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Milliyetçi Hareket olarak bizim;

Bin y›ll›k kardefllik hukukunun bozulmamas›, tahrik ve tertipler-
le birli¤imizin sars›lmamas›, küçük bir k›v›lc›m bekleyen vahim
geliflmelere f›rsat verilmemesi için gösterdi¤imiz yüksek hassasiyet
ve fedakârl›¤›, bast›rd›¤›m›z milli heyecan› asla anlamayacak olan ifl-
birlikçilere verece¤imiz en hafif cevap flimdilik fludur.

Tekirda¤’da bizimdir, fi›rnak’ta bizim,

Artvin de bizimdir, Denizli de bizim.

Ad›m›z bir, an›m›z bir, ac›m›z bir.

Biz büyük bir aileyiz.

Kuzeyden güneye, do¤udan bat›ya tek bilek ve tek yüre¤iz.

Biz alt kimlik ve etnik kal›nt› de¤il büyük Türk milletiyiz.
14 Ekim 2008

Devlet BAHÇEL‹ MHP Genel Baflkan›
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Çok De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Medyam›z›n K›ymetli Temsilcileri,

Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem 3. yasama y›l›nda
Milliyetçi Hareket Partisi’nin ilk Grup toplant›s›n› yapmak üze-
re bir araya gelmifl bulunuyoruz.

Hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üçüncü yasama y›l› çal›flmalar›-

na, belirsizli¤in ve kriz iflaretlerinin artt›¤›, siyasi çat›flmalar›n
tehlikeli boyutlara ulaflt›¤› ve Türkiye’nin varl›¤›na kastetmeyi
amaçlayan kanl› terörün t›rmand›¤› yüksek gerilimli bir kargafla,
huzursuzluk ve istikrars›zl›k ortam›nda bafllamaktad›r.

Türkiye’mizin risk ve tehditlerle dolu bir dar bo¤azdan geçti-
¤i, içte ve d›flta a¤›r sorunlar›n çözüm bekledi¤i bu ortamda,
dört gün önce yaflad›¤›m›z elim olay neticesinde ortaya ç›kan
flehadetler aziz milletimizi derinden yaralam›fl ve elbette ki hak-
l› bir infiale neden olmufltur.

Vatan›m›z›n bütünlü¤ü, milletimizin birli¤i u¤runa canlar›n›
vermekten kaç›nmayan aziz flehitlerimiz muhteflem kat›l›mlarla
baba ocaklar›nda topra¤a verilmifl; art›k bu konudaki sabr›, s›n›-
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r›na dayanm›fl bulunan milletimiz, kahramanlar›n› ba¤›rlar›na ba-
sarak teröre karfl› milli tepkilerini yüksek sesle göstermifllerdir.

Bu hunhar sald›r›y› nefretle lanetliyor, flehitlerimize Cenab-›
Allah’tan rahmet, yaralananlara acil flifalar, ailelerine, aziz mil-
letimize ve silah arkadafllar›na sab›r ve baflsa¤l›¤› dileklerimi tek-
rarl›yorum.

Muhterem milletvekilleri,
Bugünkü Grup konuflmamda yer vermeyi düflündü¤üm;

√ Dünyada yaflanan küresel ekonomik krizin yan› s›ra, yan-
l›fl ekonomik politika ve tercihlerin giderek kriz ortam›na sürük-
ledi¤i Türk ekonomisinin vahim durumunun analizi ile,

√ Özellikle son aylarda ortaya ç›kan ciddi ve belgeli yolsuz-
luk olaylar› ile temiz siyaset için yap›lmas› gerekenleri kamuoyu
ile paylaflaca¤›m›z bu esnada, kanl› bir terör sald›r›s›n›n meyda-
na gelmifl olmas› bu çok önemli konular› tabiatiyle ikinci plana
atm›flt›r.

Bu itibarla, bu konulardaki kapsaml› de¤erlendirmelerimizi
önümüzdeki toplant›larda yapaca¤›m›z›, bugün terörle müca-
deledeki de¤erlendirmelerimize yer verece¤imizi aç›klamak is-
tiyorum.

Bunun yan› s›ra, 22 Temmuz seçimlerinden bu yana 23. dö-
nem 1. ve 2. yasama y›l›nda yaflanan yo¤un gündemin bir ana-
lizini, partimizin bu konulardaki duruflunu ve önümüzde çözüm
bekleyen muhtemel geliflmeleri ana hatlar› ile aç›klamaya ve
aziz milletimizle paylaflmaya çal›flaca¤›m.
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De¤erli Arkadafllar›m,
Hiçbir vatan sevdal›s›n›n tepkisiz kalamayaca¤›, hiçbir insan

evlad›n›n sessiz duramayaca¤›, hiçbir vicdan›n kabul edemeyece-
¤i kanl› terör tablosu karfl›s›nda, ne öne sürülecek bahaneler, ne

mazeret olacak gerekçeler ve ne de sözde kararl›l›k mesajlar› ko-
nunun aciliyetini ve vahametini ortadan kald›ramayacakt›r.

Gerçeklefltirilen son hain sald›r›n›n yeri, zaman› ve flekli ile

güvenlik güçlerimizin do¤rudan ve a¤›r silahlarla hedef al›nma-
s›, terör örgütünün kazand›¤› cüretin boyutlar›n› da gözler önüne

sermifltir.

Bu elim olay›n ard›ndan öncelikle yap›lmas› gereken, kaçan

teröristlerin tam bir imhas› ile sonuçlanana kadar havada ve ka-
rada, her türlü zeminde yürütülecek askeri bir operasyonun tam

kararl›l›kla ve ›srarla sürdürülmesidir. 

Teröristlerin u¤rayabilecekleri ancak böylesi bir ak›bet, belki

milletimizin vicdan›n› bir nebze olsun ferahlatacak, öfkesini din-
direbilecek ve aziz flehitlerimizin ruhlar›n› flâd edebilecektir.

Bu kapsamda, Irak’›n kuzeyindeki inlerine kaçan teröristlerin

gidebildikleri son s›¤›nak neresi olursa olsun ve ne kadar uzakta

bulunursa bulunsun, art›k uluslararas› hukukun tan›d›¤› meflru s›-
cak takip flartlar›n›n tamam› oluflmufltur.

Hain sald›r›da a¤›r silahlar›n kullan›lm›fl olunmas›, s›n›r ötesi-
ne yap›lacak askeri harekâta yönelik orant›l› güç kullan›m›n› ön-
leyecek elefltirileri de tamamen ortadan kald›rm›fl ve hiçbir ma-
zerete imkân vermeyecek kadar durum netleflmifltir.
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Hükümet derhal Türk Silahl› Kuvvetleri’ne teröristlerin tam

bir imhas› ile sonuçlanacak kapsam ve derinlikte bir harekât için

siyasi irade göstermelidir.

Bunun yan› s›ra, bu harekâtla ba¤lant›l› olarak, bu bölgeler-
de madem ki her terör sald›r›s›nda, çetin arazi flartlar›n›n örtü ve

gizlenmeye imkân verdi¤i ifade ediliyorsa, teröristlere üstünlük

kazand›ran bu fiziki zafiyete bir son vermek üzere; geçmiflte yap-
t›¤›m›z önerimizi tekrarl›yoruz.

Irak’›n kuzeyindeki Türkiye’ye s›zmalar›n mutlaka önüne ge-
çilmek üzere komflu ülke co¤rafyas›nda bulunan ve önleyici ted-
birler için Irak’›n kuzeyinden fiziken uygun arazilerden bafllat›l-
mak üzere Türk Silahl› Kuvvetleri taraf›ndan “Güvenlik Böl-
gesi” oluflturulmal›d›r.

Bunlar bu defada yap›lamazsa; s›n›r ötesine operasyon yetki-
si veren Tezkere’nin uygulamalar›n›n kamuoyunda sorgulanma-
s› ve toplumun mücadeleye olan güveninin sars›lmas› kaç›n›lmaz

olacakt›r.

Art›k herkes kabul etmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk

milleti, ad›na ne denirse denilsin, y›llard›r komflumuz Irak co¤-
rafyas›ndan sevk ve idare edilen aç›k bir terörist sald›r›s› ve düfl-
manca bir tav›rla karfl› karfl›yad›r.

D›fl kaynakl› bu terörist unsurlar ile içteki siyasal uzant›lar›n›n

bir cephe oluflturarak eylem, fikir ve emel birli¤i içinde bulun-
duklar›, bu iliflki ve iflbirli¤ini her ortam ve f›rsatta aç›kça ifade

etmekten asla kaç›nmad›klar› da bir gerçek olarak ortadad›r.
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Geldi¤imiz bu aflamada, 

√ Ya bu ihanet cephesi Türkiye’nin birlikte yaflama iradesi-
ni k›rarak ülkeyi kanl› bir bölünme ve iç çat›flma sürecine so-
kacakt›r, 

√ Ya da Türkiye Cumhuriyeti devleti, bütün milli güç unsur-
lar›yla bu sald›r›lara ve muhataplar›na gereken cevab› vererek
bu ihanetin belini k›racakt›r.

