






Bu karanlık gidişe son verilemez ise,

•  Türkiye önce iki dilli ve iki ortaklı can çekişen tek devlete; 

•  Sonra çok dilli ve çok ortaklı bir federal devlet yapılan-
masına doğru yol alacaktır. 

•  Hızı teslimiyetin dozuna ve hızına bağlı olarak deği-
şecek bu aşamadan sonra ise Türkiye iki seçenek arasına 
sıkıştırılacaktır: 

•  Bunlardan birincisi; ayrı ayrı kimlik oluşturmuş ve millet-
ten ayrılmış kardeşlerin ve coğrafyaların da birbirinden uzak-
laştığı parçalanma ve küçülme sürecidir. 

•  Diğeri ise, küresel gücün öncelik vererek dayatacağı mo-
del olan Irak’ın kuzeyini içine alacak ve aşiret reislerini ku-
caklayacak şekilde çok devletli ve milletli konfederal devlet 
yapılanmasıdır. 

Sahibi Amerika Birleşik Devletleri olan ve eş başkanlığı-
nı övünerek Başbakan Erdoğan’ın yaptığı Büyük Orta Doğu 
Projesi’nin Türkiye’ye dayattığı ve Başbakanı arkasından ittiği 
uçurum budur.
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Büyük Türk Milleti,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Değerli Milletvekili Adayları,

Muhterem Misafirler,

Basınımızın Seçkin Temsilcileri,

12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği 
Genel Seçimi öncesinde sizlerle bir araya gelmekten son 
derece bahtiyarım.

Hepinizi en derin sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Genel seçime giden süreçte bugünkü toplantımızın çok 
önemli ve anlamlı bir özelliği bulunmaktadır.

Milletimizin üzerindeki kara bulutları dağıtacak, ufkunu 
aydınlatacak, önünü açacak ve huzura kavuşturacak güçlü 
nefes burada toplanmıştır.
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Başkent Ankara’dan güzel vatanımızın her köşesine yayıla-
cak olan millî ruh burada buluşmuştur.

Tıpkı gerilmiş yaydan fırlayacak ok gibi, hilaller demetler 
hâlinde buradan hedefe kilitlenmiştir.

Korkuları kovacak, vehimleri ezecek, zalimleri sindirecek 
kutlu ses, yurdumun dört bir yanına buradan dağılmak üzere 
ayağa kalkmıştır.

Huzuru müjdeleyecek, kavgayı bitirecek, sevgiyi getire-
cek, yoksulluğu tarihe gömecek ve işsizliği yok edecek olan 
Milliyetçi Hareketin uç beyleri akınlar hâlinde buradan yola 
çıkacaklardır.

Her biri birbirinden değerli siz milletvekili adayı arkadaşla-
rımla ülkemin her yanına ses vereceğiz.

Israrla, kararlılıkla ve büyük bir inançla diyeceğiz ki:

“Ses Ver Türkiye”, “Sesime Kulak Ver Türkiye”

Durmayacağız, beklemeyeceğiz, gecikmeyeceğiz ve asla 
ihmal etmeyeceğiz.

Milletimizin her bir ferdiyle kucaklaşacağız.

Her kapıyı çalacağız, her haneye gireceğiz ve her eli 
tutacağız.

Hasretleri dindireceğiz.

Gül olup açacağız. 

Ümit olup sevindireceğiz.
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Merhem olup kanayan yaralara deva olacağız.

Yağmur olup yağacağız. 

Güneş olup ısıtacağız.

Toprak olup bereket dağıtacağız.

Ve hilal gibi Anadolu’nun manevi gökyüzünde ışıldayacağız.

Her biriniz Peygamber’imiz Hz. Muhammed’in yanında saf 
tutan Bedir’in yiğitleri gibi küfre dünyayı dar edeceksiniz.

Her biriniz Sultan Alparslan’ın sancağı altında toplanan 
kahramanlar gibi Bizans zihniyetine haddini bildireceksiniz.

Balkanlardan Kuzey Afrika’ya, Kafkaslardan Doğu Ak-
deniz’e kadar yarım kalan hayalleri sizler canlı tutacaksınız.

Türk-İslam coğrafyasının şanlı anılarını sizler yaşatacaksınız.

Başkent Ankara’nın onurunu sizler koruyacaksınız.

Türk milletinin kudretini sizler göstereceksiniz.

Yüce dinimiz İslam’ın kutlu emanetini sizler taşıyacaksınız.

Milliyetçi Hareketin sesini ve düşüncelerini her bir vatan-
daşıma sizler ulaştıracaksınız.

Yolumuz meşakkatli ve engellerle doludur.

Menfaat çeteleri her köşeyi tutmuş, tehdit ve tehlikeler 
belini doğrultmuştur.

Sürekli üreyen ihanet, şirret yüzünü ileri demokrasi 
yutturmacısıyla kapatmıştır.
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Öfke ve nefret, özgürlük ve barış makyajıyla kirliliğini ört-
meye niyetlenmiştir.

Siz değerli dava arkadaşlarım; Edirne’den Kars’a, Hak-
kâri’den İzmir’e, Trabzon’dan Mersin’e kadar bükülmez, eğil-
mez ve kırılmaz bir şekilde birliğin, kardeşliğin tebliğini götü-
receksiniz.

Ne mutlu sizlere ki, “Üç Hilal”in safında yeni bir destan 
yazmak için hazırlıklarınızı tamamladınız.

Hepinizle gurur duyuyorum.

Bu kutlu yolda sizlerle birlikte mücadele verecek olmaktan 
iftihar ediyorum.

Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şerefler verdiniz. 

Muhterem Dava Arkadaşlarım,
Değerli Milletvekili Adayları,

Türkiye’nin çok partili siyasi hayatındaki en kritik seçime 
yalnızca 54 gün kalmış bulunmaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak 1 Ekim 2010 tarihinde ser-
hat şehirlerimiz Kars, Ardahan ve Iğdır’da seçim hazırlıkları 
için ilk adımımızı atmıştık.

Hatırlayacağınız üzere, seçim çalışmalarımıza şevk, heye-
can ve büyük bir azimle başlamıştık.

Anı’da kıldığımız cuma namazıyla Cenab-ı Allah’a niyazlar-
da bulunmuştuk.
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Her türlü övgünün üstünde olan kutlu ceddimizi hürmet 
ve hayranlıkla yâd etmiştik.

Hatıralarını ve emanetlerini sonsuza kadar yaşatacağımızı 
bir kez daha dosta ve düşmana bildirmiştik.

Arkasından da, son yurdumuz için kesin hükmümüzü ver-
miş ve demiştik: “Can feda olsun gerekirse yeniden fetih için 
yollara düşeriz. Alparslan oluruz, Süleyman Şah oluruz ve 
Fatih gibi Bizans zihniyetine son darbeyi indiririz.”

Zerre kadar bu inancımızdan taviz vermedik.

Geri adım atmadık.

Tereddüde düşmedik.

Yine diyoruz ki, kimse yanılıp yenilip, hayale kapılmasın.

Gaflete düşüp, küresel destekçilerine güvenmesin.

Şer ittifakının dönemsel gücüne aldanmasın.

Bir başımıza kalsak da biz hepsiyle başa çıkarız.

Hepsinin sırtını Allah’ın izniyle yere sereriz.

Enselerine Türk milletinin şamarını peş peşe indiririz.

Başlarını öne eğdirir ve aman diletiriz.

Kosova’daki Murat, Niğbolu’daki Yıldırım oluruz.

Çaldıran’daki Yavuz, Mohaç’taki Kanuni oluruz.

Ve elbette Kocatepe’deki Mustafa Kemal gibi gürleriz.
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Bayrağı bırakmayız, vatanımızdan vazgeçmeyiz.

Hele hele Türk’ü bir başına asla terk etmeyiz.

Anı’da ortaya koyduğumuz tavır, gösterdiğimiz millî karar-
lılık, bugün fazlasıyla yüreklerimizde vardır.

Yaklaşık 7 ay önce başlattığımız seçim çalışmalarımız bu 
irademizin sayısız örnekleriyle doludur

Bu kapsamda çok şükür ki geride kalan aylar içinde men-
subiyetinden şeref duyduğumuz aziz milletimizle sürekli iç içe 
olduk.

Bütünleştik, dertleştik, yalnız ve çaresiz olmadığını 
gösterdik.

Sorunların mutlaka giderileceğini söyledik.

Karanlık gecelerin de aydınlık sabahlara gebe olduğunu 
ifade ettik.

Milliyetçi Hareket varsa gözyaşına gerek olmadığını 
haykırdık.

Milliyetçi Hareket varsa tasaya ve eleme yer olmadığını 
vurguladık.

Ve Milliyetçi Hareket varsa huzurun, refahın ve mutlulu-
ğun yakın olduğunu beyan ettik.

Hainlere, eş başkanlara, Batı beslemelerine ve çıkarcılara 
inat biz dimdik ayakta durduk.
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Şüphe etmeyiniz ki Türk milleti var olduğu sürece asla aksi 
bir durumla karşılaşmayacağız.

Bileğimizi bükecek bir babayiğit çıkamayacaktır.

Yolumuzdan hiç kimse alıkoyamayacaktır.

İnandıklarımızdan hiç kimse döndüremeyecektir.

Millet sevdamıza, kardeşlik bağlarımıza hiç kimse zarar 
veremeyecektir.

Dünyaya başkent Ankara’dan bakacağız ve sesleneceğiz.

Çağı Türkçe okuyacağız.

Küreselleşme hegemonyasına Türk kültüründen aldığımız 
feyiz ve güçle cevap üreteceğiz.

Etnik depremlere, bölücü sarsıntılara Türklüğün rasatha-
nesinden yaklaşacağız ve taviz vermeyeceğiz.

Cumhuriyeti yıkıma sürükleyen, milleti dağıtmaya çalı-
şan kim varsa "Üç Hilal"in çelik gibi sert, yıldırım kadar yakıcı 
yüzüyle tanıştıracağız.

Melanete sur olacağız. Aşamayacaklar.

Fitneye ateş olacağız. Yanacaklar.

Bölünmeye demir yumruk olacağız. Sarsılacaklar.

Yolsuzluğa, yoksulluğa ve işsizliğe savaş açacağız.                     
Yenilecekler.

Türkiye’nin her güzelliğine sahip çıkacağız.
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Her değerini Cenab-ı Allah’ın bir lütfu olarak görüp 
bağrımıza basacağız.

Her insanını aziz bilip gönlümüzü ve kucağımızı açacağız.

Bunları yaparken kuşkusuz önce bir olmalıyız, iri olmalıyız 
ve diri olmalıyız.

İçimize nifak saçmaya çalışanlara karşı uyanık olmalıyız.

Bizden görünüp tuzak kuranlara karşı dikkatli olmalıyız.

Geçmişimizin muhteşem hatıralarını istismar etmeye yel-
tenen ve bizden olmadığı hâlde bu şekilde görünmeye çalışan 
münafıkları iyi tanımalıyız.

Suratlarını, iftiralarını ve zehir saçan dillerini unutmamalıyız.

Türk milletini bitirmek ve Anadolu’dan kovmak için ellerini 
ovuşturan tarihî “Şark Meselesi”nin bugünkü figüranlarını ak-
lımızdan bir an olsun çıkarmamalıyız.

Bunlar aynı gün içinde, Fatih’te camiye, Beyoğlu’nda kilise-
ye, Balatta havraya gidenlerdir.

Gerçekte ne inançları ne de ilkeleri vardır.

Tertiplere, tezgâhlara, oyunlara ve kurnazlıklara dik duruş 
göstermeliyiz.

Hiçbir dünyevi makam, şöhret ve malı inançlarımıza ve 
dava arkadaşlarımıza değişmemeliyiz.

Zaten bize de başka bir davranış yakışmaz, 42 yıllık şerefli 
mücadelemize uygun düşmez.
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Özellikle milletvekilliği adaylığı hususu da bunlardan 
birisidir.

Milliyetçi Hareket Partisine, TBMM’de görev alabilmek için 
müracaat eden her değerli dava arkadaşımın bunları ziyade-
siyle bildiğine inanıyorum.

Partimize milletvekili olabilmek ve sıralamaya girebilmek 
için talepte bulunan her kardeşimiz bizim için eşsiz bir değer-
dedir.

Bu itibarla, belirli ve sınırlı imkânlardan dolayı dava arka-
daşlarımın bir bölümünün liste dışı kalması onların değerin-
den asla bir şey kaybettirmemiştir.

Ve unutmayalım ki, Milliyetçi Hareket Partisi yola yalnızca 
birilerini milletvekili yapmak için çıkmamıştır.

Koltuk ve makam hırslarına teslim olmuşları tatmin etmek 
için vatan mücadelesine hiç girişmemiştir.

Türk milleti parçalamanın, bölünmenin arifesindeyken 
aday listesinde kimin önde ya da kimin arkada olduğunun ne 
önemi vardır ki?

Bizim için her bir dava arkadaşım birincidir, ön plandadır ve 
yeri asla doldurulamaz özelliktedir.

Her ne olursa olsun “Üç Hilal” her birinizin elinde yüksele-
cek ve Türk milletinin teminatı olacaktır.

Kendini aşmış, sağduyulu, olgun bir bakışa sahip, ideal-
leri berrak, ülküsünün kabullerine sadık, milliyetçiliği şuurla 
benimsemiş, fedakârlıkta imrenilecek bir duruş gösteren her 
dava arkadaşım bu söylediklerimi mutlaka tasdik edecektir.
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Bu kutlu davaya gönül vermiş ve emek harcamış her arka-
daşımın gerek Mecliste gerekse de diğer alanlarda yapacağı 
daha çok katkılar vardır.

Zira işimiz çok, zamanımız dar, milletimizin hasımları ve 
şer odakları faaliyet halindedir.

Milliyetçi Hareketin bütün mensupları ve siz değerli mil-
letvekili aday arkadaşlarım tam bir kenetlenme içinde olarak, 
millet ve devlet bekası için bir güvence olacaksınız.

Siz ikna olmadıkça, Türkiye’yi ayrıştıramayacaklar.

Siz teslim olmadıkça, Türk milletini parçalayamayacaklar.

Siz vazgeçmedikçe, son vatanımızda hiçbir habis emel 
amacına ulaşamayacaktır.

Buna inanın, bunu bilin.

Derviş sabrınızı muhafaza edin.

Alperenler gibi cesaretinizi gösterin.

Kimin ne olduğuyla değil, milletimizin selamete ve 
Türkiye’nin dirliğe kavuşmasına odaklanın.

Yalancı baharlara, umut simsarlarına, aramıza sızan provo-
katörlere geçit vermeyin.

Milliyetçi Hareketi tek başına iktidara ulaştırmak için üst-
lendiğiniz tarihî sorumluluğu iftiharla taşıyın.

Biliniz ki Türk milleti sizleri bekliyor.

Anadolu ses bekliyor.

Buradan çıkacak sese kulak vermek için sabırsızlanıyor.
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Öksüzler, yolda kalmışlar, dara düşmüşler, sofrasında bir 
tas suya, bir kap aşa hasret kalanlar, çocuğuna iş isteyenler 
sizi yanlarında görmek istiyor.

Bayrak dalgalanmak için rüzgâr gözlüyor.

Kerkük, Musul, Kıbrıs, Hocalı, Bosna ve Türk’ün olduğu her 
yer buradan yükselecek millî kararı özlüyor.

“Ne Mutlu Türküm” sözünün tökezlememesi için sizlerin 
gayretleri gerekiyor.

Türkiye’ye düşman kim varsa bizim aramıza ayrılık otu 
eken onlardır.

Aday olmuş ya da olmamış her dava arkadaşımın; kısır çe-
kişmelerden, sonu olmayan tartışmalardan, kavga tacirlerinin 
tahriklerinden uzak kalarak büyük Türkiye ülkümüze odakla-
nacağından fazlasıyla eminim.

Muhterem Dava Arkadaşlarım,
Değerli Milletvekili Adayları,
Kıymetli Basın Mensupları,

İnsanın büyüklüğü; kendini adadığı hedef ve ülküler 
kadardır.

Milletlerde böyledir ve belirledikleri amaçların düzeyiyle 
ve dünden aldıkları mirasın niteliğiyle geleceğe yelken açarlar.

Millet dediğimiz sosyolojik hazine, ısmarlama bir kalabalık 
değildir.
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Tesadüfen bir araya gelen ve rastlantıların bileşkesinde 
yükselen topluluk değildir.

Dağılmak üzere birleşmiş, dönemsel menfaatlerin öncülü-
ğünde oluşmuş bir yapı da değildir.

Millet olma şuuru binlerce yıllık mazinin imbiğinde damıtı-
lan ve rafine hâle gelen muazzam bir gerçekliktir.

Ne kahramanlar ne de ilim ve irfan sahipleri milleti imal 
edemezler.

Kabile bilincini aşamamış, aşiretlere özgü kalıplardan çıka-
mamış, dar asabiyetin çekim merkezine hapsolmuş zihniyet-
lerin bu söylediklerimizi anlaması mümkün değildir.

Millet geçmişte birlikte yaşamış, acısı ve sevinci bir olmuş, 
birlikte ağlamış, birlikte gülmüş, dili bir ve aynı hedefe yönel-
miş bireylerin müştereken oluşturduğu muazzam bir değerdir.

Binlerce sene içinde şehit kanının, imanın, duyguların bir 
araya gelmesiyle yoğrulmuş ve ortak kıymet hükümleri ha-
linde billurlaşmış, haz ve elemi beraber yaşayan, birbirinden 
habersiz iken bile aynı refleksleri veren muhteşem varlığa biz 
millet diyoruz.

Tarih laboratuvarı milletin nasıl oluştuğunun en canlı ve 
tartışmasız tanığıdır. 

Buradaki sözlerimizden tek tipleştirme anlaşılmamalıdır.

Milletin oluşumunda farklılıklar değil, benzerlikler 
belirleyici olmuştur.
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Etnik kimliklerin tanınması, okşanması ve teşvik edilmesi 
millet gerçeğiyle tamamen çelişmektedir.

Alt ve mahallî kültürlerin, millî kültüre rakip olması ve ay-
rılma talepleri binlerce yıllık millet oluşumunu geriye götüre-
cek ve bölünmenin fitilini ateşleyecektir.

Bu kapsamda yanan ateşin mayına ulaşması büyük bir gü-
rültüyle patlayacak, emek emek oluşmuş millet hazinesi ise 
paramparça olacaktır.

Türk milleti işte böyle bir tehlikenin eşiğinde bulunmaktadır.

Bunun vebali de kuşkusuz; millet gerçeğini anlamamış, an-
lasa da içine sindirememiş ve kavmiyetçi zihniyetin patikasın-
da yolunu kaybetmiş Adalet ve Kalkınma Partisindedir.

Dokuz yıla yaklaşan iktidarı döneminde AKP;

• Talan olmuş, devlet malını yağmalamış,

•  Yalan olmuş, milleti kandırmış,

•  Tefrika olmuş, cepheleşmeleri özendirmiş,

•  Kriz olmuş, işsizliği ve yoksulluğu azdırmış,

•  Yıkım olmuş, Türk milletinin birliğini sakatlamış,

•  Hizip olmuş, kavgayı artırmış,

•  Teslimiyetçi olmuş, dayatmalara boyun eğmiş,

• Müzakereci olmuş, teröristle masaya oturmuş ve İmra-
lı’daki katilin elini sıkmıştır.
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AKP’yle geçen her gün kaybedilmiş ve heba edilmiş bir za-
man olarak hatırlarda kalacaktır.

Millî meselelerdeki duyarsızlık ve sorumsuzluk maalesef 
aziz milletimizi endişe verici bir aşamaya sürüklemiştir.

Türk milleti tarihinin hiçbir döneminde yaşamadığı sarsın-
tıya AKP sayesinde muhatap olmuştur.

Özgürlük zalimlikle harmanlanmış, hoşgörü baskıcı bir nite-te-
likle karıştırılmış, demokrasi tahammülsüzlükle beslenmiştir.

Türkiye’nin temelleri patenti dışarıya ait, kullanımı AKP’ye 
havaleli dinamitlerle harap edilmiştir.

Bugün ülkemiz zordadır.

Can çekişmekte ve feryat etmektedir.

İnsanımız perişan, devletimiz atıl ve hareketsiz, milletimiz 
ise yorgun ve bitkindir.

AKP iktidarında ortaya çıkan vahim tablonun bilançosunda; 

• Millî sermayede, millî yatırımlarda artan yabancılaşma, 

• Ekonomik ve mali yapıda çaresizliğin getirdiği bunalım ve 
umutsuzluk, 

• Sosyal yapıda, yoksulluğun neden olduğu boyun eğme 
hâli ve ahlaki aşınma, 

• Siyasi alanda çatışma, gerginlik ve kutuplaşmadan besle-
nen seviyesizlik ve ilkesizlik, 
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• Millî kimlikte değerlerin istismarı ve alt kültürlerin kaşın-
ması ile ortaya çıkan tahrikler ve yozlaşma, 

• Uluslararası alanda, küresel taşeronluğa talip olan 
bir ürkekliğin neden olduğu tek taraflı taviz ve teslimiyet 
bulunmaktadır.

Ne yazık ki ağır bir buhran hâli bütün kesimlere ulaşmış ve 
kuşatma altına almıştır.

Tahammül edilemez hâle gelen sosyal, siyasal ve ekono-
mik sorunlar milletimizi karamsarlığın girdabına çekmiştir. 

Ne kadar ilginç bir durumdur ki, Adalet ve Kalkınma Partisi 
yaşananlardan hiçbir ders ve sonuç çıkarmamıştır.

Türkiye’nin acil çözüm bekleyen sorunları dururken, kı-
sır ihtiraslar uğruna çatışma ve inatlaşma siyasetini ısrarla 
sürdürmüştür.

Bu sakat anlayışın millet, devlet ve iktidar arasındaki artan 
güven bunalımını tırmandıracağı, eğer böyle giderse önümüz-
deki dönemde de kaos ve kargaşanın kavga ve tartışmanın sel 
gibi her tarafa yayılacağı anlaşılmaktadır.

Başbakan Erdoğan’ın hamaset nutukları, içi boş ve asılsız 
vaatleri, çözülmeyi ve çöküşü görünür kılmıştır.

İleri demokrasi sözleriyle Türk milletinin birlikte yaşama 
idealine saldırı düzenleyen AKP iktidarının sabırları ve sınırları 
zorladığı gün gibi ortadadır.

Açılım denilen yıkım rezilliğini milletimize allayıp pullayıp 
millî birlik ve kardeşlik projesi diyerek kabul ettirmeye çalışan 
bu iktidardır.
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Ermenilere maç bahaneleriyle tarihimizi sorgulatan, Kıbrıs’ı 
Rumlara “Yes be annem.” diyerek peşkeş çeken bu iktidardır.

Çözümsüzlük çözüm değildir diyerek, millî konuları 
değersizleştiren bu iktidardır.

PKK’lı canileri himaye eden, peşmerge bozuntusunu abi, 
kardeş, dost seviyesine çıkartan bu iktidardır.

Ege’yi yunan tezlerine teslim eden, Avrupa Birliğine uydu 
olan, Okyanus ötesinin planlarına taşeronluk yapan bu 
iktidardır.

Polise tokat atılmasına ortam ve kopyacılara zemin ha-
zırlayan, Mehmetçiği darbeci diyerek köşeye sıkıştıran bu 
iktidardır. 

2010 yılının son aylarında Türkiye’yi bölme projesi olan 
“demokratik özerkliğin” tartışmaya açılması ve “iki dilli ya-
şam” girişiminin devlete meydan okumasının teşvik edicisi bu 
iktidardır.

Hainlere müsamaha gösteren, teröristle amansız mücade-
le edenleri sindiren bu iktidardır.

12 Eylülle hesaplaşmak için milletimizi aldatan, 28 Şu-
batçılara sesini çıkarmayan, 27 Nisancılara son model araba 
hediye eden bu iktidardır.

Krizi teğet geçti diyerek görmezden gelen ve milyonlarca 
insanımızı aç ve işsiz bırakan bu iktidardır.

Katile sayın, şehide kelle diyen bu iktidardır.
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Milyonlarca gencimiz işsiz ve yarınsız bir hâldeyken, 
hanedan üyelerini mısırcı, yumurtacı, gemici, doğal gaz-nedan üyelerini mısırcı, yumurtacı, gemici, doğal gaz-
cı yapan, devletin imkânlarını yandaşlara peşkeş çeken bu 
iktidardır.

Çiftçimize gözünü toprak doyursun, ananı da al git diyen 
bu iktidardır.

Ezberleri bozuyoruz, tabuları yıkıyoruz, ön alıyoruz, restore 
ediyoruz, sıfır sorun politikasıyla ilerliyoruz sözleriyle küresel 
ayak oyunlarına Türkiye’yi alet eden bu iktidardır.

“Ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız.” diyerek aldat-
ma ve kandırmanın kırmızı kitabını yazan bu iktidardır.

Zinayı suç olmaktan çıkaran, Türklüğe hakareti suç sa-
yan Türk Ceza Yasasının 301. maddesini tarumar eden bu 
iktidardır.

Yabancı vakıflara sahip çıkan, onları palazlandıran değişik-
likleri yapan bu iktidardır.

Basılmamış kitapları toplatan, herkesin telefonunu dinle-
yen, medyayı baskı altına alan bu iktidardır.

Heybeliada Ruhban Okulunu açmak için fırsat kollayan, 
cemaatsiz kiliseleri tamir ettirerek ibadete açan, misyonerlere 
kapıları aralayan bu iktidardır.

Mavi Marmara’da İsrail’in kanlı saldırısı sonucu ölen 9 va-
tandaşımızı hatırlarken, aynı günde İskenderun’daki terör 
saldırısında şehit düşen kahramanları ağzına bile almayan bu 
iktidardır.
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Davos’ta sahte çıkışla İsrail’e “one minute” diye efelenen, 
ancak Irak’ta, Afganistan’da milyonlarca Müslüman’ın kanına 
girmiş olanlara sesini dahi çıkaramayan bu iktidardır.

Füze savunma sisteminin ülkemizde kurulmasına onay ve-
rerek İsrail’i korumaya alan bu iktidardır.

NATO Genel Sekreterinin atanmasına önce itiraz eden, 
arkasından ise küresel destekçilerinin sözünden çıkmayarak 
kuzu kuzu evet diyen bu iktidardır.

Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisinde Batılı dost-
ları lehine yaptıklarını hararetle anlatan, onları iknaya çalışan, 
ayakta hesap vermekten bile utanmayan bu iktidarın başı Re-
cep Tayyip Erdoğan’dır.

Dün doğru dediğini bugün yanlışlayan, zaman ve zemine 
göre fırıldak gibi dönen bu iktidardır.

Başörtüsünü istismar eden, siyasi malzeme olarak kulla-
nan ve çözüme kavuşmasını istemeyen bu iktidardır.

Orhun Anıtları’nın yolunu yapmakla milliyetçi olunacağını 
sanma gafletine kapılan bu iktidardır.

12 Eylül Referandumuyla PKK açılımının hukuki altyapısını 
hazırlayan, yandaş yargının oluşmasını hayasızca sağlayan ve 
hukuku sefil bir hâle sokan bu iktidardır.

Mehmetçiğin kanını döken teröristlere Habur’da karşılama 
törenleri düzenleyen, adaletin güvenirliğini ayaklar altına alan 
ve vicdanları kanatan bu iktidardır.
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Hizbullah militanlarını serbest bırakan, canileri umutlandı-
ran, Kandil’e göz kırpan bu iktidardır. 

İmralı’yla görüştüğü hâlde, önce bunu reddeden, sonra 
topu devlete atan, arkasından da Avrupalı dostlarının huzu-
runda ayakta hesap verirken ikrar eden bu iktidarın başı Recep 
Tayyip Erdoğan’dır.

Bu hakikati geçtiğimiz yıl milletimizle paylaştığımızda, 
Başbakan Erdoğan öfke nöbetlerine girerek ve gözünden nef-
ret dalgası yayılarak bizi şerefesizlikle suçlamıştı.

Şimdi her şey netleştiğine göre, Türk milletini bölmek için 
hunhar eylemlerine devam eden terör örgütüyle, yattığı yer-
den kanlı çetesini yöneten teröristbaşıyla görüşmeleri hangi 
şeref ve siyasi namusla açıklamak mümkündür?

Başbakan Erdoğan şereften ne anlamaktadır?

