Türk milletinin irade ve özlemlerinin tecelligâhı olan
TBMM’nin açık ve çalışır olması, seçilmiş vekillerin görevlerinin başında bulunması ülkemiz için büyük bir kazanç ve
demokratik güçtür.
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin resmen uygulamaya geçmesiyle birlikte Meclisimizin asli işlev ve işlerini daha etkin yapacağına inanıyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi; yarım asra ulaşan kadim
ve köklü geçmişiyle, şerefli ve sembolleşmiş gücüyle Türk
siyasetine değer aşılayan, Türkiye’ye hizmetle anıtlaşan
millî gurur kaynağıdır.
Siyasetimizin anlam ve ahengi; mücadelemizin
temkin ve tutarlılığı; inançlarımızın haklılığı ve haysiyeti;
ilkelerimizin muazzez ve meşruluğu; ülkülerimizin yücelik
ve yüksekliği on yıllar boyunca çizgimizin kırılmadan muhafazasını sağlamıştır.
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YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ

27 MART 2018

Değerli Milletvekilleri,
Saygıdeğer Misafirler,
Basınımızın Kıymetli Temsilcileri,
Bu haftaki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grup Toplantımıza başlarken sizleri hürmetle selamlıyorum.
Ülkemin her köşesinde ekranları başına geçerek pürdikkat
bizleri izleyen aziz vatandaşlarımıza sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.
6 Mart 2018 tarihinde yapmış olduğumuz Meclis Grup Toplantımızdan sonra, 12’nci Olağan Büyük Kurultayımızın sırasıyla
önce hazırlık, ardından icra safhalarına geçtiğimizden dolayı siyasi
mesaimiz hâliyle yoğunlaşmıştı.
Bu nedenle Grup Toplantılarımıza bir süre ara vermiştik.
Allah’a şükürler olsun ki, 18 Mart 2018 tarihinde 12’nci Olağan Büyük Kurultayımızı muazzam bir katılım, eşsiz bir heyecan
atmosferi içinde gerçekleştirdik.
Ne kadar sevinsek azdır ne kadar gururlansak eksik kalacaktır.
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18 Mart’ta; tarihî ruhuna muvafık olacak şekilde, Çanakkale aşılmaz iradesi Milliyetçi-Ülkücü Harekette tecelli etmiş, aynısıyla temsil edilmiştir.
Çünkü Milliyetçi Hareket, Çanakkale’de devleşen gücün bu
zamandaki varisidir.
103 yıl önce, Çanakkale kıyılarına bedenleriyle âdeta duvar
ören kahramanların hayranlık uyandıran fedakârlıkları Milliyetçi-Ülkücü Harekette vücut bulmuştur.
Aynı gün beka mücadelemizin kritik yerlerinden birisi olan
Afrin’in denetim ve kontrol altına alınması, sonuçta ay yıldızlı al
bayrağın hükûmet konağına asılması Kurultayımıza anlam katan,
heyecan kazandıran bir başka gelişme olarak dikkat çekmiştir.
Büyük Kurultayımız millî gönüllere ümit aşılamış, millet
düşmanlarının, milliyet yoksunlarının uykularını kaçırmıştır.
Büyük Kurultayımız milliyetçiliğin şöleni ve gövde gösterisi
olduğu kadar demokrasi ve kardeşlik kültürünün mümtaz bir numunesi olmuştur.
Malumlarınız olacağı üzere, 18 Mart 2018 tarihine gelesiye
kadar, nice engelleri aştık.
Nice oyunları bozduk.
Nice tezviratları nice fitne fesadı bozguna uğrattık.
Büyük Kurultayımız öncesi neler söylemediler ki;
Yapamazlar dediler, imanla yaptık.
Başaramazlar dediler, irfanla başardık.
Dağıldılar, parçalandılar, bu iş bitti dediler; alayını birden
besmele duymuş şeytana çevirdik, kaçtıkları yere kadar kovaladık.
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Bizi kolay lokma sandılar, yutmaya kalktılar; boğazlarına
durduk, millî duruşumuzla şahlandık, ayaklandık, tüm hesapları
alt üst ettik.
Bilmeyen varsa söyleyeyim.
Hafife alan varsa uyarayım.
Biz muazzam bir fikre dayanan, varlığını Türk varlığına adayan, gücünü ve ülkülerini Türk milletinden alan Milliyetçi Hareket
Partisiyiz.
Üç hilal’dir sancağımız, Kızılelma’dır kararımız, Ötüken’dir
kaynağımız, Türk-İslam ülküsüdür kaderimiz.
Herkesin bilmesini özellikle tavsiye ederim ki; “Sayılmayız
parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile...”
Çünkü biz millet mukadderatının bekçisi, millî ülkülerin takipçisi, Türk asırlarının sadık emanetçisi Milliyetçi-Ülkücü Hareketiz.
Milliyetçi Hareket Partisi;
Millî duruşuyla gönüllere girmiş,
Şühedaya vefasıyla manevi görevini yerine getirmiş,
Millete beka hissiyat ve hedefiyle Türklüğün ana çatısı olmuştur.
Bu nedenle Büyük Kurultayımızın teması olan “Millî Duruş,
Şühedaya Vefa, Millete Beka” ifadesi mana ve muhtevasını hamdolsun isabetle bulmuştur.
Millî beka; namustur, varoluştur.
Nitekim değişmez, değiştirilmesi dahi imkânsız kabulümüz
budur.
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Millet ve devlet olarak varlığımızın kesintiye uğramadan
sürmesi ana gayemizdir.
Millî beka bizim için hafife alınamayacak ölüm kalım meselesidir.
Türkiye’miz bugün millî bekanın tehdit altında olduğu çok
hassas ve tehlikeli bir süreçten geçerken, Milliyetçi Hareket Partisi
duruşunu şuurla göstermiş, tavrını ve tercihini bir kez daha çok
net ilan etmiştir.
Biliyor ve görüyoruz ki, muhatap olduğumuz beka sorunları
çok ciddidir, üstelik hızla tarihî dönüm noktasına, hayati bir yol
ayrımına gitmektedir.
İhanet ve husumet giderek tesir alanını genişletmektedir.
Artık hayati nitelikli iki seçenekle karşı karşıya olduğumuz
çok iyi bilinmelidir:
Ya ülkemize biçilmek istenen kefeni onursuzca kabulleneceğiz,
Ya da bu kefeni parçalayarak hainlerin başına geçireceğiz.
Ya hain saldırı ve kuşatmalar karşısında boyun eğip, istiklal
ve istikbal mücadelesinde yenik düşeceğiz,
Ya da millî birlik ruhuyla, kutlu bir diriliş ufkuyla derlenip
toparlanıp, mutlu millet, güçlü devlet hedefimize sahip çıkacağız.
Milletin zilletle mücadelesinde tarafımız kati, kesin ve keskindir.
Zillet millete üstünlük kuramayacaktır.
Zira Milliyetçi Hareket Partisi buna asla izin vermeyecektir.
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Millî bekayla melun emeller arasında kararsızlık yaşayanlara, hatta tarafsız kalanlara aldırmadan, en küçük ihtimam göstermeden Türkiye’nin tarihî, kültürel ve millî çıkarlarını korkusuzca
savunacağız.
Teslimiyet diyenlere, milliyetçilikle karşılık vereceğiz.
Taviz diyenleri tersleyip, güçleri ne olursa olsun karşı geleceğiz.
Elbette ülkemize ve milletimize inancımız sonsuzdur.
Türkiye önüne çıkarılan her türlü badireyi aşmaya muktedirdir.
Milliyetçi Hareket Partisi hıyanetin belini kırmak için lazım
gelen cesur ve inanmış yüreğe şükürler olsun ki haizdir.
Şu hususu unutmayalım ki, tarihî varlığımıza kastetmek isteyen karanlık saldırıları def etmenin yolu, millî birliğimizi korumaktan, iç ve dış tehditlere karşı yek vücut olup millî bir duruş
sergilemekten geçmektedir.
Bu itibarla Millî Duruş aynı zamanda Türkiye’nin duruşudur,
böyle de olmalıdır.
Büyük Kurultayımız bir bakıma Türkiye’nin durduğu yere,
Türk milletinin vicdanında duyup iddia ve ideallerinde bayraklaştırdığı ruha sahne olmuştur.
Türk milleti eşittir Milliyetçi Hareket Partisidir.
Türkiye Cumhuriyeti doğudan batıya, kuzeyden güneye büyük bir aile olan Türk milletinindir.
Türklüğün bekası milletin ebedî bekasıyla özdeştir.
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Milletin bekası ise bizim için şeref konusudur, çiğnetilmeyecek, asla öğütülemeyecektir.
Türkiye’nin bekasının, millî birlik ve bölünmez bütünlüğünün korunması, Cumhuriyet’imizin temel değerlerinin ebediyen
yaşatılması bizim için yemindir.
Millî beka tehlikeye düşerse, sözün bittiği yere gelinmiş demektir.
Bu durumda, siyaset susacak, vatan ve millet sevdası konuşacaktır.
Bunun adı da Millî Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka’dır.
Altını kalın bir şekilde çizmek isterim ki, Millî Duruş;
Türkiye’nin ortak değerlerinin, millî güvenliğinin arkasında
durmaktır.
Siyasi hesapları bir kenara bırakıp, ülkenin geleceğine sahip
çıkmaktır.
Millî onura uzanan elleri kırmak için ayağa kalkmaktır.
Teröre, etnik fitne ve tahriklere karşı açık ve kararlı bir tavır
almak ve bunlarla sonuna kadar mücadele etmektir.
Ve millet için, vatan için, bayrak için, istiklal için her fedakârlığı yapmaktır.
Millî beka söz konusu olduğunda siyasi plan yapılmaz, yapılmamalıdır.
Aksine davranış, namus üzerinden ticaret yapmaktan farksızdır.
Millî beka tehdit altındayken siyasi hesap ve ayak oyunlarına sessiz ve hareketsiz kalmak vatana ihanettir.
12

Tarihin ve milletin asla affetmeyeceği bir züldür, zulüm hâlidir.
Büyük Türk milletinin bekası tehlikeye düştüğünde, Milliyetçi Hareket Partisi sinmez, menfaat peşinde koşmaz, bugüne
kadar da koşmamıştır.
Yapacağımız bellidir: Millî bir duruş sergileriz, milletin ve
devletin yanında yer alırız, millî beka için tüm varlığımızla, son nefesimize kadar mücadele ederiz.
“Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” ahlakıyla
yola çıkanların, Türk ve Türkiye sevdasını bedeninin her zerresinde
taşıyanların, bunun hilafına hareketi varlık nedenlerini inkâr anlamına gelecektir.
Milliyetçi Hareketin geleneğinde, millet bekası tehlikeye
girdiğinde tepkisiz kalmak yoktur, olmamıştır, olmayacaktır.
Biz susmayız, ayağa kalkarız ve bozkurt töresinin gereği
neyse onu yaparız.
Türk milletinin bekası bizim namusumuzdur.
Bu namusu ne pahasına olursa olsun muhafaza ederiz.
Bu uğurda gerekirse, yeri gelirse koşa koşa, seve seve ölüme yürürüz.
Çünkü biz Milliyetçi Hareketiz.
103 yıl önce Çanakkale’de verdiğimiz beka savaşı feyzimiz,
fikrimizin harcı, millî haysiyetimizin iftiharı, var oluşumuzun iffetidir.
Hâlen güney sınırlarımız boyunca devam eden terörle mücadele sonuna kadar desteklediğimiz duruş, oluş ve millî yükseliş
hâlidir.
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Bundan da çark etmek, u dönüşü yapmak, geri adım atmak
yoktur.
Ağır sorunlar altında bunalan Türk milleti Büyük Kurultayımızı umut olarak görmüş, teveccüh ve takdiriyle önümüzü aydınlatmış, bizlere şevk vermiştir.
Milliyetçi Ülkücü Hareket sabrını, olgunluğunu, ahlakını ve
iradesini tekraren gözler önüne sermiş, demokrasinin en güzel örneklerinden birisini sergilemiştir.
Kurultayımızda tecelli eden sonuç bildiğiniz gibi, önümüzdeki üç yıllık dönemde görev alacak Merkez Yönetim Kurulu ve
Merkez Disiplin Kurulu üyesi arkadaşlarımızı da belirlemiştir.
Merkez Yönetim Kurulumuzun 24 Mart 2018 Cumartesi
günü gerçekleşen ilk toplantısında on beş arkadaşımız Başkanlık
Divanı üyesi olarak seçilerek tarihî görevlerine başlamışlardır.
Amacımız ülkemizin bütün sorunlarını çözebilecek, önümüzdeki siyasi olayları göğüsleyebilecek kucaklayıcı ve mücadeleci bir anlayışı tezahür ettirmek, Merkez Yönetim Kurulu, Başkanlık
Divanı, Meclis Grubu, il ve ilçe teşkilatları arasında tam bir uyum
ve dayanışmayı tesis etmektir.
Huzurlarınızda bunu da başaracağımıza, nesilden nesile
kutlu bir emanet gibi taşınan ülkü mücadelemizi layık olduğu zirvelerle buluşturacağımıza yürekten inanıyorum.
Gerek Merkez Yönetim Kurulu gerek Merkez Disiplin Kurulu, gerekse de Meclis Grubuyla birlikle Başkanlık Divanımızda görev alan arkadaşlarımıza içtenlikle güvendiğimi özellikle belirtmek
istiyorum.
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Partimizi önümüzdeki zorlu siyasi süreçlere götürecek akla
ve şuura sahip olduklarına inandığım bütün arkadaşlarıma üstün
başarılar diliyorum.
Büyük Kurultayımıza onur ve omuz veren, varlıklarıyla ve
dualarıyla katkılarını esirgemeyen her dava arkadaşımdan, milletimin her güzel insanından Allah razı olsun diyorum.
Bir insan kalbinin nadiren duyabileceği memnuniyet içinde
yüksek sesle haykırıyorum ki: Millî Duruş, Şühedaya Vefa, Millete
Beka.
Değerli Milletvekilleri,
Milletlerin belirli bir zaman kesitindeki durumları tarihlerinin bir sonucudur.
Nasıl ki, milletlerin belirli bir andaki durumlarını tarihleri
belirliyorsa, aynı milletlerin geleceklerinin izlerini de tarihlerinde
aramak ve bulmak en makul yoldur.
Bütün dünler geleceğin kuytu köşelerini, karanlıkta kalan
noktalarını ışıtan fenerlerdir.
Kudretli bir tarihi olan ve yaşanmış onca hadiseden basiretle dersler çıkaran bir milletin geleceğe emin ve güvenli adımlarla
yürümesi kaçınılmaz bir hayat gerçeğidir.
Bu gerçeği karalamak, çarpıtmak mümkün değildir.
Türk milletinin bir tarihi, bir kimliği, bir ahlakı, bir vicdanı
vardır.
Bunlar bizi biz yapan, millî ruha derinlik ve güç katan temel
değerlerin bileşkesi, somutlaşmış nitelikleridir.
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Türk milletinin hem tarihi hem de egemenlik hakları birileri
tarafından ikram edilmiş, sus payı olarak verilmiş, pazarlık yoluyla
kazanılmış değildir.
Millî ve manevi kazanımlarımız dünden bugüne fert fert
bütün millet evlatlarının alın teri, göz nuru, el emeği, çektikleri
ıstırapların, gösterdikleri fedakârlıkların muhterem ve müstesna
neticeleridir.
Biz bununla iftihar eder, devamı için durmadan çalışır, durgunluğa kapılmadan çabalarız.
Milletin kabul etmediği, millî iradenin benimsemediği hiçbir ilişki ağının, hiçbir irtibat ve ortaklığın elbette meşru olmadığını bilir, buna inanırız.
Mustafa Kemal, Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmak üzere
olduğu bir an olan 1 Eylül 1922’de, Türk milletine hitaben yayınladığı meşhur bildirisinin bir yerinde aynen şunları ifade etmişti:
“Milletin rey ve iradesine istinat eden her işin neticesi millet için hayır ve saadet olduğu sabittir.”
Üstelik aynı bildiride, ordunun milletin şuur ve vicdanından, ezelî ve ebedî olan imanından doğduğunu açıkça tarif, zımnen tamim etmişti.
Türk milleti ne pahasına olursa olsun, kimden, hangi uluslararası kurum veya kuruluştan gelirse gelsin zorba dayatmalara
tamam demez, alttan almaz, alamaz.
Tarih boyunca kahramanlık destanları yazarak, fırın gibi siperlerde can ve kan takviyesi yaparak elde ettiği tarihî haklarından, millî kimlik ve geleceğinden vazgeçmez, vazgeçmeyecektir.
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Bunun adı ister AB olsun ister NATO olsun isterse de IMF ve
Dünya Bankası olsun, ezcümle sonuç değişmeyecektir.
Avrupa Birliği üyelik süreci yılan hikâyesine dönmekle kalmayan, taviz koparmaya, temellerimizi dinamitlemeye, tarihî
emanetlerimizle oynamaya dayanan bir kapana, bir tuzağa, bir
girdaba bürünmüştür.
Geldiğimiz bu aşamada, bırakınız üyeliği, müzakere sürecinin bile sürüp sürmeyeceği belirsizliğini muhafaza etmektedir.
Kaldı ki, Avrupa Parlamentosu, 6 Temmuz 2017 tarihinde,
üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını, âdeta meydan okur gibi,
âdeta bu işten vazgeçin der gibi ilan etmiş, lekeli bir karara imza
atmıştı.
Avrupa Birliği her seferinde karşımıza bariyerler dikmiştir.
Her defasında ülkemizin önüne sanal engeller çıkarmış,
baskı ve zorlamaları reva görmüştür.
Türkiye Cumhuriyet onurlu ve omurgalı bir devlettir.
Millî onurun ayaklar altına alınmasına müsaade etmeyecektir.
Olmayacak bir duaya amin de demeyecektir.
Dün Bulgaristan’ın Varna şehrinde başlayan Türkiye-AB Zirve toplantısı pek çok sorun ve sıkıntının gölgesinde gerçekleşmiştir.
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ve AB
Komisyon Başkanı’nın davetlerine icabet ederek dün Bulgaristan’a
gitmiştir.
17

Varna Zirvesi, doğal olarak geçen hafta Brüksel’de alınan
son derece rahatsız edici, incitici, Türkiye’yi hor ve hakir gören bir
dizi kararın ardından yapılmıştır.
AB Konseyinin, ülkemizin Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki faaliyetlerini kınayan açıklaması bir defa skandaldır, iflah olmaz bir
haçlı kafasıdır.
Ege’yi Yunan gölü hâline sokmak isteyen, Akdeniz’i de Rum,
İsrail ve küresel enerji şirketlerine tescil etmek için kırk dereden
su getiren çürük AB zihniyeti, Lozan’dan kaynaklanan haklarımızı
gasp etmenin peşindedir.
Ayrıca millî güvenliğimizin tehdit kuşağında tutulmasına ortam açmaktadır.
Buna hiç kimsenin, hele hele AB’nin hiçbir hakkı yoktur.
Doğu Akdeniz’de keşfedilen petrol ve doğal gaz rezervleri
bölgenin stratejik önemini daha da artırmıştır.
Buna diyecek bir şey yoktur.
Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Doğu Akdeniz’de var olan potansiyelden azami derecede istifade amacıyla münhasır ekonomik
bölge oluşturmak üzere harekete geçmişken buna ses çıkarmayanlar, hatta alkış tutanlar, konu Türkiye olunca kınama mesajları
yayımlamaktan en küçük utanma hâli göstermemişlerdir.
Şu iddiaya bakar mısınız, Türkiye yasa dışı faaliyet içindeymiş.
AB Konseyi bunu güçlü bir şekilde kınıyor, Rum yönetimi ve
Yunanistan’la dayanışma içinde olduğunu ifade ediyormuş.
AB’nin kınama mesajı bizim için yok hükmündedir.
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Buradan diyorum ki, kınasanız ne yazar, kınamasanız ne çıkar!
AB, hem Akdeniz’de hem de Ege’de kategorik tarafgirliğini,
Yunan çıkarlarına hizmet ettiğini bütün açıklığıyla, bütün ahlaki
eksikliğiyle göstermiştir.
Fırsatçılık yapan Yunanistan Başbakanı Çipras kaleyi boş
zannetmiş olacak ki, açmış ağzını yummuş gözünü, ne alırsam kar
mantığına düşe kalka gömülmüştür.
Bu zat Brüksel’deki AB Zirvesi sonrası, Türkiye’nin Ege’de sıcak temas yaratmak istediğini yüzü kızarmadan dile getirmiş, sabrımızı test etmeye kalkışmıştır.
Üstelik böyle bir sıcak temas yaratacak olanın kendi ayağına
kurşun sıkmış olacağını söyleyerek, Türkiye’ye aba altından sopa
göstermeye cüret etmiştir.
Ayağına kim kurşun sıkar bilemeyiz, ama geçmişte nereye
ve kimlerin göğsüne millî onurun, kurtuluş şuurunun kurşun sıktığını dünya âlem bilmekte, denizin dibi bugünkü boş konuşanların
dedeleriyle dolup taşmaktadır.
Biti kanlanan, gaza gelen Yunanistan’ın Ege’de saldırgan bir
tutum içine girerek Kardak ihtilafını yeniden kaşımaya başlaması
beyhude bir çırpınıştır.
Herkes aklını başına almalıdır.
Türkiye’nin sinir uçlarına dokunan, hassasiyetleriyle oynayan, kuşatmaya heves eden kim olursa olsun sonuçlarına katlanmıştır, bundan sonra da katlanmaya mahkûmdur.
Bu işin şakası yoktur.
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Türkiye, Akdeniz ve Ege’deki kanunsuz ve korsan faaliyetleri
sineye çekecek, olağan kabul edecek yeni yetme bir devlet değildir.
Hamdolsun, Barbaros Hayrettin Paşa ruhu henüz kaybolmamış, Akdeniz’i Türk gölü hâline getiren tarihi ve güçlü irade henüz sönmemiştir.
Bu şartlar altında Varna’da toplanan AB Zirvesinin tutumu
aslında bellidir.
AB Komisyonu Başkanı, bir yanda Türkiye ile ihtilafların arttığını, diğer yanda normalleşme arayışında olduklarını söyleyegelmiştir.
Ne var ki, yaşananlar her nedense devamlı surette ihtilafları
körüklemekte, görüş ve fikir ayrılıklarını derinleştirmektedir.
AB-Türkiye Zirvesi’nde;
Gümrük Birliğinin güncellenip güncellenmeyeceği,
Vize serbestliğinin sağlanıp sağlanmayacağı,
Suriyeli mülteciler için vadedilen 6 milyar avroluk yardımın
yapılıp yapılmayacağı,
Katılım müzakerelerin önünü tıkayan siyasi ve yapay engellerin kaldırılıp kaldırılmayacağı,
Dahası, terörle mücadelede etkin iş birliği mekânizmasının
kurulup kurulmayacağı açıklığa kavuşacaktır.
Şunu kabul etmeliyiz ki, Avrupa Birliği, Türkiye ile ilişkilerinde âdeta “Soğuk Savaş” psikolojisi içinde hareket etmektedir.
Türkiye’ye karşı “Berlin Duvarı” gibi husumet duvarları örülmüştür.
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Yüce dinimiz İslam’a karşı oluşan ön yargılar Türk düşmanlığıyla özdeşleşmiş, giderek yaygınlaşmıştır.
Türkiye dışlanmakta, aşağılanmakta, küçük görülmektedir.
Maskeler düşmüş, Avrupa zihniyetinin çirkin yüzü gün ışığına çıkmıştır.
Avrupa ülkeleri PKK’yı güya terör örgütleri listesine almıştır,
ama PKK Avrupa’da serbestçe at oynatmaktadır.
Brüksel ve bazı Avrupa başkentleri PKK’nın bölücü propaganda merkezi hâline gelmiştir.
Avrupa değerleri hiçe sayılmış, eli kanlı teröristlere kucak
açılmıştır.
Türkiye’nin teröre karşı haklı ve meşru mücadelesi; ne tuhaftır ki, insan hakları ve demokrasi adına kötülenmiştir.
Avrupa ülkeleri, bunu yaparken hiçbir rahatsızlık duymamışlardır.
FETÖ’cü hainler PKK’lılardan sonra Avrupa’nın ikinci gözdesi
hâline gelmişlerdir.
15 Temmuz hain FETÖ Darbe Girişimi’ne şaibeli ve bulanık
yaklaşan Avrupa ülkeleri, FETÖ’cü hainler için bir nevi sığınak hâline gelmiştir.
Avrupa’da Türkiye’ye muhasım Ermeni muhibi cephesi de
genişlemektedir.
Irkçılık ve soykırım geleneğinden gelen bazı Avrupa ülkeleri
Ermeni soykırım yalanlarının peşinden koşmaktadır.
Bu kervana son olarak ırkçılığı tescilli Hollanda parlamentosu katılmış, sahte Ermeni iddialarını sahiplenmiştir.
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Türkiye’nin AB hayal yolculuğunda, muhataplarının riyakârlığı, iki yüzlülüğü ve samimiyetsizliği bütün çıplaklığıyla görülmüştür.
Göstermelik katılım müzakereleri tıkanmıştır.
Gerçekte Avrupa Birliği üyelik kapısı Türkiye’ye ardına kadar
kapatılmıştır.
Bu hakikatlerin artık görülmesi, Avrupa’ya karşı millî bir duruş sergilenerek gereken cevabın verilmesi zaruri olmuştur.
Buradan açıkça ifade etmek isterim ki;
Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için bir kimlik sorunu, varoluş
sorunu değildir.
Türkiye, Avrupa Birliği’nin yörüngesinde kalacak, egemenliğini devredecek uydu ve uyduruk bir devlet değildir.
Türkiye; Avrupa Birliği’ne mecbur değildir, muhtaç değildir,
mahkûm değildir.
Ya onurlu, eşit ve saygın bir üyeliğin yolu açılır ya da evli
evine, köylü köyüne gider, Ankara tam bağımsızlığın pusulasıyla
geleceğini kurar ve kurgular.
AB’nin nazını, kaprisini, sinir bozucu kararlarını çekecek,
buna katlanacak ne sabrımız ne de tahammülümüz kalmıştır.
Türkiye’ye hasta adam muamelesi yapanlar rezilliklerinde
boğulacaklardır.
Bitecekse biter, bu da dünyanın sonu değildir, olmayacaktır.
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Değerli Milletvekilleri,
Irak ve Suriye’den sonra, Türkiye üzerinde de melanet hesaplar yapıldığı gün gibi ortadadır.
Türkiye’yi bölüp parçalamak için seferber olan terör çeteleri, bunun için dört koldan ülkemize saldırmaktadır.
Türkiye’nin yükselen gücünden gözleri korkan Bizans ve
haçlı kalıntıları, Sevr’i ihya etme hayali peşinde koşan kirli uzantıları bunun için hareket hâlindedir.
İçimizdeki hainler, bölücü mihraklar, terör maşaları bu
amaçla sahneye çıkmışlardır.
Türkiye bugün Cumhuriyet tarihimizin en zor en nazik döneminden geçmektedir.
Millî bekamız, millî güvenliğimiz, millî haklarımız, millî birliğimiz çok ciddi tehdit ve tehlikelerle karşı karşıyadır.
Karşımızdaki hain terör ve hıyanet cephesi, millî varlığımızı
ve geleceğimizi karartma ve perdeleme hedefindedir.
Terör kuşatmasının kanlı aktörleri; bölücü terör örgütü PKK,
Suriye’deki uzantıları PYD/YPG, İŞİD çeteleri ve FETÖ alçaklarıdır.
Türkiye, bu terör cephesine karşı içeride ve dışarıda amansız bir mücadele içindedir.
Güneydoğuda şehir ayaklanmaları başlatan PKK’lı hainler,
kazdıkları çukur ve tünellere gömülmüş, kurdukları barikat ve
hendeklerin altında kalmışlardır.
Kahraman güvenlik güçlerimiz bunların peşini Kuzey Irak’ta
da bırakmamış, burada konuşlanan hainlerin üzerlerine ölüm yağdırmışlardır.
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Türkiye içinde beli kırılan, Kuzey Irak’ta ağır darbeler alan
PKK, Suriye’deki iç savaştan yararlanarak bu sefer de Suriye’deki uzantılarıyla birleşerek sınırlarımızın güneyinde yeni bir saldırı
cephesi açmışlardı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, PYD/YPG’li teröristlere karşı temizlik
harekâtını Afrin’den başlatmış ve Allah’a çok şükür Zeytin Dalı Harekâtı’ndan alnının akıyla çıkmıştır.
Afrin’in kontrolü, harekâtın 58’inci gününde sağlanmıştır.
18 Mart’ta Çanakkale ruhu Afrin’e mührünü vurmuştur.
Şu anda Afrin’in tuzaklanmış el yapımı patlayıcılardan temizliği kararlılıkla sürdürülmektedir.
20 Ocak 2018’de başlayan “Zeytin Dalı” harekâtıyla, sınır
bölgelerimizde teröristlere hayat hakkı tanınmayacağı, bunların
köklerinin kazınacağı tavizsiz şekilde ortaya konulmuş, bu da ispatlanmıştır.
Bundan önce “Fırat Kalkanı” askerî harekâtıyla, IŞİD teröristleri Cerablus, El Bab ve Azez’den sökülüp atılmış, buralar ve
mücavir alanlar güvenli hâle getirilmiştir.
Türkiye, Cumhuriyet tarihinde ilk defa iki komşu ülkede eş
zamanlı askerî harekât icra etmiş, teröre karşı üç cephe açmış, büyük başarılar kazanmıştır.
Güney sınırlarımız boyunca hainlerin barınmasına, yuvalanmasına, Türkiye’yi tehdit etmelerine kesinlikle izin verilmemelidir.
Tel Rıfat’tan Sincar’a, Ayn El Arap’tan Kandil’e kadar adım
adım, aşama aşama, köşe bucak teröristler bulunup yok edilmelidir.
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Suriye’yle olan 911 km’lik sınırımız, Irak’la olan 350 km’lik
sınır hattımız mutlaka emniyete alınmalı, güvenlik mutlaka temin
edilmelidir.
Terörle yaşamaya alışmayacağız.
Tehlikeleri sineye çekmeyeceğiz.
Tehditleri olağan görmeyeceğiz.
Millî bekamıza yönelen saldırı ve tahrikleri alttan almayacağız.
Devlet milletiyle ele ele vermiş, barbarlara, Vandallara, insanlık düşmanlarına hayatı zehir ve zindan etmek için seferber
olmuştur.
Bu seferberlikte Milliyetçi Hareket Partisi millî sorumluluğunun idrakiyle gereken her desteği gereken her katkıyı verecek,
sonu sefa da olsa, cefa da olsa Türk milletinin yanında sapasağlam
duruş gösterecektir.
Bu bizim Millî Duruşumuzun gereğidir.
Bu bizim Şühedaya Vefamızın gereğidir.
Bu bizim Millete Beka irademizin sonuç ve gereğidir.
Değerli Arkadaşlarım,
Amerika Birleşik Devletleri Suriye’de PKK/PYD terörü ile
stratejik ortak olmanın yanında, FETÖ’nün Pensilvanya iblisini koruması altına almıştır.
Bu iki terör cephesinin amaçları-hedefleri;
Türkiye’yi zayıflatmak, iç ve dış sorunlarla boğuşarak güç
kaybetmesini sağlamak,
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İstikrarını bozmak, millî birliğini sarsmak,
İçeriden çökerterek teslim almak ve bölmektir.
Türkiye’nin varlığına kastetmeyi amaçlayan terör tehditlerinin ve bunlara karşı verilen beka mücadelesinin her yönüyle çok
iyi bilinmesi ve anlaşılması hayati önem taşımaktadır.
FETÖ, İŞİD, PKK ve PYD/YPG tarihin en kanlı, en sinsi, en
alçak terör örgütleridir.
Bunlarla mücadele büyük bir kararlılıkla sürdürülmelidir.
Cumhur ittifakı, inanıyorum ki bunu başaracaktır.
PKK/PYD/YPG terör cephesinin sınırlarımız boyunca terör
koridoru oluşturmak, bu koridoru Afrin üzerinden Akdeniz’e bağlama stratejisinin önü “Fırat Kalkanı” ve “Zeytin Dalı” askerî harekâtlarımızla kesilmiştir.
Afrin Harekâtıyla bu bölgedeki sınırlarımızın emniyeti sağlanmış olmakla birlikte Suriye sınır bölgemizin 600 kilometrelik
bölümü hâlen teröristlerin kontrolündedir.
Afrin’den sonra sıra diğer terör yuvalarına gelmelidir, inşallah da gelecektir.
Türkiye’nin terörle mücadelesinde meşru hedefleri Fırat’ın
doğusuna taşınarak; Suriye, ardından Irak sınır bölgemiz terörden
tamamıyla arındırılmalıdır.
Bunun başka bir çare ve çıkış yolu kalmamıştır.
PKK/PYD’nin nihai amacı Suriye’nin kuzeyinde bir terör
devleti kurmaktır.
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Terör koridoru, Suriye iç savaşı sonrası yeni siyasi yapıda,
Barzani modeli örnek alınarak özerk bölgeye dönüştürülecek, ileride de terör devleti kurmanın şartları doğacaktır.
Amaç budur, hesap budur, plan budur.
Türkiye bu hain hesapları boş çıkarmaya azimlidir, kararlıdır,
buna da gücü yetecektir.
Ancak, bu konuda PKK/PYD’nin en büyük destekçisi, ne yazıktır ki dost ve müttefik bildiğimiz Amerika Birleşik Devletleri’dir.
Amerika;
PKK/PYD teröristleriyle stratejik ortaklık yapmakta,
Bu hainleri silahlandırmakta,
Bu bölgelerde terör ordusu kurmaya çalışmakta,
PKK/PYD’nin emellerine hizmet etmektedir.
Kontrollü istikrarsızlık ABD’nin bölgedeki stratejik tercihidir.
Belirli aralıklarla ABD’li asker veya sivil yöneticilerden yapılan gergin ve tramvatik açıklamalar buna işaret etmektedir.
Türkiye ve Türklükle kapanmamış hesabı ve kuyruk acısı
olanlar,
Sevr özlemiyle yanıp tutuşanlar,
Türkiye düşmanlığından iç politikada rant elde etme hesabı
yapanlar,
Türk tarihini karalamak ve mahkûm etmek için seferber
olanlar, Türkiye’nin itibarını sarsmak, istikrarını bozmak, tecrit
ederek yalnızlığa itmek için ihanet cephesi açanlar, inançla söylüyorum ki, hesapları kursaklarında kalarak yine kaybedeceklerdir.
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Türk milleti hıyanete teslim olmayacaktır.
Türkiye, terörizmi kullanan dost görünümlü hasımların
oyuncağı olmayacak, egemenlik ve güvenlik haklarını zedeletmeyecektir.
CHP, HDP, İP, FETÖ, PKK, PYD ve diğer yedekleri cumhurun
ittifak andını bozamayacaklardır.
Unutmayın ki, yaşayacaksak adam gibi yaşayalım.
Öleceksek de adam gibi ölelim.
Var olacaksak tam bağımsız kalalım.
Ve hep birlikte, ““Ne mutlu Türk’üm diyene!”!” seslenişiyle
zalimleri tir tir titretelim.
Bu vesileyle;
Tarih boyunca toprağa düşen aziz şehitlerimizi,
Terörle mücadelede ve vatan savunmasında şehadet mertebesine erişen ölümsüz kahramanlarımızı
Sonsuz minnet ve şükran duygularıyla anıyorum.
Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.
Cenabıallah’tan rahmet diliyorum.
Ruhları şad olsun, cennet mekânlarına nurlar yağsın diyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, sözlerime son verirken hepinizi
bir kez daha hürmetle selamlıyor, verimli ve başarılı bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum.
Sağ olun, var olun, Cenabıallah’a emanet olun.
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GENEL BAŞKANI
SAYIN
DEVLET BAHÇELİ’NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ
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Değerli Milletvekilleri,
Saygıdeğer Misafirler,
Medyamızın Saygın Temsilcileri,
Haftalık olağan Meclis Parti Grup Toplantımıza başlarken
mümtaz heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.
Bu vesileyle ekranları başına geçerek bizleri can kulağıyla
dinleyen, candan izleyen aziz vatandaşlarımıza muhabbetlerimi
sunuyorum.
Bir devlet adamı düşünün, vefatının üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen devamlı surette hayır ve hürmetle anılıyor olsun.
Bir siyaset adamı düşünün, millete adanmış şerefli ve onurlu bir ömre muazzam ve meşakkat dolu mücadel eleri sığdırmış
olsun.
Bir lider düşünün, Türklüğe inanmış hizmetkârlığıyla, haysiyetli hayat çizgisiyle, Ülkücü duruş ve vakarıyla milyonların gönlünde taht kursun.
İşte o lider, işte o devlet ve siyaset adamı partimizin kurucu
genel başkanı merhum Başbuğ’umuz Alparslan Türkeş Bey’dir.
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Ebediyete irtihalinin üzerinden 21 uzun yıl geçmesi ona karşı beslediğimiz sevgiden, ona karşı duyduğumuz saygı ve bağlılıktan bir şey kaybettirmemiştir.
Türkeş Bey, ülkemizin gerilim yüklü, çekişme ve çatışma
dolu yıllarında istikrar numunesi, irade ve ideal cazibesi olmayı
başaran nadir şahsiyetlerden birisiydi.
Onda taviz vermeyen bir mizaç,
Onda tavsamayan bir muhabbet,
Onda tahrip olmayan bir millet ve memleket sevdası vardı.
Merhum Türkeş Bey, akıl ve gönül insanı olduğu kadar;
inanç ve iddialarıyla yaşadığı döneme damga vurmuş fikir, eylem,
sabır ve sağduyu kaynağıydı.
Bugün dünün mahsulü, yarının müjdesi olduğu gerçeğinden hareketle, merhum Türkeş Bey’in zamanlarüstü duran ve bakabilen vasfının saygıyla yâd edileceğine, kutlu emanetlerinin her
daim yaşatılacağına içtenlikle inanıyorum.
Onun iki emaneti olan Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü
Ocakları hamdolsun varlık ve birliğini muhafaza etmekte, engelleri yıka yıka geleceğe yürümektedir.
En başta yarın kabri başında manevi görevimizi huşu içinde
yerine getireceğimiz merhum Başbuğ’umuza,
Bir hilal uğruna toprağa düşen Türk-İslam ülküsünün gurur
timsali, mertliğin kitabını yazan ülkü şehitlerimize,
Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında terörle mücadele
hâlindeyken hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimize Cenabıallah’tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını şükran ve minnetle anıyorum.
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Değerli Arkadaşlarım,
Siyasetin insandan kopuk, insana mesafeli olması tanım ve
telafisi çok zor olacak bir çelişki hâlidir.
İnsanın gündemiyle siyasetin gündemi farklılaşırsa, gerçeklikle gevşeklik, hakikatle hayal yer değiştirecek, çok geçmeden
toplumsal zemin çatlayıp kayacaktır.
Dedikodu çıkarmak, polemik üretmek, kutuplaşmayı özendirmek, ayrımcılığı teşvik ve tahrik etmek siyaset gibi sunulsa da
siyaset değildir, ahlaki ve insani hiç değildir.
Siyasetin dost ve düşman kamplara bölünmesi öngörülmesi
oldukça güç tehlikelere davetiye çıkarabilecektir.
Hâlbuki çözülmeyi bekleyen pek çok sorunumuz vardır.
Üstesinden gelinmesi şart olan bekayla ilgili mesel eler birike birike devasa boyutlar kazanmıştır.
Bu tablo karşısında elbette insanımızın hayatını doğrudan
ilgilendiren acil ihtiyaçlarını, sosyal ve ekonomik taleplerini yok
sayamayız.
Daha doğru bir ifadeyle saymamalıyız.
Mutfaktaki tencere kaynamazsa, sofradaki ekmek çoğalmazsa, sabilerin yüzü gülmezse, bıyığı terlememiş yavruların
umutları yeşermezse ne yapılsa boş ne söylense beyhudedir.
Siyasetin öznesi insandır, siyaseti amacı insanımızın huzur
ve mutluluğu olmalıdır.
Kaldı ki başka türlüsünü düşünmek ve kabullenmek mümkün ve münasip görülemeyecektir.
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İşsiz bir gencin, umutsuz bir neslin, gırtlağına kadar borca
batmış milyonların gönlünü hamasi sözlerle almak hem doğru değildir hem de imkân ve ihtimal dâhilinde olamayacaktır.
İş, aş, barınma ve eğitim sorunlarını bir beka meselesi görüp kökünden çözmek, köklü atılımlarla bertaraf etmek siyaset
için ödev ve mecburiyettir.
“Mutlu millet, güçlü devlet, huzurlu fert” anlayış ve amacını tam bir kararlılıkla gerçekleştirmeden her söz biliniz ki havada
kalacaktır.
Özellikle belirtmeliyim ki;
* Dükkânında kaygılı esnaf,
* Tarlasında hüzünlü çiftçi,
* Tezgâhında sıkıntılı işçi,
* Hanesinde dert küpü emekli,
* İş yerinde derin derin iç çeken düşünceli memur,
* Tesis, fabrika ve işletmesinde ümitsiz, sahipsiz girişimci
ağırlaşan hayat ve geçim şartlarının düzeltilmesi hususunda parlak bir dokunuş, samimi bir müdahale beklemektedir.
Bu beklentiler karşısında Türkiye ekonomisinin 2017 yılının
tamamında % 7,4’lük bir büyüme performansı yakalaması önemlidir, takdir ve tebrike layıktır.
Bu kapsamda Orta Vadeli Program hedefinin 1,9 puan aşılması kötümserleri, kriz ayinine çıkan basiretsizleri hayal kırıklığına
uğratmıştır.
İnanıyorum ki, hayal kırıklıkları da durmayıp devam edecektir.
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Parti olarak Türkiye’nin büyümesinden sadece mutlu olur,
memnuniyet duyarız.
Gayrisafi yurt içi hasılanın 850 milyar dolar sınırını geçmiş
olması, ülkemizin yaşadığı siyasi ve ekonomik bazlı saldırılar dikkate alındığında kayda değer bir gelişmedir.
Türkiye’ye diz çöktürmek isteyen odaklar; taşeron terör örgütlerini kullanmakla kalmamışlar; yeri gelince döviz silahını çekmişler yeri gelince sıcak para operasyonlarına sarılmışlardır.
Maksat örtülemeyecek kadar bellidir.
Siyaseti kundaklamak, ekonomiyi karıştırmak, millî güvenliği kaosa sokmak, Türkiye’ye hasar vermek karanlık çevrelerin ana
gayesidir.
Türk lirasının döviz karşısında erimesi bu gayenin bir parçasıdır.
Faizin tırmanması yönünde baskı kurmak, telkinde bulunmak bir başka ayak oyunudur.
Emperyalizm kontrolündeki tüm enstrümanları harekete
geçirerek hem ülkemizde hem de bölgemizde mimarisi olduğu
dehşet dengesini sürdürmenin, hatta genişletmenin çabasındadır.
Geçmişten bugüne, milletin tercih ve oyuyla göreve gelmiş
hiçbir iktidar insanımızın yoksullaşmasını, işsiz ve ümitsiz kalmasını bilerek ve kasten istememiştir.
Vatan ve millet sevgisine sahip hiçbir devlet veya siyaset
adamı ekonomik sorunlara, üretim, tüketim ve tasarruf problemlerine duygusuz, duyarsız, ilgisiz kalmamıştır.
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Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’nin yönetiminde söz ve pay sahibi olmuş siyaset adamları her zaman
milletimizin kazanması, insanlarımızın refah ve huzura kavuşmaları için naçizane çalışmışlar, çırpınmışlardır.
Ancak bu tarihî şema ve süreçte belki de gözden kaçan, sehven kaçırılan gerçek; Türkiye ekonomisinin güvenlik duvarlarının
bir türlü istenen, arzulanan, beklenen seviyelere ulaşamamış olmasıdır.
Düyunuumumiye komplosu farklı dozaj, değişik ton ve isimler altında insanımızın feryat ve fukaralığından yapılan serumla
maalesef yaşamış ve yaşatılmıştır.
Türk insanı aşağı yukarı 1,5 asırdır, Londralı bankerlere,
Parisli sermayederlere; kini yakıt, nefreti azık, sonucu kazık olan
küresel ekonomik merkezlerin doymaz iştahına feda ve kurban
edilmiştir.
Döngü aslında hiç değişmemiştir.
Mesela Erzurumlu kardeşimiz ter akıtırken, helal lokmasını
gece gündüz ararken, emperyal soyguncular keyif ve saltanat sürmüşler, kurdukları sömürü çarkıyla tertemiz emekleri gasp etmişlerdir.
Elâzığlı kardeşimiz çalışmış, önüne koyulan faiz faturasını
ödemek durumunda kalmış, buna karşılık para ve servet baronları
palazlandıkça palazlanmış, kazandıkça kazanmışlardır.
Dünden bugüne hesap aynıdır, kurgu aynıdır, tuzak aynıdır.
Kanla, zulümle, zorla kurulan emperyalist mekânizmalar, iş
birlikçileri de maşa gibi kullanarak doğudan batıya kaynak transfe36