Bunun baflka yolu ve yorumu kalmam›flt›r.

Muhterem Milletvekilleri,
Her sald›r› sonucunda yaflad›¤›m›z ac›lar elbette ki toplumca

paylafl›lmal›, ac› kay›plar›m›z›n kutlu hat›ralar› milletimizin gön-
lünde sonsuza kadar yer bulmal› ve yaflat›lmal›d›r.

Ancak, burada inand›r›c›l›¤› giderek zay›flayan taziye mesaj-
lar› ve malûm kararl›l›k beyanlar›ndan daha da önemli olan, te-
rörün kal›c› olarak durdurulmas›, bölücülü¤ün son bulmas› ve
yeni flehadetlerin önüne geçilmesi için tedbirler al›nmas› ve öne-
rilmesidir.

Bunlar›n yan› s›ra iç siyasi kayg›lar›n neden oldu¤u oy avc›l›-
¤›n›n da terörle mücadeleyi gevfleten önemli bir faktör oldu¤u-
nu unutmamak gerekmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi, terörle mücadele konusunu; terö-
ristle mücadelenin üstünde ve onu da kapsayan bir bölücülükle
mücadele stratejisi çerçevesinde görmektedir.

Partimiz, bölücülü¤ün önünü açan ihmal, kas›t ve düzenle-
melerin, terörü ortaya ç›karan flartlar ile etkenlerin ve teröre ce-
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saret kazand›ran ortam ve söylemlerin önünün kesilmedi¤i ve
bu olumsuz iklim ortadan kald›r›lmad›¤› takdirde terörün ve bö-
lücülü¤ün bitirilmesinin güç olaca¤›n› öngörmektedir.

Bu itibarla, olay› yüzeysel ve basite indirgeyen yaklafl›mlarla ve
yaln›zca askeri tedbirlere s›¤›nan bir çözüm yolunu asla tercih et-
memifl, siyasal duruflumuzun ve tekliflerimizin ilam› olan 2007
Seçim beyannamemizde de yer verdi¤imiz gibi, siyasi hedefle-
rinin aras›nda askeri ve güvenlik tedbirlerine ilave olarak; 

√ ‹ç göç, yoksulluk, yolsuzluk, milli ve manevi iklimi ve den-
geyi bozan, aile yap›s›n› deforme eden sosyal, siyasal ve kültü-
rel geliflmelerle ilgili tedbirler gelifltirilmesi,

√ Asayiflsizli¤i ve terörü besleyen ekonomik, sosyal ve di¤er
etkenler üzerinde araflt›rmalar yap›larak terörün ve asayifl olay-
lar›n›n gerçekleflmeden önlenmesi,

√ Terörü besleyen kaynaklar›n kurutularak, buna müsait bir
ortam haz›rlayan sosyo-ekonomik sorun ve s›k›nt›lar›n birinci
öncelikli konu olarak köklü ve kal›c› çözümlere kavuflturulmas›
ve bu kapsamda GAP projesinin biran önce bitirilmesi,

√ Kanl› terörün yuvaland›¤› bölgelerde devlet otoritesinin
tesisi için terör örgütünün ve sivil maflas› olan mahalli yap›lar›n
vatandafllar›m›z üzerindeki  etki,  tehdit  ve bask›lar›n›n mutlaka
k›r›lmas›,

√ Terörün uluslararas› boyutu itibariyle siyasi, lojistik ve fi-
nans desteklerine karfl› etkili tedbirler al›nmas› gibi, çok yönlü
öneriler yer alm›flt›r.
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Partimiz, toplumun her kesimini hakl› olarak heyecanland›-
ran, öfkelendiren ve hatta tahriklere aç›k hale getiren her fleha-
det olay›nda; milli hassasiyetleri en yüksek siyasal tabana sahip
bir parti olarak, toplumu sürekli sükûnete ve kucaklaflmaya da-
vet etmifl, flehitlerin aziz hat›ralar›n› en hassas dönemlerde incit-
memeye azami özeni göstermifltir.

Bizim buradaki endiflemiz, etnik tahriklerin Türkiye’yi bir
kardefl kavgas›na sürüklemesi ve bunun sonucunda Türk mille-
tinin bin y›ll›k kardefllik hukukunun yara almas›d›r.

Son günlerde Bal›kesir’de yaflanan üzücü olaylar ve gergin-
likler, tehlikenin büyüklü¤ünü ve kayg›lar›m›z›n hakl›l›¤›n› bütün
aç›kl›¤›yla ortaya koymufltur.

Bölücü hainlerin bu alçak emellerine set çekmek ve bu oyu-
nu bofla ç›karmak, bugün hepimiz için vatan görevidir.

Türk Milliyetçileri ve Ülkücü Gençlik bu sorumluluk anlay›fl›
içinde olmay› sürdürecek, flartlar ve tahrikler ne kadar a¤›r
olursa olsun bu alçak senaryonun sahneye konulmas›na geçit
vermeyecektir.

Bu hassasiyet herkes taraf›ndan gösterilmedi¤i takdirde, etnik
kimliklerin okflanmas›, bölünmeyi h›zland›racak e¤itim ve resmi
dil taleplerinin önünün aç›lmas›, bölücülerin hamisi olan Irak’l›
afliret reisleri ile resmi temaslar›n bafllat›lmas›, üzerinde ›srarla
durdu¤umuz kardefllik duygular›na a¤›r bir darbe vuracakt›r.

Bölücü terörizmle siyasal bölücülük aras›ndaki do¤al ve do¤-
rudan iliflkiyi tersten yorumlayarak, bölücü taleplere hak verme-
nin, sessiz kalman›n ve anayasal zemin haz›rlaman›n terörü or-
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tadan kald›raca¤›n› zannetmek, gafletin de ötesinde ihanetle efl-
de¤er bir yan›lma olacakt›r.

Eline silah alm›fl teröristleri, sözde üst kimlik bask›s› alt›nda
bunald›klar› için da¤a ç›kmak zorunda kalm›fl hak arayan ma-
sumlar olarak görmeye bafllarsan›z, onlar› sözde da¤a ç›karan
sorunlar› siyasi tavizlerle çözdü¤ünüzü zannederseniz bu belay›
sona erdirmeniz asla ve asla mümkün olmayacakt›r. 

Elbette ki 30 y›la yaklaflan bölücü terörle mücadelede, bu
tehdidin makul seviyelere bir türlü indirilemeyiflinde herkesin ve
her kesimin, her kurum ve kuruluflun sorumluluk pay› vard›r ve
olmal›d›r.

Ancak bizim tespitimize göre, milletimize musallat olan bu
belan›n y›llard›r gösterilen kahramanl›k ve flehadete, çekilen ac›
ve meflakkate ra¤men bugüne kadar bitirilemeyiflinin en önem-
li nedeni, teröristle mücadelede güvenlik güçlerinin gösterdi¤i
kararl›l›k ve inanc›n; terör ve bölücülükle mücadeleden sorumlu
olan siyasi kadrolarca gösterilememifl olmas›d›r.

Bu itibarla bugün de ayn› yanl›fllara düflerek bir yandan güven-
lik kuvvetlerine mücadele etmeleri için yetki ve izin verip, öte yan-
dan terörü besleyecek kaynaklar›n ve moral unsurlar›n›n siyaset
taraf›ndan canl› tutulmaya çal›fl›lmas›, teröre kredi açmaktan ve
Mehmetçi¤i atefle atmaktan baflka bir anlam ifade etmeyecektir.

Partimiz y›llardan beri çok hassasiyetle takip etti¤i bu milli
meseledeki önerilerini kamuoyu ile içtenlikle paylaflm›fl, siyasal
iktidara yöntem olacak beli bafll› çözüm yolar›n› yüksek sesle ve
defalarca önermifltir.
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Bugün bu söylediklerimizi tekrar edecek olmam›z, öngörüle-
rimizin hakl› ç›kt›¤›na dair basit bir hesab›n; ya da hükümetin bir
zafiyetini daha yakalam›fl olmak anlam›nda çi¤ bir yaklafl›m›n
ürünü asla de¤ildir.

Keflke terörle ve bölücülükle ilgili olarak biz söylediklerimizde
haks›z ç›km›fl, buna karfl›l›k terör belas› ülkemizden kalkm›fl, ac›-
lar son bulmufl ve milletimiz huzura kavuflmufl olsayd›.

