/PYD’nin görüş ve kavrayış açısıyla Ülkü Ocaklarına yaklaşanlar, terörist organizasyonun bizatihi failleri,
fanatik mensuplarıdır.

Çünkü terörizme destek verenler, en az teröristler kadar
mesul, melun ve mendeburdur.

Ülkü Ocaklarını insanlık alemi huzurunda karalama teşebbüsü terörizmin işbirlikçileri eliyle peydahladığı bir
komplo, Türk-İslam medeniyetine doğrultulmuş silahtır.
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Bu çarpıklığın bir başka örneğinin Almanya’da Sol Parti
kanalıyla körüklenmek istenmesi Milliyetçi-Ülkücü Hareket’i
asla yıldıramayacak, asla diz çöktüremeyecektir.
Türkiye ABD’ye mahkum olamayacaktır.

Uyanan dev ayağa kalkmakla kalmamış ön almaya, öncü
olmaya, inisiyatif üstlenmeye, sürekli ilerlemeye, ilerledikçe
de onu bunu rahatsız etmeye başlamıştır.
ABD ne yaparsa yapsın, Türk milletinin çelikten yumruğu,
teslim olmayacak kalesi Milliyetçi-Ülkücü Hareket’i sindiremeyecek, boyun eğdiremeyecektir.

Asıl terörist organizasyonun terör örgütlerine destek verenler olduğunu artık görmeyen, duymayan, bilmeyen de kalmamıştır.
Türkiye-ABD ilişkileri çetin bir yol ayrımındadır.

Aynı şeyi NATO ittifakı için de ileri sürmek doğru bir tespittir.

Biden yönetiminin Türkiye ve Cumhur İttifakı alerjisi tedavi edilemez boyutlardadır.
ABD’nin politikaları yapıcı, iyi niyetli, dostane olmadığı
gibi, müttefiklik ilkelerine de terstir.

Birleşmiş Milletler binasına çok yakın bir yerde, Newyork’un en işlek caddesinin kavşak noktasında 36 katıyla
yükselen ve muazzam bir başyapıt olan Türkevi’nin açılışına Biden’ın katılmayışı hem bir nezaketsizlik hem de gerilen
ilişkilerin hazin bir sonucudur.
Türkiye seçeneksiz değildir. Çaresiz hiç değildir.
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Türkevi vasıtasıyla, 193 üyeli Birleşmiş Milletler’e ve
ABD’ye aynı anda komşu olduğumuz ortadadır.

Biden yönetiminin şaşı bakışı, bölgesel ve küresel planda
ülkemiz üzerinde oyun kurma telaşı elbette beyhude bir çabadır.
Türkiye’nin gerçek komşuları vardır, dünya ABD’den ibaret, ABD’yle ihata edilmiş de sayılamayacaktır.

ABD Başkanı Biden, Türkiye’yi hafife almasının, hakir
görmesinin ciddi sonuçlarına günü saati geldiğinde mutlaka
katlanmak durumunda kalacaktır.
Milliyetçi-Ülkücü Hareket beklenen günün özlemini duyarak, sertleşen kuşatmayı insanüstü bir mücadele ve imanlı
duruşuyla yarmak için devletiyle, milletiyle, mukaddesatıyla
kenetlenerek varlığını devam ettirecektir.
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MILLIYETÇI HAREKET
PARTISI GENEL BAŞKANI
SAYIN DEVLET BAHÇELI’NIN,
“ZILLET İTTIFAKI’NIN MEÇHUL
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ILE SIYASI VE EKONOMIK
PROVOKASYONLAR” HAKKINDA
YAPTIKLARI YAZILI AÇIKLAMA
15 ARALIK 2021

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin TBMM
Genel Kurulu’nda görüşülmesi esnasında özellikle zillet ittifakı partileri vasıtasıyla sahnelenen ilkesiz, iradesiz ve itibarsız görüntüler milletimizi derinden yaralamıştır.

Bu süreçte CHP, HDP, İP ve diğer marjinal partiler arasındaki ilişki, irtibat ve ittifak ziyadesiyle billurlaşmış ve bilenmiştir.
TBMM’ni terörize etmek, olay çıkarmak, kavga ve dövüş
ringi haline getirmek maksadıyla arkası önü hesaplanmış
planlı bir tahrik kampanyası devamlı surette tırmandırılmıştır.