Şerefsizlik bundan böyle kimin boynunda asılı duracak ve 
kimin sıfatı olacaktır?

Bize şerefsiz diyerek küstahça hakaret eden Başbakan, ka-
lan yıllarında şereften nasıl bahsedecek ve bu alçalmayı nasıl 
izah edecektir?

Başbakan Erdoğan’ın PKK’yla yaptığı pazarlıkların özünde 
ve esasında Türk milletini etnik temelde ayrıştırma hesabı 
vardır.

Milliyetçi Harekete kafatası ölçmekten başka bir işe yara-
madı diyerek kara çalmaya çalışan ve davamıza yönelik için-
deki zehri her fırsatta kusan bu zihniyetin; Türk milletini yok 
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etmek için fırsat kollayan mihraklarla sarmaş dolaş olması 
Türk tarihinin şahit olduğu en büyük ayıp ve alçaklıktır.

Türkiye’nin iki devletli, iki dilli ve iki milletli federasyon 
sistemine geçme konusunda Recep Tayyip Erdoğan memur 
edilmiştir.

Yeni Anayasa ve başkanlık sistemi tartışmaları bunun kılıfı 
ve hareket merkezidir.

Başbakan Erdoğan’ın bu amacına ulaşması için tüm umut-
lar 12 Haziran Milletvekilliği Genel Seçiminden çıkacak sonuca 
bağlanmıştır.

Hesaplar AKP’nin üçüncü dört yıla döneceği üzerine bina 
edilmiştir.

Peşmerge AKP’yi istemektedir.

Okyanus ötesi AKP’yi dilemektedir.

Avrupa Birliği AKP’yi desteklemektedir.

Haçlı zihniyeti AKP demektedir.

İmralı AKP’yi arzulamaktadır.

Dağdaki caniler AKP’yi gözlemektedir.

Çıkarcılar, hırsızlar, vurguncular AKP’nin arkasındadır.

Federasyon özlemiyle yanıp tutuşan, sözde demokrasi ha-
varisi odaklar AKP propagandası yapmaktadır.

Rumlar Recep Tayyip Erdoğan’a umut bağlamıştır.
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Arkadan kumandalı Orta Doğu sultanları Recep Tayyip 
Erdoğan’ın safında dizilmişlerdir.

 Büyük Orta Doğu Projesi’nin amacına ulaşması için bu zih-
niyete ihtiyaç vardır.

Türkiye’nin dönüşmesi, milletin kalbinden hançerlenmesi 
için Recep Tayyip Erdoğan’ın bir dönem daha devam etmesi 
talep edilmektedir.

Küçük Kaynarca Antlaşmasından beri süren, Sevr’de doruk 
noktaya çıkan tarihî “Şark Meselesi”nin amacına ulaşması için 
taşeronların işbaşında olması gerekmektedir.

Uydurma anketlerin hedefi budur.

Kamuoyunun manipüle edilmesinin gerisinde bu yatmak-
tadır.

Şimdiden zafer ilanı yapan AKP’nin şımarmasının altında 
bunlar bulunmaktadır.

Eğer AKP 12 Hazirandan sonra istediği neticeyi alırsa, Tür-
kiye çok sancılı bir bölünme sürecine girecektir.

Anayasa’nın değişmez maddeleri tasfiye edilecek, Cumhu-
riyetin kilidi kırılarak harap edilmesi sağlanacaktır.

İmralı canisinin affıyla birlikte, önce özerk, sonra da ba-
ğımsız Kürdistan’ın kurulmasının önündeki engeller birer bi-
rer kaldırılacak ve ileri demokrasi diyerek Türkiye Cumhuriyeti 
feshedilecektir.

Başbakan Erdoğan’ın çıraklık dönemi Türk milletini bölme-
nin hazırlığıyla ve Türkiye’yi pazarlamanın uğraşıyla geçmiştir.
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Birlikte yürüdük masalıyla, aziz milletimiz fırtınanın orta-
sına getirilmiştir.

Her şey Türkiye için iddialarıyla, ülkemizin tasfiye planı 
devreye sokulmuştur.

Kalfalık döneminde yıkımın ihalesi yapılmış ve Türk milleti 
karanlık bir tünele sokulmuştur.

“Çok iyi şeyler olacak, umutluyum.” sözleriyle ayrışma-
nın ve bölünmenin şifreleri verilmiştir.

Şartlar uygun olur ve Başbakan Erdoğan önümüzdeki sü-
reçte tekrar iktidara gelirse bu defa da ustalık dönemi başla-
yacak ve Allah korusun Türkiye Cumhuriyet’inden hiç kimse 
bahsedemeyecektir.

Türk milleti büyük bir husumet cephesi tarafından ku-
şatılacak ve Haçlı zihniyeti binyıl sonra amacına çok 
yaklaşacaktır.

Daha önce dediğimiz gibi bunun adı ve tanımı bellidir ve o 
da dokuzuncu Haçlı Seferidir.

Tarafları bellidir ve son icraatları ise yakın coğrafyalarımızda 
ortaya çıkmıştır.

Başbakan Erdoğan ve hükûmeti; ayakta durabilmek ve içe-
ride zinde kalabilmek için küresel gücün paçasına yapışmıştır.

Küresel aktörlerin stratejik uşak beklentileri ziyadesiyle 
karşılık bulmuş durumdadır.

Geleneksel köklerini inkâr ve reddeden AKP hükûmeti, dı-
şarıda tasarlanmış, ülke içinde tanımlanmış ve tamamlanmış 
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bir siyasal proje olarak kendisinden beklenenleri ve verilen 
ödevleri harfiyen yapmak için var gücüyle hareket hâlindedir.

Millî görüş gömleğini kolaylıkla çıkaranlar, böyle giderse 
yakında Türkiye’yi de hurdaya çıkaracaklardır.

Ancak hesaplar boşuna, hevesler beyhudedir.

Milliyetçi Hareketin çelik gibi iradesi olduğu müd-
detçe ne AKP ne de küresel destekçileri asla amaçlarına 
ulaşamayacaklardır.

Türk milleti bu defa AKP’ye iktidar sorumluluğunu verme-
yecek ve nasıl geldiyse öyle gönderecektir.

Türk’ün kudreti, milletin azmi tuzakları bozacak ve siz de-
ğerli arkadaşlarımın yoğun çabasıyla “Üç Hilal” ülkemin her 
yanında aziz vatandaşlarımı etrafında toplayacaktır.

Bundan asla şüphe duymuyorum.

Hepinize güveniyor, inanıyor ve mücadelenizden asla ödün 
vermeyeceğinizi biliyorum.

Muhterem Dava Arkadaşlarım,
Hepinizin bildiği üzere 28 Ocak 2011 tarihinde Seçim 

Beyannamemizi açıklamıştık.

“2023’e Doğru Yükselen Ülke Türkiye Sözleşmesi”ni büyük 
Türk milletinin bilgi ve himmetine emanet etmiştik.

Bu kapsamda milletimizin huzuru, refahı ve esenliği için 
her alandaki düşüncelerimizi, projelerimizi, yapacaklarımızı 
kamuoyuyla paylaşmıştık.
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Allah’a şükrediyorum ki, bugüne kadar bizleri sevindiren 
destek ve ilgiye artan bir şekilde muhatap olduk.

Buna karşılık Adalet ve Kalkınma Partisinin birkaç gün önce 
açıkladığı Seçim Beyannamesi’nin ne kadar gerçeklerden 
uzak, taklitçi ve temelsiz olduğunu hepimiz gördük.

Milliyetçi Hareket Partisinin projelerini kendisine mal eden 
intihalci ve siyasi kapkaççı AKP zihniyeti milletimiz için hiçbir 
orijinal ve özgün öneri getirememiştir.

Özellikle bizim yıllar önce belirlediğimiz 2023 vizyonuna 
sarılan ve sahiplenen AKP’nin gecikmeli de olsa lider ülke Tür-
kiye hedefini benimsemesi kendisi açısından bir bakıma iyi bir 
gelişmedir.

Ve bizim ne kadar haklı, yerinde, doğru bir stratejik vizyo-
nu tayin ettiğimiz de itiraf edilmiştir.

Ne var ki, iktidar partisinin siyasi hırsızlık ve aşırma konu-
sunda da ne kadar arsız ve yüzsüz olduğunu göstermesi bakı-
mından son gelişmeler ibret verici olmuştur.

Başbakan Erdoğan sanki yeniymiş gibi milletimizi kandır-
maya çalıştığı “Türkiye Hazır, Hedef 2023” projesi, MHP’den 
çalınmış ve kopya  edilmiştir.

Esasen YGS ve KPSS sınav yolsuzluğuna batan, kopyacı-
ların üremesi için imkân sağlayan AKP için bu son derece de 
normaldir.

Başbakanın basın toplantısında duyurduğu Seçim Be-
yannamesi, siyasi gaspın ve kapkaççılığın son versiyonu 
niteliğindedir.
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Sokaklarımızı suçlulara, dağlarımızı eşkîyalara, eğitim ha-
yatımızı kopyacılara, akademik hayatı intihalcilere terk eden 
AKP, aynısını kendi de yapmış ve suçüstü yakalanmıştır.

Bundan önce defalarca vurguladığım gibi; Cumhuriyetin 
yüzüncü yılında Türkiye’nin “Lider Ülke” olma hedefini ilk 
defa 14 yıl önce gündeme getiren şahsım ve Partim olmuştur.

Yine takip eden süreç içinde 1999 Seçim Beyannamemize 
koyan da biz olduk.

Başbakanın yüzü kızarmadan bahsettiği 2023 yılında ül-
kemizin dünyanın en büyük ilk on ekonomisinden birisi olma 
stratejik hedefini de 2000 yılında ortağı olduğumuz 57. 
Hükûmet döneminde, Sekizci Beş Yıllık Kalkınma Planına biz 
koyduk.

Artık söyleyecek hiçbir sözü olmayan Başbakanın Milliyet-
çi Hareketin vizyonuna sahip çıkması ve üstelik bizi taklitçi-
likle suçlaması en hafif tabiriyle terbiye ve ahlak yoksunu bir 
tavırdır.

Nitekim yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali Başbakanda 
somutlaşmıştır.

Üstelik özellikle ekonomide önümüzdeki 12 yıllık süreç 
içinde belirlediğimiz hedeflerin hemen hemen aynısını AKP 
de ilan etmiştir.

Mesela 77 gün önce; biz Gayrisafi yurt içi hasıla büyüklüğü-
nü 2015 yılında 1,1 trilyon dolara; 2019’da 1,5 trilyon dolara; 
2023 yılında ise 2,1 trilyon dolara çıkaracağımızı söylemiştik.
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AKP ise 16 Nisan 2011 tarihinde; bu yıllarda gayrisafi yurt 
içi hasıla hedefini sırasıyla 1 trilyon 76 milyar dolar, 1 trilyon 
486 milyar dolar ve 2023 yılında ise 2 trilyon 64 milyar dolar 
olacağını ifade etmiştir.

İşte gerçek anlamda Halep oradaysa siyasi kalpazanlık 
buradadır.

AKP etiketli aşırma yalnızca bununla da sınırlı değildir.

Kişi başına gelir hedefimizi de kopya etmiş ve hedeflerimi-
ze yakın, kimi zamanda aynısını farklı bir hedefmiş gibi sunma 
densizliğini göstermiştir.

Parti olarak, 2015 yılında 14 bin dolar, 2019 yılında 19 bin 
dolar, 2023 yılında ise 25 bin dolarlık bir kişi başı gelir hedefi-
ni aziz milletimizle paylaşmıştık.

İktidar partisi bu yıllarda yine sırasıyla; 14 bin dolar, 18 bin 
685 dolar ve 25 bin 76 dolar seviyesine ulaşmayı vadetmiştir.

Aynı manzarayı ihracat rakamlarında da aşağı yukarı gör-
mek mümkündür.

Bu tablo tam bir hayâsızlıktır.

Ar damarı çatlamış iktidarın iflasının işaretidir.

Siyasi ahlaksızlığın ve hırsızlığın apaçık fotoğrafıdır.

Çalıntı proje kullanacak kadar küçülen bir iktidarın 
Türkiye’yi yönetmesi züldür.

AKP’nin Seçim Beyannamesi sermayesi tükenen Baş-
bakan’ın zavallılığını göstermektedir.



33

Oradan buradan projeleri çalarak, milletimizi oyalamasının 
ispatıdır.

Okyanus ötesinin projeleriyle Türk milletini ayrıştırma 
mücadelesi veren, başkanlık sistemini uygulamak için uygun 
ortamı bekleyen AKP’nin siyasi ahlaksızlığı afişe olmuş ve her 
şey ayan beyan ortaya çıkmıştır.

İktidar partisinin bugüne kadar uyguladığı politikaları nasıl 
belirlediği ve nerelerden aşırdığı gün gibi ortadadır.

Şüphesiz dikkatimizi çeken önemli bir konu daha vardır.

Cumhuriyeti yıkmak için iş birlikçileriyle faaliyet hâlinde 
olan AKP’nin 2023 yılından anladığı nedir?

Çok düşük bir ihtimal de olsa, iktidarda kalmaya devam 
ederse 2023 yılında neyi kutlayacaktır?

Türkiye Cumhuriyet’ini ve Türk milletini parçalamak için 
ileri demokrasi denilen hezeyandan aldığı güçle 2023 yılında 
geriye ne bırakacaktır?

Emperyalizmin gece bekçisi olan AKP Hükûmetinin, Cum-
huriyete bu kadar zarar verdikten sonra, 2023 hedefiyle akıl-
ları karıştırmaya ve bizimle arasındaki farkları azaltarak zehri-
ni şırınga etmeye çalıştığı izlenimi ortaya çıkmıştır.

Ancak biz buna asla izin ve fırsat vermeyeceğiz.

AKP Hükûmeti ve Başbakan ne yaparsa yapsın, 2023 viz-
yonunun ve stratejik hedefinin sahibi Milliyetçi Hareket 
Partisidir.
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Aziz milletimiz elbette kendisini aldatmaya cüret eden 
seviyesiz, ilkesiz ve köksüz AKP zihniyetine hak ettiği cezayı 
verecektir.

Yalanın, siyasi dolandırıcılığın, kapkaççılığın ve sahtekâr-
lığın hesabını da mutlaka soracaktır.

Aziz Dava Arkadaşlarım,
Değerli Milletvekili Adayları,
Tekraren ifade etmek isterim ki; “2023’e Doğru Yükse-

len Ülke Türkiye” vizyonumuzun temel hedefinde; Milliyet-
çi Hareket Partisinin iktidarında Türkiye’yi bölgesinde ve 
küresel planda her bakımdan güç merkezi hâline getirmek 
bulunmaktadır.

Amacımız Türkiye’nin; millî vasfını yitirmemiş, Türk insanı-
nı ve Türkiye’ýi merkezine alan siyasi istikrar ortamında, eko-
nomik büyüme ve sosyal gelişmesini sağlamaktır.

Ve ülkemizin millî birliğini koruyarak topyekûn bir millî se-
ferberlik başlatmak ve bütün imkân ve kaynaklarını bu büyük 
hedefe ulaşmak için harekete geçirmektir.

Cumhuriyetimizin 100.yılını idrak edeceğimiz 2023 yılına 
kadar bölgesinde lider, küresel alanda bir güç merkezi hâline 
gelmiş Türkiye idealini bütün unsurlarıyla gerçekleştirmeye 
Allah’ın izniyle kararlıyız.

Bunun için de önümüzdeki en az on iki yıl için 24, 25 ve 
26’ncı Yasama Dönemlerinde tek başına iktidar olmaya 
talibiz.
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On iki yılı kapsayacak bir programla Türkiye’nin önce 
millî güç, sonra bölgesel güç ve nihayet küresel güç olmasını 
sağlayacağız.

Türkiye, 21.yüzyılda dünya siyasetinde etkili ve söz sahibi 
bir güç ve ekonomide dünyanın ilk on ülkesinden biri olarak 
tarih sahnesinde hak ettiği güçlü, onurlu ve itibarlı konuma 
inşallah kavuşacaktır.

Aziz milletimiz emin olsun ki, Milliyetçi Hareketin her me-
seleye karşı bir çaresi, her soruna karşı bir önerisi vardır.

Biz, ülkümüzden alığımız ilhamla ceddimizin mirasına 
sahip çıktık. 

Her güçlüğün aşılacağına ve problemlerin kökünden 
halledileceğine sürekli inandık.

Hiç yeise kapılmadık.

Değişimin gücüne inandık.

Komplekslerimiz olmadı. 

Olumsuzluklara aldırmadık.

Recep Tayyip Erdoğan’ın asılsız ve korkulukları andıran 
imajına aldanmadık.

Milletimize güvendik; varlığıyla ve desteğiyle her zorluğun 
üstesinden geleceğimize itimat ettik.

Bizim sözlerimiz, önerilerimiz, tekliflerimiz ve yapacakları-
mız zaman aşımına uğramayacak değerdedir.
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Hem ulusal hem de küresel gelişmeleri anında, tutarlı ve 
kendi gerçeklerimize göre yorumlayıp zamanın hiç gerisine 
düşmedik.

Sürekli olarak belleğimizi güncelledik. 

Çağın eğilimlerini, yönelişini ve beraberinde getirdiği isti-
kametleri önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şiarıyla 
değerlendirdik.

11 yıl önce “Yüzyılla Sözleşme” yaparken geleceği an-
lamlandırmanın ve başkent Ankara’ya göre stratejik pozisyon 
oluşturmanın arayışı içindeydik.

Tarih ve coğrafyamızın bizlere yüklediği jeopolitik güç ve 
imkânları “2023 yılında lider Ülke Türkiye” hedefine odaklan-
dırarak, hem bölgesinde hem de küresel alanda sözü dinlenir, 
sürükleyici bir ülke hâline geleceğimizi düşündük.

Zira biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik.

“Sen doğmana bak güzel gün” diyerek ülkemizin üzerinde 
öbeklenen kara bulutları dağıtmak için söz verdik, yemin ettik.

“Sonsuza Kadar Var Ol Türkiye” beyanımızın özünde de 
bu vardı.

“Dünyaya Tek Bir Cevap Yeter” sözüyle Türk milletinin 
neleri başarabileceğini göstermeye çalıştık.

 “Bin Yıllık Harcı Ayrıştırmak Kim Harcı” kararlığımız-
da ise birlikte yaşamaya ve asırların göz nuruyla ve eme-
ğiyle oluşmuş kardeşlik hukukuna duyduğumuz derin inanç 
bulunuyordu.
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“Herkes Eşittir Türkiye” mesajıyla eşitliğin formülünü 
kurduk ve her sorunun çözüm yolu olarak bunu gördük.

Bu doğrultuda;

• Anlayan herkesi, 

• Dinleyen herkesi, 

• Çağıran herkesi, 

• Coşan herkesi, 

• Koşan herkesi, 

• Sevinen herkesi, 

• Üzülen herkesi, 

• Çalışan herkesi 

• Ve bekleyen herkesi bir gördük, beraber kabul ettik ve 
ayrılmaz bir bütün olarak yüreğimize bastık.

Çünkü biz, ülkemiz için yüreğimizi koyduk.

Bir çift sözü olan herkese kapımızı ve gönlümüzü ardına 
kadar açtık.

“Ses Ver Türkiye”, “Sesime Kulak Ver Türkiye” diyerek şim-
di Anadolu yollarına düşeceğiz.

Biz ses vereceğiz, inanıyorum ki milletimiz sesimize kulak 
verecektir.

Adaleti bu sesle sağlayacağız.
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Demokrasiyi bu sesle koruyacağız.

“Mutlu Millet, Güçlü Devlet ve Huzurlu Fert” ülküsüne bu 
sesle ulaşacağız.

“Temiz Yönetim, Temiz Toplum ve Temiz Siyaset” amacına 
bu sesle koşacağız.

“Üreten Ekonomi, Adil Paylaşım ve Refah Toplumu”na bu 
sesle kavuşacağız. 

Terörün kökünü bu sesle kazıyacağız.

Çünkü sesimizde ahlak vardır, sevgi ve birlikte yaşama 
inancı vardır.

Millet vardır, Türlük aşkı ve İslam’ın kutlu mesajı vardır.

İşsizliği yenmek, yoksulluğu yok etmek ve refahı her hane-
ye indirmek için ses veriyoruz.

Gerçek anlamda bir toplum sözleşmesi belgesi niteliğinde 
yeni bir Anayasa yapmak için ses veriyoruz.

Bu sesimizde; anayasanın mümkün olabilecek en geniş si-
yasi ve toplumsal uzlaşı temelinde ve demokratik bir tartışma 
zemininde hazırlanma iradesi vardır.

Millî ve üniter varlığımızı teminat altına alan Anayasa’nın 
başlangıç kısmında ve ilk üç maddesinde ifadesini bulan esas-
lara ve Cumhuriyetin kurucu değerlerine saygı ve riayet eden 
bir bakış açısıyla anayasa hazırlığımızı yapacağız.

Vatandaşlarımızın Türk milletinin ferdi olmaktan gurur 
duyacağı, ayrışmayı değil bütünleşmeyi, farklılaşmayı değil 
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kucaklaşmayı, kutuplaşmayı değil kaynaşmayı sağlayacak bir 
Anayasa bizim sesimiz ve sözümüzdür.

• Her yıl 700 bin kişiye iş vermek için ses veriyoruz.

• Üreten ekonomiyi tesis etmek için ses veriyoruz.

• Muhtaç ailelerin en az bir ferdine iş vermek için ses 
veriyoruz.

• İşi olmayanlara asgari ücretin yarısı kadar aile sigortası 
yardımı yapmak için ses veriyoruz.

• Asgari ücreti 825 liraya çıkarmak için ses veriyoruz.

• “Hilal Kart”la tüm yoksul ailelerin temel ihtiyaçlarını 
karşılamak için ses veriyoruz.

• Mahallinde geçerli olacak “Hilal Kart”la siftahı artacak 
olan esnaf kardeşime ses veriyoruz.

• Devlet yardımlarını artırmak için ses veriyoruz.

• Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmamak için ses veriyoruz.

• Dolaylı vergileri indirmek için ses veriyoruz.

• Yoksul kardeşlerimin genel sağlık sigortası primlerini 
karşılamak için ses veriyoruz.

• Gıda yoksulluğunu ortadan kaldırmak için ses veriyoruz.

• Evi olmayanlara oturabilecek ev inşa etmek için ses 
veriyoruz.
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• 65 yaşını doldurmuş vatandaşlarımıza 250 lira muhtaçlık 
aylığı vermek için ses veriyoruz.

• Yoksul kardeşimi bunaltan belediye harç ve vergilerini 
kaldırmak için ses veriyoruz.

•  Yaşlı sağlık hizmetlerini yükseltmek için ses veriyoruz.

•  Muhtaç durumdaki yaşlılarımıza temizlik, günlük ba-
kım ve alıveriş gibi konularda destek hizmeti vermek için ses 
veriyoruz.

•  Çalışanlarımızın ücretlerini ekonomik büyümeden pay 
alacak şekilde düzenlemek için ses veriyoruz.

•  Asgari ücretten vergi almamak için ses veriyoruz.

•  Bütün çalışanların gelirlerini asgari ücret kadar kısmını 
vergi dışı bırakmak için ses veriyoruz.

•  Sözleşmeli, taşeron firma elemanı, 4/B’li, 4/C’li olarak 
çalışan kardeşlerimizi kadrolu yapmak için ses veriyoruz.

•  Kamu çalışanlarımıza ödenen denge tazminatını artır-
mak için ses veriyoruz.

•  Öğretmenlerimize, araştırma görevlilerimize, okut-
manlarımıza ilave 310 lira araştırma ve geliştirme tazminatı 
vermek için ses veriyoruz.

•  Sözleşmeli ve geçici çalışan öğretmenlerimizi kadroya al-
mak için ses veriyoruz.

•  Emeklilerimizin durumunu düzeltmek ve 13 maaş vermek 
için ses veriyoruz.
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•  Tarımsal destekleri artırmak ve çiftçilerimizin sorunlarını 
bitirmek için ses veriyoruz.

•  Mazot, gübre, ilaç, tohum ve fide gibi tarımsal girdiler 
üzerindeki ÖTV’yi ve KDV’yi kaldırmak için ses veriyoruz.

•  Hayvancılığı desteklemek için ses veriyoruz.

•  Esnaf ve sanatkârımızdan, emeklilik döneminde faaliyet-
lerine devam edenlerden yapılan sosyal güvenlik destek pri-
mi kesintisini tümüyle kaldırmak için ses veriyoruz.

•  Şoför esnafımızın aracını yenilemek amacıyla alacağı 
yeni araçtan KDV ve ÖTV almamak için ses veriyoruz.

•  Küçük esnafı korumak için ses veriyoruz.

•  Engelli kardeşlerimizi öncelikle işe almak için ses 
veriyoruz.

•  Başkasının yardımına muhtaç engelli aylığını 315 liradan 
450 liraya çıkarmak için ses veriyoruz.

•  İlköğretim ve ortaöğretimde okuyan evlatlarımızın an-
nelerine eğitim desteği vermek için ses veriyoruz.

•  Öğrencilerimize burs ve kredi imkânını daha iyi bir nok-
taya taşımak için ses veriyoruz.

•  Bütün güvenlik güçlerimize 310 lira ilave, köy korucuları-
mıza 155 lira güvenlik tazminatı vermek için ses veriyoruz.

•  İç huzurumuzu ve güvenliğimizi tehlikeye düşürecek, et-
nik bölücülüğün önünü açacak ve ayrılıkçı terörün emellerine 
hizmet edecek yaklaşımlara karşı durmak için ses veriyoruz.
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•  Etnik kimliklere siyasi ve hukuki statü tanınarak aziz mil-
let varlığının parçalanmasına izin vermemek için ses veriyoruz.

•  Kişi hak ve özgürlüklerin etnik temelli kolektif haklara 
dönüştürülmemesi için ses veriyoruz.

•  Türkçe dışındaki mahallî dillerin eğitim dili olmaması için, 
yapay azınlık oluşmasının önüne geçmek için ses veriyoruz.

•  Cumhuriyetin yıkılmasına ve federasyon heveslerine 
karşı durmak için ses veriyoruz.

“Ses Ver Türkiye.”

Bölücüye haddini bildirmemiz için ses ver.

AKP’den hesap sormamız için ses ver.

Tarihimize destek çıkmak için ses ver.

Büyük Orta Doğu Projesi’ni ortadan kaldırmak için ses ver.

Okyanus ötesini şaşırtmak için ses ver.

Erivan’ın, Erbil’in, Kandil’in, İmralı’nın belini kırmak için   
ses ver.

Haramzadelerin yakasından tutmamız için ses ver.

Şikâyetleri dindirmek ve perişanlığı önlemek için ses ver.

Krizi yenmek için ses ver.

Münafıklara, helalle haramı karıştıranlara haddini bildir-
memiz için ses ver.
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Ayağa kalk aziz milletim.

Uçurumun kenarındayız.

“Üç Hilal” seni tekrar eski kudretine döndürmek istiyor.

İktidar olmayı talep ediyor.

Başaracağız, mutlaka zafere ulaşacağız.

AKP’nin yaptıklarının hesabını, bu dönemin kadrolarının 
burunlarından fitil fitil getireceğiz.

Şimdi bu toplantımızdan sonra hepiniz seçim bölgelerinize 
gideceksiniz.

Tek başına iktidar hedefimiz için gece-gündüz çalışacaksınız.

Herkesi kucaklayanız. Hiçbir ayrım gözetmeyiniz.

Alevisiyle Sünnisiyle, Doğulusuyla Batılısıyla, Kuzeyli-
siyle Güneylisiyle her bir vatandaşım Cebab-ı Allah’ın bize 
emanetidir.

Biz de onların hizmetkârıyız. 

Alayına sahip çıkın. Hepsiyle buluşun.

Dağ demeyin, tepe demeyin Milliyetçi Hareket’in mesajını 
her tarafa götürün.

Milliyetçi Hareket’in Seçim Beyannamesinde yer alan so-
mut projeleri, ekonomik ve sosyal destekleri işçimize, esna-
fımıza, memurumuza, emeklimize, çiftçimize, köylümüze, ev 
kadınlarımıza, iş adamlarımıza, gencimize, işsizimize, dul ve 
yetimlerimize anlatın.
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Tarlada, fabrikada, çarşıda, pazarda, bağda, bostanda, ca-
mide ve cemevinde her vatandaşımızla bir araya gelin.