Bu kapsamda olmak üzere defalarca yapt›¤›m›z ça¤-
r›larda;

Terörle mücadele için milli bir seferberlik bafllat›lmas›, konu-
nun partiler üstü bir anlay›flla, milli bir beka meselesi olarak
ele al›nmas›, (22.10.2007-Bas›n Aç›klamas›)

Ayr›nt›l› bir bölücülükle mücadele stratejisi haz›rlana-
rak, derhal uygulanmas›, (23.10.2007-Grup Toplant›s›)

Teröre kucak açan komflu mihraklar› susturmak için somut
ve inand›r›c› bir güçle desteklenen kapsaml› siyasi cayd›r›c›l›k
stratejisinin gelifltirilmesi ve icras›, (17.01.2007-Bas›n Toplant›s›)

√ Hükümetin, terörle mücadelenin gere¤i olarak, bölgede
ola¤anüstü hal uygulamas› dahil olmak üzere gerekli düzen-
lemeleri kararlaflt›rmas› ve Meclis’e sunmas›, (22.10.2007-Bas›n Aç›k-

lamas›) , (23.10.2007-Grup Toplant›s›)

√ Devletin ve milletin bölünmez bütünlü¤üne karfl› eylem ve
suçlar için dokunulmazl›k z›rh›n›n hemen kald›r›lmas›, bununla
s›n›rl› Anayasa de¤iflikli¤inin süratle Meclis’ten geçirilmesi,
(13.11.2007-Grup Toplant›s›)
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√ Teröre karfl› AKP Hükümeti’nin siyasi irade ve kararl›l›¤›-
n› somut olarak ortaya koymas›, cayd›r›c›l›¤›n icra edilebil-
mesi için arkas›ndaki siyasi irade ve kararl›l›¤›n aç›k ve net ol-
mas›, flaibe tafl›mamas›, (22.10.2007-Bas›n Aç›klamas›)

√ Soruna müdahil ülkelerin Türkiye’den do¤an ve Türkiye
ile iflbirli¤i sonucu oluflmufl menfaatlerinin gözden geçirilmesi ve
yapt›r›m enstrüman› olarak de¤erlendirilmesi, (23.10.2007-Grup

Toplant›s›)

• Komflu ülkenin topraklar›n›n sald›r› maksad›yla kullan›lma-
s›ndan do¤an meflruiyetle, hukukun Türkiye’ye tan›d›¤› meflru
savunma hakk›n›n ve askeri müdahalenin bafllat›lmas›,
(17.01.2007-Bas›n Toplant›s›)

√ Sürdürülen S›n›r Ötesi Harekat›n Türkiye içindeki boyutu
ile bölücülü¤ün önlenmesi için al›nacak tedbirlerin ayn› anda,
ayn› çerçeve içinde ve ortak bir vizyon ile de¤erlendirilmesi,
(26.02.2008-Grup Toplant›s›)

√ Terörü himaye eden Barzani ve peflmerge gruplar›n›n bu
düflmanca hareketinin savafl sebebi oldu¤unun Irak yönetimi-
ne bir ültimatomla bildirilmesi, (22.10.2007-Bas›n Aç›klamas›)

√ Kendilerine meflruiyet kazand›rma ve muhatap bulma pe-
flinde olan Kuzey Irak’l› gruplar›n sözcüsü veya temsilcisi s›fat›n›
tafl›yan flah›slar ile resmi düzeyde, Irak Devleti ad›na bile olsa ilifl-
ki kurulmamas›, muhatap al›nmamas›, (30.10.2007-Grup Toplant›s›)

√ Kuzey Irak’a Türkiye üzerinden lojistik deste¤in bütün
unsurlar›yla durdurulmas›, (22.10.2007-Bas›n Aç›klamas›)
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√ Türkiye ABD’den hakl› olarak bekledi¤i anlay›fl› ve deste-
¤i görmezse, ‹ncirlik ve Habur üzerinden lojistik destek ko-
nular›n› gündeme getirmesi, (22.10.2007-Bas›n Aç›klamas›)

Ve bunlar›n yan›nda az önce ifade etti¤im Güvenlik Bölgesi
oluflturulmas›na yönelik teklifimiz s›cakl›¤›n› ve geçerlili¤ini hala
korumaktad›r.

Yapt›¤›m›z, tespit, öngörü ve öneriler tarihe düflülmüfl ka-
y›tlar olarak geçmiflteki aç›klamalar›m›zda yerini alm›flt›r.

Bugüne kadar önerdi¤imiz bunca tedbirlerin hükümet tara-
f›ndan uyguland›¤›na dair hiçbir emare mevcut de¤ildir. 

Hükümet teröristle mücadeleyi Türk Silahl› Kuvvetleri’ne iha-
le etmifl, terörle mücadele gibi çok yönlü mücadele alan›nda ise
sorumlulu¤unu yerine getirmemifltir.

Biz dün söylediklerimizde hakl› ç›kt›k.  Yar›n için söyledikle-
rimizde de hakl› ç›kaca¤›m›za inan›yoruz ve kendimize güveni-
yoruz.

Siyasette yapamayan gider, yapacak olan gelir. 
Ancak bu demokratik devir teslim gerçekleflinceye kadar ya-

flanacak bütün kay›plar›n vebali hükümetin omuzlar›nda, Milli-
yetçi Hareket’in hesap soran elleri ise sorumlular›n yakas›nda
olacakt›r.

De¤erli Milletvekilleri,
Terör yo¤unluklu ortam›n a¤›rlaflt›rd›¤› bu dönemde günde-

min ilk maddesi olan S›n›r Ötesi Operasyon için hükümete izin
ve yetki veren Tezkere’nin önemi bir kat daha artm›flt›r.

Bitirilemeyen bölücü terör tehdidi karfl›s›nda öncelikle yap-
mam›z gereken, 17 Ekim 2007 tarihinde bir y›l süre için hükü-
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mete verilen Türk Silahl› Kuvvetleri’ne S›n›r Ötesi Operasyon
yapma izin ve yetkisinin Meclis karar›yla tekrarlanmas›d›r.

Bu belan›n teröristle ilgili boyutunu tamamen ortadan kald›r-
mak için Türk Silahl› Kuvvetleri’nin son derece kararl› oldu¤u, ›s-
rarl› ve istikrarl› aç›klama ve uygulamalar›ndan anlafl›lmaktad›r.

Türkiye’nin milli birli¤ine ve toprak bütünlü¤üne yönelik bö-
lücü teröre karfl› hem ülke sath›nda hem de s›n›r ötesinde efl za-
manl›, etkili ve amans›z bir mücadele verilmesi için, baflta AKP
Hükümeti ve yüce Meclis tam bir siyasi irade ve kararl›l›¤› somut
olarak ortaya koymal›d›r.

Bu konuda art›k kamuoyu ile paylafl›lmas› kaç›n›lmaz bir ih-
tiyaç haline geldi¤i anlafl›lan ve Komutanl›k Devir Teslim Tören-
leri’nde yüksek sesle dile getirilen talepler öncelikle Hükümet ve
sonra Meclis taraf›ndan ciddiye al›nmal›d›r.

Bu kapsamda ülkemizin güvenli¤i di¤er sorunlar›n üstünde
tutulmal›, güvenlik güçlerimizin fedakârl›klar›n› sekteye u¤ratan,
mücadelelerine zorluk ç›kartabilecek hukuki engeller varsa, bun-
lar mutlaka afl›lmal›d›r.

Bu itibarla, Milliyetçi Hareket, bölücülü¤ün ve bölücü terörün
tamamen yok edilmesinde al›nacak kararlar için her deste¤i ver-
meye haz›r ve kararl›d›r. 

Milliyetçi Hareket Partisi’nin muhterem milletvekilleri, Genel
Kurul Salonu’nda tam kadro haz›r bulunacak ve milli güvenli¤in
sa¤lanmas›ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karfl› sorumlu
olan Bakanlar Kurulu’na, Türk Silahl› Kuvvetleri’ne bir y›l sürey-
le daha S›n›r Ötesi Operasyon yapma yetkisi veren Tezkere’ye
evet oyu vereceklerdir. 
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Aziz Milletvekili Arkadafllar›m,
Yak›ndan bildi¤iniz ve içinde yaflad›¤›n›z gibi Türkiye, 22

Temmuz 2007 seçimlerinden sonra gerilimlerle dolu bir siyasal
ortam› bütün fliddeti ile yaflam›flt›r.