Bilhassa CHP ile HDP sözde Kürdistan ortak paydasında
buluşmuşlar, Türkiye karşıtlığında birleşmişler, milli irade
karşısında tecessüm eden husumet cephesine girmişlerdir.
Nitekim TBMM Genel Kurulu’nda demokrasi ayıpları, ahlak kayıpları, akıl tutulmaları, devlete ve millete meydan okuyan küstahlıklar zincirleme şekilde cereyan etmiştir.

Birbiri ardına tetikledikleri skandallarla Gazi Meclisi’mizi
sabote eden muhalefet partileri ülkemizin demokratik imajına ve hukuk prestijine zarar vermekle kalmamışlar, bütçe
müzakerelerinin saygınlığına da gölge düşürmüşlerdir.
TBMM’nin bir asrı aşan şerefli mazisinde böylesi bir karanlık tablo hiç görülmemiş, hiç yaşanmamış, hiç var olmamıştır.

Türkiye sahip olduğu beşeri cevher, ekonomik kapasite,
diplomatik kabiliyet, tarih ve kültür hazinesi, potansiyel güç
ve jeopolitik müktesebatla büyüklüğünü her saha ve zeminde
göstermiş bir ülkedir.
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Hiçbir sorunumuz çaresiz ve çözümsüz değildir.

Ancak zillet ittifakının yegane propaganda retoriği yıkım
edebiyatıdır.

Hayatın olağan akışına, hadiselerin film şeridi gibi geçişine ne bir yorum, ne bir teklif, ne de sağduyulu ve sorumlu bir
fikir getiremeyen bu çürümüş siyaset ittifakı Türkiye’nin en
ciddi talihsizliği ve rahatsızlığıdır.
Maalesef Türkiye aylardır, zillet ittifakının meçhul ve
müphem “Cumhurbaşkanı adayı” üzerinde devamedegelen
fuzuli tartışmalarla meşgul edilmektedir.
Sivriltilmeye çalışılan sipariş isimler etrafında yoğunlaşan adaylık karmaşasının esasen taktik bir siyaset kurnazlığı
olduğu da gözümüzden kaçmamaktır.

Buna rağmen zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını belirlemeye, CHP Genel Başkanı’nın iddia ve ifade ettiğinin aksine, ittifakı oluşturan partilerin genel başkanlarının mezun
olmadığı açıktır.
Hala ve henüz zillet partilerinin sırtını yasladıkları efendilerinden bir aday işareti alamadıkları ortadadır.

CHP Genel Başkanı ne kadar heveslense de, ne ölçüde
heyecanlanıp iki de bir “İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı
adayı olmaktan gurur duyarım” dese de çabaları beyhudedir;
çünkü bu sakil zihniyet karar ve irade haysiyetini çoktan yabancı güçlere devretmiştir.
Zillet ittifakının ruhu ve ruhsatı Türkiye düşmanlarının
eline geçmiştir.
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Anlaşılan odur ki, cumhurbaşkanı adayının hüviyeti çerçevesinde bilinçli ve sistematik bir arayış canlı tutulmaktadır.
İsimleri kamuoyunda parlatılan genel başkanlar ve belediye başkanları ise alttan alta polemikleri kaşıyıp kamçılamaktadır.

Türk milleti böyle bir gergin atmosfere mahkum ve müstahak görülemeyecektir.