Boynu bükük, benzi sarı Anadolu insanımıza daha huzur-
lu, güvenli ve onurlu bir şekilde yaşayacakları bir Türkiye 
vaadimizi mutlaka iletin.

Bayrağın dalgalandığı her yer bizimdir.

Türkiye biziz, biz Türk milletiyiz.

Bu vatan, kendisine kara sevdayla bağlı olanların ellerinde 
yükselecektir.

Türk bayrağı sizler sayesinde çekildiği gönderden hiç 
inmeyecektir.

Başkent Ankara ise Sakarya’nın, Dumlupınar’ın anılarıyla 
sonsuza uzanacaktır.

Aziz ceddimizin kutsal emaneti olan son vatanımız siz ol-
duğunuz sürece asla işgal ve esarete uğramayacaktır.

Aziz milletimiz 12 Haziranda sesimize kulak verecek ve 
öyle bir ses verecektir:

AKP arkasına bakmadan kaçıp gidecektir.

Hilaller yıldızla bütünleşecek ve Türk milleti oynanan 
oyunları sahiplerinin başına geçirecektir.

13 Haziran sabahı Milliyetçi Hareketin iktidarına uyana-
cak Ankara’da buluşmak üzere bu kutlu mücadelede hepinize 
üstün başarılar diliyorum.
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Yarın itibarıyla idrak edeceğimiz Peygamber Efendimi-
zin kutlu doğumunun 1440. yıl dönümünün ilhamı ve hayır 
duasıyla yola koyulunuz. 

Her bir vatandaşıma selam ve sevgilerimi götürünüz.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun.

Konuşmamı Dedem Korkut’tan ilhamını aldığım yeni bir 
“Hayır Duası” ile bitiriyorum:

Hak Taala;

Milletimizi korusun, fitnecilere fırsat vermesin.

Birliğimizi, dirliğimizi ve düzenimizi bozmasın.

Türk milletini dünya durdukça yaşatsın, Müslümanları 
korusun.

Ülkümüzü muzaffer kılsın, ülkücüyü gözetsin, himmetini 
üzerimizden esirgemesin.

Zalime göz açtırmasın, zulmü defetsin.

Eş başkanların musibetlerinden bizi muhafaza etsin.

Kardeşliğimizi bozmasın, huzurumuzu daim etsin.

Rahmet ve bağışlamasından bizi mahrum bırakmasın.

Hesabını veremeyeceğimiz konularla bizi imtihan etmesin.

Sevdiklerinden olmayı nasip etsin.
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Tek başına iktidar mücadelemizde bize güç ve azim versin.

İnsanız elbet, kusurlarımızı ve günahlarımızı da affetsin.

Türk milletini ebediyete kadar korusun, kollasın.

Her vatanseverden, milliyetçi-ülkücüden ayrı ayrı razı 
olsun.

Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Sağ olun, var olun.
“Ne mutlu Türküm diyene!”











24 NİSAN 2011

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ’NİN

“İZMİR MİLLETVEKİLLERİ

ADAY TANITIM TOPLANTISINDA”

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ





Muhterem İzmirliler,
Aziz Dava Arkadaşlarım,
Değerli Milletvekili Adayları,
Kıymetli Basın Mensupları,

İzmir’de olmaktan ve sizlerle buluşmaktan dolayı son de-
rece bahtiyarım.

Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Bugün burada, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan 
Milletvekilliği Genel Seçimine katılacak olan aday arkadaşla-
rımı takdim etmek üzere toplandık.

Onları önce Cenab-ı Allah’a, sonra da aziz İzmirli kardeşle-
rime emanet etmek için koşup geldik.

Milliyetçi Hareket Partisinin tek başına iktidar yürüyüşüne 
İzmir’den ses vermek ve söz almak için umutlarımızı, heye-
canlarımızı bu salona getirdik.
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24. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde İzmir’in ve İz-
mirli kardeşimin hakkını savunacak millî yürekleri tanıtmak ve 
destek istemek için kucaklaştık.

Aliağa’nın, Balçova’nın, Bayındır’ın, Bergama’nın Beydağ’ın, 
Bornava’nın, Buca’nın, Çeşme’nin, Çiğli’nin, Dikili’nin sesi 
olmak için karar verdik.

Foça’nın, Gaziemir’in, Güzelbahçe’nin, Karaburun’un, 
Karşıyaka’nın, Kemalpaşa’nın, Kınık’ın, Kiraz’ın, Konak’ın, 
Karabağlar’ın, Menderes’in, Menemen’in nefesi olmak için 
yola koyulduk.

Narlıdere’nin, Ödemiş’in, Seferih isar’ın, Selçuk’un, 
Tire’nin, Torbalı’nın, Urla’nın ve Bayraklı’nın mesajı olmak ye-
min ettik.

Karanlığı aydınlatmak için İzmir’den ses veriyoruz.

Türkiye’yi lider ülke hedefine ulaştırmak için destek 
istiyoruz.

Milliyetçi Hareketi tek başına iktidar yapmak için uzanacak 
el bekliyoruz. 

Cumhuriyeti korumak için sesimize kulak verilmesini talep 
ediyoruz.

“Ses Ver İzmir, Sesime Kulak Ver İzmirli Kardeşim.”

Dertleri bitirebilmemiz, yapay çatışmaları önlememiz, 
kavgayı sonlandırmamız ve İzmir’in kurtuluşunu sahiplenme-
miz için ses bekliyoruz.

İzmir’in sevdalısı siz değerli milletvekili aday arkadaşlarım-
la Allah’ın izniyle her zorluğun üstesinden geleceğiz.
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İzmir’in her köşesine ulaşacağız. 

Her kapısını çalacağız.

Vatan, bayrak, millet, Cumhuriyet diyen her gönülü 
kazanacağız.

Bölünmeye karşı duran, Türkiye’nin geleceğiyle ilgili kay-
gısı olan, ekonomik sorunların bitmesini isteyen, iş ve aş ara-
yışına odaklanan her insanımızın elini tutacağız ve desteğini 
isteyeceğiz.

Dün kutlu ecdadımız işgalcileri Ege’nin derinliklerine nasıl 
gönderdiyse, inanıyorum ki biz de AKP zihniyetini 12 Haziran-
da sandıkta aynı şekilde göndereceğiz.

Burada bulunan her bir dava arkadaşımın artan bir sorum-
luluk duygusu içinde çalışmalarını sürdüreceğini biliyorum.

Size inanıyorum, size güveniyorum.

Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Muhterem Dava Arkadaşlarım,
Değerli Milletvekili Adayları,
Türkiye AKP’nin dokuzuncu yılına yıkım ve tahribatın her 

alanda yaygınlaşmasıyla girmiştir.

Geride kalan AKP’li iktidar yıllarında, aziz milletimiz çok 
ağır ekonomik ve sosyal sorunlar altında kalmıştır.

“Kriz, Kargaşa, Kaos, Korku, Kutuplaşma, Kavga ve Ka-
ranlık” dan oluşan “7-K”lı tahribat zinciri AKP tarafından imal 
edilmiş ve her tarafı sarmıştır.
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Siyasi ve ahlaki hiçbir ölçü tanımayan AKP iktidarıyla Tür-
kiye çok kritik ve sancılı bir noktaya gelmiştir.

İlkesiz, iradesiz ve dermansız iktidar kadroları Türkiye’yi 
köşeye sıkıştırmıştır.

Yalandan beslenen, riyakârlıkta sınır tanımayan ve istis-
mar etmedik değer bırakmayan bu zihniyet ülkemizin mahvı-
na yol açmak üzeredir.

AKP ikmalli, merkezli ve himayeli yolsuzluk, kanunsuzluk 
ve soygun çeteleri milletimizi canından bezdirmiştir.

İşte bu şartlar altında Türk milleti 12 Haziran 2011 tarihin-
de sandık başına gidecektir.

49 gün sonra yapılacak olan genel seçim ülkemiz için tarihî 
bir dönüm noktasıdır.

AKP başarısız, âciz ve art niyetlidir.

Yıkım, tahribat ve afettir.

Sorumsuz, vicdansız, arsız ve kokuşmuş bir hâldedir.

Tek başına iktidar gücü ile israf ve heba edilen Türkiye 
manzarasında;

•  Etnik kimliklerin bir bir sayılarak aziz milletimizin 36 
parçaya ayrılması vardır.

•  AKP destekli bölücü tahriklerden dolayı bin yıllık kar-
deşliğimizin ağır hasar alması vardır.

•  Kamplaşma ve kutuplaşmanın ileri bir aşamaya taşınma-
sı vardır.
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•  Çatışmanın, hizbin, ihtilafın ve çöküşün her alana yayıl-
ması vardır.

•  Suçlulara tolerans, tacizcilere kolaylık, tecavüzcülere 
imkân bulunmaktadır.

AKP’yle birlikte;

•  Masumlarla katiller birbirine karıştırılmış,

•  Helalle haramın yeri değiştirilmiş,

•  Devlet kurumları kuşatılmış, siyaset kirlenmiş,

•  Ahlak çökmüş, sosyal yapı çözülmüş, kültürel çürüme 
dayanılmaz bir noktaya ulaşmış,

• Eşkıyaya gün doğmuş ve İmralı rahata ermiş,

•  Kandil fitnesinin, peşmerge kalıntısının ümitleri 
tazelenmiştir.

Bugün milletimiz aç, işsiz ve yarınından endişelidir.

Yoksulluktan kaynaklı çaresizlik her eve ateş topu gibi 
düşmüştür.

Karşımızda; tek kelimeyle ifade edecek olursak tam bir en-
kaz vardır.

Harap olmuş devlet, bitap düşmüş millet, peşkeş çekilmiş 
millî varlıklar gerçeği Türkiye’yi geriye götürmüştür.

•  Hayatın güçlüklerine kaşı durmaya çalışan milyonlarca 
insanımız,
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•  Kapanan dükkânlar, iflas eden şirketler, kapısına kilit vu-
rulan iş yerleri, ödenemeyen senetler, karşılıksız çıkan çekler,

•  Dalında çürüyen meyveler, para etmeyen ürünler, banka 
hacizlerine teslim olan mahzun yüzler,

•  İntiharlar, cinnet haberleri, ayrılıklar ve aile içi dramlar,

•  Sönen ocaklar, feryat eden yürekler, ağlayan gözler, 

•  Evine ekmek götüremeyen babalar, mutfakta tenceresi 
kaynamayan analar,

•  Soğuktan titreyen küçücük eller, simit dahi alamayacak 
parası olmayan onurlu kişiler bir AKP eseridir ve AKP politika-
larının sonucudur.

Hükûmetin dışta yaratmaya çalıştığı sanal ve yapay kahra-
manlıkları, içteki sorunların üstünü örtemeyecek bir seviyeye 
gelmiştir.

Bu kurnaz yaklaşımın artık millet vicdanında bir karşılığı 
bulunmamaktadır.

Kaldı ki AKP tüm yalan ve aldatmalarına rağmen dış politi-
kada iflas etmiş ve küresel güçlere elleri önünde baş eğmiştir.

•  Taşeron olmuş, teslimiyetçiliği markalaştırmıştır.

•  Dikleşmeden dik durduk diyerek, tavizin denklemini 
kurmuştur.

•  “Ön aldık, sözü dinlenir ülke olduk.” hezeyanlarıyla ken-
dini avutmuş ve milletimizi kandırmıştır.
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•  AKP; ver kurtulcu zihniyetle Rumlara göz kırpmıştır.

•  Millî çıkarlarımızı tehlikeye sokmuş ve değersizleştirme-
ye yeltenmiştir.

•  Ülkemizin haysiyetinin, itibarının ve tarihî gücünün ayak-
lar altına alınmasına müsaade etmiştir.

•  Uluslararası meselelerde görüntüyü kurtarmak adına 
önce efelenen, ardından hemen sinen bu iktidardan başkası 
olmamıştır.

AKP’nin iktidar döneminde;

Yabancı başkentlerin çekim alanına göz göre göre 
girilmiştir.

ABD’nin küresel projeleri sahiplenilmiş ve yakın coğrafya-
larımıza ciro edilmiştir.

AB’ne yaranmak, ilgisine mazhar olabilmek için her 
dayatmaya boyun eğilmiştir.

Kıbrıs’ta Rumlara, Irak’ta Barzani’ye, Kafkasya’da Ermeni-
lere kucak açılmıştır.

Balkanlar’da ise küresel planların uygulanmasına teşrifat-
çılık yapılmıştır.

Bir tarafta AKP Hükûmeti yabancı dostlarına ve işbirlikçi-
lerine sevimli görünmeye çalışırken;

Diğer tarafta;

Kıbrıs Türklüğüne hakaret etmiş,
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Kerkük’ü, Musul’u, Telafer’i hatırına bile getirmemiş,

Dağlık Karabağ’ı unutmuş, Azerbaycanlı kardeşlerimizi 
küstürmüş,

Batı Trakya’nın sorunlarıyla birlikte Balkan Türklüğünü de 
kaderine terk etmiştir.

Bütün bu gerçekler AKP döneminde yaşanmış ve ortaya 
çıkmıştır.

Millî tezlerimiz, iddialarımız ve hedeflerimiz bir avuç batı 
taşeronu tarafından zarara uğratılmıştır.

Başbakan Erdoğan’ın sahte, temelsiz, asılsız ve yapmacık 
tavırları yandaş medya ve kalem sahipleri tarafından şişirilmiş 
ve toplumsal yapıya bu şekilde servis edilmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan hükûmetinin millet ve devlet haya-
tımızın akıbeti ve bekası uğruna küresel alanda alkışlayacağı-
mız bir duruşu ve icraatı olmamıştır.

Okyanus ötesinin ve AB’nin politikalarına sarılarak içeride 
meşruiyet sağlamaya çalışan bu hükûmet etme anlayışının 
duvara tosladığı açık ve ortadadır.

Bu iktidarın artık Türkiye’nin hayrına ve milletimizin yara-
rına yapacağı bir şey yoktur.

AKP, zaman kaybıdır.

AKP, israftır.

AKP, ziyandır, tükeniştir.
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AKP’nin küstahça kara çalmaya cüret ederek gâvur sıfatını 
hayâsızca reva gördüğü İzmir, inşallah 12 Haziranda kimin ga-
vur kimin Türk olduğunu açıkça gösterecektir.

İzmir ses verecek, AKP’yi denize dökecektir.

İzmir ses verecek, AKP’yi silecektir.

Ve İzmir ses verecek AKP’yi felç edecektir.

Buna inanıyor ve bunu yapacak olan aziz İzmirli kardeşle-
rimle ve siz değerli dava arkadaşlarımla iftihar ediyorum.

Muhterem Milletvekili Adayı Arkadaşlarım,

Değerli İzmirli Kardeşlerim,

Türkiye’nin bugün çok fazla sorunu ve sıkıntısı vardır.

Artan ve kabından taşan bunalım hâli toplum ve devlet 
hayatını istila etmiş durumdadır.

Ekonomi çökmüş, kendi gerçeklerimizden kopmuş, insanı 
dışlamış ve küresel alana bağlanmıştır.

Siyaset sorun ve çare üretmekten uzaklaşmış ve ahlaki 
zafiyete düşmüştür.

İlave olarak çok ağır bir terör ve bölücülük açmazı vatanı-
mızı pençesine almıştır.

Ülkemizin her tarafı yangın yerine dönmüş, bölücü hainler 
AKP’den aldıkları destekle zıvanadan çıkmışlardır.
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Gözlerini kan bürümüş alçaklar Türkiye’yi savaş alanına 
çevirmişlerdir.

Özellikle, PKK’nın siyasi uzantısı olan partiye mensup ba-
ğımsız adayların, Yüksek Seçim Kurulu tarafından müracaat-
ları reddedildikten sonra ortaya çıkan olaylar vahim bir hâl 
almıştır.

Yüksek Seçim Kurulu, bir yılı aşan kesinleşmiş mahkû-
miyetleri bulunduğu gerekçesiyle bazı terör yandaşı bağımsız 
adayın adaylıklarını iptal etmiştir.

Elbette hukukun kararına saygı duymak hepimizin sorum-
lulukları arasındadır.

Buna karşılık, PKK uzantılarının aday olamayacağının Yük-
sek Seçim Kurulu tarafından açıklanması üzerine Türkiye bir 
dehşet ve şiddet sarmalına sokulmuştur.

Nitekim bu süreçte;

•  Bankalar yakılmış, 

•  PTT şubelerine molotof kokteyli atılmış, 

•  Belediye iş makineleriyle polis panzerlerinin üstüne 
saldırılmış,

•  Sokaklar talan edilmiş ve kanlı terör pisliğini her tarafa 
bulaştırmıştır.

Terör maşaları kinlerini kusmuşlar ve savaştan bahsedebi-
lecek kadar kendilerini kaybetmişlerdir.
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Hukuki bir içeriği olan konu, birdenbire ülke güvenliği-
ni ve vatandaşlarımızın emniyetini tehdit eden bir hüviyete 
bürünmüştür.

Diğer tarafta da gazete köşelerinde, ekranlarda mayınlı 
demokrasiyi savunan, C-4 etiketli özgürlük ve barışa arka 
çıkan çürümüş kalem ve fikir sahipleri el birliği etmişçesine 
siyasi bölücüleri desteklemenin demokrasiye sahip çıkmak 
olduğunu iddia etmişlerdir.

PKK taleplerine duyarsız kalmayan ve AKP’yle aynı kaptan 
yiyen ana muhalefet partisi CHP ise Meclisi olağanüstü top-
lantıya çağırmıştır.

AKP de kararı eleştirmiş, Meclis Başkanı kararın gözden 
geçirilmesini istemiş ve Cumhurbaşkanı ise herkesi yapıcı ol-
maya ve sorunun aşılması için hukuki ve siyasi çaba vermeye 
davet etmiştir.

Bunlar hepimizin gözü önünde cereyan eden beyanlardır.

Yüksek Seçim Kurulunun 17 Nisanda seçilme yeterliliğine 
haiz olmadığını belirlediği siyasi bölücülerin, yapılan itiraz-
lar neticesinde 21 Nisanda aday olmalarının önü açılmış ve 
kararlaştırılmıştır.

Şimdi şu soruları millet adına sormak hakkımız ve 
görevimizdir:

Türkiye’nin üç günlük zaman zarfında muhatap olduğu öf-
kenin ve zararın hesabını kimler nasıl verecektir?

Madem seçilmeye engel mahkûmiyetlerin olduğu baştan 
bellidir ve memnu hakların iadesi gerekmektedir; o hâlde 
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buna Yüksek Seçim Kurulu tarafından neden riayet edilme-
miş, gerekli ikazlar neden yapılmamıştır?

Üç günlük süre içinde kimler, hangi vasıtalarla Yük-
sek Seçim Kurulunu etkilemeye ve kararını değiştirmeye 
zorlamıştır?

Cumhurbaşkanının Yüksek Seçim Kurulu nezdindeki 
girişimlerini ve “Belgeler tamamlandığına göre bir problem 
olmaması gerekir." sözlerini nasıl anlamak ve ne şekilde 
yorumlamak gerekecektir?

Dört bir koldan PKK’yı Meclis’e sokmaya ve hukuku sefil 
bir hâle getirmeye kimin ne hakkı ve ne haddi vardır?

Türkiye’nin bu zillete düşmesinin ve maruz kaldığı aşa-
ğılanmışlığın hesabını hangi çürümüş devlet ya da siyaset 
adamı verecektir?

Yüksek Seçim Kurulunu kimler tesir, tavsiye, yönlendirme 
altına almaya çalışmıştır?

Bundan sonra şiddet yoluyla her kararın değişeceğini gö-
ren hainlerin nerede ve hangi seviyede duracağını kestiren, 
bununla ilgili bir değerlendirmesi olan var mıdır?

Başbakan Erdoğan’ın; bölücü kalkışma yaşanırken, cadde-
ler alev alev yanarken, devlet ve millet onuru tahrip edilirken 
neden konuşmadığı ve herhangi bir tepki vermediği açıklığa 
kavuşturulmalıdır.

AKP Hükûmeti, üç gün içinde teröre bir kez daha teslim 
olmuştur.
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Tehditlere, şantajlara bir kez daha boyun eğmiştir.

Ve PKK’nın Meclise girebilmesi için bir kez daha harekete 
geçmiş ve inisiyatif almıştır.

Hukuku etkilemek ve alınan kararları etkisizleştirmek için 
her yol denenmiş ve PKK’lıların TBMM’ye taşınması için geniş 
bir kirli ittifak faaliyet içinde olmuştur.

Dün siyasi bölücüleri konutlarda ağırlayanlar, bugün Mec-
lise girebilmeleri için olağanüstü çaba sarf etmişlerdir.

Hukuk yandaşların elinde ve telkini altında tel tel 
dökülmektedir.

Karşı karşıya olduğumuz bu tablo şüphesiz 12 Eylül Refe-
randumunda çıkan evet kararının sonucudur.

Habur’da düzmece mahkemeler kurarak teröristleri affe-
denler, Hizbullah militanlarını ahlaksızca salıverenler bu defa 
da, bölücü mihrakları Meclise taşımak için hukuku hayâsızca 
eğip bükmüşlerdir.

AKP Hükûmeti hukuku temelinden sarsmış, adaleti dumu-
ra uğratmış ve üstünlerin hukukunu ortadan kaldırayım der-
ken, kendi hukukunu tesis etmiştir.

Bu AKP’nin bölünme hukukudur.

Yeni Türkiye olarak şimdiden fikri altyapısı oluşturulmuş 
bölünmüş Türkiye’nin hukukudur.

Bu İmralı ve Kandil hukukudur.

Yeni Türkiye’nin siyasal yapısında bir AKP vardır ve bir de 
PKK’nın siyasi uzantıları yer almaktadır.
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Bu projenin içinde Türk yoktur, Türk milleti dağılmış 
hâldedir.

İşte bunun için bölücülerin Mecliste olması gerekmektedir.

Caniler bu uğurda her şeyi göze almışlar, her iğrençliği ser-
gilemekten imtina etmemişlerdir.

Öyle ki, PKK uzantılarının adaylıklarının sarsıntıda olduğu 
süre içinde; şerefsiz eller Türk bayrağına musallat olmuşlar, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstlerini harap etmişlerdir.

Bayrağın hakarete uğraması, yerlerde çiğnenmesi ve yırtı-
lıp atılması PKK’yı Meclise taşımaya çalışanlar için ne ifade 
etmektedir?

Vatan, millî kimlik, millet, namus ve Cumhuriyetten bunlar 
ne anlamaktadır?

Bölücülerin başvuru belgelerini yakından takip eden Cum-
hurbaşkanı, milletimizin itibarıyla ve millî değerlerimizle 
neden bu kadar ilgilenmemektedir?

BOP Eş Başkanı ise kendisinden beklenildiği gibi gelişmele-
re sessiz, tepkisiz ve seyirci kalmıştır.

Ancak sıra Milliyetçi Hareket Partisine ve Türk milliyetçile-
rine geldiğinde Başbakanın hakaretleri, küfürleri ve kötü söz-
leri peş peşe sıralanmaktadır.

Hıyanet mensupları ne yaparsa yapsın ne derse desin sesi-
ni çıkarmayan Başbakan, Milliyetçi Harekete karşı her fırsatta 
düşmanlık yapmaktadır.

Zehirli dilini sürekli çıkarmaktadır.
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Geçtiğimiz günlerde Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda ya-
şanan kopya rezaletini protesto etmek için gösteri yapanla-
rın karşılarına beş on bin kişi çıkarmaktan bahseden Başba-
kan Erdoğan’a demiştim ki; “Sayın Erdoğan, on bin milisinle 
Taksim’e gel, ben de bin bozkurdumla oraya geleyim. İnanı-
yorum ki Kasımpaşa’ya kadar ardına bakmadan kaçacaksın.”

Şimdi tekrar söylüyorum.

Buradan bir kez daha meydan okuyorum.

Başbakana ve yanaşmalarına bir defa daha sesleniyorum.

Madem gençlerin karşılarına çıkaracak kadar on bin kişilik 
milis gücün ve kara gömleklilerin vardır.

O zaman ben de seni, Taksim’de bin bozkurdumla 
karşılamaya hazırım.

Titre titreye Kasımpaşa’ya kadar arkana bakmadan kaça-
cağından eminim.

Eğer cesaretin varsa, yüreğin yetiyorsa önce İstanbul’u ya-
şanmaz hâle getiren çetelerden, bölücülerden temizle.

Madem milislerine bu kadar güveniyorsun ve gençlerin 
karşılarına çıkaracak kadar besledin; o hâlde bu zamana kadar 
İstanbul’u yakıp yıkanlarla neden mücadele etmelerine rıza 
göstermedin?

Türk gençliğinin hakkını savunmak için varız, ayaktayız ve 
Recep Tayyip Erdoğan’a asla fırsat verdirmeyiz.
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Kuru sıkı atmasına, palavralarla korku yaymasına biz 
aldırmayız.

Bozkurdun sesini duyan bu zihniyet, birden bire asıl yüzünü 
de ele vermiş ve benim aziz dava arkadaşlarıma hayvan ima-
sında bulunarak alçakça ve rezilce bir ifade kullanmıştır.

Başbakan Erdoğan, şahsıma hitaben; bozkurtlarla mı do-
laştığımı sormuş ve kendisinin ise eşrefimahlukatla dolaştığını 
söyleyerek bize küçümseyici ve hakaret dolu ifadelerle saldır-
mıştır.

Evet, Recep Tayyip Erdoğan ben bir bozkurt olarak elbette 
bozkurtlarla dolaşıyorum.

Ama senin etrafında eşrefimahlûk olarak gördüklerin as-
lında “esfele safilin”dir. 

Sen onları iyi bilirsin. Emir aldıkların ve taşeronluğunu 
yaptıkların da “esfelesafilin”dir.

Müslümanları katleden, eşrefimahlukata kıyan da yanında 
hizaya girdiklerindir.

Başbakan Erdoğan, sen asil bozkurtlarımı yanındaki çakal-
larla mı karıştırıyorsun?

Etrafında bulunan insan suretindeki ahlaksızlarla, aziz dava 
arkadaşlarımı bir tutmaya nasıl cüret edersin?

İzmir’den diyorum ki; bozkurdu bilmeyen, hakaret eden 
ve dava arkadaşlarıma küfür eden Recep Tayyip Erdoğan’a en 
büyük dersi büyük Türk milleti verecektir.
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Başbakan Erdoğan varsın ihanetle el birliği etsin.

Varsın Okyanus ötesinden güç ve destek alsın.

Varsın tüm menfaat grupları safında toplansın.

Varsın dili ve sözcükleri fitne saçsın.

Biz tüm oyunları bozarız.

Her iftirayı yararız.

Her tertibi aşarız.

Her saldırıyı önleriz.

Her şeyin üstesinden Allah’ın izniyle geliriz.

Biz tarih dedik, ecdadın arkasından hürmetle yürüdük.

Biz bin yıllık kardeşliği yaşayalım ve yaşatalım dedik, bir-
likte yaşamanın peşinde olduk.

Biz millî değerler etrafında kenetlenelim, ortak geleceğe 
birlikte yürüyelim dedik, yıkıma karşı durduk.

Biz millî birliği, millî kimliği ve millî devleti koruyalım de-
dik, bozkurdun cesaretini gösterdik.

İşte Başbakanın sızlanışı ve rahatsızlığı bu.

Sıkıntısı ve sorunu bundan.

Tekrar haykıryorum, ben bir bozkurt olarak bozkurtlarım-
la birlikte yürüyorum ve şartlar ne olursa olsun yürümeye de 
devam edeceğim.
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Kendisi de aile fotoğrafında arkasına  Okyanus ötesini al-
sın. Önüne Peşmergeyi koysun. Sağına Kandil ve İmralı’yı yer-
leştirsin. Soluna ise Ermeni ve Rumları oturtsun.

Biz ise milletimizin desteği, Cenab-ı Allah’ın himmeti, 
bozkurdun cesareti ve dava arkadaşlarımın fedakârlıklarıyla 
yolumuza devam edeceğiz ve asla da inandıklarımızdan 
dönmeyeceğiz.

Muhterem Dava Arkadaşlarım,
Başbakan, bir taraftan İmralı canisi ile gizli görüşmeler yü-

rütmekte, seçim sonrası yeni anayasa ile PKK’nın taleplerini 
karşılama pazarlığı yapmaktadır. 

Öte yandan ise sahte milliyetçilik maskesi takarak millî 
duyguları dışlamaya ve gizli gündemi ve niyetlerini saklamaya 
çalışmaktadır.