Bu sürecin, hat›rlamakta fayda mülahaza etti¤im ve derin iz-
ler b›rakan fay hatlar› flunlard›r:

√ Demokratik rejimin selameti aç›s›ndan mutlaka çözülme-
si gereken Cumhurbaflkanl›¤› seçimi, 

√ Yüksek Ö¤renim Ö¤rencilerinin K›yafetini düzenleyen
Anayasa de¤iflikli¤i ve akabinde Anayasa Mahkemesi’nde iptali, 

√ Türklük de¤erlerine hakaret fiilini düzenleyen Türk Ceza
Kanunu’nun 301. maddesi’nin iktidar ço¤unlu¤u taraf›ndan de-
¤ifltirilmesi,

√ Türk Silahl› Kuvvetleri’ne s›n›r ötesi harekât yetkisi veren
Tezkere’nin yüce Meclis’ten ç›kart›lmas›,

√ Vak›flar Yasas›’n›n az›nl›k vak›flar›n› himaye edecek fle-
kilde AKP  eliyle yenilenmesi, 

√ Tek bafl›na iktidar sorumlulu¤una sahip Adalet ve Kalk›n-
ma Partisi hakk›nda aç›lan kapatma davas› ile bafllayan sanc›l›
süreç,

√ Devlete ve hükümete karfl› bir tertip amac›yla oluflturuldu-
¤u iddias›yla aç›lan bir davada, çok say›da kiflinin uzun süredir
hürriyetlerinin ba¤land›¤› bir hukuki belirsizlik ortam›,  

21



√ ‹nanç istismarc›lar› ile sözde Cumhuriyet bekçileri aras›n-
da yaflanan gerilim, tart›flma ve at›flmalar›n yordu¤u ve b›kt›rd›-
¤› bir siyasal kör dövüflü,

√ Giderek yoksullaflan, gelece¤e dönük kayg›lar› daha da
artan, çocuklar› için umutlar› gün geçtikçe azalan çaresiz ve öf-
keli bir toplum,

√ ‹ktidar›n terörle mücadele zaafiyetinden istifadeyle flekil
ve yöntem de¤ifltirerek art›k kent merkezlerinde de t›rmanan te-
rör eylemleri,

√ Y›llard›r yüz binlerce vatandafl›m›z›n can›n› yakan, ma¤-
dur eden, yurtd›fl› kaynakl› inanç doland›r›c›l›¤›n›n bir ucunun ik-
tidar zihniyetine kadar dayanm›fl olmas›, 

√ Ve, kamu kaynaklar›ndan rant sa¤lamaya yönelik olarak
yandafllar›n gördü¤ü himayeler, artan yolsuzluk haberleri, kayr›-
lan aile flirketleri, yak›nlar ve akrabalar›n aniden büyüyen servet-
leri bu dönemin en baflta gelen konular› olmufltur.

Rejim bunal›m›na dönüflmenin efli¤ine gelinen siyasi krizlerin
yafland›¤› bu süreçte, gerek Parlamento çal›flmalar›yla gerekse si-
yasi her kademedeki teflkilatlar›yla Milliyetçi Hareket Partisi,

√ Sorunlar›n öncelikle büyümeden çözülmesi, 

√ Gerilimlerin alevlenmeden sönebilmesi, 

√ Toplumun yapay sorunlarla meflgul edilmemesi,

√ Demokrasinin gelece¤i ve sa¤l›kl› yaflat›labilmesi,
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√ Siyasi ç›kar sa¤lamaya yönelik istismar alanlar›n›n daral-
t›lmas›,

√ Sanal tart›flmalar›n neden oldu¤u kavram kargaflas›n›n
sona erdirilmesi,

√ Asgari müfltereklerde uzlaflman›n ve iflbirli¤inin bafllat›lma-
s›,

√ Ve Türkiye’nin gerçek gündemle yüzleflebilmesi için ön-
görülerini, icraatlar›n›, önerilerini ve kucaklay›c› mesajlar›n› ka-
muoyu ile paylaflm›flt›r.

Ve inan›yorum ki, daha büyük çalkant›lara neden olabilecek
kargaflalardan bir nebze olsun ülkemizi uzaklaflt›rm›flt›r.

Bu bir y›ll› aflk›n dönemde, milletin temsilcisi olmaya hak ka-
zanan siz de¤erli arkadafllar›m üslendi¤iniz görevin idraki içinde
bulundu¤unuzu gösterdiniz.

Milliyetçi Hareket’in 40. y›l›na girecek olan siyasal birikimi-
ni, günlük hesaplar ve ucuz siyaset ile heba etmeyecek bir siya-
si akla, bilince, öz disipline ve yeterli tecrübeye sahip oldu¤unu-
zu ortaya koydunuz.

Aziz milletimizin hizmetine bafllarken namus ve fleref gibi
kavramlar üzerine içti¤iniz and›n mukaddesat›na sadakatle ba¤-
l› olaca¤›n›z› herkese ispat ettiniz.

Bu konuda yap›c› çal›flmalar›n›z ve gösterdi¤iniz fedakârl›klar
nedeniyle hepinize bir kez daha teflekkür ediyorum. 

A¤›r sorunlar›n bekledi¤i yeni yasama döneminde de ayn› ba-
flar›l› çal›flmalar› sürdürece¤inize yürekten inan›yorum.

Hepinize ayr› ayr› baflar›lar diliyorum.
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Muhterem Milletvekilleri,
Y›llad›r süren siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel bünyemizi

çürüten müzminleflmifl hastal›klarla mücadele, yeni dönemde de
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önündeki en önemli konudur.

Türkiye’nin kaderini ilgilendiren bu sorunlar›n, 22 Temmuz
seçimlerinin belirledi¤i Meclis aritmeti¤i çerçevesinde çözümü
konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi çok daha hayati görev
ve sorumluluklarla karfl› karfl›yad›r.

Bugün içinden geçilen yüksek gerilimli ortamdan ç›k›lmas›
için, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama y›l›nda nor-
malleflme sürecini bafllatacak somut ad›mlar atmas› bütün siya-
si partilerin ortak sorumlulu¤u olarak görülmelidir.

Türk milletinin siyaset kurumu ve Parlamento’dan ortak tale-
bi ve beklentisi;

√ Siyasi gerginliklerin yumuflat›lmas›,

√ Çat›flma ve z›tlaflma yerine asgari müfltereklerde buluflul-
mas›,

√ Siyasetin üzerine düflen gölge ve flaibenin kald›r›lmas›,
afl›nan ahlaki temelinin yeniden inflas› ve,

√ Yolsuzluk ve kanunsuzluklar›n üzerine kararl› ve etkili bi-
çimde gidilmesidir. 

Siyaset kurumunun bu hakl› talep ve beklentilere karfl› kay›t-
s›z kalmas› hiçbir flart alt›nda düflünülemeyecektir.

Son dönemde yaflanan bunal›mlar›n, gerginlik ve skandalla-
r›n ortak ak›l ve sa¤duyu ile bir f›rsat penceresine dönüfltürül-
mesi, çalkant›lar içinde sars›lan Türkiye’nin durulmas›n› sa¤la-
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yacak ve Türk milletinin gerçek gündemine dönülmesini müm-
kün k›lacakt›r.

Bu bak›mdan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, bu konulara
öncelik verecek bir gündemi mümkün olabilecek en genifl ta-
banl› bir mutabakatla ve süratle hayata geçirmesi, siyasi partile-
rin “temiz siyaset, temiz yönetim ve temiz toplum” idealine ba¤-
l›l›k konusunda ne derecede samimi olduklar›n›n bir göstergesi
olacakt›r.

Demokrasinin bütün kurum ve gerekleriyle ifller hale gelme-
si ve rejime d›flar›dan müdahale heveslerinin önünün kesilmesi
ancak böyle bir ortamda mümkün olabilecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi, bugünkü darbo¤az›n demokratik
rejimin meflru zeminlerinde afl›labilece¤ine samimiyetle inan-
maktad›r.

Bu konuda somut unsurlar›yla ortaya koydu¤umuz önerileri-
mizin siyasi partiler taraf›ndan, dile getirdi¤imiz bu mülahazalar
›fl›¤›nda iyi niyetle de¤erlendirilmesi bu bak›mdan önem tafl›-
maktad›r.

De¤erli milletvekillerinin yapacaklar› çal›flmalar ve göstere-
cekleri ferasetle ülkemizi bunal›m sürecinden ç›kartacak tek or-
gan›n, milli iradenin tecelli etti¤i yegâne yer olan Türkiye Büyük
Millet Meclisi oldu¤unu ispat edeceklerini ümit ediyorum.

Türkiye’nin bütün sorunlar›, ortak akl›n ve sa¤duyunun reh-
berli¤inde ve müflterek sorumluluk duygusu ile bu çat› alt›nda
çözülmek mecburiyetindedir.