Türkiye’nin geleceğine dair en küçük hazırlıkları, dişe
dokunur bir tane projeleri bulunmayanların cumhurbaşkanı
adayının kimliği ve kişiliğiyle ilgili gündem oluşturma, bunu
da sürekli sıcak tutma gayeleri milletimize karşı saygısızlık,
aynı zamanda ağır bir kusurdur.
CHP Genel Başkanı’nın İP Başkanı’na Başbakanlığı layık
görmesi, İP Başkanı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı ikinci Fatih’e benzetip yüzünde Rabbi Yesir gördüğünü
ileri sürmesi birbirine kumpas hazırlayan, birbirinin kuyusunu kazan zillet partilerinin traji komik hallerine ve hezeyana
batmış siyasi tükenişlerine bariz delildir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde fiilen ve hukuken bulunmayan Başbakanlık makamına ittifak ortağını yakıştıran ve uygun bulan Kılıçdaroğlu hem muhatabıyla alay
etmekte, hem de dipsiz bir uçuruma itmektedir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınan terör örgütleriyle irtibat ve iltisakı olan militanlar hakkında İP Başkanı’nın sessiz kalması ise bir başka rezalet, işlenen suça bir
diğer ortaklıktır.

CHP ile İP’in yabancı büyükelçilerle veda ziyareti bahanesiyle seriye bağlanan kuşkulu görüşme trafiği Türkiye’nin
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aleyhine tezahür eden dış tahkim ve desteğin bir bakıma tescili şeklinde ele alınmalıdır.
Milli iradeden umudunu kesen bu partilerin yabancı ülkelerin himayesine özlem duymaları gayri milliliğin ulaştığı
hazin boyutları göstermesi bakımından ibretliktir.

İP’in yöneticileri tarafından Kılıçdaroğlu’na yönelik “kazanamaz, o halde aday olmamalı” mesajları da misilleme siyaset hamleleri şeklinde okunmalıdır.
CHP ve yedekleri kriz içindedir.

Türkiye’ye verecekleri hiçbir şey de yoktur.

Aklıselim iflası yaşayan zillet ittifakının dağınıklığı ve terör örgütleriyle yakınlığı kabul edilemeyecek bir güvenlik sorunu olarak karşımızdadır.

Terörist Demirtaş’ın kardeşi tarafından tezkere kararı
nedeniyle övülen, PKK’nın takdirini kazandığı itiraf edilen
CHP’nin siyasi rant uğruna her değeri ayaklar altına alması,
bu çerçevede şeytanla bile görüşmeye ve uzlaşmaya hazır olması tek kelimeyle utanç vesikasıdır.
Diğer yandan Türkiye ekonomisiyle ilgili asılsız ve mesnetsiz açıklamaların, muhalefet saflarına döviz fiyatlarını
dahil etme izansızlıklarının tarihi bir hata olduğunu yakında
herkes görecektir.

İşgal girişimiyle yapılamayan, darbe teşebbüsüyle başarılamayan, terör saldırılarıyla ulaşılamayan hain süreç ekonomik saldırılarla, toplumsal hareketlenmelerle tamamlanmak
istenmektedir.
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Türkiye’nin ekonomik ve siyasi çöküş senaryosunu kaleme alanların, erken seçim dayatmasının gerekçelerini imal
ve ikmal etmeyi amaçlayan iç ve dış çıkar gruplarının milli
hassasiyetlerimize ve milletimizin hürriyet haklarına vahim
bir cephe açtıkları vicdanı olan her insanımızın malumudur.
Bu cephe fitneyle bezenmiş, anti demokratik ve faşizan
eğilimlerle temellendirilmiştir.
Türk milletinin bu oyuna düşmesi, dış bağlantılı bu anafora batması hayal mahsulü bir beklentidir.

Yönetilemeyen bir Türkiye algısının yerleştirilmesinin
köşe taşlarını döşemek için geceli gündüzlü nifak nöbetine
girenler, Biden lobisinin ivmesiyle hedeflenen iktidar değişiminin bir an evvel sağlanacağına sabitlenmişlerdir.
Bu vahim bir kumardır, bedeli de çok ağırdır.

Joe Biden’in seçilmeden önce demokratik kanallardan
Türkiye’de yönetimin el değiştirilmesi gerektiğini ifşa etmesi
nihayetinde alçak bir siyasi ihale olarak zillet partileri tarafından benimsenmiştir.
Ne var ki, son günlerde ABD’de silahlı isyan çıkacağına dair
uyarılar, bu ülkede demokrasinin 2024 yılında rafa kalkacağı
yönündeki değerlendirmeler, yanlış hesap içine girenlerin başına nelerin gelme ihtimalini de gözler önüne sermiştir.
ABD yönetimi, Türkiye’den önce kendi siyasi birliğine
kafa yormalı, zayıflayan toplumsal huzur ve barış iklimini
muhafaza etmek için emek ve mesai harcamalıdır.
Türkiye’de iktidarı belirleme hak ve yetkisi sadece ve sadece büyük Türk milletidir.
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Bunun dışında her yol gayri meşrudur, darbeciliktir, kanunsuzluktur, sonuna kadar mücadele edeceğimiz şerefsiz
bir kalkışma sayılacaktır.
Mutlaka da başı ezilecektir.