• Etnik bölücülere seçim sonrası için umut vererek, yeni 
Anayasa ile PKK’nın bölücü taleplerini karşılayacağını söyle-
yen Başbakan’la,

İçi boş bir slogan hâline getirdiği tek millet, tek devlet, tek 
vatan, tek bayrak söylemleriyle gerçek hüviyetini saklamaya 
çalışan aynı Başbakandır.

• Türk milleti kavramından alerji duyan, Türk milletini 36 
etnik gruba bölme hastalığı tedavi kabul etmez boyutlara 
ulaşan Başbakanla,

Sahte söylemlerle millî hassasiyetleri okşamak için milli-
yetçilik maskesi takan aynı Başbakandır.
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• Yolsuzluklarla, mafya ve çetelerle mücadele ettikleri, 
hortumları kestikleri yalanıyla sahte kahramanlık yapan aynı 
başbakandır.

Bununla birlikte yolsuzluk markası hâline gelen ve boğaz-
larına kadar kanunsuzluk çamuruna batanlar yine aynı kişinin 
yönetimi altındaki kadrolardır.

• Türk milletini açlığa mahkûm edenlerle, işsizliği ve yok-
sulluğu kader hâline getirenlerle, sadaka kabilinden dağıttığı 
yardımları sosyal devlet olmanın gereğiyle izaha çalışıp sahte 
sosyal adalet maskesi takanlar aynı Başbakan ve arkadaşları-
dır.

• Manevi değer istismarcılığı ve inanç hortumculuğu yapan 
da aynı Başbakan, Türk milletinin yardımlaşma geleneğini bile 
hırsızlık aracı hâline getirenleri koruyan da bildiğimiz Recep 
Tayyip Erdoğan’dır.

• Şehide kelle, bebek katiline sayın diyen,

• Bölücülere göz kırparak PKK açılımıyla bölücü emellerin 
taşeronluğuna soyunan, 

• Türkiye’nin bölünme modellerini demokratikleşme am-
balajı içinde pazarlamaya çalışan,

• Cepheleşmenin mimarı, vurgun ve hırsızlığın hamisi, eko-
nomik çöküntünün, yoksulluk ve işsizliğin baş sorumlusu da 
şüphesiz aynı şahıstır.

Başbakan Erdoğan bu defa da, 12 Haziran seçimlerine gidi-
len süreçte “çırak, kalfa, usta” edebiyatıyla sahneye çıkmıştır.
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İktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinden önce 
“Türkiye’de un, yağ ve şeker var, ama helva yapmasını bilen 
usta yok.” söylemiyle Türk milletini aldatan Başbakan, şimdi 
siyaset meddahlığını daha da ileri noktaya taşımıştır.

•  2002 seçimlerinin “çıraklık”, 

•  2007 seçimlerinin “kalfalık”, 

•  12 Haziran seçimlerinden sonra ise “ustalık” döneminin 
başlayacağını söyleyen Başbakan, sekiz buçuk yıllık yıkım dö-
nemini unutturmak için şimdi bu yalana sarılmıştır.

Başbakan Erdoğan ve arkadaşları sahte çırak ve kalfa ola-
rak sekiz buçuk yılda; yolsuzluk çamuruna batmış, hırsızlığın 
önünü açmışlardır.

Bölücülüğe ümit ve cesaret vermişlerdir.

PKK’nın taleplerini sahiplenmişler, manevi değerleri is-
tismar etmişler ve Türk milletini yoksulluğun pençesine terk 
ederek inim inim inletmiştir.

Türkiye AKP’yle birlikte bir harabeye,  yangın yerine 
dönmüştür.

Siyasete yalan, hile ve riyayla başlayan Başbakan, sekiz bu-
çuk yıl sonra yine yalan rüzgârları estirmektedir.

Eğer fırsat bulursa, AKP’nin sekiz buçuk yıllık iktidar döne-
minde yaptıkları, bundan sonra yapacaklarının aynasıdır.

Başbakan Erdoğan’ın hazırlandığı sahte ustalık devri; 

•  Vatandaşın kanını emmekte, 

•  Yoksulluğun ve işsizliğin pençesinde ezmekte, 
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•  PKK açılımıyla etnik bölücülüğün taşeronluğunu 
yapmakta, 

•  Yolsuzluk ve hırsızlıkta, Türkiye’yi daha çok soymakta 
ustalık dönemi olacaktır.

Ancak, Türk milleti Başbakan ve arkadaşlarından 12 Hazi-
randa hesap soracak, Türkiye’nin bu karanlık dönemini kapa-
tarak kendilerini siyaset çöplüğüne gönderecektir.

Değerli Milletvekili Adayları,
Muhterem Arkadaşlarım,
Terörle mücadelenin zaafa uğratılması, etnik bölücülük 

gündeminin bizzat Başbakanın PKK açılımı vasıtasıyla ilerletil-
meye çalışılması, AKP Hükûmetinin lekeli sicilinin en karanlık 
noktası olmuştur.

12 Haziran 2011 seçimleri PKK açılımının akıbeti konusun-
da da belirleyici bir dönüm noktası olacaktır.

Başbakan’ın PKK açılımı, Türkiye’nin millî birliğinin temel-
lerine yerleştirilmiş patlamaya hazır bir saatli bombadır.

Türk milletinin etnik temelde ayrıştırılması kaçınılmaz 
olarak bir çatışma ortamının şartlarını hazırlayacak ve bunun 
sonunda Türkiye’yi bekleyen karanlık gelecek de bölünme ve 
parçalanma olacaktır.

Millî birlik ve kardeşlik projesi gibi sahte ambalajlar, 
bu açılımın bir ihanet projesi olduğu gerçeğinin üstünü 
örtemeyecektir.



74

Başbakan Erdoğan sonuçları ve faturası çok ağır olacak bir 
ihanet yolculuğuna çıkmıştır ve bundan dönmeye niyeti ol-
madığı kendi beyanlarıyla ortadadır.

16 Nisan 2011 günü AKP Seçim Beyannamesi’nin kamuo-
yuna açıklaması vesilesiyle yaptığı konuşmada Başbakan Er-
doğan “açılımı kararlılıkla sürdüreceklerini, bu konuda hiçbir 
çekinceleri olmadığını” açıkça söylemiştir. 

Ve 2023 yol haritasının bir numaralı projesi olan yeni 
Anayasa’nın bu amaçla kullanılacağına işaret etmiştir.

Başbakan Erdoğan 12 Hazirandan sonra işbaşında ka-
labilirse, yeni anayasa ile PKK’nın taleplerini karşılamaya 
hazırlanmaktadır.

Bu çerçevede;

•  PKK gibi Başbakan’ın da rahatsız olduğu Türk millî kimliği 
değiştirilecek, 

•  “Türkiyeli”lik ve anayasal vatandaşlık üst kimlik kabul 
edilerek Türk kimliği 36 alt kimlikten biri konumuna itilecek,

•  İkinci dilin resmî statü kazanması ve eğitim sistemine 
alınmasının önü açılacak, 

•  Kamu yönetimi reformu çerçevesinde PKK’nın bölgesel 
özerklik taleplerine benzer bir muhtar yönetim modeline ge-
çilmesinin siyasi ve hukuki altyapısı hazırlanacaktır.

•  Bundan sonra da PKK teröristlerine genel af, İmralı ca-
nisinin ev hapsi ve şartlar olgunlaşınca affedilmesi gündeme 
getirilecektir.
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Başbakan Erdoğan; 12 Haziran 2011 seçimleri sürecini yeni 
Anayasa tartışmalarına kilitleyerek AKP’nin yıkım döneminin 
ağır sonuçlarını ikinci plana itmeye çalışmıştır.

Yeni Anayasa ile PKK’nın taleplerini karşılamaya niyetleri 
olmadığı konusunda Türk milletine açıklama yapması için bu-
güne kadarki çağrılarımıza karşılık vermemiştir.

Başbakan tehlikeli niyetlerini ise AKP Seçim 
Beyannamesi’nde ifade bulan “özgürlükçü ve katılımcı Ana-
yasa” gibi genel ifadelerin arkasına saklamıştır.

Bu puslu ve ikircikli tavır, bu zihniyetin PKK taleplerini yeni 
Anayasa ile karşılamaya hazırlandığını, bu düşünceyi şimdilik 
gizli tutarak Türk milletini bir kere daha aldatmaya çalıştığını 
teyit etmiştir.

İmralı ve PKK’ya 12 Haziran seçimleri sonrası için vadeli 
çek veren Başbakan, bir taraftan etnik bölücülerin desteğini 
almayı amaçlamakta, öte yandan da “suretihak”tan görüne-
rek millî hassasiyetler taşıyan vatandaşlarımızı tuzağa çekme-
ye çalışmaktadır.

Başbakanın 26 Haziran 2010 tarihinden bu yana İmralı ca-
nisi ile bu amaçla gizli pazarlıklar yaptığı, son beyanlarla inkâr 
götürmeyecek şekilde açıklık kazanmıştır.

Teröristbaşı ve Kandil çetelerinin son açıklamaları bu kirli 
pazarlığı ve içeriğini bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur.

•  Teröristbaşı geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada “ilk kez cid-
di müzakere fırsatı yakaladığını ve taleplerini anayasal güven-
celere bağlamaya çalıştıklarını” söylemiştir.
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•  Bu pazarlık sürecinde serbest kalma hesapları da yapan 
İmralı canisi gizli görüşmelerde “pratik öneriler aşamasına 
gelindiğini, 2011 yaz başına kadar müzakere yöntemine şans 
vereceklerini” belirtmiştir.

İmralı gizli görüşmelerinde;

•  Terör örgütünün sözde ateşkes kararını 2011 seçimle-
ri sonrasına kadar uzatarak Başbakan’a zaman kazandırması 
karşılığında,

•  Başbakan Erdoğan’ın verdiği sözleri yerine getirerek PKK 
taleplerini seçim sonrası Anayasa değişikliğiyle karşılaması 
olduğu ortadadır.

Hükûmetin PKK açılımından ve İmralı pazarlığından cesa-
retlenen teröristbaşı şimdi bu süreçte elini güçlendirmek için 
AKP’nin zaafından yararlanmaya çalışmaktadır.

Başbakandan cesaret alan terör örgütü ve etnik bölücüler 
bu amaçla sahneye çıkmışlardır.

Bu gerçekler karşısında İmralı canisiyle gizli pazarlıkta su-
çüstü yakalanan Başbakan Erdoğan kendi başlattığı “şerefsiz-
lik ve alçaklık” tartışmasında açığa düşmüş, kendi sözleriyle 
kimin şerefsiz, kimin alçak olduğu millî vicdanda tescil edil-
miştir.

Başbakan ve AKP’nin 12 Haziran 2011 seçimlerine gidilen 
süreçte fikir ve eylem birliği peşinde olduğu ihanet, husumet 
ve çıkar cephesinin içinde yer alan odaklar artık bütün çıplak-
lığıyla ortadadır.
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12 Haziran 2011 seçimleri AKP’nin siyasi şemsiyesi altında 
toplanan ihanet ve çıkar ortaklığıyla tarihî bir hesaplaşmaya 
sahne olacaktır.

Türk milleti seçim sandığı başında bu iktidarın yoksulluk, 
işsizlik, cepheleşme, yolsuzluk ve hırsızlık ve etnik bölücülük 
alanlarındaki kötü sicillerini hesaba çekecek ve unutmayacak-
ları bir ders verecektir.

Aziz milletimiz seçim sandığında bu kadroların haddi-
ni bildirecek, Milliyetçi Hareket iktidarında AKP döneminde 
Türkiye’ye layık görülen bütün rezaletlerin hesabı sorulacaktır.

Aziz Dava Arkadaşlarım,
AKP’nin 16 Nisan da açıkladığı Seçim Beyannamesi, içi boş 

sözlerle, genel ve soyut beyanlarla bezenmiş, karanlık sicilini 
aklama telaşını yansıtan, somut proje yoksunu bir hayal tica-
reti belgesi niteliğindedir.

Sekiz buçuk yıllık karanlık icraat sicili ortada olan Başbakan 
Erdoğan’ın çaresizliği Beyanname’ye de yansımıştır.

AKP’nin Seçim Beyannamesi’nin ismi ve 2023 vizyonu ile 
2023’e kadar üç dönem iktidar hedefi de çalıntıdır.

Seçim Beyannamesi’nin çalıntı ismi ve kavramsal temeli, 
Başbakan ve AKP’nin siyasi sahtekârlıkta sınır tanımadıkları-
nın yeni ve ibret verici bir göstergesi olmuştur.

Cumhuriyetimizin 2023’de idrak edilecek 100. yıldönümü-
nü stratejik hedef olarak ilk defa ortaya Milliyetçi Hareket 
belirlemiştir.
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AKP’nin henüz siyaset sahnesinde olmadığı 1999 Seçim 
Beyannamemiz 2023’de Türkiye’nin “Lider Ülke” olması viz-
yonu üzerine bina edilmiştir.

2023 yılına kadar üç dönem iktidar hedefimiz ve bu on iki 
yıllık döneme ilişkin ekonomik, sosyal ve siyasi politikalarımı-
zın esasları da 31 Ekim 2010 tarihinde Ankara’da yaptığımız 
toplantıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu stratejik hedefleri ve vizyonu içeren 12 Haziran 2011 
Seçim Beyannamemizin ismi de “2023’e Doğru Yükselen Ülke 
Türkiye Sözleşmesi”dir.

Bu Beyannameyi de Başbakan Erdoğan’ın çalıntı “Türkiye 
Hazır Hedef 2023” Seçim Beyannamesi’nden 77 gün önce, 
yani 28 Ocak 2011 tarihinde kamuoyuyla paylaşmıştık.

Bu gerçekler ortada dururken Başbakanın hiç utanmadan 
2023’ün patenti bize aittir diyebilmesi, “siyasi kalpazanlık”ta 
olduğu kadar yüzsüzlükte de sınır tanımadığının hazin bir 
delilidir. 

Sekiz buçuk yıllık iktidar döneminde yolsuzluk, hırsız-
lık, vurgun ve talan çamuruna batanların patent hırsızlığı 
yapmaları aslında yadırganmamalıdır.

2023’e Doğru “Yükselen Ülke Türkiye” vizyonumuzun 
temel hedefinde, Milliyetçi Hareket Partisinin iktidarında 
Türkiye’yi bölgesinde ve küresel alanda güç merkezi hâline 
getirmek vardır.
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Türkiye’nin 2023 yılında bölgesinde lider ülke olması için 
ses veriyoruz.

Küresel alanda güç merkezi olması için ses veriyoruz.

Bu itibarla önümüzdeki en az 12 yılı kapsayacak dönemde 
tek başına iktidar olabilmek için İzmir’e ses veriyoruz.

“2023’e Doğru Yükselen Ülke Türkiye” idealini gerçekleşti-
rebilmek için ses veriyoruz ve sesimize kulak verilmesini bek-
liyoruz.

•  Hukuk devletine işlerlik kazandırmak için İzmir’den ses 
veriyoruz.

•  Yüksek demokrasi standardını yakalamak için ses 
veriyoruz.

•  Yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü sağlamak 
için ses veriyoruz.

•  Hak ve özgürlükleri dünya standartlarına çıkarmak için 
ses veriyoruz.

•  Siyasi ahlakı tesis etmek için ses veriyoruz.

•  Yolsuzluk ve yozlaşmanın kökünü kurutmak için ses 
veriyoruz.

•  Ekonomik ve teknolojik gelişmeyi sağlamak için ses 
veriyoruz.

•  Üretim kapasitesini, sanayi ve enerji altyapısını dünya 
ölçülerine çıkarmak için ses veriyoruz.
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•  Tarımda kendine yeterli olmanın ötesine geçerek, bölge 
ve dünya pazarına yüksek katma değerli işlenmiş tarım ürün-
leri satabilir hâle gelmek için ses veriyoruz.

•  Vergi adaletini sağlamak için ses veriyoruz.

•  Vatandaşlarımızın kimseye muhtaç olmadan yaşamaları 
için ses veriyoruz.

• İnsanca bir sosyal refah düzeni kurmak için ses veriyoruz.

•  Gelir dağılımı adaletsizliğini düzeltmek için ses veriyoruz.

•  İşsizliği ve yoksulluğu ortadan kaldırmak için ses veriyoruz.

Sesimizde kararlılık vardır.

Sorunların çözülmesi için inanç vardır.

Sesimiz vatanımızın her köşesine, milletimizin her 
ferdinedir.

Siyasi, ekonomik ve toplumsal istikrarı yakalamış bir 
Türkiye amacımızdır.

Toplumsal yaraları sarmış kronik sorunları çözmüş bir 
Türkiye özlemimizdir.

Ortak millî ve manevi değerler etrafında bütünleşmiş bir 
Türkiye sözümüzdür.

Millî birliğin siyasi, sosyal ve kültürel temellerini güçlendir-
mek temel isteklerimiz arasındadır.

Terörün kökünü kazımak, etnik bölücülüğü etkisiz hâle ge-
tirmek yapacaklarımız içindedir.
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Millet olarak, dünya üzerinde güçlü ve kudretli bir hâle ge-
leceksek önce sağlam bir millî kimliğe ve güçlü bir öz güvene 
sahip olmamız gerekecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Türkiye merkezli ve baş-
kent Ankara odaklı yeni bir medeniyet ve yeni bir dünya tesis 
etmek için sesimize kulak verilmesini istiyoruz.

Cumhuriyetin yüzüncü yılına kadar küresel alanda güç 
merkezi hâline gelmiş bir Türkiye’yi inşa etmek için İzmirli 
kardeşlerime ses veriyoruz.

•  Ekonominin yılda %7 büyümesi için ses veriyoruz.

•  Her yıl 700 bin işsiz kardeşime iş vermek için ses 
veriyoruz.

•  2015 yılı sonunda millî gelirimizi 1,1 trilyon dolara, kişi 
başına gelirimizi 14 bin dolara, ihracatımızı 200 milyar dolara 
ve toplam çalışan sayımızı 25,5 milyona çıkarmak için ses ve-
riyoruz.

•  2019 sonunda milli gelirimizi 1,5 trilyon dolara, kişi ba-
şına gelirimizi 19 bin dolara, ihracatımızı 300 milyar dola-
ra, toplam çalışan sayımızı 28,5 milyona ulaştırmak için ses 
veriyoruz.

•  Yıllardan beri arkasında olduğumuz ve stratejik vizyon 
olarak tayin ettiğimiz 2023 yılında ise 2,1 trilyon dolara ulaş-
mış bir millî gelir için ses veriyoruz.

•  25 bin dolara ulaşmış bir kişi başı gelir büyüklüğü için ses 
veriyoruz.
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•  İhracatı 400 milyar dolara çıkarmak için ses veriyoruz.

•  Daha çok aş, daha fazla iş için ses veriyoruz.

•  Adalette reform yapmak için ses veriyoruz.

•  Adil ve hızlı yargılanmayı sağlamak amacıyla ses 
veriyoruz.

•  Yolsuzluklarla amansız mücadele etmek için ses 
veriyoruz.

•  Yolsuzluklarla mücadele kurulu kurmak için ses 
veriyoruz.

•  Siyasi ahlak yasası çıkarmak için ses veriyoruz.

•  Millî ve üniter varlığımızı güvenceye alan, Anayasa’mızın 
başlangıç kısmında ve ilk üç maddesinde ifadesini bulan esas-
lara ve Cumhuriyetin kurucu değerlerine saygı ve riayet eden 
bir Anayasa hazırlamak için ses veriyoruz.

•  Ar-Ge harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın % 2,5’e 
çıkarmak için ses veriyoruz.

•  Üniversite sınavlarını kaldırmak için ses veriyoruz.

•  Muhtaç ailelerimize asgari ücretin yarısı kadar aile sigor-
tası yardımı yapmak için ses veriyoruz.

•  Asgari ücreti 825 liraya çıkarmak için ses veriyoruz.

•  Muhtaç durumdaki ailelere vereceğimiz “Hilal Kart”larla 
aylık temel ihtiyaçlarını karşılamak için ses veriyoruz.
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•  Sözleşmeli, geçici, taşeron elemanı, 4/B’li, 4/C’li, vekil ve 
benzeri adlar altında istihdam edilenleri kadroya almak için 
ses veriyoruz.

•  Sözleşmeli öğretmenlerimizi kadroya almak için ses 
veriyoruz.

•  Emeklilerimize yılda bir maaş fazla vermek için ses 
veriyoruz.

•  Hayvancılığı desteklemek ve orman köylümüzün mağ-
duriyetlerini gidermek için ses veriyoruz.

•  Mazotta ÖTV ve KDV’yi kaldırmak için ses veriyoruz.

•  Çiftçimizi rahatlamak için ses veriyoruz.

•  Esnafımız canlandırmak için ses veriyoruz.

•  Memurumuzu sevindirmek, işçimizi ayağa kaldırmak için 
ses veriyoruz.

Parti olarak;

•  Başta yoksulluk, işsizlik ve iş ve aş sorunları olmak üzere 
Türkiye’nin temel sıkıntılarını ve dertlerini çözüme kavuştur-
mak için,

•  Alın teriyle çalışmaktan başka amacı olmayan Ana-
dolu’nun temiz yürekli insanlarını yoksulluktan kurtaracak 
üreten ve adil paylaşan bir ekonomik düzeni kurmak için,

•  Millî ve manevi değerlerimizi çatışma aracı olmaktan çı-
karmak, yeni bir kucaklaşma dönemi başlatmak için,
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•  Kanlı terör ve etnik bölücülüğün kökünü kazıyarak Büyük 
Türk milletinin millî birliğini ve bin yıllık kardeşliğini korumak 
ve yüceltmek için,

•  AKP dönemindeki yoksulluk, vurgun ve talanın hesabını 
sonuna kadar sormak için ve,

•  Türkiye’yi yeni bir millî mücadele ruhuyla ayağa kaldıra-
rak huzurlu, güvenli, onurlu ve aydınlık bir geleceğe taşımak 
için tek başına iktidara talibiz.

Milliyetçi Hareket bu millî göreve hazırdır.

Kadrolarımız yetişmiştir.

Biz geldiğimizde hiçbir dengesizliğe fırsat verilmeyecektir.

Faizler yükselmeyecek, özlenilen istikrar ortamı mutlaka 
tesis edilecektir.

Başbakanlığı üstelenmek istiyorum, Türkiye’yi bataktan 
ekibimle birlikte çıkarmak istiyorum.

Türkiye’nin temel sorunları ve sıkıntılarına çare olacak, ge-
lecek ümit ve beklentilere cevap verecek yegane güç Milliyet-
çi Harekettir.

Türkiye’nin yegâne gelecek ümidi Milliyetçi Hareket’tir.

Türkiye sahipsiz ve çaresiz değildir.

Çare Milliyetçi Harekettir.

Milliyetçi Hareketin Türk milletine sözü ve sesi:

“Mutlu Millet, Huzurlu Fert, Güçlü Devlet”tir.
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“Temiz Yönetim, Temiz Toplum, Temiz Siyaset”tir.

“Üreten Ekonomi, Adil Paylaşım ve Refah Toplumu”dur.

Yoksulluk ve işsizlikle, yolsuzluk ve kanunsuzlukla, kanlı 
terör ve bölücülükle amansız bir savaş vererek Türkiye’yi bu 
illetlerden kurtarmaya kararlıyız.

Bunun için ses veriyoruz.

Sesime kulak ver İzmir.

Yoksulluk ve işsizlikle mücadele etmek, ekonomik sorun 
ve sıkıntıları aşmak için 100 ana başlıkla toplanan ekonomik 
ve sosyal destek projelerimizi, Seçim Beyannamemize kayna-
ğını da göstererek koyduk.

Çok ağır ekonomik sorunların cenderesinde can çekişen 
çiftçi, işçi, memur, esnaf, emekli, ev kadınları, öğrenciler, 
güvenlik ve emniyet personeli, engelliler ve muhtarlar başta 
olmak üzere dar gelirli ve muhtaç vatandaşlarımıza somut pa-
rasal destek ve yardımlar içeren bu kapsamlı programın yıllık 
tutarı 73 milyar 570 milyon Türk lirasıdır.

İlk planda bu desteklerle Türk milletinin sıkıntılarını hafif-
leterek nefes almalarını sağlayacağız.

Bundan sonra da herkesin alın teriyle nafakasını çıkaracağı, 
millî refahtan adil pay alacağı “Üreten Ekonomi Programı”nı 
uygulamaya koyacağız.

Milliyetçi Hareketin siyasi vizyonu ve misyonu, siyasi geç-
mişi ve sicili, şerefli mücadele tarihimizin şahadeti ve kefaleti 
altındadır.

• Yalan-yolsuzluk ve yağma hanedanlığını sürdürebilmek 
için İmralı canisi ve Barzani’nin ipine sarılan, siyasi sicil amiri 



86

olarak Brüksel’i, Vashington’u, Erbil ve Erivan’ı gören AKP’den 
temel farkımız da budur.

• Dış mihrakların taşeronluğunu yaparak bunlardan güç al-
maya çalışan Başbakan Erdoğan ve arkadaşlarıyla aramızdaki 
fark budur.

• Milliyetçi Hareketin varlık sebebi, Türkiye ve büyük Türk 
milletinin mutluluğu, huzuru ve güvenliğidir. 

Gücümüzün kaynağı aziz milletimizdir, Türkiye’ye hizmet 
ülkümüzdür.

Türkiye’yi ve Türk milletini bir vakıf, kendisini de mütevelli 
olarak gören sivil diktatörlük heveslisi yargı kaçaklarıyla bir 
diğer farkımız da burada aranmalıdır.

Milliyetçi Hareketin güveneceği ve sığınacağı yegâne li-
man, büyük Türk milletinin şaşmaz sağduyusu ve vicdanıdır.

Milliyetçi Hareket, aziz milletimizin ülkesinin ve devletinin 
kaderine sahip çıkacağına, Türkiye’nin geleceğinin ateşe atıl-
masına sessiz kalmayacağına sonuna kadar inanmaktadır.

• Şahsi ikbal peşinde koşanlarla, 

• Türkiye’yi soyanlarla, 

• Çok ağır sorunların pençesinde yaşam savaşı veren işçi, 
memur, esnaf, köylü, öğretmen, öğrenci, emekli ve ev kadın-
larının feryatlarına kulak tıkayarak Türk milletinin sıkıntılarına 
ve dertlerine “Fransız kalanlarla” sandık başında hesaplaşma 
günü yakındır.
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Şimdi sıra, İzmir’in her ilçesine, beldesine köyüne giderek 
aziz vatandaşlarımızla buluşmadadır.

İzmir’in her mahallesi, caddesi, sokağı sizleri bekliyor.

Balıkçılar, turizmciler, narenciyeciler sizi istiyor.

İzmir ses vermek için hazırım diyor..

Her kalbi kazanınız, her eli tutunuz.

Türkiye’nin zorluklarını ve buna karşı yapacaklarımızı an-
latınız.

Ben İzmir’in tam kadroyla Milliyetçi Hareket saflarında 
Mecliste temsil edilmesini temenni ediyorum.

İzmir’de Milliyetçi Hareketin şaha kalkmasını istiyorum.

Hepinizle gurur duyuyorum.

13 Haziran sabahında, Milliyetçi Hareketin iktidarında bu-
luşmak üzere yapacağınız mücadelelerde başarılar diliyorum.

Yolunuz ve bahtınız açık olsun.

Yüce Allah yâr ve yardımcınız olsun.

Sağ olun, var olun.

Cenab-ı Allah’a emanet olun.

“Ses Ver Türkiye, Sesime Kulak Ver Türkiye.”

“Ne Mutlu Türküm Diyene!”













03 MAYIS 2011

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ’NİN

“ANKARA MİLLETVEKİLLERİ 

ADAY TAKDİM TOPLANTISINDA”

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ





          

Çok Değerli Ankaralı Hemşerilerim,
Aziz Dava Arkadaşlarım,
Muhterem Milletvekili Adayları,
Basınımızın Kıymetli Temsilcileri,

Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

12 Haziran 2011 Milletvekilliği Genel Seçimi öncesinde 
sizlerle bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum.

Bu muhteşem coşkunuzla ve kükremiş seli andıran 
heyecanınızla övünüyorum.

Bizlerin bu salonda bir araya gelmesini nasip eden Yüce 
Allah’a hamdediyorum, şükrediyorum.