Beklentimiz, içinde bulundu¤umuz toplumsal gerilim ve gü-
vensizlik ortam›n›n mimar› olan kronik çat›flma aktörlerinin; 
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√ Geçmiflte yapt›klar› inatlaflma ve çat›flmalar›n toplumda

oluflan gerilimlerin de kayna¤› oldu¤unu,

√ Siyasi, dini veya etnik köken olarak ayr›ma tabi tutarak is-
tismar ve göz boyama ile yap›lan siyasetin tehlikelerini,

√ Yapt›klar› yanl›fllar›n kendilerini de, ülkemizi de felakete

götürece¤ini;

√ Y›llard›r ma¤duriyet sömürüsünün örttü¤ü yolsuzluklar›n

yeni dönemde birer birer ortaya ç›kaca¤›n›,  art›k anlam›fl ol-

malar›d›r.

Geçmifl olumsuzluklarda pay› olanlar›n yeni döneme bafllar-
ken namuslu bir vicdan muhasebesi yaparak hatalar›ndan dön-
melerini ümit etmek istiyoruz.

Aksi halde eski tutumlar›n sürdürülmesi durumunda, böylesi

bir geliflmenin tarih ve millet önündeki vebali, çat›flma aktörleri-
nin ve ilkesiz siyaset tüccarlar›n›n vicdanlar›nda bir kara leke ve

omuzlar›nda ilelebet bir yük olarak kalacakt›r.

Muhterem Milletvekilleri,
Geliflmeler ve tecrübeler, önümüzdeki dönemde Türkiye’yi

a¤›r sorunlarla yüklü yo¤un bir siyasi gündemin bekledi¤ini
göstermektedir.

√ Hayat›n her alan›nda karfl›m›za ç›kmaya bafllayan yolsuz-
luklardan kurtulmak için, temiz siyaset, temiz yönetim ve temiz
toplum taleplerine hukuki ve ahlâki bir zeminde cevap aray›fllar›,
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√ Milli hassasiyetler konusundaki çekincelerimiz sakl› kal-
mak kayd›yla, geliflen ve de¤iflen toplum ve devlet hayat›m›z›n
ihtiyaçlar›na cevap verecek olan Anayasa de¤iflikliklerinin görü-
flülmesi, haz›rlanmas› ve yasalaflma süreci, 

√ Avrupa Birli¤i’ne hükümet taraf›ndan verilen taahhütler
karfl›s›nda iktidar partisi taraf›ndan tart›fl›lmadan ç›kart›lmas›na
çal›fl›lacak olan ve bir AKP klasi¤i haline gelmifl bulunan dayat-
ma ve teslimiyet yasalar›,

√ Bir türlü huzur ve bar›fla kavuflamayan Irak’taki geliflme-
lerin izleyece¤i seyir, buna ba¤›ml› olarak Kerkük’ün ve Türk-
menlerin gelece¤i, Kuzey Irak’taki Bölgesel Yönetim ile bafllat›-
lan resmi iliflki süreci ile Barzani’yi iflaret eden sözde aç›l›m po-
litikalar›,

√ K›br›s’ta bafllayan yeni görüflme sürecinin gidiflat› ile dev-
let politikalar›ndan muhtemel sapmalar›n izlenmesi, Ermenistan
ile bafllat›lan kuflkulu iliflkilerin ve tek tarafl› ad›mlar›n ak›beti,  

√ Kafkasya’da meydana gelen yeni geliflmeler ›fl›¤›nda Tür-
kiye’nin güvenlik politikalar›ndaki de¤iflmeler, Bo¤azlar’›n bu

süreçteki önemi, enerji ihtiyaçlar› ve stratejilerinin gözden geçi-
rilmesi ile ABD’nin ‹ran’a yönelik uygulamalar›,

√ Hükümetin tam bir teslimiyetle y›llar y›l› pefline tak›ld›¤›

ve ülkemizi mahkûmu haline getirdi¤i küresel ekonomik f›rt›na-
lar›n ve yanl›fl ekonomik tercihlerin neden olaca¤› ekonomik ve

mali krizle mücadele,
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√ Yanl›fl politik tercihlerle y›llard›r ihmal edilerek yoksulla-
flan milletimizin, ifl, afl, bar›nma, e¤itim, güvenlik ve sa¤l›k gibi
temel ihtiyaçlar›n›n nas›l karfl›lanaca¤›na dair aray›fllar,

√ Ve elbette ki milli ve manevi de¤erlerimizin istismar›yla,
etraf›nda bir çat›flma ve kutuplaflma arac› haline getirilen top-
lumsal dayan›flma ve milli kimlik üzerindeki tart›flmalar, Türki-
ye’nin önüne gelecektir.

Nitekim küresel ekonomide bafl gösteren yang›n hali, sanal
baflar›larla günü kurtarmaya çal›flan Türkiye ekonomisinin kap›-
s›na dayanm›flt›r.

Al›nmayan önlemlerin ortaya ç›karaca¤› risklerin, her geçen
gün katlanarak alt›ndan kalk›lamayacak kadar a¤›r bir krize do¤-
ru sürükledi¤i ortadad›r.

Yine bu kapsamda artan yolsuzluk haberlerinin uyand›rd›¤›
temiz toplum, temiz siyaset ve temiz yönetim aray›fllar› da siya-
set gündemine yerleflmifltir.

Bu konulardaki de¤erlendirmelerimizi izleyen süreçte ka-
muoyu ile ayr›nt›l› olarak paylaflaca¤›m›z› buradan duyurmak
istiyorum.

Bu ve benzeri a¤›r sorunlar›n çözümünde elbette ki ilk muha-
tap, sorunlar› ad›m ad›m davet eden siyaseti ile iktidardaki Ada-
let ve Kalk›nma Partisi kadrolar› olacakt›r. 

Ancak, Türkiye bizim için bu ilkesiz iktidara b›rak›lamayacak
kadar önemli ve vaz geçilmez bir ülke, Türk milleti bu vatandan
baflka gidecek yeri olmayan, hak etti¤i huzur ve refaha bir türlü
kavuflamayan asalet sahibi bir befleri cevherin ad›d›r.
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Tavizkâr bir iktidar zihniyetinin insiyatifine teslim edilemeye-
cek kadar kadar önemli, de¤erli ve kutludur.

Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisi yeni dönemde de ilkeli,
yap›c› ve çözüm öneren siyasetini sürdürecek, birileri istese de
istemese de do¤rular› söylemeye; be¤ense de be¤enmese de
yanl›fllar› elefltirmeye devam edecektir.

Bu düflüncelerle yeni yasama döneminin, vekaletin sahibi olan
aziz milletimize ve muhterem vekillerine hay›rl› u¤urlu olmas›n› di-
liyor, baflar›l› çal›flmalar›n›n devam›n› temenni ediyorum.

29



bofl



M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

GENEL BAfiKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇEL‹’N‹N

TBMM GRUP TOPLANTISINDA

YAPMIfi OLDUKLARI

KONUfiMA METN‹

14 EK‹M 2008



bofl



Çok De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Medyam›z›n De¤erli Temsilcileri,

Hepinizi sayg›yla selaml›yorum.
Yak›ndan flahit oldu¤unuz gibi Türkiye son haftalar içerisin-

de mutad hale gelmifl bunal›mlar›n›n t›rmand›¤› ve terör eylem-
lerinin yo¤unlaflt›¤› bir dönemin sanc›lar›n› yaflamaktad›r.

Önceki hafta Aktütün Karakolu’na yap›lan sald›r› sonucu
elim kay›plar›n ac›lar› yaflan›rken, hemen ard›ndan Diyarba-
k›r’da meydana gelen terör sald›r›s› sonucunda Emniyet Men-
suplar›n›n flehadeti hepimizi derinden üzmüfltür.

En son olarak, ‹stanbul’da üzerinde patlay›c› madde tafl›yan
bir teröristin fark edilerek eylem yapmas›na f›rsat bulamadan
yakalanmas›, terör örgütünün kanl› eylemlerini hedef gözetmek-
sizin t›rmand›raca¤›na iliflkin ipuçlar›n› vermektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bu ihanetin son bulmas› için
her türlü deste¤i verece¤imizi bir kez daha tekrarl›yor, aziz fle-
hitlerimize Cenab-› Allah’tan rahmet diliyoruz.
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Muhterem Milletvekilleri,
Türk Silahl› Kuvvetleri’nin S›n›r Ötesine operasyon yapmas›

için Hükümet’e izin ve yetki veren tezkere geçti¤imiz hafta yü-
ce Meclis’te oylanm›fl ve beklendi¤i gibi büyük bir ekseriyetle
kabul edilmifltir.

Dile¤imiz, terörün bir an önce son bulmas›, di¤er tedbirler-
le birlikte düflünülecek bu operasyon yetkisinin aziz milletimi-
zin esenli¤i ile kardeflli¤inin devam› için etkili bir flekilde kulla-
n›lmas›d›r.