rine ortam açmış, insanlarımızın bitap düşmesine, biçare kalmalarına neden olmuştur.
Türk milleti on yıllardır ekonomik cendere, ekonomik muhasara altındadır.
Bu makûs talihin değişmesi artık millî ve manevi bir mükellefiyettir.
Ana akım iktisat retorik ve teorileri hem ahlakı dışlamış,
hem insanı ötekileştirmiş, hem adaleti hiçe saymış, hem de yerel
ve millî hassasiyetlere sırt dönmüştür.
Nevşehirli vatandaşımız, “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” tavsiye ve tembihinin ne kıyısında ne de köşesinde şahsına
bir yer bulabilmiştir.
Diyarbakırlı kardeşimiz, Yozgatlı köylümüz, Trabzonlu balıkçımız, Manisalı emekçimiz inen çıkan borsa endeksi, artan azalan
kur kadar değer görmemiştir.
Dayatılan ekonomik ilişki ağları milletimizin ciğerini yıllarca
dağlamıştır.
Buna dayanmamız, sabır göstermemiz akla uygun değildir.
Geldiğimiz bu aşamada derin ve tarihî bir sorgulamayla bize
has, bize özgü, bizim ruh, iman ve kültür kökümüzü yansıtan ekonomik sistemin bulunması hepimiz için ihmal edemeyeceğimiz bir
sorumluluktur.
Terör saldırısı varken, bekamız sarsılıyorken, şehitlerimiz
omuzlarda son yolculuklarına uğurlanırken yükselen, âdeta bahar
havası estiren borsa işleyişini nasıl açıklayacağız?
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ABD’de alınmış siyasi veya ekonomik bir karar neticesinde
saman alevi gibi parlayıp sönen döviz ve faiz volkanına ne zaman
itiraz edeceğiz?
Yaşasın yaşasın kazanan yaşasın mantığını millî ve manevi
değerlerimizin neresine sığdıracağız?
İnsani denge yerine piyasa dengesini vaaz ve vadeden bir
çarpıklığı nasıl göreceğiz, nasıl yorumlayacağız?
Bağımlı bir ekonomik yapıyla siyasal bağımsızlığımızı nereye kadar koruyabileceğiz?
Dümeninde millî iradenin olmadığı, denetim ve dengesini
millî varlığın belirlemediği cari ekonomik model ve sistemle daha
fazla nasıl yol alacağız?
İstikrarlı bir şekilde Anadolu’nun yoksullaşması, Avrupa ve
ABD’nin yükünü tutması feci bir akıbet, felaketi tecelli ettiren garabet değil de nedir?
Türkiye ekonomik gözdağlarıyla susturulmak, sindirilmek,
dinamitlenmek isteniyor.
Ekonomi ve ticaret kanalları aracılığıyla ülkemizin sinir uçlarıyla oynanıyor.
Krize yatırım yapılıyor, ölümü gösterip sıtmaya razı gelmemiz tehditvari üslupla dayatılıyor.
Büyümesine büyüdük, hatta dünya ekonomisinin % 85’ini
oluşturan G-20 ülkelerinden daha hızlı, daha çok büyüdük.
OECD ülkeleri içinde de İrlanda’dan sonra ikinci sıraya yükseldik.
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Ancak bununla yetinemeyiz, yetinmemeliyiz.
Makro göstergelerin iyileşmesinin yanında, vicdani ve insani seviyelerin büyümesine de ihtimam ve irade göstermeliyiz.
Potansiyelimizi harekete geçirmenin, 81 milyon Türk vatandaşıyla ekonomik özgürlük ve haklarımıza sahip çıkmanın, felaket
tellallarına hak ettikleri dersi vermenin zamanı gelmiştir, nitekim
zaman bugündür, zaman zalimlerin oyununu boşa çıkarma günüdür.
İnançla söylüyorum ki, zaman Türk’ündür, mekân Türk vatanıdır, gelecek Türkiye’nindir, asıl ve asil güç büyük Türk milletidir.
Milletimizi kandıranların, umutları çalanların, soygun düzeni kuranların yakasından tutmak, onlarla gecikmiş hesaplaşmayı
yapmak iktidarından muhalefetine hepimizin vatan görevidir.
Tosuncukmuş, Çiftlik Bankmış, Sütbankmış, bu ve benzeri
sülüklerin, sicili kapkaranlık haydutların kanımızı emmesine, sırtımızdan geçinmesine asla, ama asla izin verilmemelidir.
Bunlar her neredeyse enselerinden tutulup layık oldukları
demir parmaklıkların ardına konulmalıdır.
Bu milletin çektiği çile ve ızdıraba artık bir son verilmelidir.
Muzdarip kaldığımız sorunlar birer birer etkisizleştirilmelidir.
Çatı çökmeden, sütun çürümeden kutlu bir hamleyle oyunlar bozulmalıdır.
Birlik ve dayanışma ruhunun lütfuyla, üzerimizde hesap yapanların kalemleri kırılmalı, defterleri dürülmeli, yedikleri içtikleri
alayının burnundan fitil fitil getirilmelidir.
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Masumların hissiyatıyla oynayan mankurtların, mazlumların ahını alan mandafonların, küresel ve emperyalist hıyanet markalarının hakkından gelmek, plan ve hesaplarında boğmak beka
ve vefa borcumuzdur.
Bizi istemediğimiz sürece yenemezler; biz millî duruşu gösterdiğimiz müddetçe hiçbir mihrak karşımızda dün olduğu gibi duramaz, duramayacaktır.
Unutmayınız Allah bizimledir.
Zaferse arzuladığımız, diriliş ve yükseliş ise özlediğimiz elhak gerçekleşecektir.
Kulun hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı vardır, Allah’ın da
bir bildiği vardır, mutlaka tecelli edecek, muhakkak ilahî takdirini
gösterecektir.
İnancımız tamdır, imanımız tartışmasızdır, sabrın sonu da
inşallah selametin vuslatını doğuracaktır.
Muhterem Milletvekilleri,
Klasik ifadeyle söylersek, Türkiye hedef ülkedir.
Tüm emareler, tüm olaylar, tüm deliller, tüm yaşananlar
buna işaret etmektedir.
Bu tablo karşısında hiçbir vicdan sahibi Türk vatandaşı, “azıcık aşım, kaygısız başım” ürkekliğini göstermeyecektir.
Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkışanlara
tavır ve tepkimizi izhar ve ispat etmek durumundayız.
Millî mesel eler karşısında tarafsız bir alan, korunaklı bir siper yoktur.
Şerefli olmak, edepli davranmak Türk milletinin tarihi, meşru ve kutlu haklarını savunmayı gerektirir.
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Bakınız ne demişti Şems-i Tebrizi:
“Edep aklın tercümanıdır. İnsan edebi kadar akıllı, aklı kadar
şerefli, şerefi kadar değerlidir.”
Yine bir başka sözüyle herkese ders vermişti:
“Ey İnsan! Kaf dağı kadar yüksekte olsan da kefene sığacak
kadar küçüksün. Unutma, her şeyin bir hesabı var, üzdüğün kadar
üzülürsün.”
Tilki masalı okuyanlara millî şeref ve vakarımızla cevap vermeliyiz, milletimizi üzmeye cüret edenleri ise buna pişman etmeliyiz.
Yurdumuzu yıkmaya heves edenlerin yuvalarını viranaye
çevirmeliyiz.
Bunun bedeli ağır olsa da tercih ve duruşumuzdan ödün
vermeyiz, veremeyiz, vermeyeceğiz.
Boşuna söylememiş ecdadımız: At ölür meydan kalır, yiğit
ölür şan kalır.
Kabiliyet talimle olmaz, adamlık tarif ve taltifle oluşmaz.
Biz adam gibi olalım, mertliğin onuruna leke düşürmeyelim, gerisi fasa fisodur, sadece laf salatası, kuru gürültüdür.
Türkiye, egemenlik haklarının parantezinde, meşru ve hukuka uygun tutumuyla terörle mücadele etmektedir.
Bu mücadeleye pek tabii desteğimiz tam ve eksiksizdir.
Türkiye’nin haklı ilerleyişini durdurmak, millî ve ahlaki tepkisini söndürmek isteyenler her fırsattan istifadenin her ihtimalden medet ummanın peşindedir.
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Ancak bunda şu ana kadar muvaffak olamamışlar, ezkaza
olmaları da eşyanın tabiatına aykırıdır.
Türkiye her egemen devlet gibi, toprak bütünlüğünü, siyasi ve insan birliğini yüreklice, uluslararası hukuka müzahir şekilde
savunmaktadır.
Bu savunmadan bu duruş ve azimden rahatsız olanlar önce
tarihin ve insanlığın neresinde durduklarını gözden geçirmelidir.
Bunu yaparken terörle aralarına kalın bir çizgi çekemediklerini bir parça izanları kalmışsa görecekler, eğer varsa utançlarından konuşmaya bile yüzleri olmayacaktır.
Çünkü teröre destek terör faaliyetidir.
Teröriste sevgi ve sempati caniliği övmek, öne çıkarmaktır.
Millî Güvenlik Kurulu 28 Mart 2018 tarihinde toplanmış ardından da yayımladığı 5 maddelik açıklamayla Türkiye’nin millî çıkarlarını, millî bekasının dokunulmazlığını yedi düvele teker teker
haykırmıştır.
Anılan açıklamanın ilk maddesinde yer bulmuş bir ifade
geçtiğimiz hafta fazlasıyla tartışılmış, beklendiği üzere gündeme
yerleşmiştir.
Söz konusu açıklamada, terörle mücadelenin tüm boyutlarıyla ele alındığı ifade edilerek; PKK/PYD-YPG, IŞİD, FETÖ/PDY
gibi proje terör örgütlerinin eylemleri başta olmak üzere, millî güvenliğimizi hedef alan her türlü tehdide karşı hukuk çerçevesinde
alınan ve Kurulca önerilen tedbirlerin gözden geçirildiği vurgulanmıştır.
Burada üstünde durulması, altı çizilmesi, analizi yapılması
gereken kavram “proje terör örgütleri” ifadesidir.
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Eğer ortada proje varsa, önce bu projeyi hazırlayan, sonra
servisini yapan, akabinde de sahaya indiren zincirleme ve silsile
yoluyla teşekkül etmiş kanlı ve vahşi piramitsel suç ortaklarının
varlığı ortada ve doğal olacaktır.
Bahsi geçen terör örgütleri proje olduğu kadar cinayet taşeronları, ihanet teşrifatçıları, emperyalizmin kanlı devriyeleri, haçlı
operasyonlarının kiralık tetikçileridir.
Mesela FETÖ projeyse, ki öyledir, bu projeyi imal eden, hedef çizen, eylem ve alçaklığının sınırlarını belirleyen mihraklarla
hesaplaşmak da tarihî ve millî bir zorunluluktur.
FETÖ’yle mücadele aynı zamanda proje sahipleriyle mücadeledir.
FETÖ’cüler aynı şekilde Kilise zangocu, kalbi haç çıkarıp dili
besmele getiren şerefsiz Türk düşmanlarıdır.
FETÖ projesini önce kurgulayıp sonra da tedavüle sokan şer
ve şiddet yanlılarıyla acıklı ve gecikmiş hesap görülmeden, bu kanı
bozuklara, bu sütü lekelilere, bu haramzadelere kan kusturmak,
bir başka tehlikenin önünü kesmeyecektir.
Şöyle düşünelim:
31 Mart Vakası olduğunda, 51 yıl sonra askerî bir darbenin
darağacı kuracağını hesap eden zannederim olmamıştır.
27 Mayıs 1960 Darbesi gerçekleştiğinde, hiç kimse 21 Şubat
1962 veya 22 Mayıs 1963 Talat Aydemir kalkışmalarını muhtemelen aklına getirmemiş, öngörmemiştir.
Ya da 12 Mart 1971’de bir muhtıranın verilip görevdeki iktidarın devrileceğini en az beş sene evvel tahmin edecek sanıyorum
çıkmamıştır.
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Tehditle durdurulan Cumhurbaşkanı adayları, cuntalara gömülmüş ordu yapısı, icazetli demokrasi, toplanıp toplanıp dağılan
müdahale yanlıları, köşeye sıkışmış parti başkanları, sinmiş medya mensupları, budanmış adalet mekânizması, kaynayan sokaklar,
kabaran sloganlar, kanatlanan sinirler yakın tarihimizin âdeta kısa
özeti gibidir.
Hepsini geçtik, 12 Eylül 1980 Darbesi’ni, mesela 12 Eylül
1960 veya 12 Eylül 1970’de düşünen, aklının ucuna getiren doğal
olarak görülmemiştir.
15 Temmuz 2016’da bir felakete maruz kaldık.
Proje olduğu devletin hafızasına kaydedilmiş bir terör örgütü milletin silahını yine millete çevirdi, Meclisi, emniyet ve istihbarat kuruluşlarının binalarını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni kurşun
ve bombaya boğdu.
251 vatan evladı şehit oldu.
2 bin 194 vatan evladı yaralandı.
31 Mart 1909’dan 15 Temmuz 2016’ya kadar geçen 107 yılda, tarihî anakronizme düşmeden ve irkilerek diyebilirim ki, bir
arpa boyu mesafe almış değiliz.
Şimdi şu soruların cevabı araya araya bulmamız lazımdır:
Önümüzdeki yıllarda, yine devletin içine sızmış dar bir kadronun, dinî veya ideolojik saiklerle hareket eden küçük bir grubun
ya da projelendirilmiş örgütlerin devletten ele geçirdiği tanklarla, toplarla, uçaklarla, helikopterle millete savaş açmayacağının,
ölüm saçmayacağının, darbeye kalkışmayacağının garantisi var
mıdır?
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İstikbalin huzurlu, istiklalin esenlik ve emin olduğunu güvenceyle bugünden kim söyleyebilecektir?
16 Temmuz sabaha karşı püskürtülen FETÖ’nün, takip eden
zaman diliminde irtibat ve iltisaklı olduğu on binlerce asker, bürokrat, iş adamı, polis, esnaf, sivil insanların yakalanıp cezaevine
tıkılmaları durumu kurtarmaya, bekamızı güvenceye almaya yetecek midir?
Gelecek on yıllarda, FETÖ değil de bir başka şebeke ve ihanet örgütü farklı bir isimle paydahlanırsa ve bu defa proje sahipleri tarafından iyi hazırlanıp torunlarımızın üzerine gönderilirse
yattığımız yerde nasıl uyuyacağız, toprağın altında nasıl huzur bulacağız?
Biz hem tarihe hem talihe hem de yaşanmamış Türk asırlarına karşı sorumlu değil miyiz?
Düşünmeyelim mi? Sorgulamayalım mı? Geleceği bugünden planlamayalım mı?
Bu kapsamda demem odur ki, FETÖ demek, PKK demek,
PYD, YPG, IŞİD demek arkalarındaki ülke ya da ülkeler demektir.
Projeci hainler, terörizmi programlayıp vatan ve milletimizin içine pimi çekilmiş bomba, fitili tutuşturulmuş dinamit lokumu
gibi bırakmaktadırlar.
Bu nedenle FETÖ’yle mücadele başta olmak üzere, terörün
her rengi ve türüyle mücadelede aziz Türk milletinin destek ve duası yegâne dayanağımız, yegâne gücümüzdür.
FETÖ’yle mücadeleyi sulandırmak, söndürmek, sorgulanmasını sağlamak için faal ve faaliyette olanlara istirham ederim,
yarınlarımız için derim, dikkatli ve tedbirli olalım.
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FETÖ ölmedi, yaşıyor.
Kripto damar çalışıyor.
Çünkü proje sahipleri karşımızda duruyor.
Bu proje olmadı, bir başkası devreye girer. O da olmadı, bir
diğeri anında sökün eder.
Nitekim tarihi Şark Meselesi’nin kalbine hançer inmemiştir.
Türk düşmanlığının kökü kurumamıştır.
Kim ya da kimler ki, ona buna delilli, belgeli olmadan; önü
arkası tespit, teşhis ve tarif edilmeden FETÖ’cü diyorsa, dikkatinizi
çekiyor ve uyarıyorum ki, onlarda bir kuyruk acısı, gizlenmeye, örtülmeye, kapatılmaya çaba gösterilen karanlık bir açık var demektir.
FETÖ borsası kuruldu sözleri ne anlama gelmektedir?
Borsa kuruldaysa hissedarlar, kurucular nerededir, kâr elde
edenler hangi deliktedir?
Mücadele bitti, FETÖ’cüler her yerden temizlendi iddiaları
yerinde ve isabetli midir?
Bu kadar kolay mı? Bu kadar basit mi? Bu kadar temelsiz
mi?
Proje sahipleri bitmeden, FETÖ nasıl bitecek?
Projeciler pes etmeden, Pensilvanya’nın temizliği yapılmadan hainler nasıl tam olarak diskalifiye edilecek?
Kimin FETÖ’cü olup olmadığına hukuk, adalet, milletin izzet-i nefsi, devletin ebedî yaşama azmi ve iradesi karar verecektir.
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Bu karara herkes zoruna ve gücüne gitse de hazım zorluğu
çekse de hürmet ve riayet edecektir.
Önüne gelene çamur atanlar, sosyal medyadan müfterilik
yapanlar, yazılı ve görsel medya vasıtasıyla ona buna eften püften
suç isnat edenler FETÖ’nün değirmenine su taşıyan ya kripto yüzlerdir ya da şuurunu kaybetmiş troll şebekelerinin klavyeşörleridir.
Devlet konuşmaz, devlet tereddüt geçirmez, devlet gecikmez, devlet spekülasyona meyletmez, devlet tehdit etmez, devlet
gereğini yapar, hem de yüreklice yapar, devlet caydırıcılık ve yaptırımlarını konuşturur, hiç kimse de susturamaz.
Türk devlet geleneği aynen böyledir, bu şekilde de kalmalıdır.
Strateji olmadan, el yordamıyla, yalnızca şahısların iradesine dayanan, bütünlükçü bir bakışla sahiplenilmeyen mücadeleden hayır gelmez, sonuç çıkmaz.
İşte gördünüz, Kosova’dan altı FETÖ’cü paketlenip Türkiye’ye getirilmiştir.
Ancak bu rehavete sürüklememelidir.
Zira devletin yapması gereken budur.
Hâlen pek çok sayıda hain ABD ve Avrupa ülkelerinde cirit
atmaktadır.
Taşlar bağlanmış, köpekler serbesttir.
Eşkıya el üstünde, esfelisafilin emeller kıtalar gezmektedir.
Eğer, Pensilvanya’dan hain papaz bir gece yarısı, yiğit bir
Türk evladı tarafından kafası çuvala geçirilip alınırsa, sonra da
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okyanustan ya uçarak ya gemiyle geçirilip Türk adaletinin önüne
çıkarılırsa işte o zaman tüm proje sahiplerinin maskesi bir bir düşecektir.
İşte o zaman millî vicdan derin bir nefes alacaktır.
FETÖ demek, Pensilvanya demektir.
Pensilvanya demek 15 Temmuz’un kuluçkası, Türkiye’nin
işgal planlarının yapıldığı şiddet yuvası demektir.
Suçlu bellidir, sorumlular bilinmektedir, FETÖ’nün ve proje
sahibinin niyeti, kimliği, hüviyeti artık gözler önündedir.
Tarihî hesaplaşma anı geldiğinde, FETÖ’yü kumanda eden,
PKK’yı kışkırtan, IŞİD’i kuran, PYD/YPG’yi kudurtan soysuzluk hem
Allah indinde hem tarih önünde hem beşeriyetin huzurunda sarsıla sarsıla kesilen hesabı ödeyecek, biçilen diyete katlanacaktır.
Bu bir Türk sözü, Türk milletinin tarihe kazınmış andıdır.
Değerli Milletvekilleri,
ABD Başkanı Trump, 30 Mart günü Ohio’da yaptığı bir açıklamayla yine dikkatleri üzerine çekmiştir.
Trump, Suriye’den çok kısa süre içinde çıkacaklarını, biraz
da diğer insanların uğraşmasını söylemiştir.
ABD’nin, Suriye’den çıkıp çıkmayacağı afaki ve tali bir konudur.
Ve bu bilmece üzerinde kafa yormak, papatya falları açmak
yararsızdır, bir o kadar da vakit israfıdır.
Bazı çekilişler vardır, işgallerden daha beter daha ağırdır.
Kaldı ki, ABD’nin çekilmesi ipe asılı tozlu kilimi çırpmak gibidir.
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Toz gitse de kilim yerinde, ip ise sabittir.
Atalarımızın dediği gibi, sabit olan elbette nabit olacaktır.
Bir defa ABD’nin çekilmesi demek, şu şartlarda Orta Doğu’dan tamamen sökülüp atılması demektir ki, bu durum Beyaz
Saray ve Pentagon’a hâkim olan derin Anglosakson aklın çıkarlarına uygun değildir.
ABD’nin çıktığı, çıkacağı, yakın vadede çıkma ihtimali pek
mümkün görülmemektedir.
PYD/YPG’ye bu kadar prim veren, ittifak ilişkisi kuran, terörizmin çatısı altında el ele tutuşup teröristleri âdeta sırtına alan,
Fırat’ın doğusuyla ilgili emperyalist hesaplar yapan ABD’nin Suriye’den çekilme sözleri, yalnızca Trumpvari bir değerlendirmedir.
Türkiye Menbiç’e gözünü diktikçe, karşımıza bariyerler çeken, gün aşırı fikir ve fiili değiştiren ABD’dir.
Ayrıca, Menbiç’e operasyon işaretleri arttıkça huzuru kaçan, terör yandaşlarıyla ilgili korkuya kapılan, bu nedenle birkaç
gün önce bölgedeki üslerini zırhlı araç ve askerî birliklerle takviye
eden yine ABD’dir.
Dahası hiç haddi olmadığı hâlde Rusya’dan alımı gündemde
olan S-400 füzelerine itiraz eden de gene ABD’dir.
Üstelik ABD’li askerlerin, Fırat Kalkanı Harekât bölgesi ile
PKK/YPG arasında cephe hattını teşkil eden Sacu Çayı boyunca
günlük devriyelere başladığı anlaşılmaktadır.
Türkiye’nin Afrin temizliğinden hemen sonra harekata devam iradesi muhasım odakların keyif ve uykularını kaçırmıştır.
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Menbiç, Ayn El Arap, Tel Abyad, Resulayn, Haseki, Cizire ya
terörden kurtulmalı ve teröre destek veren ülkeler bu kokuşmuşluktan vazgeçmelidir ya da buralar silindir gibi ezilmeli, kurtuluş
bizzat Türkiye tarafından sağlanmalıdır.
4 Nisan günü, İstanbul’da Türkiye-Rusya-İran arasında yapılacak liderler zirvesi bundan sonraki adım ve hamleler açısından
tarihi önemdedir.
Şayet sınırlarımıza 60 km’lik mesafede olan Sincar’ı Irak
hükûmeti hainlerden arındıramıyorsa Türkiye bunu yapacak muktedirliğe sahiptir.
Herkes aklını başına alsın, evimizin önünde çakallar gezemez.
Sınırlarımızın dibinde vampirler yaşayamaz, yarasalar uçamaz.
Ya hep ya hiç ya istiklal ya izmihlal demek bizim şanımızda
vardır.
Kandil’den başlayarak Suriye’nin kuzeyine kadar tek bir insan artığı bırakmadan yok etmek Türk devleti için artık bir onur ve
var oluş meselesidir.
Bunun yanı yöresi, başı ucu yoktur, kalmamıştır.
Bu arada, terörü vatan topraklarına, bilhassa büyükşehirlere taşıma niyet ve hedefinde olan cinayet örgütlerine karşı azami
tedbir geliştirmek, önlem almak kaçınılmaz güvenlik ihtiyacıdır.
ABD Başkanı çekilmekten bahsederken, Fransa sanki yedek
kulübesinde bekliyormuş gibi, form tutmuş, kondisyon yapmış
yeni bir terör sevici ülke görünümünde, kendisini hatırlatma gereği duymuştur.
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron 29 Mart 2018 günü, sarayında 7 teröristi insanlığın gözü önünde ağırlamış, fotoğraf karelerine birlikte girmiş, beraberlik nikâhı kıyılmasına gönüllü olmuştur.
Fransa YPG’ye destek garantisi vermiştir.
Yani Fransa terörü alenen baş tacı yapmış, kucaklamıştır.
Bu utanç verici bir rezalet, melanet ve ihanettir.
Ve Macron bundan sonra YPG’nin Paris temsilcisi olmaya
namzet olduğunu göstermiştir.
Dikişi patlamış yamaya dönen Fransa, terör örgütüyle Türkiye arasında ara buluculuğa talip olduğunu açıklamıştır.
İnsanlığa ve insanlık onuruna Fransız kalan Fransa yönetiminin terör örgütlerinin çöpçatanlığına soyunması tuhaf olduğu
kadar küstah ve küçültücü bir erdemsizliktir.
Ara bulucu olmak ne demektir?
Fransa kimlerin arasını bulacak, kimi kiminle buluşturacaktır?
Bu nasıl bir aymazlık, nasıl bir ahlaksızlıktır?
Fransa, Türkiye’nin müttefiki değil midir?
Türkiye’yle birlikte NATO şemsiyesi altında değil midir?
Peki bu çirkeflik, bu çirkinlik nasıl yorumlanmalı, ne şekilde
anlaşılmalıdır?
Karşımızda yeni bir Sykes- Picot oyunu vardır.
Karşımızda yeni ve tarihi bir amaç durmaktadır.
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Hatırlatmak isterim ki, hâkimiyetimiz altında bulunan Orta
Doğu’yu paylaşmak için İngiltere ile Fransa arasındaki temas trafiği 1915 yılının son aylarında başlamıştı.
1916 yılının Şubat ayında İngiliz Diplomat Sykes ile Fransız
diplomat Picot uzun süren görüşme serisi için masaya oturmuşlar,
Ekim ayında da uzlaşmaya varmışlardı.
Mersin, Adana, Maraş, Sivas, Diyarbakır, Suriye ve Musul
Fransa tarafından işgal edilecek; Kerkük’ten aşağıya Irak, Ürdün
ve Körfez’i İngiltere alacaktı.
Plan buydu, gizli anlaşmanın özü ve esası bu şekildeydi.
1919’da Suriye’de kurulacak Fransız mandasının, Irak ve
Körfez’de kurulacak İngiltere mandasının temelleri 1916’da atılmıştı.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere Başbakanı Lloyd
George; “En ağır ceza Türklere verilecek, Türkiye öldü.” sözleriyle
halt ediyor, kendi sonunu hazırlıyor, döktüğü kanların altında kalmak için geri sayım butonuna basıyordu.
Türklerin çöküş noktasında olduğuna inanıyorlardı.
Ne oldu, kanlı emperyalistlere son vatan elbet mezar oldu.
Çukurova’nın cesur ve taviz vermeyen kahramanları Fransızları nefesleriyle, nice isimsiz neferlerinin fedakârlığıyla buzda,
donda titreyen oğlağa çevirdiler.
Kaçtıkları yere kadar kovaladılar, yakaladıklarını da ya dirgenle, ya kürekle ya çapayla,ya da paslı bir tüfekten çıkan mermiyle yere serdiler.
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Türk milleti kıyama geçti, şimşek gibi çaktı; Londra’dan Paris’e, Atina’dan Hicaz’a kadar sahne alan tüm şerefsizlikleri kanıyla, canıyla yerle yeksan etmeyi başardı.
Fransa’nın YPG mesajı, PKK sevdası, Türk düşmanlığı yeni
değildir, motivasyon ve moral kaynağını tarihî hınç ve hırslardan
almaktadır.
Fransa uçak gemileriyle Menbiç’e sözde uzman personel
gönderiyormuş.
Bu ülke Türkiye’nin Menbiç Operasyonu’nun kabul edilemez olduğunu söylüyormuş.
Ne yapacaktık, sizden yazılı veya sözlü izin ve ruhsat mı alacaktık?
Kendinizi ne sanıyorsunuz? Kime ne anlatmaya çalışıyorsunuz?
Twitter mesajımda dedim ya, eski çamlar bardak oldu, köprülerin altında çok sular aktı.
Artık kör gözünü açtı, dev belini doğrulttu, karşısına kim geçerse geçsin ezmeye yemin etti, tarihe ve ecdada söz verdi.
ABD’den boşalması beklenen yere Fransa’nın talip olacağını
değil, bu ülkenin bitmeyen, dinmeyen Türk düşmanlığını değerlendirmek kanaatimce en doğru yoldur.
Bundan sonra terörden şikâyet hakkını Fransa ve Batılı ülkeler kaybetmiştir.
ABD’nin Türkiye’ye söz söylemeye hiç yetkisi yoktur.

53

İsrail’in vandallığına ses çıkarmayanların, 30 Mart günü
Gazze’de gerçekleştirilen barışçıl protestolara terör yöntemleriyle
saldıranlara göz yumanların ne yatacak yerleri ne de tutacak dalları vardır.
Zehirleme vakasından sonra Rus diplomatlarını sınır dışı
eden ülkelerden Türk’e ve Türkiye’ye düşman kesilenler, ülkemizde ve bölgemizde gezdirdikleri casusların, provokatörlerin, teröristleri şımartmalarının hesabını pek yakında vereceklerdir.
Türk milleti zalimlere eğilmez, zillete tamam demez, oyunlara gelmez, esaret kabul etmez.
Aksini iddia eden varsa ya yaşamaktan bunalmış ve teneşire
yatma isteği belirmiştir ya da aklını ve şuurunu tümden kaybetmiş, delirme ve kudurma belirtileri göstermeye başlamıştır.
İki durumda da günah bizden gitmiş demektir.
Değerli Arkadaşlarım,
CHP’nin geveze ve gevşek bir grup başkan vekili, 29 Mart
2018 sabahı, ekranların sütçüsüyle katıldığı bir programda seçim
güvenliği ordusu kuruyoruz diyerek aklının dibini dökmüştür.
Bizim bildiğimiz ordu tektir ve millet ordusudur.
Millî güvenliğimizin nasıl temin edildiği bellidir.
Yeni bir ordu kurma teşebbüsü paralel bir örgütlenme,
FETÖ merkezli bir öğüt olsa gerektir.
HDP’yle, İP’le, PKK ve FETÖ’yle ele ele vererek seçim güvenliği ordusu kuruyorken, teröristler de bu orduya sızdırılırsa
CHP’nin tipitip grup başkan vekili bunu nasıl telafi edecek, ne diyecektir?
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FETÖ’nün siyasi ayağıyla ilgili dedikodu yapıp YPG’lilere,
PKK’lılara sandık nöbeti yazarlarsa ortaya çıkacak sonuçların ne
olacağını malum traji komik şahıs tahmin etmiş midir?
Eğer ordu mordu kuruyorum diyerek ortalığı velveleye,
fitne fesada vermeye kalkışırlarsa bunların alayının alnını karışlamak, karşılarına dikilmek bizim için farz olacaktır.
Akıllı olun, aklınızı başınıza alın, ateşle oynamayın.
Destursuz bağa girenin ne olacağını iyi hesap edin.
Sayın Kılıçdaroğlu sanal, yalan ve talan ittifak görüşmeleriyle ilgili mesaisini yoğunlaştırmışken, çevresindeki dümencileri,
şeytana bile pabucu ters giydirmeye çalışan hamakat ehlini, tavsiyem gözden ve gözetimden kaçırmasın.
İşte bunların oyunlarını cumhur ittifakı hepten bozacaktır.
Doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türk vatandaşları,
kökeni, yöresi ve anasının dili ne olursa olsun cumhurun tüm aziz
fertleri güç birliği, hedef birlikteliği yapacaklardır.
Zamanında yapılan, yapılması gereken seçimlerle Türkiye
nefes alacak, önünü görecektir.
Cumhur ittifakı; Pensilvanya’da yazılıp, İmralı’da onaylanan
hain senaryoyu CHP’nin de içinde bulunduğu kervanın başına külah diye geçirecek, kepazelikleriyle baş başa bırakacaktır.
Bir züğürt tesellisidir; zelzeleyi gören, yangına razı gelirmiş.
Biz ne zelzeleden ne yangından ne de fırtınadan korkmadık,
korkmayacağız, Cumhuriyet’in irfanına, cumhurun iradesine can
pahasına sahip çıktık, yine çıkacağız.
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Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken muhterem milletvekillerimizi, değerli misafirlerimizi, aziz vatandaşlarımızı bir kez daha saygılarımla selamlıyorum.
Hepinize sağlık, sıhhat ve afiyet içinde başarılarla dolu bir
hafta geçirmenizi diliyorum.
Sağ olun, var olun, Cenabıallah’a emanet olun.

56

GENEL BAŞKANI
SAYIN
DEVLET BAHÇELİ’NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ

10 NİSAN 2018

Muhterem Arkadaşlarım,
Değerli Misafirler,
Sayın Basın Mensupları,
Haftalık olağan Meclis Grup Toplantımıza başlarken aziz heyetinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.
An itibarıyla, bizleri dinleyen, bizleri izleyen, dua ve destekleriyle mücadelemize şevk ve heyecan katan yurdumun her güzel
insanına her vatandaşıma gönülden selamlarımı gönderiyorum.
Bugün Türk Polis Teşkilatının 173’üncü yıl dönümü hem gururla hem de buruk bir kalple kutluyoruz.
Buruk bir kalple kutluyoruz, çünkü Türk polisi millî güvenliğimizi temin amacıyla çok sayıda şehit ve gazi vermiş, onca badirelere göğüs germiştir.
Polis olmak zordur, gece gündüz devlet için çalışmayı, millet
için çırpınmayı gerektirir.
Polis olmak; özveri ister, özgüven ister, öz değerlere bağlılık
ister, yetmedi mangal gibi yürek ister.
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Türk Polis Teşkilatı;
Suç ve suçluyla mücadelede cesaret nişanesi,
Vatana, millete, bayrağa sevgide cevval bir sadakat timsali,
Masum ve mağdurları korumada asalet numunesi,
Hakk’a riayet, halka hürmet, hakikate dikkat gösteren fedakârlık zirvesi olarak 173 yılı geride bırakmıştır.
10 Nisan 1845’den bugüne kadar, emniyet ve esenliğin bekçisi, asayiş ve toplum huzurunun güvencesi olmayı başaran Türk
Polis Teşkilatımızla haklı olarak övünüyor, haklarını almaları, hak
ettikleri mevki ve mertebelere gelmeleri için üzerimize düşen ne
varsa yapacağımızın sözünü çok net bir şekilde veriyorum.
Biz polislerimizin hangi zorluklar altında görevlerini icra ettiklerinin bilincindeyiz.
Biz polislerimizin nelere katlanarak, neleri göze alıp, ne tür
engel ve engellemeleri aşarak mesleki onurlarını muhafazaya çabaladıklarının da farkındayız.
Hâlen görevdeki polislerimizle birlikte gönül huzuruyla
emekliliğini yaşayanların sosyal ve ekonomik taleplerinin gerçekleşmesi için meşru ve yasal zeminlerde her inisiyatifi üstleneceğiz,
her gayreti göstereceğiz.
Ek gösterge artışından tutun da, emekli polislerimize verilen ve yıllardır hiç değişmeyen 100 liralık temsil tazminatının yükseltilmesi için lazım gelen girişim ve müracaatları derhâl yapacağımızdan herkesin emin olmasını özellikle temenni ediyorum.
Türk polisinin; hainlerle mücadele ederken, hiç kimseye
muhtaç olmayan haysiyetli bir hayata ulaşmaları en tabii haklarıdır.
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Bunu onlara çok göremeyiz.
Bunu onlardan esirgeyemeyiz.
Türk polisi Türk milletinin beka ve güvenliğinin 173 yıllık hizmetkârıdır.
Dilerim ki, Türk polisi mahşeri vicdan türbesinin inanmış
türbedarı olarak her daim var olur.
Şunu unutmayalım ki, asıl polis, asıl hâkim ve savcı insanın
kendi vicdanıdır.
Vicdan ışıldıyorsa, vicdan işliyorsa; iyiyle kötünün, doğruyla
yanlışın tafsilatlı tefriki mutlaka yapılacak, ne suç ne de suçlu aramızda barınmayacağı gibi başlarını kaldıracak dermanı bile bulunmayacaklardır.
15 Temmuz FETÖ Darbe Teşebbüsü sırasında, teröristlerin
havadan bombaladıkları Gölbaşı Polis Özel Harekât Daire Başkanlığında şehit olan 51 kahramanımız başta olmak üzere
Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele esnasında şehadet şerbetinden içen aziz şehitlerimize Cenabıallah’tan rahmet
niyaz ediyorum.
Türk Polis Teşkilatının 173’üncü yıl dönümü içtenlikle kutluyor, hâlen görevinin başında bulunan veya emeklilik günlerini
yaşayan, hiçbir millet düşmanına baş eğmemiş, onay vermemiş
polislerimizi selamlıyor, hepsine aileleriyle birlikte en iyi dileklerimi sunuyorum.
Değerli Milletvekilleri,
Gün geçmiyor ki, milletimizi sarsan ve acıya sevk eden bir
olay yaşanmasın.
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Gün geçmiyor ki, bir skandal patlamasın, bir vahşet ortaya
çıkmasın.
5 Nisan 2018 Perşembe günü, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesinde duyanları şok eden, görenleri kahreden bir cinayet vuku
bulmuştur.
Gözü dönmüş bir katil, insanlığın yüz karası bir cani anılan
Üniversiteyi kana ve kedere boğmuş, Türkiye’yi baştan ayağa öfkeye sokmuştur.
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesinden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesine akademik çalışma ve araştırma amacıyla görevlendirilen karanlık şahıs önüne kim gelirse soğukkanlı bir şekilde
katletmiştir.
Aralarında ülküdaşımız Fatih Özmutlu’nun da bulunduğu
dört üniversite mensubu, milletimizin dört evladı maalesef hayatını kaybetmiştir.
Bu hain saldırı hakikaten de sözün bittiği noktayı işaret etmiştir.
Olayın önü ve arkası dikkate alındığında üzüntümüz kadar
elbette kaygımız da büyümektedir.
Öncelikle görevlerinin başında uğradıkları silahlı saldırı neticesinde son nefeslerini veren kardeşlerimize Cenabıallah’tan
rahmet niyaz ediyorum.
Ailelerinin, mesai arkadaşlarının, Eskişehirli vatandaşlarımın, aziz milletimizin, elbette hepimizin başısağolsun diyorum.
Üniversite hayatı tartışmalı,
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Yurt dışında aldığı eğitimi şaibeli,
Karakter ve mizacı sorunlu,
Şahsiyet ve ahlakı sancılı,
Kavga ve şiddete meyilli,
Sosyal ve beşerî münasebetleri sakat ve marazi bir alçak
birden bire ülke gündemine yerleşmiştir.
Bu alçak, Üniversitede âdeta terör estirmiş, akademik özgürlük ve hoşgörünün düşmanı kesilmiştir.
Önüne geleni, gözüne kestirdiğini, kafasına taktığını, hoşuna gitmeyeni, asılsız, mesnetsiz ihbar ve şikâyetlerle FETÖ’cü
gösteren, FETÖ’cü diye suçlayan cani, bu tavırlarıyla Osmangazi
Üniversitesinde huzursuzluk ve korku odağı hâline gelmiştir.
Tertemiz insanlara çamur atan, üniversite ortamını karartan, çevresine huşunet ve husumetle davranan, bununla da kalmayıp dört ailenin umut ve hayallerini söndüren şerefsiz en ağır
şekilde, hiçbir hafifletici sebep göstermeksizin cezalandırılmalı,
bir daha da gün ışığı görmemelidir.
Üniversite yönetiminin hunhar olay sonrasında katil ile ilgili
“akıl sağlığı yerinde değildi.” açıklamasına sığınması özrün kabahatten büyüklüğüne çok açık delil teşkil etmiştir.
Cenab Şahabeddin’in, “Başkası düştü mü çürük tahtaya
basmasaydı deriz. Kendimiz düşünce bastığımız tahtanın çürük
çıkmasından şikâyet ederiz.” sözü burada anlamı bulmuştur.
Madem akıl sağlığı yoktu, neden gerekli önlemler alınmadı?
Madem bu alçağın aklından zoru vardı, niye itibar cellatlığı
yapmasına sessiz ve tepkisiz kalındı?
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Akli dengesi yerinde olmayan birisinin uyduruk şikâyetlerine ihtimam, ufunetli jurnallerine itibar edilmesi vahim bir çarpıklık, bir bakıma suç ortaklığı değil midir?
Ne işi vardır aklı ve ahlakı olmayan, üstelik ar damarı çatlak
bir canavarın üniversitede?
Osmangazi Üniversitesinin yönetiminde bulunan şahıslar,
yaşanmış bu kadar trajedi ve ağır sonuçlar karşısında, gereğini yapacak iradeyi, görevden ayrılacak basireti ne zaman, daha hangi
hallerde göstereceklerdir?
Sorarım sizlere, üniversitede ilim ve irfanın omuzlarda olması gerekirken, masumların içine sere serpe uzandığı tabutların
omuzlara alınması nasıl izah edilmelidir?
Suçlu sadece kurşunu sıkan mıdır?
Kaldı ki, bu katilin kripto FETÖ’cü olduğu herkesin dilinde,
herkesin ifadesindedir.
Anlaşılan malum kripto FETÖ’cü suçsuz günahsız insanlara
bühtanla saldırarak, suç imal ederek kendisini saklamaya, emellerini gizlemeye gayret etmiştir.
Cinayet gününe kadar da bunda ne yazık ki başarılı olmuştur.
Geçen haftaki grup konuşmamda demiştim ki;
“Kim ya da kimler ki, ona buna delilli, belgeli olmadan; önü
arkası tespit, teşhis ve tarif edilmeden FETÖ’cü diyorsa, dikkatinizi çekiyor ve uyarıyorum ki, onlarda bir kuyruk acısı, gizlenmeye,
örtülmeye, kapatılmaya çaba gösterilen karanlık bir açık var demektir.”
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İşte Osmangazi Üniversitesinde bunun acıklı bir örneği
vuku bulmuştur.
Keşke yanılsaydık.
Keşke haklı çıkmasaydık.
FETÖ’cü olduğu konusunda güçlü emareler bulunan bir namus yoksunu, mezkûr Üniversiteyi kana ve gözyaşına bulamış, dahası saygınlığına gölge düşürmüştür.
YÖK derhâl acil önlemleri devreye almalı, muhtemel saldırıların önüne geçmelidir.
Suç ve suçluya göz yumanlar, ön açanlar, buyur edenler de
gizlenemeyecek kadar nettir.
Üstüne vazife olmadığı halde, Facebook, Twitter gibi sosyal
medya zeminleri başta olmak üzere, ekranlarda, gazetelerde, aslı
astarı olmadan ona buna FETÖ’cü diyen, onu bunu FETÖ’cü diye
fişleyen, çeteci gösteren, dedikodu üreten, fitne yayan, değerli
isimler üzerinde karalama yapan kim varsa, biliniz ki, ya lokması
haram ya da kripto damarın gizli hafiyesidir.
Bu hastalıklı tiplerin kimlerle sorunu varsa kötülemeye, suçlamaya, özellikle FETÖ’cü göstermeye çalışmaları Pensilvanya’nın
ekmeğine yağ sürmektedir.
Bunlar, FETÖ’nün hedefleri için gizil ve gizli bir şekilde faaliyet içindedirler.
FETÖ’yle mücadeleyi çekemeyen sefiller bunlardır.
FETÖ’nün kökünün kurumasına bir yanda destek verir gibi
görünüp diğer yanda takoz koymaya, mücadeleyi sulandırıp herkesi suçlu gibi göstermeye tevessül eden çıbanbaşları da bunlardır.
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Diyeceğim odur ki, bunlara azami dikkat ediniz.
Bunlara aldanmayınız, bunlara kanmayınız, bunların oyunlarına gelmeyiniz.
FETÖ’yle mücadele ediyorum bahanesiyle, gerçek FETÖ’cüleri arkalayan, mazlumları hızara veren, insan onuruna kara çalan
namertler mücadelenin önündeki en büyük engeldirler.
Bu engelin kaldırılması hepimiz için şarttır, vatan ve millet
görevidir.
FETÖ’nün kripto damarı son derece faal ve aktiftir.
İlaveten devletle toplumu karşı karşıya getirmek için yeni
tezgâhlar peşindedir.
FETÖ’yle mücadelede sonuç almak için projeyi hazırlayan
mihraklar kadar, kripto damarın da tam manasıyla deşifresi, ardından da imhası çok acil ve kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.
16 Ocak 2018 tarihli gurup konuşmamda, FETÖ’yle mücadelede cevabını aradığımız sorularımızı sizlerle ve aziz milletimizle
paylaşmış ve şunları sormuştum:
1- FETÖ’yle mücadelede devlet aklı topyekûn devrede midir? Yoksa sınırlı sayıda kişinin, kısıtlı sayıda devlet ve siyaset adamının gayret ve çabasıyla mı süreç ilerlemektedir?
2- FETÖ’yle mücadelenin bir stratejisi var mıdır? Bir konsept hazırlanmış mıdır? Siyasi ve hukuki bir eylem planı kurgulanmış mıdır?
3- Fikrî temelleri, millî hedefleri, hukuki sınırları berrak bir
zihin ve siyasi kavrayışla belirlenmiş midir?
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4- Bu terör örgütüyle mücadelenin öncelikleri nedir? Neler olmalıdır? FETÖ’cülüğün standart bir tanım ve tasviri yapılmış
mıdır?
5-  Biriken sosyal maliyet, devlete karşı yükselen ön yargılar,
toplumsal tabana yayılan mağduriyetler nasıl ve hangi tedbir zinciriyle bertaraf edilecektir?
Bu sorularıma verilecek makul ve mantıklı cevaplar, inanıyorum ki, mücadeleye herkesin onay vereceği, herkesin rahat bir
nefes alacağı içerik katacak, istikamet çizecektir.
FETÖ’cülük zamanın bir anında durmuş, donmuş, beklemeye alınmış veya tesadüfen ortaya çıkmış bir hâlin, bir suçun, bir
ihanetin özeti değildir.
FETÖ’cü, bilinçli hareket eden, kasten davranan, irtibat, iltisak ve bağlantılarıyla terör örgütünün büyümesine açıktan hizmet eden, bunu hayatının her anına taşıyan her alanında yaşayan
vatan hainidir.
Bize göre, FETÖ’cülüğün alametleri olarak;
Öncelikle Bylock veya benzeri bir programı indirerek kullanmış, böylesi bir haberleşmeye gereklilik duymuş olmak,
Pensilvanyalı kardinale; ruhen, aklen, vicdanen iltica etmek, köleliğe tamam demek,
Terör örgütünün emellerine açıktan katkı vererek ve bunu
süreklilik içinde yaparak hıyaneti diri tutmak, kanlı hedeflere kilitlenmek,
Dini kisveye bürünüp bir program dâhilinde devleti ele geçirme hesaplarının merkezinde, vatanı parçalama planlarının içinde şuurla yer almak,
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Terör örgütüne aidiyeti benimseyip kabullenmek, bunu da
gerek yasa dışı yollarla gerekse de yasaların boşluklarından istifadeyle takviye etmektir.
Kanunen meşru bir sendika üyeliği muhatabını terörist yapacak mıdır?
Yine kanunlar çerçevesinde kurulmuş okullarda okumak,
bankalara para yatırmak bir şahsın terör örgütü üyeliği için yeterli
olacak mıdır?
Bunlar üzerine iyi düşünmek, yarınlarımızı riske atacak sosyal maliyetlere, içten içe büyüyen devlet düşmanlığına karşı mutlaka, ama mutlaka tedbir geliştirmek lazımdır.
FETÖ, yıllar boyunca devlet ve toplumla içiçe geçmiştir.
Bu çok bariz bir gerçektir.
Mücadelede örgütün tutunduğu zeminlerden sökülüp atılmasından ziyade yırtılarak, kazınarak, koparılarak yok edilmesi tek
seçenek, tek çaredir.
Başka türlüsü de mümkün değildir.
İşte bu şartlar altında OHAL’in devamı, proje sahibi ülke ya
da ülkelerle her düzeyde hesaplaşmaya hazırlık tarihi önemdedir.
Koro hâlinde, OHAL kalksın diyenler, kaosa alkış tutan, kripto damara göz kırpan şuursuz ve sorumsuz zihniyetlerdir.
Normal şartlarda değiliz ki OHAL’i kaldıralım.
Tehdit geçmedi ki OHAL’e son verelim.
CHP’sinden TÜSİAD’ına, AB’sinden BM’ne kadar OHAL’e
karşı gelenler, öncelikle Türk milletinin beka meselesini kavramayan, kavramak gibi dertleri de olmayan maksatlı çevrelerdir.
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Kripto damar kan dökmek, can havliyle efendilerinden aldığı talimatı yerine getirmek için hazırda beklerken, OHAL’i kaldırmaya teşebbüs veya bunu teşvik cinayettir, cüretkâr bir gafilliktir.
Hele CHP yönetimi var ki, köprüye gelmeden geçmeye çalışacak kadar akıl fukarasıdır.
Akıl bir paraşüt gibidir, ancak açıldığı zaman iş görür.
CHP yönetiminin paraşütü uzun süredir kapalıdır, bunu da
çakıldığı zaman bizzat anlayacaklardır.
Unutmayalım ki; kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür, gerçekçi tünelle birlikte hem ışığı hem de
gelecek treni görür.
Biz tüneli gördüğümüz gibi üzerimize gelen treni de çok net
öngörüyoruz.
OHAL, hâlihazırda Türkiye gerçeğinin yansımasıdır.
Sürmesi de millî bir zorunluluktur.
FETÖ’cüler temizlenmeden, tehdit ve tehlikeler geçmeden
OHAL bitmez, bitemez, bitmemelidir.
Aksini iddia edenler tek ayak üstünde kırk yalan söyleyen,
müfteriklikte, ikiyüzlülükte marka olan, Türkiye’nin varoluş davasına kasteden kokuşmuşlardır.
Bu kokuşmalara da Allah’ın izniyle müsaade etmeyeceğiz,
tuzaklarında boğacağız.
Büyük kafaların büyük hedefleri vardır, küçük kafaların ise
sadece arzuları.
Küçük kafalar talihsizliklere boyun eğerler.
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Büyük kafalar ise talihsizliklerin üstünde yükselirler.
Türkiye yükselecektir, yükseklerde hak ettiği doruklara ulaşacaktır.
Buna hiçbir zalim, hiçbir hain, hiçbir iş birlikçi engel olamayacaktır.
Değerli Arkadaşlarım,
Bugüne kadar ülkemiz, Suriye’de barışın sağlanması, sivil
kayıpların en aza çekilmesi, mücavir toprakların terör örgütlerinden temizlenmesi adına samimi ve kararlı bir duruş sergilemiştir.
Ne acıdır ki Suriye’de sivil ve masumların ölümleri son bulmadı.
Bir yanda teröristler, diğer yanda zalim Esad bebeklere, kadınlara, savunmasız insanlara acımadan kıydılar, vahşilikte yarış
içine girdiler.
Mazlumlar Suriye’de iki ateş arasında kaldı.
Bugün insanlığın gözü önünde, Doğu Guta ve çevresinde
tam bir katliam yaşanmaktadır.
Esad rejimi sivillere kimyasal silahlarla saldırıp çocukları öldürecek kadar denetim ve kontrolden çıkmıştır.
Doğu Guta’daki Duma bölgesine Sarin gazı atan Esad yönetimi çok sayıda masumun ölümüne sebep olmuştur.
Şam yönetimi hesabı mutlaka sorulması gereken bir insanlık suçu işlemiştir.
Zalim Esad meşruiyetini, inandırıcılığını tamamen kaybetmiştir.
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Suriye topraklarında, 11’inci yüzyılda haçlı müfrezeleri ne
yapmışsa Esad aynısıyla tatbik etmekte, hatta Vandallığı bir adım
ileriye taşımaktadır.
Görünen odur ki, Frenk zihniyeti tekrar hortlamış, Esad’a
hâkim olmuştur.
Doğu Guta’nın Duma bölgesinde düzenlenen kimyasal saldırıyı nefretle kınıyor, şiddetle lanetliyorum.
Bu cani saldırganlıkta parmağı olan kim ya da kimler varsa
doğduklarına pişman edilmelerini temenni ediyorum.
Önceki gece, Suriye’deki Tayfur Askerî Havaalanı’na yapılan
füze saldırıları bölgenin çok şeye açık ve müsait olduğunu gözler
önüne sermiştir.
Bu saldırıyı planlayıp icra edenlerle ilgili tutarsız, kafa karıştırıcı açıklamaların yapılması caniliği geriye itmekte, suçu gizlemektedir.
İnsanlık dışı saldırıların tevili yoktur.
Masumlara Sarin gazıyla saldırılmasının hiçbir mazereti hiçbir haklı gerekçesi olamayacaktır.
Esad döktüğü kanların, üstlendiği veballerin, işlediği cinayetlerin hesabını mutlaka vermelidir.
Artık Suriye’nin geleceğine, Suriyeliler karar vermeli, şiddeti durduracak irade ve müdahaleyi gecikmeksizin gösterebilmelidirler.
Değerli Milletvekilleri,
Türkiye-İran-Rusya 23 Ocak 2017 tarihinde Astana görüşmelerine başlamıştı.
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Astana’da gerçekleşen ilk görüşme sonucunda üç ülkenin
dış işleri bakanları Suriye’de ateşkesin ilan edildiği bölgelerde denetimde bulunmak için üçlü bir mekânizma kurulmasını kararlaştırmıştı.
Bölgesel istikrar adına ilk adım atılmış ve terör örgütü PYD/
YPG’ye binlerce tır silah ve mühimmat gönderen ABD masanın dışında bırakılmıştı.
Astana’da kurulan masa etrafında dokuz görüşme gerçekleştirilmiştir.
Bu görüşmelerden sekizi 2017 yılında, sonuncusu ise 15
Mart 2018 tarihinde yapılmıştır.
Bölgesel istikrar için terörle mücadele eylem planı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri PYD/YPG unsurlarının etkili olduğu
alanlarda temizlik yapmış ve bölgeyi gerçek sahiplerine teslim etmiştir.
Suriyeli mültecilerin yurtlarına dönmesi ve kontrolsüz göçlerin tersine çevrilmesi için ortaya konulan irade meyvelerini vermeye başlamıştır.
Süren ve sürdürülen operasyonlar sivil hassasiyeti en üst
düzeyde tutarak gerçekleştirilmektedir.
Bölgenin geleceği için Astana’da kurulan masa ile yetinilmemiş ve Türkiye-İran-Rusya Soçi’de yüksek düzeyli iş birliği için
toplantılar düzenlenmiştir.
Suriye’de yedi yıldır süren iç savaş ortamının sona ermesi, buna bağlı olarak yaşanan sivil kayıpların önüne geçilmesi için
yapıcı bir rol üstlenen Türkiye kısa zamanda önemli mesafeler almıştır.
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4 Nisan’da Ankara’da Türkiye, Rusya ve İran Devlet Başkanlarının katılımıyla gerçekleşen liderler zirvesinde Suriye’nin istikrarlı geleceği ve terörle mücadele için varılan mutabakat bir kez
daha yinelenmiştir.
Zirve sonrasında yapılan açıklamada üç ülkenin Suriye’nin
toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik sergiledikleri duruş oldukça değerli ve önemlidir.
Bizim de görüşümüz bu yöndedir.
Ayrıca Türkiye’nin bölgede bulunan terör örgütlerine karşı
başlattığı operasyonların devamı için ortaya koyduğu korkusuz irade bir kez daha dile getirilmiştir.
Unutulmamalıdır ki, Suriye’de yuvalanan terör örgütleri sadece Türkiye için değil, bölgedeki tüm devletler için tehdittir.
Aynı zamanda Esad rejiminin kimyasal silahlara sarılması
tam bir facia, bölgesel ve küresel vicdana kastetmektir.
Var olan, günden güne derinlik kazanan tehditlerin ortadan
kaldırılması, Suriye ve Irak’ın siyasi ve toprak bütünlüğü içinde huzura kavuşması Türkiye için bir beka meselesidir.
Ülke olarak “Suriye’deki terör örgütlerinden veya Esad rejiminin katliamlarından bize ne!” demek gibi bir lüksümüz yoktur.
Devletin egemenlik haklarıyla birlikte milletin bekası tehlikeye girdiğinde karşımıza kim çıkarsa çıksın, bunlar sırtlarını nerelere dayarsa dayasınlar hak ettikleri dersi vermek, kafalarını ezmek yaşanmış Türk asırlarına karşı namus ve vefa borcumuzdur.
Biz borca sadığız, verdiğimiz sözü de Allah şahittir ki tutarız.
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Muhterem Milletvekilleri,
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi, Türkiye’nin geleceğini
tayin edecek, istikrar ve normalleşmesini temine yarayacak bir yönetim yapısıdır.
Bu nedenle lazım gelen, eksik kalan uyum yasalarının süratle çıkarılması gerekmektedir.
Cumhur ittifakı, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin
2019’dan itibaren yerleşmesi, kurum ve kurallarıyla hayata geçmesi için tüm gücüyle çalışacaktır.
Bu maksatla cumhur ittifakının zayıflamasına, zaafa düşmesine hiçbir şart altında izin vermeyeceğiz.
2019 yılının Mart ayında yapılacak Mahallî İdareler Seçimleri’nde dikkatli bir dil, hassas bir üslup, cumhur ittifakının doğasını zedelemeyecek bir kampanya stratejisi izleyeceğiz.
Asıl hedeften şaşmayacağız.
Ağaca bakarken, ormanı gözden kaçırmayacağız.
Zarfa değil, mazrufa kafa yoracağız.
Adalet ve Kalkınma Partisiyle son derece olgun, düzeyli, seviyeli, anlaşmaya ve uzlaşmaya dayalı ittifak hukukunu Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine kadar sürdüreceğiz.
Yol kazası istemiyoruz, siyasi provokasyonlara kapalı duruyoruz.
Kısır siyasi polemiklerle, sığ çıkar hesaplarıyla hareket etmedik, etmeyeceğiz.
Denizden geçmeyi amaçlarken derede boğulmayacağız.
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Aşırı gurur, ışığa bakarken kör olmaktır; bu itibarla tevazudan, engin gönüllükten vazgeçmeyeceğiz.
Pusuya yatıp cumhur ittifakının çatlamasını bekleyen odaklara asla fırsat vermeyeceğiz.
CHP’liler PYD’yi selamlasın, PKK’lıları cezaevlerinde ziyarete koşsun.
Biz işimize bakacağız, önümüze bakacağız, milletimize bakacağız, cumhur ittifakının başarıya ulaşması için canla, başla mücadele edeceğiz.
CHP durmasın arka kapılarda, siyasi mahzenlerde, kuytu
köşelerde İP’le görüşsün, HDP’yle buluşsun, FETÖ’yle uzlaşsın,
PKK’yla anlaşsın; biz cumhurun iffet ve iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatmanın heves ve heyecanıyla yoğrulacağız.
Biz Zeytin Dalı Hareketi’nin zafer ve onuruyla sevinirken, bu
miras yedi CHP hazımsızlık krizine girip sanatçılarla uğraşmaya,
bunlara hakarete girişmiştir.
Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı eşliğinde Hatay Oğulpınar Hudut Karakolu’na giden sanatçılara, sporculara reziller diyerek kesif bir cephe açmıştır.
Her yeni açıklaması bir öncekini aratan CHP liderindeki tahammülsüzlük, basiretsizlik; hezeyan boyutlarını aşmış, siyasi cinnete varmıştır.
“Politik çapsızlık ve yetersizlik sendromu” kronik bir hâl
alan Kılıçdaroğlu’nun ağzından çıkanı kulağı duymuyor; diline gelen, gönlünden geçene bile rahmet okutuyor.
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Diyor ya Hz. Mevlana; “Garez gelince hüner kaybolur, yüzlerce perde iner gönülden göze.”
CHP liderinin malum sanatçıların Afrin’de destan yazan
Mehmetçiğe moral ziyaretini en hakaretamiz ifadelerle eleştirmesi akıl tutulması, ahlak kırılmasıdır.
Kılıçdaroğlu’nun Mehmetçik’i bağrına basanlara büyük bir
şiddetle saldırması, sadece düşünce özgürlüğüyle açıklanamaz.
Bu son çıkışta; millete yabancı bir zihniyet, çarpık bir bakış
açısı, sakat bir dünya görüşü çok net biçimde sırıtmaktadır.
CHP’nin sanatçı kabul ve takdir kriterleri de evlere şenliktir.
Ana muhalefetin başındaki bu zat, her geçen gün tarzını ve
üslubunu çirkinleştirmekte, çirkefleştirmektedir.
Türkiye’de aşırı solcu olmayan, devlete isyan etmeyen, sözde barış adına Türk askerinin haklı operasyonlarına karşı çıkmayan, HDP’yi zımnen de olsa desteklemeyen sanatçı; CHP tarafından sanatçıdan sayılmıyor.
Böyle bir zihniyete tek kelimeyle yazıklar olsun diyoruz.
CHP’nin, Afrin şehitlerini anmak isteyen üniversite öğrencilerine saldıran teröristlere “Evlatlarımız!” diye sahip çıkmasıyla
Afrin kahramanlarına moral ziyareti düzenleyen sanatçılara hakaret etmesi aynı ruh hastalığının belirtisidir.
Bugünkü CHP, aziz Atatürk’ten sonra özellikle sanat camiasında kutuplaşmayı ve ayrışmayı körükleyen, kendileri gibi düşünüp inanmayanları dışlayan, tutucu, softa ve yobaz bir geleneğin
siyasi temsilcisi hâline gelmiştir.
Ana muhalefet, halktan kopmuş, millî hassasiyetlerden
uzaklaşmış; örf, âdet ve geleneklerimizle köprüleri atmıştır.
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CHP, Türk milletinin gerçeklerinden ve sosyal dinamiklerden bihaber siyasi garabete dönüşmüştür.
Ne yazık ki Cumhuriyet’i kuran parti, kurucu değerlerden
hızla uzaklaşarak “Cumhuriyet düşmanlarının ini” hâline gelmiştir.
Vatanseverlik, bayrak aşkı, millet sevdası, terörle mücadele
gibi konular siyaset üstüdür.
Vatan ve bayrak sevgisinin, millî mesel eler karşısında coşkun hissiyatın toplumsal tezahürünün sanatçılarda makes bulması
olağandır, doğaldır ve normaldir.
Asıl anormal olan, asıl ahlaki düşüklük olan bu makesin
gözü dönmüşçesine eleştirilmesidir.
Millet tarafından beğenilen sanatçıların, kahraman askerlerimize moral vermek üzere ziyaret davetine icabet etmeleri alkışlanacak bir tutumdur.
Bundan eleştiri gerekçesi çıkarmak; cehalettir, aymazlıktır,
terbiyesizliktir, tabansızlıktır.
Sayın Kılıçdaroğlu, rahatsız olduysa kendisine yakışanı yapmasını tavsiye ederiz.
Cumhurbaşkanı kamuflaj giyip sanatçılarla birlikte sınır karakolumuza gitmişken, Sayın Kılıçdaroğlu da mekapları ayağına
geçirip terörist kıyafetlerini üzerine giyip doğruca PKK/PYD/YPG
tünellerinde soluğu alabilir, arkadaşlarıyla çay partili, bol bol ihanet anısıyla dolu akşamlarda hasret giderebilir.
Önüne geçen yoktur, karşısında engel yoktur.
Buyursun, yolu açık olsun.