Hiçbir ahlaki ve ekonomik temeli olmayan fiyat ve döviz
kuru artışlarıyla ülkemizi teslim almaya, siyasi ve sosyal çalkantıların fitilini tutuşturmaya çalışan mihraklara bedeli ne
kadar ağır olsa da taviz vermek tarihi haklarımızdan vazgeçmek manasına gelecektir.

FETÖ, PKK, DEAŞ’la mücadele kararlılıkla ve kesintisiz
devam ettirilmeli, bunların ve destekçilerinin ekonomimize
karşı menfur komplolarına elbirliğiyle, aynı şekilde milli seferberlik anlayışıyla karşı koyulmalıdır.
İsveç hükümetinin YPG’ye 376 milyon dolar para yardımı
sözü vermesi da uluslararası hukukun ihlali, iki ülke arasındaki diyalogların inkarı, insan haklarının imhası, terörizmin
kanlı emellerine iğrenç bir ikramdır.
Ayrıca ekonomideki konjonktürel gelişmeleri ve isabetli
politika tercihlerini çarpıtıp OHAL’den bahsetmek gafilliktir,
şuursuzluktur.
Yükselen, toparlanan ve dengeye gelen Türkiye ekonomisinde olağanüstü hiçbir şey yoktur.

Geleceğe güvenle bakmak varken, makroekonomik parametrelerle ilgili cahilce polemikler yapmak yalnızca krizseverlere hizmet, yalnızca Türkiye’nin düşmesini gözleyenlere
himmettir.
Türkiye büyüyen, güçlenen ve zenginleşen bir ülkedir.
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Dönemsel sorunlar geçicidir, kısa süre sonra her şey eskisinden daha iyi olacaktır.
Dünyanın dört bir tarafı kaynarken, çevremiz kuşatma altındayken, Türkiye’nin iç cephesini düşürmeye, kaleyi yıkmaya azmetmek vatana ve millete ihanetle eşdeğer bir aymazlıktır.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimler, Kıbrıs sorunu, Balkanlar’daki anlaşmazlıklar, güney sınırlarımıza mücavir alanlardaki stratejik hesaplar ve düşmanca hedefler devamlı tetikte ve teyakkuzda olmamızı gerektirmektedir.

Bu kapsamda istiklal onurumuza, istikbal haklarımıza
adam gibi destek veremeyenlerin cumhurbaşkanı adayı falı
açmaları, yeniden parlamenter sistem istekleri ve üstelik ekonomik meseleleri provoke etme sinsilikleri ters tepecek, aziz
Türk milleti bu hesabı zillet faillerinden tek tek soracaktır.
Seçimlerin yapılacağı 2023 yılı Haziran ayı milli diriliş ve
milli birliğin zaferini müjdelemektedir.

Türkiye’nin geleceğini dış güçler, zillete düşmüş siyasi
zihniyetler değil, Türk milleti tayin ve temin edecektir.
Bunun dışında her şey felakettir ki, buna seyirci kalmamız, vahim gelişmeleri ağırdan almamız mümkün olmayacaktır.
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MILLIYETÇI HAREKET PARTISI
GENEL BAŞKANI SAYIN
DEVLET BAHÇELI’NIN,
“EKONOMIDEKI SON
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YILI MERKEZI YÖNETIM BÜTÇE
KANUNU’NUN KABUL EDILMESI”
HAKKINDA YAPTIKLARI YAZILI
AÇIKLAMA
18 ARALIK 2021

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifiyle 2020
Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifinin Meclis
Genel Kurul görüşmelerine 6 Aralık 2021 Pazartesi günü başlanmıştır.
Bu kapsamdaki yasama çalışmaları nice engellemelere
rağmen 12 günde tamamlanmıştır.
Böylelikle mezkur kanun teklifleri Cumhur İttifakı’nın
iradesiyle kabul edilerek kanunlaşmıştır.