Son haftalarda artan terör eylemlerinin izledi¤i seyir, yafla-
nan geliflmeler ve tart›flmalar ile Hükümet’in bu konulara olan
yaklafl›m›n› bir turnusol kâ¤›d› gibi ortaya ç›karacak olan yeni
dönem, yüce Meclis’in bu önemli karar›yla birlikte bafllam›flt›r.

Art›k bir AKP klasi¤i haline gelen ve her sonbaharda tek-
rarlanaca¤› anlafl›lan bu sürecin de yine “kanl› eylemler, so-
nu gelmeyen tedbir aray›fllar›, sözde ateflkes ça¤r›lar› ve
nihayet k›fl uykusuna yatma” denklemiyle tecelli edece¤i gö-
rülmektedir.

Her kanl› eylemin ard›ndan hükümet taraf›ndan hat›rlanan te-
rörle ve bölücülükle mücadelede, hükümetin soruna bak›fl tarz›,
art›k çok kritik bir noktaya ulaflm›fl bu ihanetin gelece¤ini ve el-
bette ki aziz milletimizin bekâs›n› yak›ndan belirleyecektir.

Ne üzücüdür ki, Hükümet üyelerinin beyanatlar›, tezkere
görüflmesi esnas›ndaki yaklafl›mlar› bu konuda topluma ümit
vermekten çok uzak kalm›fl, bilinen zaafiyetler tekrarlanmaya
bafllam›flt›r.
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Terörle mücadele, toplumun bütün kesimlerinin ortak deste-
¤i ve katk›s› ile çözülecek bir milli sorundur. Çünkü her fleyden

önce ortak hayat alan›m›z olan vatan›m›z› ve bizi bir arada tu-
tan müfltereklerimizi hedef almaktad›r.

Biz bu konudaki çözüm yolunun “topyekûn seferberlikten”

geçece¤ine inand›¤›m›z için hükümete önerilerimizi s›ralam›fl ve

konunun siyaset üstü bir mesele oldu¤u gerçe¤i ile her deste¤e

haz›r oldu¤umuzu da ifade etmifltik.

Ancak, öncelikle kabul edilmesi gereken gerçek, bu sorunun

siyasal muhatab›n›n, elinde devlet ve hükümet gücünü kullanma

yetkisi bulunan siyasal iktidar oldu¤udur.

Geliflmeler, Hükümet’in terörle ve bölücülükle mücadelede

soruna bizimle ayn› pencereden bakmad›¤›n›, yaklaflan mahal-
li idareler seçiminin etkisiyle günü kurtaracak, tepkileri azalta-
cak, vaziyeti idare edecek bir yaklafl›m› tercih ettiklerini gös-
termektedir.

Üstelik bunlardan daha da vahim olan›, Hükümet’in terörle

mücadelede sorumlulu¤u s›rt›ndan at›p tamamen Türk Silahl›

Kuvvetleri’ne yüklemeye çal›flma piflkinli¤inin Meclis çat›s› alt›n-
da alenen sergilenmifl olmas›d›r.

8 Ekim günü, yüce Meclis’te tezkere hakk›nda hükümet ve

iktidar partisi temsilcilerinin konuflmalar›, iktidar›n hükümet ol-
du¤unu unutup suçlu ve sorumluyu baflka yerlerde arayan ilkel

siyasetini bütün aç›kl›¤› ile gözler önüne sermifltir.
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Tezkere hakk›nda söz alan say›n Hükümet temsilcisinin; si-
yasi iktidar›n tek sorumlu oldu¤unu göz ard› ederek terörle mü-
cadeleyi Türk Silahl› Kuvvetleri’ne ihale etmesi ve “ne istediler-

se verdik” anlam›na gelen sözleri tam bir aymazl›k olarak kar-
fl›m›za ç›km›flt›r.

Bu aç›klama, “ne yapal›m biz Türk Silahl› Kuvvetleri’ne

her deste¤i veriyoruz ancak onlar terörü bir türlü önleyemi-

yorlar”, demekten baflka bir anlam tafl›mamaktad›r.

Bu a¤›r itham, Hükümet’in sevk ve idaresinde bulunan bir

devlet gücünün, onu sevk edecek hükümet erki taraf›ndan sinsi

ifadelerle suçlanmas›, terör kay›plar›n›n bir taraftan teröriste, di-
¤er taraftan Mehmetçi¤e fatura edilmesidir.

Bu aç›klama terörle mücadelede baflar›s›zl›¤›n, flaflk›nl›¤›n, si-
yasal ahlaktan yoksunlu¤un ve kokuflmufl bir zihniyetin ilk a¤›z-
lardan itiraf›d›r. Bunun baflka bir anlam› ve aç›klamas› yoktur.

Baflbakanl›k taraf›ndan Meclis’e sevk edilen ve ç›kart›lmas› is-
tenen tezkere metninde, “Türk Silahl› Kuvvetleri unsurlar›na,

s›n›r ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere” yetkinin

“hudut, flümul, miktar ve zaman›n›n” hükümet taraf›ndan be-
lirlenece¤i aç›kça yaz›lm›flt›r.

Talep edilen bu izin ve yetki yüce Meclis taraf›ndan Türk Si-
lahl› Kuvvetleri’ne de¤il, Hükümet’e verilmifltir.

Tezkere metninin alt›ndaki imza Baflbakan Erdo¤an’a ait-
tir.  Bu imza ile Hükümet, yetki ve sorumlulu¤un tamam›n›

üstlenmifltir.
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Verilen yetkinin Hükümet taraf›ndan ne derece baflar›l› yap›-
l›p yap›lmad›¤›n›n hesab›n› verecek olan da bu konunun muha-
tab› olan Hükümet’tir.

Baflar›s›zl›¤a bahane ve adres aramak Hükümet’i vebalden ve
hesap vermekten asla kurtaramayacakt›r.

De¤erli milletvekilleri,
Türk milletini bölme, Türk devletini parçalamaya yönelik ta-

rihi emellerin ilan› olan Sevr Anlaflmas›, hepinizin malumu ol-
du¤u gibi ülkemiz co¤rafyas›n› parçalara ay›rm›fl, bu sanal paf-
talar üzerinde aziz yurdumuz yapay ülkelere paylaflt›r›lm›flt›r.

Bu zillete tahammülü olmayan kutlu ceddimizin flanl› müca-
delesi, milletimize bölünmeyi dayatanlara karfl› bir flamar gibi in-
mifl ve vatan s›n›rlar›m›z bugünkü flekliyle hukuki meflruiyet ka-
zanm›flt›r.

Bir taraftan Edirne’ye, di¤er taraftan Hakkari’ye, bir yandan
‹zmir’e, öte yandan ise I¤d›r’a kadar uzanan aziz topraklar ecdat
kan›yla sulanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin s›n›rlar› çizilmifltir.

Bugün hiçbir milliyetçinin ve vatan sevdal›s›n›n akl›nda ve
gönlünde bu topraktan bir kar›fl›n›n bile verilmesi ve hatta bu-
nun hayal bile edilmesi mümkün de¤ildir.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Türkiye Cumhuriyeti ad›
ile temsil edilen bu siyasi, befleri, fiziki, kültürel ve ekonomik
co¤rafyay› bir ve bütün olarak korumaya yemin etmifl bir siyasi
anlay›fl›n temsilcileriyiz.

Ve bunu bir varl›k sebebi ve kutlu bir vatan görevi olarak te-
lakki ediyoruz.

37



Bu itibarla, kuruldu¤umuz 40 y›l öncesinden bu yana, aziz
vatan›m›z ve muhterem milletimiz için duydu¤umuz ba¤l›l›¤›, sü-
rekli vurgulad›k.

Verilecek topra¤›m›z›n, terk edilecek ilimizin, çizilecek s›n›r›-
m›z›n, vazgeçilecek insan›m›z›n olmad›¤›n› yüksek sesle sürekli
tekrarlad›k.

Tarihin en müflkül anlar›nda bile terk edilmeyen bu toprakla-
r›n, bugün kanl› terörün bask›s› ile terke haz›rlan›ld›¤›na dair en
küçük bir flüphe veya ima bile bize göre vatana ihanetle eflde¤er
bir alçakl›kt›r.

Ancak ne var ki, bizim vatan co¤rafyas›n›n bütünlü¤ü hakk›n-
da gösterdi¤imiz kararl› durufltan nasibini almam›fl zihniyetlerin,
Türkiye Büyük Millet Meclisi çat›s› alt›nda mevcudiyeti bugün
yaflad›¤›m›z en büyük talihsizliktir.

Biz bunlar›n örneklerine, bölücülü¤ün siyasi uzant›lar›n›n söz
ve eylemleriyle daha önceleri flahit olmufltuk.