77

Ancak Türk milletinin hakkında vereceği siyasi hükme de
ister seve seve ister zoruna gide gide rıza göstersin, göstermek
durumunda kalsın.
Millî Mücadele yıllarında; Halide Edip başta olmak üzere
dönemin yazar, sanatçı ve gazetecilerinin çoğunluğu Mustafa Kemal Paşa’ya ve Ankara hükûmetine açık destek vermişlerdi.
Hatta Halide Edip, cepheye giderek Halide Onbaşı unvanını
almıştı.
Sayın Kılıçdaroğlu, bunu da eleştirecek midir?
Millî Mücadele’ye hasım olan Ali Kemal ve muhalif İstanbul
basınının sergilediği tutumun aynısıyla CHP’de vücut bulması kepazeliktir.
CHP lideri Kılıçdaroğlu; söz konusu çıkışıyla Türkiye’nin bekası için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nı tenkit eden, ülkemizin terörle mücadelesine karşı çıkan emperyalist ülkelere ve
onların taşeronlarına dolaylı destek vermiş, kucak açmıştır.
Türk milleti temellerinden kopan CHP’yi mahkûm edecek,
siyasi erimeye bırakacaktır.
Gezi seviciler, Kandil sevdalıları, YPG’ci düşükler, FETÖ’cü
şerefsizler, eski tüfekler, komünist kalıntılar, Türklüğe ve devlete
küfreden sözde sanatçılar CHP’nin çöken çatısı altında kalacaklar,
sonlarını hazırlayacaklardır.
Diyorum ki, bu CHP’den bir halt olmaz, bu CHP’den bir sonuç çıkmaz.
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Muhterem Arkadaşlarım,
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün bazı derneklerle düzenlediği “Gençlik ve İnanç Çalıştayı”nın sonuç bildirgesinde, hepimizi
tedirgin ve rahatsız eden bir tespit yapılmıştır.
Buna göre Türk gençliği deizme kayıyormuş.
Yani Allah’a inanan, ama dine inanmayan bir gençlik doğuyormuş.
Bu neticeye nasıl ulaşıldı, hangi delil ve tespitlerle böylesi
bir kanaat uyandı bize göre belirsizdir.
İmam hatipli kardeşlerimizin de bu kategoriye alınması oldukça düşündürücü, oldukça sarsıcıdır.
Şunu özellikle ifade etmeliyim ki, Türk gençliği inançlıdır,
ahlaklıdır, imanlıdır, dinine, diyanetine, geleneksel değerlerine,
kültürel emanetlerine bağlı ve sadıktır.
Türk gençliğinin deizme kaydığını söylemek densiz bir uydurmadır.
Yüz binlerce Ülkü Ocaklı evladım bu tezi çürüten bir asalete,
duruşa, ve inanca şuurla sahiptir.
Türk gençliğinin itham edilmesi, töhmet altında bırakılması
ayıplı ve ahlaksız bir komplodur.
Düşünmek görmektir, temiz bir vicdanla düşünenler gerçekleri muhakkak surette göreceklerdir.
Atalarımız boşuna söylememiş; arife günü yalan söyleyen,
bayram günü utanır.
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Türk gençliğine ateizmin bir önceki istasyonu olan deizm
karası çalanlar, yüzleri varsa utansınlar, onurları kaldıysa nedamet
getirsinler.
Yüksek ülküler yüksek dağlara benzer, alışık olmayanları ürkütür.
Türk gençliği yüksek ülkülere tırmanmayı göze alan, eften
püften tezviratları ayağının altına alan inanç ve iman erleridir.
Onlar gelecektir, gelecek onların iradelerine emanettir.
Deizmle uğraşanlar, önce haram yiyenlere baksınlar.
Sahte fetva makamlarıyla uğraşsınlar.
Çocukları istismar eden kansızlarla ilgili çalıştay düzenlesinler.
Münafıklara, müşrik emellere, kâfir niyetlere tedbir alsınlar.
Bırakın hayallere pranga vurmayı.
Düşün Türk gençliğinin yakasından.
Çekin ellerinizi Türk gençliğinin yarınlarından.
Türk gençliği haklıdır, haysiyetlidir, erdemlidir, inanç kalpazanlarının, din tacirlerinin üstesinden gelecek güce, yeterliliğe,
kabiliyet ve kifayete Hamdolsun sahiptir.
Değerli Milletvekilleri,
Sözlerime son vermeden, Yunanistan’ın yandan çarklı, icazetli ve ruhen tükenmiş Savunma Bakanı’nın söz ve tehditlerine
de kısaca değinmek istiyorum.
Bu bakan artığı, Türkiye’yi düşman olarak nitelemiş.
Ege adalarına ve sınıra ilave 7 bin asker göndermiş.
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Birlik olup bizi ezeceklermiş.
Mart ayının başında tutuklanan iki Yunan askeri için de “Gerekirse gider onları alır getiririz.” demiş.
Anlaşılan Yunan Savunma Bakanı aklını kaybetmiş, yediği
yürek kendisini çıldırmanın eşiğine getirmiş.
Anlaşılan bu şahıs tarihi unutmuş, kovalandıkları, denize
döküldükleri günleri hafızasından çıkarmış.
Arzu ederse, talebi olursa tarihi tekerrür ettirmek bizim için
çocuk oyuncağıdır, bu defa Atina’ya kaçmakla da kurtulmaları imkânsızdır.
Yunan Savunma Bakanı mitolojiye kendisini fazlasıyla kaptırmış olacak ki, Zeus’a özenmiş, Apollo’ya öykünmüş, Poseydon
olmaya heveslenmiş.
Uykudaysa uyansın, histeri nöbetindeyse en yakın bir kliniğe yatsın.
Dedeleri Türk düşmanlığının bedelini ödediler, Anadolu’yu
işgal ve istila teşebbüsünün cevabını er meydanlarında aldılar.
Konya kadar bile büyüklükte olmayan bir ülkenin sorumsuz
ve sabıkalı siyasetçilerinin iki de bir dişlerini göstermesi beyhude
bir çırpınmadır.
Biz yeri gelirse o dişleri sökmesini, hatta kırmasını çok iyi
biliriz.
Keskin bıçak olmak için çok çekiç yedik, daha da çekiç kaldıran olursa kafasına geçiririz.
Çünkü biz Türk milletiyiz.
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Yunan munan tanımayız, PKK, FETÖ, PYD’den anlamayız.
Esareti boğarız. Zilleti ezeriz. Karanlığı yırtarız.
Düştüğümüz yerden doğrulur, güneş olur doğarız.
Devir artık başkalarının ne düşündüğünün dikkate alındığı
devir değildir.
Artık bu çağda herkes pozisyonunu Türkiye’ye göre belirlemek mecburiyetindedir.
Asır Türk asrıdır. Hedef Kızılelma, hedef Turan ülküsüdür.
Yunanistan’ın maceraperest bakanı ve aynı düşünceye sahip siyasetçileri önümüzü kesmeye kalkışırlarsa, enselerinden tutacak iradenin tıpkı 1920’li yıllarda olduğu gibi Anadolu’da hazır
beklediğini de hesaba katmaları kendilerine hassaten tavsiyem ve
tembihimdir.
Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken siz değerli
milletvekili arkadaşlarımı, saygıdeğer misafirlerimizi hürmetle selamlıyor, başarılı bir hafta geçirmenizi diliyorum.
Bu hafta idrak edeceğimiz Miraç Kandilimizin mübarek
olmasını niyaz ediyor, hepinizi Cenabıallah’a emanet ediyorum.
Sağ olun, var olun diyorum.
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GENEL BAŞKANI
SAYIN
DEVLET BAHÇELİ’NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ

17 NİSAN 2018

Muhterem Arkadaşlarım,
Değerli Misafirler,
Sayın Basın Mensupları,
Bu haftaki Meclis Grup Toplantımıza başlarken saygın heyetinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
Ekranları başında bizleri izleyen her vatandaşıma en derin
şükranlarımla birlikte canı gönülden selamlarımı iletiyorum.
Son günlerde peş peşe aldığımız şehadet haberleri bizleri
acı ve üzüntüye sevk etmiştir.
Dün Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, teröristlerin açtıkları ateş sonucunda üç Mehmet’imiz şehit olmuş, bir Mehmet’imiz
de yaralanmıştır.
Terörle mücadele esnasında şehit düşen kahramanlarımızı
minnetle anıyor, hepsine Cenabıallah’tan rahmet diliyorum.
Ailelerine, silah arkadaşlarına, milletimize sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum.
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Türkiye terörizm belasının üstesinden millî birlik ve dayanışma ruhuyla gelecek, zillet ve zulmeti kazıyıp atacaktır.
Son terörist yok edilinceye kadar haklı mücadelemiz Allah’ın izniyle durmayacak, duraklamayacak, durgunluğa kapılmayacaktır.
Teröristler döktükleri tertemiz şehit kanlarının hesabını kesinlikle vereceklerdir.
İnanç ve ifademiz odur ki, “Şehit toprağa girer şan bırakır,
hain toprağa düşer leş bırakır.”
Nitekim şehitler ölmez, vatan bölünmez, bölmeye de hiç
kimsenin gücü yetmez.
Caniler öldükleriyle kalmayacak, yaptıklarının bedelini
mahkemei kübra’da verecekler, Yüce Allah’ın adaletiyle cehennem ateşinde cayır cayır yanacaklardır.
Türkiye silah ve bombayla teslim alınamaz.
Türk milleti kuru tehditlere kulak asmaz, boyun eğmez.
Zalimler, mazlumlara üstünlük kuramaz.
Terörle mücadeleyi gevşemeden, ihmal etmeden, iddia ve
güçlü bir iradeyle sürdürmek millî bekamızın sırtımıza yüklediği
ağır bir sorumluluktur.
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kurşun
sıkanlar, tuzak kuranlar buna pişman edilmelidir.
Hamdolsun, Türkiye Cumhuriyeti cesaret, dirayet ve hamiyetle terörle mücadeleyi devam ettirmektedir.
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Fırat Kalkanı’ndan bir müddet sonra devreye alınan Zeytin
Dalı Harekâtı; teröristleri saklandıkları deliklerde, girdikleri tünellerde, tünedikleri inlerde imhayla birlikte, ülkemizin azmini, tarihsel derinliği olan egemenlik haklarını müdafaa etmiştir.
Hainler ve arkalarındaki şer güçler emellerine ulaşamayacaklardır.
Şerefli Türk milleti, şerefsiz mihrakların hakkından da, üstesinden de inşallah gelecektir, daha doğrusu gelmek zorundadır.
Terör; yasa dışıdır, insanlık dışıdır, maşerî vicdanın hiçbir
mirasıyla hiçbir değeriyle bağdaşmayan iğrenç bir eylem türüdür.
Terörizm fail ve figüranları pek fazla olan, boyut ve bileşenleri karmakarışık bir hıyanettir, cinayettir, alçaklıktır.
Türkiye bedeli ne olursa olsun teröristleri her düzeyde yok
edecek, terörizmi her zeminde göğüsleyecek güce, kudrete çok
şükür haizdir.
Ok yaydan çıkalı çok olmuştur.
Bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir.
İndirmeye cüret eden kim çıkarsa paldır küldür yere serilecek, peyderpey gömülecektir.
Taviz yoktur. Geri adım yoktur. Mücadeleden dönüş yoktur.
Müzakere ve mütareke arayışları kapalıdır, uçurumun dibindedir.
Ant olsun, milletçe kazanacağız.
Ant olsun, kan tutkunlarına hayat hakkı tanımayacağız.
Yarının güçlü Türkiye’sini inşa etmek hepimizin sorumluluğu, hepimizin asli vazifesidir.
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Millî bekayı korumak, millî devletimizi yüceltmek de boynumuzun borcudur.
Bunu engellemek isteyenler, buna set çekmek için hazırlık
yapanlar sonlarını hazırlayan, insanlığın kayıtlarından düşmüş katillerdir.
Katillere ne yapılacağı da bellidir ve bunun gereği de kahramanca yapılmakta, yapılmaya da devam etmektedir.
Değerli Arkadaşlarım,
7 Nisan 2018 tarihinde Suriye’nin Duma bölgesinde rejim
güçlerinin muhaliflere yönelik düzenlediği kimyasal saldırı bölgesel havayı ısındırmış, küresel sistemi germiştir.
Kabulü mümkün olmayan söz konusu barbarlık sonrasında
insanlık vicdanı haklı olarak tepki göstermiştir.
Başta ABD ve İngiltere olmak üzere, çok sayıda ülke bu saldırının Esad rejimi tarafından yapıldığını öne sürmüşken, Rusya
beklendiği üzere aksini iddia ederek çalıyı dolanmayı tercih etmiştir.
Fransa’nın talebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
toplanmış, ancak bu toplantıdan herhangi bir karar çıkmamıştır.
Suriye’de masumlar hayatlarını kaybederken, Duma’daki
elim hadise bir anda küresel güçler arasındaki güç ve nüfuz mücadel elerine bahane edilmiştir.
Esad rejimine yönelik askerî müdahale seçeneklerinin konuşulmaya başlandığı günlerde Rusya, rejimi hedef alacak saldırılara karşı misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.
Bu kapsamda şayet füzeler atılırsa, Suriye’de konuşlu hava
savunma sistemleriyle rejimi savunacaklarını ilan etmişti.
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Bunun ardından ABD Başkanı sosyal medya hesabından
yeni yetme ergen edasıyla Rusya’ya meydan okumuş, akıllı ve yeni
olduğunu iddia ettiği füzeleri kullanacaklarını müjdeler gibi beyan
etmişti.
Yoğunlaşan gerilim bununla da sınırlı kalmamış; ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya gibi ülkeler savaş gemilerini ardı arkasına
Doğu Akdeniz’e göndermişlerdi.
Rusya ise Doğu Akdeniz’de tatbikat yapacağını, Suriye kıyılarına 50 kilometreden daha az yaklaşan hedefleri vuracağını söylemişti.
Gelişmeler savaş senaryolarını gündeme getirirken ekonomik tetikçiler boş durmamış, yangından mal kaçırmanın hesabını
yapmışlardır.
Dünya borsalarında kaygılandırıcı dalgalanmalar oluyorken,
döviz fiyatları da fren tutmayarak artış göstermiştir.
Komşu coğrafyalarda, karşılıklı meydan okumaların arttığı
bir dönemde Suriye, emperyalizmin daha da şiddetli hesaplaşmasına sahne olmuştur.
Netice itibarıyla, ABD yönetimi birbiriyle çelişkili açıklamalar yaptığı günlerin sonunda Fransa ve İngiltere ile beraber 14 Nisan sabahı saat 4’te Suriye rejimine yönelik askerî harekâta başlamış, yüzü aşkın füze belirlenen noktalara fırlatılmıştır.
Askerî harekâta bakıldığında dar çerçeveli, muhataplarına
mesaj odaklı olduğu anlaşılmıştır.
Almanya’nın katılmayı reddettiği harekât kapsamında ABD,
İngiltere ve Fransa; Esad’ın kimyasal silah üretme ve yönetme kabiliyetinin olduğu bazı üs ve merkezleri vurmuştur.
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İran bu harekata öfkeyle tepki göstermiştir.
Rusya’nın askerî bir karşılık vermeyerek diplomatik dille
füze saldırısını kınadığını belirtmesi dikkat çekicidir, ABD ile gizli
kapaklı temasların varlığına delildir.
Muhtemeldir ki Beyaz Saray yönetimi, saldırı öncesinde
Rusya’yı bilgilendirmiştir.
Sürecin başından beri Türkiye’nin iki taraf arasında gerginliğin azaltılmasına yönelik tutumu ise tartışmasız şekilde yerindedir, olumludur.
Neredeyse bir hafta boyunca çalınan savaş tamtamları şimdilik yerini asli gündemine bırakmıştır.
Kimyasal silah kullanıldığı bahanesiyle düzenlenen askerî
harekâtın bundan sonraki etapları giderek gün yüzüne çıkmaya
başlamıştır.
Suriye’de yaşanan iç savaş 7 yılı aşkın süredir devam etmektedir.
Bu zaman zarfında, ABD başta olmak üzere çok sayıdaki
ülke, Şam rejimin kimyasal silah kullanmasını askerî müdahale
açısından kırmızı çizgi olarak değerlendirmişti.
Ne var ki aradan geçen süre içinde sivil ve günahsız insanlara yönelik kimyasal silah kullanılmasına karşı caydırıcı ve sorunu
tümden ortadan kaldırıcı bir adım atılmamış, önleyici bir müdahalede bulunulmamıştır.
Zalim Esad hâlâ koltuğundadır.
Üstelik kimyasal veya konvansiyonel silahlara hâlâ sahiptir.

90

Emperyalizm, Suriye trajedisini hazırlayan, buna ortam
açan, iç savaşın şartlarını oluşturan provokasyonlarını yıllardır yapagelmiştir.
Sınırlarımızın hemen dibinde kan akıyorsa, masumların
canı üzerinden pazarlıklar yapılıyorsa müsebbip sadece despot
Esad veya kiralık terör örgütleri değildir.
Bölgede bir asırdır vahşet yatırımı yapan emperyalist çevreler asıl suçlu, asıl sorumludurlar.
Üç ülkenin füzeyle saldırısı bize göre insanlık vicdanına tercüman olamaz, olmamış, olması da beklenemeyecektir.
Zira insanlık vicdanını kanatan, insani değer ve haklara kıyan ülke ya da ülkeler bütün sinsilikleriyle açıktadır.
Esad cezalandırılmalıdır, buna diyecek yoktur, ama bu uluslararası toplumun tam bir ittifak ve iradesiyle sağlanmalıdır.
Suriye’nin geleceğine siyasi ve toprak bütünlüğü içinde sadece ve sadece Suriyeliler karar vermelidir.
Bir geçiş dönemi planlanıp seçimler yoluyla Esad tasfiye
edilmeli, cinayet ve cehaletinin bedeli diğer terör örgütleriyle birlikte ödettirilmelidir.
Suriye’de yaşanan iç savaş yüzünden yüzbinlerce insan hayatını kaybetmiştir.
Üstelik bunlar arasında çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da vardır.
Tarihin en ibretlik yıkımlarından birisi bu ülkeye hâkim olmuştur.
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Diğer yandan milyonlarca Suriyeli yerinden, yurdundan
edilmiş, başka ülkelere göç etmek zorunda kalarak sığınmacı pozisyonuna düşmüşlerdir.
Bütün bunlar oluyorken Esad rejimine karşı sesini çıkarmayıp, varını yoğunu IŞİD’le mücadele kılıfı altında PKK/PYD terör
örgütüne harcayanlar bugün hangi vicdanı temsil eder noktaya
gelmişlerdir?
Bunlar için değişen nedir, neler olmuştur?
Geçmişte olan bitenler insanlık krizi değildi de, şimdi mi
insanlığın mağduriyet ve çığlığı duyulur, hissedilir hâle gelmiştir?
İnsanlık suçu işleyen, masumların canına, malına, güvenliğine vahim bir şekilde kasteden hain terör örgütleriyle Irak’ta, Suriye’de kol kola yürüyenler ne olmuştur da vicdana gelmişlerdir?
Gelseler bile bu vicdan mıdır, yoksa petrol kuyularının,
enerji kaynaklarının silahla, bombayla açılmış vanalarının cazibesi
midir?
Kimyasal silah kullanmak elbette aşağılık bir suçtur.
Dünya üzerinde kitle imha silahlarına dayalı vahşetin silinmesi kaçınılmaz bir zarurettir.
Ancak kimyasal silahlardan daha çok ölüme sebep olan
gelişmeler yaşanırken ABD, Fransa ve İngiltere’nin acaba akılları
neredeydi?
Birleşmiş Milletler Teşkilatı ne yapıyordu?
Tutarsızlık ve samimiyetsizlik esasen diz boyudur.
Soruna genel bir çerçeveden bakıldığında asıl niyetlerin
başka olduğuna dair kuvvetli şüpheler vardır ve ortadadır.
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Doğu Guta’nın Duma bölgesinde kimyasal silah kullanımı;
gerek Suriye, gerekse Orta Doğu açısından önümüzdeki dönemde
yaşanacak şiddetli rekabet için bazı ülkeler tarafından fırsat olarak
değerlendirilmiştir.
Buna da rejimi cezalandırma görüntüsü altında insani bir
gerekçe bulunmuştur.
Emeller aslında başkadır, hedefler de her zaman olduğu gibi
karanlıktır, kirlidir, kanlıdır.
Asıl gaye küresel emperyalist hesapların gerçekleşmesidir.
Türkiye, Rusya ve İran’ın hayata geçirdiği üçlü mekânizma
Suriye’de gerginliğin azaltılmasına büyük ölçüde katkı vermiştir.
Bunu görüyor ve değerli buluyoruz.
Fransa Cumhurbaşkanı’nın Türkiye-Rusya ilişkileri ekseninde dile getirdiği maksatlı sözleri ise ganimet avcılığıdır ve hükümsüzdür.
Suriye’de kimyasal saldırı sonrasında askerî seçeneklerin
konuşulduğu esnada ABD Savunma Bakanı’nın, krizi Cenevre süreci ile bitirmek istediklerini söylemesi ayrıca dikkatlerden kaçmamıştır.
Bu ifade ABD’nin kendi kontrolü dışındaki gelişmelerden rahatsızlık duyduğunun açık bir işaretidir.
Bu durum Astana süreci ile şekillenen gelişmelerden memnuniyetsizliğin göstergesidir.
Menbiç konusunda hâlâ ayak direten, Türkiye’ye karşı verdiği sözleri tutmayan ABD yeni şartlar oluşturmanın merak ve arayışındadır.
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ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye ile ilgili planlarında PKK/
PYD terör örgütünü merkezine alan bir bölünme amacını mahfuz
tuttuklarını inkâr etmek artık anlamsız, faydasızdır.
Aynı ülkeler Duma’daki kimyasal saldırının yaşanmasından
önce başta Menbiç olmak üzere Suriye’nin kuzeydoğusundaki
PKK/PYD işgalindeki bölgelere asker göndermeye başlamıştı.
ABD Başkanı tıpkı rejime saldırı düzenlenmesi aşamasında
bir varım, bir yokum derken, benzer tutumunu Suriye’den ayrılıp
ayrılmama konusunda da sürdürmüştü.
Fransa ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ağırladığı PKK/
YPG’li teröristlere destek sözünü yinelemişti.
Kısaca Suriye’de yaşanan gelişmeleri birbirinden ayırmak,
ayrı yorumlamak hem mümkün değildir hem de doğru olmayacaktır.
Emperyalizm yeni oyunlar yeni kumpaslar peşindedir.
Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı’nın Zeytin Dalı Harekâtı
ile ilgili olarak “Türkiye’nin Afrin’e girişi tekere çomak sokmaktır.”
ifadeleri oldukça marazi ve manidardır.
Türkiye elbette kendi millî güvenliğini tehdit eden konuları ortadan kaldırma hususunda üzerine düşeni eksiksiz yapmakla
mükelleftir.
Muhasım odaklar bölgede oyun kurarken, Türkiye’nin buna
sessiz ve seyirci kalması beka düzeyindeki tehlikelere gözünü kapatmak anlamına gelecektir ki, böylesi bir atalet kuşku yok ki, masum ve meşru bir tavır sayılamayacaktır.
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Değerli Milletvekilleri,
16 Nisan 2017 tarihinde yapılan tarihî Halkoylaması ile aziz
milletimiz Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine tamam demişti.
Demokrasinin gereği olarak da her siyasi partinin 16 Nisan
Halkoylamasına saygı göstermesi haktır, hakikatin gereğidir.
Türk milleti iradesini göstermiş, kararını vermiş, bizlere ise
layıkıyla uygulama görevi düşmüştür.
Dün, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin milletimizin teveccüh ve takdiri ile kabulünün birinci yılını geride bıraktık.
Güçlü devlet güçlü yönetim, demokratik istikrar gayeleri
yeni sistemin ana omurgasıdır.
Yasama, yürütme ve yargı organlarının kendi içinde daha
güçlü daha bağımsız, denge ve denetleme mekânizmalarının daha
etkin şekilde çalıştığı bir yapıya kavuşması mezkûr sistemin taşıyıcı kolonlarıdır.
Geride bıraktığımız bir yıl içerisinde Cumhurbaşkanlığı
hükûmet sisteminin ruhuna uygun olarak siyasi partilerin seçim
ittifakı yapmasının yasal zemini de hazırlanmıştır.
Geniş tabanlı mutabakata cevap ve cevaz veren bir yasal
altyapı tesis edilmiştir.
Hem hükûmet sistemi değişikliği hem de buna bağlı olarak
gerçekleşen ittifakla ilgili yasal düzenleme Türk milletinin geleceğini teminat altına alan stratejik bir kazanım ve gelişmedir.
Aynı zamanda millî duruşun bir tezahürüdür.
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Bu duruşu sulandırmak, yok saymak, tanımamak gibi gafil
niyetleri ısrar ve inatla diri tutma çabalarına da zaman zaman şahit olduğumuz bir gerçektir.
CHP’nin başını çektiği ilkesizler koalisyonu çürük çatısını örmektedir.
Parlamenter sisteme dönüş söylemlerini, bloklaşma siyasetini, demokrasiyi istismar gayretlerini, bekamıza yönelik tehditlere can suyu olabilecek ifadeleri tasvip etmiyor, karşı çıkıyor, elimizin tersiyle itiyoruz.
CHP ve yardakçılarını âdeme mahkûm ediyoruz.
2023’ün güçlü Türkiye’sine ulaşmak için her türlü fitne
odaklarına, karanlık mahfillere karşı hareket ve hedef birlikteliği
yapıyoruz.
Çünkü bizim yeminimiz vardır, bu yemin de devletin ve milletin bekasını her şart altında korumak, kollamaktır.
Biz, 7 Ağustos Yenikapı Ruhu’na sadığız; 16 Nisan Halkoylamasının muazzez sonucuna bağılıyız.
Millî birlik ve beraberlik şuuruna ise sonuna kadar sevdalıyız.
Türk milletinin bekasını, geleceğin güçlü Türkiye’sini amaçlayan herkes de bu ruha sadık kalmalı, aziz milletimizin yanında
duracak feraset ve fikriyatı gösterebilmelidir.
Bu itibarla CHP, HDP, İP havanda su dövmekten vazgeçmelidir.
Bozgunculuk kimseye bir şey kazandırmadı, bundan sonra
da kazandırmayacaktır.
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16 Nisan Halkoylamasının birinci yıl dönümünde oturma
eylemi yaparak toplumsal huzura ve millî iradeye virüs aşılamaya
önayak olanlar yanlışa düşmüşler, yıkımın tarafına geçmişler, yozlaşmanın pençesine takılmışlardır.
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi Türk milletinin iradesiyle tecelli etmiştir; bu nedenle tamamıyla meşrudur, geçerlidir,
saygıyı hak etmektedir.
CHP saygı görmek istiyorsa millete saygı duymalı öğrenmelidir.
Sevgi görmek istiyorsa, bunu hak etmeli, nifak elebaşılığından pişmanlıkla geri dönmelidir.
CHP’li güdümlü yöneticiler, kirli ağızlarını yıkamalı, zehirli
dillerini tedavi ettirmeli, millî ve manevi değerlerimiz ile çelişen
ifadelerden akılları varsa caymalıdır.
Milletin iradesini tanımayanı millet tanımaz.
Aziz milletimizin tanımadığını biz hiç tanımayız, hiç de takmayız.
Bu itibarla, CHP’nin OHAL bahanesiyle 81 ilde düzenlediği
oturma eylemi fikren sakat, ahlaken sakıncalı, ruhen hastalıklıdır.
Yürüdüler, olmadı; şimdi de oturmaya başladılar.
Bunlar oturdukları zaman kalkmayı bilmezler, kalktıkları zaman yürümeyi beceremezler.
CHP bırakın oturmayı, ister amuda kalksın, ister parende atsın, ister akrobatik hareketlerin her çeşidine teşebbüs etsin, yine
yararsız, yine beyhudedir.
Durmasın asılı İP’e çıkıp cambazlık yapsın, sonuçsuzdur.
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Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminden dönüş yoktur, olmayacaktır.
CHP’nin küçük aklı, iç ve dış tehditler ortadan bütünüyle
kalkana kadar da OHAL’in devamına engel olamayacaktır.
CHP’nin kıvranıp bulanması, kızarıp bozarması, kararıp bunaması nafiledir.
Cumhurun kararı açık ve nettir.
O da güçlü ve tam bağımsız Türkiye’dir.
CHP şikâyetini eğer dinleyen bulursa gitsin Cibali Karakolu’na anlatsın.
Ne yaparsa yapsın, bin yıllık kardeşliğimize leke süremeyecektir.
Büyük Türkiye’ye giden yol bizzat cumhur ittifakından geçmektedir.
Milletimizin talep ettiği millî birlik ve beraberlik ruhunu siyasi ve sosyal seviyede muhafaza etmek, iç ve dış tehditlere karşı
daha dirençli olmak amacıyla Adalet ve Kalkınma Partisi ile ittifak
yapıyoruz.
Çünkü biz, birlikten kuvvet doğar diyoruz.
Çünkü biz, birlikte rahmet vardır inancıyla yürüyoruz.
Oluşturduğumuz millî birliğimizi ve inancımızı kıracak gücü
de Allah’ın izniyle görmüyor, göremiyoruz.
Bizde pireye kızıp yorganı yakacak anlayış yoktur.
Bizde detaylara takılıp, asıl gündem ve gerçeği gözden kaçıracak basiretsizlik yoktur.
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Bizde inanç vardır, iman vardır, adanmışlık vardır, adamlık
vardır, son nefesimize, son neferimize kadar yaşatacağımız, gelecek nesillere emanet edeceğimiz kutlu ülkülerimiz vardır.
Çizgimiz bellidir, yönümüz açık, duruşumuz nettir.
Mevzubahis vatan olduğunda sınır tanımayacağımızı dost
da bilir, düşman da bilir. CHP bilmiyorsa, bu kendi sorunu, kendi
ayıbıdır.
Biz siyaseti, ancak milletimizin yüksek çıkarları, büyük hedefleri için yaparız.
Yeri gelirse elbette saklı tuttuğumuz eleştirilerimizi muhataplarının yüzüne söyleriz.
Kimseden korkmayız, kimseden de çekinmeyiz.
Hak bildiğimiz yoldan ayrılmayız, halkın çizgisinden, milletin rotasından sapma göstermeyiz.
Biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz.
Ne isek oyuz, neyi söylüyorsak onu yaparız.
CHP gibi olamayız, çürük İP’ten tutamayız, terörün siyasi
şubesine hoşgörülü bakamayız.
CHP’ye ve yancılarına dil dökmek vakit kaybı, ziyan olmuş
emektir.
Bizde böyle bir vakit, böyle bir emek yoktur.
Çünkü biz biliyoruz ki katranı kaynatmakla olmaz şeker.
İnsanın cinsi neyse döner dolaşır yine ona çeker.
Bizim kalbimiz Türklük için çarpar.
Bizim kalbimiz vatan için atar.
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Bu kapsamda cumhur ittifakına kalben inanıyor, bedenen
yer alıyor, fikren de bağlı kalıyoruz.
Varsın CHP’li yöneticiler, Edirne Cezaevi’nin etrafında dolaşsın.
Varsın Pensilvanya’dan Kandil’e kadar el sallasınlar.
Görünen köy kılavuz istemez.
Bunlar ki;
Fırat Kalkanı Harekâtı’na karşı ittifak yapmışlardır.
OHAL’e karşı omuz omuza vermişlerdir.
Zeytin Dalı Harekâtı’na karşı güç birliği yapmışlardır.
Afrin’e girilmemesini hep bir ağızdan dile getirmişlerdir.
PKK-PYD-YPG taşeronluğuna heveslenmişlerdir.
FETÖ’ye umut bağlamışlardır.
CHP-HDP-İP ittifakı kâğıt üzerinde olmasa da fiilen tescillidir, kaos mimarisi tamamlanmıştır.
Birbirlerine yaptıkları ziyaretler ise cümbüşün ruhuna uygun, curcuna havasına yatkın, cunta hevesine taş çıkarır niteliktedir. Nitekim tencere yuvarlana yuvarlana, döne döne, patırtı
gürültüyle kapağını bulmuştur.
Değerli Milletvekilleri,
Millet olma hâli; medeniyetin, medeni olma vasfının en üst
noktasıdır.
Türk milleti asırlar içinde bu medenilik seviyesine hak ederek, hazmederek, haysiyetiyle ve hatıralarıyla sivrilerek yükselmiştir.
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Biliyor ve inanıyoruz ki, egemenliğin yegâne sahibi millettir.
Karar ve iradenin ağırlık merkezi de bizatihi milletin ta kendisidir.
Demokrasi ile millet karşılıklı olarak birbirini besleyen, birbirini destekleyen, birbirini tamamlayan, hatta birbirine içerik ve
derinlik kazandıran iki değerdir.
Demokrasi dışı arayışların, millet iradesine kasteden muhtıra veya askerî müdahalelerin normal görülmesi hayaldir, imkânsızdır.
Hiçbir gayrimeşru girişim cezasız kalmamalı, yapanın yanına da bırakılmamalıdır.
28 Şubat 1997’de yaşanan ve adına postmodern müdahale
denilen demokrasi karşıtı tutumun, aradan geçen 21 yıllık süreye
rağmen yargılanıp mahkûm edilmesi elbette demokratik kültür
bakımından önemli bir gelişmedir.
5 yıldır süren, 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat Davası’yla
ilgili karar 13 Nisan 2018 tarihinde açıklanmıştır.
68 kişi beraat ederken, 21 kişi temyiz yolu açık olmak üzere
müebbet cezaya çarptırılmışlardır.
Mahkeme müebbet hapis cezası verdiği şahıslar hakkında
yaş ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak tutuklama kararı verme gereği duymamıştır.
•

Sincan’da tank yürütenler,

•

Gerekirse silah kullanırız diyenler,

•

28 Şubat’ın bin yıl süreceğini söyleyenler adaletin karşısında hesap vermişlerdir.
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Bu sonuç demokrasi ve millet adına memnuniyet vericidir.
Demokrasi elbette milletle anlamlıdır.
Milletsiz demokrasi boştur, koftur, fostur, temelsizdir, sadece zaman israfıdır.
Türk milleti kendi geleceğine, kendi kaderine yine kendisi
yön ve istikamet verecek mümeyyiz hakka haizdir.
Bu meşru ve tarihsel hakkın gaspı veya kaybı ise felakete
davetiyedir.
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi, Cumhuriyet tarihimizdeki en önemli yönetim reformu, şartlara ve gelişmelere cevap
veren en dinamik demokratik tercihtir.
Bahse konu reformun mimarı, söz konusu tercihin muhatabı büyük Türk milletidir.
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi; artan tehditlere karşı
milletin sinesinden doğan millî bir mukavemet, bekamız üzerinde
oynanan oyunlara karşı yine milletin varlığından doğrulan müteyakkız ve mümtaz bir muvaffakiyettir.
16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen halkoylamasıyla Türk
milleti tarihin akış ve ilerleyişini kutlu bir seçimle değiştirmiştir.
İç ve dış odakların art niyetli karşı çıkışlarına, garez dolu
itirazlarına, mesnetsiz ve maksatlı tepkilerine rağmen, milletimiz
% 51,4’lük destekle Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemini tertemiz iradesiyle kabul ve teyit etmiştir.
15 Temmuz FETÖ Darbe Girişiminden 641 gün sonra sistemsel ihtiyaç karşılanmış, konu kapanmıştır.
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Hiçbir dış telkin, hiçbir iç dayatma, hiçbir baskı ve gözdağı
işe yaramamış, milletin iradesine ipotek koyamamıştır.
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi artık cumhurun namusuna emanettir.
Cumhur ittifakı ise bu namusu muhafazaya tarih huzurunda
karar ve söz vermiş beka temelli ahlaki ve siyasi uzlaşmanın mutlak bir mahsulüdür.
Bildiğiniz üzere, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine tam
olarak; normal şartlarda 3 Kasım 2019 Seçimlerinden sonra geçilecektir.
16 Nisan Halkoylamasını müteakiben, yeni sistemin oylanan Anayasa gereği yürürlüğe giren üç ayağı olmuştur.
Bunlardan birincisi, Cumhurbaşkanı’nın partili olmasıdır.
Sayın Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisine üye olup, arkasından yapılan büyük kongrede genel başkanlığa seçilmesiyle
bu aşama tamamlanmıştır.
İkinci olarak, Hâkimler Savcılar Kurulunun yeniden tanzim
ve seçimidir.
Bu da geçtiğimiz yıl bir takvim çerçevesinde temin edilmiştir.
Üçüncü olarak halk oylamasına konu olan kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; Askerî Yargıtay, Askeri Yüksek İdare
Mahkemesi ve Askerî Mahkemelerin kaldırılmasıdır.
Bu üçüncü safha da icra edilerek geride bırakılmıştır.
Şimdi sırayı Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin bütünüyle hayata geçirilmesi, kurum ve kurallarıyla yerleşmesi almıştır.
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Bugün itibarıyla 3 Kasım 2019’a 566 gün, yani 18 ay 17 gün
kalmıştır.
Anlaşılacağı üzere önümüzde uzun bir süre, yorucu ve yıpratıcı bir süreç vardır.
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi üzerinde fitne üreten,
dedikodu imal eden, kriz ve kaosa gel gel yapan yerli ve yabancı
mihrakların son dönemlerde faaliyetlerine hız verdikleri bellidir,
belgelidir.
Bölgesel risk ve tehlikeler öngörülmesi, önüne geçilmesi,
ön alınması gittikçe zorlaşan kaotik ve karmaşık bir yapıya bürünmüştür.
Özellikle Suriye odaklı 3’üncü Dünya Savaşı bile konuşulmuş, emperyalizm yeni numaralarıyla sınırlarımızın hemen dibine
postu sermiştir.
Terör saldırıları kesintisiz, ara ve mola vermeksizin sürmektedir.
Millî güvenliğimize yönelik karanlık senaryolar, yeni saldırı
planları emin olunuz ki devrededir, zayıf anımız, rehavete düşmemiz kollanmaktadır.
Ülkemiz aleyhine kurgulanan, bununla da kalmayıp tedavüle sürülen siyasi ve ekonomik operasyonlar günbegün derinlik,
etkinlik, ivme kazanmaktadır.
Döviz, faiz, sıcak para üzerinden Türk milleti ambargoya
alınmaktadır.
Türkiye yüksek risk ve tehditlerin yörüngesinde, çekim alanındadır.
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Ana muhalefet partisi CHP, yanına yöresine aldığı ipsiziyle
sapsızıyla, PKK’sıyla FETÖ’süyle, HDP ve diğer rejim ve millet muhalifleriyle komplo peşindedir.
Devleti kurduğunu söyleyen CHP, siyasi köklerinden savrulup devlete kafa tutmak, daha vahimi devleti sokakta eritmek için
kolları sıvamıştır.
Karşımızda sokaklarda oturan bir ana muhalefet vardır.
CHP’li yöneticilerin PKK’lılara methiyeler düzmesi de siyasi
kopuş ve dağılıştır.
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi resmen hayata geçmeden, malum ve melun odaklar tarafından; devamlı yargılanmakta,
karalanmakta, hasar alması için eş zamanlı, eş anlı faaliyetler yürütülmektedir.
Türkiye’nin bu ağırlığın altında daha fazla kalması, 3 Kasım
2019’a kadar sabırla dayanması, geldiğimiz bu aşamada mümkün,
makul ve münasip değildir.
Türkiye’nin sistem tartışmalarıyla boğulmak istendiği bugünkü şartlar altında, 3 Kasım 2019’a kadar istikrar ve denge hâlinde ulaşması her geçen gün zorlaşmaktadır.
İktidar partisi ile varılan uzlaşma neticesinde partimiz, Mahallî İdareler Seçimi hariç olmak üzere, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde geçerli olacak cumhur ittifakının iki
paydaşından biridir.
Seçim sürecine giden yolda toplumsal, ekonomik ve siyasi
dinamikleri etkileyen çok sayıda menfi faktör yeşermekte, nüksetmektedir.
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Türkiye’nin bekası açısından cumhur ittifakıyla hasıl olan
millî mutabakatın titizlikle korunması, hedeflerine varması elzemdir.
Ancak ittifakın selameti ve seçimlerden başarıyla çıkması
için de toplumsal ve siyasi dinamikleri tayin eden unsurların dikkatle takip ve analiz edilmesi, bunların muhtemel sonuçlarının iyi
hesaplanması, atılacak adımların elde edilecek verilere göre belirlenmesi gizlenemeyecek bir ihtiyaçtır.
Önümüzde kontrol edilemeyen, beklenmedik birtakım
olumsuz gelişmelerin ortaya çıkma ihtimali ise asla göz ardı edilmemelidir.
Kaldı ki, bunun pek çok emaresi de şimdiden belirginleşmiştir.
Seçim sürecine tesir eden faktörlerin başında; Türkiye’nin
bölgesel ve uluslararası ilişkileriyle bunların sosyal, siyasal ve askerî yansımaları gelmektedir.
Bir diğer tayin edici ögeyse ekonomik göstergeler ve hükûmetin bu kapsamda alacağı tedbirlerdir.
Siyasi dengeler ve bunlarla doğrudan ilişkili toplumsal dinamikler de bahse konu unsurlar arasında yerini almaktadır.
Bir başka önemli ve müessir unsur ise uluslararası aktörler tarafından yönlendirilen denetimsiz göç trafiği, sosyal bünyeyi
zora sokacak riskli nüfus hareketleridir.
Türkiye’nin komşuları ve Batı dünyasıyla ilişkilerinde son yıllarda belirgin bir dönüşüm gerçekleşmiş; bilhassa ABD, Fransa ve
Almanya gibi ülkelerle kurulan ilişkilerin kapsam ve niteliği köklü
değişimlere uğramıştır.
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Batılı ülkelerle artık eşitler arası münasebet kurulmasından
yana olan Türkiye, bunu sağlamak üzere tesir düzeyi yüksek adımlar atmıştır.
Artık ülkemizin 16 Nisan Halk Oylamasıyla onaylanan Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine herhangi bir tavsama, gecikme
olmaksızın geçmesi millî beka ve tarihî emanetler açısından acil
hâl almıştır.
31 Mart 2019’da Mahallî İdareler Seçimi yapılacaktır.
Bu seçime 11 ay 14 gün kalmıştır.
Mahallî İdareler Seçimi’ne her partinin adayı olarak, 20 bin
538 belediye meclis üyesi, bin 258 il genel meclis üyesi, bin 398 de
belediye başkan adayı katılacaktır.
10 partinin seçimlere girdiği dikkate alındığında toplamda
231 bin 940 kişi sandıkta oylanacaktır.
Toplamda da 50 bin 317 muhtar adayı vatandaşlarımızın
huzuruna çıkacaklardır.
Mahallî İdareler Seçimi 31 Mart 2019’da yapıldıktan 7 ay 3
gün sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi gerçekleştirilecektir.
Siyasi takvim bu şekildedir.
Ancak, 31 Mart 2019’daki Mahallî İdareler Seçimi’nden
sonra Türkiye’nin hangi badirelere maruz kalacağını, neyle muhatap kalacağını tahmin etmek zor değildir.
Çünkü 3 Kasım üzerinde oynama ve kaos üretme çabaları
şimdiden ortaya çıkmıştır.
107

Mahallî İdareler Seçiminde yaşanması muhtemel kutuplaşma ve anlaşmazlıkların 3 Kasım’a nasıl yansıyacağı, ne gibi olumsuzluklara kapı aralayacağı, Türkiye’yi nerelere sürükleyeceği az
çok malumumuzdur.
Bu riski kaynağında kesmek, demokrasinin erdem ve ilkeleriyle ülkemizin ufkunu aydınlatmak başlıca amacımızdır.
Önümüzde iki seçenek vardır:
Ya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçiminin normal tarihi
olan 3 Kasım 2019 beklenecek;
Ya da millî mecburiyet ve ortaya çıkan meşru gerekçelerden
dolayı seçimler erkene çekilecektir.
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminin zamanında
yapılmasıyla ilgili talepler doğal bir haktır.
Partimizin bugüne kadar kanaati hep bu yönde olmuştur.
Sayın Cumhurbaşkanı’nın da düşünce, ifade ve temennisi
de farklı değildir.
Ancak önümüzde ülkemiz ve milletimiz aleyhine olabilecek
bir siyasi gündem ve seçim süreçleri vardır.
Bunu telafi etmek, lazım gelen önlemleri sorumluluk ve şuurla almak siyaset kurumunun ana görevi olmalıdır.
Bilinmelidir ki, gerekli uyum yasalarının süratle çıkarılmasının akabinde, Milliyetçi Hareket Partisi takdir ve tercih hakkını
seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacaktır.
Bu işi daha fazla uzatmaya gerek yoktur.
Kaosa oynayanların oyunlarını bozmak şarttır.
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Seçim var mı yok mu, erken mi olacak, zamanında mı yapılacak anlaşmazlık ve çekişmelerine son verilmesinin vakti gelmiştir.
Siyasi muhataplarımıza ve aziz milletimize samimi ve tartışılmasını ümit ettiğimiz teklifimiz şudur:
26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi’yle Büyük Taarruz’un yıldönümlerinde, Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla
sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı hem de Milletvekili Genel Seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en
makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur.
İrade milletindir, istikbal milletindir, istiklal milletindir, ihanet ise millet karşısında asla tutunamayacaktır.
İç ve dış tehditlerin ağırlaştığı zaman diliminde, Türkiye yeni
hükûmet sistemine çok seri şekilde geçmeli, taşlar yerine oturmalı, sığ tartışmalar bıçak gibi kesilmelidir.
Bize göre başka çare kalmamıştır.
Seçim güvenliği bahanesine sığınıp siyasi kundakçılıktan
medet uman, lekeli ortaklarıyla Türkiye’nin belini bükmeye çalışan CHP’ye ve diğer yancılarına hodri meydan diyoruz.
Seçimse istediğiniz buyurun gereğini yapalım.
Bırakalım hükmü Türk milleti versin.
Demokrasi sandıktır, sandık ise er meydanıdır, mertliğin
kaynağıdır.
Biz bu meydandan kaçmadık, bu kaynağa riayet ve hürmetten kaçınmadık.
Türkiye’nin başına çorap örmek için pusuya yatanları, pusularında boğalım.
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Milletin iradesine şaşı ve soğuk bakanları sandığın aleviyle
yakalım.
Söz milletindir, karar milletindir, gelecek milletindir, tercih
büyük Türk milletine aittir.
Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken, değerli milletvekili arkadaşlarımı, saygıdeğer misafirleri bir kez daha
hürmetle selamlıyor, en iyi dileklerimi sunuyorum.
Ne istiyorsak Türk milleti içindir.
Neyi amaçlıyorsak Türk milletinin lehinedir.
Sağ olun, var olun, Cenabıallah’a emanet olun.
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GENEL BAŞKANI
SAYIN
DEVLET BAHÇELİ’NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ

2 EKİM 2018

Değerli Milletvekilleri,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,
Basınımızın Mümtaz Temsilcileri,
Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor en iyi dileklerimi
paylaşıyorum.
Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında bizleri dinleyen,
izleyen aziz vatandaşlarıma, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.
Bizleri bugünlere kavuşturan Rabb’ime şükrediyorum.
Konuşmamın başında Gazi Meclisimizin kutlu çatısı altında
sizlerle yeniden bir araya gelmekten duyduğum bahtiyarlığı özellikle belirtmek istiyorum.
Bildiğiniz gibi TBMM 27.Dönem 2.Yasama Yılı 1 Ekim 2018
tarihinde, yani dün başlamıştır.
Bugün yeni Yasama Yılının ilk grup toplantısını gerçekleştiriyoruz.
Konuşmamın bu safhasında;
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Yeni Yasama Yılının ülkemize, milletimize, demokrasi hayatımıza, milletvekillerimize, siyasi partilerimize ve Milliyetçi-Ülkücü
Harekete hayırlı olmasını, nice başarı ve müspet gelişmelere vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.
Türk milletinin irade ve özlemlerinin tecelligâhı olan
TBMM’nin açık ve çalışır olması, seçilmiş vekillerin görevlerinin
başında bulunması ülkemiz için büyük bir kazanç ve demokratik
güçtür.
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin resmen uygulamaya
geçmesiyle birlikte Meclisimizin asli işlev ve işlerini daha etkin yapacağına inanıyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi; yarım asra ulaşan kadim ve köklü
geçmişiyle, şerefli ve sembolleşmiş gücüyle Türk siyasetine değer
aşılayan, Türkiye’ye hizmetle anıtlaşan millî gurur kaynağıdır.
Siyasetimizin anlam ve ahengi; mücadelemizin temkin ve
tutarlılığı; inançlarımızın haklılığı ve haysiyeti; ilkelerimizin muazzez ve meşruluğu; ülkülerimizin yücelik ve yüksekliği on yıllar boyunca çizgimizin kırılmadan muhafazasını sağlamıştır.
Yüksünmeden yürüdük, şımarmadan, kırıklık yaşamadan
yükseldik.
Bu sayede milletimizin desteğiyle, duasıyla ve engin gönlünü kazanarak varlığımızı sürdürdük, TBMM’de temsilimizi devam
ettirdik, ettiriyoruz.
Milliyetçi Hareket Partisi 24 Haziran 2018 Pazar günü, çok
zorlu şartlarda yapılan bir seçimin ardından 50 muhterem milletvekiliyle Mecliste grup kurma hakkını elde etmiştir.
Yapamazlar dediler, yaptık.
Başaramazlar dediler, başardık.
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Devrilir gider dediler, direndik, dirilişimizle kötü iddia sahiplerini ve iftiracı çevreleri mahcup ettik, maskaraya çevirdik.
Onlar konuştu, biz inandık.
Onlar atıp tuttu, biz milletimize güvendik.
Anket şirketlerinin uydurmalarına kulaklarımızı tıkadık,
ama hesaplaşacağımız günlerin geleceğine bilerek hazırlıklarımızı
yaptık.
Kiralık gazeteci ve sözde aydınların yalan ve algı oyunlarına
göğüs gerdik.
% 2-3 oy alırlar, erirler, çökerler, grup bile kuramazlar diye
nifak ve dedikodu yayanları tek tek not aldık; sonra hepsine birden öyle bir teşekkür ettik, şaştılar kaldılar, donuk donuk baktılar,
şoktan şoka girdiler.
Sizler yalnızca milletvekili olmadınız; şiddetli bir kuşatmayı
yaran kutlu bir inancın neferleri mertebesine yükseldiniz.
Sizler kurulmuş tuzakları, kudurmuş tahrikçileri mücadelenizle yıktınız, ayaklarınızın altında çiğnediniz.
Yazılmış iğrenç senaryoları buruşturup muhataplarının başına geçirdiniz.
Milliyetçi Hareket Partisine idam fermanı yazanları, infaz
mangalarını, siyasi provokatörleri, kara kampanya mucitlerini, tefrika muhiplerini kâbusla tanıştırıp hayal kırıklığına uğrattınız.
Engelleri aştınız, oyunları bozdunuz.
Hepinize teşekkür ediyor, alayınızı yürekten kutluyorum.
Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, seçilen milletvekili arkadaşlarım kadar seçilemeyen, fakat canla, başla çalışan milletvekili adaylarımızı, bütün teşkilatlarımızı da yürekten tebrik ediyorum.
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Biz büyük bir aileyiz.
Biz büyük bir davanın timsalleriyiz.
Biz büyük bir sevdanın temsilcileriyiz.
Milliyetçi Hareket Partisi dünden bugüne;
Başkalaşma akıntısına kapılmadı, başkalarına özenmedi, özgüvenini kaybetmedi.
Değişip, dönüşüp, hatta melezleşip kökünden ve öz değerlerinden kopmadı.
Deyim yerindeyse, kendi kurşunumuzla ölmeyi başkalarının
ipiyle sallanmaya hep tercih ettik.
Belki az olduk; zaman oldu geride kaldık, yeri geldi dara
düştük, kimi hallerde zora girdik; ancak helal yoldan çıkmadık, vatan ve millet sevdasından asla sapmadık.
Kendimize güvendik, Allah’a inandık, sırtımızı ona buna değil, bizzat egemenliğin sahibi aziz Türk milletine dayadık.
Baharda hazan mevsimini yaşatmak istediler.
Gövdemizden yarmak istediler.
Hadi yaz geldi dedik, baktık ki ayaz vurdu, don tuttu.
Gene de yılgınlık göstermedik.
Gene de eğilmedik gene de yenilmedik, Allah şahit yeise
düşmedik.
Vatanın her karış toprağına derin korku kuyuları kazanlara,
ihanet jeneratörü gibi faaliyet gösterenlere karşı irfanımızla direndik, imanımızla devleştik.
İnandık, her zaman ileriye baktık.
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İrade gösterdik, parlak ufuklarla odaklandık.
Heyecanımızı çılgınlık görenler çıktı.
Cesaretimizi yanlışa yoranlar oldu.
Geçmişi kucaklayarak geleceği kuşattık.
Kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulan Türk milliyetçileri
olarak çağın hastalıklarına, zamanın hasarlarına, siyasi ve ideolojik
hezeyanlara set çektik, sur ördük, taviz vermedik, teslim olmadık.
Türklüğün bekasını, Türkiye’nin tarihî haklarını siyaset üstü
bir derinlikle kavrayıp vazgeçilmez ve üzerinde tartışılmaz millî bir
görev saydık, mukaddes bir emanet gördük.
Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşündük.
Bakınız merhum Ömer Seyfettin, 30 Nisan 1914’te yazdığı
bir makalesinde aynen şöyle diyordu:
“Öldükten sonra ruhlarımız kabrimizin üstünde, torunlarımızın ihtiramla gezindiğini görecek, Türklük yaşadıkça namımızın
hamiyet ve şefkatle anıldığını işitecektir.”
Arayışımızın, amacımızın özü budur, amacımızın esası da bu
şekildedir.
27.Dönem TBMM’nin 2.Yasama Yılında yine çok çalışacağız.
Milletimizin hassasiyet ve hedeflerine tercüman olacağız.
Konuşacağız, uzlaşacağız, alınan kararlara yapıcı şekilde katılacağız, milletimizin lehinde tavır ve davranış göstereceğiz.
Seçim Beyannamemizde vadettiğimiz ne varsa gerçekleşmesi için çaba ve gayret harcayacağız.
Yorulmak yok.
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Vazgeçmek yok.
Atalet yok.
Gevşeklik hiç yok.
Ya başaracağız ya başaracağız, ortası yok.
Bu yeni Yasama Yılında hepinize güveniyorum.
Komisyon toplantılarında, genel kurul çalışmalarında ve diğer yasama faaliyetlerinde fedakârca bulunmanızı, şuurlu ve hazırlıklı şekilde katılmanızı, bununla birlikte tam bir devam sağlayarak
gereğini yapmanızı önemle bekliyor, öncelikle temenni ediyorum.
Muayyen ve müdrik bir ruhla sizlere umut bağlamış vatandaşlarımızın haklarını savunmanızı, mazlumların nefesi, sessiz milyonların yükselen sesi olmanızı hem rica ediyor, hem de hepinizi
görevlendiriyorum.
Bekleyecek vaktimiz yoktur.
Oyalanmaya hâlimiz yoktur.
Yerimizde saymaya, patinaj yapmaya, mirastan yemeye
hakkımız yoktur.
Her milletvekili arkadaşıma yeni Yasama Yılında üstün başarılar diliyor, Allah yâr ve yardımcınız olsun diyorum.
Partimizin 50. yılı kutlamalarına az bir süre kala, 50 milletvekiliyle istikbalin mimarisine, istiklalimizin muzafferliğine sonuna kadar destek verip, bu uğurda hizmet edeceğiz.
Unutmayınız hiç kimsenin, hiçbir oluşumun lütfuna, himmetine, hikmetine muhtaç değiliz.
Hiç kimsenin kollamasına, korumasına ihtiyaç da duymuyoruz.
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Bize Allah’ın himayesi yeter, keremi yeter, bize milletin sevgi ve desteği yeter.
Diyor ya merhum Namık Kemal:
“Kimsenin lütfuna olma talip; bedeli cevher-i hürriyettir.”
Biz haysiyet ve hürriyetimizle varız; bedel ödetecek, diyet
isteyecek henüz anasının karnından doğmamıştır; eğer böyleleri
varım diyorsa alnını karışlar, aklını alır, haddini bildiririz.
Biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz.
Biz Türk milletinin ta kendisiyiz.
Biz Türkiye’yiz, Millî Mücadele’yle tezahür etmiş kuruluş
felsefesinin, devleti ebed-müddet, milleti ebed-müddet şuurunun
bayraktarıyız.
Biz Türklüğün keskin kılıcı, kardeşlik ve beraberlikle geçen
kutlu asırların ebedî muhafızları, taşıyıcı kudreti, tayin edici kuvvetiyiz.
Değerli Arkadaşlarım,
Muhterem Misafirler,
Küresel ısınma, buzulların erimesi, çevre kirliliği, çölleşme,
erezyon, orman alanlarının yok edilmesi, karbondioksit emisyonundaki artışlar, doğal afetler, son tahlilde iklim değişiklikleri insanlığı tehdit ve meşgul eden temel mesel eler arasındadır.
Nüfus artışlarının, kentleşme ve sanayileşme olgularının
makul taraflarının yanında pek çok olumsuzluğu da muhtevasında
barındırdığı bilinmektedir.
Tarım ilaçları ile zehirlenen tohumları yiyen, suları içen nice
kuş türü ve diğer hayvanların maalesef giderek nesli tükenmektedir.
119

Denizlerdeki petrol platformlarından sızan ve ham petrol
taşıyan tanker kazalarında denize dökülen binlerce ton ham petrol bir yanda denizleri kirletirken diğer yanda deniz canlılarının
ölümüne yol açmaktadır.
Uluslararası toplum, iklim değişikliklerinin telafisi zor zararlarına, çevre felaketlerinin neden olduğu yıkıma çare bulmak
zorundadır.
Bu kapsamda ülkelerin yönetim yapıları, karar organları,
siyaset ve sosyal bünyeleriyle birlikte insani yönelimler derinden
etkilenmektedir.
Sürdürülebilir kalkınma ve büyüme yakalanacaksa çevreye
hassasiyet gösterilmeli, gelecek nesillerin hayatına saygı ve riayet
duyulmalıdır.
Teknolojinin sağladığı konfor ve keyiflerden istifade eden
insanlık, ne yazık ki müessif ve menfi açmazların pençesindedir.
Velhasıl giderek yerkürenin dengesi bozulmaktadır.
Daha iyi bir dünya özlemi yerini günbegün karamsarlığa bırakmaktadır.
Ayrıca doğal afetlerdeki sıklık ve acıklı sonuçlar üzerinde de
kararlı ve samimi şekilde düşünülmeli, emek ve mesai harcanmalıdır.
Geçtiğimiz günlerde dost ve kardeş ülke Endonezya’nın bir
adasında yaşanan deprem, ardından oluşan tsunami yüzlerce insanın ölümüne, binlercesinin yaralanmasına yol açmıştır.
Bu felakette hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına, Endonezya halkına ve devletine taziye dileklerimizi iletiyor, yaralılara
da acil şifalar diliyorum.
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Medyada Kırbaç Kasırgası olarak isimlendirilen ve Türkiye’yi
etkileme ihtimalinden bahsedilen fırtınanın çok şükür ülkemizi teğet geçmesi de bizleri memnun etmiştir.
Beşeri ve doğal afetlere karşı küresel farkındalık düzeyinin
yükseklişi en başta gelen dileklerimizden birisidir.
Elbette acılar paylaşıldıkça azalacak, mutluluklar paylaşıldıkça artacaktır.
Mesela ekonomik fırtınaya tutulduğumuz andan itibaren
fırsatçılık yapan, kârına kâr katan, haksız kazanç ve servet edinen
kim varsa ne paylaşmayı ne bölüşmeyi ne de millî mensubiyeti
idrak ve özümsememiş utanmazlardır.
Savaş yıllarında karaborsacılık yapan, stokçuluktan geçinen
satılmışların durumu ne ise ekonomik saldırıda ahlaksızlık yapan,
fiyat etiketlerini şişirenler de aynıdır.
Vatandaşlarımız ne yerim ne içerim derdindeyken, kurdaki
artışı fırsata çevirenlerin nasıl bir vicdanları, nasıl bir insanlık anlayışları vardır?
Maneviyatımızın neresinde fırsat düşkünlüğüne cevaz bulunacaktır?
Kemerleri sesi çıkmayan milyonlar mı devamlı surette sıkacaktır?
Ekonomik çilelere, fahiş zamlara, anormal fiyat artışlarına
her durumda hâline şükreden, bir lokma bir hırka diyen müşfik,
dar gelirli, elinde avucunda bir şey kalmamış insanlarımız mı katlanacaktır?
Döviz fiyatları indi, iniyor.
Ekonomik yangın söndü, sönüyor.
121

Peki, yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak; aynısıyla geri
alınmayacak mıdır?
Hükûmet kurnaz ve sinsi fırsatçıları teker teker belirlemelidir.
Stokçuluk yapanları, bankasındaki parası kadar yerli olup
yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı mutlaka bu
karanlık niyetlileri deşifre etmelidir.
Nedir bu içimizdeki haşeratlardan çektiklerimiz?
Nedir bu zor günlerde cüzdanını ve kasasını tıka basa dolduran hayâsızlardan gördüklerimiz?
Kötü günlerde hiç sesi sedası duyulmayandan, zoru paylaşmayı bilmeyenden, nimette önde, külfette en arkada olandan hiç
millî şahsiyet çıkar mı? Hiç karakter ve kaliteye şahit olunur mu?
İnsanlık bunlardan, Türkiye bu bereketsizlerden çok zarar
görmüştür.
Kendimizi ne dünyadan soyutlayabiliriz ne de etrafımıza bariyerler dikerek sorunlardan uzak durabilir, gelişmelere mesafeli
bakabiliriz.
Aksi bir tercih ve tutumun doğru olmadığına da inanırız.
Bize dokunmayan yılan bin yıl yaşasın demek bedhahlık değilse biliniz ki bencilliktir, edilgen benliktir, güdülen bir anlayıştır.
Hem maşerî vicdana hem insanlık vicdanına hâkim olmasını
temenni ettiğim empati hissiyatının tam ve kesin olarak tecellisiyle gerek içimizdeki gerekse de dışımızdaki hadiselere müdahil
olma, bunlara karşı söz söyleme hakkını kazanabiliriz.
Mesela komşunun evi yanarken mutlu olamayız.
Muhtaç ve düşkünler varken huzur bulamayız.
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Ekonomik hezimet yaşayan varken rahat uyuyamayız.
Bugün dünyada sayıları 850 milyona yaklaşan insan gece
yatağa aç giriyor, bir o kadarı içecek su bulamıyor.
Yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısı 1 milyar civarındadır.
Sadece Nijerya, Somali, Güney Sudan ve Yemen’de 1 milyon
400 bin çocuk açlıktan dolayı ölümün kıyısındadır.
Dünya genelinde ise saatte 300, yılda ise 2 milyon çocuk
açlıktan hayatını kaybetmektedir.
Tedbir alınmazsa 2025’te 450 milyon çocuğun açlıktan etkileneceği yapılan araştırmalarla tespit edilmiştir.
Bir tarafta doymayan, kanmayan, su ve ekmek bulamayan
yüz milyonlar; diğer tarafta ise obezliğine çözüm arayan, diyet ve
kilo vermek için milyon dolarları harcayan bir azınlık vardır, ne hazin ki malum küresel çelişki her geçen gün kökleşmektedir.
2020’de dünya nüfusunun 7,6 milyara ulaşacağı tahmin
edilmektedir.
İnternete bağlı cihazların 34 milyar düzeyinde olacağı öngörülmektedir.
Şu anda dünya çapında 3,7 milyar İnternet kullanıcısı her
gün 300 milyara yakın e-mail göndermektedir.
Aktif durumda 2 milyar Facebook, 300 milyon Twitter kullanıcısı vardır ve her hecen gün bu sayılar çoğalmaktadır.
4’üncü Sanayi Devrimi’ne geçişle birlikte dijital gelişmelere
yenileri eklenmiş, şeylerin interneti, her şeyin interneti yeni imkânlar olarak karşımıza çıkmıştır.
2025’e gelindiğinde şeylerin İnternet’inden elde edilen gelirin, lütfen dikkat buyurunuz, 11,1 trilyon dolara ulaşacağı ileri
sürülmektedir.
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Dünyada sefalet korkunç boyutlara tırmanırken, sefa ve sefahatte bir o kadar yaygınlaşmaktadır.
Küresel eşitsizlik, küresel adaletsizlik, küresel dengesizlik
endişe verici noktalardadır. Ve devamlı yükseliş hâlindedir.
Böyle bir dünya tablosunun sürdürülmesi, sürdürülebilir nitelikte olması imkânsız, idame ve idaresi hayaldir.
Dünya genelinde 260 milyon insan sosyal, ekonomik ve siyasal açmazlardan dolayı daha iyi imkânlara kavuşmak maksadıyla
yollara düşmüş, göçe zorlanmış veya kendi isteğiyle göç etmiştir.
70 milyon insan yerinden yurdundan zorla koparılmıştır.
İnsanların yardım çığlıkları ses geçirmez güvenlik duvarlarının ardında sönüp gitmektedir.
Zulüm egemenlik kurarken, zalimler sözü geçer hâle gelmişledir.
Çarpıklıklar diz boyudur.
İnsani değerler yerlerde sürünmekte, insanlık meçhul sürgünlere yollanmaktadır.
Bilhassa Orta Doğu, Afrika ve Asya’nın bir bölümü kan revan içindedir.
İnsan hakkı ihlalleri, demokrasiye vurulan prangalar, özgürlüklere giydirilmiş deli gömlekleri, terör saldırıları, katliamlar,
ekonomik alaboralar, sosyal krizler, siyasal kanamalar, nüfuz kavgaları, devletler arası şiddetli rekabetler masumlara hayatı zindan
etmektedir.
Geçen hafta, ABD’nin New York kentinde düzenlenen
73’üncü Birleşmiş Milletler toplantısı sadece günü kurtarmış, sadece durumu idare etmiş, sadece belagat ve demagojiye ev sahipliği yapmıştır.
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Küresel düzeyde;
Haitili mağdurları, Sudanlı muhtaçları duyan yoktur.
Suriyeli garibanları, Gazzeli yetimleri, Kudüslü öksüzleri,
Kerküklü yavruları sahiplenen yoktur.
Somalili, Arakanlı, Kaşgarlı masumlara el uzatan da görülmemiştir.
Türkiye’nin dışında samimiyetle mücadele eden hiçbir ülkeden bahsetmek söz konusu olmayacaktır.
Afrika denildi mi safariyi akıllarına getirenler, Orta Doğu denildi mi yer altı zenginliklerini düşünenler, bir damla petrolü bir
damla kandan değerli bulanlar bize hangi insanlık dersini, hangi
insani erdemleri anlatacaklardır?
Anlatsalar bile inandırıcı olacaklar mıdır?
Hadi inandık sayalım, bugüne kadar sonuç ne olmuştur da
bundan sonra ne olacaktır?
73’üncü toplantının teması olarak belirlenen; “Birleşmiş
Milletler’in Tüm İnsanlarla İlgili Olmasını Sağlamak: Barışçıl, Adil
ve Sürdürülebilir Toplumlar İçin Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar” iddiası yalnızca lafta kalmıştır.
Birleşmiş Milletlerin ana yapısı ve karar alma şekli değişime
uğramadıktan sonra barış ümitleri, adalet çağrıları, huzur ve istikrar arayışları asla gerçekleşmeyecektir.
İnsanlığın Güvenlik Konseyi üyesi beş ülkenin ağzına baktığı
bir küresel organizasyondan bir şey çıkması, yaralara merhem olması akıl dışılıktır.
Birleşmiş Milletler uluslararası sömürü çarkının kaynağı,
emperyalizmin makyaj ve maskesidir.
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Bugüne kadar yaşananlar başka bir şey söylememize hakikaten de mahal bırakmamıştır.
İnsanlık vicdanına tercüman olamayan, emzikli bebeklerin
açlığına, milyarlarca mazlumun yokluğuna, yoksulluğuna çözüm
getiremeyen, devamlı topu taca atan küresel bir teşkilattan bir
şey beklenmesi, umut verici bir netice istenmesi zaman kaybıdır,
emek ve enerji israfıdır.
Zalimlere çıt çıkarmayan, bununla da yetinmeyip terör örgütlerini palazlandırıp hıyanetlerini teşvik eden, oluk oluk akan
kanları seyreden sözde gelişmiş ülkeler insanlıkta sınıfta kalmışlardır.
Ve bize öğretecekleri, gösterecekleri, işaret edecekleri hiçbir şey yoktur.
İnsana hürmet duymayan her silahlı ve teknolojik güç saman alevi gibidir.
Sönmesi, bir süre sonra silinip gitmesi kaçınılmazdır.
Birleşmiş Milletler önce insan temelli olmalıdır.
Sonra devletlerin eşit temsil, karar ve katılımına imkân sağlamalıdır.
2000 yılında dünyada toplam askerî harcamaların tutarı
800 milyar dolar iken, şimdiler de bu rakam 2 trilyon dolara yaklaşmıştır.
Mazlumlara ekmek değil, namluya sürülmüş kurşun verilmektedir.
Silahlanma yarışı insani yardımları âdeta sindirmiş, silindir
gibi ezip geçmiştir.