Plan ve Bütçe Komisyon aşaması da dahil olmak üzere
bütçe müzakerelerinin tüm etaplarında bozuk zihniyet siyasetinin, bozguncu zillet siyasetçilerin ortalığı karıştırmak için
nasıl çırpındıkları ayan beyan ortaya çıkmıştır.
Herkes mayasına ve meşrebine uygun davranmıştır.

Maalesef TBMM’nde demokrasi ihlalleri, hukuk inkarları,
özgürlük istismarları, akıl ikilemleri, ahlak ilkesizlikleri kahredici seviyelerde yaşanmış, zillet ittifakı tarafından yaşatılmıştır.
Ölçü ve ayarlar iyice kaçarak milli iradeye gölge düşürülmüştür.

Bu kapsamda olmak üzere vuslatının 748’inci yıl dönümünde rahmetle andığımız Hz.Mevlana’nın dediği aynen şudur: “Gönül gözün dehlizidir. Gönüle ne gelirse oradan göze
gelir ve şekillenir.”
Baktığını görmeyen, gördüğünü itiraf edemeyen, çarpıtmayı meslek edinen siyaset kofluğunun gönlü kara, gözü karanlıktır.
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Özellikle dün akşam üç beş Komünist-Marksist kalıntının, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay konuşurken
sergiledikleri nezaketsiz, edepsiz ve terbiyesiz muamele ve
müdahaleler hakikaten sabır taşını çatlatacak boyutlara ulaşmıştır.
Gazi Meclis’te böylelerinin olması hazin bir ayıptır.

Ancak demokrasi adabını taşımaktan bihaber olan ilkel
siyaset anlayışlarının yıkıcı ve tahrip edici tenkitleri millet
nezdinde yok hükmündedir.

Haklı ve meşru eleştiri başka, sancılı ve erdemsiz tavır
başkadır.
TBMM’nin mehabetine yapılan kesif saldırı aslında aziz
milletimize yapılmıştır. Ve kabulü imkansızdır.
Bütçe müzakereleri devlete hakaretin, millete hıyanetin
fırsat kapısı görülemeyecek, buna da hiç kimsenin hakkı olamayacaktır.

Kalbi pırıl pırıl, tıpkı dalgasız deniz gibi olan milletimin
güzel insanlarına samimiyetle ve inançla hizmet etmek varken; kaba, haşin ve yaralayıcı siyaset üslubunu benimsemek
yanlıştır, yozlaşma alametidir.
Bugün CHP Genel Başkanı Kayseri’de yine su kaynatmış,
yine kayış koparmış, 2022 yılı bütçesinin yoksuldan alıp zengine kaynak aktaran bir bütçe olduğunu utanmadan zırvalamıştır.

İzan, irade, itibar ve insaftan mahrum bir siyasetçinin düşebileceği en kötü durumlara bu şahıs düşmüştür.
Türkiye ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altındadır.
Karşımızdaki tablonun hiçbir ekonomik temeli yoktur.
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Rasyonel mülahazalarla cari gelişmelerin izahı yapılamayacaktır.
Ama yalan ve riya siyasetinin orkestra şefi Kılıçdaroğlu’na
göre sandık gelirse döviz de inecektir.
Kaldı ki fiyatların tırmanışı ekonominin teorik kalıplarına
aykırıdır.

Döviz yükselirken borsanın düşmesi, üstelik piyasalarda
anormal oynaklıkların kısır döngü içinde artış sergilemesi
Türk milletinin ve Türkiye’nin düşmanca bir senaryoya maruz kaldığına bariz işarettir.
Geçmişte benzerlerine şahit olduğumuz operasyonların
bir yenisi daha sahnelenmektedir.

Stokçular, karaborsacılar, fırsatçılar, ekonomik bylokçular, iç ve dış ihanetin azılı failleri devreye girmişler, millete
ve devlete saldırı üstüne saldırı planlayarak harekete geçmişlerdir.
Oyun büyük, oyun vahşi, oyun düşmancadır.
Türkiye spekülatif atakların hedefindedir.