Cenab-ı Mevla’nın ihsanından, rahmetinden, bereke-
tinden, nimetlerinden ve bağışlamasından bizleri mahrum 
etmemesini niyaz ediyorum.

İman gücüyle, vatan sevgisiyle, Allah aşkıyla koşup gelen 
her bir dava arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum.
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Burada bulunan her bir dava arkadaşımla iftihar ediyorum.

Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şerefler verdiniz.

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Biliyorum ki her biriniz;

Marufun yanında oldunuz, münkirin karşısına dikildiniz.

Şirretin karşısında rahim olan Cenab-ı Allah’a sığındınız.

Türk milletinin varlığına kendinizi adadınız.

Soylu duruşunuzu, yiğit bakışınızı ve bozkurt edanızı hiç 
bozmadınız.

İkballerle bezenmiş tuzaklara, menfaat düzenekleriyle 
ayakta tutulan kumpaslara aldanmadınız.

Sıkıntıları şükürle, zorlukları sabırla, çileleri metanetle 
yendiniz.

Bağrınızda goncalar gibi açan ve dal veren iyiliklerin gölge-
siyle, kötülüğün yakıcılığından korundunuz.

“Üç Hilal”i omuzladınız, ellerinizde yücelttiniz ve baş-
kent Ankara’da Başbakanlığın önüne dikmek için şimdi ses 
veriyorsunuz.

Bugün buraya;

Yıldırım Beyazıt Han’ın otağına ev sahipliği yapan 
Akyurt’un ümitlerini getirdiniz. 
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Hacı Bayram-ı Veli’nin öğütlerini, ilk Meclisin muazzez anı-
larını gururla sahiplenen Altındağ’ın sesini getirdiniz.

Şemsi Dede’nin, Deynekli Dede’nin, İskender Dede’nin, 
Yavuz Ana Sultan’ın dualarını Ayaş’tan ulaştırdınız.

Suyu soğuk, havası sert, ama insanı mert olan Balâ’nın 
mesajını getirdiniz.

Bağıyla bostanıyla, pazarıyla bahçesiyle, çeşit çeşit 
yemekleriyle Beypazarı’nın lezzetini, rengini ve güzelliklerini 
buraya taşıdınız.

Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerinin nefesini Çamlıdere’den 
getirdiniz.

Cumhuriyetin belliği ve kuruluş döneminin hatıralarıyla iç 
içe geçmiş olan Çankaya’nın tarihî kudretini getirdiniz.

Ovasıyla, nehriyle, mazideki ihtişamıyla Çubuk’un bağlılı-
ğını buraya taşıdınız.

Yoğurtlu tarhananın kokusunu, tiritin tadını, tandır ekme-
ğinin sıcaklığını Elmadağ’dan getirdiniz.

Ahi Mesut’un öğütlerini, Ahi Elvan’ın hikmetini 
Etimesgut’tan getirdiniz.

Sıla özlemini, ayrılık acısını ve vatana duyulan hasreti 
Evren’den getirdiniz.

Mogan ve Eymür Göllerinin serinliğini Gölbaşı’ndan 
getirdiniz.

Kirmir vadisinin esrarını, kirazın güzelliğini Güdül’den 
getirdiniz.
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Osmangazi’nin annesi elleri öpülesi cefakâr ve fedakâr 
Hayme Ana’nın hayır dualarını Haymana’dan getirdiniz.

Üzümünün tadını Kalecik’ten ve kavunun kokusunu 
Kazan’dan buraya getirdiniz.

Keçiören’in şanını, Kızılcıhamam’ın misafirperverliğini, 
Mamak’ın hüznünü, Nallıhan’ın doğal zenginliğini bizimle bu-
luşturdunuz.

Polatlı’nın millî direnişini, Pursaklar’ın cesaretini, Sincan’ın 
derin maneviyatını, Şereflikoçhisar’ın asırları aşan haysiyetini 
ve Yenimahalle’nin sevdalarını burada topladınız.

Ankara burada.

Sevgiler üst üste burada yığıldı.

Hilaller kucaklaşmak için burada toplandı.

Bozkurt, müptezellere tokadını indirmek için bu salonda 
ayağa kalktı.

Şifrelerle bir milyon 700 bin gencimizin hakkını çiğneyen-
lere haddini bildirmek için burada toplandık.

•  Sınavda kopyacı, 

•  Projede aşırmacı, 

•  Eğitimde intihalci, 

•  Terörle mücadelede müzakereci, 

•  AB’de Bürükselci, 

•  Kafkaslar’da Erivancı, 



99

•  Irak’ta Erbilci,  

•  Dış politikada tavizci, 

•  Dağda Kandilci, 

•  İç politikada kayırmacı olan AKP iktidarının defterini 
dürmek için burada yekvücut olduk.

Zalimin azı dişini sökmek için başkentten ses veriyoruz.

Mazlumun kurumuş dudağına, garibin nasır tutmuş eline, 
fukaranın çaresizce bakan gözüne müjdeler olsun ki; Milliyetçi 
Hareket Partisi tek başına iktidara tam yol ilerliyor.

Engelleri aşarak, bariyerleri yıkarak ilerliyoruz.

Tuzakları bozarak, kuşatmayı yararak ilerliyoruz.

Dedikoduları bertaraf ederek, suçlamaları etkisizleştirerek 
ilerliyoruz.

Birbirimize dayanarak, kendimize güvenerek, inançlarımız-
dan feyz alarak ilerliyoruz.

Aklınızdan bir an olsun çıkarmayınız ki;

Geriye gitmenin adeta formülü olan ileri demokrasi taraf-
tarlarıyla hesaplaşmak için yola koyulduk.

Şehide kelle, katile sayın diyen çürümüş zihniyetleri Yüce 
Divan’a göndermek için yola çıktık.

Hizbullah militanlarını salıveren, teröristleri affeden tü-
kenmiş AKP hükûmetine son ve kesin darbeyi indirmek için 
seferber olduk.
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Avrupa Birliği dayatmalarına boyun eğen, Okyanus ötesi-
nin projelerine teşrifatçılık yapan kokuşmuş AKP zihniyetini, 
geldiği gibi göndermek için söz verdik.

İnsanımızı aç ve işsiz bırakanların yakalarından tutmak için 
bugüne kadar sabırla bekledik.

Suçluların suratını deşifre etmek için hilallerin ışığını 
tuttuk.

Milyonlarca gencimizin iş ve yuva hayallerini yıkanlara, ço-
cuklarına nasıl gemi aldıklarını sormak için şeref sözü verdik.

Onlara gülen talihin, neden milyonlarca insanımıza sırt çe-
virdiğini yüzlerine vurmak için 12 Hazirana odaklandık.

Türkiyelilikten bahseden, marifetmiş gibi etnik kimlikleri 
bir bir sayarak halt eden; ama bir türlü Türk olamayan başba-
kanlardan kurtulmak için burada kucaklaştık.

Dağdaki eşkıyalara gençlerimiz ölüyor diyerek arka çıkan 
ve böylece şehitlerin ruhlarını sızlatan, gazileri sükûtuhayale 
uğratan başbakanların musibetlerine daha fazla maruz kal-
mamak için yeter artık dedik.

Basılmamış kitapları toplatarak çok sesliliği bastıran ta-
hammülsüz iktidar zihniyetiyle hesaplaşmak için burada bir 
araya geldik.

Hırsızların, uğursuzların ve namussuzların artık kazanama-
yacağını bildirmek için Ankara ses veriyor.

Yolsuzluğun, yoksulluğun ve işsizliğin tükenmesi için An-
kara ses veriyor.
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Ankara Ovası berekete kavuşmak için bu sesi istiyor.

Ankara misketi ihanet barınaklarını yıkmak için harekete 
geçiyor.

Özel hayatı takip altına alan gözleri, telefonları dinleyen 
pis kulakları cezalandırmak için Ankara hazırım diyor.

Türkiye sevdalıları Ankara’dan ses veriyor.

Ankara ses veriyor, sesine kulak verilmesini istiyor.

Başkent Ankara’nın onurunu korumak için ses veriyoruz.

Pusuları yok etmek için destek istiyoruz.

Türk milletinin değerlerine çemkirenleri alt etmek için se-
simize kulak verilmesini bekliyoruz.

Dik baş, tok karın ve açık alın için ses veriyoruz.

“Ses Ver Türkiye, Ses Ver Ankara.”

Milliyetçi Hareketin tek başına iktidarına yol ver Ankara.

Huzura, esenliğe, emniyete ve istikrara kavuşmak için katkı 
ver Ankara.

Krize, kutuplaşmaya, kargaşaya, kavgaya ve karanlığa dur 
demek için onay ver Ankara.

Ankara bizim gözbebeğimiz. 

Hepinizle gurur duyuyorum, tek başına iktidar hedefimize 
ulaşmak için her türlü çalışmayı yapacağınızı biliyorum.

Size güveniyorum, size inanıyorum.
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Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Değerli Milletvekili Adayları,

Çok anlamlı ve kutlu bir tarihin yıl dönümünde bu toplan-
tımızı gerçekleştiriyoruz.

Bildiğiniz üzere, 3 Mayıs 1944’ün üzerinden tam 67 yıl 
geçti.

O günün şartlarında, Türk milletinin değerlerine sıkı sıkıya 
bağlı olan bir avuç Türk milliyetçisinin başlattığı tarihî yürü-
yüş, bugün hızlanarak devam ediyor.

Ve yakılan inanç meşalesi bugün daha gür bir şekilde yan-
mayı sürdürüyor.

Elbette sahip oldukları vatan ve millet sevgisini dönemin 
tehlikelerle dolu ortamına ve ağır şartlarına rağmen savunan 
milliyetçi şahsiyetlerin haklarını ödeyebilmemiz mümkün de-
ğildir.

Dünyanın kan banyosu yaptığı bir dönemde, ilhamını Türk 
milletinin kudretinden alan dava büyüklerimiz, ilk defa sivil ve 
demokratik bir tepkiyle kamuoyunun gündemine çıkmışlardır.

Merhum Atsız Bey’i haklı olduğu hukuksal bir dava kapsa-
mında destekleyen vatanseverler, Ankara Ulus’ta bağımsız ve 
kendiliğinden organize olmuş olan tepkileri gösterdiler.

3 Mayıs 1944 Olayları, baskının, şiddetin, kovuşturma-
nın milliyetçileri yolundan asla döndüremeyeceğinin açık 
kanıtıdır. 
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Onlar, cesaretle, arzuyla ve büyük bir inanmışlıkla millî ve 
manevi gerçeklerimizle bağdaşmayan fikirleri sahiplenenlerin 
karşılarına dikildiler.

Devrin kudretli yöneticilerinin tehditlerine aldırmadılar.

Göz altılara, işkence ve zulümlere teslim olmadılar.

Tabutlukların karanlığını inançlarıyla aydınlattılar.

Sansaryan Han’daki eziyetlere ülkülerinden aldıkları il-
hamla dayandılar.

Ezaya ve cefaya milliyetçiliğin zafere ulaşması ümidiyle 
katlandılar.

Merhum Başbuğumuz Türkeş Bey’in de aralarında bu-
lunduğu milliyetçiliğin 23 büyük ismi hiçbir zorluğa boyun 
eğmedi.

Fikir ve kanaat özgürlüğünün fazlaca bir öneminin olmadı-
ğı bir zamanda, bu kutlu şahsiyetler, yaktıkları millî meşaleyle 
milliyetçiliğin alternatif siyasi bir hareket olarak doğmasının 
da temellerini attılar.

Belirledikleri yüksek ideallere ulaşabilmek için nelere kat-
lanılabileceğini bariz olarak gösterdiler.

Bunu de her türlü bedeli ödeyerek ispat ettiler.

3 Mayıs

•  Türk milletine karşılıksız sevginin adıdır.

•  Türklüğün bükülmez bileğidir.
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•  Otoriter yönetimlere eğilmeyen başın timsalidir.

•  Küresel sisteme eklenmeye niyetlenenlere verilen 
cevaptır.

•  Milliyetçi Türkiye’ye davettir.

•  Yabancı emellere, sömürgeci zihniyetlere 19 Mayıs 
1919’da inen şamarın devamıdır.

Ve 3 Mayıs Milliyetçi Hareketin müjdesidir, Ülkücülüğün 
mayalandığı membadır.

Dün çekilen çileler zayi olmadı.

Verilen emekler asla heba olmadı.

Türk milliyetçiliği siyasal ve kültürel boyutlarla, bugün mil-
letimizin ilgi ve desteğini kazanmış haldedir.

Bizim milliyetçiliğimizde demokrasiye bağlılık vardır.

Gelişmeye, zenginleşmeye ve kalkınmaya özlem vardır.

Doğudan batıya, kuzeyden güneye herkesi bir gören, bera-
ber kabul eden derin bir kavrayış bulunmaktadır.

Bizim milliyetçiliğimiz düne anlam katan, bugüne kıymet 
yükleyen ve yarına şuur veren bir özelliktedir.

Türk milletine mensubiyet bilincini artırmayı hedefler.

Bizim milliyetçiliğimiz dağılmaya, ufalanmaya ve kardeş 
ihtilafına asla izin vermez.
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Dışlamaya, biyolojik ayrıştırmaya ve kavgaya bizim ara-
mızda yer yoktur.

Bu vatan benim, bu millet her şeyim diyen herkese gönlü-
müz ve kapımız ardına kadar açıktır.

Milliyetçiliğimizin sınırları; 

•  Mete Han’a, Atilla’ya ve Bilge Kağan’a kadar uzanır.

•  Tonyukukla, Nizamülk’le kök salar.

•  Kaşgarlı Mahmutla, Yusuf Has Hacip’le, Ali Şir Nevai’yle 
somutlaşır.

•  Yesevi’yle ruh kazanır.

•  Hacı Bektaşı-ı Veli’yle derinleşir.

•  Şeyh Edebalı’nın irfanıyla, Akşemsettin’in bilgeliğiyle 
sağlamlaşır.

•  Yunus’un dizeleriyle duygulanır, Mevlana’yla aşka erer.

•  Akif’le yan yana “Korkma” mısralarıyla diklenir.

•  Necip Fazıl’ın Sakarya’sıyla çınarlaşır.

•  Ziya Gökalp’le temellenir, Mümtaz Turhan’la yorumlanır 
ve Erol Güngör’le zenginleşir. 

Bizim milliyetçiğimizde Uhud’un acıları da, Ankara savaşı-
nın talihsiz sonuçları da vardır.

Osman Gazi’nin rüyası milliyetçiliğimizin özlemidir.
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Viyana’da yarım kalan umutlar hayalimizdir.

Çanakkale’den Dumlupınar’a uzanan yol bizim pusula-
mızdır.

Elbette “Ne mutlu Türküm!” diyene sözüne ne pahasına 
olursa olsun arka çıkmak bizim sözümüzdür, haykırışımızdır.

Tehditlerin yollarından vazgeçiremediği ve hatıralarıyla 
yolumuzda emin adımlarla yürümemiz için azim ve güç veren 
3 Mayıs 1944’ün mümtaz milliyetçi şahsiyetlerini minnet ve 
şükran hislerimle anıyorum.

Bütün dava arkadaşlarımın 3 Mayıs Milliyetçiler Gününü 
kutluyorum.

Başta merhum Başbuğumuz Türkeş Bey olmak üzere, ha-
yatlarını vatan ve millet yoluna vakfeden, bu uğurda şehit-
lik mertebesine yükselen tüm dava şehitlerimize Cenab-ı 
Allah’tan rahmet diliyorum.

Mekânları cennet ruhları şad olsun.

Aziz Dava Arkadaşlarım,
Başkent Ankara’nın kara talihini tersine çevirmek için 

buradayız.

Tıpkı, 27 Aralık 1919’da Gazi Mustafa Kemal’i Ankara’da 
karşılayan 3 bin atlı ve 700 yayadan oluşan seğmenler gibi 
kararlı ve inançlıyız.

Ankara’ya "Üç Hilal"in mührünü vurmak için dimdik 
ayaktayız.
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Başkent Ankara’nın mukaddes emanetini taşımak için 
azimliyiz.

Türk milletini yaşatmak, Türk-İslam değerlerini sonsuza 
taşımak için yeminliyiz.

Azı çok yapmak, eksiği tamamlamak ve yüzleri güldürmek 
için hazırız.

Bayrağı dalgalandırmak, vatana sahip çıkmak için bu-
radayız ve başkent Ankara’dan yurdumun her tarafına ses 
veriyoruz.

Sesimize kulak verilmesini istiyoruz.

“Ses Ver Türkiye, Sesime Kulak Ver Türkiye.”

Milliyetçi Hareketin şerefli mensupları yeni bir tarih yaz-
mak için güç birliği içindeler.

Saflarımızı daha sıkılaştıracağız.

Birbirimize daha çok kenetleneceğiz.

Fitnenin mağlup olması buna bağlı.

İftiraların sonuçsuz kalması için bu gerekli.

Yine üzerimizde oyunlar oynanıyor.

Tezgâhların hedefinde yine Ülkücüler bulunuyor.

Dört bir koldan kirli ve karanlık hesaplar üzerimize 
çullanıyor.

Bizi yıkmak istiyorlar.
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Yenmek için el birliği yapıyorlar.

Partimizi parçalamak, küçültmek, marjinalleştirmek ve 
hatta yok etmek için her iğrençliğe tevessül ediyorlar.

Suratlarından pislik akanların derin ittifakı yine oklarını 
üzerimize çevirmiş durumda.

"Üç Hilal"in artan kuvveti malum çevreleri çok rahatsız 
ediyor.

Uykularını kaçırıyor, iştahlarını kesiyor.

Türk milletinin birlikte yaşamasından rahatsızlık duyanların 
hedefinde biz varız.

Bin yıllık kardeşliği bozmak için fırsat kollayanların menzi-
linde biz yer alıyoruz.

Federasyon özleminden yanıp kavrulan ihanet odaklarının 
kızgınlığı bize yöneliktir.

Türkiye’yi bölmek, Cumhuriyeti tasfiye etmek, mil-
leti ayrıştırmak isteyenlerin hevesleri Milliyetçi Hareket 
düşmanlığıyla bileniyor.

Küresel güçler taşeronları vasıtasıyla zehir kusuyorlar.

Biz millet dedikçe, iş birlikçi AKP kıvranıyor.

Biz çözülmeye ve çöküşe izin vermeyeceğiz dedikçe AKP’yi 
hafakanlar basıyor.

Biz Türk milleti tektir, başkenti Ankara’dır, dili Türkçedir 
diye seslendikçe AKP namlusunu üzerimize çeviriyor.
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İleri demokrasi yalandır, daha fazla özgürlük iddiaları boş-
tur, hukukun üstünlüğü sözleri aldatmadır dedikçe, AKP bize 
hayâsızca çamur atıyor.

AKP Hükûmeti, bir tarafta Okyanus ötesiyle kol kola 
Türkiye’nin temellerine dinamit yerleştiriyor, diğer tarafta ise 
buna karşı çıkan Türkiye sevdalılarına hakaretler yağdırıyor.

AKP’yle birlikte çirkefliğin dik duruş olarak izahına biz itiraz 
ettik.

İkiyüzlü siyasetin bariyerleri yıkmak olarak tevil edileme-
yeceğini açıkça ifade ettik.

Tavizin, sırnaşmanın, ezberleri bozmak olarak makyajlan-
masına sessiz kalmadık.

Önce Kürt sorunu diyen, sonra çark eden ve demokratik 
açılım isminde karar kılan, en sonda da millî birlik ve kardeşlik 
projesi olarak isimlendirilen yıkım sürecine karşı çıktık.

Habur’daki aşağılık terörist karşılama törenlerini “umut 
verici gelişmeler” olarak yorumlayan Başbakan Erdoğan’ı şid-
detle eleştirdik.

Bununla birlikte teröristlerin “Pişman değiliz.” demelerine 
rağmen, Ceza Kanunu’nun pişmanlık hükümlerini uygulatan 
Başbakan Erdoğan’ın başkanı olduğu AKP Hükûmetini de el-
bette yerden yere vurduk.

TRT Şeş’i açarak iki dilli hayatın tohumlarını saçtıkları za-
man, millî devletin arkadan hançerlendiğini söyledik ve asla 
kabul etmeyeceğimiz muhataplarına ilettik.
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12 Eylül Referandum öncesinde, yapılan Anayasa değişik-
likleriyle yıkımın hukuki altyapısının oluşturulduğunu Başba-
kanın sözleriyle tespit ettik ve demokratik tepkimizi gösterdik.

Yetmez ama evetçilerin, bölücü mihrakların, Okyanus öte-
si fetva makamlarının, kalemi ve zihni kiralık sözde aydınların, 
peşmerge reisinin ve İmralı canisinin içinde olduğu geniş bir 
koalisyonun Anayasa değişikliklerine evet kararını şiddetle 
reddettik.

Sırf bu yüzden, özellikle 12 Eylül Referandum sürecinde 
AKP’nin Partimize yönelik alçakça tertiplerine maruz kaldık.

Tıpkı bugünkü gibi, besin kaynakları haram olan ve dışa-
rıdan yönlendirilen yandaş basının üzerimize attığı pisliklere 
şahit olduk.

Özgürlükçü oldukları yalanlarıyla ortalıkta boy atan ve dı-
şarından havale edilen paralarla ayakta duran bazı sivil top-
lum kuruluşlarının gözü dönmüşlüklerini gördük ve yaşadık.

Referandumda evet oyu çıkması için kaymakamlar, valiler 
âdeta seferber edildiler.

Partimizin pankartları tetikçi ve küstah kamu görevlileri 
tarafından arsızca indirildi.

Değişim, demokrasi ve özgürlük kandırmacısıyla 12 Eylül 
Referandumundan evet kararı çıkması için her çarpıtmaya 
başvuruldu.

Demokratik özerklik, ana dilde eğitim, federasyon talep-
leri AKP’nin bölücüler için inşa ettiği sığınakta palazlandı ve 
cüret kazandı.
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Yıkımın tüm aktörleri 12 Eylülde yapılan Referandum ön-
cesinde fazla mesai yaparak, demokrasi kostümüyle ihanet 
sirkinde akılları çelmeye çalıştı.

Başbakan Erdoğan’ın ilkesiz ve fırsatçı siyaset anlayışının 
en şaibeli ve lekeli yönlerinden birisi, 12 Eylül 1980 Darbesi 
edebiyatı ile Ülkücü camia üzerinde oynamaya çalıştığı çirkin 
oyunlar olmuştur.

Başbakan Erdoğan utanmadan ve yüzü kızarmadan sahte 
gözyaşları dökerek, aziz dava arkadaşlarımın acılarını, anılarını 
ve mağduriyetlerini siyasi amaçlarla istismar etti.

Eşine ve benzerine rastlanmayacak bir riyakârlıkla, bugün 
hayvan diyerek alçakça saldırdığı aziz dava arkadaşlarımızdan, 
geçmişte şehit olanların mektuplarını siyasi rant aracı olarak 
kullanmaya yeltendi.

Milliyetçi Hareketin mensuplarına faşist, kovboy, katil, eli 
silahlı, kandan beslenen diyerek küfürleri sıralayan bu omur-
gasız siyasi zihniyet ahlaksızca üzerimize musallat oldu.

Türk milliyetçiliği ve Milliyetçi Hareket düşmanlığının kro-
nik hastalık hâlini aldığı çok iyi bilinen Başbakan, siyasi çıkar 
hesabıyla 12 Eylül 1980 mağduriyeti sahte maskesini takmak-
tan zerre kadar çekince göstermedi.

Bu ahlak dışı senaryoda, kendilerini “eski ve bağımsız Ülkü-
cü” olarak tanıtan bazı çevrelerin desteğini bulması ise siyasi 
tarihimize kara bir leke olarak geçti.

Anayasa referandumu sonrası 12 Eylül 1980 darbesinin 
sorumlularının yargılanmayacağı anlaşılınca Başbakanın göz 
göre göre yalan söylediği ortaya çıkmış oldu.
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Böylece bu ahlak dışı senaryonun yazarlarının, aktörlerinin 
ve figüranlarının maskeleri düştü ve gerçek hüviyetleri de tüm 
çirkinlikleriyle gün yüzüne çıktı.

Başbakan Erdoğan’ın bütün bu olanlardan utanmadığını ve 
sıkılmadığını gösteren yeni gelişmelere tüm dava arkadaşla-
rım bir kez daha tanık oldu.

Nitekim bu zihniyet, ülkücülerin aklı ve idrakiyle alay eder-
cesine 12 Haziran 2011 seçimleri sürecinde de Milliyetçi Ha-
reket camiasını hedef alan siyasi sahtekârlık teşebbüslerini 
sürdürdü.

Ancak, milletvekili aday listelerinin açıklanmasıyla bu oyu-
nun sonuç vermediği, “eski ve bağımsız ülkücü” kartvizitiyle 
siyasi ikbal peşinde koşanların umduklarını bulamadıkları 
ortaya çıktı.

Nitekim Başbakan Erdoğan bu şahısları kullanmış ve bir 
kenara bırakmıştır.

Şimdi herkes yaşanan bütün bu çirkinliklerden gerekli 
sonuçları ve dersleri çıkarmak durumundadır.

AKP’ye hizmet yarışına giren, bu amaçla siyasi mazilerine 
leke düşürenler, bütün bunlara rağmen AKP milletvekili aday 
listelerinde dışlandılar.

Bu durumda bu çevrelerin yapması gereken, Türkiye’nin 
karşı karşıya bulunduğu, devlet ve millet olarak geleceğimizi 
tehdit eden beka sorunları karşısında yerlerini, saflarını ve ko-
numlarını yeniden belirlemeleridir.
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Tercih ve seçim ortadadır: Ya PKK açılımının ve Habur re-
zaletinin peşinden gideceklerdir ya da Türkiye’nin millî birliği, 
millî kimliği ve kardeşliğinin yanında saf tutacaklardır.

Kendileri için gerçek bir vatanseverlik sınavı olan bu süreç-
ten nasıl çıkacaklarını elbette hep birlikte göreceğiz.

Yine Referandum sürecinde bazı belediye başkanlarımızın 
teftiş ve soruşturma baskısıyla istifa etmeleri sağlanmış, va-
dedilen ikballerle partilerinden ayrılmaları sağlanmıştır.

AKP’nin arkası kesilmeyen tahriklerinin, kışkırtmaları-
nın ve provokasyonlarının özünde MHP düşmanlığı olduğu 
kuşkusuzdur.

Türkiye’nin 12 Hazirandan sonra, başkanlık sistemi eliyle, 
eyaletlere bölünmesi ve federasyona dönüştürülebilmesi için 
bizim siyasi yapıda etkisiz bir aktör olmamız planlanmaktadır.

Başbakanın ustalık dönemi, Türk milletinin etnik temelde 
ayrışmasını öngörmektedir.

Çıraklıkta hazırlık yapan ve iç muhalefeti dış destek-
le etkisizleştiren, kalfalık döneminde yıkımın ihalesini alan 
Başbakan, şimdi Türkiye’yi uçurumdan aşağı atmak için des-bakan, şimdi Türkiye’yi uçurumdan aşağı atmak için des-
tek istemektedir.

3 Kasım 2002 seçimlerinden önce MHP’siz hükûmet proje-
si, yerini şimdi MHP’siz Meclis arayışlarına bırakmıştır.

Ismarlama anketlerle kamuoyunun yönlendirilmeye 
çalışılmasındaki maksat budur.
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Aldatma ve kandırmada sınır tanınmamasının amacı 
bundan ibarettir.

Açılım denilen yıkım projesine dönük görüşlerimizden ve 
duruşumuzdan rahatsızlık duyanlar var güçleriyle harekete 
geçmişlerdir.

Milliyetçi Hareketi hain emellerine ulaşmada engel olarak 
görenler fütursuzca ve rezilce saldırılar düzenlemektedirler.

Hatırlayınız, Referandumdan sonraki günlerde, yıkım pro-
jesiyle ilgili kanaatimizin ilerleyen süreçte ne olacağı sorgulan-lan-
mış ve nasıl bir pozisyon alacağımız sürekli olarak tartışılmıştı.

Sonu ve sonucu ne olursa olsun;

Türkiye’nin bölünmesini hızlandıracak ve milletimizin da-
ğılmasını sağlayacak PKK açılımına dün nasıl karşı durmuşsak, 
artan bir şekilde bundan sonra da buna devam edeceğiz.

•  Türk milletini, etnik kimliklerin baskılarıyla sindirmeye 
çalışanlara fırsat vermeyeceğiz.