126

Kuşku yok ki, Birleşmiş Milletler ahlaki ve vicdani temelde;
adil ve hakkaniyet ölçülerine müzahir şekilde yeni baştan planlanmalı ve yapılandırılmalıdır.
Dünyayı avucuna almış beşli çetenin, yerküreyi kasıp kavuran vahşet döngüsüne hız veren beşli grubun hâkimiyet ve
hükümranlığı sorgulanmadan dünya dönse bile, daha iyiye, daha
güzele, daha istikrara asla ulaşılamayacaktır.
Sayın Erdoğan’ın 25 Eylül 2018’de Birleşmiş Milletler Genel
Kurulunda yapmış olduğu konuşma etkilidir, kendi içinde tutarlıdır, Türkiye’nin duruşunu teyit etmiştir.
Trump’ın ekose siyaseti, ucube düşünceleri, tabansız ve
temelsiz sözleri, ticaret ve ekonomik operasyonları insanlığın gelişim ve ilerleyişini durdurmaya çalışsa da hevesi kursağında kalacak, beyhude provokasyonları Amerikan halkı tarafından mahkûm
edilecektir.
Zulümle abat olanın akıbeti her zaman berbat olacaktır.
Dünyayı var eden savaşlar, kıtlıklar, anlaşmazlıklar, çatışmalar, zorbalıklar değil, adalettir, beşerî asalettir, insani miras ve
müktesebattır.
Yaşanabilir başka bir dünya tasavvur ve tezekkürünün tartışılma, konuşulma ve hayata geçirilme zamanı gelmiştir, zaman
kaybına tahammül ise kalmamıştır.
Değerli Arkadaşlarım,
Sayın Cumhurbaşkanı’nın Birleşmiş Milletler toplantısından
sonra düzenlediği Almanya ziyareti son derece faydalı olmuş, körelen ilişki ağları tekrar canlanmaya başlamıştır.
Türkiye’yle Almanya’nın arasındaki buzların erimesi, soğuklukların yavaş yavaş giderilmesi, yeni ve temiz bir sayfa açılma hedefi olumlu bir gelişmedir.
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Dileğimiz gerginlik, kopuş ve ayrılış değil, uyum ve iş birliğidir.
Ne var ki, Almanya Başbakanı Merkel’in Sayın Erdoğan’la
birlikte düzenlediği basın toplantısında FETÖ konusundaki tespit
ve değerlendirmeleri hem izaha muhtaç hem de oldukça hatalıdır.
Şansölye Merkel özetle şunları ifade etmiştir:
“FETÖ konusunu ciddiye alıyoruz, ama daha çok delile, bilgiye, FETÖ’yü PKK’yla bir tutmak için daha fazla kanıta ihtiyacımız
vardır.”
Almanya Başbakanı FETÖ için hâlâ kanıt arıyorsa, hâlâ daha
çok bilgi istiyorsa biliniz ki, bu kapsamda henüz bir arpa boyu mesafe aldığımız söylenemeyecektir.
Almanya’da FETÖ’ye Gülen hareketi denildiği müddetçe, bu
hainlerle, bu Haşhaşilerle Avrupa düzleminde nasıl mücadele edilecektir?
251 vatan evladının şehadeti delil değil mi?
2 bin 194 vatan evladının yaralanması delil değil mi?
15 Temmuz gecesi yağdırılan kurşun ve bombalar delil sayılmayacak mı?
Almanya Başbakanı nasıl bir delil istiyor?
Bu esef ve endişe verici tutumunu hangi çevre ve odaklar
tahkim ediyor?
Hainin delili mi olur?
Teröristin belgesi mi araştırılır
Terör örgütlerine sabıka kaydı mı sorulur?
Hain haindir, terörist teröristtir, imhaları ve cezalandırılmaları da vaciptir, haktır, hukukun bizatihi ifa ve ifadesidir.
128

Almanya Başbakanı 15 Temmuz’a yanlış yerden, yanlış yönden, yanlış fikirlerden bakmaktadır.
Bildiğimiz kadarıyla Sayın Merkel denize düşmemiştir, o
hâlde yılana sarılmasına gerek yoktur.
Himmet vermemiş, hizmet diye hıyanete tamam dememiştir. Bu da açıktır.
Sanıyorum maklube yemediğinden zehirlenmesi de söz konusu değildir.
Peki bu FETÖ’ye müsamahasını, FETÖ’ye ilgi ve hassasiyetini nasıl yorumlayacağız?
Bunu dostluk ve müttefiklik ilişkilerine nasıl sığdıracağız?
Bir Alman atasözü der ki, “Ağaçlar gökyüzünde yetişmez.”
Elhak doğrudur. Zannederim hiç kimse aksini iddia etmeyecektir.
FETÖ konusunda delil istemek, gökyüzünde ağaç dikmeye
yeltenmektir, bununla da yetinmeyip dikmediğini yetiştirmeye
heves etmektir.
Bu denli hezeyan bu kadar hakikat ihlalidir.
Eğer cesaretleri varsa, yürekleri yetiyorsa desinler ki, FETÖ’yü seviyoruz, FETÖ’nün arkasındayız.
Kaldı ki daha tutarlı daha dürüst olurlar.
Hiç olmazsa niyetler belli olur, ittifaklar netleşir, karanlık iş
birlikleri berrak şekilde açığa çıkar.
Hele Almanya Cumhurbaşkanı’nın Sayın Erdoğan onuruna
verdiği akşam yemeğinde, ülkemiz aleyhine yaptığı ağır, haksız ve
mesnetsiz eleştirileri ne misafirperverliğe ne de devlet adamlığı
kisvesine uygun düşmüştür.
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Türk milleti başının üstünde yeri olanları bugüne kadar hiç
indirmemiştir, ta ki kendileri düşesiye kadar.
Hz Mevlana diyor ya; “Sizi üzenlere hâlâ selam veriyorsanız,
bu vicdanınızın sadakasıdır.”
Öyle değil midir ki, istedikleri gibi olmayınca istenilmeyen
olursunuz.
Bırakınız olsun, bırakınız ülke olarak verdiğimiz selamlar
vicdanımızın sadakası yerine geçsin.
Ülkelerine sığınan kaçak ve casusları el üstünde tutan, onlardan Türkiye’yi dinleyen, onlara el bebek gül bebek muamelesi
yapan ABD ve Avrupa ülkeleri karşısında kurt yalnızlığımızla, kudretli onurumuzla duruş gösteririz, ama asla eğilmeyiz asla başımızı
öne eğmeyiz.
Almanya Türkiye’nin egemenlik haklarına saygı duyuyorsa,
FETÖ’yü terör örgütü olarak, hem de PKK’dan daha beter bir cani
örgüt olarak tanımalı, ülkesindeki FETÖ’cüleri iade etmelidir.
Korkmasınlar, teröristlere sadece döktükleri kanların, teşebbüs ettikleri darbenin bedeli hukuk nezdinde, bağımsız mahkemeler önünde katbekat ödettirilecektir.
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2024 Avrupa
Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak ülkeyi 27 Eylül 2018’de ilan
etmişti.
Bu ülkenin ise Almanya olacağı belirlenmişti.
Ülkemizin bir kez daha hakkı yenmişti.
Türkiye’den firar eden bir kaçak ve ajan Twitter mesajında
dedi ki:
“Demokrasisi olmayana top bile verilmez.”
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Kendisine ne verildi bilmiyoruz, ama bize ne verilmesi gerektiğini, verilince ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz.
Derler ki, keçi kurttan kurtulursa gergedan olurmuş.
Bu casus gergedan olduysa mesele yoktur, şayet olmadıysa,
hâlâ iki ayaklı bir canlıysa, adaletin mührü inşallah Türk milletinin
hükmünü eninde sonunda alnına kazıyacaktır.
Değerli Milletvekilleri,
21.yüzyılın değişim ve dönüşüm dönemi olması toplumsal
krizleri, siyasi çözülmeleri, duygusal iniş ve çıkışları olağan hâle
getirmiş, içinden çıkılmaz bir uçuruma sürüklemiştir.
Küreselleşme, ulus devletlerin bütün savunma hatlarını
yararak alt kimlikleri coşturmuş, birey üzerinden tanımlanan bir
demokrasi çerçevesini inşa etmeyi hedeflemiştir.
Küreselleşmenin ürettiği demokratik değerlerle ulus devlet
formatı içerisinde gelişen demokrasi kalıpları birbirine tam olarak
uymadığından pek çok sorun ve sıkıntı doğmuş ve ortaya çıkmıştır.
Bu çerçevede meydana gelen uluslararası krizler hep gerçekleri görememenin, hazırlıksız yakalanmanın, maksatlı ve marazi yaklaşımların sonucunda patlak vermiştir.
Komşu ülkelerde yaşanan vahim gelişmeler, seri cinayetler,
sınır ve haritalarla oynamalar, etnik ve mezhep temelli çatışmalar,
hegemonik boğuşmalar terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürmüş,
değirmenine su taşımıştır.
Irak ve Suriye’deki gerilimler bu ülkelerle sınırlı kalmamıştır.
Özellikle Türkiye’yi yakından ve yanıcı şekilde etkilemiştir.
Buna rağmen millî bekamızın müdafaası için her çalışma fedakârlıkla, vatan sevgisiyle yerine getirilmiştir.
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Ülkemiz, sınır ötesinden kaynaklanan terörist saldırıları,
düşmanca komploları hem göğüslemiş, hem de siyasi ve diplomatik tedbirlerle iradesini teşekkül ettirmiştir.
Cenevre’de, Astana’da, Soçi’de, İstanbul’da yapılan ve yapılması planlanan görüşmelerde ülkemiz haklı ve meşru tezlerini
seslendirmiş, komşu ülkelerden kaynaklanan husumet dalgasına
cephe almıştır.
Türkiye’nin güney kara sınırlarına mücavir alanlarda sahnelenen vahim senaryolar zamanında ve millî güç unsurlarının harekete geçirilmesiyle şimdilik kesilmiştir.
Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin millî güvenliğine yönelik her türlü muhasım faaliyetleri, Irak ve Suriye’den ülkemize yönelen saldırıları bertaraf etmek, muhtemel kitlesel göçlere önlem
geliştirmek hususlarında hükûmete tam destek verecektir.
Bu maksatla TBMM gündemine gelen; hudut, şümul, miktar
ve zamanı hükûmetçe takdir ve tayin edilecek şekilde Türk Silahlı
Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi hareket ve müdahalede
bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesiyle ilgili tezkereye
evet oyu verecektir.
Terör örgütleri ister Fırat’ın doğusunda, ister Fırat’ın batısında, isterse de ülke topraklarında olsun, hepsini birden imha
etmek kaçınılmaz millî zarurettir.
Varlığımıza ve istiklalimize kasteden, kurşun atan, pusu kuran, bomba fırlatan, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne saldırı düzenleyen kim varsa kafaları koparılmalıdır.
Her yerde temizlik, hep temizlik, tam temizlik, sürekli temkin
ve tedarikli iradeyle hareket etmek bekamız için şarttır, elzemdir.
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Muhterem Arkadaşlarım,
Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz hafta sonunda Kızılcahamam Patalya Otel’de milletvekilleri, MYK ve MDK üyelerimizin katılımıyla
düzenlediğimiz müşterek toplantı gayet başarılı geçmiştir.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahallî İdareler Seçimlerinde takip ve temin edeceğimiz
strateji ve politikalar görüşülmüş, kabulü sağlanmıştır.
Tekraren ifade ediyorum ki, parti olarak belediye başkanlarımızı merkez yoklamasıyla belirleyeceğiz.
Ve de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında her
yerde, her seçim çevresinde, her büyükşehir, il, ilçe ve beldede
adaylarımızı çıkartarak Mahallî İdareler Seçimlerine katılacağız.
Mutlaka başaracağız, Allah’ın izniyle en iyi sonucu alacağız.
Biz cumhur ittifakına bağlıyız.
Gevezelik yapan, hazımsızlık gösteren, alttan alta ittifakı
tahribe yeltenen kibir yuvalarını, yoğurdum ekşi, peynirim küflü
demeyen bedbahtları dikkate ve ciddiye almayacağız.
İşimize bakacağız, önümüzdeki gündemlere kilitleneceğiz.
Eğer sabrımızı taşırırlarsa, bize tepeden bakıp asap bozucu
imalarına, edep dışı ifadelerine devam ederlerse unutmasınlar ki,
biz de gafile söylenecek ne söz biter, ne de tepki diner.
Cumhur ittifakı Cumhuriyet’in bekçisi, Türk milletinin ümididir.
Üstelik beka, güvenlik ve istikrar temeline dayanmaktadır.
Siyasetimizi müzmin ve mihnet içinde olduğunu sananların,
partimizi muavenete muhtaç değerlendirenlerin aklına şaşar, kendi ayaklarına kurşun sıkmamalarını tavsiye ederim.
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Sözlerime son verirken, siz değerli milletvekillerimize bir
kez daha yeni Yasama Yılında başarılar diliyor, hepinizi Cenabıallah’a emanet ediyorum.
Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın diyorum.
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GENEL BAŞKANI
SAYIN
DEVLET BAHÇELİ’NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ

9 EKİM 2018

Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,
Medyamızın Kıymetli Temsilcileri,
Bu haftaki Meclis Parti Grup toplantımıza başlarken saygın
heyetinizi hürmetle selamlıyor, başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum.
Grup toplantımızı ekranları başında dikkatle takip eden
muhterem vatandaşlarıma, değerli dava arkadaşlarıma saygı ve
şükranlarımı sunuyorum.
Türk milleti üzerinde yaşadığı vatan coğrafyasında asırlardır
kıran kırana varoluş mücadelesi vermektedir.
Bu mücadelenin gerilimi bugüne kadar hiç düşmemiş, sıcaklığı hiç azalmamıştır.
Bağımsızlığımızın bedeli nice fedakârlıklarla ödenmiştir.
Vahşi emeller nice kahramanlıklarla örselenmiş ve göğüslenmiştir.
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Vatanımızda gözü olanlar, millî birliğimiz üzerinde hesap
yapanlar, geleceğimize pranga vurmaya kalkanlar içine düştükleri
yanlışın ağır faturasına mutlaka katlanmışlardır.
Özellikle vurgulamalıyım ki, tarihi istikbale taşıyan millet
varlığıdır.
Bir milleti kimliğinden, köklerinden, değerlerinden, kararlılığından ayırmadan vatanından koparmak imkânsız bir hayaldir.
Türk milletini vatanından mahrum etmek isteyen dâhilî ve
haricî mihraklar kimi zaman kimliğimizle oynamışlar, kimi zaman
geçmişimizle uğraşmışlar, kimi zaman da bin yıllık kardeşliğimizle
çatışmışlardır.
Allah’a çok şükür bugüne kadar amaçlarına vasıl olamamışlardır.
İnanıyorum ki, bundan sonra da olamayacaklardır.
Terörizmi milletimizle hesaplaşma vasıtası görenler, kanlı
saldırıları provoke ve tahrik edenler elbette Türkiye’nin ne gerçek
dostu ne de gerçek müttefikidir.
Bunlar olsa olsa açık seçik Türk ve Türkiye hasımlarıdır.
Bir eliyle selam verip diğer eliyle teröristlere silah tutuşturanlar insanlık değerlerini çiğneyen zalimlerdir.
Teröristleri besleyip büyütenler aynı zamanda büyük bir insanlık suçunun ortaklarıdır.
Gerek siyasi yollarla gerekse de mali ve lojistik imkânlarla
terörizmi hem himaye hem de terör faaliyetlerine aleni hizmet
edenler ortaya çıkan vebalde payları bulunan karanlık odaklardır.
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Türkiye’yi terörle köşeye sıkıştıracaklarını, terörle susturacaklarını zannedenler kifayetsiz muhteris, kişiliksiz muhasımlardır.
Bunların suret ve siretleri gayet net olarak bilinmektedir.
Kim ne yaparsa yapsın, hangi tezgâhtan, hangi komplodan,
hangi sefil senaryodan medet umarsa umsun; boştur, beyhudedir,
başarısız kalmaya mahkûmdur.
Türk milleti teröre boyun eğmez, eğmemiş, eğmeyecektir.
Türk milleti iğrenç ve ilkel proje terör örgütlerine, bir adım
gerilerinde durup sürekli itekleyen ve cinayetleri talimatlandırıp
tembihleyen ülkelere teslim olamaz, olmayacaktır.
Elbette vatan müdafaasında şehit verdiğimiz her evladımız
yüreklerimizi kavuruyor.
Ateş düştüğü yeri yakıyor.
Hanelerden yükselen feryat figanlar ciğerleri dağlıyor.
Hepimiz müteessir bir vicdanla şehitlerimizin yasını tutuyoruz.
4 Ekim 2018 Perşembe günü, Batman’ın Gercüş ilçesinde
teröristlerin el yapımı patlayıcılarla düzenlediği hain saldırıda 8
kahramanımız şehit düştü.
Yurdumuzun her köşesi mateme büründü.
Türkiye baştan ayağa al bayrakla donatıldı.
Şehit naaşları gözyaşlarıyla kaldırılıp ebediyete uğurlandı.
Şehide rahmet, teröriste lanet vatanımızın semalarına dalga dalga yükseldi.
Aziz şehitlerimiz kara toprağın bağrına Fatihalarla koyuldu.
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Acımızı içimize gömdük, vakarımızı muhafaza ettik.
Bilinmelidir ki, şehitlerimizin geride bıraktıkları her hatıra,
her emanet millî namusa teslim ve tevdi edilmiştir.
Özellikle kahramanca mücadele verip şehadet şerbetinden
içen evlatlarımızın Uzman Çavuş olmaları hakikaten dikkat çekicidir.
Bizim için Uzman Çavuşların kadroya alınmaları, özlük haklarının düzeltilmesi, Uzman Jandarmalarımızla birlikte 3600 ek
göstergeden istifade etmeleri tarihî ve millî bir hedeftir.
Sözümüz sözdür, 24 Haziran Seçim Beyannamemizde ne
söylemişsek gerçekleşmesi için çalışacağız, gereğini de inşallah
yapacağız.
Kahramanlar mahzun olamaz.
Kahramanlar mahcup kalamaz.
Kahramanlar yüzüstü bırakılamaz.
Bizim görüşümüze göre, şehadetin kadrolu yiğitlerine hâlâ
sözleşme çilesinin reva görülmesi doğru ve hakkaniyetli bir tutum
değildir.
Unutmayınız ki, toprağa düşen teröriste ceset, kahramana
şehit denir.
Şehit kalplerdedir, cani karanlık ve kör bir çukurdadır.
Şehit gül kokusuyla müzeyyendir, terörist leş kokusundan
beterdir.
Şehitler ölmedi, mübarek bedenleri toprağın altında da
olsa aziz ruhları en yüce makamlara yükseldikçe yükselmektedir.
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Ve de şehitler ölmeyecek, vatan asla bölünmeyecektir.
Şehitler tepesi boş değildir, sabırla bekleyen, imanla, cesaretle nöbete giren neferler vardır.
Kahraman şehitlerimiz, Türk milletinin mukaddes değerleri
için canlarını Yüce Allah’a adayan mümtaz kişiler olmakla birlikte,
inanan ve vatan sevgisiyle dolup taşan her insanımızın gönlündedir.
Şehitler milletindir, millet ise ebediyete kadar Türk’tür.
Muhterem şehitlerimize Cenabıallah’tan rahmet diliyorum.
Ailelerine, silah arkadaşlarına, milletimize ve hepimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Hâlen tedavi gören kardeşlerimize şifalar niyaz ediyorum.
Kahramanlarımızın şehadetleri mübarek olsun.
Vatan sağ olsun, millet sağolsun, bayrak ve ezan sonsuza
kadar var olsun.
Duam odur ki, şühedanın tertemiz kanlarıyla, eşsiz feragatleriyle bizlere intikal eden bu cennet vatanda birlik ve beraberliğimiz kıyamete kadar baki kalsın.
Bu kapsamda lazım gelen azim ve ruha sahip olmamızı
Rabb’im hepimize, herkese de nasip ve müyesser etsin.
Değerli Arkadaşlarım,
Türkiye terörle mücadelesini haklı ve meşru yollarla sürdürmektedir.
Egemenlik haklarımız, insan ve toprak bütünlüğümüz can
pahasına savunulmaktadır.
Doğrusu budur, olması gereken de budur.
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Öyle ki millî bekamızın geleceği ve güvencede kalması buna
bağlıdır.
Teröristlere en ufak müsamaha, en ufak gevşeklik, en küçük
taviz vahim sonuçlara davetiye çıkaracaktır.
Hainler her nerede iseler her nereye sığınıp saklanmışlarsa
bulunmaları, yok edilmeleri millî gaye ve görevdir.
Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, dünya beşten büyüktür.
Bu değerlendirme ahlaken ve esasen isabetli bir tespittir.
İtirazımız da yoktur.
Dünya beşten büyüktür, ama Türkiye de hainlerden, hain
terör örgütlerinden, mütecaviz niyetlerden katbekat büyük ve üstündür.
Sınır ötesinde, mesela Kandil’de nefret kuluçkasına yatan,
ihanet ve melanet üretimi yapan terör elebaşları niye yakalanamaz, niye derdest edilip Türk adaletinin önüne çıkarılamaz?
Terörle mücadelede kayda değer gelişmeler yaşanmaktadır.
Ama biz bu katillerin kökünün tümden kazınmasını istiyoruz.
Savaş uçaklarımız vurdukça kaçıyorlar, mağara deliklerine
saklanıyorlar, arazide izlerini kaybettiriyorlar, inlerinden başlarını
çıkarmıyorlar.
Madem dünya beşten büyükse, Türkiye de her rezil örgütten üstünse, PKK’nın beş tepe yöneticisinin bir gece ansızın karga
tulumba ülkemize getirilmesinin önünde de herhangi bir mani hâl
bulunmayacaktır.
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Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Rıza Altun,
Bahoz Erdal’dan müteşekkil beşli katil grubunun ve çete başlarının
hakkından gelmek, döktükleri kanların hesabını sormak bugün
değilse ne zaman olacaktır?
Türkiye muktedir bir ülke değil midir?
Bu beş hain ve örgütünden güçlü değil midir?
Yılanın başı kopartılırsa bedeni çürüyecektir.
Türk devleti nice gözü kara yiğitleri bağrında taşımaktadır.
Bizde yiğitlik yapacak deli de çoktur, veli de çoktur.
FETÖ’cüler yabancı ülkelerden teker teker getirilirken, terör
örgütünün elebaşları enselerinden tutulup kafaları çuvala sokulduğu gibi Türkiye’ye niye getirilmesin, şerefsizlere hayat neden
zindan edilmesin?
Analar neler doğurmuştur.
Türk milleti kahramanlar bakımından hamdolsun talihlidir,
bereketlidir.
Bu konuda sayısız misal vermek mümkündür.
İzmir’e Türk bayrağını diken Yüzbaşı Şerafettin’in millî mirasına sahip çıkıp Kandil’in tepesine, hıyanetin alnı çatına, husumetin tam kalbine Türk bayrağını dikmek ve dalgalandırmak kahramanca mücadelenin marifet ve mefahiridir.
Bunu yapmalıyız, bunu başarmalıyız.
Şayet sınır ötesinde alan savunması yapamazsak şayet terör örgütlerini kaynağında imha edemezsek Anadolu harap olacak, bitap düşecektir.
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Terörle mücadele süreci yalnızca Kandille sınırlı kalmamalıdır.
Fırat’ın doğusunda hainler faaliyet hâlindedir.
Geçmişte Fırat’ın doğusuna teröristlerin geçmesiyle ilgili
görüşler seslendirildiğinde, hatta ABD’yle fikir birliği sağlandığında demiştik ki, terörist Fırat’ın batısında da teröristtir, doğusunda
da teröristtir.
Görüldüğü yerde yok edilmelidir.
Çok şükür Türk devleti Fırat’ın doğusuna kilitlenmiştir.
Bu önemli bir gelişmedir.
Fırat’ın doğusundaki terörist yuvalanmaya, silah ve mühimmat yığılmasına sessiz kalınırsa Türkiye’nin maruz kaldığı kuşatma
daha da pekişip güçlenecektir.
Vatan çok ciddi badire ve belirsizliklerin ortasına düşecektir.
ABD’yle Menbiç Yol Haritası üzerinde uzlaşma sağlanmıştı.
18 Haziran 2018’den itibaren, belirlenmiş güvenlik prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Menbiç bölgesi
arasında kalan hat üzerinde TSK ile ABD Silahlı Kuvvetleri bağımsız
devriye faaliyetlerine başlamışlardı.
Yapılan açıklamalara göre, iki ülke tarafından 55 devriye faaliyeti icra edilmiştir.
Bu devriye faaliyetlerinden hangi sonuçların alındığı da
meçhuldür.
Müteakiben Türkiye ile ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından
sürdürüldüğü söylenen yakın iş birliği ve ortak çalışmalar neticesinde Menbiç’teki terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etme144

siyle güvenlik ve istikrarın sağlanmasına dönük çabaların süreceği
ileri sürülmüştür.
Devriye faaliyetleri Menbiç’in mücavir alanlarındadır.
Bir tarafta devriye turları atılırken, diğer tarafta teröristler
Menbiç’i, 2015-2016 yıllarında doğu ve güneydoğu il ve ilçelerinde görüldüğü üzere, çukurlarla çevrelemekte, hendeklerle âdeta
mevzi oluşturmaktadır.
Bu ne yaman, ne hazin, ne kadar ibretlik bir çelişkidir?
Hani teröristler Menbiç’i terk edeceklerdi?
Hani Menbiç’e huzur gelecekti?
Menbiç mutabakatına ne olmuştur?
Sayıları beş bine ulaşan teröristlerin Menbiç’te hâlâ ne iş
vardır, açıktan kazılan çukurlar neyin nesi, neyin fesidir?
ABD, PKK/YPG’li hainlerin emel ve eylem hazırlığı içinde olmalarına niye tepkisizdir, hatta neden meyyal ve muğlak bir duruş
göstermektedir?
Menbiç’in Türkiye’ye mesafesi 50 km’dir.
Yani bu kadar yakındır.
Fırat’ın doğusunda gerilim tırmanırken, çok sinsi ve tehlikeli
bir strateji devrededir.
ABD, terör örgütü PKK/YPG’ye silah yardım ve takviyesine
devam etmektedir.
Menbiç’in boşaltılmasıyla ilgili değerlendirme ve sözlerin
henüz somut ve inandırıcı bir neticesi görülmemiştir.
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Fırat’ın doğusunu kapsamına alan, güney sınırlarımız boyunca sahnelenmesi planlanan, sözde kanton yönetimleri de içine
katacak bir terör devleti planı tedavüldedir.
ABD teröristlere kalkan olurken, PKK/YPG aldığı cesaretle
sözde kantonları birleştirip “Kuzey ve Doğu Suriye Öz Yönetimi”
isimli alçak bir yapılanmaya gitmiştir.
Suriye’nin petrol zengini Deyrizor kenti teröristlerin tasallutu altındadır.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad merkez olmak üzere,
sözde Kuzey Suriye Merkezî Hükûmeti kurma hedefine sabitlendiğiyle ilgili iddialar medyaya kadar yansımıştır.
Fırat’ın doğusu da batısı da kanlı istilaya maruzdur.
Tehlike had safhadadır.
Buna izin verilmemelidir.
Buna müsaade edilmemelidir.
Madem hainler Menbiç’e çukur kazmakla meşguller, o zaman Türk devletinin asalet ve şanına yakışan da hazır çukur kazılmışken içine hainlerin alayını birden gömmektir.
Millî vicdanın arzu ve hedefi de budur.
Adaletin yerini bulmasını istiyorsak, son terörist, son kanlı
silah teslim alınıp veya tenkil edilip bu iş bitirilmelidir.
Ne diyor Hz.Mevlana: “Ağaçlara su vermek adalet, dikene
su vermek zulümdür. Adalet bir nimeti yerine koymaktır.”
Bırakınız suyu muyu, dikenleri kökünden sökmeliyiz, hepten koparmalıyız.
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ABD’nin güven vermeyen, sözünde durmayan, samimi olmayan duruş ve tutumuna bakarak terörle mücadelemizi sürdüremeyiz.
ABD’nin başkanlık koltuğunda Trump gibi bir maceraperest
oturduğu sürece kalıcı ve istikrarlı, müttefiklik hukukunun ahlak
ve mirasına dayalı bir ilişki ağının kurulması oldukça zor ve netamelidir.
Teröristlere silah veriyorlar, Türkiye’de attırıyorlar.
Bomba ve el yapımı patlayıcı eğitimi veriyorlar, mesela Batman’da kan döktürüyorlar.
Böyle bir ittifak hukuku, NATO şemsiyesi altında böylesi bir
birliktelik kurgusu dürüst değildir, samimi değildir, gerçekçi değildir.
ABD Başkanı, Türkiye’yi tek kullanımlık çay poşeti gibi gördüğü, eline vurup ekmeğini aldığı, beraberce kılıç dansı yaptığı ülkelerle karıştırmasın.
Ona buna parmak sallayarak korkutmasına fazla güvenmesin.
Altını kalın bir şekilde çizerek ifade etmek isterim ki; ABD
Başkanı’nın geçtiğimiz günlerde, Suudi Arabistan Kralı Selman’a
bir miting sırasında sarfettiği sözleri tüyler ürpertici, skandal niteliklidir.
Trump diyor ki: “Bak Kral, biz olmasak iki hafta bile koltuğunda oturamazsın. ABD ordusu seni koruyor. Bu yüzden bize
ödeme yapmalısın.”
Şu dilin çirkinliğine şu üslubun küstahlığına bakar mısınız?
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Hayırdır, okyanus ötesinde mafya devleti kurulup önüne
geleni haraca bağladı da biz mi duymadık, bizim mi haberimiz olmadı?
Bu nasıl bir rezalet, nasıl bir cürettir?
Ecdadımızın çekirge yiyerek savunduğu kutsal toprakların
bugün içine düştüğü ağır hasarlı ve hazin manzarası hakikaten
kahredicidir, hakikaten de onur kırıcıdır.
Nerededir Hz. Hamza cesareti?
Nerededir Hz.Ömer adaleti?
Nerededir zalimlere meydan okuyan kudretli asırlar?
Koltuğu muhafaza için bırakınız haraç vermeyi, bunu aklından geçirmek; başkalarının insaf ve merhametine sığınmak ne
İslam’la, ne iman kaideleriyle ne de bağımsızlık haysiyetiyle bağdaşır.
Her gün ölüp ölüp dirileceğine, bir gün ölürsün, fakat adam
gibi, kahraman gibi, mükafatı yalnız Allah’tan bekleyen iman eri
gibi ölürsün.
Dünyanın gözü önünde egemen bir devletin kralından haraç isteyen, onu aşağılayan, âdeta tacını ve tahtını başına geçiren
bir devlet adamına, bir siyaset anlayışına herkes suskun kalsa da
Milliyetçi Hareket susmaz, herkes minderden kaçsa da Milliyetçi
Hareket kaçmaz, kaçmayacaktır.
ABD Başkanı sorumsuz ve şuursuz tavrıyla, uluslararası
toplumun geleceğini ipotek altına almak için durmadan nifak saçmaktadır.
Trump geldiğimiz bu aşamada küresel güvenlik sorunu hâline dönüşmüştür.
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Bu malum sorun giderek derinleşmekte, giderek genişlemektedir.
Bu arada, 2 Ekim 2018 Salı günü, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha çıkmayan ve kendisinden günlerdir haber alınamayan Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın
akıbetini merak ettiğimizi de belirtmek istiyorum.
Mezkûr gazetecinin hakkında çıkan vahim haberlerin doğru
olup olmadığının, Konsolosluktan çıkıp çıkmadığının acilen teyit
ve ispata muhtaç olduğu açıktır.
Türkiye mafyavari yöntemlerin, bölgesel komplo faillerinin,
kanlı hesaplaşmaların, örtülü operasyonların geçiş güzergâhı veya
sahne alanı değildir.
Eğer ortada suç varsa, suçlular da belirlenmişse gereği derhâl yapılmalı, işlenmiş bir cinayetin tespiti hâlinde caniler mutlaka
cezalandırılmalıdır.
Değerli Arkadaşlarım,
Türkiye’nin ekonomi cephesi düşürülmek, ortaya çıkan
mağduriyet ve kayıplar siyasi tepkiye dönüştürülmek isteniyor.
Büyük bir oyun oynanıyor.
Yaklaşık 3 aydır dövizdeki fiyat artışlarıyla Türkiye’nin kundaklanması amaçlanıyor.
Meselenin can alıcı noktası şudur:
Planlı ekonomik terör, sistematik ekonomik suikast doğrudan doğruya milletimizi, millî bünyemizi, ülkemizin itibar ve saygınlığını hedef almıştır.
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Evanjelist bir papazı bahane ederek başlatılan barbar akın
aslında gösterilmek istendiğinden, iddia edilenden çok daha fazla
muhtevaya sahiptir.
Konu sadece papaz değildir. Olması da mümkün değildir.
Kıvılcıma bakarken yangını ihmal etmeyelim.
Zarfla uğraşırken mazrufu gözden kaçırmayalım.
Maskeye değil malum yüz ve niyetlere bakalım.
Türkiye ekonomisinde dipsiz kuyular açmak için kuyruktalar.
Türkiye ekonomisini kusursuz bir fırtınayla çökertmeyi, çürütmeyi hedefliyorlar.
Londra merkezli küresel fonların yularını bunun için gevşettiler.
Sermaye çetelerine yıkım emri verdiler.
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminin
rövanşını kur, faiz, borç, enflasyonla almaya teşebbüs ettiler.
Özellikle 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan o meşum gecede kudurmuş gibi üzerimize çullandılar.
Kur aldı başını gitti, devamında faiz fırladı, enflasyon hortladı.
Yaşanan ekonomik şok ve dengesizlik her insanımızı zorda
bıraktı.
Para oyunlarını seferber ettiler.
Döviz operasyonlarını sahneye aldılar.
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Paslı kur silahını çektiler.
Ekonomik sisteme saatli bomba döşediler.
Amaç, ekonominin surlarını infilak ettirip sosyal çözülmeyi
sağlamak, siyasal kaosu ateşlemek, ardından yeni hükûmet sistemine karşı tetikte bekleyen ve sokağı adres gösteren iş birlikçileri
harekete geçirmekti.
Tehlike geçmiş değildir.
Amaç, 15 Temmuz’da alamadıkları sonucu ekonomik alaborayla almaktı.
Tehdit sönmüş de değildir.
Ekonomik rahatsızlıklarla bilenmiş toplumsal muhalefetin
siyasal içerik kazanması, denetim ve kontrolden çıkması hesaplandı.
Çok şükür Trump’ın Twitter mesajlarıyla destek verdiği küresel baronların hesabı Ankara’da bozuldu.
Millî birlik ve dayanışma ruhu sonuna kadar bütün hatlarıyla direndi.
Hep söyledim, yine söylüyorum:
Mesele çok yedim, az yedim meselesi değildir.
Mesele sen kazandın, ben kaybettim meselesi de değildir.
Mesele vatandır, nitekim millî ve ekonomik bekamızın müdafaasıdır.
Parti olarak işin kolayına kaçar, zahmete girmez, sırf hükûmet yıpransın diye her eleştiriyi yapardık.
151

Başkaları gibi olsaydık, fırsat bu fırsat diyerek siyasal rantın,
siyasi fayda devşirmenin basitliğine ve kofluğuna heves ederdik.
Ülke yanarsa yansın der, ne kazanacağımıza bakardık.
Milliyetçi Hareket Partisi önce ülkem seslenişiyle boşuna
duruş göstermiyor.
Önce millet iradesiyle hayale yelken açmıyor.
Türkiye’nin saldırıya uğradığı, küresel ablukayla günden
güne eriyip kan kaybettiği bir ortamda, ne yapsaydık, biz de sele
kapılıp ekonomik operasyonlardan medet mi umsaydık?
İnsanımız aç ve açıktayken, döviz kurşunu yağmur gibi üzerimize yağarken, söyleyiniz bana, neye hizmet etseydik, biz de iş
birlikçi ve gayrimillî odakların projelerine gözcü, propagandalarına
sözcü mü olsaydık?
Gemi su alırken, filikaya binip uzaklaşmak bizim kitabımızda
yazmayan korkaklıktır.
Yangın bacayı sarmışken yaygara koparmak, gürültü çıkarmak, su taşıyanların elini tutmak bizim reddettiğimiz utanmazlıktır.
Bizim tercih ve tutumumuzu köşe yazarları beğenmeyebilir.
CHP, HDP ve diğer yandaşların tetikçileri kabul etmeyebilir.
FETÖ’cü alçaklar, PKK’lı soysuzlar, Türk ve Türkiye düşmanları hazmetmeyebilir, hazzetmeyebilir.
Kendi bilecekleri iştir.
Arzularımızla yaşamıyoruz, ülkülerimizle varız.
Kökünü inkâr etmiş mahluklardan değiliz, geçmişimiz ve geleceğimizle bir bütünüz.
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Bedbaht değiliz, bedhah hiç değiliz.
Siyasetimiz millîdir, duruşumuz merttir, duyuşumuz nettir,
sözümüz diktir, özümüz adamdır, övüncümüz Türk-İslam ahlakıdır,
vicdanımız adaletten yanadır.
Biz Ötüken mirasçısı, Türk asırlarının medarıiftiharı Milliyetçi Hareket Partisiyiz.
Ağaca çıksalar bile pabuçları yerde kalmayanlar bize ne söylüyorlar?
Bastıkları yerde ot bitmeyenler bize neyi dayatmaya çalışıyorlar?
Türkiye ekonomisinde sorun yok demedik.
Yapısal açmazlardan devamlı surette bahsettik.
Makroekonomik çarpıklıkları, yanlış ekonomi politikalarını
yeri ve zamanı geldiğinde ifade ettik, bunlara karşılık olgunlaştırdığımız teklif ve temennilerimizi muhataplarımızla paylaştık.
% 25’e varan politika faizinden, üretim tesislerinde çıkan
normal olmayan yangın haberlerinden, artan konkordato ilanlarından, tüketici enflasyonundaki % 24,52’lik tırmanıştan, yeni ekonomi programının kısa sürede tartışmaya açılmasından, kabaran
dış borçlardan, azgınlaşan hayat pahalılığından biz de rahatsız, biz
de şikâyetçiyiz.
Ancak bu ülke hepimizin, bu millet biziz, bu devlet bizim.
Turpun büyüğü heybede diyerek felaket tellallığı yapan gafiller soruyorum sizlere, turpa bu kadar merakınız nereden kaynaklanıyor?
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Olur da başımıza çığ düşerse kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz?
Çatı çökerse yakayı kurtaracağınıza mı inanıyorsunuz?
Biz bu yaklaşım ve kavrayışla, hükûmetin daha önce anlaştığını söylediği ABD’li denetim ve danışmanlık şirketi Makkinzi’yle
çalışmasını kendi içinde tutarlı bulduk.
Mevzi bakmadık, yüzeysel davranmadık.
Ayrıca Makkinzi müdafaasının bize düşmeyeceğini önemle
ifade ettik.
Ancak, Makkinzi’nin yeni bir IMF, kayyum, kozmik oda vakası, kapitülasyon veya Düyunuumumiye olmadığını da söyledik.
Hemen eleştirmeye, açığa düştüğümüzü söylemeye koro
hâlinde başladılar.
Nasıl olsa Cumhurbaşkanı “Biz bize yeteriz.” demişti.
Tek kaldığımızı söylediler, baltayı taşa vurduğumuz ileri sürdüler.
Be hey zır cahiller, pek çok ülkede faaliyeti olan, ülkemizde
de yıllardır faal hâlde bulunan Makkinzi bir denetim ve danışmanlık şirketidir.
Akıl ve irade millî olduktan sonra istişari nitelikli sunduğu
teklif ve görüşlerine ister uyar ve uygularsınız, isterse de teşekkür
edip gerisin geriye iade edersiniz.
Makkinzi’ye Düyunuumumiye demek, IMF demek, kozmik
oda vakası demek, kayyum demek, kapitülasyon demek, cehalet
değil, gaflet değil, su katılmamış ümmiliktir. Ve çok tehlikelidir, bizim de itirazımız buna yöneliktir.
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Düyunuumumiye emperyalizmin acentesi ve ileri karakoludur.
Düyunuumumiye 1875’de moratoryum ilan eden Osmanlının, borçlularına gelin borçlarınızı tahsil edin dediği zalim bir tahsilat kuruluşudur.
1881 yılında ilanı yapılan Muharrem Kararnamesi’yle İmparatorluğun iflası belgelenmiş, karanlık bir sayfa açılmıştı.
Tam altı başlıkta toplanan gelirlerimizden borçlular lehine
vazgeçilmişti.
Türk devlet telakkisinde iflas utanç verici bir durumdur.
Bizim anlayışımıza göre devlet demek kutlu ve itibar sahibi
siyasi ve hukuki teşkilatlanma demektir.
Ne diyordu Kanuni Sultan Süleyman: “Halk içinde muteber
bir nesne yok devlet gibi.”
Düyunuumumiye derseniz iflas ettiğinizi, hastalandığınızı,
tarih sahnesinden çekilmeye başladığınızı, artık hükmünüzün kalmadığını kabullenmiş, teyit etmiş sayılırsınız.
Türkiye Cumhuriyeti buna hizmet eden, bunu temine çalışan kötürüm siyasi dile mahkûm ve müstahak değildir.
Düyunuumumiye propagandistleri aynısıyla Şark Meselesi’nin içimizdeki çıyanlarıdır, her sözü saptırmak her yapılanı çarpıtmak hususunda efendilerinden emir almışlardır.
14 Ocak 1868’de, Londra’da yayımlanan Times gazetesinde
çıkan bir makalede aynen şunlar söylenmişti:
“Şark Meselesi denilen şey bir görünümüyle Osmanlı Devleti’nin zaafa uğramasından başka bir şey değildir.”
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Şimdi de Türkiye Cumhuriyeti’ni zaafa uğratmaya çalışmıyorlar mı?
19.yüzyıl yabancı sefirlerinin izini takip edenler aramızda
dolaşmıyor mu?
Bizim Makkinzi diye bir derdimiz yoktur, işimiz de yoktur,
olamayacaktır.
Bizim bakışımız Türk, durduğumuz yer Türkiye, dua ve mücadelemiz Türk milletinin lehinedir.
İpsizi sapsızı, CHP’si HDP’si, gitsinler dertlerini Cibali Karakoluna anlatsınlar, buldukları taktirde Marko Paşa’ya içlerini döksünler.
Bizi alakadar etmez, bize sökmez.
Hükûmet Makkinzi’yle yollarını ayırsa da bizim düşüncelerimiz, değerlendirmelerimiz asla değişmeyecek, tutarlı ve gerçekçi
tespitlerimiz hükmünü muhafaza edecektir.
Unutmayınız ki, doğru bilinç, doğru birikim, doğru bakış açısı, doğru proje, doğru insan, doğru uygulama, doğru strateji, yerli
ve millî irade her güçlüğün üstesinden muhakkak gelecektir.
Değerli Milletvekilleri,
Tevriye sanatı; meramını gizlemek, güzel anlatımlarla asıl
amacı gözden uzak tutmaktır.
Bu sanatın siyasette kullanımında; sabır, sebat, akıl, ölçü,
irade ve nefse hâkimiyet esastır.
Kelimelerin mana zenginliğine kasti ve keyfî anlamlar yüklenmesi amaç yozlaşmasına, hitabet ucuzluğuna, gülünç durumlara yol açacaktır.
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Bu vesileyle tevriyeden velveleye geçiş kısa sürede gerçekleşecek, muhatabının eğer yüzü varsa kızarmasına eğer kalbi varsa
burukluk yaşamasına neden olacaktır.
Bir siyaset insanı, dikkat buyurunuz insan diyorum, velveleye teslim olmuşsa, gevezeliğe tamam demişse, sanal diklenmelerle günü kurtarmaya heves ediyorsa, iradesi insiyakla örülmüş,
ifadesi izansızlıkla örtülmüş sayılacaktır.
Donkişot; yel değirmenlerini, koyun sürülerini dev düşman
kümeleri gibi görür, mızrağı çektiği gibi saldırırdı.
Siyasi Donkişotların varlığı da oldukça düşündürücüdür.
Sahte benlikleri etrafında marazi bir ortam oluşturanlar için
her şeyin her gelişmenin, hatta bütün hadiselerin merkezi kendi
nefisleridir.
Bunlar çıkarları kimi işaret ediyorsa düğme iliklerler.
Asla ilkeleri yoktur, asla ülküleri yoktur, asla çizgileri yoktur.
Bunların gözyaşları timsaha, gülümsemeleri sırtlana benzer. Hülasa sahici ve inandırıcı değildir.
Geçen hafta İP Genel Başkanı partisinin grup toplantısında
Milliyetçi-Ülkücü Harekete yönelik hakaretvari, hırçın ve hasis sözleri zincirleme tepki ve olaylara neden olmuştur.
Bundan rahatsız olduğumuz çok açıktır.
Siyasi patolojik vaka olan bu şahıs Milliyetçi Hareket Partisine âdeta imal ettiği zehri kusmuş, en iyi bildiği nifak oklarını
fırlatmıştır.
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Burada dile getireceğim söz ve tenkitlerden İP’teki eski arkadaşlarımız, bir sebeple aramızdan ayrılıp giden kardeşlerimiz
muaftır.
Kastım onlar değildir, olmayacaktır.
İP Genel Başkanı’nın kulağına kim fısıldamışsa, kimler tembihlemişse, partisinin ilk grup toplantısında son derece kırıcı, son
derece incitici, son derece ilkel ve itici bir şekilde partimize ve
dava arkadaşlarımıza saldırmıştır.
Lütfen hatırlayınız;
Sarayla aramızda köle-sahip ilişkisi kurulduğunu söyledi.
Saray yancısı dedi, saray paspası dedi, lastik adamlar dedi,
küçük ortak dedi.
Saray yancısından milliyetçi olmaz dedi.
Beka için en büyük tehlike olduğumuzu iddia etti.
Türklüğe hakareti af kapsamına aldığımızı utanmadan sıkılmadan dillendirdi.
Mafya bozuntularını affedecekler diye yalanına yalan ekledi.
Bu iftira ve kötü sözlerin hepsini ayağımızın altında çiğniyor,
muhatabına aynen iade ediyoruz.
Bu ağır sözlere birkaç gün tahammül edip sosyal medyadan
karşılığını verince Türkiye’nin günlerdir konuştuğu hadiseler ne talihsizliktir ki vuku bulmuştur.
Biz cevap verince İP Genel Başkanı sosyal medyadan şahsımı etiketleyip adres verecek kadar çıldırmış, gözü dönmüştür.
Bu davet pis bir davetti, tehlikeli bir meydan okumaydı.
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Türk’ün töresidir, davet varsa, icabet eden de çıkacaktı, gerçekten çıkmıştır.
Üsküdar ilçe başkanımız ve beraberindeki bir grup ülküdaşımız Sütlüce’ye gidip bu kişinin evinin önünde demokratik ve her
zaman olabilecek protestolarını yaptılar.
Fakat Üsküdar ilçe başkanımızı ve yönetimini il teşkilatımıza ve Genel Merkezi’mize haber vermeden bu eylemi yaptığından
dolayı bekletmeden görevden aldık.
Ne olursa olsun, tahriklere kapılmayacağız, soğukkanlı ve
temkinli tavrımızı koruyup oyunu bir kez daha bozacağız.
İşin tuhaf ve mide bulandırıcı yanı, İP Genel Başkanı’nın
evinde çoktan sahnenin kurulup figüranların yerini alması, tuzağın
da tesis edilmesidir.
Ankara’da adres verip Üsküdar’a konuşlanması, evde iki kişiyiz demesine rağmen karanlıkta kalan üçüncü şahsın arka plandan olan biteni kamerayla kayda alması dikkatli hiçbir gözden kaçmamıştır.
Kamera tutan el kimindir, evde kimler hangi gayeyle toplanmışlardır?
Aynı günlerde Pensilvanya’daki bir silahlı eylemle Türkiye
töhmet altında bırakılırken, diğer yandan Üsküdar vakası tanımıyla MHP ahlaksızca yargılanmak istenmiştir.
Hem Pensilvanya vakası hem de Üsküdar vakası ne ilginçtir
ki aynı kapıya açılmış, aynı tarihlere denk gelmiştir.
Üsküdar’da tuzak kurulmuştur.
Sütlüce’de gizli ve gizemli eller tezgâhlarını açmışlardır.
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CHP, HDP, yurt dışına kaçan casuslar hemen Sütlüce savunmasına geçmişlerdir.
Üsküdar’da hiçbir Türk kadının heveslenmeyeceği tahrik
edici ve terbiye sınırlarını ihlal eden meydan okumalara şahitlik
edilmiştir.
Toplumun gözü önünde siyaset yapan bir siyasetçi muhataplarına pencereyi açıp da “Erkekseniz gelin ulan!” diyebilir mi?
Bu nasıl bir şuursuzluktur?
Varsa bir rahatsızlığın varsa bir şikâyetin polisi çağırırsın,
hukuka müracaat edersin.
Şahsım tedavi edilirken topladığı imzaları partiye gönderip
ortalığı ayağa kaldıracak kadar pervasız ve kontrolsüz olanlar yeni
ve vahim bir provokasyon düğmesine basmışlardır.
Çünkü siyasi erime yaşıyorlar, tükenmenin sınır hattındalar.
Elle gelen düğün bayram diyoruz, gelecekleri varsa görecekleri olduğunu haykırıyor, hatırlatıyoruz.
Milliyetçi Hareket Partisi şehit ocağıdır, yancı ve paspas değildir.
Milliyetçi Hareket Partisi Türklüğün kıvancı, Türkiye’nin son
kalesidir, lastik adamlarla işi olmayacak, kendini adadığı bekaya
zarar vermeyi asla aklından bile geçiremeyecektir.
Aksini söyleyenler arsızdır, edepsizdir, terbiyesizdir.
Milliyetçi Hareket Partisinin hükmi şahsiyetine kim dil uzatırsa, kimler el kaldırırsa ya o dili kopartırız ya da eli kırarız.
İsteyene, canı çekene ağzının payını bol bol veririz.
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Gerekirse bir dirhem bal için bir keçiboynuzu çiğneriz.
Bizim hisarlarımız tutulan tellere benzemez.
MHP toplaşılan tarla değildir, Türk milletinin şeref sembolüdür.
Ernest Renan milliyetçisi olanlar bilsinler ki; biz son nefesimize, son neferimize kadar kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulan
Türk milliyetçileri olarak kalacağız.
NATO’cu oldunuz, PKK’lı Demirtaş’ın özgürlüğünü savundunuz, FETÖ’ye sığındığınız, eşit vatandaşlık üzerinden Kürdistan’a
göz kırptınız, Diyarbakırlı oldunuz, döndünüz Rumeli türküsü çağırdınız, olmadı Ahlat dediniz, dümen kırıp HDP Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir diyerek düğümlendiğiniz.
Gelin görün ki dikiş tutmadınız, adam olamadınız, millî duramadınız, kesinlikle milliyetçiliği hak etmediniz.
El öptü diye dava arkadaşlarımızı dışladınız, yola çıktıklarınızı yolda bulduklarınızla değiştiniz.
Ağır konuştuğumu düşünen varsa bugüne kadar sustuklarıma saysın.
Milliyetçi Hareket Partisine ha bire saldıranların akıllarını
başlarını almalarını hassaten tavsiye ediyorum.
Biz kum torbası değiliz, önüne gelenin şamar oğlanı değiliz, her kabalığı her saldırganlığı sineye çekecek acziyete sahip hiç
değiliz.
Ayağımıza basan olursa, uyarıyorum aklını başından alırız.
Merak buyurulmasın, fincancı katırlarını ürkütmeye devam
edeceğiz.
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Foyaları meydana çıkarmayı inançla sürdüreceğiz.
Bize düşmanca bakanlara diyorum ki, MHP’yle aranıza öyle
bir buz dağı diktiniz ki, küresel ısınmanın feriştahı gelse eritemez,
eritemeyecektir.
Alacak nefesimiz olduğu sürece, soracak hesabımız da vardır ve namusumuza zimmetlidir.
İP’ten dışlanan ve horlanan, izlenen politikalardan dolayı
rahatsızlık duyan, geçmişte bizlere kırgın ve kızgın olsa da pişmanlık duyan her arkadaşımı kucaklıyor, yürekten selamlıyorum.
Kardeş kardeşle kavga etse de, uçurumun kenarına gelince
mutlaka kucaklar, kucaklayacaktır.
Sözlerime son verirken siz değerli milletvekillerimizi, muhterem misafirlerimizi hürmetle, muhabbetle selamlıyor, sağlık,
sıhhat, afiyetler diliyor, Cenabıallah’a emanet ediyorum.
Sağ olun, var olun.
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GENEL BAŞKANI
SAYIN
DEVLET BAHÇELİ’NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ

16 EKİM 2018

Muhterem Milletvekilleri,
Çok Değerli Hanımefendiler, Beyefendiler,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,
Haftalık olağan Meclis Parti Grup toplantımıza başlarken
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Yurdumun her köşesinde hayat mücadelesi veren aziz vatandaşlarıma, bununla birlikte Türk-İslam coğrafyasında varlığının
ve birliğinin müdafaasını yapan kardeşlerime gönül dolusu selamlarımı gönderiyorum.
Güvenlik ve huzur ihtiyacı insanlığın en temel meselesidir.
Güvenlik kaybolmuşsa, huzur kalmamışsa ne ekonomik gelişmişlikten, ne siyasi güçten ne de parlak bir gelecekten bahsetmek mümkündür.
Küresel düzeydeki anlaşmazlıklar, bölgesel düzlemdeki
kamplaşmalar hem insanımızı hem de bütün insanlığı derinden
sarsmaktadır.
Dünya fazlasıyla istikrarsız, bir o kadar da belirsizliklerle
dolu süreç ve dönemden geçmektedir.
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Krizlerin biri biterken diğeri başlamaktadır.
Kategorik çatışmalar, kanlı hesaplaşmalar, karanlık planlar
birbirine eklemlenerek kronikleşmekte, dahası kökleşmektedir.
Uluslararası toplum âdeta kendi kendinin kuyusunu kazmaktadır.
İnsanlık değerleri, adalet ve ahlak ilkeleri yok sayılmaktadır.
Devletlerarası ilişkiler, ülkeler arası irtibatlar, milletler ve
toplumlar arası diyaloglar gittikçe körelip her geçen gün kopuşun
sınır hattına yaklaşmaktadır.
Özellikle Türkiye’nin de içinde bulunduğu geniş coğrafyaların durumu umut verici, huzur vadedici değildir.
İsrail, Gazze’deki yıkım ve katliamlarına devam etmektedir.
Filistinli mazlumlar çok açık saldırı altındadır.
13 Ekim 2018 Cumartesi günü, Gazze’de barışçıl ve demokratik gösterilerini yapan Filistinli kardeşlerimize İsrail hiç acımadan, hiçbir vicdana sığmayacak şekilde ateşle karşılık vermiştir.
Sonuç olarak 7 Filistinli hayatını kaybetmiş, sayıları 200’ü
aşan Filistinli de yaralanmıştır.
Filistinliler 2006 yılından bugüne kadar abluka altında tutulan Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında, 30 Mart 2018’den beri “Büyük
Dönüş Yürüyüşü” temasıyla taşkınlıktan uzak, son derece demokratik gösterilerini yapmışlardır.
İsrail her zaman olduğu gibi tahammülsüz ve zorbadır.
Çocuklara silah doğrultacak kadar da gözünü kan ve kin bürümüştür.
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Şiddet, İsrail Devleti’nin vazgeçmeyeceği bir politika hâline
gelmiştir.
Terör yöntemlerini kullanarak mazlumların kanını döken,
bölgesel gerilim ve habis senaryoların ana aktörü hâline gelen İsrail’in arayıp da henüz bulamadığı belasına er ya da geç kavuşacağına yürekten inanıyorum.
Bilinmelidir ki, Kudüs komplosuyla mukaddesatımıza kastetmek için kuyruğa giren zalimlerin Allah’ın gazabıyla tanışacakları günler de çok uzak değildir.
Mazlumların arşı titreten ahları inanıyorum ki, müstebit ve
müstevli emellerin tahtlarını sallayacak, taçlarını havaya uçuracaktır.
Allah var gam yoktur.
Allah bes baki hevestir.
Tarih, hiçbir katilin hiçbir katliamcının yaptığı kötülüklerin
yanına kalmadığını göstermemiştir.
İsrail’in Gazze’de düzenlediği menfur saldırıyı kınıyor, hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, yaralılara da şifalar temenni ediyorum.
Ayrıca 13 Ekim 2018 Cumartesi günü Afganistan’ın Tahar
vilayetinde, bir seçim mitingi sırasında meydana gelen terör saldırısında çok sayıda insan hayatını kaybederken, pek çoğu da yaralanmıştır.
Dost ve kardeş ülke Afganistan’a taziyelerimizi iletiyor, terör
saldırısı sonucu can verenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil
şifalar diliyorum.
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Terörün olmadığı, teröristlerin yer almadığı, huzur ve güvenliğin tam hâkimiyet kurduğu bir dünyaya ulaşmayı Rabb’imden niyaz ediyorum.
Değerli Arkadaşlarım,
Türk milleti eşsiz sağduyu ve sabrı ile yaşadığı ağır istismarlara ve tahriklere karşı vakarını korurken sakinliğinden ve sükûnetinden de asla taviz vermemiştir.
Kurulan tuzaklar anbean bozulmuştur.
Kurgusu Türkiye düşmanlarınca yapılan oyunlar boşa çıkartılmıştır.
Kumandası hain ellerce gerçekleştirilen provokasyonlar
kaynağında kurutulmuştur.
Bu söylediklerime delil olarak, dünden bugüne yaşanan ibretlik olaylar teker teker gösterilebilecektir.
Bölünme tartışmaları, sınır tanımayan tehditler, bölücü saldırılar, bekamıza düzenlenen suikastlar, devlete ve millete yönelik
meydan okumalar çok tehlikeli olayların önünü açmıştı.
Ancak Türk milleti asalet ve soylu duruşunu göstererek yangına körükle gitmemiş, iş birlikçilere ve ihanet ehline prim vermemiştir.
Biz bu vatanı kolay bulmadık, asla da kaybetmeyeceğiz.
Biz bu ülkeyi akşamdan sabaha kurmadık, birileri dayatıyor,
birileri istiyor, birilerinin canı çekiyor diye teslim etmeyeceğiz, tarihî haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz.
Zorluk varsa dayanacağız, kuşatma varsa yaracağız.
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Yılgınlığımızı gözleyenler, yenilgimizi özleyenler mahcup
olacaklardır.
Gerekirse canımızla, gerekirse malımızla, gerekirse de son
damla kanımıza kadar bu vatanı, bu milleti, bu devleti tıpkı Plevne
Kahramanı Gazi Osman Paşa gibi, tıpkı Şıpka Kahramanı Süleyman
Paşa gibi, tıpkı Çanakkale’yi geçilmez yapan fedakâr nesil gibi korkusuzca savunacağız.
Ağzında tek dişi kalmış emperyalizm canavarına Allah şahit
ki yutulmayacağız.
Bizi çiğnemeye kalkan, öğütmeye çalışan, öldürmeye çabalayan kim olursa olsun ya boğazına dururuz ya da haramla dolup
taşan boğazını sıkar atarız.
Bu suretle bekamızı kurban ettirmeyiz, ona buna peşkeş
çektirmeyiz, onun bunun merhametinden, insafından medet ve
menfaat ummayız.
Dikkatinizi çekiyorum ki, güney kara sınırlarımız boyunca
vahim ve vahşi bir senaryo hayata geçirilmek isteniyor.
Suriye ve Irak topraklarına tutunup ülkemizin mücavir alanlarını A’dan Z’ye kaosa sokacak çok tehlikeli bir planlama ve hazırlık devamlı surette ikmal ve ihata ediliyor.
ABD terör örgütleriyle aleni düşüp kalkıyor, açıktan emel ve
hedef birlikteliği yapıyor.
Türkiye’nin kâğıt üstünde müttefiki görülen bir ülke, dönüp
dolaşıp Türkiye düşmanlarıyla bir oluyor, beraberlik kuruyor.
ABD kararını netleştirmelidir.
Tavır ve tutumunu sadeleştirmelidir.
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ABD’nin müttefiki Türkiye midir? Yoksa PKK/YPG midir?
Bir terör örgütünün ağır silahlarla donatılması hangi ahlaka, hangi inanca, hangi kitaba, hangi akıl ve mantığa sığmaktadır?
Teröriste hoşgörü, terör örgütlerine yardım ve yataklık insanlığın bugüne kadarki birikim ve kazanımlarına ihanet sayılmayacak mıdır?
ABD nereye varmak istiyor?
Fırat’ın batısında sinsi hesabı ayağına dolanan, aslında saha
dışı bırakılan ABD, bu kez Fırat’ın doğusuna bütün gözünü dikmiş
durumdadır.
Fırat’ın doğusunu kavrayarak sözde büyük Kürdistan projesine kan ve can takviyesi yapmak amacıyla seferber olan ABD,
âdeta zehir saçmakta, çok bariz şekilde terörizme çanak tutmaktadır.
Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğünü tartışmaya açmaktadır.
Müttefiki olan Türkiye’yi pervasızca tehdit etmektedir.
Büyük Kürdistan emperyalizmin kanlı hedefidir.
Yıkım demektir, bölünme demektir, hatta savaş demektir.
Türkiye’nin egemenlik haklarını, millî güvenliğini hiçe saymaktır.
Binlerce kilometre uzaktan gelip sınırlarımızın dibinde terör
örgütleriyle hıyanet cephesinde buluşan ABD, bırakınız insanlık
mirasını lekelemeyi; kendi varoluşuna, devlet olma vasıflarına bile
hakaret üstüne hakaret etmektedir.
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Biz bundan sonra NATO çatısı altında nasıl çalışacağız?
NATO’nun devamını ne şekilde temin edeceğiz?
Hepsini geçtik, NATO’nun varlığı ve devamlılığı meşruiyetini
hangi yollarla sağlayacak?
Sırtımıza hançer vurmak üzere harekete geçen bir ülkeyle
lafın gelişi de olsa dostluktan nasıl bahsedilecek?
Menbiç Yol Haritası ile Menbiç Güvenlik Prensiplerinin bağlayıcılığı bundan sonra nasıl mümkün olacak?
12 Ekim 2018 tarihi itibarıyla, Türkiye ve ABD tarafından
Menbiç’in etrafında 59 bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği
söyleniyor.
Teröristler Menbiç’in çevresine çukurlar kazıyor, ABD sözde
Büyük Kürdistan hayaliyle avunuyor, PKK/YPG silah ve terörist takviyesiyle günden güne palazlanıyor.
Türkiye bu iğrenç tabloya sessiz kalamaz.
Millî bekamızı itlaf ve infaz etmek isteyen zulüm koalisyonuna asla tepkisiz duramaz.
Fırat Kalkanı Harekâtıyla Azez-Cerablus arası nasıl emniyete
alınmışsa, Zeytin Dalı Harekâtı’yla Afrin’de nasıl bir mıntıka temizliği yapılmışsa, aynısı, belki daha da tesirlisi Fırat’ın doğusunda
başarılmalıdır.
Fırat’ın doğusu tehdit olmaktan tamamen çıkarılmalıdır.
Hainler doğduklarına doğacaklarına pişman edilmelidir.
Türkiye’nin bunu yapacak muktedir gücü vardır.
Türk milletinin beklentisi bu yöndedir.
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Hiç kimse milletimizin sabrıyla oynamamalıdır.
Yeri gelirse hepimiz Mehmet oluruz, hepimiz şehadet kadrosuna isimlerimizi birer birer yazdırıp hainlerin kökünü kurutur,
döktükleri kanda boğar, Türkiye’yi gene de düşürmeyiz.
Büyük Kürdistan beyhude hevestir.
Bu parça tesirli bölücü bombayı aramıza hiçbir güç atamayacaktır.
Türkiye’nin imhası demek olan bu melaneti hiç kimse tesis
edemeyecektir.
Buna en başta huzurdan, refahtan, birlikten ve bin yıllık
kardeşlikten yana Kürt kökenli vatandaşlarım müsaade etmeyeceklerdir.
Türk milletiyle oyun olmaz.
Türk milletine tehdit sökmez.
Türk milletine meydan okunmaz, okunamaz.
Yanılıp yenilip meydan okumaya cüret edenler ise bugüne
kadar ağır sonuçlara katlanmışlar, bedelini sonuna kadar ödemişler, ödemeye de devam edeceklerdir.
Diyoruz ki: Ya istiklal ya izmihlal!
Ya millî beka ya hayata veda.
Ya devlet başa ya da kuzgun leşe.
Değerli Milletvekilleri,
Herkesin gözü önünde Türkiye’den Evanjelist bir papaz geçip gitmiştir.
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Bu papaz ki, Türkiye ile ABD ilişkilerini resmen zehirlemiş,
taammüden zaafa uğratmıştır.
Hakkında çok ciddi suçlamalar bulunan Papaz Brunson 9
Aralık 2016’de tutuklanmış ve cezaevine koyulmuştu.
Süren davanın iddianamesi ise 2018 yılının Mart ayında kabul edilmişti.
Papaz Brunson’ın terör örgütleriyle ilişki ve irtibatı olduğu
söylendi.
FETÖ ve PKK adına suç işleyip casusluk yaptığı ifade edildi.
ABD Başkanı papazla yatıp papazla kalktı.
Türkiye’ye yaptırım tehditleri savurdu.
Ülkemizden alınan çelik ve alüminyum vergilerini yükseltti.
Papaz Brunson’ın serbest bırakılmaması hâlinde ilave yaptırımlar uygulanacağını ilan etti. Trump’ın yardımcısı Pence aynı
sorunlu ve şaibeli tavrı arttırarak sürdürdü.
1 Ağustos 2018’de İçişleri ve Adalet Bakanlarımız ABD’nin
yaptırım listesine alındı.
Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin seviyesi dip yapmıştı.
Trump, Twitter kanalıyla tehditkâr mesajlarını yoğunlaştırdıkça kur yükseldi, faiz patladı, enflasyon azdı; nitekim Türkiye
ekonomisine adı konulmamış savaş açıldı.
Ekonomik operasyonlarla Türkiye’nin taviz vermesi, geri
adım atması, duruş ve tezlerinden ayrılması hedeflendi.
Papaz iki ülkenin bütün diyaloglarını tıkadı, onlarca yıllık ittifak hukukunu dinamitledi.
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Türkiye ile ABD tarihin en kötü ilişki durumuna paldır küldür
gerileyerek çakıldı.
Papaz Brunson’ın 18 Temmuz 2018 tarihinde ev hapsine
alınması fayda etmedi, sonuç vermedi, kanamayı durdurmadı.
12 Ekim 2018 tarihinde dördüncü kez hâkim karşısına çıkarılan papaz 3 yıl 1 ay 15 gün ceza almış; sonuç itibarıyla infaz
hükümleri gereğince yattığı süre de hesaba katılarak tahliyesi kararlaştırılmıştır.
Ve aynı günün akşamı önce Almanya’ya gitmiş, ardından da
ABD’ye hareket etmiştir.
Trump, Oval Ofis’te papaz’ı hasretle kucaklamış, kendisine dua ettirmiş, sanki Vietnam’dan, sanki Afganistan’dan, sanki
Irak’tan dönen askerleri gibi karşılamıştır.
Kaldı ki, yıllardır üstlendiği ajanlık görevini vatan toprakları
içinde kiliseyi merkez tutarak yapan papaz elbette amirlerinin her
türlü övgüsüne mazhar görülecektir, gerçekte olan da bu olmuştur.
İlk bakışta ve yüzeysel olarak diyebiliriz ki, papaz gitmiş,
kavga bitmiştir.
Anlaşılan papaz büyüsü de bozulmuştur.
Trump’ın Türkiye’ye hisleri şıpsevdiler gibi birdenbire değişmiştir.
İki ülke arasındaki ilişkilerin düzeleceğini ifadeden de çekinmemiştir.
Bu arada eskiye döneceğiz sözleriyle Sayın Cumhurbaşkanı’na teşekkürü ihmal etmemiştir.
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Seviyesiz Trump’ın yerini sempatik Trump almıştır.
Kırgınlığı papaz iadesiyle geçmiştir. En azından görünen budur.
Trump’ın hâli pürmelali, zannederseniz sokak aralarında
birbirini itekleye itekleye top oynayanlar gibi, oyuncağı alınınca
küsen, verilince sevinen çocuklar gibidir.

Böyle devlet yönetilmez, böyle devlet adamı olunmaz, böylesine şuur kaybıyla, aklı kaymasıyla Türkiye-ABD ilişkileri istikrarlı
kalamaz.
Türkiye’nin değerini bir papaza indiren, Türkiye’ye bakışını
bir papazla eşitleyen bir ülkenin başkanına güven duyulamaz, itibar edilemez.
Unutulmasın ki, bizi adam yerine koymayanı biz insan bile
görmeyiz, göremeyiz.
Papazı almak için her dayatmayı yapan, yegâne siyasi ve
diplomatik gündemi hâline getiren ABD Başkanı, yarın bir başka
meseleyle ilgili aynı tutumunu sürdürürse ne yapacağız?
Yine gözlerimiz döviz kuruna mı bakacak?
Yine kulaklarımız okyanusun karşı kıyısından gelecek haberlere mi odaklanacak?
Acaba Twitter’dan ne diyecek, acaba hangi yaptırım kararlarını alacak, tekraren kendi kendimize bu soruları mı soracağız?
Bit için dam yakan, içten içe Türkiye husumetiyle motive
olan kör ve kötürüm bir anlayışla köklü ve kalıcı diyalogları nasıl
kuracağız?
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Trump kendisini Ali kıran baş kesen mi görmektedir?
Bu fütursuzluğunu, bu patavatsızlığını, bu hamakat ve husumetini neye yoralım, nasıl yorumlayalım?
Korumacı politikalar takip edecek, biz susacağız. Bu mu isteniyor?
Canı sıkılınca terör örgütlerine silah dağıtıp, PKK/YPG’ye gönül verip cinayetleri azmettirecek, biz görmeyeceğiz. Bu mu ima
ediliyor?
Keyfî şekilde ticaret savaşlarının fitilini tutuşturacak, hezeyandan hezeyana koşacak, biz alttan alacağız. Bunu mu bekliyor?
Casuslar ülkemizde cirit atacak, hainler kudurmuş gibi saldıracak, kiliseler istihbarat aparatı gibi çalışacak, misyonerler vızır
vızır nifak saçacak, yetmedi FETÖ’cüler Pensilvanya’da saltanat sürecek; görmeyeceğiz, duymayacağız, konuşmayacağız, bunu mu
arzu ediyor?
Trump’ın derdi nedir?
Böyle bir dünya nerede vardır?
Böylesine bir acziyet ve gafillik Türkiye’ye ne hakla müstahak görülmektedir?
Türkiye, ABD’nin sömürgesi değildir.
Türkiye, ABD’nin 51’inci eyaleti falan hiç değildir, asla, ama
asla da olamayacaktır.
Trump uyuyorsa uyansın, uyanıksa ayağa kalksın; Türkiye’yi
çadır devletleriyle bir tutma ayıp ve ahlaki noksanlığından derhâl
uzaklaşsın.
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ABD Başkanı büyük Türk milletini hafife almasın, Türkiye’nin
şanını ve şerefini tartışmaya açacak sefillikle arasına mesafe koysun.
Bu işin şakası yoktur.
Bu konunun ederi gideri, arası ortası yoktur.
Türk’e kefen biçilmez, Türk’le eğlenilmez, Türk’e tuzak işlemez.
Papazın serbest kalması elbette pek çok soru işaretine de
neden olmuştur.
Terör örgütleriyle ilişki ve iltisakı belli olan bir şahsın, casusluk suçlamasıyla tutuklanan bir misyonerin, 2 yıl bile dolmadan
serbest kalması adalet ilkeleriyle nasıl izah edilecektir?
Papaz Brunson’ın üç gizli tanığın ifadesiyle suçlanması, sonra da savcı değişikliğiyle birlikte yine aynı tanıkların değiştirilmiş,
tahrif ve tahrip edilmiş ifadeleriyle serbest kalması bağımsız ve
tarafsız hukuka ne kadar uygundur?
O hâlde herhangi bir davada ayarlanacak birkaç gizli tanık
bir insanı suçu yoksa felakete suçu varsa feraha ulaştırabilecektir.
Papaz davasında ifade değiştiren, Türk adaletini şaibelerle
hırpalayan gizli ve kiralanmış tanıklar kimlerdir?
Bu gizli tanıklar kısa süre içinde ifade ve görüşlerini nasıl
değiştirmişlerdir?
Güvenilmez, fiyatı olan, duruma ve günün şartlarına göre
görüş değiştiren kişi ya da kişilerin tanıklığıyla adalet yaşar mı?
Yaşasa bile buna adalet denir mi?
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Geçmişte kumpas davalarına damga vuran gizli tanık terörünün nelere mal olduğu, hangi mağduriyet ve mahkûmiyetlere
yol açtığı gayet iyi bilinmektedir.
Gizli tanık Türk ceza hukuku sistemine ekilen fitne tohumudur.
Nerede ve kimin aleyhine işleyeceği ise meçhuldür.
Türk hukukunu gizli tanık tasallutundan kurtarmak hepimizin boynunun borcudur.
Bir yanda 35 yılla yargılanıp, diğer yanda 2 yıl bile dolmadan yakayı kurtaran bir casusun vebaline millet vicdanı nasıl ortak
olacaktır?
İstenen cezayla verilen ceza arasındaki uçurumu kim, nasıl
kapatacaktır?
Bir önceki duruşmada söylediklerini bir sonraki duruşmada
inkâr edip tam aksini iddia eden gizli tanıklarla bağımsız ve tarafsız
yargı nasıl teşekkül ve tecelli edecektir?
Hadi bunlar oldu diyelim.
Yargı kararına saygımızı dile getirip yutkunduk sayalım.
Hukuken pek çok mahzurları da görmezden gelelim.
Bu çerçevede papaz Brunson verildiyse, ABD’deki Ppapaz
Gülen niye alınmaz, neden alınamaz?
Hâlbuki ver papazı al papazı demiştik.
Sözümüz sözdü, irademiz senetti.
Cevabını aradığımız soru şudur: Pensilvanya’daki papaz ne
zaman ülkemize iade edilecek?
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Bu hain Türk adaletinin önüne ne zaman çıkarılacak?
Varsayalım papaza papazla karşılık vermediler.
Bu kapsamda umut ettiğimiz takas diyelim ki gerçekleşmedi.
İki papazı da ellerinde tutmak istediler.
Bu durum karşısında Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı
Hakan Atilla’nın iadesi ne zaman olacak?
Maksadımız siyasi eleştiri yapmak veya yeni bir siyasi polemik sayfası açmak değildir.
Dış politika konusunda hükûmete verdiğimiz destek tartışmasız ve ortadadır.
Ancak millî vicdanı rahatsız eden bir sorunla ilgili kanaatlerimizi dile getirmek, hatta sitem ve şikâyetimizi seslendirmek en
makul hakkımız, en meşru görevimizdir.
Meselemiz Türkiye’nin saygınlığıdır, Türk milletinin sözünün
dinlenmesidir.
Evanjelist papaz gözle kaş arasında uçup gidecek, peşinde
olduğumuz FETÖ papazı Pensilvanya’dan örgütünü idare edecek,
böylesi bir tablo tarihî hata sayılmayacak mıdır?
O darbeciyi, o teröristi, o Haşhaşiyi, o Türk ve İslam düşmanını istiyoruz, 251 şehidimizin hesabını vermesini sonuna kadar
bekliyoruz, vermezlerse de ne yapıp edip söke söke almanın yollarını bulacağımıza inanıyoruz.
Türkiye yeni yetme bir devlet değildir.
Türkiye köksüz ve temelsiz bir devlet de değildir.
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Hukuk varsa devlet vardır, devlet varsa hükümranlık vardır,
hukuk sakatlanırsa devlet irtifa ve itibar kaybedecektir.
Türk devlet aklının, Türk devlet felsefesinin özü de birdir,
esası da bellidir, o da adalettir.
Vicdanını ve şuurunu kaybeden bir millet tarihten kaybolacaktır.
Adalet ise milletin vicdanına tutunmuş hakikatleri satırlara
geçirmektir.
Ziya Gökalp diyor ki:
“Devletimde halkın örfü hakimdir,
Başka kuvvet onu tahdit edemez.
Kanun, hakka hâkim değil hâdimdir.
Sebep yokken, ferdi takyit edemez.”
Adalete hürmet ve bağlılığından dolayı Türk milleti tarih boyunca adından söz ettirmiş, çağlara mührünü vurmuş, haysiyetini
var olagelmiştir.
Bu itibarla Papaz Brunson kararı, ne söylenirse söylensin,
nasıl tevil edilirse edilsin milletimizi üzmüş ve yaralamıştır.
Bakalım, dövizin akıbeti ne olacaktır?
Görelim, % 10’la başlayan fiyat indirimleri enflasyonu eski
seviyelerine çekecek midir?
Bunların takipçisi olacağız.
Fırsatçıların, tefecilerin, karambolde arı bırakıp karın hevesine kapılan ahlaksızların peşini bırakmayacağız, enselerinden
nefesimizi eksik etmeyeceğiz.
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Muhterem Arkadaşlarım,
Washington Post Yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2
Ekim 2018 tarihinde evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha da çıkamadığı Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binasındaki
belirsizlik hâlen sürmektedir.
Adeta insan aklıyla alay edilmektedir.
Kaşıkçı’dan iz yoktur, haber yoktur.
Zannederseniz buharlaşıp uçmuştur.
Zannederseniz yer yarılıp içine düşmüştür.
Cemal Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili pek çok vahim iddia gündemdedir.
İstanbul’da güpegündüz Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girip bir daha da ortalıkta görünmeyen bir gazeteciye ne olduğu, nereye gittiği, neyle karşılaştığı bir türlü açıklığa kavuşturulamamıştır.
Türk ve Suudi yetkililer dün akşam saatlerinde inceleme
yapmak maksadıyla Başkonsolosluk binasına girmişlerdir.
Bu incelemeden ne çıkacağı ise belirsizdir.
Bir binaya girdiği belli olup da çıkışı bilinmeyen, çıktığı görülmeyen bir şahsı bulmak için, acaba nasıl bir inceleme yöntemi
takip edilecektir?
Suudi Arabistan’dan gelen ve iki ayrı jetle taşınan esrarengiz şahısların Cemal Kaşıkçı olayıyla bir bağlantısı var mıdır?
Muhalif kimliğiyle bilinen bu gazeteci örtülü bir operasyona
maruz mu kalmıştır?
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Konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bilinmektedir.
Söz konusu binalarda diplomatik misyon şeflerinin onayıyla
arama ve inceleme çalışmalarının yapılacağı da açıktır.
Bizim temennimiz Kaşıkçı olayındaki sis perdesinin aralanması, içyüzünün daha fazla gecikmeden aydınlatılmasıdır.
ABD-Suudi Arabistan ve Türkiye arasında krize ve bilmeceye
dönüşen Cemal Kaşıkçı vakasının tarafsız ve objektif şekilde vuzuha ermesi şarttır.
Konsolosluk binasına girişi kameralara yansıyan, ama çıkışı
görülmeyen Kaşıkçı’nın durumunu netleştirmek için hiç kimse kaçak güreşmemeli, saman altından su yürütmemelidir.
Suç varsa, suçlular belliyse gereği mutlaka yapılmalı, Türkiye’yi töhmet altında bırakmak için fırsat arayan mihraklara asla
koz verilmemelidir.
Değerli Milletvekilleri,
Merhum Cemil Meriç der ki; “Vatandaşlar günün çetin kavgalarında yer alırken yıldızlara serenat besteleyen bedbahtın adı
savaş kaçağıdır.”
İnsanımız hayatın ağır şartlarıyla boğuşmaktadır.
Siyaset kurumunun temel vazifesi milletimizin maruz kaldığı sorunlara kafa yormak, çözüm üretmek, samimi ve yapıcı tekliflerde bulunmaktır.
Bunu yapmayan, yapamayan siyasetçiler ise savaş kaçağı
değilse bile ahlak kaçağı, dürüstlük ve iyi niyet fukarasıdır.
Hepinizin bildiği gibi siyasetin kaynağı ve öncelikli ilgi alanı
insandır.
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İnsanın mutluluğu, refahı, huzuru ve onuru günümüz siyasetinin odağı olmuş; siyaset anlayışları, siyaset üslubu ve siyaset
tercihleri bu temel üzerinde yükselmeye başlamıştır.
Nerede bir insan varsa nerede bir insanın karşılaştığı bir
sorun görülüyorsa siyaset bunların çözümüne kafa yormak, akıl
üretmek ve çözüm bulmak mecburiyetindedir.
Günümüzün siyaset algısı ve ulaştığı seviye bunu gerektirmektedir.
Sorunların bir kısmını göz ardı ederek yalnızca belirli alanlarla meşgul olmak, diğerlerini yok saymak eksik ve kusurlu bir
siyaset anlayışının sonucudur.
Tarih boyunca insan olmanın bitmek tükenmek bilmeyen
arayışları bugünkü zaman diliminde demokratik talepler hâlinde
devam etmektedir ve bundan sonra da edecektir.
Nasıl yaşayacağına, nasıl barınacağına, nasıl besleneceğine yönelik temel ihtiyaçlarının yanı sıra, insanlık haklı olarak nasıl yönetileceğini, kimlerin kendisini yönetmesini istediğini, hangi
haklara sahip olacağını da belirleme gücüne ve katılım yetkisine
sahiptir.
Yalnızca demokrasilerin sunabileceği bu tarihî imkânlar ve
tercih etme seçenekleri beraberinde siyaset anlayışlarına ve siyaset adamlarına kıyasıya bir rekabet ve yarışma da getirmiştir.
İnsanımız daha onurlu, daha tok, daha özgür, daha kudretli,
daha güvenli, daha kaynaşmış gibi sayısız ve karmaşık insani ve
toplumsal beklentilere cevap vereceğine inandığı siyaset anlayışlarına destek ve onay vermektedir.
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Kara propagandaların tesirini ayıklamış, tehlikeli karartmaların etkisinden arınmış, aldatma ve istismarların markajından
ayrılmış her vatandaşımız kendi geleceğini tertemiz iradesi doğrultusunda belirleyecektir.
Bu yolla Türkiye daha güzele ulaşacaktır.
Türk milleti hak ettiği gelişmişlik seviyesine mutlaka varacaktır.
Bunu yaparken bekamızı muhafaza edeceğiz.
Bunu sağlarken küresel dayatmalara karşı uyanık olacağız,
iç ve dış çıkar odaklarına karşı tetikte duracağız.
24 Haziran 2018 Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Genel Seçimlerinin hitamında resmen uygulamaya geçen Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi istikbalin güçlü Türkiye’sini bina edecektir.
Önümüzdeki engeller mutlaka millî birlik ve dayanışma ruhuyla aşılacaktır.
İnsanımızın mutlu olması, güven ve huzur arayışı en doğal
hakkıdır.
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahallî İdareler Seçimleri yeni sistemin kökleşmesi, geleceğin mimarisi, millî bekamızın
sağlam esaslara bağlanması için istikrar içinde yapılmalı ve makul
sonucu vermelidir.
Bizim değerlendirmemiz, 24 Haziran 2018 seçimlerine
damga vuran cumhur ittifakının Mahallî İdareler Seçimlerine de
ahlaken ve esasen yön verip istikamet çizmesidir.
Siyasi kaygı taşımıyoruz, çünkü aziz milletimize güveniyoruz.
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31 Mart 2019’a belediye sayısı artar mı azalır mı zaviyesinden bakmıyoruz, oy oranlarıyla yaklaşmıyoruz.
Aklımızda hep Türkiye vardır.
Türklüğün bekası aklımızın ve ahlakımızın mihenk taşıdır.
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine taarruz planı yapan
zillet ittifakının ve arkalarındaki muhasım odakların sistem tartışmalarını alevlendirip rejim krizi çıkarma niyetlerinin önüne geçmek istiyoruz.
Siyasi dürtülerle, günlük ve kısa menzilli hedeflerle büyük
davaların taşınamayacağının bilincindeyiz.
Türkiye’nin geleceğini dengeli ve kalıcı şekilde belirleyeceksek 31 Mart 2019’a millî ve ahlaki temelde yaklaşmamız, aynı zamanda cumhur ittifakının ruhuna uygun hareketimiz kaçınılmaz
bir ihtiyaçtır.
Biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz.
Bizim kalbimizde millet aşkı, gönlümüzde vatan sevgisi,
göğsümüzde Türk-İslam asırlarının onuru vardır.
Türk milletinin daha nice asırlara bağımsız, bağlantısız ve
güçlü olarak ulaşması yegâne arzumuzdur.
Bunu da Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle başarabiliriz.
Bunu da yeni sisteminin yerleşip kurumsallaşmasıyla yapabiliriz.
CHP pusudadır, sokağa göz kırpmaktadır.
HDP punduna getirip suyu bulandırmanın emelindedir.
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İP’in ise metruk bir tekne gibi ne yapacağı, bir süre sonra
hangi kayalığa çarpıp dağılacağı az çok bellidir.
Türkiye’yi bu müflis ve mürai ellere bırakamayız.
Türkiye’nin bekasını riske atamayız, yeni hükûmet sistemini
tartışmaya açamayız, açtıramayız.
CHP’nin İş Bankası hisseleri konusu gündeme gelince çılgına dönmesi, denetim ve kontrolü hepten kaybetmesi ülkemizin
nasıl bir badire ve belanın kıyısında olduğunu belgelemiştir.
CHP’li bir genel başkan yardımcısı diyor ki:
“CHP olarak eşkıya karşısında Anayasa’dan kaynaklanan her
türlü direnme hakkımızı kullanırız.”
Bu alçak ifade karşısında sormak lazımdır ki, eşkıya kimdir?
Direnme hakkından kastedilen nedir?
Diyorum ki, ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsanız.
Eşkıyaya gelince, uzağa bakmayın, başka yerde aramayın,
çevrenizi kolaçan edin, birbirinizi yoklayın, kimlerle oturup kalktığınıza bakın işte o an eşkıyayı muhakkak görürsünüz.
CHP’li yöneticiler herkesi aynadaki akislerine benzetiyorlar.
Atatürk’ün miras ve tapusunun delinmeye çalışıldığını söylüyorlar.
Mülkiyet ve miras hakkıyla özel hukuk hükümlerinin hiçe
sayıldığını masal gibi anlatıyorlar.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçek vârisi büyük Türk
milletidir.
Bugünkü CHP’nin Atatürk’le yolları çoktan ayrılmıştır.
186

Siz kim Atatürk kimdir?
Sizin nereniz Atatürk’e benzemektedir?
Sizin neyiniz Atatürk’ü hatırlatmaktadır?
Yok öyle mirasyedilik, İş Bankası hisseleri doğruca hazineye
devredilmelidir.
Aslında bizatihi CHP sorumluluk alıp, kanuna gerek yok deyip hisselerini hazineye bırakacak samimiyeti göstermelidir.
Ne var ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı bugünün
CHP yöneticilerini evlatlıktan reddeder gibi reddeder, üstüne bir
de mirasından mahrum ederdi.
Milliyetçi Hareket Partisi CHP’nin İş Bankası hisseleriyle ilgili kanuni düzenleme olması hâlinde elbette gönül huzuruyla desteğini verecek ve emanetin asıl sahibine geçmesine mutlaka katkı
sunacaktır.
Tavsiyemiz, CHP’nin milletin sesine kulak vermesi, üzerine
çöreklendiği hisselerin hazineye devrinden korkmaması, bankacılık değil millî ve ahlaki ölçülerde siyaset yapmasıdır.
Sözlerime son verirken muhterem heyetinizi bir kez daha
saygılarımla selamlıyor, başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi diliyor, hepinizi Cenabıallah’a emanet ediyorum.
Sağ olun, var olun diyorum.
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GENEL BAŞKANI
SAYIN
DEVLET BAHÇELİ’NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ

23 EKİM 2018

Değerli Milletvekilleri
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,
Bu haftaki Meclis Parti Grup Toplantımıza başlarken yüksek
heyetinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
Gözü kulağı bizde olan, dua ve dileği Türkiye’nin huzur ve
esenliğine odaklanmış her vatandaşımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda varlık mücadelesi veren her kardeşimize şükranlarımı
sunuyorum.
İçinden geçtiğimiz, belki de içinde kontrolsüzce sürüklendiğimiz bugünkü zaman diliminde, insanlık siber-fiziksel sistemlerin
hakim olduğu 4.Endüstri Dönemi’ni yaşamaktadır. Söylenen budur.
Teknolojik sıçramalar maalesef ahlaki ve sosyal gelişmelerin çok önündedir.
Bundan mülhem köklü problem ve anormallikler beşeriyetin varlığını içten içe kemirirken irade ve inanç ölçülerini de tehlikeli şekilde yıpratmaktadır.
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İnsanlık avcı-toplayıcı, tarım, endüstri ve bilgi toplumlarından geçerek 5.Toplum aşamasına, diğer bir ifadeyle süper akıllı
toplum evresine geçmiş durumdadır. İddia edilen bu şekildedir.
Ne var ki süper akıllı toplum aşamasına geçilse de muhatap
kalınan sorunlar azalmamış, bilakis daha da artmış daha da yaygınlaşmıştır.
Bir yanda 4.Endüstri Döneminin entelektüel pazarlaması
yapılırken, diğer yanda ilkel devirleri bile mumla aratan rezillikler
yaşanmaktadır.
Bir yanda süper akıllı toplum felsefesiyle ilgili kitaplar yazılıp konferanslar düzenlenirken, öte yanda adaletsiz ve ahlaksız
bir aklın ürettiği ağır sonuçlara herkes az ya da çok muhatap kalmaktadır.
Çağımızın değerleri hamaset kapanında, hıyanet çarkındadır.
Yalan revaçta, gerçek raftadır.
Fitne demlenirken, hakikat devrilmektedir.
Riyakârlık beslenirken, riyazet budanmaktadır.
İhanet taltif görürken, sadakat telin edilmektedir.
Nesnelerin internetiyle meşgul oluyorken, yapay zekânın
geleceğine kafa yoruyorken, insani haslet ve haysiyetin seviye
kaybına, insanlık mirasının silinip kaybolmasına hiç kimsenin ses
çıkarmaması tam bir akıl tutulması, tam bir körlük, hatta düpedüz
mankurtluktur.
Petrole sahip olmak, servet içinde yüzmek, ünle ve güçle
anılmak hiç kimseyi daha akıllı, daha adil, daha vicdanlı yapmamış, asla da yapmayacaktır.
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Hem imandan bahsedip hem de şöhret ve şehvet batağına
saplanmak izahı olmayan bir garabet, iffetsiz bir gafilliktir.
İslam hak dinidir, ahlak dinidir.
İslam adalet, insaf, vicdan, barış dinidir.
Bu değerlerden nasibini almayanların şeyh, emir, prens
veya kral olması hiçbir gerçeği değiştiremeyecektir.
Bugün İslam toplumları akıl, ahlak, adalet ve merhametten
uzaklaşarak kahredici bir yozlaşmanın pençesine düşmüşlerdir.
Dayanışma ve yardımlaşma kanalları tıkanmış, anlaşmazlıklar serpilip büyümüştür.
Empati ve erdem damarları kurumuştur.
Mesela Yemen’de 13 milyon kişi şu günkü şartlarda karnını
doyuracak imkândan mahrumdur.
20 milyon kişi içecek temiz suya hasrettir.
İslam ülkelerinde milyonlarca insan yerinden yurdundan
kopmuştur.
Yüz milyonlarca insanın hakkı çiğnenmekte, hukuku yok sayılmaktır.
Yerin altı zengin, yerin üstü harap ve bitaptır.
Kaynaklar, batılı devletlerin iş birlikçisi olan bir avuç insanın
ambargo ve denetimi altındadır.
Kıtlıklar, yolsuzluklar, savaşlar, cinayetler, haksızlıklar, hırsızlıklar, ihtilaflar, düşmanlıklar, çıkar çatışmaları, nüfuz mücadel eleri, iktidar kavgaları İslam toplumlarını uçurumun kenarına kadar
sürüklemiştir.
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Bu tablonun neresinde Efendimiz’in mesaj ve ilkeleri vardır?
Bu tablonun neresinde mazluma umut, zalime korku vardır?
Yaşananların neresi İslam’ın tebliğine, tevhit inancının hükümlerine uygundur?
Allah’tan korkmayan, kuldan utanmayan despot yönetimler, müstebit yöneticiler, münafık zihniyetler nereye kadar saltanatlarını devam ettireceklerdir?
Var olan kördüğüm nasıl çözülecek, kurulan tuzaklar ne zaman bozulacaktır?
Günlerdir Suudi Arabistan kökenli Gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı
konuşuyoruz.
Tam üç haftadır dünya gündemine oturan bu meseleyle ilgili yapılan yorumları, paylaşılan görüşleri, daha ötesi spekülatif
haberleri duyuyoruz.
2 Ekim 2018’de İstanbul Levent’teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giren, bir daha da kendisinden haber alınamayan
Cemal Kaşıkçı uluslararası krize dönüşmüştür.
Suudi Arabistan yönetimi, Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kayboluşundan 18 gün sonra dikkat çeken bir açıklama yapmıştır.
Dile getirilen iddia ve itirafa göre, Cemal Kaşıkçı, Başkonsoloslukta çıkan bir arbede sonucu hayatını kaybetmiştir.
Yani planlı bir cinayet söz konusu değildir.
Hâlbuki Kaşıkçı’nın Başkonsolosluk’ta boğulduğu, hatta cesedinin Riyad’dan gelen gizemli ve görevli adli tıp uzmanı tarafından parçalara ayrıldığı çok güçlü şekilde ileri sürülmüştür.
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Ortada bir vahşet, karşımızda resmen bir cinayet vardır.
Nitekim Gazeteci Cemal Kaşıkçı alenen ve adice katledilmiştir.
Cesedinin nerede olduğu, nereye gömüldüğü belli değildir.
Kim ya da kimlerin emriyle öldürüldüğü henüz net değildir.
Ancak tüm oklar Veliaht Prensi işaret etmektedir.
Elbette Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleri süren soruşturma
vasıtasıyla aydınlığa ve açıklığa kavuşturulacaktır. Kaldı ki temennimiz de budur.
Sayın Cumhurbaşkanı’nın bugün yapacağı açıklamalar ise
kafa karışıklıklarını anlaşılan odur ki tamir ve telafi edecektir.
Tam tersi durum Türkiye’nin egemenlik haklarına hakaret
ve hürmetsizlik sayılacaktır.
Fakat bizim için muamma olan ilişki ağları ve mutlaka cevaplanması gereken sorular vardır.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın talep ettiği evlilik belgesinin
Washington’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği tarafından verilmeyip İstanbul Başkonsolosluğuna yönlendirilmesi hangi karanlık
akla hangi gayrimeşru emele hizmettir?
Suç mahallî olarak neden İstanbul seçilmiştir?
Cemal Kaşıkçı sadece muhalif özelliklerinden dolayı mı hedef alınmıştır? Bu şahıs gerçekte kimdir?
Her taşın altından çıkan, her fırsatta Türkiye’ye husumetini
gösteren Veliaht Prens Selman cinayetin neresindedir?
Bütün şüphelerin merkezindeki Başkonsolos, tıpkı papaz
gibi, elini kolunu sallayarak ülkesine nasıl dönebilmiştir?
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Çok ciddi suçlamalara maruz kalmış bir diplomatın 1963
Tarihli Viyana Sözleşmesi’ne sığınarak kaçması, bunun da seyredilmesi yanlıştır, skandaldır.
Suç Mahallî Türkiye’dir.
Yargı sahası da Türkiye olacaktır.
Suçlular mutlaka hâkim karşısına çıkarılmalıdır.
Diplomatik misyonların hangi hâllerde, hangi kısımlarının
dokunulmazlık zırhından istifade edecekleri bellidir, bilinmektedir.
Kaşıkçı cinayetinin sır perdesi kesinlikle aralanmalıdır.
Katillerin, azmettiricilerin, Türkiye üzerindeki hesapların,
bölgesel ve küresel bağlantıların netlik kazanması mecburiyettir.
Kim dost kim düşman bilelim.
Kim kimin kuyusunu kazıyor görelim, kim kiminle düşüp
kalkıyor berrak şekilde öğrenelim.
Türk milletinin sabrını hiçbir dost ya da düşman hafife almasın, boşuna heveslenerek yanlışa düşmesin.
İslam’ı istismar eden hiçbir ülke zalimlerle kol kola girerek,
haçlı bakiyelerini doyurup petrodolarları peşkeş çekerek varlığını
uzun süre devam ettireceğini zannetmesin.
Adam olsunlar, edepli olsunlar, iman neyi gerektiriyorsa
onu yapsınlar, Müslüman gibi davransınlar, Allah’tan korksunlar.
Bilsinler ki, kulun hesabı varsa Allah’ın da hesabı vardır ve
hepsinden üstündür.
Sömürgecilerle bir olup sırtımızdan hançer sallayanlar, Türk
kanının dökülmesine çanak tutanlar, mukaddesatımıza namertle196

rin gölgesini düşürenler, iki cihanda da yatacak ve sığınacak yerleri
olmayan günahkârlardır.
Biz şeytani hedeflerin değil, rahmani öğüt ve emanetlerin
izindeyiz.
Allah bize yeter diyen inanç ve iman erleriyiz.
Çıkarlarımız ve cüzdanımız uğruna köle olmaktansa, istiklalimiz ve istikbalimiz için kara toprağın koynuna gönüllüce girmeye
hazır ve kararlı büyük Türk milletiyiz.
Muhterem Milletvekilleri,
Milliyetçi Hareket Partisi gücünü milletinden, ilhamını tarihinden, itibarını ecdadından alır.
Milliyetçi Hareket Partisi himayeyi yalnızca Cenabıallah’tan
bekler.
Bizim için verilmiş sözler, edilmiş yeminler dönemsel ve gelip geçici değildir.
Elbette siyasi namusumuza emanettir.
İlkelerimiz vardır, ülkülerimiz vardır, sevdasıyla yanıp tutuştuğumuz güzel bir ülkemiz vardır.
Dik başlıyız, tok bakışlıyız, bozkurt duruşluyuz.
Özümüz birdir, sözümüz doğrudur.
Yalan nedir bilmeyiz, aldatma nedir tanımayız, ya olduğumuz gibi görünürüz ya da göründüğümüz gibi oluruz.
Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz.
Gerçekleştirilmeyi bekleyen hayallerimiz,
Yükseltilmeyi bekleyen sancağımız,
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Tutulmayı bekleyen vaatlerimiz,
Ulaşılmayı bekleyen heyecanlarımız,
Kucaklanmayı bekleyen geleceğimiz,
Kavuşmayı bekleyen ülkülerimiz vardır ve vuslat şafağı bir
gün muhakkak sökecektir.
Uygur yazısıyla yazılmış Oğuz Destanı’nda, Oğuz Kağan’ın
kuracağı dünya devleti idealinden söz açılırken şöyle deniyordu:
“Güneş tuğumuz, gök de çadırımız olsun.”
Biz, işte bu engin miras ve tecrübeye sahip, zamanlar üstü
bir tarih telakkisine haiz olan Milliyetçi Ülkücü Hareketiz.
Verdiğimiz bir sözü unutmayız, unutamayız.
Umutları yeşertip sonra da solmasına göz yumamayız, seyirci kalamayız.
Ne söylediysek arkasında dururuz.
Neyi teklif etmişsek sonuna kadar savunuruz.
Tutarlıyız, temkinliyiz, tedbirliyiz, tevekkül ve teenni içinde
hareket ederiz.
Aklımız millîdir, ahlak ve adalet anlayışımız Türk-İslam ülküsüyle bezenmiş ve billurlaşmıştır.
Başımızı öne eğecek, yüzümüzü kara çıkaracak, yutkunup
kimyamızı bozacak hiçbir ilişki ağının hiçbir irtibatın içinde olmadık, olmaya da asla merakımız yoktur.
Merhum Hocamız Prof.Dr.Bahaeddin Ögel “Türklerde Devlet Anlayışı” isimli muazzam eserinde der ki: “Tarihte Türk hakanlarının ilk vazifesi dağılmış milleti derleyip bir araya getirmektir.”
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Bunun en emin ve sağlıklı yollarından birisi töreyi ayakta
tutmaktır.
Töre varsa devlet vardır, millet hayati fonksiyonlarını ilanihaye koruyacaktır.
Töre, yani adalet, devletin düzeni, kuruluşu, dolayısıyla
gücü demektir.
Ne söylemişsek töreye uygundur.
Neyi önermişsek adaletin ruhuyla örtüşmektedir.
Öncelikle ifade etmek isterim ki, 24 Eylül 2018 Pazartesi
günü TBMM’ye sunduğumuz kanun teklifi mana ve muhtevası itibarıyla bir af değildir.
Tam ismiyle; “Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı
İndirim İle Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun
Teklifi’dir.”
Yürürlük ve yürütme maddesiyle birlikte toplam 7 maddeden oluşmaktadır.
19 Mayıs 2018 tarihi dâhil olmak üzere, bu tarihten önce
işlenen, kanunda ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile özel kanunlardaki suçlar
yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken ceza sürelerinden beş yıllık şartlı indirim yapılmasını,
Bunun sonucu olarak infazı gereken, cezası kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini teklif ettik.
Maksat ve muradımız halisane ve tamamen bundan ibarettir.
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Kanun teklifimizin 3. maddesinde hangi suçları istisna tutuğumuz da gayet açık ve aşikârdır.
Teklifimizin tartışmasız yanındayız, arkasındayız.
Seçim Beyannamemizde ne demişsek onu seslendiriyoruz.
Milletimize neyi söylemişsek onu yerine getirme çabası
içindeyiz.
Gevşeme yok, vazgeçmek yok, geri dönüş yok.
Şu anda demir parmaklıkların ardında özgürlük düşü kuran
kader mahkûmlarının elinden tutulmasını bekliyor, millî iradenin
tecelligâhı olan Gazi Meclise kuşkusuz güveniyoruz.
Kanun teklifimizi sadece cezaevleri boşalsın diye vermedik.
Böyle bir ucuz ve kestirme düşüncelere tevessül etmedik.
Fakat cezaevlerindeki karanlık manzarayı da gözden uzak
tutmadık.
Kanayan, kangrene dönmesi an meselesi olan bir yaraya
parmak bastık.
Günden güne ağırlaşan ve insani olmaktan çıkan cezaevi
şartlarını gündeme taşıdık.
Muhtemel kalkışmalara ve çatışmalara dikkat çektik.
Bir yatakta dönüşümlü ve sekizer saat arayla yatan mahkûm
veya tutukluların feryat boyutuna varan seslerinin duyulmasını
arzu ettik.
Muhtemel risk ve tehlikelere vurgu yaptık.
Çok şey mi istedik?
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Konuşmayalım mı? Düşünmeyelim mi? Kaygılanmayalım
mı? Görüşlerimizi dile getirmeyelim mi?
Ne diyor merhum vatan şairimiz Akif:
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum.
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum!
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!
Adam aldırmada geç git, diyemem aldırırım.
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!
Duruş ve seslenişimiz aynen budur.
Bizim cezaevlerini boşaltmak için böylesi bir teklifi yaptığımızı dile getirenler ya ne dediğimizi anlamıyorlar ya da safa yatıp
havayı bulandırmak, keçeyi suya atmakla oyalanıyorlar.
Şartlı ceza indirim teklifimize sürekli itiraz ve tepki gösterenler, 671 sayılı KHK ile 1 Temmuz 2016’dan önce işlenen suçlar
açısından ayrı bir denetimli serbestlik ve infaz sisteminin kanunlaştığından haberdarlar mıdır?
Denetimli serbestlik süresinin 2 yıl olarak uygulandığından,
Süreli hapis cezalarına mahkûm olanların cezalarını çektikten sonra 1/2’sini infaz kurumunda çektikleri takdirde şartlı salıverme hükümlerinden yararlandıkları unutulmuş mudur?
Türk Ceza Kanunu’nun 81-82. maddelerinde tanımlanan kasten adam öldürme suçundan tutun da cinsel dokunulmazlığa karşı
işlenen suçlardan millî güvenliğe ve anayasal düzene karşı işlenen
suçların kapsam dışında bırakıldığı ne zaman hatırlanacaktır?
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Biz de bir benzerini teklif etmiyor muyuz?
2016’da doğru olan, 2018’de niye yanlış olsun?
Mesela, 1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenip de 671 sayılı KHK’nin infaz rejimi kapsamında olan suçlarda 5 yıldan az ceza
alanların, en fazla 3 gün içinde iyi hâlli olduğu tespit edilince açık
ceza evine geçiş ve diğer şartları varsa derhâl denetimli serbestlik
uygulamasından yaralandıkları bilinen bir gerçektir.
Peki, 671 sayılı KHK cezaevlerini boşaltmak için mi yayımlandı?
Bizim teklifimizi sulandırıp cezaevlerini boşaltmak üzerine
planlandığını doğrudan değilse bile, dolaylı ima etmek gerçekten
haksızlıktır, günahımıza girmektir.
Biz teklifimizin 3. maddesinde kapsam dışında tutulan suçları tek tek sıralıyoruz.
Teröristleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden suçluları, katilleri, istismarcıları, tecavüzcüleri,
kadın cinayeti işleyen alçakları istisna tutuyoruz.
Diyorlar ki, uyuşturucu kullananlar şartlı ceza indirimiyle
salıverilecekler.
Kanun teklifimizi sadece bu temele indirgemek, sadece bu
eksene sabitlemek tarifi olmayan insafsızlıktır.
Yaptığımız vicdanımızın sesini dinlemek, adaletin çağrısına
riayet etmektir.
Samanlıkta iğne aramaya gerek yoktur.
Cezaevlerinde uyuşturucu suçundan dolayı 36 bin 212 hükümlü, 14 bin 174 tutuklu olmak üzere toplam 50 bin 386 kişi bulunmaktadır.
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Bunların çoğu kullanılan, tutsak düşürülmüş, muhtaçlıkları
sömürülmüş, vicdanları rehnedilmiş, aklı kiralanmış kişilerdir.
Bunların önemli bir bölümü ıslah olmuşsa, pişmanlık göstermişlerse, hatalarını anlamışlarsa ve de bir fırsat istiyorlarsa,
görmeyelim mi, duymayalım mı? Konuşmayalım mı?
Allah için söylensin, istisnalar hariç, cezaevlerinde bulunanlar insan değil mi? Onların hayata dönme, topluma karışma hakları yok mu?
Ne yapalım, alayını birden fırınlara atıp da yakalım mı?
Ne isteniyor, hepsini birden vagonlara doldurup meçhul ve
geri dönüşü olmayan sürgüne mi yollayalım?
Bunları topluma kazandırmak için siyaset sorumluluk almasın mı?
Uyuşturucu en hassas olduğumuz sorunlardan birisidir.
Milliyetçi-Ülkücü Hareketi uyuşturucu konusunda tartışmaya açmak hiç kimsenin harcı hiç kimsenin haddi değildir.
Biz bu musibetle kıran kırana mücadele ettik, ediyoruz.
Ülkü Ocaklarımız Türk gençliğine damarlarındaki asil kanı
kirletme diyerek mesaj veriyor, duruş sergiliyor, öncü rol oynuyor.
Hakikat haysiyettir, ne hakikatten ne de haysiyetten asla
ödün vermeyiz.
Sokak araları uyuşturucu kullanan çocuklarla doludur.
Mezarlık çevreleri, metruk binalar, köprü altları nice vatan
evladının perişan ve yürek yaralayıcı dramına sahnedir.
Uyuşturucuyla Milliyetçi Hareket Partisinin ismini yan yana
getirmek biliniz ki, cehalet değilse, cinayettir.
203