Fiyat artışlarının içinde kim varsa, vatandaşlarımızın
ekmeğine, sofrasına, cüzdanındaki paraya kimler doğrudan
veya dolaylı musallat olmuşlarsa analarından doğduğuna pişman edilmelidir.
Anlık fiyat değişimleri, gün içinde defalarca fiyat etiketlerinde yapılan tadilatlar en ince detayına kadar ele alınmalı ve
bu vahim sorunun üzerine gidilmelidir.
Fiyatların yükselmesi, faiz-döviz kuru arasındaki ilişkiyle
değil, vatana ve millete yönelik ekonomik suikastla bağlantılıdır.
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Türkiye’nin döviz piyasasıyla oynayan kimlerdir?
Vurguncular kimlerdir?

Yağmacıların merkezi ve milliyeti neresidir?

Bunların FETÖ’yle ve emperyalist komployla bağı araştırılmakla birlikte fiyat ve stok bylokçuları da acilen deşifre
edilmelidir.
Çünkü mesele milli güvenlik meselesi haline dönüşmüştür.

Ederi bir dolar olan alçakların dolar üzerindeki oyunlarına teslim olacak bir Türkiye asla yoktur.

Dik duruşumuzu bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

TÜSİAD ve işbirlikçi siyasetçiler karşı çıksa da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır.

TÜSİAD’ın sorunlu açıklaması, Kılıçdaroğlu’nun TÜSİAD’la paslaşması, erken seçim dayatması, fiyat ve döviz kuru
artışının siyasileştirilip istismar hattının kurulması kararlılıkla mücadele edilmesi gereken ve sessiz kalınmasının fahiş
sonuçlara neden olacağı menfur bir durumdur.
Ayrıca hayatları boyunca hep eleştiren, kara çalmaktan
başka bir şey bilmeyen, ama var olan sorunlara karşı da sadra
şifa tek bir çözüm getiremeyen müflis sol ve Marxsist iktisatçılar ahlaksızca felaket tamtamları çalmaktadır.

Eşzamanlı olarak CHP Genel Başkanı ellerini ovuşturmaktadır, dili zehirli, siyaseti de zillettir.

“Bir taraftan kendilerine, ‘biz milliyetçiyiz’ diyorlar, bir
taraftan da Türk Lirası’nın değerini pula döndürdüler.” diyen
Kılıçdaroğlu özellikle bilmelidir ki, zihniyetinin bizim nezdimizde gavur puluyla beş kuruş değeri yoktur.
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Türk lirası milli itibarımız, ekonomik istiklalimizin ana
direğidir.

Kayseri’de milliyetçilik nutukları atan Kılıçdaroğlu’nun
tek umudu ekonomik tetikçiler, terör örgütleri, zalimlerin
kumpası, hainlerin eylemleri, Türkiye düşmanlarının projeleridir.
Ondan milliyetçi olamaz, olsa olsa emperyalizmin muhbiri, zulmün muhibbi olacaktır.
Türk milleti bu badireyi atlatacaktır.

Devletimize, hükümetimize güvenimiz tamdır.

Ekonomide uygulanan model ve programın her türlü iç
ve dış provokasyonu etkisiz hale getirerek Türkiye’yi daha
güçlenmiş, daha kalkınmış bir refah seviyesine denge ve disiplinle ulaştıracağına sonuna kadar inandığımızı bilhassa
paylaşıyorum.

Gerek 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun gerekse de 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunun
devletimize, milletimize, hükümetimize hayırlı olması niyazım ve temennimdir.
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun hazırlanmasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, ahlaki
ve demokratik ilkelerden kopmayan, taşıdıkları vekalet görevlerini bihakkın temsil eden değerli milletvekili arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.
Hayra karşı gelelim, ahirimiz ve akıbetimiz de hayır olsun
inşallah.
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Sancılı ve sorunlarla perçinlenmiş bir yılı geride bırakıp
sağduyunun, saygı kültürünün, sorumluluk ruhunun, kaynaşma ve kucaklaşma şuurunun hâkim olmasını dilediğim yeni
bir yılı karşılıyoruz.
2021 yılının bagajına dolmuş ağır yüklerin 2022 yılında
ufkumuzu perdelememesi evvelemirde niyazım ve iyi niyetli
beklentimdir.