Bu kez, tezkere görüflmeleri esnas›nda, Adalet ve Kalk›nma
Partisi ad›na söz alan milletvekilinin, Hükümet’inin bu bölgede
yapt›klar› sözde hizmetleri anlat›rken yüce Meclis’e, “Gâvur
Da¤’›ndan, Sivas’tan öteye geçmek laz›m” mealindeki
sözleri, bölücü propagandan›n nerelere kadar ulaflm›fl oldu¤unu
ve bu düflünce sahibini nas›l teslim ald›¤›n› bütün aç›kl›¤› ile or-
taya koymufltur.

Bu z›rvalar›n sahibi olan zat, vatan topraklar› üzerinde çizdi-
¤i bu hayali hatt›n do¤usunu muhterem milletvekillerine ne
maksatla hat›rlatma cüretini göstermektedir?
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Bahsetti¤i bu sanal hatt›, yüce Meclis’e aç›klamakla hangi
co¤rafyay› tan›mlamak ve neyi kabul ettirmek peflindedir?

Zat›n, bu sorulara verece¤i namuslu cevap, milletimiz için dü-
flündü¤ü ve vatan›m›z için varsayd›¤› ve kabul edemeyece¤imiz
gelece¤in de iflareti olacakt›r.

Bizim sorgulad›¤›m›z husus, iktidar partisi ad›na konuflan bu
milletvekilinin, Gâvur da¤› ile Sivas ekseninde çizmeye çal›fl-
t›¤› hatt›n, PKK belgelerinde, Barzani haritalar›nda, Amerikan
raporlar›nda ve uluslararas› ihanet toplant›lar›nda da yer ald›¤›
gerçe¤idir.

Bu beyanatla birlikte, sözün sahibi ve onu alk›fllayan parti
mensuplar›n›n görüflleriyle, PKK’n›n Türkiye’yi görmek istedi¤i
co¤rafya aras›nda tam bir uyum oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.

Bugün Baflbakan Erdo¤an’›n eflbaflkanl›¤›na soyundu¤u Bü-
yük Ortado¤u Projesi’nin karanl›k s›n›rlar›na iliflkin dayatmala-
r›n, art›k milletvekillerinde bile flekil buldu¤u bu aç›klama ile
kesinleflmifltir.

AKP, PKK ve Barzani ayni çizgide, as›rl›k Sevr zihniyeti ile
bir kez daha buluflmufl ve maalesef bunun için yüce Meclis kür-
süsü alet edilmifltir.

Ve bize göre böylesi bir kirli zihniyet, en az PKK kadar bölü-
cü, alçak ve ahlaks›zd›r.

Benim, ülkemin bir bölgesinde ›srarla bulunmam› isteyen
benzeri ifadelere Baflbakan Erdo¤an’›n seçim gezilerinde de
flahit olmufl, ancak toplumsal gerginliklere f›rsat vermemek
için bunlar›n bir sürç-i lisan oldu¤unu farz ederek üstünde faz-
la durmam›flt›m.
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Ancak görünen odur ki, bu ilkel siyaset ve istismar›n alan› gi-
derek genifllemifl ve maalesef Türkiye’yi yönetme iddias›ndaki
iktidar partisinin milletvekillerine, aziz vatan›m›z› ikiye bölecek
bir co¤rafi tasavvura da neden olmufltur.

Ard niyetinin art›k iyice malum oldu¤u bu noktada Baflba-
kan’a sormak laz›md›r:

Beni ve partililerimi ›srarla ve her f›rsatta bir vatan co¤rafya-
s›na davetinizden neyi ummaktas›n›z, hangi tertipleri tezgâhla-
maktas›n›z?

Hangi küresel senaryonun eksik kalm›fl parças›n› bizim üstü-
müzden tamamlamak peflindesiniz?

40. y›l›na girecek bir siyasal hareket olarak, nerelere gidip,
kimlerle kucaklaflaca¤›m›z› siz mi tayin edeceksiniz?

Biliniz ki biz maksad›n›z›n fark›nda ve kurgulanan oyunun flu-
urunday›z.

Bu sinsi tahrikleriniz, vatan u¤runa flehadet mertebesine
ulaflm›fl evlatlar›m›za ve kahraman milletimize yap›lm›fl en bü-
yük ihanet ve hakarettir. 

Bunun karfl›l›ks›z kalmas› asla düflünülemez. 
fiimdi de¤ilse yar›n mutlaka!...
Milliyetçi Hareket olarak bizim;
Bin y›ll›k kardefllik hukukunun bozulmamas›, tahrik ve tertip-

lerle birli¤imizin sars›lmamas›, küçük bir k›v›lc›m bekleyen va-
him geliflmelere f›rsat verilmemesi için gösterdi¤imiz yüksek
hassasiyet ve fedakârl›¤›, bast›rd›¤›m›z milli heyecan› asla anla-
yamayacak olan iflbirlikçilere verece¤imiz en hafif cevap flimdi-
lik fludur.

40



Tekirda¤’da bizimdir, fi›rnak’ta bizim, 
Artvin de bizimdir, Denizli de bizim.
Ad›m›z bir, an›m›z bir, ac›m›z bir. 
Biz büyük bir aileyiz.
Kuzeyden güneye, do¤udan bat›ya tek bilek ve tek yüre¤iz.
Biz alt kimlik ve etnik kal›nt› de¤il büyük Türk milletiyiz.

De¤erli Arkadafllar›m,
Güvenlik mensuplar›m›z›n flehadetleri ile sonuçlanan son te-

rörist sald›r›lar›n en belirgin sonucu, Hükümet’in terör ve bölü-
cülükle ilgili olarak stratejisinin, inanc›n›n, fikrinin ve niyetinin
bulunmad›¤›n› ortaya koymufl olmas›d›r.

√ Hükümet taraf›ndan bir yandan kalk›nman›n terörü önle-
yece¤i söylenirken, di¤er yandan bölgede artan zenginli¤in ve
mutlulu¤un terörü tahrik etti¤inin yine Hükümet üyelerince ifa-
de edilmesi tam bir flaflk›nl›k örne¤idir.

√ Bir taraftan d›fl politikada ne kadar baflar›l› ad›mlar att›¤›-
m›z ve ne derece itibar kazand›¤›m›z anlat›l›rken; di¤er taraftan
bir PKK’l› teröriste, sözde dostumuz Yunanistan makamlar›nca
oturma izni verildi¤inin ortaya ç›kmas›, bölücü bir TV kanal›n›n
hala Avrupa’dan yay›n›n› sürdürmesi bu garabetin iflaretidir.

√ Terör sald›r›s›n›n ilk anlar›nda yap›lan aç›klamalarda “ya-
takl›k edenlerden hesap sorulacak” denirken, terörü Irak’tan
besleyen ve yöneten afliret reisleri ile masaya oturulaca¤›na dair
ç›kan haberler tam bir çeliflkinin belirtisidir.
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√ Bir yandan, her terör eyleminden sonra sözde “gözden ge-
çirilen ve al›nan yeni tedbirler” aç›klan›rken, öte yandan ‹span-
ya’da, ‹ngiltere’de ve di¤er Avrupa ülkelerinde terörle mücadele
modellerinin araflt›r›lmas›, da¤›n›kl›¤›n ve karars›zl›¤›n kan›t›d›r.

√ Bir tarafta, bir ABD yetkilisinin “hiç bir istihbarat mü-
kemmel de¤ildir” aç›klamas› ile duyulan kuflkular artarken, öte
yanda Hükümet’in ›srarla ve sürekli olarak tekrarlad›¤› ABD ile
hiçbir sorunumuzun olmad›¤›na dair flüphe uyand›ran beyanat-
lar çarp›kl›¤›n göstergesidir.

Hükümet, terörle mücadelede tamamen pusulas›n› kaybet-
mifl, daha önce deneyip yan›ld›¤› sözde diplomasi yolunu bir kez
daha deneyerek süreci oyalamay› tercih etmifl oldu¤u görün-
mektedir.

AKP, Kuzey Irak’taki mevcudiyetini Türkiye’ye onaylatmak ve
meflru hale gelmek isteyen Barzani’nin yeni bir tuza¤›na daha
düflmüfl, Baflbakan’›n son aç›klamalar›ndan eli silahl› teröristin
hamisi ile diplomatik pazarl›klar›n yap›laca¤› aç›klanm›flt›r.

Asl›nda ne Hükümet’in ne de ABD’nin bu bölgeden PKK’y›
uzaklaflt›rmak, etkisizlefltirmek gibi bir niyetinin olmad›¤›n› anla-
mak için daha ne kadar beklenecek ve daha kaç flehit verilecektir?

Hükümet, baflrolünde Barzani’nin bulundu¤u bir küresel oyu-
nun içine tam anlam›yla itilmifltir. Ülkemizi iki kötüden birini
seçmekle karfl› karfl›ya getirmifltir.