Bunları geçtik de uyuşturucu baronlarını konuşan yoktur.
Uyuşturucu ticareti yapan, bu işten servet kazanan, doğu
batı uyuşturucu trafiğini yönlendiren şerefsizlerin, hatırlı ve arkası
olan insanlık müsveddelerinin üstüne giden hiç yoktur.
Ne isteniyor garibanlardan?
Ne bekleniyor kader kurbanlarından?
Gün yüzüne çıkmak onların hakkı değil mi?
Sevdiklerine, temiz ve terbiye olmuş bir vicdanla kavuşmak
onların amacı olmasın mı?
Hadi baronların yakasından tutalım.
Hadi siyasetten iş dünyasına kadar yer tutmuş uyuşturucu
tacirlerini analarından doğduklarına pişman edelim.
Bu konuda sorumluluk almayan, zehir tacirlerine dünyayı
dar etmek için her teşebbüse destek vermeyen bin defa namert
olsun.
Biz maşerî vicdana müzahir kanun teklifimizi sunduk.
Söz ve karar sırası artık TBMM’nindir.
Teklifimiz Adalet Komisyonunda görüşülmeyi beklemektedir.
Adalet ve Kalkınma Partisinin değerli milletvekilleri başta
olmak üzere, mezkûr Komisyonun diğer üyeleri ister kabul ederler
ister reddederler.
Bu onların bilecekleri bir husustur, kararlarına saygı duyarız.
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Ancak Milliyetçi Hareket Partisi teklif metninden asla taviz
vermeyecek, ilk gün ne söylemişse, karar anı geldiğinde aynısını
cesaretle dile getirecektir.
Oyunbozanlık yapmıyoruz.
Yürüyen tekere çomak sokmuyoruz.
Pişmiş aşa su katmıyoruz.
Yalnızca verdiğimiz ve meşru gördüğümüz bir kanun teklifimizin yasalaşmasını istiyor, toplumsal barış ve huzura katkı yapmayı hedefliyoruz.
Unutmayınız, özgürlük bir insan hakkıdır.
Sıcak bir yuvayı teneffüs etmek, sevinç ve ümitle geleceğe
bakmak her insanın en temel meşru ve müstesna özlemidir.
Aziz milletimizin muhterem temsilcileri de bunu sağlamak
ve şartlarını oluşturmakla mükelleftir.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak bundan böyle kendi göbek
bağımızı kendimiz kesmeye hazırız, kararlıyız.
Önemle diyorum ki;
Hiçbir ittifak bir tarafın reddedilmesiyle, geri adıma zorlanmasıyla, yok sayılmasıyla, tez ve önermelerinin görmezden gelinmesiyle ayakta kalamayacaktır.
Hiçbir ittifak diğer tarafın tahakküm ve dayatmayasıyla, üstten bakmasıyla, parmak sallamasıyla yaşayamayacaktır.
Hiçbir ittifak pozisyon hatırlatmasıyla, devamlı çatladı çatlıyor ihbarlarıyla, zamana oynamayla, şartların kollanmasıyla varlığını devam ve idame ettiremeyecektir.
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Samimiyet, safiyet, fedakârlık ve dürüstlük olmadan eşitler
arası ilişki sürdürülemeyecektir.
Adalet ve Kalkınma Partisi içinde ittifak çabalarını dinamitlemek için sürekli faaliyet içinde olanlar sevinç taklaları atabilirler,
heyetler görüştü görüşmedi, oldu olmadı, yasal zemin vardı yoktu
tartışmalarına son vermenin vakti gelmiştir.
Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı ve âlemi yoktur.
Parti olarak 31 Mart 2019 Mahallî İdareler Seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır.
İşin tadı kaçtığından zoraki görüşmelerle bir yere varmanın
imkânı olmayacaktır.
Oyalanmaya, milleti aldatmaya, sabırları sınamaya, umutlarla oynamaya lüzum da yoktur.
29-30 Eylül 2018’de Kızılcahamam’da düzenlediğimiz Milletvekilleri ve MYK üyeleri ortak toplantımızla birlikte, 20 Ekim
2018’de yaptığımız İl Başkanları toplantımızda aldığımız kararlar
gereğince kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz.
31 Mart 2019 Mahallî İdareler Seçimlerine kendi adaylarımızla, kendi amblemizle katılıp, Türkiye’nin her seçim bölgesinde
demokratik mücadelemizi Allah’ın izniyle yapacağız.
Değerli Milletvekilleri,
Öyle zengin, öylesine geniş, öylesine büyük bir aileyiz ki,
doğudan batıya, kuzeyden güneye, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne tek
nefes, tek dil, tek bilek, tek yüreğiz.
Biz Türk milletiyiz.
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Türkiye bizim vatanımızdır.
Gideceğimiz başka yerimiz yoktur.
Gitmeye niyetimiz de yoktur.
Bizi buradan gönderecek de henüz kundağa düşmemiştir.
Çünkü bu uğurda sayısız şehadet yaşanmıştır.
Ve bu topraklar karış karış vatanlaşmıştır.
Milliyetçi Hareket Partisinin yarım asırlık mücadelesinde
millet anlayışı ötekileştirici ve uzaklaştırıcı olmamıştır.
Partimiz tamamen kültürel eksende “Ne mutlu Türküm diyebilecek.” bir heyecan ve şuurda kaynaşmayı temsil etmiştir.
Bu nedenle, bizim hiçbir zaman kimsenin kökeni veya mezhebini öne çıkaran, kaşıyan, reddeden, aşağılayan, engelleyen,
yasaklayan bir zihniyete sıcak bakmamız söz konusu olmamıştır.
Üzerine basa basa söylemek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda millet kavramı birleştirici ve bütünleştirici bir
işlev görmüştür.
Etnik köken, dil ve din gibi farklılıklara bakılmamıştır.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türk milletinin eşit ve saygın fertleridir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni Türk milletinin birlikte yaşama ülküsü ve aynı kaderi paylaşma iradesi kurmuştur.
Partimiz, ülkemizde yaşayan kardeşlerimizi “Türk milleti”
tanımı içinde kucaklamakta, hepsine aynı gözle bakmaktadır.
Milliyetçi Hareket Partisine göre;
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Türkiye’nin millî birliği ve bütünlüğü, dil, soy ve din unsurlarının da üstünde tarihî bir gerçektir.
Devletimizin beşerî zenginliği ve dayanağı olan tek millet
olgusu bu kaynaşmanın sonucunda vücut bulmuştur.
Kültürlerin üst kimlikle buluşması bizim için asıl ve esastır.
Bu ise asla bir dayatma ve asimilasyon değildir.
Türkiye Cumhuriyeti birleştirici millet temeli ve sosyolojik
uzlaşma üzerinde şekillenmiştir.
Türklüğün insanlığa yön vermek isteyen fütuhat arayışıyla,
İslam’ın insaniyete huzur verme mesajları birleşmiş, kahraman ve
muzaffer bir ruh meydana gelmiştir.
Bu duygu ve ülkülerle beslenerek kurulan Türk cihan devletleri tarihe damgasını vurmuşlardır.
Türk milleti;
Dedem Korkut olmuş, Edebali olmuş, Hacı Bektaş olmuş,
Hacı Bayram olmuş ruhları fethetmiştir.
Alparslan olmuş, Yıldırım olmuş, Fatih olmuş, Mustafa Kemal olmuş belaları defetmiştir.
Emrah olmuş, Itri olmuş, Baki olmuş, Sinan olmuş gönülleri
kuşatmıştır.
Büyük Türk milleti asırlar içinde bu mükemmel yapıda buluşmuş, zirve isimlerle seslenmiş, söylemiş, dertlenmiş, savaşmıştır.
Özlemlerini, ülkülerini, tasalarını, sevinçlerini, zaferlerini
bağrından çıkarmış olduğu evlatlarının üzerinden dile getirmiştir.
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Türk milleti,
Bazen hikmet olmuş gönülleri Yesevi ile kazanmış, bazen
abdal olmuş Pir Sultan’la Şah’a varmak istemiş,
Bazen elif olmuş Karacaoğlan’da güzelleme söylemiş, bazen
dost olmuş toprağına Veysel ile ağlamış,
Bazen bir gurbet türküsü olmuş sıladan selam getirmiş, bazen semahta hasret olmuş turnayla selam götürmüş,
Bazen bir yanık sada olmuş kavalda içimizi titretmiş, bazen
gürleyen bir ses olmuş davulla düşmanları ürpertmiş,
Bazen zafer olmuş Tuna kıyılarında çağlamış akmış, bazen
göç olmuş gözyaşlarıyla geri dönmüştür.
Türklük, Türk milletinin üst kimliğidir, bu sayede asırların
kilidi açılmış, husumetin beli bükülmüş, hasımların kanadı kırılmıştır.
Türk’üm demek mensubiyet şuurudur, ihtişamlı tarihimizin
ibrasıdır, hakikatin ifadesidir.
Türklüğü etnik kimliğe indirgemek, Türkçülüğü ayıplayıp hakir görmek Türk milletine sıçratılmış zillet çamuru, sürülmüş zehirli lekedir.
Elbette Türk’üz, Türkçüyüz, Türk milletinin ebedî sevdalılarıyız.
Andımız Türk milletinin ruh kökünden doğmuş, gelecek kuşakları aynı hissiyat, aynı heves, aynı hedef etrafında buluşturmayı baz ve esas almıştır.
Danıştay 8.Dairesi çözülme sürecinin kötü bir hatırasını söküp atmıştır. Takdir ve tasvip ediyoruz.
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Elbette doğru yapmıştır, elbette millî vicdana tercüman olmuştur.
Çözülme sürecinin kamburlarından kurtuluşun parlak bir
müjdesi ortaya çıkmıştır.
Malum şahıslar diyor ki, Öğrenci Andı’nın okutulması veya
okutulmaması yargının değil, yasama veya yürütmenin işidir.
Tamam da yargıya intikal etmiş bir konunun vuzuha erdirilmesi yanlış mıdır? Kusurlu mudur?
Diyorlar ki, Danıştay 8.Dairesi Anayasa ve yasalara aykırı karar vermiştir.
Bu nasıl bir saptırmadır?
Nasıl bir şuur kaybıdır?
Hukukun keyfî yorum ve değerlendirmelerine alışmış olanlar, işlerine gelmediği zaman neden rahatsız ve huzursuz oluyorlar?
Diyorlar ki, yargı denetimi idari eylem ve işlemin hukuka uygunluğa ile sınırlıdır.
İyi ya, Danıştay 8.Dairesi önüne gelen bir müracaat bakmış,
hukuka aykırılığı tespit etmiş, temyiz yolu açık olmak şartıyla kararını vermiştir.
Bu hazımsızlığının maksadını nasıl yorumlayalım?
Neymiş, Danıştay 8.Dairesi hukuka uygunluk denetiminin
sınırlarını aşmış.
Kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir
hakkını yok saymış, dahası takdir hakkını bizzat kullanmış.
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Bunların hepsi zırvadır, uydurmadır, temelsizdir.
Papaz kararına ses çıkaramayanlar, Andımızın okunacağını
duyunca ayağa kalkmışlar, kanundan hukuktan bahsetmeye başlamışlardır.
Üstelik millî kimliğin kapsayıcı ve kuşatıcı olmasına, kimseyi
dışlamaması gerektiğine sanki aksi bir durum varmış gibi vurgu
yapmışlardır.
Bu tespiti yapanların millî kimlikten ne anladıkları şaibelidir.
Andımız etnik bir ifade değil, millî kültür ve millî kimliğin
inkâr edilemez duyuşu, duruşu ve dile gelişidir.
Türküm demek ayıp mıdır?
Doğruyum demek yanlış mıdır?
Çalışkanım demek çarpıklık mıdır?
Millî kimliği çayın içinde erimiş şeker diye yutturmaya kalkışan, bize kırmızı çizgi hatırlatması yapan, içindeki MHP husumetini saklayamayan gafiller, unutmasınlar ki, Milliyetçi Hareket Partisinin kıpkırmızı çizgisi Türklüğün varlığı ve bekasıdır.
Türkçülüğe karşı çıkıp Kürtçülüğü özendirenler kime ne anlatıyorlar?
Biz doğarken varlığımızı Türk varlığına adadık.
Ninni diye ““Ne mutlu Türk’üm diyene!”!”yi dinledik.
Merhum Atsız der ki, milliyetçilik milleti olmayanlar için faşizmdir.
Biz ne faşist ne kafatasçı ne de ırkçıyız, hiç de olmadık.
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Eğer Türk olmanın bir bedeli varsa, eğer Türk milletini savunmanın faturası olacaksa, can feda olsun, seve seve öder, koşa
koşa sonuçlarına katlanırız.
Tek kişi kalsak da Türklükten, Müslüman Türk milletinden
taviz vermeyiz.
İki ayrı inanç aynı zihinde bulunamaz, barınamaz.
Her ikisine de inandığını söyleyen kişi bunlar hakkında hiçbir düşünceye sahip olamaz.
Türklükle İslam’ı karşı karşıya getirmek kelimenin tam manasıyla vatana ve millete ihanettir.
Bilinmelidir ki, hürriyetini değil, ancak şuurunu kaybeden
millet mahvolacaktır.
Bir asır önce yapılan tartışmaların millet ve memleket muhaliflerince ısıtılıp tekrar gündeme getirilmesi tuzaktır, tertiptir,
oyundur.
Meşrutiyet yıllarında diyorlardı ki;
Türk, Türk değildir. Türk kendi hakiki milliyetini söylerse zarar görür. Türk Osmanlıdır, Osmanlılık da Türkiye’de yaşayan milletlerin müşterek milliyetidir. Türk kendine Türk derse Arap, Rum,
Ermeni, Yahudi darılacaktır.
Bu nedenle nüfus tezkerelerinden, mektep kitaplarından
Türk lafzının silinmesi teklif edilmişti.
Ancak tarihî süreç tam aksi istikamette gelişti, Türk milleti
kutlu bir istiklal mücadelesiyle Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu.
Merhum Başbakanlardan Fethi Okyar anılarında; 2.Abdülhamit’in, 1876 Anayasası’na göre kurulan Meclisi, bilgi ve eğitim
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düzeyi daha yüksek azınlık temsilcilerinin hâkimiyeti altında çalışır
gördüğünden feshettiğini söylemiştir.
Osmanlı Devleti’nin egemen unsuru olan Türklerin dezavantajlarını gidermek için Anayasayı askıya alıp okullar açtığını,
Müslüman Türk’ün bilgi ve öğretim seviyesi bu okullar sayesinde
yükseltildikten sonra Anayasa’yı tekrar yürürlüğe koymayı düşündüğünü anlatmıştır.
2.Abdülhamit Oğuz soyludur, Türk’tür, Türk milletin iftiharıdır, kendisine yakışanı yapmıştır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk’tür, “Ne mutlu Türk’üm
diyene!” sözünü bayraklaştıran Türk milletinin gür, güçlü ve kahraman sesidir.
Türk milleti bu hürmet ve rahmetle andığımız büyüklerimiz
sayesinde var olmuştur, bundan sonra da onların ahfadı tarafından geleceğe bağımsızlık ve millî kimlikle taşınacaktır.
Sözlerime son verirken hepinizi bir kez daha hürmetle selamlıyor, başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum.
Sağ olun, var olun, Cenabıallah’a emanet olun.
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GENEL BAŞKANI
SAYIN
DEVLET BAHÇELİ’NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ

6 KASIM 2018

Değerli Milletvekilleri,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,
Basınımızın Mümtaz Temsilcileri,
Bu haftaki Meclis Grup Toplantımıza başlarken sizleri en iyi
dileklerimle selamlıyor, hayırlı ve başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum.
Ekranları başında bizleri izleyen her vatandaşıma, gönül ve
kültür coğrafyalarımızda varlık, birlik ve gelecek mücadelesi veren
bütün kardeşlerime sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.
Sözlerimin hemen başında ifade etmeliyim ki, Türkiye Cumhuriyeti takdir ve tebrikle anılacak anıtlaşmış bir fedakârlığın kararı ve kıvancıdır.
Geçtiğimiz hafta 95’inci yıl dönümü kutladığımız Cumhuriyet’imiz her türlü bozguncu fikir ve fiile rağmen çok şükür kuruluş
ruhuna uygun şekilde ayaktadır.
29 Ekim 1923’ün 95’inci yılında, 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanın İstanbul’da faaliyete geçmesinden de hakikaten sevinç ve gurur duyduk.
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Türk milletine yakışan, devletimizin ve Cumhuriyet’imizin
kazanımlarını teyit eden dev bir eserin hizmete girmiş olması Türkiye için önemli bir atılım ve gelişmedir.
Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, Cumhuriyet millî vicdanda kök salmıştır.
Devletimizin kurucu ilkeleri zaman zaman rövanşist baskılara maruz kalıp taciz ve tahriklerle zedelenmeye çalışılsa da 29
Ekim 1923’ün hatıra ve emanetleri bizzat milletin güvencesi altındadır.
Cumhuriyet’in ömür ve onurunun dayanağı cumhurun sarsılmaz iradesidir.
Bu irade korunduğu, bu irade ittifakla yaşatıldığı müddetçe
Türkiye’nin tarihî yürüyüşüne taş koyacak, çelme takacak, engel
çıkaracak hiçbir bedhah amacına ulaşamayacaktır.
Yeter ki biz sağlam duralım.
Yeter ki biz bir olalım, diri kalalım, hesabi değil hasbi davranalım.
Böyle olduğu sürece mütecaviz akınlar surlarımızdan aşamayacak, mütehakkim akımlar tutunacak alan bulamayacaktır.
Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacib diyor ki:
Diri olursa insan dileğini bulur,
Dilek bulmak için dirilik sermaye olur.
Diri olur insan birbirini arayıp bulur,
Esen olursa ayrılanlar yine kavuşur.
Bilinsin ki, Türkiye Cumhuriyeti kavuşmanın adresi, kucaklaşmanın anlamı, kardeşliğin ahlakı, muktedir iradenin atisidir.
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Türkiye Cumhuriyeti geleceğin süper gücüdür.
Elbette Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı’mız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hem vefa borcumuz,
hem de saygı ve şükran görevimiz vardır.
Bu hafta sonu karşılayacağımız 10 Kasım’da aziz Atatürk’ün
aramızdan ayrılışının 80’inci yıl dönümü yad edeceğiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk; şahsında temerküz etmiş devlet adamı vasfıyla, muzaffer komutan yapısıyla Türk tarihine damga vurmuş bir değerdir.
Sahip olduğu azim ve kararlılığıyla Türk milletinin yol başçısı
olmuştur.
Karanlığı reddeden, esareti tersleyen, bağımsızlığa sevdalı
kutlu millet varlığına kurtuluş yıllarında liderlik yapmıştır.
Atatürk Türk milletine kendisini adamış, Millî Mücadele’yi
başarıya ulaştırmak için canını dişine takmış inanmış ve ülkü sahibi bir şahsiyettir.
Onun mizacında karamsarlık yoktur.
Onun karakterinde taviz ve teslimiyetin kırıntısı yoktur.
En büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’ne bir elinde
bayrak diğerinde silah olduğu hâlde vuruşa vuruşa, siyaset ve
stratejinin imkânlarını kullana kullana ulaşmayı bilmiştir.
Çaresizliğin hicranıyla kıvranan, yorgunluk ve yoksulluğun
ateşiyle kavrulan Anadolu’yu düşman postallarından temizleyip
Türk milletini yüksek hedeflere yönlendirmiştir.
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Kafa ve kalbinde taşıdığı muasır medeniyetler ideali Türkiye’yi tarihsel çizgisinden koparmadan dengeli şekilde gelişmesini
ve güçlenmesini sağlamaya dönüktür.
Türk milletinin kolektif dehasını harekete geçirerek hak edilen hürriyetin bir bağış değil bir fetih olduğunu tüm dünyaya gösterme başarısı bizatihi Gazi Mustafa Kemal’e, kurucu kahramanlara ve aziz şehitlerimize aittir.
Atatürk, zorluğu yenmiş, zorbalara direnmiştir.
Esaretin perdesini yırtıp atmış, ekalliyetlerin tertiplerini,
entrikacıların senaryolarını boşa çıkarmıştır.
İmanın işgali defedeceğini bir kez daha göstermiştir.
Bize göre, 10 Kasım ağıt, matem döneminden ziyade, Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün daha iyi anlaşılması daha iyi tanınması
için bir fırsat, bir imkân, bir eşik olmalıdır.
Çünkü hâlâ Atatürk’ü idrak edemeyen, etse bile ifade edemeyen, üstelik hakkını teslimden imtina eden yeminli Cumhuriyet
hasımları, yozlaşmış millet ve milliyet muhalifleri vardır, her türlü
tezgâhları açıktır, alenidir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ortak değeridir,
Cumhuriyet’in banisidir, Türkiye’nin iftiharıdır.
Atatürk düşmanlığı işgalcileri, ihanete teşne odakları zımnen aklama ve temize çıkarma gayretkeşliğidir.
Fikir, emanet ve mirasına tahammülsüzlük Türkiye’ye kurulmuş, üzeri de çiçeklerle örtülmüş vandal ve vahşi bir tuzaktır.
Bu tuzağa düşemeyiz, Allah’ın izniyle de düşmeyeceğiz.
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Atatürk demek, “Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözüne sadakattir.
Atatürk demek, zehirli hedeflere, zelil hesaplara karşı tam
bağımsızlık ülküsünde buluşmak demektir.
Nitekim Atatürk demek Türk demektir, Cumhuriyet demektir, Samsun’dan İzmir’e kadar adım adım, aşama aşama sahnelenen kahramanlık demektir.
“Keşke Yunan galip gelseydi!” diyenler, emin olunuz ki, biz
değildir, bizden değildir, Türk milletinden de asla sayılmayacaklardır.
Düşmana alkış tutmak zulme ortaklıktır, bunun yanında
mazluma apaçık ihanettir.
Başkalarına özenen, aslını inkâr eden, neslini hakir gören,
geçmişinden utanan köksüzler ne Türk ne de Müslüman olabileceklerdir.
Bir yanda ülkemizi temsil görevini taşırken, diğer yanda düzenledikleri Cumhuriyet resepsiyonlarında Roma ya da Antik Yunan kıyafetleriyle boy gösteren sefirlerin ne kadar derin yabancılaşma çukuruna düştükleri, Bizans kostümleri giyip zulüm 1453’te
başladı diyen soysuzlarla aynı çizgide buluştukları tartışmasız ve
hazin bir gerçek olarak karşımızdadır.
İşte Türkiye Cumhuriyeti zihni ve aklı sömürgeleşmiş bir
zümrenin komplolarına, vicdanı ve irfanı kiralanmış bir azınlığın
kumpaslarına rağmen Hamdolsun varlığını muhafaza etmiştir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün naçiz vücudu 80 yıl önce
toprak olmuştur.
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Bu hepimizi bekleyen kaçınılmaz bir akıbettir.
Ancak emek emek kurup bizlere bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti inanıyorum ki, sonsuza kadar bekasıyla baki kalacak, payidarlığının önüne hiçbir menfi ve müstevli kuvvet geçemeyecektir.
Bu düşüncelerle, ebediyete irtihalinin 80’inci yıl dönümünde ilk Cumhurbaşkanı’mız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum.
Manevi hatırası önünde tazimle eğiliyorum.
Ruhu şad, mekânı cennet olsun diyorum.
Değerli Milletvekilleri,
Türkiye’miz her şeyin en güzelini hak etmektedir. Burası kesindir.
Büyük Türk milleti şanına ve şerefine layık bir mertebeye
vasıl olmak için sabırsızlanmakta, zaman ve zemini lehine çevirmek için heyecanla beklemektedir. Bu en doğal hakkıdır.
Geçmişimizin azamet ve heybeti istikametinde bir gelecek
inşası önümüzdeki en temel gündem ve görevdir.
Milliyetçi Hareket Partisi bu gündem ve görevin sorumluluğuna haiz ve hakkını verecek haysiyettedir.
Fakat üstesinden gelmemiz gereken ağır sorunlarımızın varlığı da bellidir, bilinmektedir.
Asayiş ve adalette sorunlar birikmiştir.
Ahlak ve adabımızdaki tahribat hız ve ivme kazanmıştır.
Sokaklar huzursuzdur, insanımız kaygılıdır, geleceğimiz risklidir.
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Diyor ya Yusuf Has Hacib:
Sevinci az, kaygısı çok; öveni az, söveni çok.
Yokuşun inişi var, yükselişin batışı; sevincin kaygısı var, acının tatlısı.
Maalesef trafikte kavga, İş yerinde kavga, evde kavga, siyasette kavga hâkimdir.
Uzlaşmaya kulak tıkayanlar, anlaşmaya mesafe koyanlar,
tokalaşmak yerine sıkılı yumruklarla pozisyon alanlar toplumsal
barış ve huzura kastedenlerdir.
Çatık kaşlar, asık yüzler, sinirli suretler, hoşgörü ve merhamete duyarsız zihniyetler üzülerek belirtmek isterim ki giderek
yaygınlaşmakta, gittikçe kalabalıklaşmaktadır.
Bu tablo hepimiz için alarm ve endişe vericidir.
Kadına şiddet vakaları, cinayet haberleri, taciz ve tecavüz
fiilleri âdeta sıradanlaşmıştır.
Türkiye sosyal ve toplumsal bunalımın kıyısındadır.
Bunlar yetmiyormuş gibi hayat pahalılığı, geçim zorlukları,
ekonomik sıkıntılar her insanımızı tehdit etmektedir.
Konkordato ilanları sanki otomatiğe bağlanmıştır.
Arkası önü mutlaka aydınlatılıp araştırılması gereken fabrika yangınları büyük soru işaretlerine neden olmaktadır.
Nedir bu yangınlar? Nasıl yorumlanmalıdır?
Böylesi bir zamanda fabrikalar niye yanar, hatta niye yakılır?
Hiç kimse aklımızla alay etmesin.
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Hiç kimse milletimizi aldatmaya kalkışmasın.
Ekonomik teröre, küresel operasyonlara karşı aslanlar gibi
mücadele etmiş Türkiye’nin kasten ve kundaklama yöntemleriyle istihdam meşalesini söndürmek, istikbal yürüyüşünü sekteye
uğratmak, bu bahaneyle fırsatçılık ve simsarlık yapmak rezilliktir,
gayrimillîliğin karanlık resmidir.
Buna hiç kimsenin hakkı yoktur.
Fabrika yakmak, yanmasına müsaade etmek Türkiye’yi dinamitlemektir, ekonomik tetikçilere silah ve mühimmat vermektir.
Yani sosyal ve ekonomik yıkıma hizmet etmektir.
Türkiye ekonomisi içine çekildiği kur savaşından ağır hasar
almıştır.
Fakat ülke bizimdir, vatan bizimdir, devlet bizimdir, tesisler,
fabrikalar, kurumlar milletimizindir, ekonomideki derin yaraları tedavi edip iyileştirmek millî bekamızın gereğidir.
Türkiye ekonomisinde beliren risklerden istifadeye çalışmak, en ufak sallantıda, en küçük esintide korkakça gemiyi terk
etmek millete haksızlık ve hakarettir.
Peki ekonomik mağduriyet ve muhtaçlığın pençesine düşen
vatandaşlarımız neyini yaksın, nelerini ateşe versin, nerelere gitsin?
Dün açıklanan enflasyon rakamlarını herkes gördü, herkes
aklı yettiği kadar, kafası bastığı ölçüde değerlendirdi, analiz etti.
Bir gerçek vardır ki, enflasyon canavarı başını çoktan kaldırmıştır.
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Merkez Bankası bu yılın başında enflasyonu % 7,9 oranında
öngörmüş, daha sonra % 13,4 olarak revize etmişti.
Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.
Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamayla yılsonu enflasyonu % 23,5 olarak hedeflenmiştir.
Oysaki, Yeni Ekonomik Program’da yılsonu enflasyon oranı
% 20,8 düzeyinde tahmin edilmişti.
Dün açıklanan Ekim ayı enflasyon oranı son 15 yılın en yüksek rakamıdır ve aylık TÜFE % 2,67; yıllık bazda da % 25,24 olarak
gerçekleşmiştir.
Gıda enflasyonu yüzde 30’a yaklaşmıştır.
Anlaşılan enflasyonla mücadele kapsamında binlerce firmanın yaptığı yüzde 10’luk fiyat indirimlerinin etkisi sınırlı olmuştur.
Geçen hafta ilan edilen, yılsonuna kadar süreceği söylenen
ve altı ana başlıkta düzenlenen KDV ve ÖTV indirimlerinin nasıl
bir sonuca kapı aralayacağını kısa sürede görmemiz mümkündür.
Dileğimiz ekonominin hareketlenmesi, piyasaların canlanması, artan maliyet baskısının, TL’deki değer kaybının süratle telafi
ve tamir edilmesidir.
Kaldı ki iç ve dış gelişmelerden dolayı kurdaki gerilim hafiflemekte, Türk lirası günbegün değer kazanmaktadır.
Uluslararası derecelendirme şirketi Moody’s, “Vergi indirimleri Türk lirasında aşağı yönlü trendi yeniden tetikleyebilir ve
hâlihazırda güçlü olan enflasyonist baskıları ateşleyebilir.” tespitiyle yanlı ve ısmarlanmış görüşleri bir kez daha seslendirmiştir.
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Ancak ne yaparlarsa yapsınlar boştur, hevesleri kursaklarında kalacaktır.
Kur geçişkenliğiyle birlikte vergi ve diğer fiyatlardaki indirimlerin insanımızın hayatına doğrudan doğruya yansıması akut
bir ihtiyaçtır.
Sormak ve öğrenmek isteriz ki, döviz artınca fiyat etiketlerini anında şişirenler, döviz gerileyince neden aynı tavır ve davranışı
göstermiyorlar?
Yetmez ama evet dediğimiz % 10’luk fiyat indirimleri söyleyiniz bana; lütuf mudur, bağış mıdır, ihsan mıdır, ikram mıdır?
Dövizdeki tansiyon azalınca yaptıkları geçici fiyat indirimlerini vatandaşlarımızın âdeta gözüne sokanlar mutfaktaki feryadı,
insanımızın şikâyetini yüreklerinde hissedebilecek alicenaplığa
sahipler midir?
Dolar 7 lirayı aştığında zam butonuna gecikmeksizin basanlar, dolar gevşeyip gerilediğinde neden yaptıkları zamdan vazgeçmezler?
Stokçular, karaborsacılar, ekonomik kuşatmadan nemalanmaya çalışan utanmazlar, bu millet sizi tanıyor, bu millet sizi biliyor.
Haksız kazanç, yağmacılık, vurgunculuk ayıptır, ahlaksızlıktır, edepsizliktir.
Boşuna söylememiş Yusuf Has Hacib:
Edepsiz kişidir insanın alçağı,
Doğru söz söylemez utanmaz dili.
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Dövizin yükselişinden fiyatları artıranlar, inince geri almazlarsa kazandıkları her lira haramdır, zıkkımdır, burunlarından gelecektir.
Hem güçlü hem de suçlulara karşı milletimizin yanındayız.
Vatandaşlarımız nimette en arkada, külfette en önde olmamalıdır.
Bu işleyiş, bu haksız süreç mutlaka değişmeli, dönüşmelidir.
Milliyetçi Hareket Partisi ekonomik sorunlardan siyasal çıkar devşirmeye niyet etmeyen, buna tenezzülü dahi zül addeden
millî asalet ve millî ahlaka sahiptir.
İyiye iyi, kötüye de kötü demeye devam edeceğiz.
Vatandaşlarımızın hakkını hukukunu savunmak, milletimize
tercüman olmak en temel, en bariz, en öncelikli hedefimizdir, aynı
zamanda da ertelenemez görevimizdir.
Bu onurlu görevden kaçmayacağız, doğru bildiklerimizi söylemekten kralı gelse korkmayacağız, çekinmeyeceğiz.
Biz Türk milleti uğruna Kerem’in arpa tarlası gibi yanmaya
devam edeceğiz.
Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz.
Tencerede pişirip kapağında yiyen, kıt kanaat geçinen sessiz
milyonların, gramla alışveriş yaptığından aç yatıp aç kalkan çaresizlerin tavizsiz sözcüsüyüz, korkusuz gözcüsüyüz, sonuna kadar
da gönüllerindeyiz.
Değerli Arkadaşlarım,
Türkiye’nin tarihsel ve egemenlik haklarından ödün vermesi, millî bekasını tesadüflerin akışına bırakması elbette düşünülemeyecek, elbette akla bile getirilemeyecektir.
227

Bu nedenle terörizmle mücadele tavsamadan, gevşemeden, gecikmeye mahal vermeden sürdürülmeli, muhakkak surette
sonuca ulaştırılmalıdır.
Terör örgütleri neredelerse, teröristler nerelere tutunup
yuvalanmışlarsa oraların imhası, dağıtılması acilen sağlanmalıdır.
Türkiye’nin şu an yürüttüğü terörle mücadelesi kararlıdır,
takdire şayandır.
Fırat’ın doğusundaki terör yuvaları, yılan çıyan delikleri yok
edilmelidir.
Geçen hafta obüs bataryalarıyla sınır ötesinde belirlenmiş
hedefler ateş altına alınmıştır.
Türkiye sözünü yere düşürmemiş, ilk etapta lazım gelen
müdahaleyi yapmıştır.
TSK, sınırlarımızın diğer yakasındaki teröristlerin beton
mevziler inşa etmeye çalıştığı Zor Mağdar’dan sonra 31 Ekim’de
Ayn El Arab ile Tel Abyad’a milletimizin net ve sert mesajını açık
yüreklilikle vermiştir.
Devamını beklediğimiz bu mücadelenin Türkiye’nin beka
meselesi olduğunu anlamak ve görmek lazımdır.
Bu arada TSK ile ABD askerleri Menbiç’in çevresinde 1 Kasım’dan itibaren ortak devriye faaliyetine başlamışlardır.
Türkiye ile ABD arasında varılan ortak mutabakat gereğince
18 Haziran 2018’de başlayan devriye turları ortak icraya dönüşmüştür.
Bunun nasıl bir gelişmeye sahne olacağı yakında belli olacaktır.
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Ne var ki, Türkiye’nin Menbiç’e obüs atışlarından sonra ABD
ile YPG’nin Türkiye sınırında ortak devriyeye başladıkları da ortaya
çıkmıştır.
Görünüşe bakılırsa, ABD aynı anda hem Türkiye’yi idare etmekte hem de PKK/YPG’yi kullanmakta, daha doğru bir ifadeyle
korumaktadır.
Bu yanlıştır, çifte standarttır, ikirciklidir, samimiyetsizliktir.
Güçlü ihtimaldir ki, ABD 6 Kasım Seçimleri öncesi yeni bir
aldatma ve oyalama sürecini devreye almıştır.
PKK ile YPG’nin birbirinden ayrılacağı, YPG’nin Suriye örgütü hâline getirileceği, sonra da YPG’nin diğer gruplar içinde eritilerek tedavülden kaldırılacağı iddiaları dillendirilmektedir.
ABD’nin Türkiye’yi meşgul ederek stratejik amaçlarını gerçekleştirmek, Suriye’nin kuzeyinde terör devleti tesis etmek için
her yol ve yönteme müracaat ettiği açıktır, aşikardır.
PKK, YPG’den nasıl ayrılacaktır?
Dahası PKK, PKK’dan nasıl ayrıştırılacaktır?
Böylesi bir hezeyana, böylesi muhal bir hayale hangi mantıkla inanmamız beklenmektedir?
ABD’nin İran’a başlattığı ve bu ülkeyi zora sokacak yeni ambargo sürecinden geçici de olsa Türkiye’yi muaf tutması değerlidir.
Buna diyecek bir şeyimiz yoktur.
Ayrıca iki bakanımızla ilgili alınan haksız yaptırım kararının
kaldırılması, Halkbankası ile ilgili müspet gelişmelerin olacağı iddiaları yerindedir, hatta gecikmiş bir adımlardır.
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Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile Trump arasındaki telefon
diplomasisi diyalogların yeniden kurulmasından dolayı anlamlıdır.
ABD ile Türkiye arasındaki gerginlikten hiç kimse kazançlı
çıkmayacaktır.
Bu gerçeği ABD’nin görüp dostluk ve müttefiklik ilişkilerini
soğumaya bırakmaması, dürüstlüğün çizgisinden sapmaması iki
ülkenin menfaatleri gereğidir.
Türkiye’yi kurnazca ve kurulan tuzaklarla yeni bir çözüm sürecine çekme, yeni bir çözülme fırtınasına sokma arayış ve çabaları varsa, bilinmelidir ki, Türk milleti altın kâse içinde servisi yapılan
öldürücü zehri asla içmeyecek, bu oyuna kesinlikle gelmeyecektir.
Terörle masa kurulmaz, teröristlerle müzakere yapılmaz,
aman dileyerek, seri tavizler vererek akan kan durmaz, cinayetler
son bulmaz.
Geçmişte yaşananlar tecrübedir ve hamdolsun Türkiye badireli günleri atlatmıştır.
Terörizmin bitişi konuşmayla olmaz, hainleri yok etmeden
millî huzur ve sükûnet gerçekleşemez.
Kürt kökenli kardeşlerimizin terör örgütleriyle herhangi bir
illiyet bağı herhangi bir açık veya örtülü bağlantısı yoktur, bugüne
kadar da olmamıştır.
Teröristlerle Kürt kökenli kardeşlerimizi eşitlemek şerefsizliktir, buna da hiç kimse cüret etmemelidir.
Kürt kökenli kardeşlerimiz canımızdır, hepsiyle birlikte anımız birdir, acımız birdir, adımız birdir, nitekim hepimiz Türk milletiyiz.
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Bizi ateşe atmak için el ovuşturan, pusuda bekleyen, durum
kollayan güç ve çıkar odaklarına, kanlı terör örgütlerine diyor ve
sesleniyorum ki:
Nemrut’un ateşini Hz. İbrahim’e gülzar eden Allah, sizin de
yaktığınız ateşi bize selamet nuru etsin.
Değerli Milletvekilleri,
Türkiye terörle mücadele hâlindeyken Doğu Akdeniz’de sabır ve sinirlerimizi zorlayan gelişmeler yaşanmaktadır.
Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların üzerine KKTC’yi ve
Türkiye’yi yok sayarak çöreklenmek isteyen zalimler koalisyonu
egemenlik haklarımızla oynamanın ağır bedelleri olacağını çok iyi
bilmelidirler.
Oldubittiye getirilip hukuki ve tarihî haklarımızdan ödün
vermemizi bekleyenler yanıldıklarını, yanlışa düştüklerini er ya da
geç anlayacaklardır.
Türkiye’yi dışlayarak Ege ve Akdeniz’de asla hâkimiyet kurulamaz, buna ne tarih ne de Türk milleti müsaade etmez, etmeyecektir.
Doğu Akdeniz’deki provokasyonlar Türkiye’yi pes ettiremez,
aba altında sopa gösterilmesi, tehditvari bir dile tevessül edilmesi
meşru haklarımızı kesinlikle gölgeleyemez.
Akdeniz bir zamanlar Türk gölüydü. Biz bunu unutmadık.
Sabrımızı yanlışa yormasınlar, olgun tavrımızı ürkeklik görmesinler, gelişmeleri soğukkanlılıkla izlememizi pısırıklık sanmasınlar.
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Türk milleti yeni Barbaros Hayrettin Paşaları sinesinden çıkaracak, korsanlıkların başını ezecek kutlu ve muhkem iradeye çok
şükür hâlâ sahiptir.
Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe ne
ilimizi ne de töremizi hiç kimse, hiçbir mihrak bozamayacaktır.
Fatih sondaj gemimizin, Barbaros Hayrettin Paşa Sismik
Araştırma Gemimizin deniz yetki alanlarımızdaki faaliyetlerine
Deniz Kuvvetleri unsurlarımızın refakatinde gerektiği ve gittiği
yere kadar devam etmeleri beklentimizdir, temennimizdir.
Türkiye’nin önünü kesmek, büyümesine, gelişmesine ve
yükselmesine mâni olmak için küresel ve bölgesel ayak oyunları
uzun süredir devrededir.
Bu sinsi ve alçak oyunların millî birlik ve dayanışma ruhuyla
aşılacağına inancımız tamdır.
Türk’ün öz yurdu Kıbrıs’ta yeni ve tehlikeli müzakere taktikleri dolaşımdadır.
Küresel baskılar, Rum tezleri Türksüz bir Kıbrıs için oldukça
faaldir.
Adına çözüm dedikleri karanlık girdaba Kıbrıs Türklüğünün
çekilmesi maksadıyla ne kadar süslü ve ambalajlanmış söz ve vaat
varsa pazarlanmakta, görücüye çıkarılmaktadır.
Türk milletinin mücavir bölgelerdeki tarihsel bağlantıları
koparılmak istenmekte, derin izlerinin ve eserlerinin bulunduğu
coğrafyalar üzerinde kâbus bulutları dolaşmaktadır.
Bunlardan birisi de hiç kuşku yok ki Türkmeneli’dir.
Irak Türkmenleri varlık mücadelesini kanları, canları pahasına sürdürmektedirler.
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Soydaşlarımızın iradeleri, tercihleri, siyasi hakları görmezden, duymazdan gelinmektedir.
Bildiğiniz gibi, 12 Mayıs 2018’de Irak’ta seçimler yapılmıştır.
Bu seçimlere 204 parti, 27 koalisyon katılmış, katılım oranı
ise % 44,5 düzeyinde gerçekleşmiştir.
Irak’taki seçimlere şaibe karışmış, bilhassa Kerkük’te kullanılan oylar Süleymaniye’ye götürülüp orada sisteme işlenmiştir.
6 Haziran 2018’de 172 milletvekilinin katılımıyla Irak parlamentosu toplanmış, seçimde kullanılan oyların elle sayılmasına
yönelik bir karar almıştır.
Ancak 9 Haziran 2018’de oyların tutulduğu Bağdat’taki Irak
Bağımsız Seçim Komiserliğine ait depoda kuşku verici bir yangın
çıkmış, demokratik irade darbelenmiştir.
Yanmayan oyların tekrar sayımında sonuç çok değişmemiş,
329 sandalyeli Irak parlamentosu böylelikle şekillenmiştir.
2 Ekim 2018 tarihinde Irak Cumhurbaşkanlığına Kürdistan
Yurtseverler Birliğinin adayı Berham Salihi seçilmiş, ardından da
Başbakanlık görevi Şiilerin bağımsız adayı Adil Abdülmehdi’ye verilmiştir.
Ne ibretlik bir manzaradır ki, Irak seçimlerinin üzerinden
altı ay geçmesine rağmen hükûmet henüz kurulamamıştır.
Irak Türkmenleri yeni hükûmette görev bekliyorlar.
Birden fazla bakanlığın siyasi sorumluluğunun Irak Türkmenlerinde olması bu ülkenin iç barış ve huzur ortamı için tarihî
önemdedir.
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Müteakiben Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile Başbakan Yardımcılığına belirlenecek Türkmen kardeşlerimizin atanması arzumuzdur, Irak Türkmenlerinin sayı ve temsil kabiliyetleri açısından
doğru olanı da budur.
Türkiye’nin bu kapsamda alacağı tutum şüphesiz tesirini
gösterecektir.
Hükûmeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdülmehdi Irak
Türkemenlerini hafife almamalı, yok saymamalı, ihmal etmemelidir.
Irak halkının geleceği, Irak’ın siyasi ve toprak bütünlüğü ortak akla, mutabakata, her kesimin eşit şekilde yönetimde bulunmasına bağlıdır.
Biz Irak Türkmenlerini ön şartsız destekledik, buna da kararlılıkla devam edeceğiz.
Onların varlığı varlığımız, haklarını savunmak ise boynumuzun borcudur.
Türkmeneli Türk’ündür, Kerkük Türk’ün atardamarıdır, Türkmenler Irak’ın ayrılmaz, bölünme kabul etmez asli ve asil unsurlarıdır.
Muhterem Milletvekilleri,
Bitmiş tartışmaları yeniden alevlendirmek hiç kimseye fayda sağlamaz, sağlamayacaktır.
Bayatlamış ve raf ömrünü doldurmuş anlaşmazlıkları tekraren körüklemek maksatlıdır, müflisliktir.
Son günlerde televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde
Türklük konuşuluyor.
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Türk milleti masaya yatırılıyor, her konunun bilirkişisi olduklarını sanan gafiller, sözde uzmanlar, yarım aydınlar gerçekte
cehaletlerine aldırmadan koltuklarına kurulup ileri geri, bilip bilmeden ağızlarına ne gelirse gündeme taşıyorlar.
Andımız bahanesiyle ölçüsü kaçan polemikler yaşanıyor.
Nerede kimliksizliğin tutsağı olan varsa, nerede soyu sopu
karışık kişi bulunuyorsa ekranlara geçip ahmak kesiyor veya buldukları gazete sayfalarında yazıp çiziyor.
Bu zevat hele bir cevap versin, her şeyi bitirdiniz, her konuyu çözüme kavuşturtunuz da geriye sadece Türk milleti kimdir
sorusuna cevap aramak mı kaldı?
Nedir meseleniz, nereye varmak emelindesiniz, nereye
ulaşmaktır derdiniz?
Kırdığınız ceviz kırkı geçti, kırk yıllık oduncu olduğunuzu
söylerken baltanız defalarca taşa değdi.
Türk milleti kimdir sorusuna cevap arayanlar, söyleyiniz
bize; asıl siz kimsiniz, neye ve hangi melun heveslere hizmetle
tembihlendiniz?
Kıyısında köşesinde yer almadığınız bir değerle ilgili beyanat vermek, mensubiyetinden uzak olduğunuz beşerî cevheri dilinize pelesenk yapmak ne haddinize ne hakkınızadır?
Kimin ne olduğuyla ilgilenmiyoruz.
Kimin neye inandığına bakmıyoruz.
Herkesin aidiyet ve meşrebine, etnik ve mezhebi kabulüne
saygı duyuyoruz.
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Ancak Türk milletini tartışmak, Türk ve Türkçülük üzerinden
kara kampanyalar düzenlemek düşmana koz vermek, emperyalizme selam yollamaktır.
Hiçbir milliyetçi ve Ülkücü buna razı olmaz, bu pespayeliğe
onay vermez.
Biz ki, “Vatanın, ha ekmeğini yemişim, ha uğruna kurşun”
diyebilen, diyebilmiş, diyebilecek cesaretteki Milliyetçi-Ülkücü
Hareketiz.
Onu bunu bilmeyiz, ona buna bakmayız, onunla bununla
beyhude yere vakit geçirmeyiz.
İşimize bakarız, mazisi binlerce yılı bulan Türk milletine
mensubiyetle övünür, bununla da onur duyarız.
Büyük davaların, büyük hayalleri olan adamların omuzlarında yükseldiğini idrak ve ifade eder, son tahlilde buna inanırız.
Büyük başarıların büyük hedeflerin sonucunda ortaya çıktığını söyler ve bunu biliriz.
Büyük hedeflerin büyük heveslerin büyük heveslerin ise
büyük düşüncelerin eseri olduğuna gönülden imza atarız.
Tarihi bir millet olmakla, tarih olmak arasındaki temel farkı
anlamayanlar, Türklüğü zamanın ve yaşanan anın dar kalıplarına
sıkıştırıp ezilmesini ve erimesini amaçlayan sözde aydınlar içimize
sızmış yabancı hayranlarıdır, manda ve himayenin yeni nesil varisleridir, televizyonlardan virüs aşılayan kripto ajanlardır.
Türklükte ırk arayan, Türk’ü ırkla sınırlandıran, Türkçülüğü
ırkçılıkla bir ve aynı gören kim varsa tarihî ve devasa bir hatanın
tam ortasındadır.
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Türk milletinin sosyokültürel kimliği binlerce yılın, onlarca
asrın kaynaşmasıyla oluşmuştur.
Türk dili, Türk töresi, Türk kimliği, Türk kültürü etrafında
“zaman” harcı ile oluşan bu muazzam bileşenler İslam dini ile
mana ve zenginlik kazanmıştır.
Temelini Türk kültürü ve İslam inancının oluşturduğu, eşrefimahlukat olan insana ve insaniyete saygıyı esas alan şuura sahip
olmak bizim için şeref payesidir.
Millî bekanın devamında yol ayrımına gelindiği ve çarenin
tükendiği anlarda kendinden vazgeçecek ilahî fedakârlığa malik
olmak bizim için fâni hayatımızın yegâne anlam ve amacıdır.
Türk milletinin bekası için lazım olan mücadeleyi sürdürebilecek sabır, azim, adamlık, mertlik, kararlılık, alçak gönüllülük,
feragat ve cesaret gibi çok özel hasletlerle bütünleşmek bizi biz
yapan, bizi hayata bağlayan temel güç kaynaklarıdır.
Yüreğimiz Türk milleti için atıyor.
Nabzımız vatan sevdasıyla çarpıyor.
Gönlümüz aziz şehitlerimizle yanıyor.
Milliyetçi-Ülkücü Hareket Türklüğün yaşama arzusudur.
Milliyetçi-Ülkücü Hareket makûs talihli ülkemin ümit aşısıdır.
Milliyetçi-Ülkücü Hareket gönderinde bekleyen al bayrağın
rüzgarı, dost için kadife elli, düşman için de çelik bileklidir.
Biz Türklüğümüzle övünürüz, çünkü Türk oğlu Türk’üz.
Türkçülüğümüzle onur duyarız, çünkü kendimizi bildik bileli
Türkçülüğün Orhun kaynağından kana kana içtik, inanç ve imanla
dolarak bugünlere geldik.
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Türk’üz, Türkçüyüz, Türk milleti için sadece yaşamayı değil,
gerekiyorsa koşa koşa ölmesini de biliriz.
Türkçülük ırkçılık değildir.
Andımız’ı okumak, okunmasını istemek, haşa ve kata ezanın Türkçe okunmasına çanak tutmak hiç değildir.
Vesayete umut bağlamak, statükoya yaslanmak bizim harcımız olamayacaktır.
Ne ezan sussun, ne vatan bölünsün, ne Türklüğümüz budansın, ne de Türkçülüğümüz buruşsun.
Yaşasın Türk milleti, var olsun Türkiye Cumhuriyeti, kahrolsun bölücülük, kökün kurusun eyyamcılık.
Yeni sömürgecilik, insanlığın binlerce yıllık tecrübelerinden
süzülerek gelen millî kültürleri tahrip etmeyi hedeflemektedir.
Gaye kimliksiz insan yığınlarından oluşan, kolay idare edilebilir bir dünyadır.
Bu yıkım süreci bir milletin hayatta iken kendi ölümünü seçmesi demek olan “toplumsal ötenaziye” doğru yol almaktadır.
Tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar pervasızlaşan,
Türk ve İslam dünyasına açık tehdit hâline gelen “yeni küresel emperyalizm”, teslimiyeti reddeden milletleri parçalamaya odaklanmıştır.
Yeni Dünya düzeni denen bu tehdidin önündeki en büyük
engel millî devletler ve güçlü millet varlığıdır.
Bu nedenle küreselleşme, millî devletlerdeki yönetim iradesinin milletüstü birliklerle paylaşılmasını ısrarla dayatmaktadır.
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Bunun olmaması hâlinde alt kimliklerin tahriki devreye sokulmaktadır.
Senaryonun özü, “Ya üste bağlan ve egemenliği paylaş ya
da alta in paylaşarak çözül.” biçiminde formüle edilmiştir.
Buna müsaade etmeyeceğiz, bu saldırıya son nefesimize
kadar, bedeli her neyse ödeyerek direneceğiz, iblisin bacağını kıracağız.
Biz herkes eşittir Türkiye diyen bir fikri olgunluğa,
Biz milletimizin her ferdini Cenabıallah’ın eşsiz bir emaneti
gören manevi doygunluğa,
Hiç kimsenin kökenine, yöresine, anasının diline bakmayan
hoşgörü ve vicdani duyuşa sahip Milliyetçi Hareket Partisiyiz.
Ama Türklüğümüzle de, Türkçülüğümüzle de uğraştırmayız,
kara çaldırmayız, Türk’üm, doğruyum, çalışkanım demekten de
yorulmayız.
Son olarak, Meksika’da düzenlenen Ampüte Dünya Futbol
müsabakasında ikinciliği kazanan Ampüte Millî Takımımızı, teknik
heyeti kutluyor, hepsinin alınlarından öpüyorum.
Final maçında penaltı kaçıran takım kaptanımız Gazi Osman
Çakmak üzüntüsünden olacak ki “Türk milleti hakkını helal etsin.”
demiş.
Kahraman kardeşim, müsterih ol, bizim sende hakkımız
yoktur, fakat senin bizlerde hakkın pek çoktur.
Hakkını helal etmesi gereken birisi varsa, o da sensin ve arkadaşlarındır; sizlerin bu vatan için, bu millet için, bu bayrak için
yaptığınız fedakârlıkları unutursak diyorum ki kanımız kurusun.
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Bu duygu ve düşüncelerle muhterem heyetinizi bir kez daha
en iyi dileklerime selamlıyor, değerli milletvekillerimize Meclis çalışmalarında ve bütçe sürecince başarılar diliyorum.
Sağ olun, var olun, Cenabıallah’a emanet olun.