Gerekli ve yeterli zihniyet demlenmesinin refakatiyle yaygınlaşmasını ümit ettiğim empati ve hoşgörünün toplum ve
siyaset hayatımıza daha çok sirayeti kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

2022 yılı aynı zamanda Cumhuriyet’in yüzüncü yıl dönümünün son istasyonu, bir önceki eşiği ve etabıdır.

Tıpkı 2021’de olduğu gibi, Türkiye’nin büyüme, kalkınma,
yükselme ve kronik sorunlarından kurtulma iradesini baltalamak için tetikte bekleyen, teyakkuz halinde olan çevreler
2022 yılında da rahat durmayacaklardır.
Çünkü 2023 hedefleri iç ve dış çıkar gruplarını, melanete ve meskenete düşmüş siyasi anlayışları bir yanda tedirgin
ederken diğer yanda da korkuya sevk etmektedir.
Ancak korkunun sonu, korkaklığın sonucu yoktur.

Türk milletinin kutlu yolculuğunu engellemeye, ülkemizin önünü kesmeye, yayından çıkan oku kırmaya hiç kimsenin, hiçbir oluşumun nefesi yetişmeyecektir.

Kara kampanya mucitleri, karanlık kurgu muhipleri, kavga ve karışıklık müellifleri 2021’de nasıl kaybetmişlerse,
2022’de de aynı akıbete maruz ve mahkûm kalacaklardır.
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Cumhur İttifakı’nın muazzez varlığı, Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi’nin muhkem ve muteber vasfı Türkiye’nin
milli ve stratejik gücü olmaya 2022’de de devam edecek, bunu
hazmedemeyenler ise bir kez daha hüsrana uğrayacaktır.
2021 yılının 13 Şubatı’nda Gara’da enselerinden vurulmak suretiyle şehit edilen vatan evlatlarının katilleri ve siyasi
destekçileri aradıkları, arzuladıkları yıkım ortamına asla ulaşamayacaklardır.
Çok şükür 2021’de teröre kesif bir darbe vurulmuştur.

Pençe operasyonları kahramanlarımızın emsalsiz mücadele azmiyle ifa ve icra edilmiştir.

Teröristlerin saklandıkları, sığındıkları, sindikleri mağara delikleri birer birer temizlenmiş; dağlar, mezaralar, ovalar,
sınır ötesi terör kaynakları bölücü caniler için güvenli yer olmaktan çıkmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti terör örgütlerine karşı sahada elde etmiş olduğu mutlak üstünlüğü ne TBMM’de, ne belediye koridorlarında, ne medyada, ne de iş ve sosyal hayatta
kaybetmeye tahammül etmeyecektir.

Son günlerde terörle mücadelede büyük başarılara imza
atan, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle çarpan Sayın İçişleri
Bakanımızla birlikte Sayın Milli Savunma Bakanımıza yönelik
asılsız ve ahlaksız ithamlar dikkatlerimizden kaçmamıştır.
Hükümetimize ve bu iki saygıdeğer bakanımıza yapılan her
türlü saldırı bir yönüyle teröre hizmet, teröristlere destektir.
Gündemdeki sıcaklığını muhafaza eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’yla ilgili vahim süreci bir yanda
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen FETÖ’cülerle ilişkilendirip dönemin Genelkurmay Başkanı hakkında spekülasyona heveslenmek, diğer yanda da İçişleri Bakanı’nı hedef
almak namuslu bir davranış sayılamayacaktır.
Suç nerede işlenmişse oraya müdahalede bulunmak, suçlu her nerede ise yakasından tutarak hukuk sınırları içinde
mücadele etmek milli bekamızın, milli onurumuzun şaşmaz
bir gerçeği, şüphesiz bir gereğidir.
Seçilmiş olmak demek kanun kaçaklarını, terörseverleri,
terörist emelleri korumak ve taltif etmek anlamına gelmeyecektir.
Devletin hükmü şahsiyeti, milletin varlığı ve güvenliği her
türlü mülahazanın üstündedir.
Sandıkla adaleti karşı karşıya getirmek menfur bir cinayettir.
Hukukun karşısında herkes eşittir.