•  PKK’nın muhatap kabul edilmesini, İmralı canisinin affe-
dilmesini, iki dilli hayat taleplerini asla kabul etmeyeceğiz.

•  Demokratik özerklik zırvasını raddeceğiz.

•  Yeni Anayasa’da etnik kimliklerin tanınmasına müsaade 
etmeyeceğiz.

•  Bölücülüğün meşrulaşmasına, terörün masumlaşmasına 
rıza göstermeyeceğiz.

Ve yıkıma karşı duracağız, Türkiye’ye sahip çıkacağız.
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Tekrar hatırlatıyorum:

•  Milliyetçi Hareket hıyanete geçit vermeyecektir.

•  Milletimizin 36 parçaya ayrılmasına izin vermeyecektir.

•  Yolsuzluğa ve yoksulluğa prim verdirmeyecektir.

Biz, bebek katiliyle kurulan pazarlık masalarını, mutabakat 
arayışlarını deşifre ettik.

Kimin şerefli, kimin şerefsiz olduğunu öfke nöbetlerine gi-
renlerin yüzüne tuttuğumuz aynayla gösterdik.

Ermeni açılımıyla ecdadımızı sorgulamaya çalışanlara 
meydan vermedik.

Türk milletinin aleyhine olacak her girişimin karşısında 
dimdik durduk.

Onay vermedik, eyvallah etmedik, görmezden gelmedik.

İşte sırf bunlardan dolayı Başbakan ve partisinin iftiraları-
nın odağındayız.

Bu yüzden Okyanus ötesinden yönlendirilen İnternet site-
lerinin kara çalmasıyla yüz yüzeyiz.

Hedef Milliyetçi Hareket ve Ülkücülerdir.

Türkiye’nin çözülmesi, Türklüğün harap edilmesi bizim za-
yıflamamıza bağlıdır.

Adımızı, acımızı, anımızı, sembollerimizi ve kimliğimizi kul-
lanarak aramıza sızmaya çalışan ve yüzleri karanlıkta kalarak 
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nefretlerini saçan alçakların yaydıkları nifakların nedenleri 
burada aranmalıdır.

Buradan hepinize sormak ve cevabınızı yüksek sesle 
duymak istiyorum:

Milliyetçi Hareket Partisine yönelik saldırıları cevapsız 
bırakacak mısınız? 

Ülkücüleri istismar etmeye yeltenenlere onay verecek 
misiniz? 

Her ne adla olursa olsun, bizim gibi görünen, ama başka 
yerlerin misyonerliğini yapanları affedecek misiniz?

AKP’nin tuzaklarını, şer ittifakının oyunlarını başlarına ge-
çirecek misiniz? 

İşte size de bu yakışır.

Hepinizle iftihar ediyorum. 

Her birinizle övünüyorum.

Sağ olun, var olun.

Aziz Dava Arkadaşlarım,
Ülkemizin etrafı neredeyse ateş topuna dönmüştür.

Tunus’ta başlayan toplumsal hareketler Mısır’da zirve yap-
mış ve Libya’da kan gölü hâline gelmiştir.

Şimdi de komşu ülke Suriye karışıklığın ve kaosun içine 
düşmüştür.
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AKP’nin stratejik iş birliği yaptığı Esat yönetimi, halkına 
ölüm saçmaktadır.

Ortak Bakanlar Kurulu toplantıları yaptıkları ülke, tankıyla 
kendi insanının üzerine gitmektedir.

Mısır’daki olaylara ABD’nin düşüncelerini taşıyan, Libya’ya 
Haçlı zihniyetinin düzenlediği hücuma rıza gösteren ikti-
dar partisi Suriye konusunda birkaç söz dışında tepkisiz ve 
hareketsizdir.

Başbakanın kardeş olarak ilan ettikleri bir bir köşeye 
sıkışmaktadır.

Hepsinin elinden kan damlamaktadır.

Sıfır sorun siyaseti, Orta Doğu’da duvara toslamış, “one 
minute” sahteliğinin foyası dökülmüştür.

Vizeleri kaldırmakla övünen Başbakan’ın, acaba Suriye’den 
gelecek mültecilere karşı bir ön hazırlığı ve karşı planı                     
var mıdır?

Aralarında PKK’lı canilerin de sınırlarımıza girme ihtimali-
ne karşı bir tedbiri ve düşüncesi bulunmakta mıdır?

Suriye’nin kendi halkına orantısız güç kullanmamasını tav-
siye eden iktidar zihniyetinin, yaklaşan tehlikelerle ilgili bu-
günden bir öngörüsü ve çalışması yer almakta mıdır?

Dışarındaki istikrarsızlıklar, Büyük Orta Doğu Projesi’nin 
hedefine adım adım gittiğini göstermektedir.

Yakın coğrafyalardaki dengesizlikler ve halk hareketleriyle 
Türk milletine aba altından sopa gösterilmektedir.
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Bu hadiselerin bulaşıcı etkisi yavaş yavaş kendisini göster-
meye de başlamıştır.

AKP küresel güçlerin planlarına mihmandarlık yaparak ar-
kasındaki desteğin çekilmemesine uğraşmaktadır.

Okyanus ötesinden gelen istihbarat şefleri, AKP’yi kendi 
amaçları doğrultusunda daha da kemikleştirmek için hareke-
te geçmişlerdir.

Özellikle Türkiye’nin 12 Hazirandan sonraki manzarası, 
sosyal ve siyasal yapısı için hummalı bir faaliyet söz konusudur.

Ümitler ve beklentiler AKP’nin üçüncü dört yıla dönmesi 
üzerine şekillenmiştir.

Bu nedenle, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi önce meş-
gul edilmek ve sonra da yok edilmek istenmektedir.

Başbakan Erdoğan’ın Okyanus ötesinden aklına sokulan 
Başkanlık sistemi ve eline tutuşturulan iki partili siyasal sis-
tem içinde Milliyetçi Harekete yer yoktur.

Yani bölünmüş Türkiye’nin son provaları AKP ve küresel 
fitne merkezleri tarafından son sürat yapılmaktadır.

Bunun için bölücü mihraklar ve etnik terör, sahibinin dü-
şüncelerini dillendirmektedir.

Türkiye bugünkü bölücülük çıkmazına ve devlete, millete 
meydan okuyan küstahlıklara aşama aşama getirilmiştir.
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Gerek Başbakanın, gerekse de Cumhurbaşkanının sözleri 
ve hazırlıkları ülkemizi tartışmaların ve belirsizliğin girdabına 
sokmuştur.

2005 yılının Nisan ayında gerçekleştirdiği Norveç ziyare-
tinde; Kürt sorununu sanal olarak değerlendiren Başbakan, 
aynı yılın Ağustos ayında Kürt sorununu demokratikleşme 
sorunu olarak görmüştür.

İzleyen süreçte, “Kürt sorununu savunuyorum ve savun-
maya devam edeceğim.” diyen yine aynı kişi olmuştur.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, 2008 yılının Mart ayın-
da, Kürt sorunu Türkiye’nin sorunudur, diyerek eksi genel baş-
kanıyla aynı karede buluşmuştur.

Bugün ise Başbakan Erdoğan Kürt sorunu yoktur, diyerek 
çok farklı bir noktaya gelmiştir.

PKK açılımıyla Türkiye’nin kilidini açmaya çalışan Başba-
kan Erdoğan seçimler öncesi yeni bir aldatmanın ve ikiyüzlü-
lüğün içine tekrar girmiştir.

Madem bu gerçek kabul edilmiştir, o zaman demokra-
tik açılım adı verilen yıkım projesinden vazgeçildiği de ilan 
edilmelidir.

Ne var ki, Başbakan bu yolda kararlılıkla ilerleyeceklerini 
ısrarla ifade etmiştir.

Kürt kökenli kardeşlerimizi istismar eden Başbakan, bu 
defa da milliyetçi muhafazakâr kardeşlerimizi kandırmaya 
girişmiştir.
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Anlaşılan odur ki, PKK açılımı parola değiştirmiştir.

Hedef yine ayınıdır.

Bölücüleri şımartan, etnik tahrikleri azdıran Başbakan, 
eğer başarılı olursa ustalık döneminde etnik kimliklere hukuki 
meşruiyet kazandıracaktır.

Anayasa Mahkemesi bile bu konuda ikna olmuştur.

Nitekim Mahkeme Başkanı adeta iktidarın yanında hizaya 
girmiştir.

Şu ifadeler, Anayasa Mahkemesinin 49. kuruluş yıl dönü-
münde Anayasa Mahkemesi Başkanının ağzından çıkmıştır:

“Ön koşulsuz bir şekilde, tüm toplumsal  farklılıkların si-
yasal etkinlikleri ve güçleri ne olursa olsun, Anayasa yapım 
sürecinde kurucu ve değerli olarak görülmesi, onların talep ve 
beklentilerinin Anayasa yapımında temel meşruiyet dayanağı 
olarak kabul edilmesi şarttır.”

Anayasa Mahkemesi Başkanı bu sözlerle neyi ifade 
etmektedir?

Kimlerin kurucu olmasını dilemektedir?

Aklının köşesinde, dilinin altında ne vardır?

Hukuk adamları, yargı mensupları ne zamandan beridir 
üniter yapıyı sulandıracak, farklılıkları Anayasa’ya taşıyacak 
tekliflere açık ve sıcaktır?

Madem Anayasa’dan memnuniyetsizlik vardır, o zaman 
Anayasa Mahkemesinin başında sorumluluk almaya ne gerek 
vardır?
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Anayasa Mahkemesi Başkanının Anayasa’yı rencide ede-
cek söz ve tavırları bizatihi Anayasa’nın ruhu ve lafzıyla 
çelişmektedir.

Kurucu değerleri tartışmaya açan sözleri bulunduğu ma-
kamla bağdaşmamaktadır.

Anayasa Mahkemesine dava açmayı kolaycılık olarak gö-
ren Mahkeme Başkanının bunu söylemeye salahiyeti ve hakkı 
var mıdır?

Görüyorsunuz, etnik bölücülüğün talepleri nerelere kadar 
ulaşmış ve nerelerde yankı bulmuştur.

Kimliklerin tanınması ve yasal güvenceye kavuşması, Mil-
liyetçi Hareket dışında herkesin hemfikir olduğu bir konudur.

Şartlar olgunlaştığında, ana dilde eğitim ve iki dilli hayat 
üzerinde hemen hemen tam mutabakat olacaktır.

Ve bundan sonra sırayı önce özerk, sonra bağımsız Kürdis-
tan fitnesi alacaktır.

Bugün camiler bile ayrılma noktasına gelmiştir.

Alternatif cuma namazları kılınmaya başlanmıştır.

Kardeşliğin bozulması için tehlikeli bir süreç devrededir.

Sözde demokratik çözüm çadırları, ihanetin yuvalandığı 
yerler haline gelmiştir.

Yeni Anayasa konusunda pazarlıklar kızışmış, AKP Hükû-
meti bölücülere el altından 12 Haziran sonrasına randevu 
vermiştir.
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İmralı’da yatan cani, Tunus ve Mısır benzeri bir ayaklanma 
ve isyan için çağrılarda bulunmuştur.

Özerklik için harekete geçilmesini yandaşlarına talimat 
olarak iletmiştir.

Bölücü kuşatma şehirleri yaşanmaz hâle getirmiş, insanı-
mızı hayatından bezdirmiştir.

Pis elleriyle bayrağımızı yırtanlar, ayaklarını silenler, yer-
lerde sürüyenler milletimizin vicdanını kanatmıştır.

Atatürk büstlerine alenen saldırılar düzenlenmektedir.

Cumhuriyet yaralanmakta, taşlar bağlandığından katiller 
serbestçe dolaşmaktadır.

Arabalar yakılmaktadır.

Sokaklara molotof atılmaktadır.

Maskeli teröristler AKP’den aldıkları destekle şehirleri 
yaşanmaz hâle getirmişlerdir.

İş yerleri kundaklanmakta, kamu binaları ateşe 
verilmektedir.

Teröristler gemi azıya almışlar ve AKP Hükûmetinin sun-
duğu imkânları sonuna kadar kullanmışlardır.

Canileri himaye eden, inlerinde rahat etmeleri için katkı 
sağlayan peşmerge kalıntısı ise Başbakanla birlikte sıra gece-
leri düzenlemektedir.
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Kandil’e verilen sözlerin, İmralı canisine yönelik vaatlerin, 
eğer mümkün olursa yeni Anayasa’da karşılık bulacağını şim-
diden görmek mümkündür.

Gelişmeler devlet, millet ve ülke birliğinin bir yol ayrımına 
sürüklendiğini ortaya koymaktadır.

Bu itibarla 12 Haziran karar ve kader anıdır.

Bu karanlık gidişe son verilemez ise,

•  Türkiye önce iki dilli ve iki ortaklı can çekişen tek devlete; 

•  Sonra çok dilli ve çok ortaklı bir federal devlet yapılan-
masına doğru yol alacaktır. 

•  Hızı teslimiyetin dozuna ve hızına bağlı olarak deği-
şecek bu aşamadan sonra ise Türkiye iki seçenek arasına 
sıkıştırılacaktır: 

•  Bunlardan birincisi; ayrı ayrı kimlik oluşturmuş ve millet-
ten ayrılmış kardeşlerin ve coğrafyaların da birbirinden uzak-
laştığı parçalanma ve küçülme sürecidir. 

•  Diğeri ise, küresel gücün öncelik vererek dayatacağı mo-
del olan Irak’ın kuzeyini içine alacak ve aşiret reislerini kucak-
layacak şekilde çok devletli ve milletli konfederal devlet ya-
pılanmasıdır. 

Sahibi Amerika Birleşik Devletleri olan ve eş başkanlığı-
nı övünerek Başbakan Erdoğan’ın yaptığı Büyük Orta Doğu 
Projesi’nin Türkiye’ye dayattığı ve Başbakanı arkasından ittiği 
uçurum budur.
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Bu vahim gidişatın devamı hâlinde, Türkiye Cumhuriyeti’ne 
yegâne anlam kazandıran ve mevcudiyetine derinlik veren üç 
temel unsurdan;

•  Vatanını oluşturan coğrafyanın, 

•  Beşeriyetini oluşturan milletin ve 

•  İradesini temsil eden devletin bugünkü sınır, nüfus ve 
yapı ile devamı kesinlikle mümkün olmayacaktır. 

Başbakan’ın iftiharla Eş başkanlığını yaptığı ve İslam dün-
yasına kan ve gözyaşından başka bir sonuç getirmeyen Büyük 
Orta Doğu Projesi’nin Türkiye ayağı, rol paylaşımı içinde olan 
PKK ve AKP ortaklığıyla yürümektedir.

Bunun için tahrikler kabından taşmış, millî değerlerimize 
saldırılar yoğunlaşmıştır.

Milletimiz neyi kendisine mal etmişse, dünden bugüne 
millî miras olarak ne ulaştıysa hedef haline gelmiştir.

Mesela okullarda okutulan And’ımızın kaldırılması için adi-
ce bir çaba görülmektedir.

Üstelik AKP Hükûmeti buna çanak tutmakta, ortam ve 
zemin hazırlamaktadır.

Ancak hiçkimse endişe etmesin ki;

Türküm, doğruyum, çalışkanım diyen yavrularımızın sesini 
hiç kimse kesemeyecektir.

Türk milleti üzerinde cerrahlık yapmaya cüret edenler, 
bölmeyi akıllarından geçirenler yanılıp yok olmaya eninde 
sonunda mahkûm olacaklardır.
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Muhterem Dava Arkadaşlarım,
Şüphesiz Türkiye’nin yeni bir Anayasa’ya ihtiyacı olduğunu 

düşünüyor ve yapacaklarımız arasında buna da yer veriyoruz.

Bizim millî ve demokratik Anayasa anlayışımız ve bu konu-
daki görüşlerimiz berraktır.

Türkiye’nin gerçek anlamda bir “Toplum Sözleşmesi 
Belgesi” niteliğinde yeni bir Anayasa’ya ihtiyacı olduğunu 
biliyoruz.

Anayasa’nın mümkün olabilecek en geniş siyasi ve top-
lumsal uzlaşı temelinde ve demokratik bir tartışma zeminin-
de hazırlanmasını zorunlu görüyoruz.

Anayasa değişikliği veya yeni bir Anayasa yapılmasında 
öncelikli ve önemli gördüğümüz temel ilkeler ve hedefler ise 
şunlardan oluşmaktadır:

•  Temiz yönetim ve temiz siyaset anlayışının hâkim 
kılındığı,

•  Demokrasiye aykırı uygulamaların bertaraf edildiği, 

•  Düşünce, inanç, teşebbüs, örgütlenme ve benzeri alan-
larda temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan demokra-
tik devlet yapısına ulaşmak amacımızdır. 

Millî ve üniter varlığımızı güvenceye alan Anayasa’mızın 
başlangıç kısmında ve ilk üç maddesinde ifadesini bulan esas-
lara ve Cumhuriyetin kurucu değerlerine saygı ve riayet temel 
hareket noktamızdır.

 •  Vatandaşlarımızın aynı milletin ferdi olmaktan gurur 
duyacağı, 



126

• Ayrışmayı değil bütünleşmeyi, 

• Farklılaşmayı değil kucaklaşmayı, 

• Kutuplaşmayı değil kaynaşmayı sağlayacak toplumsal 
uzlaşmanın gerçekleştirilmesini hedefliyoruz.

Birbirinden uzaklaşmamış, birbirine yabancılaşmamış bir 
millet yapısı ile etnik köken, inanç, mezhep gibi özelliklerin 
millî kimliğin ve bin yıllık kardeşliğin zenginliği olarak görül-
düğü bir toplum hayatına kavuşulmasını istiyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi; 

•  Cumhuriyetin temel nitelikleri, 

•  Türk millî kimliği, 

•  Demokratik rejim ve temel insan hakları gibi değerleri 
vazgeçilmez olarak kabul eden ve bunların uzlaşma arayışı adı 
altında tartışılmasını reddeden bir anlayışa sahiptir.

•  İç huzur ve güvenliği tehlikeye düşürecek, 

• Etnik bölücülüğün önünü açacak 

•  Ve ayrıcalıklı terörün siyasi gündemi ve emellerine hiz-
met edecek yaklaşımlara karşı çıkacağız ve bu yöndeki eğilim-
lere meşru zeminlerde her daim direneceğiz.

Bu çerçevede; tek millet-tek devlet esasına dayanan, üni-
ter yapıdaki millî devlet bünyesinde;

•  Etnik kimliklere siyasi ve hukuki statü tanınarak çok 
parçalı millet yapısı oluşturulmasına,
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•  Kişi hak ve özgürlüklerinin etnik temelli kolektif haklara 
dönüştürülmesine,

•  Türkçe dışındaki dillere ve farklı kültürlere resmî statü 
kazandırılarak yapay azınlık yaratılmasına,

•  Millî kimlik tanımının değiştirilerek “Türkiyelilik” kavra-
mının esas alınmasına ve Türk milleti kavramı yerine ikame 
edilmeye çalışılmasına,

•  Türkçeden başka dillerde “ana dil” olarak eğitim 
yapılmasına,

•  Türkiye’nin idari yapısının değiştirilerek yerel yönetimle-
rin mahallî parlamento olarak çalışacağı özerk bölgeler siste-
minin hayata geçirilmesine imkân ve zemin hazırlayacak hu-
suslara sonuna kadar karşı çıkacağız.

Bu ilkelerimiz dâhilinde yeni Anayasa’yı hazırlayacağız 
ve gerekli demokratik adımları mutlaka uzlaşma ekseninde 
atacağız.

Bu görüşlerimizi kabul eden herkesle, her ortamda konuş-
maya hazırız.

Buradan Başbakan Erdoğan’a sormak isterim ki;

Yeni anayasada siz neleri öngörüyorsunuz, hangi değişik-
likleri yapmayı planlıyorsunuz?

Abant toplantılarındaki Anayasa hazırlıklarının, TESEV ve 
TÜSİAD’ın Anayasa çalışmalarının sizin için ön taslak olup ol-
madığı konusunda ne söyleyeceksiniz?

İlk üç maddeyle ilgili aklınızdan ne geçiyor?
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Etnik kimliklerin Anayasa’da tanınması için bir düşünceniz 
var mı?

Devletin üniter yapısına sadakatle bağlı olacak mısınız?

Türkçeden başka dilleri Anayasa’ya almayı istiyor musunuz?

Nedir Anayasa konusundaki teklifleriniz?

Sınırlarınız, ilkeleriniz nelerden oluşmaktadır?

Bunların cevabını büyük Türk milleti beklemekte ve bir an 
önce duymayı istemektedir.

Aziz Dava Arkadaşlarım,
Milliyetçi Hareket Partisi olarak Seçim Beyannamemizi 28 

Ocak 2011 tarihinde açıklamıştık.

Ve tüm hazırlıklarını ilk önce tamamlayan tek parti gururla 
söyleyebilirim ki biz olduk.

Parti olarak “2023 Yükselen Ülke Türkiye” vizyonu çerçe-
vesinde milletimizi aydınlığa ve refaha ulaştırmanın hedefini 
belirledik.

Bağımsızlığa kilitlenmiş ve millîlik vasıflarına bütünüyle 
haiz olan Üreten Ekonomi Programı’yla milletimizin sorunla-
rını çözmek için ses verdik.

Bu programımızın temel amaçları arasında;

•  İstihdam dostu, sürdürülebilir bir büyüme ortamını tesis 
etmek, 
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•  İşsizlik ve yoksulluğu azaltmak ve gelir dağılımını daha 
adil hâle getirmek, 

•  Rekabetçi bir kur politikası uygulamak, üretim ve ihra-
catın ithalata bağımlılığını azaltarak rekabet gücü yüksek bir 
üretim ekonomisi tesis etmek, 

•  Ekonominin dış kaynak bağımlılığını azaltarak şoklara 
dayanıklı hâle getirmek ve kırılganlığı azaltmak, 

•  Kamu ve özel sektör borç stokunu sürdürülebilir bir sevi-
yeye indirmek vardır.

Dört yıllık ekonomi programımızda yıllık ortalama % 7 bü-
yümeye ulaşmayı hedefliyoruz.

Ve her yıl yaklaşık 700 bin insanımıza aş ve iş kapısı açmayı 
amaçlıyoruz.

Enflasyonu, hayat pahalılığını da azaltacak şekilde %5’in 
altına çekmeyi planlıyoruz.

Bu amaçla, öncelikle kamu açıklarını ve kamu borç stoku-
nu azaltacağız.

Kamu kesiminin mali piyasalar üzerindeki ağırlığını 
hafifleteceğiz.

Faize, Başbakanın boş ve gerçeklerden yoksun değerlen-
dirmesi gibi yaklaşmayacağız.

Ve faizlerin düştüğü bir ortama mutlaka ulaşacağız.

Kimse kaygılanmasın, borçlananlar, taksitle ev, araba 
alanlar, tüketici kredisi, zirai ya da esnaf kredisi kullananların 
hiçbir hak kaybı olmayacak.
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Hatta muhatap oldukları faiz yükleri daha da azalacak.

Herkesin gücüne göre kurgulanmış adaletli bir vergi siste-
mi tesis edeceğiz.

Marketten, pazara kadar hayatın hemen hemen her alanın-
da, vatandaşlarımızın ödemek zorunda oldukları dolaylı ver-
gileri Allah’ın izniyle azaltacağız.

Dar gelirli kardeşim daha huzurlu olacak.

Cebinde daha fazla para kalacak.

Çocuğuna daha çok harçlık verecek.

Evine bir ekmek fazla götürecek. 

Filesi daha çok dolacak.

Sermayeyi tabana yayacağız ve ekonomiye canlılık 
getireceğiz.

Bürokratik işlemleri basitleştiren ve tüm işlemleri tek mer-
kezde yapılmasına imkan sağlayan “Tek Durak İş Merkezleri”ni 
kuracağız ve yaygınlaştıracağız.

Muhtaç ailelerimize “Hilal Kart”la ulaşacağız.

Dertlerini “Hilal Kart”la bitireceğiz.

İhtiyaçlarını “Hilal Kart”la gidereceğiz.

Onları kimseye muhtaç etmeyeceğiz.

Mahalle esnafından mutluluk içinde alışveriş yapmalarını 
sağlayacağız.
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“Hilal Kart” yüzleri güldürecek.

Çocukları sevindirecek.

Anaları umutlandıracak.

Babaları rahatlatacak.

Esnaf kardeşimizin geliri artacak.

Yoksul hanelerimizin en az bir ferdine iş imkânı sağlayacağız.

İşe giresiye kadar da aile sigortasından faydalandıracağız 
ve asgari ücretin yarısını kendilerine vereceğiz.

Ev hanımlarımız bunda öncelikli olacaklardır.

Hedefimiz ilk etapta net 825 TL’lik asgari ücrettir.

Milyonlarca asgari ücretlimizi bugüne nazaran rahatlataca-
ğız ve sorunlarını bir nebze de olsa çözeceğiz.

Hiç kimse bugün aldığı devlet yardımlarından mahrum 
kalmayacak.

Artan bir şekilde yardımları vermeye devam edeceğiz.

Kimse aç ve açıkta kalmayacak.

Sobası tütmeyen hiçbir ocak bulunmayacak.

Elleri titreyen yavrular Allah’ın izniyle asla olmayacak.

Yuvalar sıcak, sofralar zengin, yüzler sevinçle dolacak.

Konutu olmayan yoksul kardeşlerimize konut yapacağız.
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Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize oturacakları konut 
temin edeceğiz.

Artık dar gelirlilere kira yardımı yapmaya başlayacağız.

Yaşlılarımıza tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz.

Sözleşmeli, 4/B’li, 4/C’li kim varsa kadroya alacağız.

Sözleşmeli öğretmenlerimizi kadrolu yapacağız.

Emekli kardeşlerimiz bizimle bir maaş fazla alacaklar.

Torunlarına harçlığı rahatlıkla verecekler.

Çiftçilerimiz bizimle rahata erecekler.

Daha ucuz elektrik kullanacaklar.

Tarımsal desteklemeleri millî gelirin % 1,5’ine çıkaracağız.

Besi hayvancılığı desteğini % 50 artıracağız.

Mazottaki KDV’yi ve ÖTV’yi kaldıracağız.

Daha ucuza mazot temin edecekler.

Buğdayı, mısırı, pamuğu, soyayı, ayçiçeğini, çeltiği, fındığı, 
üzümü, kayısıyı, çayı, zeytini ve yer fıstığını destekleyeceğiz.

Çiftçilerimiz borçlarının altında ezilmeyecekler.

Ürünleri para edecek, alın terlerinin karşılığını mutlaka 
alacaklar.

Esnaf kardeşimizin umutları tazelenecek.
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KOBİ’ler canlandırılacak ve sorunları mutlaka giderilecek.

İş âleminin önü açılacak ve yatırım yapmaları için kolaylık-
lar sağlanacak.

Milletimizin her bir ferdine ulaşacağız.

Engelli kardeşimizin dayanağı olacağız.

Çocukların sevinci olacağız.

İşçimizin, memurumuzun, esnafımızın, çiftçimizin destek-
çisi olacağız.

Nerede gözü yaşlı biri varsa bizi bekliyor.

Nerede çaresizlikten kıvranan biçare varsa uzanacak elimizi 
gözlüyor.

Ankara sizleri istiyor.

Başkent Ankara sesinize kulak vermek için hazırlanıyor.

Herkese ulaşın.

Herkesi kucaklayın.

Her kalbi kazanın.

Hiçbir ayrım gözetmeyin.

Alayına sahip çıkın.

İnanıyorum ki, Ankara ses verecek bölücüler sinecek.

Ankara ses verecek çaresizlik bitecek.

Ankara ses verecek, işsizlik sona erecek.
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Ankara ses verecek, AKP arkasına bakmadan kaçacak.

“Ses Ver Ankara, Sesime Kulak Ver aziz Başkentliler!”

Şifresiz sınavlar için ses ver Ankara.

Çıldırmış ve akılsız projelerle milletimizi oyalayanları tasfi-
ye etmek için ses ver Ankara.

Mağdurun, mazlumun kılıcı, nefesi, yumruğu olmak için 
ses ver Ankara.

Şehidin, şühedanın hakkını savunmamız için ses ver Ankara.

Üniter yapının devamı için ses ver Ankara.

Türk milletinin birliği ve beraberliği için ses ver Ankara.

Her sorunun üstesinden gelmek, fitneyi alt etmek için ses 
ver Ankara.