GENEL BAŞKANI
SAYIN
DEVLET BAHÇELİ’NİN
TBMM GRUP TOPLANTISINDA
YAPMIŞ OLDUKLARI
KONUŞMA METNİ

13 KASIM 2018

Değerli Milletvekilleri,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,
Değerli Basın Mensupları,
Haftalık olağan Meclis Grup Toplantımızın hemen başında
hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyor, başarılı bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum.
Televizyon ekranlarından bizleri izleyen aziz vatandaşlarımıza, Türk ve İslam coğrafyalarında varoluş mücadelesi veren kardeşlerimize her zaman olduğu gibi şükranlarımı sunuyorum.
Geçtiğimiz hafta cuma günü akşam saatlerinde, Hakkari’nin
Şemdinli ilçesine 40 km uzaklıkta bulunan Süngütepe Üs Bölgesindeki bir mühimmat deposunda milletimizi acıya boğan bir patlama meydana gelmiştir.
Maalesef 7 Mehmet’imiz şehit olurken, 25 Mehmet’imiz
de yaralanmıştır.
Tablo kahredici boyuttadır.
Söz konusu patlamaya, top atışı esnasında arızalı bir mühimmatın neden olduğu açıklanmıştır.
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Arızalı mühimmatla ilgili tespitin yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa arızanın giderilip giderilmediği, giderilemediyse envanterden neden düşülmediği elbette teknik inceleme, başlatılan adli ve
idari tahkikat sonucunda ortaya çıkarılacaktır.
Hatırlarsanız, 5 Eylül 2012’de Afyonkarahisar ilimizde bulunan Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası’nın cephanelik bölümünde
patlama yaşanmış, 25 evladımız şehit düşerken, 3’ü sivil olmak
üzere 11 evladımız da yaralanmıştı.
Yeni bir mühimmat depo felaketine maruz kalmamız hakikaten düşündürücü ve yürek yaralayıcıdır.
Demek ki, Afyonkarahisar faciasından gerekli ders ve sonuçlar çıkarılamamıştır.
Mühimmat depoları Türk Silahlı Kuvvetlerinin hassas ve kritik alanlarıdır.
Cephanelerin mahfuz tutulup muhafaza altına alındığı kısımlarda en ufak dikkatsizlik, tedbir ve titizlikteki en küçük ihmal
vahim sonuçlara davetiye çıkaracak, kapı aralayacaktır.
Mehmetlerimizin canı devlete emanettir.
Vatan görevini yapan her evladımız bizim için paha biçilemez önemdedir.
Şayet 7 kahramanımızın şehadetine yol açan Süngütepe Üs
Bölgesi’ndeki patlamada herhangi bir ihmal herhangi bir atalet ve
gevşeklik varsa sorumlular bulunup ağır şekilde cezalandırılmalıdır.
Kaldı ki, Afyonkarahisar’daki patlamanın müsebbipleri bu
yılın başında gerekli cezaları almışlardır.
244

Esasen Süngütepe’deki mühimmat deposunda yaşanan şiddetli patlamanın makul ve mantıklı izahını sabırla beklediğimizi de
özellikle belirtmek isterim.
Tunceli Nazımiye’de donmak, Hakkâri Şemdinli Süngütepe’de yanmak kaderimiz olmamalıdır.
Ayrıca 11 Kasım 2018 Pazar günü, Şırnak’ın Görmeç köyü
kırsalında icra edilen bir operasyon sırasında, teröristlerin Gabar
Dağı Geverkaya Tepe Bölgesine tuzakladıkları el yapımı patlayıcıların infilakı sonucunda iki kahramanımız şehit olmuş, bir kahramanımız da yaralanmıştır.
Aziz şehitlerimize Cenabıallah’tan rahmet niyaz ediyorum.
Muhterem ailelerine, fedakâr silah arkadaşlarına, büyük
Türk milletine sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Bugün var isek şehitlerimizin sayesindedir.
Bugün yaşıyorsak şehit ve gazilerimiz, canlarını, kollarını,
bacaklarını, gözlerini kaybettikleri içindir.
Bilinsin ki, şehitlerimizin duası biz olacağız.
Gazilerimizin kolu, bacağı, gözü, eli, ayağı biz olacağız.
Can verip, kan verip, gönül verip, nefes verip, tertemiz toprağa uzanan kahramanlarımızın mücadel elerine halel getirmeyeceğiz, geride bıraktıkları emanetlerini yalnız ve sahipsiz bırakmayacağız.
Diyorum ki, şehitler ölmedi, ölmez; vatan bölünmedi, bölünmez, bölünmeyecek.
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Değerli Arkadaşlarım,
Türk milleti asırlardır üzerinde yaşadığı kutlu topraklarda
var olmanın, birlikte ve beraberce yaşamanın hedef ve heyecanıyla dolup taşmaktadır.
Bunu hazmedemeyen emperyalist güçler dağılmamızı projelendirdiler, çok şükür direnerek karşı koyduk.
Parçalanmamızı kurguladılar, devleşen mücadelemizle engel olduk.
Bölünmemizi, birbirimize düşmemizi, birbirimizden kopuşumuzu planladılar; kenetlenerek, kavlimiz ve kaderimiz bağımsızlıktır diyerek işgal planlarını buruşturup yüzlerine fırlattık.
Hangi meşum ve melun vasıtayı kullanırlarsa kullansınlar
başaramadılar, nitekim Türk milletinin millî haysiyetine leke süremediler, gölge düşüremediler.
Bir öldüysek bin dirildik.
İstiklalimizden, tarihî ve egemenlik haklarımızdan asla taviz
vermedik.
Ancak hâlâ durmuyorlar, hâlâ vazgeçmiyorlar, hâlâ pes etmiyorlar.
Ülkemizi teslim almak, millî bekamızı sakatlamak için her
tahrikten her tertipten istifadenin peşindeler.
Bu amaca hizmet etmek için terör örgütlerini teşvik edip
tembihleyerek mazisi yüz yılları bulan vahşi emelleri diri tutuyorlar.
Gözler üstümüzde, bütün dikkatler bizde.
Suskun muyuz, yoksa şuurlu mu, buna bakıyorlar.
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Durgun muyuz, yoksa atılgan mı, bunu değerlendiriyorlar.
Korkak mıyız, yoksa sabırlı mı, bunu analiz ediyorlar.
Uyuyor muyuz, yoksa uyanık mı, bunu araştırıyorlar.
Türk milletini tanımayanlar, asaletini anlamayanlar, hayallerini, ilkelerini ve ülkülerini idrakte zorluk çekenler mutlaka rezilliklerinin içinde boğulup gideceklerdir.
Bu kaçınılmaz akıbete Türk ve Türkiye düşmanları eninde
sonunda mahkûm olacaktır.
Merhum Dündar Taşer’in dediği gibi “Biz çadırımızı sırtlanların yolu üstünde kurmuşuz.”
Ancak önümüze çıkan ister sırtlan ister çakal isterse de cani
olsun; Türk milletine meydan okuyan, Türkiye’ye kafa tutan kim
olursa olsun tepesine binmek, hakkından gelmek, doğduğuna doğacağına pişman etmek millî şerefin bizlere yüklediği tarihî görevdir.
Ecdadımız bu görevi hiçbir zaman ağırdan almadı, asla da
yüksünmedi.
Tarih boyunca adam gibi yaşadık, imanla yaşadık, mertçe
yaşadık, onurlu ve omurgalı hayat çizgisinden kesinlikle ayrılmadık.
Türkiye’nin hayat damarlarını kesmek istiyorlar.
Etrafımızı kuşatmaya almak için uğraşıyorlar.
Bitmek bilmeyen mütecaviz akın ve akımlarla oyun kuruyorlar, millî bünyemizi kundaklamaya çalışıyorlar.
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Emperyalizm, terörizmi ve terör örgütlerini siyasi ve stratejik amaçları doğrultusunda acımasızca kullanıyor, arsızca seferber
ediyor.
Özellikle ABD terör örgütleriyle aynı hizaya girmekten rahatsızlık duymuyor aynı karanlık senaryonun aktörleri olmaktan
gocunmuyor.
Bildiğiniz gibi, Washington yönetimi, Kandil çetesinin 3 hain
elebaşıyla ilgili kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler
karşılığında toplam 12 milyon dolarlık para ödülü vermeyi geçen
hafta açıklamıştır.
Teröristlerin başına ödül koyulması sahip olunan niyet ve
zamanlama itibarıyla oldukça kuşku vericidir.
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi, YPG’yi PKK’nın aksine terör
örgütü olarak tanımadıklarını söylemiştir.
Meselenin püf noktası da burasıdır.
Geçen haftaki Grup toplantımızda açıkça sormuştum;
YPG, PKK’dan nasıl ayrılacaktır?
PKK, PKK’dan nasıl ayrıştırılacaktır?
Buna inanmamız nasıl beklenecektir?
ABD’nin YPG’yi kollayıp PKK’yı hedef hâline getirmesi tamamen kandırmaca, yeni bir aldatma serüvenidir.
Dünya âlem bilmektedir ki, PKK eşittir YPG’dir.
YPG’yi kuran ve kumanda eden Kandil ve mücavir alanlarda
mukim PKK terör örgütüdür.
ABD, YPG’yi silahlandırmakta, eğitim desteği vermektedir.
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ABD’li askerler YPG’lilerle kol kola devriye turu atmakta,
beraber yiyip içmektedir.
Suriye Demokratik Güçleri isimli paravan örgütün içine
yuvalanan YPG’ye her türlü imkânı sunmakta, her kolaylığı sağlamaktadır.
ABD ile YPG arasında Irak ve Suriye’nin paylaşılması hususunda derin bir anlaşma, alçak bir paslaşma vardır, tüm yönleriyle
meydandadır.
Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletinin altyapı çalışmaları, bina faaliyetleri sinsice, kurnazca, kalleşçe
devam etmektedir.
Açık ve ortadadır ki, PKK’lı teröristlerin başına ödül koymak,
PYD/YPG’yi perdelemek, gözlerden uzak tutmak demektir.
Ederi 12 milyon dolar olduğu ilan edilen canilerin işin özünde bizim nezdimizde delikli kuruş kadar değeri yoktur.
1 dolarlık FETÖ’cüler neyse YPG’li ve PKK’lı teröristler aynısıdır.
ABD bölgemizde karıncayı bile izlerken, herkesi gözetlerken, kimin ne yaptığını takip ederken 3 PKK’lının yerini mi bilmeyecektir?
Eğer bilmiyorlarsa, eğer görmüyorlarsa ya uyduları bozulmuş ya da gaflet uykusuna bulanmışlardır.
Başlarına ödül koydukları PKK’lılarla sabah akşam beraber
olan, mağara deliklerinde, yer altı tünellerinde teröristlerle karşılıklı bağdaş kurup oturan ajanları da mı Washington yönetimini
bilgilendirmekten acizdir?
249

ABD yönetimi YPG’yi saklayıp PKK’yı sobelemekle milletimizin gözünü boyayacağını, akılları çeleceğini, sempati uyandıracağını zannetmesin.
YPG demek PKK demektir, ölüm demektir, bebeklere sıkılan
kurşun, mazlumlara hıyanet demektir.
YPG’yi PKK’yla savaştırmaktan bahsedenler zekâ özürlü değilse, kesinkes riya ve yalan kapanına sıkışmışlardır.
YPG’nin yuları Kandil’in elindedir.
YPG de teröristtir, PKK da teröristtir.
Aralarında hiçbir fark yoktur.
Sahneye sürülen yeni ve Vandal oyuna Türkiye asla düşmeyecektir.
YPG’yle birlikte planı yapılan sözde Kürdistan devletine,
hatta büyük İsrail tasarımına Türkiye Cumhuriyeti bedeli ne olursa
olsun izin vermeyecektir.
PKK’nın isim olarak miadı dolmuş, bütün cinayet ve hıyanet
müktesebatı YPG’ye devredilmiş olabilir.
Hatta PKK’yı kuran ve kurduran muhasım odaklar için terör
faaliyetlerinin YPG üzerinden devamı da planlanıp sağlanabilir.
Ancak ismi ne olursa olsun, Türkiye’ye silah doğrultmuş,
Türk milletinin bekasına saldırmış ve kastetmek için kuyruğa girmiş hangi örgüt varsa düşmandır, yok edilmesi sonuna kadar meşrudur, mübahtır, müstahaktır.
Ödül yemi Vahşi Batı alışkanlığıdır.
Acaba ödül avcıları bundan sonra ne yapacaklar, teröristleri
ne zaman derdest edip ödüle hak kazanacaklardır?
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Merak ediyoruz, bu ödül parasının sponsoru kim olacaktır?
ABD kara mizaha dönen politikalarını revize etmedikçe, terörle arasına mesafe koymadıkça, bilinmelidir ki, YPG demek hem
PKK hem de ABD demek olacaktır.
Önümüzde başka bir seçenek kalmamıştır.
6 Kasım Kongre Ara Seçiminden sonra demokratik bir uyarı
alan Trump yönetiminin vakit geç olmadan, sağduyulu ve soğukkanlı şekilde, karşılıklı egemenlik haklarına hürmet eden bir siyaset anlayışına dönüş yapması arzu ve beklentimizdir.
Komşu ülkelerin sınır ve haritalarıyla oynamaya kalkışarak
Türkiye’yi kafeslemek için zaman ve zemin yoklamak; bunu da
kukla ve maşa örgütler IŞİD, PKK, YPG’yle yapmak vahşettir, kaostur, ateşle oynamaktır.
Türkiye müttefiklik hukukuna her türlü olumsuzluğa ve
aleyhte gelişmeye rağmen saygı duymuş, riayet göstermiştir.
Aynı tutum ve tutarlılığı ABD’den beklemek en tabii hakkımızdır.
ABD’nin İran’a uyguladığı haksız yaptırım kararları, akıl ve
insanlığın reddettiği, üstelik barbarlıkta zirveye çıkan yöntemlerle
katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı, etnik ve mezhebi kamplaşmalar, Fırat’ın doğusundaki provokasyonlar hep aynı kapıya açılmaktadır.
Orta Doğu’nun kargaşa ve krize sokulması, Arap Baharı’yla
birlikte kırılan fay hatlarının yeni cephe hatları olarak değerlendirilmesi bölgesel huzur ve barış açısından büyük bir tehdittir.
Dünya, Soğuk Savaş Dönemi’nden çıksa da sıcak çatışma ve
asimetrik hesaplaşmaların tuzağına çoktan düşmüştür.
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Bize göre 1.Dünya Savaşı’nın gerilim ve sancıları henüz geçmiş ve geride bırakılmış değildir.
Paylaşım kavgaları, hâkimiyet mücadeleleri ağırlaşarak,
şiddetlenerek, hatta dehşet verici bir sarmala bürünerek devam
etmektedir.
Burada asıl mesele Türkiye’nin çözülüp çözülmeyeceği, millî
birlik ve dayanışma ruhunun canlı kalıp kalmayacağıdır.
Bu itibarla asıl hedef Türkiye’dir, Türk milletidir, Türk vatanıdır.
Tarihin akışını değiştirmek isteyen yabancı odaklar ve yerli iş birlikçileri; gönül, inanç ve kültür coğrafyalarımızla bağımızı
koparmayı, kendi içimize kapanarak batışımızı ve bölünüşümüzü
projelendirmişlerdir.
Sevr’de bunu dayatmışlardı, ne var ki Lozan’da püskürttük.
Topraklarımızı işgal etmişlerdi, savaş meydanlarında esarete itiraz ettik, çok güçlü şekilde hayır dedik.
İnanarak söylüyorum, Türkiye’nin tamam demediği, boyun
eğmediği, rıza göstermediği hiçbir emperyalist senaryo bugünkü
şartlarda hayata geçemeyecektir.
Bunu bildiklerinden dolayı Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve
diplomatik kanallardan önünü kesmek, irade ve istikbaline ipotek
koymak gayesiyle her iğrençlikten her ilkellikten medet ve menfaat umuyorlar.
Türkiye düşmeden, insanlık düşmeyecek, bölgemiz devrilmeyecektir.
Güvence büyük Türk milleti, yegâne güç Türkiye Cumhuriyeti’dir.
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Suriye’yi Türkiye’ye taşımaya, Türkiye’den bir Irak çıkarmaya, Orta Doğu’nun kanlı hesaplaşmalarını Anadolu’ya teşmil etmeye gayret ve heves edenleri acıklı bir son, tıpkı kurtuluş yıllarında
olduğu gibi inanmış ve can pahasına da olsa geri adım atmayacak
kahraman bir millet beklemektedir.
Terör örgütleriyle amansız ve tavizsiz mücadele edilerek Fırat’ın doğusu da batısı da tertemiz yapılmalı, ülkemizi çembere
almak için çırpınan mihraklara dünyanın kaç bucak olduğu gösterilmelidir.
Medeniyetler ve milletler mücadelesinde yenilmeyeceğiz,
eğilmeyeceğiz, mahcup düşmeyeceğiz.
Terörizme karşı bir olacağız, zalimlere karşı dimdik duracağız.
Biz Türkiye’yiz, biz Türk milletiyiz, biz kahraman ve dualı bir
ecdadın şerefli ahfadıyız.
Değerli Milletvekilleri,
Eğer bir milletin fertleri kendi tarihleri hakkında düşünceye
sahiplerse tarih şuuru tezahür ve tecelli etmiş demektir.
Merhum Hocamız Erol Güngör’ün değerlendirmesi bu şekildedir.
Tarih şuuru, tarih birliğinden, tarih eskiliğinden daha önemlidir.
Şuur varsa huzur vardır, muhayyile uyanık, müstahkemin
ufku parlaktır.
Yine merhum Güngör Hoca’mız demişti ki: “Milliyetçilik
esas itibarıyla tarih hakkında bir yorum ve bu yoruma bağlı olarak
öngörülen pratiklerden ibarettir.”
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Ayrıca milliyetçiliğin bir memleketteki millî kültüre dayandığını tam isabetle dile getirmişti.
Tarih her yönüyle yaşanıp bitmiş olaylar mecmuu, üzeri düğümlenip örtülmüş muhtasar ilişkiler mevzu değildir.
Yaşayan tarih telakkisi kapsamında gelecek geçmişin gölgesinde ve güvencesinde vasat bulmaktadır.
Bütün dünler bugünleri aydınlatan gür meşalelerdir.
Tarih şuuru anlam bunalımına çaredir, ahlak ve aidiyet krizine çözümdür, köksüzlüğe reçetedir, kimliksizliğin şifa kaynağıdır.
Tarih’i şuurla özümseyip idrak edemezsek gelecek hakkında
konuşacak ne hakkımız ne de yüzümüz olacaktır.
11 Kasım 2018 tarihinde 1.Dünya Savaşı’nı sonlandıran
ateşkes antlaşmasının yüzüncü yıl dönümü Paris’te çeşitli etkinliklerle anılmıştır.
Peki Orta Doğu’daki şiddet ve savaşın bitişi ne zaman anılacaktır?
Paris’te toplananların alayı birden yüz yıl öncesi için sahte
üzüntülerini paylaşırken, şu anda Orta Doğu’da yaptıkları için acaba ne diyeceklerdir?
Paris’teki anma toplantılarında milliyetçilik âdeta öcü gibi
gösterilmiş, neredeyse nefret objesi gibi takdim edilmiştir.
Fransa Cumhurbaşkanı milliyetçiliği vatanseverliğe ihanet
olarak tanımlamış, Almanya Başbakanı at gözlüğü takan milliyetçiliğin tekrar hortlamasından korktuğunu dile getirmiştir.
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Bu ülkelerin dünyanın yıkımından, insanlığın felaketinden
birinci derecede mesul olmalarını görmeden milliyetçiliği suçlamaları hezeyanın ötesinde hüsran verici bir cehalettir.
Madem milliyetçilik vatanseverliğe ihanet ise, Fransa’nın
deniz aşırı sömürge faaliyetlerine hâlâ devam etmesi, buralarda
yaşayıp vatanlarını seven insanların haklarını gasbetmesi nasıl
izah edilecektir?
Bu kadar insancıl ve barış sever olan Fransa, mesela
1920’lerde Çukurova’da ne arıyor, ne geziyordu?
Sömürgecilik başka şeydir, milliyetçilik başka bir şeydir. Bu
ayrımı bilmeyen akıl fukarasıdır.
Bu ikisini karıştırmak, bir ve aynı görmek Fransa horozuna
tavuk kostümü giydirip yumurtlamasını beklemek kadar aptalca
ve ahmakçadır.
1.Dünya Savaşı’nda yaklaşık 20 milyon kişi hayatını kaybetmişti.
21 milyon kişi yaralanmıştı.
Dünya üzerinde yaşanan tahribat korkunç boyutlara ulaşmıştı.
28 Temmuz 1914’de başlayan savaş, 11 Kasım 1918’de
Fransa’da, bir demir yolu vagonun içinde imzalanan ateşkes antlaşmasıyla son bulmuştu.
Yüzüncü yıl dönümü anılan bu ateşkes antlaşması aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun da ölüm fermanı olmuştu.
Savaşı önce başlatmışlar, sonra da keyifleri yetince, bölüşmeyi yapınca bitirmişlerdi.
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1.Dünya Savaşı’nın ne başlamasında ne de son buluşunda
imparatorluğumuzun hiçbir dahli, hiçbir payı olmamıştı.
Ancak en büyük bedeli biz ödemiştik.
En çok acıyı biz çekmiştik.
En fazla külfete biz katlanmıştık.
Hafıza kayıtlarımızı tazelemek, 1.Dünya Savaşı’na tekemmül etmiş bir tarih şuuruyla bakmak Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in
görev ve sorumluluğudur.
Osmanlı Beyliği, 1299’da Söğüt ve çevresini kapsayan 5 bin
631 kilometrekarelik bir alanda kurulmuştu.
Beylik aşamasından devlet aşamasına geçtiğinde Osmanlının sahip olduğu toprakların yüzölçümü 95 bin kilometrekareye
ulaşmıştı.
Osmanlı İmparatorluğu, en geniş sınırlarına ulaştığı 1699
yılında etki alanlarıyla birlikte 24 milyon kilometrekarelik bir coğrafyada hüküm sürüyordu.
Bu dönemde Akdeniz’in dörtte üçü, Kızıldeniz ve Karadeniz’in tamamı, Balkanların ve Basra Körfezi’nin büyük bir kısmı İmparatorluğun egemenliği altındaydı.
Osmanlı Beyliğinin kurulduğu 1299 yılından Karlofça Antlaşması’nın imzalandığı 1699 yılına kadar geçen 400 yıllık zaman
içinde, yani 146 bin günde, 23 milyon 994 bin kilometrekare toprak kazanılmıştı.
Bir diğer ifadeyle bu zaman sürecinde her gün 164 kilometrekare toprak denetim ve kontrolümüze geçmişti.
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Günümüzde, Osmanlı İmparatorluğu’nun hükmettiği topraklar üzerinde 64 ülke ve özerk bölgenin bulunduğu dikkate alındığında ne kadar güçlü ve muktedir bir tarihe sahip olduğumuz
gayet net olarak görülebilecektir.
Ne üzücüdür ki, zirve noktası olan Karlofça Antlaşması aynı
zamanda gerilemenin de miladıdır.
1699’dan 12 Ağustos 1914’e kadar geçen 215 yıllık sürede
yaklaşık 20 milyon kilometrekare toprak kaybettik.
Bir başka ifade ile 215 yılda Osmanlı İmparatorluğu her gün
255 kilometrekarelik toprağı yitirmiştir.
12 Ağustos 1914’ten 30 Ekim 1918 Mondros hezimetine
kadar geçen 4 yıllık süre zarfında ise, yani 1461 günde, toplam 3
milyon 214 bin 200 kilometrekarelik toprak elimizden kayıp gitmiştir.
Bu 1461 günlük süreç içerisinde her gün 2 bin 200 kilometrekare toprak kaybedilmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme döneminde günde
yaklaşık 255 kilometrekarelik bir alan kaybına karşı, 1914-1918
Birinci Dünya Savaşı yılları arasında günlük toprak kaybımız bunun
yaklaşık 9 katına ulaşmıştır.
Yani tam bir felakettir.
Her beş ayda bir Almanya,
Her dört buçuk ayda bir İtalya,
Her üç buçuk ayda bir İngiltere,
Her iki ayda bir Yunanistan,
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Her on dokuz günde bir Hollanda/İsviçre,
Her on dört günde bir Belçika,
Her beş günde bir Lübnan kadar büyüklükteki toprak parçası hâkimiyetimizden çıkıp gitmiştir.
Üstelik, Allah muhafaza, Sevr Antlaşması sonuç verseydi;
Batı Anadolu, İzmir ve havalisi dâhil, Trakya’nın bir bölümü
Yunanlılara,
Rodos, 12 Adalar, Akdeniz ve Ege bölgelerinin büyük bir kısmı ile Konya yöresi İtalyanlara,
Sivas, Malatya, Adana, Mardin, Urfa, Maraş, Antep ve Suriye Fransızlara,
Musul, Kerkük dâhil Irak ve Arabistan yarım adası İngiltere’ye verilecek,
Doğubeyazıt, Van, Muş, Bitlis ve Erzincan’ı içine alan bir Ermenistan tesis edilecek,
Irak ve Suriye arasında bir Kürdistan kurulacak,
Türklere de kala kala, Orta Anadolu bölgesi ile Karedeniz
Bölgesi’nin bir kısmından ibaret yaklaşık 200 bin kilometrekarelik
bir alan kalacaktı.
Hesap buydu, plan buydu, hedef buydu.
Bu durum karşısında yaşa yaşayabilirsen, kırk satır mı kırk
katır mı?
Fakat Türk milleti enkazın içinde doğrulmayı bildi, bağımsızlığı namus belledi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni eşsiz cesaretiyle, engin ve inanmış mücadelesiyle kurmayı başardı.
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Biz 1.Dünya Savaşı’nı bitiren makûs antlaşmanın nesini ve
neyini anacağız?
Kaybettiğimiz imparatorluğumuzun ardından oh iyi oldu
mu diyeceğiz?
Neresini tutup neyine saygı duyacağız?
Osmanlının cellatlarından ne duyacağız, neyi öğreneceğiz?
Türk milletine hayat hakkı tanımayan, Türklüğü Anadolu’dan çıkarmak için el ovuşturan, ecdadımıza haysiyetsizce hücum eden müstevliler, acaba yaptıkları kötülüklerden, döktükleri
kanlardan, çaldıkları topraklardan hiç pişmanlık duymuşlar mıdır?
Bize Macron ne söylüyor? Merkel ve diğerleri ne anlatıyor?
Söyleseler bile inandırıcılıkları ve itibarları olacak mı?
Türkiye’yi siyasi oyunlar oynamakla itham eden Fransız zihniyeti asıl oyunları, asıl içten pazarlıkları, asıl ikiyüzlülükleri kendilerinin sahnelediğini ne zaman görüp kabullenecek?
1.Dünya Savaşı’nın mirası üzerine utanmadan kapaklanıp
konan bu sömürgeciler, bize hangi demokrasiden, hangi barıştan,
hangi insanlık ve huzurdan bahsediyorlar?
Az evvel de ifade ettiğim gibi, 1.Dünya Savaşı bitmiş falan
değildir.
Kanlı sayfa açıktır, çatışmalar ve çekişmeler sadece bünye
değiştirmiştir.
Bir damla petrol için devasa medeniyet ve tarihî birikimlere
savaş açanlar bu dünyada değilse, mahşerde yaptıklarının bedelini mutlaka ödeyeceklerdir.
Allah’ın sopası yoktur ve adaleti tartışmasızdır.
259

Çekildiğimiz hiçbir toprak parçasında hiçbir coğrafyada huzur yoktur, umut yoktur, adalet yoktur, barış yoktur, saadet ve selamet yoktur.
Ahımızı alanlar bu dünyada gün yüzü görememişler, ilelebet de göremeyeceklerdir.
Bu nedenle, Paris’te yüzüncü yıl dönümü anılan ve infazımızın ilanı demek olan malum ateşkes antlaşması bizim ayaklarımızın altındadır, hiçbir ahlaki, vicdani ve manevi hüküm ihtiva
etmemektedir.
Muhterem Arkadaşlarım,
Hassasiyetlerimiz kaşınıyor, değerlerimiz aşındırılıyor.
Toplumsal gerginlikler, fikrî ayrılıklar, ideolojik farklılıklar
kamçılanıyor, devamlı kanatılıyor.
Laik-antilaik, inanan-inanmayan- Sünni-Alevi, Türk-Kürt ayrımı körükleniyor, millî ve tarihî değerlerimiz üzerinden kutuplaşmalar alçakça kışkırtılıyor.
Atatürk’ü sevenler-sevmeyenler cepheleşmesi tehlikeli şekilde tırmandırılıyor.
Anıtkabir ile Kocatepe arasında aşılmaz bariyerler dikilip,
çift taraflı nifak kazıları yapılıyor.
Bu yanlıştır, vahimdir, art niyetliliktir, cepheleşme tetikçiliğidir.
5 Şubat 2008 tarihli Meclis Grup Toplantımızda şöyle haykırmıştım:
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“Milliyetçi Hareket Partisi, kimseyi asla bir tercihe ve taraf
olmaya zorlamadan, her ikisini de en yüksek seviyede benimseyen
ve temsil eden, bu değerler arasındaki rabıta ve bağın kopartılmasına asla izin vermeyen duruşu ile Anıttepe ile Kocatepe arasına
çekilmiş çelikten bir halattır.”
Hiç kimse karanlıktan göz kırpmasın, istismardan çıkar elde
etmeye kalkışmasın.
Hiç kimse ne tarihî kazanımlardan ne de inançlarımızdan
husumet türetmeye cüret etmesin, bunu aklından dahi geçirmesin.
Atatürk de bizimdir, Ankara’da bizimdir, cami de bizimdir,
cemevi de bizimdir, doğulusu da biziz, batılısı da biziz, güneylisi de
bizden, kuzeylisi de bizim ayrılmaz bir parçamızdır.
Biz, kuvveden fiile geçeli asırlar olmuş büyük Türk milletiyiz.
Türkiye’yi tehlikeli bir girdaba çekmek için pusuya yatanlar
Anıtkabir ile Kocatepe arasında fitne hatları oluşturmaya, bozgunculuk yapmaya, millî duyguları ve manevi duyarlılıkları pis oyunlarına alet etmeye asla kalkışmasınlar.
Çünkü bedeli çok ağır olacaktır, bunun altından da kalkamayacaklardır.
Maalesef gelişmeler ve gidişat hayra alamet değildir.
İç bunalıma yatırım yapan, birlik ve beraberliğimizi çürütmeye çalışan bir dip akıntı gün geçtikçe hız ve yaygınlık kazanmaktadır.
Atatürk üzerinden Cumhuriyet’le hesaplaşılmaktadır.
Atatürk bahanesiyle mukaddesatımıza tahammülsüzlük
sergilenmektedir.
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İki ayrı kampa ayrılanlar gittikçe azgınlaşmaktadır.
Türklük üzerinden milletle hesap görülmektedir.
Bitmiş ve kapanmış Türkçe ezan tartışmalarıyla maneviyatımız sömürülmekte, millî ve manevi değerlerimiz örselenmektedir.
Bir grup kiralık ve görevli siyasetçi, sözde uzman, yarım aydın zehir saçmakta, milletimizi tahrik etmektedir.
Türkiye üzerinde kumar oynanmaktadır.
Bir yanda bunlar oluyorken, diğer yanda Diyanet İşleri Başkanı’nın geçen hafta gerçekleştirdiği esef verici bir ziyareti tartışmaların odağına oturmuştur.
Diyanet İşleri Başkanı, 9 Kasım saat 14.30’da cüppesini giyip, eline de vereceği hediyesini alarak Atatürk’e hakaret eden,
Yunan tezlerine methiyeler düzen fesli Türk düşmanını ziyarete
gitmiştir.
Bunun tamamen insani duygularla yapılan hasta ziyareti olduğu bizzat Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmıştır.
Kimin nereye gideceği, kimin kiminle görüşeceği veya düşüp kalkacağı, hangi maksatla buluşacağı bizim meselemiz ve ilgi
alanımız değildir.
Herkes beşeri münasebetlerinde toplumsal adap ve ahlaki
ölçülere uyduğu sürece özgürdür.
Anlayamadığımız, tuhafımıza giden, garipsediğimiz husus,
Diyanet İşleri Başkanı’nın, fesli provokatörü ziyaret tarihindeki
manidarlıktır.
Diyanet İşlerinin Sayın Başkanı, sorarım sana, meczubu ziyaret tarihi olarak bula bula 9 Kasım’ı mı buldun?
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Yılın diğer günlerinin suyu mu çıktı? Diğer tarihler torbaya
mı girdi?
Durdun durdun da 10 Kasım’dan bir gün önce mi hasta ziyaretini hatırına getirdin?
Mustafa Kemal’e ne inançlarımıza ne de kültürümüze uymayacak şekilde bühtanla saldıran şahsı 10 Kasım’ın arifesinde
ziyaret etmek nasıl bir aklın nasıl bir çarpıklığın mahsulüdür?
10 Kasım saat 9’u 5 geçe kenefe gidin diyen, Yunan galibiyetine özlem çeken bir çukur şahsiyete geçmiş olsun demek, bunu
da milletimize kafa tutar gibi ulu orta yapmak fesli münafığı manen onaylamak, yanında olmak, arka çıkmak değil midir?
Ne istiyorsunuz Cumhuriyet’ten?
Atatürk düşmanlarına zırh olmak gayeniz nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı görevi Türkiye Cumhuriyeti’ne söven, kurucu değerlere ihanet eden, kurucu şahsiyetlere galiz ifadelerle yüklenen vatansızları aklama, anma ve alkışlama görevi
değildir.
Aksi tavır ayıptır, günahtır.
Türk milletinin ortak değerlerine saldıranlara maneviyatımızda cevaz yoktur, yer yoktur, hoşgörü olamayacaktır.
Hangi kurumuş vicdan, hangi satılmış ruh, hangi işgal artığı
varsa duysun ve bilsin ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin
ortak değeridir.
Bu gerçek değişmeyecektir.
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Ancak, Atatürk üzerinden, Anıtkabir’e gelen kalabalıklar gerekçesiyle yeni bir karşıtlık oluşturmaya yeni bir güç devşirmeye
de hiç kimse heves etmemelidir.
Bu yolun sonu karanlıktır, çıkmazdır, hüsrandır, buhrandır.
Tartışmaların göbeğindeki Diyanet İşleri Başkanı’nın kendi
durumunu gözden geçirip erdemli davranış içinde hareket etmesi
ve gereğini derhâl yapması samimi tavsiyem ve temennimdir.
Son olarak, Danıştay Sekizinci Dairesinin Andımız’la ilgili aldığı kararı temyize götüren Millî Eğitim Bakanlığı’nın dilekçesinde
tarihî ve sosyolojik olarak örtülemez yanlışlıklar vardır.
Bakanlık diyor ki; “Türkler kendi çağdaşı unsurlara göre ulus
bilincine en geç ulaşan topluluktur. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadro zaten gecikmiş olan süreci hızlandırmak için
yoğun çaba harcamıştır.”
Türkleri millet bilincine en geç ulaşan topluluk olarak değerlendirmek tarih inkârı, tarih ihmali, tarih ihanetidir.
Unutmayınız ki, tarihimiz mührü sökülmemiş bir hazinedir.
Bu hazinenin talanına müsaade etmeyeceğiz, bu hazinenin
karalanmasına onay vermeyeceğiz.
Millî Eğitim Bakanımızın temyiz dilekçesini görmediğine
veya yoğunluktan dolayı dikkatle bakmadığına inanmak istiyor,
bunu ümit ediyoruz.
Türk milletine kara çalan zihniyet Orhun Yazıtları’nı nereye
koyacak?
Tarihte kurulan 16 Türk devletini nasıl izah edecek?
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Türklerin millet bilincine en geç ulaşan topluluk olduğunu
söyleyen şahıs direkt sana soruyorum, bunu nasıl yazdın nasıl iddia ettin, hangi çevrenin mahsulü, nerenin piyonusun?
Bu yanlı ve maksatlı değerlendirmelere imza atanlara diyorum ki, asıl sizin sabah akşam Andımızı okumaya ihtiyacınız vardır
ve Türk milletinin kim olduğunu, Türklüğün nasıl bir tarih ve sosyolojik derinlikten süzülüp geldiğini öğrenmeniz şarttır, önünüzdeki asıl ödevdir.
Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken, yüksek
heyetinizi bir kez daha hürmetle, muhabbetle selamlıyor, değerli
milletvekillerimize Meclis çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum.
Sağ olun, var olun, Cenabıallah’a emanet olun diyorum.
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YAPMIŞ OLDUKLARI
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Değerli Milletvekilleri,
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,
Basınımızın Saygın Temsilcileri,
Bu haftaki Meclis Grup Toplantımıza başlarken muhterem
heyetinizi en iyi dileklerimle selamlıyor, ekranları başlarında bizleri izleyen, gözü kulağı bizlerde olan muhterem vatandaşlarıma
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
İlaveten ve her hafta olduğu gibi, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan kardeşlerime hürmet ve muhabbetlerimi iletiyorum.
Dün Leyl-i Mevlid’i idrak ettik.
Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş Efendi’miz Resulullah’ın dünyaya teşrifinin yıl dönümü dua, minnet ve şükranla andık.
Kandiller; öze dönüşün, Rabb’imize yürekten yakarış ve
yönelişin, kalplerimizi arındırmanın, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan muazzez ve müstesna
zamanlardır.
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Hz.Peygamber bir ahlak kutbuydu.
Şefkat, samimiyet, cesaret, dürüstlük ve hoşgörü meşalesiydi.
İlahî lütufla müşerref olmadan önce bile çevresinde; zeki,
sakin, ahlaklı, ölçülü, dengeli bir kişi olarak anılıyor ve biliniyordu.
Sözü dinlenirdi, herkes tarafından sevilip takdir edilirdi.
Doğruluğundan, kısacası eminliğinden hiç şüphe duyulmazdı.
Ne mutlu bizlere ki adalet, ahlak, merhamet ve iman doruğu aziz Peygamber’imizin izinden yürüyoruz.
Onun kutlu hayatını örnek alıyor, kutsal mesajlarını özümsüyor, daha iyi anlamak ve anlatmak için çaba sarf ediyoruz.
Mevlit Kandili, Peygamber Efendi’mizin bütün zamanlara
hitap eden, bütün insanlığa umut ve huzur vadeden evrensel mesajlarını değerlendirmemiz bakımından önemli bir fırsattır.
Onun doğumu, beşeriyet tarihinin en önemli hadiselerinden birisidir.
Sevgili Peygamber’imizin dünyaya geldiği dönemde, her tarafı zulüm kaplamış, Cahiliye Devri hâkimiyet kurmuş, insanlık her
türlü değer ölçülerini yitirmiş ve yolunu şaşırmıştı.
Sosyal hayat bozulmuş, iyilik ve güzellik adına ne varsa terk
edilmişti.
Tıpkı bugünkü gibi mazlumlar inim inim inliyor, feryat figan
ediyorlardı.
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Peygamber Efendi’mizin dünyayı şereflendirmesiyle birlikte
umut kapıları aralanmış, toplumların hasret kaldığı huzur ve refah
yeniden yeşermiş, âdeta kabuğunu kırmıştı.
Biliyoruz ki, İslam toplumları dinimizin ana rotasından ne
zaman sapmış ve Efendimizin duruşundan ne zaman savrulmuşsa
anında krize sürüklenmiş, derin bir uçuruma yuvarlanmıştır.
Yaşanan pek çok hadiseden bu sonucu çıkarmamız mukadderdir.
İçinden geçtiğimiz zaman diliminde, Müslüman coğrafyası
öyle bir buhrana gerilemiştir ki, katliamlar seriye bağlanmış, haksızlıklar ve adaletsizlikler yaygınlaşıp yoğunlaşmıştır.
Hz.Peygamber adaletin zıddı olan zulmü her defasında lanetlemesine rağmen, hem zulüm hem de zillet bugünkü şartlarda
maalesef öne çıkmış, öne geçmiştir.
Kur’an-ı Kerim’de Efendi’miz insanlar arasında adaleti gerçekleştirmekle emrolunmuş, aziz varlığı bu ilahî emri de son nefesine kadar tatbik ve tahkim etmekle meşgul olmuştu.
Ne var ki vahim bir adaletsizlik döngüsü İslam toplumlarını
kasıp kavuran bir aşamaya gelmiş durumdadır.
Fitne uykudan uyanmış, zehirli sarmaşık misali her yeri sarıp sarmalamıştır.
Karşımızdaki tablo berbattır, hezimettir.
İnsanlık, tarih boyunca, eline geçirdiği maddi veya manevi
güçle kendi türüne zulmeden, hatta Allah’a şirk koşan nice çürümüş iktidar sahibi görmüştür.
Ancak Efendi’miz bunlardan tamamen ayrı, çok ama çok
farklıydı.
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O, bir sözünde; “Ben ne kralım ne de zorbayım; bilakis Kureyş’ten kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum, yalnızca insanım.” diyerek engin ve mütevazı vasfını göstermişti.
Hayranlık ve gıptayla andığımız bu tavır ve tutuma bir bakınız, bir de İslam ülkelerinde şehvet, servet ve şöhret batağına
saplanmış emirlere, şeyhlere, prenslere, hanedanlara ve krallara
dikkat ediniz.
Bu derin çelişkinin neresinden tutalım, neresini düzeltelim?
Birbiriyle bağdaşmaz, birbiriyle uyuşmaz travmatik nitelikli
çarpıklığı nasıl izah, nasıl ifade, nasıl ihata edelim?
Bir yanda karıncayı bile incitmekten korkan yüce bir gönül
duruyorken, diğer yanda Müslüman kisvesi altında en vahşi cinayetleri bile gözünü kırpmadan işleyebilen, işletebilen, taht ve taç
uğruna her rezalete tamam diyen çukur ve cüce bir azınlık vardır.
İslam toplumları bu yükü nereye kadar omuzlayacaktır?
Musibetlere, felaketlere, eziyet ve işkencelere nereye kadar katlanacaktır?
Emperyalizm tarafından zincirlenmiş kaymak tabakanın İslam adına konuşup, İslam adına ahkâm kesmesine olması gereken
itiraz ne zaman yükselecektir?
İnanıyoruz ki; Allah cebbardır, rahîmdir, rahmandır, gafurdur, kerimdir, raufdur, hakîmdir, azizdir.
Herkesin hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı vardır ve bu hesap bütün kirli ve karanlık hesapları alt üst edecektir.
Dünyevi iktidarları için zulüm yapanlar, iş birlikçilikten nemalananlar, masum ümitlere kastedenler, ihanet ve melanetten
geçinenler zelildir, yozlaşmıştır, günahkârdır, haramzadedir.
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Görülüyor ki, Efendi’mizin tebliğiyle bugünkü yaşananların
ne bağı ne de bağlantısı vardır.
Kelimei şehadette de ifadesini bulduğu üzere, sadece Allah’ın kulu ve elçisi olarak yaşayan, sadelikten ayrılmayan ve her
türlü aşırılıktan kesinlikle uzak kalan Peygamber’imizin “Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz korkutmayınız.” mübarek
buyruğuna riayet ve hürmet eden neredeyse kalmamıştır.
Bugün İslam coğrafyasına baktığımızda kan görüyoruz, nice
vandalık ve vahşete tanıklık ediyoruz.
Ölen hep Müslümandır, öldüren Müslüman geçinenlerdir;
ağlayan Müslüman’dır, ağlatan yine Müslüman geçinenlerden
başkası değildir.
Medeniyet beşiği Orta Doğu harap ve bitaptır.
İslam ülkelerinin perişanlıkları; haktan, halktan, ahlaktan ve
maneviyattan kopuk yönetimlerinin kokuşmuşluğu isyan ve infial
ettirecek düzeylerdedir.
Aslında bu sorunların hepsinin ortak paydasında Hz. Peygamber’in hayatına, tebliğine ve mesajlarına duyarsızlık, ilgisizlik
ve münafıkça yaklaşım vardır.
İslam’a en büyük kötülük yine İslam adına şiddeti ve nefreti
bir siyaset ve çıkar aracı olarak kullanan günahkârlardan gelmektedir.
Kuran’ın, “Bir cana kıyan tüm insanlığın canına kıymış gibidir.” bağlayıcı hükmü hiç kimsenin gündeminde yoktur.
Allah dostları suskundur, durgundur.
Âlimler sükût içinde, arifler sessizdir.
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Hikmet ve hidayet sahibi zatlardan ortada iz ve eser yoktur.
Ortak akıl paslanmış, ortak vicdan sanki kurumuştur.
Bu çarpıklık en az İslamiyet’i içine alan kaos kadar ibretlik
ve düşündürücüdür.
Her gün beş vakit okunan ezanların hatırına, her gün Allah
diye semaya kalkan eller, her gün yürekten amin, gönülden şükür diyen tertemiz vicdanlar adına soruyorum, İslam toplumlarını
pençesine alan kargaşa ve karmaşa nereye kadar sürecek, artık
buna nasıl dayanılacaktır?
Efendi’miz yetim büyümüştü, ama bütün yetimlerin, bütün
öksüzlerin umudu oldu; peki bugünkü yetimlerin bugünkü mağdur ve mazlumların hakkı ve hukuku nasıl korunacak, ne zaman
korumaya alınacaktır?
Bu soruların cevabını mutlaka önce tefekkür, sonra da tezekkür etmek mecburiyetindeyiz.
Aksi hâlde dehşet verici girdap her geçen gün genişleyecek,
Allah muhafaza hepimizi içine çekip yutacaktır.
Ne yazık ki İslam dünyası eşitsizliğin, adaletsizliğin, vicdansızlığın, ölçüsüzlüğün tam ortasındadır.
Bir başka tehlike ise İslamiyet’in terörle anılması, terörle
özdeş gösterilme ahlaksızlığıdır.
Müslüman’ım diyen herkes bu kara kampanyaya mesafeli
olmak ve meydanı boş bırakmamak durumundadır.
İslam’la terörü yan yana getirmek, deyim yerindeyse melekle şeytanı birbirine karıştırmak, günahla sevabı aynı görmek
demektir.
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Elbette kaygı verici bir isnat, korkunç bir iftiradır.
Hiç, hak ile haksızlık aynı olur mu?
Hiç, insaf ile ihanet bir görülür mü?
Hiç, nur ile ur, merhamet ile mezalim bir araya gelir mi?
Mürşit kisveli müşrikler, Müslüman görünümlü müfritler
İslam’ı canevinden vurmaya çalışsalar da buna tahammül etmeyeceğiz, buna sabır göstermeyeceğiz, buna onay vermeyeceğiz.
Emperyalizme uşak düşmüş, İblis’in Truva atı hâline gelmiş
kim varsa bilinsin ki, Müslüman Türk milleti olarak nefesimiz enselerinde, elimiz de lekeli yakalarında olacaktır.
Ve bunlarla hesaplaşmayı ne yarınlara ne de yanlarına asla
bırakmayacağız.
FETÖ budur, IŞİD böyledir, yüce dinimizi istismar eden diğer
alçak ve aşağıların aşağısı terör örgütleri aynısıdır.
İslam coğrafyası terörle yıldırılmak, terörle teslim alınmak
isteniyor.
Emperyalist odaklar bazen tek tek bazen de yek vücut olarak Orta Doğu’nun zenginliklerini bölüşebilmek, bölgede hâkimiyet kurabilmek için zehirli senaryolar üretiyorlar.
Bölgenin mihenk taşı olan Türkiye bu senaryolardan dün
de, bugün de ziyadesiyle etkileniyor, zarar görüyor.
Her zaman söyledik, yine söylüyoruz; Orta Doğu’da sürdürülen kavganın temelinde paylaşım kavgası vardır, hâkimiyet kaygısı yatmaktadır.
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Bu nedenle topraklar parçalanmakta, insanlar kimi zaman
etnik, kimi zaman mezhebi, kimi zaman da bir başka saik ve bahaneyle istismar edilmektedir.
İstenen zayıf ve kukla devletlerdir.
İstenen maşalığa talip terör devletleridir.
İstenen Batı’nın nüfuz alanlarının genişletilmesidir.
Orta Doğu’nun ve İslam ülkelerinin kanlı bıçaklı duruma getirilmesinin nedenleri burada aranmalıdır.
Terör örgütleri peş peşe imal edilmekte, kullanılmakta, asimetrik çatışmalar kışkırtılmakta, oluk oluk kan dökülmektedir.
Musibetlerin kaynağında asırlardır değişik kılık ve görünümde devam eden emperyalist vandallık bulunmaktadır.
İslam ülkeleri ise âdeta felç geçirmiş, âdeta vurgun yemiş
gibidir.
Çünkü bu ülkelerin yöneticileri batıya piyonluk ve taşeronluk yapmakla görevlidirler.
Sözde kral, emir ve şeyhler için öncelik halklarının huzuru,
ülkelerinin onuru, İslamiyet’in itibarı değil, kan ve haksızlık üzerine kurulu bulunan saltanat çıkarlarıdır.
Meselenin esef ve endişe verici yanı artan tehlikenin hâlâ
kavranamamış olması, kavransa bile kararsızlığın ve kafa karışıklığının en üst düzeyde egemenlik kurmasıdır.
Yeri geldiğinde, lafın seyri içinde, mangalda kül bırakmayan
her ülke her iktidar sahibi teröre karşıdır, terörizmi kınamaktadır.
Ama kazın ayağı hiç de iddia edildiği gibi değildir.
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Mızrak çuvala bir türlü sığmamaktadır.
Minareyi çalıp kılıf dikmeye hazırlananlar suçüstü yakalanmışlardır.
Göz vardır, izan vardır, her şey ortadadır.
Şayet her ülke teröre karşı ise teröristlerin yaşama şansı,
kanlı eylem sahası, saldırı ve suikast ihtimali kesinlikle olamayacaktır.
Herkes teröre karşıysa, bu caniler nasıl yaşayabiliyorlar?
Herkes teröre tepkiliyse, bu katiller ihanet mesailerini hangi cesaretle, hangi kaynaktan, hangi kanallardan ve nasıl sürdürebiliyorlar?
Bir bakıma üzüm üzüme baka baka kararmış, emperyalizmin tutsağı hâline düşmüş ülkelerinin yüzleri de simsiyah kesilmiştir.
Her şey bir tarafa, terör örgütleri ağır silahları nereden,
hangi silah baronlarından, kimlerin gözetim ve denetiminde almışlardır?
Sınırımızın yanı başında cirit atan terör örgütlerine tırlar
dolusu silah yardımı yapan ve terörizmi diri tutmak için faal hâlde
bulunan mihraklara ne yapacağız, bunları nereye koyacağız?
Son veriler ışığında diyebilirim ki, Orta Doğu’dan yapılan
silah alımları küresel silah alımlarının % 32’sini oluşturmaktadır.
Ayrıca 2013 ile 2017 arasında küresel silah satışı bundan
önceki beş yıllık döneme kıyasla % 20 artmış durumdadır.
Bunlar meselenin belgeli kısmı, resmî bölümüdür.
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Asıl ve çarpıcı olanı ise terör örgütlerine gayrîresmi silah
akış ve tesliminin korkutucu seviyelere ulaşmış olmasıdır.
Caniler ekmek alır gibi silah almaktadır.
Üstelik bu silahların önemli bir bölümü bedelsiz ve hibedir.
Körfezdeki dolar milyarderleri, El Kaide ve benzerlerine
yaptıkları gibi, teröristlere yapılan silah satışlarını finanse edecek
kadar insanlıktan ve onurdan mahrum olmuşlardır.
Bu ne yaman bir çelişkidir.
Bu ne kadar utanç verici bir ilkellik ve ilkesizliktir.
Önce sorun yaratıp peşinden silah pazarı kurmak, önce ara
bozup hemen arkasından müdahale gerekçesi oluşturmak bildik
bir sömürgeci komplosudur.
Orta Doğu’nun omurgası çökmüştür.
Orta Doğu ve İslam toplumlarının iradesi kırılmış, bağımsız
karar alma mekânizmaları laçkalaşmıştır.
İslam ülkeleri manevi kalkınma, maddi silkinme yaşamadan, birlik ve dirliğine sahip çıkmadan facialar sürecek, daha pek
çok kan dökülecektir.
Yoksulluk İslam ülkelerine sinmiştir.
Yozlaşma İslam ülkelerine nüfuz etmiştir.
Yolsuzluk İslam ülkelerine demir atmıştır.
Bir yanda petrol ve dolar içinde yüzen küçük bir zümre, diğer yanda bir dilim ekmek, birazcık hak, özgürlük ve demokrasi
için mücadele eden milyarlarca insan vicdan sahibi her insanı derinden yaralamaktadır.
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Bir yanda haksız kazanç sağlamış, zor kullanarak servet
edinmiş, israf ve harama batmış elit bir tabaka, diğer yanda helal
rızkı için ömrünü veren milyarlar hepimizi kara kara düşündürmelidir.
Bu yürek burkan düzenin tek kazananı ve memnun olanı ise
biliniz ki zalimlerdir, zorbalardır, hak ihlali yapan, yetim hakkı yiyen namertlerdir.
Tarihin akışına baktığımızda nice bedhahtın, nice haram yiyenin, nice nefsine kul köle olmuş azgının ibretlik acıklı sonlarını
görmek mümkündür.
Allah mutlak ve galiptir; kimse karamsarlığa kapılmasın,
bunu yine göreceğiz yine hep birlikte, büyük Türk milleti olarak
şahit olacağız.
İnanıyorum ki, kandillerin aydınlığıyla feyizlenecek, idrakiyle dirilecek, şuuruyla bir ve beraber olacağız.
Bu düşüncelerle; Mevlit Kandilimizin milletimizin birlik ve
beraberliğine, güzel vatanımızın huzur ve esenliğine, kalplerimizi
Efendi’mizin merhamet, hoşgörü, şefkat ve muhabbetiyle süslemesine, onun ahlakıyla ahlaklanmasına ve bütün İslam âleminin
huzuruna vesile olmasını Cenabııallah’tan niyaz ediyorum.
Değerli Milletvekilleri,
Günlerdir Cemal Kaşıkçı cinayeti konuşuluyor.
Günlerdir cinayetin nasıl işlendiği, tüyler ürperten hangi
yöntemlerin kullanıldığı, kimlerin azmettirici, kimlerin cinayette
doğrudan parmak izinin olduğu kıyasıya tartışılıyor.
Kaşıkçı olayı uluslararası bir soruna dönüşmüştür.
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Bu cinayet üzerinden siyasi restleşmeler, gizli kapaklı pazarlıklar, bölgesel planlamalar, ekonomik hesaplar biteviye yapılmaktadır.
Kaşıkçı cinayeti ezberleri bozmuş, Pandora’nın kutusunu
açmıştır.
Türkiye dışında herkes mezkûr cinayeti keyfince ve menfaati kapsamında yorumlayıp saptırmaktadır.
Fakat ülkemiz hakkın ve hukukun yanındaki sağlam duruşuyla takdir toplamaktadır.
Konunun hazin tarafı ise İslamiyet’in yargılanma aybı, Mekke ve Medine’yi yönetiminde tutan ülkenin iç karartan ahlaki ve
adalet açığıdır.
2 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda vuku bulan Cemal Kaşıkçı cinayeti birçok soru işaretini beraberinde getirmiştir.
Suudi Arabistan yönetiminin cinayetin hemen ertesinde
başvurduğu hezeyan dolu açıklamalar ve cinayeti örtbas girişimleri Türkiye’nin ortaya koyduğu deliller sayesinde çürütülmüştür.
Olayın gerçekleştiği ilk günlerde Kaşıkçı’nın Konsolosluk
binasından sağ olarak çıktığını iddia eden Riyad yönetimi, olayla
ilgili sorumlulukları olmadığını savunmuştu.
Ama Türk emniyet ve istihbaratının kuyumcu titizliğiyle
yaptığı çalışmalar neticesinde Suudi Arabistan, cinayetten yaklaşık 1,5 ay sonra Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürülerek parçalara
ayrıldığını itiraf etmek zorunda kalmıştır.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Ekim tarihinde cinayete karıştığı saptanan 18 kişi hakkında Adalet Bakanlığı kanalıyla
Suudi Arabistan’dan iade talebinde bulunmuştur.
Bu 18 kişiden 15’i Cemal Kaşıkçı’yı katleden infaz timinin
arasında yer alan katillerdir.
Suudi Arabistan yönetimi ise olayla ilişkili 18 Suudi vatandaşını gözaltına almış ve bunlardan 5’i hakkında idam talebinde
bulunmuştur.
Kimleri sallandırıp kimleri kurtaracakları ise bize göre muammadır.
Kaldı ki Veliaht Prens’in yakın çevresinden Suudi Arabistan
İstihbarat Başkan Yardımcısı ve danışmanlarından bazı kişilerin
yer aldığı üst düzey 5 isim görevden alınmıştır.
İşin vahametine bakın ki, cinayetin başazmettiricisi olarak
ismi sık sık telaffuz edilen Veliaht böylesi bir olayın bir daha tekrar
etmemesi maksadıyla kurulan istihbarat üst komisyonunun başına getirilmiştir.
Yani kuzu canavara teslim edilmiştir.
Bu durum tam bir akıl tutulması, tam bir hilkat garibesi,
tam bir çelişki yumağıdır.
Suudi Arabistan yönetimi cinayetin asıl sorumlularını ortaya çıkarmamıştır. Veya çıkarmak işine gelmemiştir.
Gerçeğin malum bir huyu vardır ve o da şudur: Ertelense
de üzeri örtülse de bir zaman sonra büyüyerek ilk uygun zamanda
ortaya çıkmasıdır.
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Riyad yönetimi toplam 15 kişilik infaz timinin tamamı hakkında yargılama yapmamıştır.
Bununla birlikte tutuklanan ve idamla yargılanan kişilerin
kimlikleri kamuoyu ile paylaşılmamıştır.
Yani kapalı devre bir süreç ağır ağır, adım adım işletilmiştir.
Anlaşılıyor ki, Suudi Arabistan yönetimi sanal bir mahkeme
yoluyla cinayetin faillerini karartma yoluna heves etmiş, bunu hedef hâline getirmiştir.
Merhum Kaşıkçı’nın cesedi üzerindeki sis ve esrar perdesi
henüz aralanmış değildir.
Nitekim akıbet belirsizdir.
Yerli iş birlikçinin kimliği ise hâlâ aydınlanmış değildir.
Suudi Arabistan yönetimi Türkiye ile iş birliği yapacağını
açıklamış olmasına rağmen somut bir girişimde bulunmamış, üstelik samimiyetten uzak bir tavır sergilemiştir.
15 Kasım’da açıklama yapan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Kaşıkçı davasının uluslararası boyuta taşınmasının kabul edilemez olduğunu ve meselesinin siyasileştirilmesinin İslam dünyasının bölünmesine neden olacağını dile getirmiştir.
Bize göre bu bakan halt etmiştir.
Mayınlı alanda top çevirdiklerinin farkında bile değildir.
Suudi yetkililer kırk dereden su getiriyorlar, suçluluğun verdiği telaşla yanlış üstüne yanlışa imza atıyorlar.
Maktul bellidir. Müşteki bellidir. Cinayet Mahallî bellidir. Azmettiren, Kaşıkçı’yı boğan, parçalara ayırıp asitle yok eden caniler
bellidir.
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Dahası olayın iki ayrı ses kaydının varlığı da bilinmektedir.
Saklanacak ne kalmıştır?
Gizlenecek ne bırakılmıştır?
Medyaya yansıyan bilgilere göre konuşacak olursak, Cemal
Kaşıkçı 2 Ekim 2018 saat 13.14’de Konsolosluktan içeri girmiş, aynı
tarihte Suudi Arabistan’dan gelen 15 kişilik ölüm ekibi ise 12.14’de
Konsolosluk binasına giriş yapmışlardır.
Merhumun Başkonsolos’un odasına alınmasıyla cinayet
planı anbean devreye sokulmuştur.
Türkiye’ye cinayet aletleriyle ve adli tıp uzmanıyla birlikte
intikal eden Suudi katiller planlı bir vahşetin alenen tarafı olmuşlardır.
Eğer merhum Kaşıkçı’nın bir suçu varsa mahkemeye çıkarılması gerekmez miydi?
Bir devlet, hele hele kutsal toprakları hâkimiyetinde tutan
bir ülke, nasıl olmuştur da terör yöntemlerinden, örtülü operasyonlardan medet umacak zulmetle bezenmiş bir noktaya gelmiştir?
Suudi Arabistan yönetiminin, sorarım sizlere, Usame bin
Ladin zihniyetinden ne farkı kalmıştır?
Bu ülkeyi El Kaide’den ayıran nedir?
Cinayet üssü olarak Türkiye ne hakla kullanılmıştır?
Katillerin Türkiye’de mahkemeye çıkarılması adaletin doğası gereğidir.
Bu mümkün olmuyorsa, uluslararası soruşturmayla yine
uluslararası bir mahkeme de yargılanmaları temin edilmelidir.
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Velihat Prens için çember daralmaktadır.
Kaçış kurtuluş yolları kapanmaktadır.
Bizi üzen bir başka husus ise Mekke Başimamının 19 Ekim
tarihli Cuma Hutbesi’nde Velihat Prens için “özel olarak ilahî ilhamlara mazhar kılınmış” kişi şeklindeki tanım ve taltifidir.
Efendi’mizin Hz.Ömer için kullandığı bu ifadenin Prens Selman için sarfedilmesi hüsran verici bir hezeyandır.
Karanlık ilişkiler kuran, cinayet şebekelerini seferber eden,
gizli ajanda sahibi olan, dilinin altında kafasının arkasında emperyalistleri arkalayan amaçlar bulunan bir şahıs nasıl oluyor da ilahî
ilhamlara mahzar olabiliyor?
Her şey bu kadar ucuz ve basit midir?
Günahı görmek, yanlışı reddetmek için ille de ebabil kuşlarının gelip taş yağdırmalarını mı bekleyelim?
Bundan sonra hac faraziyesinin güvenli bir şekilde yapılacağına nasıl itimat edelim, nasıl inanalım?
Muhammedi ahlaka, Muhammedi adalet ve hoşgörüye kesif ve kategorik şekilde zulmeden, hatta yok sayan bir anlayışa ne
diyelim, nasıl hitap edelim?
Haksızlık karşısında susmak dilsiz şeytanlık değil midir?
Bilen varsa söylesin.
Biz şeytana pabucunu ters giydirecek, besmeleyle yamultacak inanmış ve iman etmiş bir milletin mensuplarıyız.
Yanlışa yanlış, doğruya da doğru deriz.
Lafımızı hiç kimseden, hiçbir güç odağından çekmeyiz.
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Suudi Arabistan yönetimi;
İslam dünyasına kan ve fitne ekerek, terör örgütlerine mali
yardım yaparak, emperyalistlere kucak açarak İslam dünyasını bölüp parçalama işine sanki memur edilmiş gibidir.
Vahşi bir katliamla İslam’ı karalamaya çalışanlara koz vermiştir.
ABD ise Kaşıkçı cinayetiyle ilgili başından beri Veliaht Prens’i
koruma yoluna gitmiş, Suudi Arabistan ile iş birliğini korumak istemiştir.
Cemal Kaşıkçı’nın öldürülme emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın verdiği söylense de bu durum ABD Başkanı
Trump tarafından görmezden gelinmiştir.
Trump, Kaşıkçı’ya ait ses kayıtlarını dinlemek istemediğini
söylemiş ve kesin rapor sonuçlarını salı günü, yani bugün açıklayacağını ifade etmiştir.
ABD’nin Kaşıkçı cinayetinin azmettiricilerini muhafazası gayet normaldir.
ABD, bölgemizde kaos istemektedir.
İslam ülkelerinde çatışma arzulamaktadır.
Yanı başımızda terör devleti kurmayı amaçlamaktadır.
Bu nedenle Suudi Arabistan’a ihtiyacı vardır, Yemen’deki
operasyonların sürmesi çıkarınadır, İran’ın çevrelenmesi stratejik
hedefidir ve her ne pahasına olursa olsun cinayetin asıl azmettiricilerini saklamakta ısrarlıdır.
Artık Suudi Arabistan yönetimi şapkasını önüne koyup düşünmek zorundadır.
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İslam dünyasına huzur gelecekse bu gaye emperyalistlerden nifak ithaliyle gerçekleşmeyecektir.
Türkiye’nin kendileri ve iş birlikçileri için kanlı oyunların
sahneleneceği bir ülke olmadığı gerçeğini de hiç kimse aklından
çıkarmamalıdır.
Ülkemizi dibi görünmeyen bir uçuruma sürüklemek isteyenler er ya da geç kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler, elbette
hem halklarına hem de Yüce Allah’a kesinlikle hesap vereceklerdir.
Muhterem Arkadaşlarım,
Birleşik Krallığın AB’den çıkış süreci oldukça sancılı geçmektedir.
Taşlar yerinden oynadıkça işbaşındaki hükûmet zorlanmakta, siyaseten köşeye sıkışmaktadır.
Brexit Anlaşması’nı tamamlamak ve resmiyet kazanmasını
sağlamak için AB Liderler Zirvesi 25 Kasım’da konuyu görüşüp sonuca bağlayacaktır.
Bu arada, AB İtalya’nın devasa bütçe sorunuyla ilgili nihai
kararı da 21 Kasım’da verecektir.
Yeryüzü cenneti olarak takdim edilen AB huzursuzdur, gergindir, geleceği meçhuldür.
Türkiye’ye devamlı engeller çıkaran, müzakereleri tıkayan
AB anlayışı bir bakıma iflasın eşiğindedir.
Ticaret savaşları, ekonomik sorunlar, siyasal anlaşmazlıklar,
egemenlik mücadel eleri AB’yi karar aşamasına doğru hızla savurmaktadır.
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Diğer yandan Fransa’nın başını çektiği, Almanya’nın yeşil
ışık yaktığı, ABD Başkanı Trump’ın sert bir şekilde karşı çıktığı AB
ordusu kurma fikri 58 yıllık bir arayışın sonucu olarak tekrar gündemdedir.
Kimin ordu kurup kimin kurmayacağı işin özünde bizim meselemiz değildir.
Ancak AB ordusunun kurulma düşüncesi resmîleşirse bölgesel ve küresel zeminde büyük bir açmaz ve cepheleşme kaçınılmaz olabilecektir.
Burada bizim için önemli olan Türkiye’nin alacağı pozisyon,
takınacağı tavırdır.
Türkiye NATO üyeliğinden sürekli zarar görmüştür. Bu açıktır.
Türk milleti elbet kendi güvenliğini kendi imkân ve gücüyle müdafaa edecek hem donanıma hem de kabiliyete hamdolsun
sahiptir.
Türk ordusu dünyanın en büyük ilk üç ordusundan birisidir.
Bu gerçek hiçbir şart altında değişmeyecektir.
Ancak müttefik olduğumuz ülkeler hep aleyhimize faaliyet
içindedir.
ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütleriyle aynı kareye
girmesi aynı emel ve hedef etrafında bir araya gelmesi skandal olmanın ötesinde uluslararası hukuka terstir, normal şartlarda NATO
müktesebatına tamamen aykırıdır.
Bir devleti terör örgütüyle ayıran en temel ve tartışmasız
farklılıkların silinmesi beşerî faciadır.
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Kiminle müttefiksek, şu işe bakınız ki, beka mücadelemizde
karşı karşıyayız.
Kiminle NATO şemsiyesi altında buluşmuşsak, şu kepazeliğe
bakınız ki, Türk ve Türkiye düşmanlarına destek verdiklerini görüyoruz.
Bu husumetin kaynağında ne vardır?
Bizimle hem ittifak kurup hem de sakalımızı yolmaya çalışan, kolumuzu kanadımızı kırmak için uğraşan ülkeler ne yapmayı,
hangi sonuca ulaşmayı akıllarından geçiriyorlar?
İttifak ahlak ister, adamlık ister, adanmışlık ister, eşitlik ister,
fedakârlık ister, karşılıklı ilke ve hassasiyetlere bağlılığın yanında,
hakkaniyetli hürmet ister.
Bir tarafın mağlup görülüp, diğer tarafın muzafferlik tasladığı ilişki ağından onurlu bir ittifak çıkmaz, kalıcı ve kavrayıcı bir
mutabakat çıkamaz.
Müttefiklik adı konmamış mahkûmiyet, kabulü sağlanmamış mağduriyet falan değildir.
Aynı zamanda Türkiye seçeneksiz hiç değildir.
Üstte ittifak, dipte ihtilaf içinde olmak; önde müttefiklik
pozları verip, arkada muhasım hâle gelmek rezaletin daniskasıdır,
hezimetin dik alasıdır, kandırmacanın zirve noktasıdır.
Böylesi garabet hasıl olursa, ki vardır, buna ne diyelim, neye
sayalım, nasıl görelim?
Güney sınırlarımız boyunca arkamızdan iş çevriliyor.
Hangi taşın altını yoklasak karşımıza ABD-YPG ortaklığı çıkıyor.
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Neymiş, ABD’nin YPG’yle olan ilişkisi taktikselmiş, eylem
odaklıymış, geçiciymiş.
Türkiye bu bahaneleri yemez, bu oyalamaları yutmaz.
Caniyle taktik ilişki kurulamaz, kurulsa bile bunun adı taktik
değil çukur bir ortaklık olacaktır.
Türkiye terörle mücadelesini haysiyetle sürdürdükçe sözde
müttefiklere bir hâller olmakta, rahatsızlık sökün etmektedir.
ABD iç işlerimize karışmayı, asayiş ve millî güvenliğimiz için
yapılan emniyet tedbirlerini sorgulama ve yargılamayı zannederseniz ki iş ve meslek edinmiştir.
Bildiğiniz gibi, Anadolu Kültür AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı olan ve şaibeli kişiliğiyle bilinen bir şahıs hakkında yürütülen
soruşturma kapsamında, aralarında bazı akademisyenlerin de bulunduğu 20 kişi hakkında geçen hafta gözaltı kararı alınmıştı.
Bunlardan 13’ü hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştı.
Bu şahısların Gezi Parkı eylemlerini geliştirmek ve Anadolu’ya yaymak üzere toplantılar yaptıkları iddia edilmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gezi kalkışması çerçevesinde gözaltına alınanlara destek vermiş, keyfîlikten bahsetmiş, endişeliyiz diyecek kadar karanlık niyetini belli etmiştir.
PKK/YPG’ye silah vermek, FETÖ’ye yardım ve yataklık yapmak onursuz bir keyfîlik, endişe verici bir gafillik değil de nedir?
Türkiye’ye ekonomik savaş açmak, Mehmetçik katillerinin
sırtını sıvazlamak korkunç bir haksızlık, müttefikliğe hıyanet olmayacak mıdır?
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Gezi’nin aktör ve finansörleri olduğu iddia edilen kişi ya da
kişilerle hukuk dairesinde mücadelenin neresi keyfî,neresi kaygı
vericidir?
ABD iç işlerimize karışma mezuniyetini, süren ve sürdürülen soruşturma ve kovuşturma sefahatleriyle ilgili hüküm verme
hakkını kendisinde nasıl görebilmektedir?
Onu bıraksın, FETÖ elebaşını ne zaman iade edecek, bunu
söylesin.
Terör devleti kurma çalışmalarına ne zaman son verecek,
bundan bahsetsin.
Ülkemizde son zamanlarda garip ve üzerinde dikkatle durulması gereken gelişmeler yaşanıyor.
Hiçbir şey gözümüzden kaçmıyor.
Anlaşılan yeni ve beka düzeyinde tehdit edici bir terör konsepti tedavüle sokulmuştur.
Terör örgütleri artık mekânik ve çok değişkenli kanlı metotlarını harekete geçirmişlerdir.
Koordinat yüklemesi yapılabilen, patlayıcılarla donatılan
dronları terör örgütü PKK kullanmaya başlamıştır.
Yakın zamanda C-4 patlayıcı yüklü dronlar Şırnak’ta, Irak sınırındaki Kasrak Vadisi’nde ve Silopi Şehit Mesut Hudut Bölüğü
yakınlarında düşürülmüştür.
Şırnak Valilik binasının giriş merdivenlerine 10 Kasım Atatürk’ü Anma Törenleri esnasında bir adet model uçak, yani drone
düşmüştür.
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Allah’tan can ve mal kaybı yaşanmamıştır.
Hain terör örgütü bu yöntemleri kimlerden öğrendi, kendi
ağırlığının onlarca katı patlayıcı taşıyabilen insansız hava araçlarını
hangi alçak ülkelerden sağladı?
Farkındayız, sokaklar karıştırılmak isteniyor, kutuplaşmalar
bileniyor.
Televizyon ekranlarından korku, öfke ve fitne yayılıyor.
FETÖ-PKK iş bölümü ve görev taksimi yapmış eylem ortakları hâlinde pusuda bekliyor, el ovuşturup uygun zaman kolluyor.
Terörün hedefi olan güvensizlik, belirsizlik, korku ve kuşku
sistematik şekilde tırmandırılıyor.
Türkiye üzerinde yeni bir hain deneme, yeni bir şer oyun
planlanıyor.
Bütün gelişmeler buna işaret ediyor.
Ekonomideki sorunların siyasal tepki ve itiraza dönüştürülerek 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleriyle ilgili maksatlı ve marazi bir hazırlık yapılıyor, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi üstünde de tehlikeli polemikler tetiklenip provokasyonlar tertipleniyor.
Buna izin vermeyeceğiz, zillet ittifakının tezgâh ve tuzaklarını yine ve kökünden bozacağız.
Bir yanda Atatürk ilah değildir diyenle, diğer yanda Atatürk
benim ilahımdır diyen provokatörler iç barış ve huzur ortamını gerebildikleri kadar geriyorlar, sabırları zorluyorlar.
Türkiye’yi vahim bir türbülansa itmek, yeni bir demokrasi
dışı arayışa çekmek isteyenler şunu çok iyi bilsinler ki;
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Türk milleti şiddeti ne olursa olsun, her ihaneti, her rezaleti, her felaketi yerle yeksan etmeye, hainlerin emdikleri sütü burunlarından fitil fitil getirmeye hazırdır, bunu başaracak kudrete
sonuna kadar haizdir.
Granit kayasına çarpan dalgalar dev olsa ne yazar, olmasa
ne çıkar; hepsinin sönüp gitmesi, hepsinin silinip kaybolması kaçınılmazdır.
Elhak olacak olan da budur.
Allah’ın verdiği bir canımız vardır, bu can vatana da millete
de Türklüğün geleceğine de bin defa kurban olsun, son kanımıza
kadar fâni bedenimiz mukaddesat ve mukadderatımız için feda ve
armağan olsun.
İç ve dış niyet sahiplerini uyarıyorum; Türkiye’yi teslim alamazsınız, Türk milletini yenemezseniz, Türk vatanını bölemezsiniz.
Hepimiz Mehmet oluruz, hepimiz kahraman oluruz, hepimiz şehadet gönüllüsü olarak al bayrağa bürünüp Türkiye’nin
bekasına gene de kara çaldırmayız, ölüm pahasına olsa bile millî
namusu korkusuzca savunuruz.
Zalimin zulmü varsa hakkın dönülmez yolu, bükülmez kolu
vardır ve bu kol aziz Türk milletinin ebedi güvencesidir.
Sözlerime son verirken hepinizi saygılarımla selamlıyor, her
birinizi Cenabıallah’a emanet ediyor, mutlu ve başarılarla dolu bir
hafta geçirmenizi diliyorum.
Sağ olun, var olun.
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Değerli Milletvekili Arkadaşlarım,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,
Değerli Basın Mensupları,
Bu haftaki Meclis Grup Toplantımıza başlarken hepinizi hürmetle selamlıyor, başarılı bir hafta geçirmenizi içtenlikle temenni
ediyorum.
Televizyonlarından Grup Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza, Türk-İslam coğrafyasında yaşayan tüm kardeşlerimize
gönül dolusu muhabbetlerimi iletiyorum.
Hayatın; düşünenler için farklı, hissedenler için farklı, gülenler için farklı, ağlayanlar için farklı anlam ve içeriklere sahip olması eşyanın tabiatına uygundur.
Esasen bunda şaşılacak bir taraf da yoktur.
Hayat dediğimiz karmaşık süreç; bazen trajedi, bazen komedi, bazen de çelişki hâlinde karşımıza çıkmaktadır.
Her ne olursa olsun asıl marifet asıl meziyet çıkan veya çıkması muhtemel tüm engelleri birer birer aşmayı başarmakta saklıdır.
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Zorluklar karşısındaki direncimiz, engellere karşı mukavemet gücümüz hem karakterimiz hem de kişiliğimiz hakkında
önemli ipuçları verecektir.
Şurası açık bir hakikattir ki, yaşam Cenabıallah’ın bir lütfudur.
İnancımız gereği ilahî lütuflara şükretmek vazgeçilmez manevi ödevdir.
Sağlık kadar hastalık, sevinç kadar hüzün hayatın gerçekleri
arasındadır.
Kim olduğumuz, nasıl bir şahsiyat ölçüsüne bağlı kaldığımız
olağan veya olağanüstü bir şekilde ortaya çıkan insani hâllere göstereceğimiz reflekslerle yakından ilişkilidir.
Bilinmelidir ki, her şey insan içindir.
Hiç kimse geleceğin ne olacağını, neyle karşılaşacağını, başına ne geleceğini önceden kesin bir şekilde bilemez, isabetle söyleyemez.
Düşmez kalkmaz bir Allah’tır, bunun haricinde insan her
türlü gelişmeye, her neviden huzur ya da hasara açık veya adaydır.
Engelli olmak insani bir hâldir ve hepimizin, her insanının
maruz kalacağı bir durumdur.
Bildiğiniz gibi dün 3 Aralık Dünya Engelliler Günüydü.
Engelli olmanın, bir engelle yaşamanın, bir engele uğramanın ne demek olduğunu, neye tekabül ettiğini, hangi sonuçlara
kapı araladığını samimiyetle, dikkatle analiz ettik.
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Elbette engelli kardeşlerimizin üstesinden gelinmesi aciliyet arz eden sıkıntıları, çözülmesi gereken problemleri olduğunu
biliyoruz.
İstiyoruz ki, bütün engeller kaldırılsın.
Diliyoruz ki, engelsiz bir dünyanın kapıları aralansın.
Bekliyoruz ki, engelle mücadele eden kardeşlerimizin ellerinden tutulsun, destek verilsin, önleri açılsın.
Engeller takılmak için değil, aşılmak içindir.
Engelli olmanın ayıplanacak, utanılacak, horlanacak, küçümsenecek, küçük görülecek, kusur sayılacak bir yanı asla yoktur.
Aksi bir tavır her şeyden önce insan olmanın asalet ve şerefine ağır bir bühtan, vahim bir saygısızlık olacaktır.
Biz engelli kardeşlerimizi çok seviyoruz.
Hepsini kucaklıyoruz, hepsiyle bir ve bütün, aynı milletin
eşit ve onurlu fertleri olduğumuza inanıyoruz.
Empati yaparak, duygudaşlık köprüleri kurarak onların ne
hissettiğini, neleri hedeflediğini anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz.
Geçtiğimiz cumartesi günü, parti Genel Merkezi’mizde düzenlediğimiz toplantıyla bir nebze de olsa bunu göstermeye, engelli kardeşlerimizi özümsemeye gayret ettik.
Yeri gelmişken, bu toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen başta Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Deniz Depboylu Hanımefendi olmak üzere bütün
arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
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Bizim nezdimizde engelli kardeşlerimiz hayata tutunma iradeleriyle, önlerine çıkarılan sanal ve sahte engelleri yıkma azimleriyle her türlü takdir ve övgüye ziyadesiyle layıktır.
Mesele vücutta bir eksikliğin olup olmaması değildir.
Mesele akıl ve zihin ölçeğinde bir pürüzün olması da değildir.
Mesele insan olmaktır, insanca bakabilmektir, insafla ve vicdanla hareket edebilmektir.
Ezcümle mesele muhabbette bir engelin olmaması, hoşgörüde, dayanışmada, yardımlaşmada herhangi bir engelin çıkmamasıdır.
İnanıyoruz ki, sevgi varsa, saygı varsa engel yoktur.
İnsanlık varsa bütün engeller bertaraf olmaya mahkûmdur.
Acı duymak canlılara mahsustur.
Acı başka acımak başkadır.
Fakat başkasının acısını yürekte duyup yüksek bir vicdanla
ortak olmak ancak ve ancak insan olana, insanlık değerlerini ruhuna nakşetmiş kişilere özgü bir haslettir.
İster doğuştan olsun isterse de sonradan çıksın, bir engeli
bulunan kardeşlerimizin engellerle kıyasıya mücadel eleri imrenilecek ve örnek gösterilecek bir kararlılığın özetidir.
Bize göre asıl engel bedende ya da zihinde değil; algıda,
davranışta ve insanlık değerlerinden mahrumiyette gizlidir.
Parti Programımızda anlam ve karşılık bulduğu üzere; engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşmeleri, başkalarının yardı298