Hiç kimse ayrıcalıklı ve imtiyazlı değildir.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe
alınan terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı vandallara kucak
açan, onay veren, referans olan, göz yuman, çanak tutan, işbirliği yapan kim varsa en alttan en üst makama kadar müteselsilen sorumluluk altındadır.
Konuyu millet iradesine dayandırmak, kime yarayıp yaramadığını tartışmaya açmak, lafı ortaya atıp isteyenin istediği
payı almasını küstahça ifade etmek sakat bir mantık, savruk
bir manevradır.
Adaletin işleyiş, işlerlik ve ilerleyişini sulandırmak en
başta terörizme uzatılmış zeytin dalıdır ki, buna yeltenenle341

rin midelerinde öğütemedikleri erik kurusu olduğu meydandadır.
Türkiye Cumhuriyeti’ne düşmanlık yapanların, hıyanetin
faili olanların devletin imkanlarından istifadeye kalkmaları,
yetimin, garibin, mazlum insanlarımızın haklarını gasp etmeleri zillet bir siyasetin eseridir.
Kırmızı kategoride yer alıp da nokta operasyonlarla etkisiz hale getirilenlerin şehir uzantılarını belediyeye doldurmak vebaldir, film değil zulüm figüranlığıdır.
Buna onay verenlerle sessiz kalanlar da zillettedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin teftiş, tetkik ve tahkikatına yetkili mercii bellidir.
Şayet iddiaların aslı astarı yoksa mesele de yoktur.

Fakat terör örgütleriyle irtibatlı olanların belediyede istihdam edilmeleri sağlanmışsa bunun hesabını sormak devlet ve hukuk itibarıdır.

Merkez Bankası’nın, TÜİK’in ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın
kapısına haydut gibi dayanarak yıkım siyasetini kuvveden fiile
geçirmeye çalışan, sivil itaatsizlik damarının açılmasını sinsi
sinsi hedefleyen zillet zihniyetinin terör örgütleriyle kurduğu
yakınlık, bölücülerle ittifakı artık tehdit boyutundadır.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin millet sevdasının ve milli
duruşunun gereği olarak paylaştığı samimi uyarıları ciddiye
almadıklarını söyleyenlerin ileri düzeyde cibilliyet ve mensubiyet sorunları vardır ve ortadadır.
Kamu kurumlarının kapılarında kaybettikleri haysiyet
ruhsatını aramak için tertip ve tezgah içinde olanlara Türk
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milleti en kalıcı, en okkalı demokratik cevabı 2023 yılının Haziran ayında verecektir.
Türkiye’nin 2023 vizyonuna kast etmek isteyenler mahcup ve mağlup olacaklardır.

2022 yılında zilletin yeni oyunları dış destekle ortaya çıkacak olsa da, Türk milleti bu oyuna düşmeyecek, milli birlik
ve diriliş ruhu ayağa kalkarak ülkesine, bayrağına, bağımsızlığına, vatanına sahip çıkacaktır.
Yeni yılda KOVİD-19 salgınından kurtulmamız, ekonomik
normalleşmenin taban bulması; huzur, barış, güven ve istikrarımızın kökleşmesi, terörün ve bölücülüğün kökünün kazınması Allah’tan dileğimdir.

Bu düşüncelerle aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin
yeni yılını muhabbetle kutluyor; ahir ve akıbetimizin hayır
olmasını içtenlikle temenni ediyorum.
Pergelin çivili ayağı başkent Ankara’da olmak kaydıyla,
Türkiye’nin hem bölgesinde hem de dünyada pırıl pırıl parlayan, istikrarlı, güvenli, güvenilir ve çok daha gelişmiş bir ülke
olacağına da yürekten inanıyorum.
Gelecek Türk milletinindir.

Geleceğin süper gücü Türkiye Cumhuriyeti’dir.
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NOTLAR