Yandaşların değil, esnafın, çiftçinin, işçinin, memurun, üre-
ticinin mutlu olduğu bir Türkiye için ses ver Ankara.

Polise tokat atan şerefsiz elleri kırmak için ses ver Ankara.

Türk’üm demekten gurur duyan, seymenlere sahip çıkan 
bir Başbakan için ses ver Ankara.

Okyanus ötesine gitmeden de Başbakan olunabileceğini 
göstermek için ses ver Ankara.

BOP Eş Başkanlığıyla değil, Türkiye Cumhuriyeti Başba-
kanlığıyla övünen millî bir zihniyet için ses ver Ankara.

Bozkurdun ne olduğunu göstermek için ayağa kalk Ankara.

Kediye seğmen kıyafeti giydiren, seğmenleri kedi kılığına 
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sokan bu zihniyete şamarı indirmek için harekete geç Ankara.

Terörün kökünü kazımamız için sesimize kulak ver Ankara.

Refahı getirebilmemiz için sesimize kulak ver Ankara.

Kandil’i çökertmemiz, İmralı’yı susturmamız için ses ver 
Ankara.

Ankara’yı sizlerden istiyorum.

Adaylarının hepsini Mecliste görmeyi arzuluyorum.

Başaracak mısınız?

Gece demeden, gündüz demeden çalışacak mısınız?

Milliyetçi Hareketin düşmanlarına göz açtıracak mısınız?

Dedikodulara prim verecek misiniz?

Umut sizsiniz.

Çare her biriniz.

Son olarak şunu söylemek istiyorum:

Başbakan Erdoğan, seçim kampanyasında pusulayı iyice 
şaşırmıştır.

Hezeyan nöbetleri geçirir gibi herkese saldırmakta, ba-
ğırıp çağırmakta ve anlamsız ve yersiz benzetmelerde 
bulunmaktadır.

Dün İstanbul’da yaptığı konuşmada, şahsımı hedef alan; 
“Kırk çürük yumurta bir sağlam yumurta etmez.” sözleri bu-
nun en son örneği olmuştur.
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Benzetme takıntısı olan Başbakana cevabımız şudur:

Kırk çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz, ama 
kırk haramiden bir AKP çıkar. 

Cenab-ı Allah yâr ve yardımcımız olsun.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun.

Gül yüzünüz hep gülsün, hilal bakışınız hiç bozulmasın.

Evlerinizden neşe ve bereket hiç eksik olmasın.

13 Haziran sabahı bu kutlu şehirde, Milliyetçi Hareketin 
tek başına iktidarında buluşmak dileğiyle, hepinizi sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun.

“Ne Mutlu Türküm Diyene!”















08 MAYIS 2011

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ’NİN

“İSTANBUL MİLLETVEKİLLERİ 

ADAY TAKDİM TOPLANTISINDA”

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ





Aziz İstanbullular,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Değerli Milletvekili Adayları,

Kıymetli Hanımefendiler, Beyefendiler,

Yazılı ve Görsel Medyamızın Mümtaz Temsilcileri,

Buram buram tarih kokan, her köşesinde ecdadın hatıra-
larını barındıran bu kutlu şehirde sizlerle bir araya gelmekten 
dolayı son derece bahtiyarım.

558 yıl önce Fetihle birlikte kapılarını Türk milletine açan, 
çağ açıp, çağ kapatan İstanbul’da sizlerle kucaklaşmanın mu-
azzam heyecanını yaşıyorum.

Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Elleri öpülesi annelerimizi hürmetle andığımız bu anlamlı 
günde buluştuk.

145



146

Buradan her bir annemizin “Anneler Günü”nü kutluyor 
saygılarımı sunuyorum.

 Bu mutlu günün sevincini paylaşmak üzere bizleri bir kez 
daha buluşturan Cenab-ı Allah’a şükrediyorum.

 Anlamı ve sonuçları çok fazla olacak bu toplantımızda, 
sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir onur ve mutluluk du-
yuyorum.

İstanbul ses vermek için bugün burada.

Anadolu’nun her köşesine sesini ulaştırmak için ayakta.

Tuzla’dan Avcılar’a, Yenikapı’dan İstinye’ye, Eminönü’nden 
Bakırköy’e, Kadıköy’den Beşiktaş’a kadar yiğit yürekler bu 
salonda.

Dağınıklığı toplamak, zıtlıkları yumuşatmak, açılımı kapat-
mak, bölünmeyi durdurmak, ayrışmayı birleştirmek için Türki-
ye sevdalıları hareket halinde.

Bozkurt Taksim’e doğru başını kaldırarak çakallara, sırtlan-
lara haddini bildirme kararında.

Milisleri kovalamak, eş başkanları püskürtmek için bugün 
tam kıvamında.

İstanbul her şeyiyle hazırım diye sesleniyor.

İktidara talibim diye haykırıyor.

Bu defa olacak diye kararlılık gösteriyor.

Fatih’in anılarını sahiplenmek için azimliyim diyor.
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Başkent Ankara’nın arkasında durmak için her şeyimle 
varım diyor.

Vatanın sahipsiz olmadığını duyurmak için ses veriyor.

Ses ver İstanbul, bu sese kulak ver İstanbullu kardeşim.

Tıpkı beş buçuk asır önce olduğu gibi karar ver İstanbul.

Maviliklerinle umutlarımızı tazele İstanbul.

Yeşilliğinle yüzümüzü güldür İstanbul.

Boğazında ülkülerimizi yüzdür İstanbul.

Yedi tepenle, erenlerinle, tarihe mührünü vurmuş soylu du-
ruşunla, camilerinden yayılan eşsiz nurla Milliyetçi Hareket’in 
iktidarına destek ver İstanbul.

Dün “Üç Hilal”i burçlarında nasıl dalgalandırdıysan, Başba-
kanlıkta da aynı şekilde olmasına yardım et İstanbul.

Bu güzel toplantıyı düzenleyen bütün dava arkadaşlarımı 
ve emeği geçen herkesi canıgönülden tebrik ediyorum.

Sağ olun, var olun.

Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
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 Değerli Dava Arkadaşlarım,
Şu anda, Fethi Peygamber Efendi’miz tarafından müj-

delenmiş ve aynı zamanda Türklerin en büyük kenti olan 
İstanbul’dayız.

Bu toplantının da, tıpkı 558 yıl önce gerçekleşen Fetih kadar 
etkileyici ve aziz milletimizin gönlünü kazanarak Türkiye’mizi 
Lider ülke yapma yolunda bir başlangıç olmasını diliyorum.

Zira 1453 yılının 29 Mayısında, atalarımızın İstanbul’u 
Bizans’tan alarak Türk topraklarına katması sıradan bir kentin 
el değiştirme hadisesi değildir.

Bu Fetih, her şeyden önce, Ertuğrul Gazi ile yüzyıllar ön-
cesinden başlayan stratejik bir büyüme ve yurt edinme 
ülküsünün zirvesidir.

Tarih boyunca Türk hakanlarının hedefi, daima en güçlü 
devlete sahip olabilmekten geçmiştir.

Milletimiz, yüzlerce yıl boyunca başka milletlerle olan iliş-
kilerinde kuralı koyan ve uygulatan güç olmuştur.

• Atilla’ya “Tanrı’nın Kırbacı” dedirten kudret bu güçtür.

• Fatih’e gemileri karadan yürüten güç bu güçtür.

• Kanuni’ye, bir mektupla aman dedirten sır bu güçtür.

• Bu güç, milletimizi üç kıtada hükümran yapmıştır.

• Bu güç, yıkıldıktan sonra onlarca devlet çıkarmış coğraf-
yayı ayakta tutmuştur.

• Bu güç, yüzyıllarca süren bir çözülme ve çöküşe dirençle 
dayanabilmiştir.
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• Ve bu güç Türk milliyetçileri ile Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kurmuştur.

Ancak, ne üzücüdür ki bugün ecdadımızın küresel güç gös-
terilerinden oldukça uzaklara savrulmuş durumdayız.

Kabul etmek mecburiyetindeyiz ki, Türkiye’miz gelişme ve 
kalkınma yolunda geçen yılları hep israf etmiştir.

Cumhuriyetimiz kurulduğundan bu yana bütün hükû-
metlerin uğraşısı milletimizi tarım toplumundan sanayi top-
lumuna geçirmeye çalışmak olmuştur.

Türkiye, maalesef, güçlü bir millî ekonomi oluşturamamış, 
sanıldığının aksine bölgesinde etkili bir güç olamamıştır.

Bugün ulaştığımız seviyede Türkiye’miz sıradan bir bölge 
devletidir. Sözü dinlenmez, yönetenlerine güvenilmez bir ülke 
hâline gelmiştir.

Bağımsızlığı ve özgürlüğü için üzerinde küresel senaryolar 
oynanmaktadır.

Bir zamanların cihan devleti, şimdi dar bir coğrafyaya, kü-
çük bir ekonomiye, yozlaşmış bir kültürün içine sıkıştırılmak 
istenmektedir.

Bugün karşımıza çıkan küresel tuzaklar ve oyunların baş-
langıcı 1453 yılında Istanbul’un Türkler tarafından fethi ile 
başlayan süreçle yakından ilgilidir.

Bu tarih, öç ve intikam duyguları, korku ve nefretle karışa-
rak Türk ve İslam medeniyetine yüzyıllar sürecek bir husume-
tin ve ön yargının da başlangıcı olmuştur.
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Fetih, elbette bizler için muhteşem bir dönemi ifade et-
mektedir. Ancak, İstanbul’un Türklere geçişi yabancılar 
için asla unutamadıkları bir sarsıntı ve kaybın da başlangıç 
noktasıdır.

Bu tarihten sonra Avrupa merkezli Türk ve İslam düşmanlı-
ğı dalga dalga yükselmiştir.

Türkleri önce İstanbul’dan, sonra Anadolu’dan atabilmek 
için asırlardır bir mücadele sürmektedir.

Daha önceleri de ısrarla belirttiğim gibi bu tarihî “Şark 
Meselesi”nden başka bir şey değildir.

Fetih ile birlikte kin ve intikam duyguları ile beslenen Haçlı 
hayalleri, bu güzel kenti ve aziz yurdumuzu elimizden almak 
için fırsat aramaktadır.

Nitekim, Anadolu’dan Türklüğü atmak üzere Mondros ile 
yola çıkan kuvvetler, 1920’de işgal ettikleri İstanbul’umuzu, 
1923’de terk ettiklerinde yarım kalmış emellerini vicdanların-
da hep saklı tutmuşlardır.

Ve ne üzücüdür ki, Fetihten yaklaşık beş buçuk asır sonra iş 
birlikçi bir hükûmetin teslimiyeti ile;

• Ülkemizin bütünlüğü, 

• Milletimizin birliği ve kardeşliği, 

• Vatanımızın bağımsızlığı ve

• Millî bekamız, tıpkı 91 yıl önceki İstanbul’un işgalinde ol-
duğu gibi vahim bir sürece girmiş bulunmaktadır.
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Bugün bu tehlike yalnızca İstanbul’umuzla sınırlı değildir. 
Tehdit bütün yurt sathına yayılmıştır. Bütün vatan tehdit 
altındadır.

Taşeronlar ileri demokrasi zırvasıyla faaliyet içinde-
dir ve şimdi de adımlarını kefen demokrasisiyle atmaya 
başlamışlardır.

Terör maşaları ülkemizin dört bir yanında milletimize kan 
kusturmaktadır.

Türk milliyetçilerinin millî coğrafya, millî varlık, millî beka 
için duyduğu kaygılar ve tehditler, 1919’lu işgal yılları ile ör-
tüşmeye başlamıştır.

• Yine ilkesiz ve korkak bir zihniyet iktidardadır.

•  Yine yabancı güçler içişlerimize karışmaktadır.

• Yine iş birlikçiler dört koldan ihanet yarışındadır.

• Yine gazete sütunlarında Ali Kemal’lerin yazıları vardır.

• Yine taviz ve teslimiyetin derin izleri bulunmaktadır.

Osmanlıyı yıkan küresel aktörler, 92 yıl sonra yeni 
bir oyun için kendilerine yeni bir Damat Ferit Hükûmeti 
bulabilmişlerdir.

Başbakan Erdoğan’ın tercihi, yöntemi, izlediği politikaları 
adeta Damat Ferit’i tekrar diriltmiştir.

Neresinden bakarsak bakalım karşımızda iflas etmiş bir 
hükûmetin çatırdama ve çökme sesleri vardır.
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Maalesef AKP uçuruma doğru ilerledikçe, aziz milletimizi 
de peşinden sürüklemek istemektedir.

Ve Başbakan ülkemizi yıkımın karanlık eşiğine kadar 
getirmiştir.

İhanete verilen destekler, bölücü mihraklara gösterilen 
yakın ilgiler Türkiye’yi alacakaranlık bir noktaya sokmuştur.

Türk milleti bölünmenin ve ayrışmanın karmaşasına 
itilmiştir.

Etnik terör cüret kazanmış, iyice şımarmış ve aşağılık 
eylemlerini artırmaya başlamıştır.

İmralı’da yatan bebek katili, bir tarafta AKP pazarlıklara 
devam etmekte, öbür tarafta ise 15 Haziranı işaret ederek ya 
kıyamet ya müzakere sözleriyle Türk milletine meydan oku-
maktadır.

Başbakan Erdoğan, egemen Türk devletinin cezaevinde ya-
tan bir hainin tehditleri karşısında sessiz ve tepkisizdir.

Çünkü, bu caniyi yüreklendiren, cesaretlendiren ve küstah-
laşmasına sebep olan kendisidir.

Bitmiş ve tükenmiş bir insanlık düşmanını ayağa kaldıran 
ve kanlı örgütünü yönetmesine müsamaha gösteren şüphesiz 
yine aynı kişidir.

Eğer bugün alçakların Kastamonu Ilgaz’da güvenlik görev-
lilerimize yönelik saldırısı güpegündüz gerçekleşebiliyorsa, 
bunu sorumlusu öncelikle AKP Hükûmeti ve Recep Tayyip 
Erdoğan’dır.
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Ve tartışmasız PKK açılımının acı bir sonucudur.

Buradan bölücü terörün hunhar saldırısında şehit olan po-
lisimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, yaralı kardeşimize 
acil şifalar temenni ediyorum.

Şehidimizin yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağ-
lığı diliyorum.

Bu olayı nefretle ve şiddetle lanetliyoruz.

Katillerin bir an önce yakalanmasını bekliyoruz.

Görüyorsunuz, terör Cudi’de, Tendürek’te ya da Kandil’de 
değil; Ilgaz’da, Anadolu’nun bağrında kanlı tezgâhını kuruyor.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan sorarım sana; 

• Hani analar ağlamayacaktı?

• Hani gözyaşları dinecekti?

• Sayın Cumhurbaşkanı hani iyi ve güzel şeyler olacaktı?

• Hani çok ümitliydiniz?

• Nerede kaldı yeni acıları önleme beyanlarınız?

Yıkım koordinatörü ve Yüce Divan yolculuğunda açık bilet 
sahibi bakan sana sormak isterim;

Görüştüğünüz ülkelerin, PKK terörünü Kuzey Irak’ta sona 
erdirme konusunda hani güçlü iradesi bulunuyordu?

Hani sorunları çözecektiniz?
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Her fırsatta kararlı, azimli ve cesur adım attık derken, 
aslında neyin adımlarını atıyordunuz?

Milletimizi kandırmaya ve aldatmaya utanmıyor musunuz?

Bu aziz milletin izzeti nefsiyle oynamaya ne hakkınız var?

Siz değil miydiniz Habur’da teröristlere karşılama törenleri 
düzenleyen?

Siz değil miydiniz davul zurnalar eşliğinde teröristleri ser-
best bırakan?

Siz değil miydiniz, katillerin sınırlarımızdan gelişini umut 
verici gelişmeler olarak yorumlayan alçalmayı gösteren?

Siz değil miydiniz Mecliste siyasi bölücülerle yaptığınız gö-
rüşmeden sonra, mutluyuz, umutluyuz, diyen?

Siz değil miydiniz, İmralı’da yatan hainle müzakereler 
yapan?

Siz değil miydiniz peşmergeye abi diyen, üçlü istihbaratla 
Kandil’i gözetlediğinizi iddia eden?

Ve siz değil misiniz, şerefinizi İmralı’ya, siyasi namusunuzu 
Okyanus ötesine ve haysiyetinizi Erbil’e teslim eden?

Evet, bunların hepsi sizsiniz.

Bunların hepsi AKP’nin eseri.

Hizbullah militanlarını bırakan da sizsiniz, pişman değilim 
demesine rağmen, PKK’lı katillere Ceza Kanun’un pişmanlık 
hükümlerini uygulayan da sizsiniz.
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“Ne mutlu Türk’üm diyene” sözünden rahatsızlık duyan da 
sizsiniz, And’ımızı kaldırmaktan bahseden de sizsiniz.

TRT Şeş’i kuran da sizsiniz, terörle mücadeleyi sekteye uğ-
ratan ve ağırdan alan da sizsiniz.

İçerideki beş bin terörist bitti mi ki, dışarı da ki beş yüzle 
uğraşalım diyen de sizsiniz.

Sınır ötesi operasyon yapmak için Mecliste alınan Tezkere 
kararının gereğini yapmayan da sizsiniz.

Askerliği yan gelip yatmakla itham eden de sizsiniz.

Utanmaz, arlanmaz bir şekilde; şehitler ölmezi vatan bö-
lünmez haykırışlarını tahrik sayan da sizsiniz.

İnadına, ısrarla ve büyük bir inançla diyorum ki:

Duy ey AKP, duy ey Recep Tayyip Erdoğan; Şehitler Öl-
mez Vatan Bölünmez.

Herkes bilsin ki;

Milliyetçi Harekete gönül veren Türkiye sevdalıları ve va-
tanseverler olduğu sürece kimsenin bu ülkeyi bölmeye gücü 
yetmeyecektir.

 Ülkücüler olduğu müddetçe hiçbir melanet taraftarının 
amacına ulaşması mümkün olmayacaktır.

Bozkurtlar olduğu sürece, dağdaki eli kanlılar asla emelle-
rine muvaffak olamayacaklardır. 

Biz buradayız.
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Türkiye’ye sahip çıkacak millî ve yiğit yürekler işte burada.

Şimdi hepinize sormak ve sesinizi tüm cihana duyurmak 
istiyorum:

Türk milletinin bir ve bütün olması için her fedakârlığı 
yapacak mısınız?

12 Haziranda AKP’ye ve yanında saf tutmuş ihanet ittifakı-
na şamarı indirecek misiniz? 

Eşkıyanın hükümdar olmaması ve Türkiye’nin bölünme-
mesi için var gücünüzle çalışacak mısınız? 

Bayrağa, vatana, ezana, tarihimize ve Türk milletinin her 
kıymetine sahip çıkacak mısınız? 

İşte Milliyetçi Hareket Partisi bu.

İşte Türk milliyetçilerinin sesi bu kadar gür.

Varlığınız “Üç Hilal”in yolunu aydınlatıyor, sesiniz zalime 
korku salıyor. 

Hepinizle gurur duyuyorum, hepinizi kucaklıyorum.

Muhterem Dava Arkadaşlarım,
Değerli Milletvekili Adayları,
Başbakan Erdoğan’ın 5 Mayısta Amasya’da; namert el-

ler, karanlık zihniyetler, teröristler, ayrımcı güçler dediği, 
Habur’da karşıladığı katillerdir.

Hainler, alçaklar, korkaklar diyerek aşağıladığı bizzat ken-
disinin kol kanat gerdiği rezillerdir.
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Başbakan Erdoğan’ın 23 Nisanda, Meclis Genel Kurulunda, 
eşkıyayı kastederek, ‘ölen gençler bizim gençlerimizdir diye-
rek masumlaştırdığı alçaklar, Ilgaz’da yiğit polis Recep Şahin’i 
katledenlerdir.

Osmaniye’de; hainleri ve tetik çektiren efendilerini, sahip-
lerini er veya geç bulacaklarını, akan şehit kanlarının hesabını 
soracaklarını söyleyen Recep Tayyip Erdoğan’a hatırlatırım ki;

Uzağa bakma.

Başka yerlerde sorumlu arama.

Hainler senin yanı başındadır, hemen göz menzilindedir.

Bu zamana kadar terörün ağababalarıyla sürekli iç içe oldun.

Üçlü görüşmeler yaptın, sonuçsuz diplomatik ilişkiler 
kurdun.

Onlarla beraber yedin, beraber gezdin, birlikte masalara 
yüz sürdün.

El sıktın, ziyaret ettin, yollarına kırmızı halılar sererek 
ağırladın.

Ne var ki bölücülüğe verdikleri desteği bir türlü yüzlerine 
vuramadın.

Davos’ta Filistin’i savunma adına sahte bir “one minute” 
dedin de, Vasgington’da Türk milleti için muhataplarına yeter 
artık diyemedin.
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Polisimize, Mehmetçiğimize tetik çektiren elleri sen aslın-
da iyi biliyorsun.

Şimdi sıkıştın, günü kurtarmak için sanal meydan okuma-
lar yapıyorsun.

Kuru sıkı atıyorsun, palavradan duruş gösteriyorsun.

“Vatan toprakları boş değil, meydan boş değil, bunu on-
lar da görecekler.” diyerek, naylon delikanlılıktan medet 
umuyorsun.

Durmadan atıyorsun, ama bir türlü dolu yakalayamıyorsun.

Boş konuşuyorsun, desteksiz sallıyorsun.

Sana kanacak yok artık.

İnanacak kimse kalmadı.

Irak’ın kuzeyine gidip de şarkılar eşliğinde kucaklaştığın, 
dostum diyerek sarıldığın peşmerge bozuntusu tetik çektiren 
lanet ellerin başında geliyor.

Sen terörün bir numaralı hamisiyle eğlenirken, yanak ya-
nağa, diz dize şehitlerin ruhunu sızlatırken, Kandil’de hain ey-
lemlerin planları yapılıyordu.

Yıllarca seni avutan, sırtını sıvazlayarak uyutan, ancak sıra 
kendi teröristine geldiğinde öldürüp denize atan, model or-
taklığı yaptığın güç, terörü yıllar yılı kendi stratejik hesapları 
doğrultusunda kullandı.

Uyuşturucu kaçakçısı bölücü suratlar, hâlâ kapısında 
aman dilendiğin Avrupa ülkelerinde rahatça geziyorlar, basın 
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toplantıları düzenliyorlar, bölücü propagandayı hiçbir engele 
takılmadan yapıyorlar.

Roj Tv ile ilgili davayı bir türlü sonuçlandırmayan ve de-
ğişik ülkelerde yayın yapabilmek için altyapı faaliyetlerini 
sürdürmelerine izin veren senin Avrupalı dostlarından başkası 
değildir.

Bunları aynı zamanda, Recep Tayyip Erdoğan’ın bir bakanı 
da ikrar etmiş, basın üzerinden âdeta günah çıkarır gibi konuş-
muştur.

Sayın Erdoğan yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa, terörün 
arka bahçesindeki mihraklara Kasımpaşalılığını göster de 
görelim.

Biz de seni alkışlayalım, sana destek olalım.

Ama ne senin ne de başkanı olduğun hükûmetinin böyle 
bir niyeti yok, olamaz da.

Çünkü bölücülük AKP döneminde meşruluk kazandı.

Katiller bu dönemde rahata ve huzura erdi.

Şehirler AKP iktidarında yaşanmaz hâle geldi.

Türk polisi bu haysiyetsiz iktidar zamanında bölücülerden 
tokat yedi.

Türk bayrağı bu iktidar zamanında çiğnendi, yırtıldı ve 
yerlerde süründü.

Atatürk büstlerine saldırı kural hâline geldi.
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İki dilli hayat talepleri AKP’yle birlikte kabından taştı.

Özerk Kürdistan ifriti bu iktidarın kucağında büyüdü, 
güçlendi.

PKK’yı Meclis’e taşımak için Başbakan’dan Cumhur-
başkanı’na kadar bu ülkede herkes son nefesine kadar müca-
dele etti.

Önce başvuruları reddedilen ve hukuken bağımsız olarak 
seçilmeleri sorunlu olan bölücü şahısların, sonradan Yüksek 
Seçim Kurulunun baskı altına alınmasıyla seçilmelerine AKP 
neden olmuştur.

Bu esasında ikinci Habur rezaletidir.

Başbakan Erdoğan bugün; şiddetten besleniyorlar, terö-
rün arkasına saklanıyorlar dediklerini, çok değil yaklaşık iki 
hafta önce Meclise sokabilmek için elinden geleni arkasına 
koymamıştır.

Cumhurbaşkanı bile bölücü şahısların başvuru belgelerini 
yakında takip etmiş ve “Bir sorun olmaması gerekir.” diyerek 
Yüksek Seçim Kurulu’nu yönlendirmeye çalışmıştır.

“Kötü şeyler olacak!” sözleriyle milletimizi açıktan tehdit 
eden ve yediği ekmeğe, içtiği suya ve soluduğu havaya iha-
net eden iğrenç suratlara bir zamanlar yakın ilgi ve iltifat da 
AKP’den gelmiştir.

Yandaş kalemler, tetikçi köşe yazarları, sözde demokrasi 
ve barış havarileri AKP’nin yanında hizaya girerek el birliğiyle 
PKK’yı Meclise taşımak için çaba göstermişlerdir.
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Ancak bugünkü kurşun gibi ağır ortamda roller değişmiş, 
pozisyonlar günün şartlarına göre tekrar gözden geçirilmiş, 
AKP sözde hedefine siyasi bölücüleri yerleştirmiştir.

Tüm hesaplar 12 Haziran sonrasına göre şekillenmekte ve 
planlar buna göre yapılmaktadır.

AKP ile BDP arasında 12 Haziran sonrası kurulacak iş birliği 
ve yeni anayasa yapımı için diyalog süreci şimdiden pazarlık-
lara konu olmaktadır.

Yüksek perdeden yapılan konuşmaların ve Başbakanın sa-
mimi olmayan ve istismarcı sözlerinin gayesi buna yöneliktir.

İmralı canisinin 15 Hazirana gönderme yapmasının altında 
bu vardır.

Eğer 12 Haziranda AKP tekrar iktidara gelirse, yeni Anaya-
sayı siyasi bölücülerle birlikte yapacak ve Türk milletini etnik 
tasnife tabi tutacaktır.

Hedefte Türklüğün ve Türkçenin Anayasa’dan çıkarılması 
vardır.

Böylelikle Anayasa’ya ikinci bir dilin girmesi ve etnik kim-
liklerin taşınması sağlanacaktır.

Sonra sırayı ise, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi yoluyla 
özerkliğe giden yolun açılması alacaktır.

Ve en sonunda da Kürdistan fitnesinin kurulması amaçlan-
maktadır.

Suriye’deki sarsıntıların, Irak’ın üç bölünme operasyo-
nun, İran’a yönelik tazyiklerin ve Orta Doğu’daki kargaşanın 
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altında, gerçekte büyük Kürdistan’a hayat verme arayışları 
bulunmaktadır.

Bütün samimiyetimle söylemek isterim ki, Recep Tayyip 
Erdoğan BOP Eş Başkanlığıyla taşeron olarak kullanılmakta-
dır.

PKK açılımı da AKP’nin eline tutuşturulmuş ve içeriği Ok-
yanus ötesinde doldurulmuş bir bölünme reçetesidir.

Ve sürecin ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir.

AKP ve PKK rol paylaşımı içinde Türk milletinin başına tür-
lü belalar açmak için amaç ve emel birliği içine girmişlerdir.

Ne zaman dışarıdan dayatmalara açık bir yönetim işbaşın-
da olsa, sözde demokrasi ve özgürlük yalanları eşliğinde Türk 
milleti ayrılmalara ve kayıplara maruz kalmaktadır.

Bakınız, 1839’da Kavalalı Mehmet Ali Paşa’yla yaşanan so-
run; beraberinde, Batı’nın desteğini almak uğruna Tanzimatın 
ilanına neden olmuştur.

Ama, Mısır sorunu bir türlü çözülememiş ve bu çerçevede-
ki meseleler hiç bitmemiştir.

Benzer yaklaşımlar Sevr melanetinde de söz konusudur.

Bugün de, PKK açılımının gerisinde bu sorunlu zihniyet 
yatmaktadır.

Süreç böyle giderse yıkım ve parçalanma ne yazık ki 
kaçınılmaz olacaktır.