mına muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirebilmeleri fiziki ve
sosyal çevrenin oluşturduğu engellerin kaldırılmasına bağlıdır.
Anaokulundan başlayarak; eğitim sürecinin her aşamasında, sosyal ve ekonomik ilişkilerinde, iş ve meslek hayatlarında engelli kardeşlerimizin muhatap kaldıkları sorunları kökünden bitirmek, hepimizin hem insani hem de vicdani görevleri arasındadır.
Parti olarak engelli kardeşlerimizle ilgili atılacak her adımın,
yapılacak her kanuni düzenlemenin yanında ve arkasında ön şartsız duracağız.
Bu kapsamda TBMM’ye vermiş olduğumuz;
Engelli vatandaşlarımıza bağlanan aylıklarda muhtaçlık durumunun, aile geliri yerine kendi gelirlerine göre belirlenmesi,
Başkasının yardımına muhtaç engelli aylığının ayda 985 liraya, üç ayda 2 bin 954 liraya, engelli ve engelli yakını aylığının ayda
656 liraya üç ayda bin 969 liraya yükseltilmesi,
Doğuştan ya da işe girmeden önce engelli olup, çalışma gücünün en az % 60’ını kaybedenlerin malul sayılması,
Kamuda engelli kotalarının % 5’e çıkartılması, 2019 yılında
en az 10 bin engelli atamasının yapılmasıyla ilgili kanun tekliflerimizin yasalaşması hususunda bütün gücümüzle çalışacağımızdan
hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.
Engel, onu kenara iten fazilet ve fedakârlık ruhu olduktan
sonra hiçbir sorun yaratamayacaktır.
Yılın bir gününde değil, her gününde bütün engelli kardeşlerimizin yanındayız, onların tercümanıyız.
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Tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü farkındalık şuuruyla anıyor; sahip oldukları hiçbir engelin
huzurlarına, ümitlerine, heveslerine engel olmamasını Cenabıallah’tan diliyor, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.
Değerli Milletvekilleri,
Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin
84’üncü yıl dönümü yarın kutlayacağız.
5 Aralık 1934 tarihinde alınan bir kararla kadınlara siyasal
hayata müdahil olma ve yönlendirme hakkı kazandıran bu tarihî
ve demokratik kararın ülkemiz için, siyasetimiz için, özellikle kadınlarımız için manası çok derindir.
Kadının siyasette temsili gecikmiş olmakla birlikte, dönemin sosyal ve siyasal iklimini göz önüne aldığımızda alınan kararın
reform niteliğinde ve çığır açan bir stratejik hamle olduğunu söyleyebiliriz.
Takdir edersiniz ki, toplumsal yapının en temel özelliği kadınlar ve erkekler tarafından teşkilidir.
Cinsiyet ayrımının farklılaştırıcı ve dışlayıcı etkisini bir yana
bırakarak diyebiliriz ki, kadınlarla erkekler yaşadıkları toplumun
teşkilatlanmasını, işleyişini, genel çıkarını gözetme ve belirleme
sorumluluğuna sahiplerdir.
Seçme ve seçilme hakkı her şeyden önce demokrasinin nasıl algılandığı ve pratik hayata nasıl yansıdığı sorularına verilecek
cevaplarla yakından ilgilidir.
1930’lu yıllarda, yeni kurulan bir devletin yöneticileri ve siyaset adamları iftihar edilecek bir kararla seçme ve seçilme konusundaki eşitsizlikleri tamir ve telafi etmişlerdir.
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Bir tarafta devlet kuran, diğer tarafta da demokrasiyi bina
eden kurucu kahramanların, hukuken Türk vatandaşları arasındaki uçurumları kapatma gayretleri her açıdan övgüye değerdir.
1926 tarihinde kabul edilen Medeni Kanun, kadınların en
temel haklarına ulaşmadaki önemli mihenk taşlarındandır.
Arkasından 3 Nisan 1930 tarihinde çıkarılan Belediye Kanunuyla birlikte, mahallî idarelerde katılım ve temsil konusunda
kadınlarımız değerli imkânlara kavuşmuşlardır.
Peşi sıra 5 Aralık 1934 tarihi, hem kadınlarımız hem de demokrasimiz açısından milat olmuş ve siyasal hakların kullanımı konusunda mutlak bir eşitlik sağlamıştır.
Kadının seçme ve seçilme hakkı özü itibarıyla bir insan hakkıdır.
Kadınlık onuru aynı zamanda insanlık onurudur.
Kadın haklarını insan haklarından ayırmak, ayrı görmek imkânsızdır.
Ne var ki, bir tarafta kadınların seçme ve seçilme haklarıyla
ilgili 84 yıllık kazanımı överken, diğer yanda bitmeyen, dinmeyen,
bir türlü eksilmeyen kadına yönelik şiddeti konuşuyor olmak hüsran verici bir çelişkidir.
Kadınların demokratik haklarını elde etmeleri önemli bir
gelişmeyken, kadın cinayetlerinin, kadın ve çocuk istismarlarının
azap verici ölçüde yükselişi de utanç duyulması gereken bir ilkelliktir.
Kadınlarımız hayatın her alanında başarılarıyla göz doldurup isimlerinden bahsettiriyorlar.
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Aday oluyorlar, seçim yapıyorlar, seçiliyorlar, yönetiyorlar,
hizmet ediyorlar, çocuklarına bakıyorlar, hanelerine bereket katıyorlar, gelin görün ki, şiddetin de hedefi hâline geliyorlar.
Meşhur bir kadına yönelik şiddet günlerce medyada yer buluyorken, nice talihsiz ve tanınmayan kadınımızın yaşadığı ızdırap
maalesef gün yüzüne çıkmıyor, çıkamıyor.
Her zaman söyledim, yine söylüyorum; kadınlar kadar medeniyiz, kadınlar kadar insanız, kadınlar kadar güçlüyüz, kadınlar
kadar haysiyetliyiz.
Şiddet seli bitmeden, akan kan durmadan, cinayetler, istismarlar, tacizler, tecavüzler son bulmadan kadınlarımızın seçme ve
seçilme haklarını konuşuyor olmamız gerçekten de bir avunmadır.
Şiddete göz yummak, şiddeti görmezden gelmek, şiddetin
önlenmesi için gerekli tedbirleri almaktan imtina etmek işlenen
suçlara ortak olmak anlamına gelecektir ve bunun vebali de hepimizin omuzlarındadır.
Sonuç itibarıyla Türk kadının siyasal hayatta daha fazla etkin ve belirleyici olması için parti olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizi açık yüreklilikle söylüyor ve ilan
ediyorum.
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 84’üncü yıl
dönümünde gerek toplantımıza teşrif eden gerekse de vatanımızın her yöresinde varlık mücadelesi veren muhterem hanımefendilere en iyi dileklerimi sunuyor, her şeyin en güzeline müstahak
olduklarını bir kez daha ifade ediyorum.
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Değerli Arkadaşlarım,
Uzun süredir, insanlık içine düştüğü derin uçurumdan çıkışın, devasa bunalım döngüsünden kurtuluşun yollarını aramaktadır.
Ancak henüz bir arpa boyu mesafe alabilmiş değildir.
Sosyal gerginlikler, toplumsal kargaşalar, asimetrik çatışmalar, örtülü operasyonlar, ticaret savaşları, ekonomik cepheleşmeler, siyasal anlaşmazlıklar, hegemonya mücadel eleri yoğunlaşmakta, hatta yaygınlaşarak devam etmektedir.
Uluslararası toplum krizden krize sürüklenirken; huzur, barış ve refah arayışları her seferinde sonuçsuz kalmakta, âdeta duvara toslamaktadır.
Beşeriyet hem birinci hem de ikinci dünya savaşı öncesi vasat bulan gerilim ve kutuplaşmaların bir benzerini yaşamaktadır.
Asya-Pasifik bölgesi sancılıdır, Avrupa diken üstündedir,
Kafkaslar kanayan yaradır, Orta Doğu yangın yeridir.
Dünya huzur değil, hüsran istikametinde dönmektedir.
Küresel vicdan suskun, küresel adalet durgundur.
Hakkaniyete saygı kalmamıştır.
Adaletli paylaşım, insan onuruna saygı, egemenlik haklarına riayet yok hükmündedir.
İçinde bulunduğumuz çağ huzursuzluk ve bunalım çağı olmaya şimdiden namzettir.
Yemen’deki bir çocuğun Londra’daki bir çocuk kadar değeri
yoktur.
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Arakan’daki bir mazlumun, Kerkük’teki bir masumun ne
kaygısını taşıyan ne de insani haklarına kafa yoran bir dünya düzeni vardır.
Sefalet, açlık, yokluk, yoksulluk, yolsuzluk, yozlaşma sadece
bölgemizi pençesine almakla kalmamış, insani bir yıkım hâline bürünerek yerküre için vahim bir tehdit boyutuna ulaşmıştır.
Tarihin her dönemini inceleyiniz, zulmün bu kadar sözünün
geçtiği, zalimlerin bu denli küstah ve cüret sahibi olduğu başka bir
döneme tesadüf edemezsiniz.
Eğer, insanlık ortak akılda buluşup, adalet ve ahlak ölçülerinde bir araya gelmezse, artan çok ciddi risk ve tehlikeler gelecekte beşeriyeti maalesef öğüterek yutacaktır.
Yalnızca güçlünün haklı olduğu bir dünya düzeni sürdürülebilir olamayacaktır.
Bu sürecin kazanını küçük bir elit tabaka, kaybedeni ise herkes ve tüm insanlık olacaktır.
Bu şartlar altında 13’üncü G-20 Zirvesi geçtiğimiz hafta
Arjantin’in başkentinde yoğun bir gündemle toplanmış, ülkemizi
temsilen de Sayın Cumhurbaşkanı mezkûr Zirve’ye katılım sağlamıştır.
“Adil ve Sürdürülebilir Gelecek” temasıyla toplanan G-20
Zirvesi’ne Türkiye haklı ve meşru duruşuyla damga vurmuş, bilhassa Sayın Cumhurbaşkanı’nın 1 Aralık’ta düzenlemiş olduğu basın toplantısındaki sözleri gerçekten de etkili ve isabetli olmuştur.
Türkiye, G-20 Zirvesi’nde hakkın ve haklının sözcüsü mertebesine çıkarak tüm dikkatleri üzerine çekmiştir.
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Sayın Erdoğan’ın, hak ve adaleti gözetmeyen bir sistemin
ilanihaye devam etmeyeceğine vurgu yapması, terör örgütlerinin
arkasında duran müttefiklerimizin gözlerinin içine baka baka eleştirilerini dile getirmesi çok değerli, çok önemlidir.
Biz bu düşüncelere aynen ve eksiksiz iştirak ediyoruz.
Fırat’ın doğusunu bölücü terör örgütünün zulmünden kurtarma iradesinin G-20 Zirvesi’nde gündeme taşınması, Kaşıkçı
cinayetinde parmak izi bulunan faillerin maskelerinin indirilmesi
takdir edilecek bir duruştur.
31 maddeden oluşan G-20 Sonuç Bildirgesi’nde özetle;
Uluslararası düzenin kurallara bağlı olarak sürdürülmesi,
ABD’nin itirazlarına rağmen Paris İklim Antlaşması’nın aynen uygulanması,
Dünya Ticaret Örgütünün reforme edilmesi yer almış, daha
da mühimi terörün her türlüsü güçlü şekilde kınanarak 7-8 Temmuz 2017’de yapılan Hamburg G-20 Zirvesi’ne hâkim olan terörle
mücadele kararlılığının arkasında durulmuştur.
Peki, G-20 Zirvesi’ne katılan ülkelerden bazılarının teröre
verdiği destek nasıl izah edilecektir?
Malum ve sabıkalı ülkeler hem teröre karşı çıkıp hem de
terörle iç içe olmayı nasıl açıklayacaklar, bunu kendi halklarına,
insanlık vicdanına nasıl anlatacaklardır?
Terörizm aynı zamanda küresel bir tehdittir.
Bu gerçeği açık seçik görmek lazımdır.
Türkiye ile ABD müttefiktir.
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Bunun yanında müttefik olmanın karşılıklı ahlaki ve hukuki
sorumlulukları vardır. Ve taraflar için de bağlayıcıdır.
Ancak ABD müttefiklik hukukuna duyarsızdır, kayıtsızdır, biganedir.
Terör örgütleriyle sürekli olarak yan yana, yanak yanağadır.
Türkiye sınırının hemen dibinde, Suriye’nin kuzeydoğusunda ABD’nin gözlem noktaları kurmak için harekete geçmesi tam
bir rezalettir.
ABD kimi kimden korumakta, neyi gözlemlemek için hazırlık yapmaktadır?
Müttefik olduğumuz ülkenin PYD-YPG lehine gözcülük yapması, PKK/YPG’yi alenen muhafaza altına alması ne hukukla ne
adaletle ne de ittifak onuruyla bağdaşmaktadır.
ABD Savunma Bakanı, gözlem noktalarını ülkemizin terör
tehdidinden kaynaklanan meşru kaygılarına cevap vermek maksadıyla kurduklarını açıklamıştır.
Şu yalana bakar mısınız, ülkemize doğru uzanan herhangi
bir tehdit gördükleri takdirde uyarmak istiyorlarmış.
IŞİD karşıtı koalisyonun ABD’li sözcüsü de gözlem noktalarının Suriye’den kaçıp Türkiye’ye girmeye çalışacak IŞİD militanlarını
durdurmak amacına hizmet olduğunu ifade etmiştir.
Bu açıklamalara yüzeysel ve üstünkörü baktığımızda
ABD’nin Türkiye’yi korumaya çalıştığı izlenimi karşımıza çıkacaktır.
Kimden, PKK/YPG’den, başka, IŞİD’den.
Büyük Türk milletini korumaya alacak, bilinsin ki henüz doğmamıştır.
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Türkiye hiç kimsenin himayesine hiç kimsenin gözetim ve
koruyuculuğuna ihtiyaç duymayacak kudret ve kuvvete haiz bir
devlettir.
ABD PKK/YPG’nin gözcüsü olmanın aybını asılsız ve fuzuli
bahanelerle örtmeye çalışmasın, çünkü her şey ortadadır.
Saklayacak, gizleyecek bir şey de yoktur; nitekim gözlem
noktaları kurulmasının amacı, Fırat’ın doğusuna kilitlenmiş Türkiye’yi teröristlerin nam ve hesabına izlemek, perdelemek ve gerekirse de karşı tedbir geliştirmektir.
Bunun adı terör ajanlığıdır, terörist seviciliktir.
ABD, PKK/YPG’nin dümen suyuna çoktan girmiştir.
Ancak hevesler beyhude, çabalar boşunadır.
Fırat’ın doğusu temizlenesiye kadar, hainler ya inlerinde
teslim alınıp ya da sığınaklarında imha edilesiye kadar mücadeleden taviz yoktur, tavsama yoktur, tehir yoktur, geri adım ise haramdır.
Ok yaydan çıkmış, mızrak çuvalı delip geçmiştir.
Gözlem noktalarından Türkiye’yi izleyen ABD derin bir çukurdadır.
YPG’li teröristler ABD’li askerlerle nöbetleşe gözcülük yapsalar da bu milletin ayranı bir kabarırsa, bu devletin sabrı bir taşarsa, alimallah herkes kaçacak delik, canını kurtaracak yer arayacaktır.
Bir başka düşündürücü husus ise gözlem noktalarını finanse edecek ülkenin Suudi Arabistan olduğuyla ilgili yürek burkan ve
bu kadarı da fazla dedirten iddialardır.
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Suriye’nin kuzey ve doğu sınırlarında teröristlerden oluşturulacak sözde sınır muhafızlarının parasal, eğitim, silah ve lojistik
ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da Suudi Arabistan, Birleşik
Arap Emirlikleri ve bazı Körfez ülkelerinin ABD’yle ortak hareket
edeceği söylenmektedir.
İddialar doğru ise, Kaşıkçı cinayetinin altından kalkamayan
Suudi Arabistan yönetimi, Türkiye husumetini gizleyemeyen Birleşik Arap Emirlikleri ABD’ye olan diyet borçlarını anlaşılan bu şekilde ödeyeceklerdir.
Emperyalizmin tutsağı olmuş bu ülkelerin neresi İslam, nereleri doğrudur?
Türk milletine tuzak kuran, günahla kol kola giren, batıla
mihmandarlık yapan iradesiz ve icazetli yönetimler, biliniz ki, İslam’ın sırtına saplanmış zehirli hançerden başka bir şey değildir.
Suudi Arabistan Allah’tan korkuyor, kuldan utanıyorsa önce
işlediği vahşi cinayetin hesabını versin, bedelini ödesin.
Türk ve Türkiye düşmanlarına omuz vermek, teröristlere
destek sağlamak imanın, İslam’ın neresine sığacaktır?
Kudüs’ün karışmasından sonra, Kâbe’nin de karışması ve
kaosa girmesi mi isteniyor?
Yoksa Türk-Arap cepheleşmesi tırmandırılarak yeni bir sıcak
çatışma mı planlanıyor?
Emperyalizm yeni bir komplo peşindedir.
Taşeronlar bellidir, boyunlarına esaret tasması geçenler
karşımızdadır.
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Hadimü’l-Harameynüş-Şerifeyn olmak iman işidir, yürek işidir, gönül işidir, ancak hak edenlerin, haysiyetle benimseyenlerin
taşıyacakları bir unvandır.
İslam’a kara çalan günahkârlara teslimiyet, Müslümanlara
ölüm ve felaket yağdıran utanmazlara hizmetkarlık hiçbir şekilde
namuslu bir hâl değildir.
Kılıç dansıyla belki bugünler kurtarılmış olabilir.
Petrodolarlarla, milyar dolarlık silah alımlarıyla küresel güçlerin baskısı belki geçici olarak ertelenmiş de sayılabilir.
Ancak bunların hiçbiri muhatabına onur sağlamaz, itibar
getirmez, haklılık kazandırmaz, şeref katmaz, katmayacaktır.
Gerek Suudi Arabistan’ın gerekse de Birleşik Arap Emirlikleri’nin 15 Temmuz ihanetine nasıl baktıkları, hangi gizli kapaklı
ilişkilerin içinde sürüklendikleri artık sır değildir.
Şimdi de Türk düşmanlığıyla ve ABD’nin gözüne girebilmek
için bölücü terör örgütlerine destek vermeleri alçaklıktır, ahlaksızlıktır, su katılmamış kepazeliktir.
Türk milleti oyunları görmektedir.
Ruhu esir düşmüş, şuuru kapanmış ülke ya da ülkelerin hazımsızlıklarına tamam demeyecek, göz yummayacaktır.
Aziz milletimiz kahramanca duruşunu çok şükür muhafaza
etmektedir.
Diyor ya merhum Ömer Seyfettin:
“Kahramanlık herkes meyus iken sönmez bir ümide, herkes
müteredditken dönmez bir azme, herkes korkakken payansız bir
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cesarete, herkes şüpheci iken nihayetsiz bir yakine sahip bulunmaktır.”
O kahramanlar kahramanını tarih çoktan belirlemiş ve adına da Türk milleti demiştir.
Muhterem Milletvekilleri,
25 Kasım 2018 tarihinde Azak Denizi Kerç Boğazı’nda Rusya
ile Ukrayna arasında ciddi bir kriz yaşanmıştır.
Ukrayna savaş gemileri, Azak Denizi kıyısındaki 2 limana
doğru yol alırken, Ruslar ateşle karşılık vermişlerdir.
Bu kapsamda Ukrayna Rusya’nın tavrını açık bir saldırı olarak değerlendirmiş, Rusya ise provokasyon olarak yorumlamıştır.
Elbette Kırım’a nasıl baktığımız bellidir, Karadeniz’deki güç
dengeleri açısından Kırım’ın taşıdığı değer de bilinmektedir.
Temennimiz Ukrayna ile Rusya arasındaki kutuplaşmaların
yumuşaması, aklıselimin galip gelmesi, uluslararası hukuka uygun
hareket edilmesidir.
Her iki ülkenin sabırlı ve soğukkanlı politika takip etmeleri
tarihi önemdedir.
Karadeniz’deki bir kıvılcımın nelere mal olacağını öngörmek
lazımdır.
Doğu Akdeniz’de sular ısınmışken, hidrokarbon kaynakları
üzerinde güç mücadel eleri sürdürülüp Kıbrıs Türklüğünün hakları
yok sayılırken, bu defa da Karadeniz’in yeni bir çatışma girdabına
sürüklenmesi bölgesel huzur ve barış çabalarını temelden dinamitleyecektir.
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Bunun da ülkemize yansımaları elbette olacaktır.
Son zamanlarda her yer karışık, her taraf kaos içindedir.
Şu feleğin işine bakınız ki, 17 Kasım’dan bu tarafa Fransa
sarsılmaktadır.
Hatta ikinci Fransız devriminden bile bahsedilmektedir.
Akaryakıt zammı bahanesinin yanı sıra Macron’un politikalarına tepki göstermek amacıyla sokaklara çıkan sarı yelekliler her
yeri yakıp yıkmaktadır.
Bugüne kadar iki kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmış, bir o
kadarı da gözaltına alınmıştır.
Hasta çocuğuna ekmek ve süt almaya giderken polis saldırısıyla ağır yaralanan kadının dramı bütün Fransa’yı ayağa kaldırmıştır.
Demokrasi, özgürlük ve insan hakları konusunda mangalda
kül bırakmayanların foyası meydana çıkmıştır.
Fransa teyakkuzdadır, şaşkındır, tedirgindir, gergindir.
Gezi Olayları esnasında polisin göstericilere meşru ve hukuki müdahalesinden rahatsız olan Fransa, bugünlerde Türkiye’ye
ne söylemişse yemiş yutmuş, olayları bastırmak amacıyla orantısız tepkiye tevessül etmiştir.
Bir ara OHAL yönetimiyle ilgili ülkemize ayar ve akıl vermeye kalkışan Fransa’nın bizatihi OHAL ilanını tartışmaya başlaması
da çok manidar bir gelişmedir.
Temennimiz Fransa’daki olayların durulması, tansiyonun
düşmesi, toplumsal sükûnetin temin edilmesidir.
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Biz başkalarının yıkımından memnuniyet duyan, başkalarının krizinden el ovuşturan bir ülke, bir medeniyet, bir millet değiliz.
Frenk dememiş, Fransuva dememiş, zamanında kanuni vasfımızla cihana merhamet göstermiş ecdadın bugünkü asil vârisleriyiz.
Şayet olaylar yayılırsa, sokak hareketleri bütün Avrupa’yı
sarartacak, köşeye sıkıştıracaktır.
Kaldı ki, çatışmalar Belçika’ya çoktan sıçramış, Hollanda ise
alarm vermeye başlamıştır.
Göstericilerin giydiği yeleklerin sarı mı siyah mı olduğundan daha önce, şiddet olaylarını tetikleyen gizemli el ve emellerin
deşifresi sanıyorum pek çok şeyi ortaya çıkaracak, Gezi Parkı’nın
içyüzü daha da netlik kazanacaktır.
Avrupa zihniyeti çifte standarttan, potansiyel Türk ve İslam
karşıtlığından geldiğimiz bu aşamada artık kesinlikle vazgeçmelidir.
Düşmanlığın hiçbir ülkeye yararı yoktur.
Türk milletine yapılacak her kötülüğün hesabı vardır ve
acıklıdır.
Gün olacak devran dönecek herkes yaptığını çekecektir.
Ne Fransa ne Almanya ne de diğerleri bundan muaf olamayacaktır.
Çünkü yolumuz hak yolu, davamız Allah davasıdır.
Allah doğrunun yardımcısıdır.
Hiçbir şey kimsenin yanına kalmayacaktır.
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Ne demiş atalarımız, etme bulursun, inleme ölürsün.
Fransa’nın hâli aslında ders almasını bildikten sonra ibret
vesikasıdır.
Türklüğü aşağılama, İslam’ı kötü gösterme çabaları aynısıyla ters tepecek, muhataplarını mahcup ve perişan edecektir.
Fransa’da bunlar oluyorken, 2006’dan beri toplanan ve Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından 4’üncüsü düzenlenen İslam
Konferansı geçtiğimiz günlerde Berlin’de yapılmıştır.
İslam’ın Almanya’ya ait olmadığını söyleyen bir bakan bu
sözde konferansı tertip etmiştir.
Almanya’da ve Almanya için bir İslam sloganıyla toplanan
konferans skandaldır, aymazlıktır, inançlarımıza hakarettir.
Bu konferansta Diyanet yok sayılmıştır.
Ne kadar Türkiye muhalifi varsa konferansa davet edilmiştir.
Bizi daha da öfkelendiren husus ise açık büfede domuz etinin servis edilmesidir.
Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkışmak, İslam’ı yeniden tanımlama küstahlıklarıyla birlikte, Almanya için İslam projesini sahnelemek tek kelimeyle camiyi kiliseye hapsetme
izansızlığıdır.
Almanya için İslam ne demektir?
Domuz etinin İslam Konferansı’nda ne yeri ne işi vardır?
Şunun bunun İslam’ı olmaz, o ülkenin bu ülkenin İslam’ı
da olamaz; hakikat tektir, İslam tektir, Allah katında din, ancak İslâm’dır.
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Ezanın hür sesini çanın gürültüsüyle bastırmak, dinimize
hakaret seferleri düzenlemek Almanya’nın ne haddinedir?
Almanya İçişleri Bakanlığı İslam Konferansı düzenleme yetkisini nereden almış, böyle bir hakkı kendisinde nasıl görmüştür?
Almanya’nın ılımlı İslam taraftarlarının veya dinler arası diyalogcuların izinden giderek yüce dinimizi FETÖ’cülerin iş birliğiyle keyfî şekilde yorumlaması tüm Müslümanlara tüm inananlara
ihanettir.
Bu rezaleti kabul etmemiz, doğal karşılamamız, sıradan görmemiz mümkün olmayacaktır.
Değerli Milletvekilleri,
Bir başka endişe verici konu ise Almanya’yı ziyarete giden
CHP Genel Başkanı’nın PKK’lılardan ve FETÖ’cülerden fırsat bulup,
fotoğraf karelerinden çıkarak sözde konferansa tek bir söz edememiş olmasıdır.
Sayın Kılıçdaroğlu ne yaptığını, nereye savrulduğunu ya bilmiyor ya da tutsak alındığından sesi çıkmıyor, çıkamıyor.
Her iki durumda da CHP Genel Başkanı kayıptır, karanlıktadır.
Bir Alman gazetesine yazdığı makalenin başlığına bakar mısınız:
Neymiş, Türkiye’de demokratlar yalnız bırakılmamalıymış.
Demokratlar kimdir, yardım istenenler kimlerdir?
Eğer kastedilen Osmanlı Demokrat Partisinin Genel Sekreteri meşhur Demokrat Mustafa ise bu şahsın vefatının üzerinden
on yıllar geçmiştir.
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Kılıçdaroğlu neyin demokratından, kimin demokrasisinden
bahsediyor?
Almanya’dan yardım dilenmek manda özlemi değil midir?
Bununla da kalmıyor, hem kutuplaşmadan şikâyet edip hem
de ilerici halk kitlelerinin Türkiye’yi yeniden aydınlığa çıkarmak
için mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini aklınca ileri sürüyor.
Akıl akıl, gel çengele takıl, durum budur.
Akıl olmayınca ne yapsın sakal, tablo aynen böyledir.
Sayın Kılıçdaroğlu tavsiyem olsun, aklına geleni işleme, her
ağacı taşlama, Allah muhafaza kamyon farı görmüş tavşana dönersin.
Seni ve zihniyetini HDP de kurtaramaz, çürük İP de tutamaz.
CHP Genel Başkanı, ilerici halk kitlelerini biliyorsa gerici
halk kitlelerini de mutlaka hafızasında taşıyordur.
Gerici diye kastettikleri; makarnacı, kömürcü, bidon kafalı, göbeğini kaşıyanlar diye aşağılanan milyonlar ise halt ettiğini,
yine mayına bastığını, yine sınıfta kaldığını kendisine hatırlatmak
isterim.
Gerici diye suçladığı vatan evlatları millî ve manevi değerlere sahip olanlar ise Kılıçdaroğlu ve çevresi unutmasın ki biz de
gericiyiz biz de geri kalmaya seve seve hazırız.
Ne diyordu merhum Cemil Meriç: “Murdar bir hâlden muhteşem bir maziye kanatlanmak gericilikse, her namuslu insan gericidir.”
Zillet şemsiyesinin altında buluşanlar bu milletin değerlerine, bu milletin köküne, bu milletin ruhuna, bu milletin tarihine
tamamen yabancıdır.
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İşleri güçleri istismardır, yalandır, aldatmadır, kandırmacadır.
Devşirmelerle yola çıkmak, çıkarcıların yakasına rozet takmak, inkârcılarla ağız birliği yapmak edepsizliktir.
Sırayla Meclis Araştırma Önergesi verirler, kendileri çalıp
kendileri oynarlar, üç beş kişiyle siyasi amigoluk yaparlar, döner
sosyal medyadan tezvirata heves ederler.
Bre cahiller, solumuza flu bakıyoruz demedik mi?
Zilletten gelen Allah’tan gelsin diye tavır göstermedik mi?
Cumhur ittifakından başka her yere kapalı olduğumuzu söylemedik mi?
İP boşuna heves etmesin, CHP ve HDP’den aldığı suflelere
boş yere güvenmesin, bizim nazarımızda günahtan kurtulmadıktan, tövbe ve pişmanlık yaşamadıktan, terör ittifakından dönmedikten sonra önergeleri yalnızca zaman israfı, buruşturulup atılacak kâğıt parçalardır.
Bu zilletin ortakları, yakında göğe direk denize kapak önergesi verirlerse, aya merdiven Mars’a otoban için Meclise önerge
sunarlarsa hiç kimse şaşırmasın, şaşkınlık yaşamasın.
Bir söz vardır; delilik şüphesiz aptallıktan daha iyidir. Delilik
var olmuş bir zekânın yok oluşudur, aptallık ise var olmamış bir
zek^nın var olmamaya devam edişidir.
Sanıyorum anlayan anladı, anlamayan da zillete çoktan daldı.
CHP-İP verkaçıyla hazırlanan, HDP’nin tezahüratı eşliğinde
varlık bulan Meclis Araştırma Önergeleri siyasi butlandır, bizim
için doğmadan ölmüştür.
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Çünkü niyetleri kötüdür, hedefleri kirlidir, maksatları arızalıdır.
Bizim onlarla işimiz yoktur, ama meselemiz vardır, hesabımız vardır, 31 Mart 2019’da bu hesap sandıkta görülecektir.
Değerli Arkadaşlarım,
Yeni bir çözüm süreci için kendini akil sanan bazı akılsız ve
zeka özürlüler Oslo’da toplanmışlar.
Bu kadar yolu tepip şu kış kıyamette niye Oslo’ya kadar giderler, anlamak zordur.
Hemen sınırımızın diğer tarafına geçip Kandil’e gitseler, orada bir mağara deliğinde oturup çözüm gevişi getirseler, bir daha
da geri dönmeseler hem zahmete katlanmazlar, hem de kendilerini yormazlardı.
Yok bu olmuyorsa, Kerkük’te Osmanlı yadigârı eserleri kundaklayan, en son Kayseri Kapalı Çarşısı’nı hayâsızca yakan Barzani
zihniyetine sığınsalar, başlarına da peşmerge geçirip keyif çatsalar
daha evladır.
Kendilerine yakışan da bu olacaktır. Tencere yuvarlanacak
kapağını bulacaktır.
Biz onları düşünüyoruz, bu kadar kendilerini harap etmelerine üzülüyoruz.
Vermeyince mamut ne yapsın mahmut, ihanet bunların
gözlerini kapatmış, teröristler akıllarını başlarından almış.
Akil geçen akılsızlar aramızda dolaşan terörist hayranlarıdır.
PKK’nın düdüğünü çalarlar, haçlıların bekçiliğini yaparlar,
melanetin beşiğini sallarlar, her şey olurlar her kılığa girerler, el317

bette sadece Türk olamazlar, olmaya da takatleri ve nefesleri yetmez.
Türk’ün haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.
Bunlarda ne arar bu özellikler?
Yine bildik isimler sahnededir.
Yine malum ülkenin bir enstitüsü ön plandadır.
Anlaşılan sözde yazar, aydın, siyasetçi artığı ve artist bozuntularından oluşan koro hâlâ akıllanmamış.
Bakın yarım akıllı çürük akiller, anladığınız dilden değilse
bile Türkçe konuşuyorum, kulak verin, sözlük varsa elinize alıp
sözlerimi tercüme edin.
Çözüm süreci gömüleli çok olmuştur, şansınızı fazla zorlamayın.
İsterseniz PKK’ya katılın, isterseniz Avrupa kadrosuna karışın, ama Türk milletinin sabrını zorlamayın, tahammülünü yanlışa
yormayın.
Milletin şamarını yerseniz Hanyayı da Konyayı da öğrenir,
Oslo’yu da İmralı’yı da görür, kendinizi mekap giyerek dağda taşta
bulursunuz.
Akıllı olun, aklınızı başınıza alın, üstünü başınızı yırtmayın,
çözüm çığlığı atmayın, zira meydan boş değildir, Milliyetçi Hareket
Partisinin gözü üzerinizdedir.
Değerli Arkadaşlarım,
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’yle, 2017 Yılı
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Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı kapsamında yapılacak Genel Kurul görüşmeleri 10 Aralık 2018 Pazartesi’nden itibaren başlayacaktır.
Bu nedenle gelecek hafta ve takip eden haftalar içinde
Grup Toplantılarımız yapılmayacaktır.
Milletvekili arkadaşlarımın bütçe görüşmelerini sabırla, titizlikle, dikkatle takip etmeleri ve tam katılımları gerekmektedir.
Bütçe sürecinde demokratik olgunluk, kapsamlı hazırlık,
etkili sunuş, polemiklerden uzak kalan bir duruş samimi beklentimdir.
Genel Kurul çalışmalarına devam konusunda bütün arkadaşlarımın özenli ve hassas olması lazımdır.
Münakaşa değil mutabakat içinde ve muazzez şuurla siyasetimizi icra etmek hepinizin mükellefiyetidir.
Milliyetçi Hareket Partisini layıkıyla temsil edeceğinize, karar ve düşüncelerimizi Parti Programı’mıza ve ana hatları belirlenmiş politikalarımıza göre temiz bir üslupla aktaracağınıza inanıyor,
hepinize güveniyor ve üstün başarılar diliyorum.
Sözlerimizin sonunda muhterem heyetinizi hürmetle selamlıyor, her birinizi Cenabıallah’a emanet ediyorum.
Sağ olun, var olun diyorum.
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