Bu itibarla, yıkım projesinin ihalesini verenler, AKP’nin bir 
dönem daha iktidarda kalmasını istemektedirler.
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Başbakan ise yapacağı iş karşılığında, başkanlık makamıyla 
taltif edilmek istenmektedir.

Türkiye’nin üniter ve millî devlet yapısına yönelik derin ta-
hammülsüzlük bundandır.

Bu kapsamda, Başbakan Erdoğan’ın; tek devlet, tek millet, 
tek vatan ve tek bayrak sözleri kandırmacıdır.

Merkez Bankası rezervlerinin artışını milliyetçilik olarak 
takdim eden, cahil ve iptidai zihniyetten de başka türlüsü za-
ten beklenmeyecektir.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

İstanbul’un fethiyle birlikte bir cihan devleti olan kudret, 
günümüzde küçülmüş ve coğrafyasına sıkışıp kalmıştır.

Haysiyet yoksunu bu garabet dönem, Fethin 558. yıl dönü-
münde büyük Türk milletini, surlara sıkışmış köhne Bizans’ın 
karanlık durumuna düşürmüştür.

İş birlikçi bu iktidarın yönetiminde;

•  Avrupalı milletimizi, Ermeni tarihimizi,

aşiret reisleri devletimizi sorgular hâle gelmiştir.

•  Her gün başka bir başkentten gelen taciz, azar, aşağılama 
ve alay hükûmet tarafından sineye çekilmektedir.

• 600 yıl dünyayı titreten kudret, bir avuç eşkıyayı ininde 
yok etmek için şimdi icazet beklemektedir.
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• Dün Girit’i elimizden çıkaran ihanet, bugün Kıbrıs’ta 
yaşanmaktadır.

• Dün Osmanlıyı yıkan kapitülasyonlar, bugün küreselleş-
me adıyla karşımızdadır.

• Dün Balkanlar’da sergilenen mezalim, bugün Orta 
Doğu’da, Müslüman coğrafyasında tekrarlanmaktadır.

 Ve, bu karanlık Türkiye tablosunun içinde, ihanet itti-
fakına göre tehlikeli olan tek şey milliyetçiliktir, Milliyetçi  
Hareket Partisidir.

Bize yönelik tahriklerin ve tuzakların nedeni bundadır.

Kışkıtmaların ve tertiplerin altında bunlar yatmaktadır.

MHP’ye yönelik nefretler buradan üremektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi zayıflarsa, iç sorunlara gömülürse, 
tartışmalara ve fetret devrine girerse alçaklar keyiflenecektir.

Bunun için son dönemde üzerimizde oyunlar oynan-
maktadır.

Okyanus ötesinden kumandalı İnternet siteleri fitne ve 
nifak tohumlarını saçmaktadırlar.

Avrupa ülkelerini adres gösterip, ABD üzerinden yayın ya-
pan ve Milliyetçi Hareketi karıştırmak için her türlü zehri ku-
sanlarla AKP arasındaki ilişki ve irtibat son derece manidardır.

Buradan Başbakan Erdoğan’a sormak ve vereceği cevapları 
hemen beklediğimizi ifade etmek isyorum:
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İbrahim Faruk Bayındır kimdir?

Bu şahıs Küçükçekmece Belediyesinde AKP Meclis Üyeliği 
yapmış mıdır?

Arkasından istifa ederek, İstanbul üçüncü bölgeden millet-
vekilliği adaylığına müracaat etmiş midir?

Bu kişinin partimizi zan ve töhmet altına alan yayınlara ev 
sahipliği yapan kirli İnternet siteleriyle ne tür bir bağlantısı 
vardır?

Ülkücü gazete isimli fitne yuvasının değişik ülkeler üzerin-
den yaptığı alçak yayınları bu şahıs ve yüzleri karanlıkta kalan 
ortakları mı gerçekleştirmektedir?

Sayın Başbakan bunları açıkla.

Şerefiniz ve siyasi namusunuz hâlâ biraz varsa, bunlara 
karşılık ver.

Odalara kamera koydurup özel hayatı gözetleyen aşa-
ğılık rontgencileri sen de deşifre et ve bize yönelik oyunlar 
tezgâhlayanları ortaya çıkar.

Aksi taktirde gök kubbeyi başına yıkmaya kararlıyız.

Pisliklerinizi, tuzaklarınızı, kumpaslarınızı yok etmek için 
sabırsısız.

Elbette her dava arkadaşımın da davranış ve yaşayışında 
son derece dikkatli ve özenli olması gerekmektedir.

Özel hayatın sınırları içinde yer alsa da, değerlerimizle, il-
kelerimizle, inançlarımızla, ülkülerimizle bağdaşmayan tavır 
ve hareketleri tasvip etmemiz imkânsızdır.
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Ahlaki zaafı bulunanlar, nefislerine teslim olanlar akılları-
nı başlarına almalıdırlar ve aramızda yer bulamayacaklarını 
kesinlikle bilmelidirler.

Ülkücülüğün değerleriyle ve kabulleriyle bağdaşmayan 
kim varsa yanımızda asla duramayacaktır.

Ahlaktan, erdemden, edepten, terbiyeden, doğru ve iyi in-
san olmaktan zerre kadar taviz vermeden yolumuza devam 
edeceğiz.

Aksi davarnışları gösterenleri aramızdan mutlaka ayık-
layacağız.

Bütün gözler üzerimizdedir.

Bütün dikkatler bize yöneliktir.

Şaibelere katlanmamız mümkün değildir.

Görmezden gelmemiz, hoş görmemiz ahlakçılık ilkemizle 
asla uyuşmayacaktır.

Çünkü Türk milliyetçileri hedeftir.

İtinalı, hamiyetli, ahlaklı, cesaretli, vatansever, inançlı, 
düzgün vasıflı ve hidayet sahibi camia olarak şirretin karşında 
dimdik duruyoruz.

Başta iktidar olmak üzere; malum odaklar, bölünmeye ve 
kardeş kavgasına karşı engel olarak gördükleri Milliyetçi Ha-
reketi çözmek ve içten çökertmek için ellerinden geleni yapa-
caklardır.
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Okyanus ötesi fetva makamlarının ve içerideki uzantıları-
nın da tahrik ve provakasyonlarının menzilinde emin olun ki 
siz varsınız.

Evet onlara göre tehdit olan milliyetçiliktir.

Artan tehlike sizsiniz Ülküdaşlarım. Çığ gibi büyüyen    
tehlike siz.

Çünkü siz,  sömürüye dur diyeceğiniz için tehlikelisiniz.

Talan, tavize, yalana ve yağmaya hayır dediğiniz için 
tehlikelisiniz.

İftihar ediniz, tehlikeli olmayı da sürdüreceksiniz, sürdür-
melisiniz.

Sizler var oldukça ihanet odakları kaçacak delik arayacaktır.

Sizler var oldukça milletimiz emin ellerde olacaktır.

Şimdi sizlere sormak istiyor ve cevabınızı yüksek sesle 
duymak istiyorum:

Tuzaklara, tahriklere, AKP tertiplerine inanacak mısınız? 

Bizden görünüp zehir saçanlara, kimliğimizi kullanıp tef-
rika çıkaranlara ve eski sıfatıyla AKP propagandası yapanlara 
aldanacak mısınız?

İnternette dolaşan dedikodulara, düzmece haberlere, uy-
durma iddialara ve alçakça yapılan iftiralara itibar edecek 
misiniz? 
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İstanbul’dan ses verip, tıpkı işgalci güçler gibi, AKP’yi ikti-
dardan kovacak mısınız?

Size yakışan da budur.

Ülkücü Hareket işte bu demektir.

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Türkiye yeni bir oyunun ve oyalanmanın içine itilmeye 
çalışılmaktadır.

Bu tamamen zaman kazanmaya yönelik bir senaryonun 
parçasıdır. 

Küresel güçler bölgemizde sergiledikleri yapbozun ek-
sik parçalarını tamamlamak için gereken zamanı doldurma 
çabasındadır.

AKP zihniyeti ülkemizin yaşama ve var olma inisiyatifini 
yabancılara teslim etmiştir.

Özellikle bölücülük sorununun sözde çözümünde; bir yan-
da Okyanus ötesi, diğer yanda Iraklı aşiret reisleri söz sahibi 
olmuşlardır.

Başbakan ise hakaretleri sineye çekerek, millî şerefimiz 
üzerindeki duyarsızlıkları sergilemekte ve ömrünü uzatabil-
menin telaşını yaşamaktadır.

Buradan Başbakana çağrıda bulunuyorum. 

Güdümlü diplomasiyi terk et. Dünyaya başkent Ankara’dan 
bak. Olayları Türkçe incele.
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Bürüksel’den önce Kandil’e bak. Libya’dan önce Kerkük’e, 
Musul’a, Doğu Türkistan’a, Hocalı’ya yönel.

Başkalarına çek git diyeceğine, edebinle çekilmek için şim-
diden hazırlık yap.

Devlet kurumları ile çatışmayı bırak.

Kalan günlerinde yiğitliğin var ise Irak’ta, Kandil’de göster. 
Telafer’de cesaretini ispat et.

Bayrağımızı git oralarda salla.

Hayır, sen bunların hiçbirini yapamazsın.

• Başımıza çuval geçirilirken de yapamadın. 

• Beş polisimiz Irak’ta şehit edilirken de.

• Aşiret reisleri tehdit ederken de yapmadın.

• Avrupa’da aşağılanırken de.

• Peygamber’imize hakaret edilirken de yapmadın.

• Ermeniler karşısında diz çökerken de.

Kimden yanasın, kiminle birliktesin?

Şehitlerimiz için kimler sana “kelle” dedirtiyor?

Kimler sana Mehmetçiği “yan gelip yatmakla” suçlatıyor?

Seni kimler yönetiyor? Kimlerin etkisi altındasın?

Kimlere ne sözler verdin? Kimlerle ne senet imzaladın?
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Sen bunları açıkla. Ve daha fazla saklanma.

Milliyetçiler tek başına iktidar için yola çıkıyorlar.

Milliyetçiler foyanı ortaya çıkarmak için 12 Haziranda 
iktidara yürüyorlar.

Artık sonuç ortadadır. 

AKP’nin sonu gelmiştir.

Sayın Başbakanın ve partililerinin asabiyeti bundandır.

Argo, tahkir ve hezeyan dolu sözleri gerilen sinirlerinin 
işaretidir.

Yanılıp da hâlâ ince hesapların, karanlık işlerin peşinde 
olanlar dikkat etsinler!

Türk milleti, AKP’nin teslimiyetçi zihniyetinden ibaret 
değildir.

AKP’nin ve iş birlikçilerinin gösterdiği zafiyet sizleri 
iştahlandırmasın.

Sakın aldanmayın. Yanlış hesaplara heveslenmeyin.

Bu milleti bölemezsiniz. 

Bu devleti yıkamazsınız. 

Sınırlarımızı değiştiremezsiniz.

İşte milliyetçiler, İşte Ülkücüler, İşte Milliyetçi Hareket 
Partililer.

Dimdik ayaktalar.
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Bu davayı asla aşamazsınız.

Bu kaleyi asla geçemezsiniz.

Bu suru asla yıkamazsınız. 

Bizi asla ama asla yenemezsiniz.

Değerli Dava arkadaşlarım,

İstanbul bizim gözümüzde bir efsanedir. Eşsiz güzellikleri 
ve özellikleri vardır.

Bu kutlu şehir 13 milyonluk nüfusuyla dünyanın en 
kalabalık kentidir.

Ne var ki yaşam kalitesi açısından çok gerilerde olduğu da 
bir hakikattir.

İstanbul’umuzun en başta gelen problemi deprem 
konusudur.

1999 Depreminden 12 yıl geçmesine rağmen, bu aziz şehir 
bütün açmazlarıyla varlığını sürdürmektedir.

Adaletsiz paylaşımların ve çıkar ilişkilerinin şekillendirdiği, 
siyasal paylaşımların ve baskıların ana yönlendirici olduğu İs-
tanbul, kabul edilemez bir yok oluş süreci yaşamaktadır.

“Sözde çılgın projeler” ile veya yalnızca lafta kalan, uygu-
lama düzeyine çıkamayan hedeflerle kritik sürece gelmiştir.

İstanbul’un akıllı, kalıcı ve tarihî dokusunu bozmayacak, 
üzerinde yaşayacak insanına fayda sağlayacak stratejik plan-
lara ve projelere ihtiyacı vardır.
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“2023’e Doğru Yükselen Ülke Türkiye” vizyonumuzun he-
definde İstanbul’un ve diğer tüm şehirlerimizin gelişmesi, so-
runlarının çözülmesi ve huzura kavuşmaları yer almaktadır.

İnşallah 12 Hazirandan sonra, iktidarımızla birlikte başla-
yacak onarım ve toparlanma döneminde İstanbul’un prob-
lemleri teker teker aşılacaktır.

Yapay ve özgün herhangi bir tarafı olmayan, değişik dö-
nemlerde gündeme gelmiş projelerle İstanbul’un rahata 
ermesi söz konusu değildir.

Bugün bu kentin sorunları, Avrupa yakasında açılacak fan-
tezi kanallarla giderilemeyecek kadar büyümüştür. 

İstanbullu kardeşim kendi hayatına refah ve destek olacak 
çalışmaları beklemektedir.

Parti olarak, sürdürülebilir ve gerçekçi şehircilik ilkelerimiz 
ve projelerimizle İstanbul’un bütün sorun alanlarını, sosyal 
kesimlerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız.

İstanbul’un öncelikli sorunu, Anadolu’dan kitleler hâlinde 
gelen göçün kontrol edilememesidir.

Tarihî ve doğal alanları nedeniyle fazla yerleşebilir alanı 
kalmayan İstanbul’un, kentleşme ve idare sorunlarının çö-
zümü, yakın çevresi ve tüm Anadolu’da gerçekleştirilecek 
yatırımlara bağlıdır.

Ne var ki, AKP Hükûmeti ufuksuz ve vizyonsuz bir şekilde 
yönettiği İstanbul’da sorunları artırmıştır.
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İstanbul öncelikle muhtemel büyük depreme hazır-
lanmalıdır.

Bunun için, Milliyetçi Hareketin iktidarında; bugüne kadar 
yapılmayan tespit çalışmalarını ve olası bir depremle yapıla-
rın alabilecekleri hasara göre sınıflandırmalarını gerçekleştir-
meyi hedefliyoruz.

İstanbul’da ağır hasar alması ya da yıkılması muhtemel 
yapıların tümü elden geçirilecek ve olası bir büyük depremde 
vatandaşlarımızın can kayıplarının önüne geçilecektir.

İstanbul’daki projelerimizin ilk önceliği, rant yaratmak ye-
rine insanlara yaşanabilir bir çevre sunmaktadır.

Bunu da sağlıklı insanlar, sağlıklı çevrelerde yaşar düşün-
cesiyle hayata geçireceğiz.

İstanbul’u boğan bir diğer sorun alanı da şüphesiz ulaşımdır.

Etkin bir ulaşım altyapısına sahip olmayan kentler, ciddi 
ekonomik kayıpların yanı sıra, önemli çevre sorunlarıyla da 
karşı karşıya kalmaktadır.

Biz toplu taşımayı ön plana çıkarmayı hedefliyoruz ve bu-
nun için tüm İstanbullu kardeşlerimize ses veriyoruz.

Raylı sistem ve deniz yolu ağırlıklı toplu taşıma sistemini 
mutlaka yaygınlaştıracağız.

Milliyetçi Hareketin iktidarında ulaşım sorunu inşallah ta-
mamen çözülecektir.
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İstanbul’un ulaşım probleminin çözümünün planlamadan 
geçtiği gerçeği ile uygulanan ve uyulan bir ulaşım ana planı 
yapacağız.

Bu kapsamda, her yıl 50 km metro hattı açacağız ve yeni 
feribot hatları oluşturacağız.

Bu şekilde İstanbullu kardeşime trafikte heba ettiği fazla-
dan 3 saatini geri vereceğiz.

İstanbul’un konut sorununu çözmek için de kentsel dönü-
şüm projeleri üreteceğiz.

Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın konut ihti-
yacını karşılayacağız.

İstanbul’un tarihî ve kültürel mirasına sahip çıkacağız ve 
gelen turist sayısının artmasını sağlayacağız.

Başta tarihî yarımada olmak üzere, İstanbul’un tarihî kent 
merkezlerine yönelik koruma amaçlı yenileme eylem planları 
yapacağız.

Tarihî kent merkezleri bugünkü köhnemiş görüntüsünden 
kurtarılacak ve ekonomimize kazandırılacaktır.

Bu süreç içinde hiçbir esnafımızı mağdur etmeyeceğiz.

Hiçbir zorlayıcı işlem yapmayacağız.

20 yıl geri ödemeli bir kredi imkânından tüm tarihî yarıma-
da toptancı esnafımızı ve imalatçımızı yararlandıracağız.

İstanbul’a yeni yolcu limanları, kongre merkezleri ve fuar 
alanları yapmayı hedefliyoruz.
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Bunun için ses veriyoruz ve sesimize kulak verilmesini 
istiyoruz.

İstanbul’un meselelerini çözmek için biz tam anlamıyla 
hazırız.

Dünyanın bu en büyük Türk kentini, tekrar eski haşmetine 
kavuşturmak için heyecanlıyız ve donanımlıyız.

Bunun için ses ver İstanbul, sesime kulak ver İstanbul 
diyoruz.

İstanbul’un umut şehri olduğunu biliyorum.

Bir zamanlar taşının toprağının altın olarak kabul edildiğini 
de biliyorum.

Ancak o günler geride kaldı.

İstanbul’un her yanına sirayet etmiş olan ikili yaşam bizleri 
derinden üzüyor.

Bir tarafta lüksün, rahat yaşamın, israfın alabildiğine hız 
kazandığı İstanbul fotoğrafı vardır.

Diğer tarafta bir lokma ekmeğe, bir kap sıcak çorbaya has-
ret kardeşlerimin yer aldığı İstanbul gerçeği bulunmaktadır.

Rızkını aramak için bağından, bahçesinden, tarlasından, 
köyünden kopup gelenlerin hazin hikâyeleriyle doludur bu 
şehir.

Bulduğu yere başını sokacak bir göz mesken yapan biçare-
lerin şehridir İstanbul.
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Her gün besmeleyle başlayıp, helal kazancını elde etmenin 
peşinde olan yağız Anadolu insanının yaşadığı yerdir İstanbul.

Her köşesinde ayrı bir hikâye, her semtinde değişik bir 
hüzün vardır.

Eminönü’nde balık-ekmek alacak parası olmadığı zaman 
bile hayra yoranların diyarıdır İstanbul.

Dolmuş parası bulamadığından kilometrelerce yol yürü-
yenlerin çilesidir İstanbul.

Ekmek kavgasının, hayat telaşının ve kurulan çeşit çeşit 
hayallerin şehridir İstanbul.

Zenginliğin ve yoksulluğun sürekli karşılaştığı ve cebelleş-
tiği yerdir burası.

Eşitsizliğin, kuralsızlığın, rantın, çetelerin, adaletsizliğin 
AKP’yle birlikte doruk yaptığı şehirdir burası.

• Eminönü’ndeki seyyar satıcıların umutlarını,

• Boya sandıklarıyla Bayezıt’ta müşteri bekleyen çocukla-
rın özlemlerini, 

• Zeytinburnu’nda, tekstil atölyelilerinde çalışanların 
beklentilerini,

• Topkapı’da, bodrum katlarında çalışanların hüzünlerini,

• Gedikpaşa’da, kundura atölyelerinde ayakkabı yapan 
sanatkârın düşüncelerini,
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• Bayrampaşa’da, küçük iş yerlerinde biriken borçlarının al-
tında ezilenleri,

• İkitelli’deki KOBİ’lerin artan dertlerini,

• Vapurla karşıya geçerken Boğaz’ın sularında sıla özlemi 
çekenleri,

•Esenler’de, memleketlerine giden otobüslerle selamlarını 
gönderenlerin yürek acılarını biz çok iyi biliyoruz.

İstanbul’un her bir köşesinde çare bekleyenlere uzanacak 
el bugün ses veriyor.

Yoksulluğu bitirmek, işsizliği yenmek için ses veriyoruz.

Gelir dağılımından herkesin adaletli ve ürettiği kadar pay 
alması için ses veriyoruz.

Fakir kardeşimin dayanağı olmak için ses veriyoruz.

“Hilal kart”la yardıma muhtaç vatandaşlarımızı sevindir-
mek için ses veriyoruz.

Üreten bir ekonomiyi hayata geçirmek için ses veriyoruz.

Asgari ücreti 825 lira yapmak için ses veriyoruz.

Taşeron firma işçilerini, sözleşmelileri, 4/B’li, 4/C’li olarak 
çalışanları kadroya almak için ses veriyoruz.

Sözleşmeli öğretmenlerimizi kadroya almak için ses 
veriyoruz.

Esnafımızın, memurumuzun, sanayicimizin, işçimizin prob-
lemlerini ortadan kaldırmak için ses veriyoruz.
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İstanbul’u kazanmak, her kapısını çalmak ve her eli tutmak 
için harekete geçiyoruz.

Dertleri bitirmek ve daha güzel bir Türkiye’yi kurmak için 
ayağa kalkıyoruz.

Çocukların sevinç içinde oynadığı, annelerin neşe içinde 
olduğu, babaların alın terlerinin karşılığını aldığı bir Türkiye’yi 
tesis etmek için yola çıkıyoruz.

Yalnızca Başbakanın istismarını yaptığı Semih’i ya da 
ana muhalefet liderinin politika malzemesi yaptığı küçük 
Büşra’yı değil, tüm çocuklarımızın elinden tutmak için yola 
koyuluyoruz.

Nitekim ilköğretime ve ortaöğretime devam eden her ev-
ladımız için annelerine, muhtaçlık durumu dikkate alınarak en 
düşük miktarı 50 lira olacak şekilde eğitim desteğini artırarak 
vereceğiz.

"2023 Yılında Lider Ülke Türkiye"ye ulaşmak için çağrıda 
bulunuyoruz.

Millî ve üniter yapımızı güçlendirecek, hak ve özgürlükleri 
gerçekçi temele oturtacak, birlikte yaşamamızı kuvvetlendi-
recek bir Anayasa yapmak için çağrıda bulunuyoruz.

Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız.

Herkese gideceğiz.

Bekleyen herkesle kucaklaşacağız.

Ağlayan her gözü sileceğiz.
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Çünkü biz çare olacağız.

Sizler çözüm bulacaksınız.

Problemleri bertaraf edeceğiz.

Sofraları zenginleştireceğiz.

Kimsesizler üzülmesin, biz varız.

Dara düşmüşler hüzünlenmesin, biz varız.

İşsiz kardeşim yeise kapılmasın, biz varız.

Hakkı gasb edilenler ve çaresizce kaderine razı olanlar, 
merak etmeyin biz varız.

Türkiye’nin bölünmesinden korkanlar emin olsun, biz varız.

Sınavlardaki yolsuzluklarla emekleri heba olan öğrencileri-
miz rahat olsun, üniversite sınavını kaldıracağız.

Maaşım yetmiyor diyerek, soygun hanedanlığı kuran Baş-
bakandan hesap sormamız için ses Ver İstanbul.

Şehide kelle, katile sayın diyen Başbakana haddini bildir-
memiz için ses ver İstanbul.

Çiftçiye ananı da al git diyen Başbakanın hakkından 
gelmemiz için ses ver İstanbul.

Şehit ailelerine dava açan Başbakandan kurtulmak için ses 
ver İstanbul.

Türk askerinin başına çuval geçirenlere nota veremeyen ve 
bu yöndeki çağrılara ne notası, müzik notası mı diyerek alaya 
alan Başbakanı sandığa gömmek için ses ver İstanbul.



180

Ya Allah bismillah diyerek kilise açan Başbakana haddini 
bildirmemiz için ses ver İstanbul.

Davos’ta İsrail’e sahte bir şekilde diklenen, arkasından da 
mayınlı arazilerin temizliğini aynı ülkeye veren Başbakanın iki 
yüzlülüğünü deşifre etmemiz için ses ver İstanbul.

Türk milletini 36’ya bölen Başbakana şamarı indirmemiz 
için ses ver İstanbul.

Türbanı istismar eden, bu konuda çözüme yanaşmayan 
Başbakana gününü göstermemiz için ses ver İstanbul.

Müslümanların kanına giren ABD askerlerine başarılar dile-
yen Başbakanı geldiği gibi göndermemiz için ses ver İstanbul.

Peygamber’imize hakaret eden çürümüş şahsın NATO Ge-
nel Sekreteri olması için destek olan Başbakan’ı tasfiye etme-
miz için izin ver İstanbul.

Kıbrıslı soydaşlarımıza besleme diyerek hakaret eden Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın yakasından tutmamız için fırsat ver 
İstanbul.

Dava arkadaşlarıma hayvan, katil, faşist, kafatasçı, kandan 
beslenenler, kovboy diyen bu sefil zihniyete bozkurdun kim 
olduğunu göstermemiz için destek ver İstanbul.

Sıfır terörle devraldığı ülkemizi, açılım ihanetiyle kaosa sü-
rükleyen ve bölücüleri şevklendiren Başbakanı ve yol arkadaş-
larını Yüce Divana göndermemiz için katkı ver İstanbul.
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Zinayı suç olmaktan çıkaranları silmek için ses ver İstanbul.

Tarım ve hayvancılığı bitirip angus ithal edenleri defetmek 
için ses ver İstanbul.

Ülkemizi pazarlamakla övünenlerin ve satılmadık hiçbir 
şey bırakmayanların burunlarından fitil fitil getirmemiz ses 
ver İstanbul.

Gün yine milliyetçilerin günüdür.

Tıpkı Bizans’ın fethi gibi 558 yıl sonra tarihî bir fırsat 
önümüzde duruyor.

Türk milletinin sesi olarak, gönülleri fethetmenin zamanı 
gelmiştir.

Gün doğmuş, şafak sökmüştür. Tereddüt göstermeyiniz.

Geçmişte size ihtiyaç olan her an da ortaya çıktınız ve bay-
rağı yükselttiniz.

• Söğüt ocağında Ertuğrul Gazi oldunuz, Kosova’da Murat. 

• İstanbul’da Fatih oldunuz, Bizans burçlarında Üç Hilal.

•  Erzurum’da Nene Hatun oldunuz, Maraş’ta Sütçü İmam.

• İzmir’de Hasan Tahsin oldunuz, Ankara’da Mustafa 
Kemal.

• Arif Nihat oldunuz al bayrakla dalgalandınız,

•  Necip Fazıl oldunuz Sakarya’yla şaha kalktınız.
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• Erol Güngör oldunuz davamıza taht kurdunuz,

• Başbuğ oldunuz düştünüz gönlümüze,

• Şehit oldunuz düştünüz önümüze. 

Biz bu sinsi kuşatmayı yarmalıyız. Yaracağız.

Türk milletini düştüğü darboğazdan kurtarmalıyız. 
Kurtaracağız.

Fatih, Bizans’ın zincirlerini nasıl aştı ise biz de milliyetçili-
ğin etrafındaki zincirleri kıracağız.

Fatih’in topları surları nasıl yıktıysa, biz de AKP’nin ihanet 
duvarlarını öyle yıkacağız.

Hepinize güveniyorum.

Hepinize inanıyorum.

Sizlerden İstanbul’u istiyorum.

Herkesi kucaklayın. Alayına sahip çıkın.

Her insanımızı aziz bilin ve Milliyetçi Hareketin mesajlarıyla 
buluşturun.

“Üç Hilal”in iktidar mührünü bu şehirden vurun.

Milletvekili aday arkadaşlarımı TBMM’de tam kadro gör-
meyi ümit ediyorum.

Yılmayın, beklemeyin, geri durmayın, yorulmayın.
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Düşmeyin, teslim olmayın, taviz vermeyin, ihmal etmeyin.

Ve Milliyetçi Hareketi 13 Haziranda iktidara ulaştırın.

Yolununuz, bahtınız ve alınınız açık olsun.

Kederler sizden uzak dursun.

Mutluluklar hanenize dolsun.

Sağlıklı ve esenlik içinde geçecek bir ömrünüz olsun.

Gözlerinizdeki heyecan hiç kaybolmasın.

Sağ olun, var olun.

Cenab-ı Allah’a emanet olun.

“Ses Ver Türkiye, Sesime Kulak Ver İstanbul.”

“Ne Mutlu Türküm diyene!”