Türkiye, ya terör örgütünün sözde Irak’›n kuzeyinden uzak-
laflt›r›lmas› ad›na, Kuzey Irak yönetimini ad›m ad›m tan›yarak
Irak’›n üçe bölünmesine r›za gösterecek ve kendi koydu¤u k›r-
m›z› çizgilerini tamamen çi¤neyecektir.
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Ya da Barzani’nin sevk, idare ve korumas›ndaki PKK terör

örgütünün hunhar sald›r›lar›na maruz kalmaya devam edecek ve

ac›lara daha uzun süre katlanacakt›r.

Hükümet’in y›llar süren yanl›fl ad›mlar›n›n önümüze getirdi¤i

denklem ve sonu görünmeyen yol haritas› budur.

fiimdi Hükümet, birinci yolu ehveni fler görüp, da¤daki terö-
ristle Irak’taki hamisi vas›tas› ile görüflmeyi seçmifltir.

Hükümet’i Barzani’ye yanaflmaya adeta mahkûm hale geti-
ren stratejik girdab›n son terör eylemleri ile ivme kazanm›fl ol-
mas›, terörün kimin elinde bir enstrüman oldu¤unu, kime yara-
d›¤›n›, koca Türk devletinin kimlerle muhatapl›¤a sürüklendi¤ini

daha iyi göstermektedir.

Oyun art›k belli olmufltur: Terörün beyni Barzani, yöneti-
mi Kandil, destekçisi bölücüler, mihmandar› AKP’dir.

Bu ve benzeri gerçekler ortadayken, Hükümet terörle müca-
delede tam bir bozgun belirtisi gösterirken, bir Hükümet üyesi-
nin aç›k toplumdan söz ederek, güvenlik kuvvetlerini ça¤r›flt›ra-
cak flekilde “biri bizi gözetliyor” imas›nda bulunmas› dikkat

çekici olmufltur.

Güvenlik Kuvvetlerinin teröristlerin sald›r›s› alt›nda oldu¤u s›-
ralarda gerçekleflen ve kamuoyunu Türk Silahl› Kuvvetleri ile

karfl› karfl›ya getiren üzücü geliflmeleri burada tekrarlaman›n bir

anlam› olmad›¤› kanaatindeyim.

Ancak, bu konuyu z›mnen gündeme getiren bir Hükümet

üyesine ve bu istenmeyen durumu kafl›yarak kamuoyunu Türk
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Silahl› Kuvvetleri’ne karfl› tahrik eden medyaya bir konuyu ha-
t›rlatmak istiyorum.

2003 y›l›n›n 6 Temmuz’unda, Irak’›n Süleymaniye kentinde

Amerikan askerlerince Mehmetçiklerimizin bafllar›na çuval geçi-
rilerek rehin tutuldu¤u günlerde, yönetimin bir numaral› sorum-
lusu olan Baflbakan Erdo¤an’›n gezisini kesmeyip Kayseri’de

otopark aç›l›fl› yapt›¤›, siyasi faaliyetlerine hiçbir fley olmam›fl gi-
bi devam etti¤i unutulmayacak bir seviye kayb› olarak henüz ha-
f›zalar›m›zdad›r.

Bu aç›dan do¤ru ve hakl› elefltirilere yer, zaman, ortam ve so-
nuçlar› itibariyle yaklaflmal›, baflkalar›n›n hatalar›n› alk›fllarken,

kendi kusurlar›n› örtbas edecek bir ahlaks›z yaklafl›mdan kaç›n›l-
mal›d›r. AKP medyas› önce i¤neyi kendisine bat›rmal›d›r.

De¤erli Arkadafllar›m, 
Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, y›llardan beri terörle ve

bölücülükle mücadelede önerdi¤imiz bafll›ca tedbirleri geçti¤imiz

Grup Toplant›s›’nda s›ralam›fl ve güncelli¤ini kaybetmemifl tek-
liflerimizi kamuoyu ile paylaflm›flt›k.

Çok say›da ve çok yönlü olarak dile getirdi¤imiz bu tedbirler-
den Hükümet ve kamuoyunun ilgisi yaln›zca tampon bölge ola-
rak adland›r›lan “güvenlik bölgesi” talebimize çevrilmifl ve hafta

boyu tart›flmalar bu konu üzerinde yo¤unlaflm›flt›r.
Oysa Kuzey Irak s›n›rlar› içerisinde uygun arazi koflullar›nda

oluflturulacak “güvenlik bölgesi” önerimiz, bizim için terörist
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sald›r›lar› bir nebze olsun hafifletmek, teröristi kayna¤›nda tes-
pit ve imha etmek fikrine dayal› önleyici ve cayd›r›c› tedbirlerin
bir bölümünü ihtiva etmektedir.

Son olarak Baflbakan Erdo¤an’›n bu önerimizi “a¤z› olan ko-
nufluyor” fleklindeki bir ifade ile kendisine yak›flan bir seviyede
ele alm›fl olmas› içine düfltü¤ü çaresizli¤in tezahürüdür.

Bizim anlayamad›¤›m›z husus, Kuzey Irak topraklar›nda olufl-
mas›n› istedi¤imiz güvenlik bölgesi teklifimizin Baflbakan Erdo-
¤an’› neden bu kadar ürkütmüfl oldu¤udur.

Teklifimiz üzerine, Barzani’den bile daha fevri tepkiler veren
ve bir panik hali gösteren Baflbakan’›n, acaba Türk Silahl› Kuv-
vetleri’nin Irak’a girmeyece¤ine dair birilerine verdi¤i bir sözü
mü vard›r?

Kandil Da¤›’na operasyon yap›lmayaca¤›na yönelik olarak
kapal› kap›lar arkas›nda bir güvence mi vermifltir?

Milliyetçi Hareket Partisi, milletimiz ve devletimiz için do¤ru
bildiklerini hiçbir tesir ve dayatmaya izin vermeksizin tamamen
hür iradesi ile dile getiren muhteflem bir siyasal harekettir.

Say›n Baflbakan, nas›l siyaset yapaca¤›m›z›, hangi konular›
siyasete tafl›yaca¤›m›z› senden mi ö¤renece¤iz?

“Terörle siyaset olmaz”, “krizle siyaset olmaz”, “diploma-
siyle siyaset olmaz” diyerek hayat›n her alan›na yasak getirme-
ye çal›flt›¤›n özürlü siyaset zihniyetinin takipçisi mi olaca¤›z?

‹nançlar›n istismar›, vicdanlar›n sömürüsü, gurbetçi-
lerin aldat›lmas› siyaset olacak…

Bizim makul tekliflerimiz, samimi yaklafl›m›m›z, çö-
züm yollar›m›z ve milli duruflumuz siyaset say›lmayacak.
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Bu durumu milliyetçi siyaset anlay›fl›m›z fliddetle reddeder.
Milliyetçi Hareket Partisi, dün oldu¤u gibi bugün ve bundan

sonra da söyleyeceklerini hiç kimsenin iznine ve icazetine b›rak-
madan yüksek sesle hayk›rmay› sürdürecektir.

Say›n Baflbakan, sizin nerenizle düflündü¤ünüz ve
düflüncelerinizi hangi organ›n›zla ifade etti¤iniz bizi hiç
ilgilendirmez.

Ama biz a¤z›m›zla konuflur, beynimizle düflünür, ak-
l›m›zla kavrar, sevgimizle kucaklar, gönlümüzle coflar,
yüre¤imizle inan›r›z. 

Bayra¤›m›zla gururlan›r, flehidimizle a¤lar, destan-
larla ba¤lan›r›z.

De¤erli Milletvekilleri,
Konuflmam›n bu bölümünde; küresel ekonomik sistemi köfle-

ye s›k›flt›ran ve ülkemizi tehdit eden, global ekonomik krizin ül-
kemize yönelik muhtemel etki ve sonuçlar› üzerindeki görüfl ve
düflüncelerimi sizlerle paylaflaca¤›m.

Küresel ekonomik sistemin t›kanma aflamas›na geldi¤i, iflle-
yiflinin ciddi oranda bozuldu¤u ve bunlar›n sonucunda, iflaslar›n
flimdilik finans sektöründe yafland›¤› bir dönemin içinde bulun-
maktay›z.

Pefli s›ra yo¤un bak›ma al›nan finans kurulufllar›, atefli yükse-
len üreten sektörler, kapsam›n› sürekli geniflleten belirsizli¤in
içinde adeta ç›rp›nmaktad›r.

ABD’de faizlerin yükselmesiyle birlikte, zaten hassas ve kritik
bir durumda olan saadet zincir halkalar› kopmufl, küresel eko-
nomi tam bir yang›n yerine dönmüfltür.
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Kredi bulan müflteriler, komisyon kazanan ipotek arac›lar›,

kredi satan ABD’li yat›r›m bankalar›, sat›lan krediyi alan Avru-
pal› bankalar, kural içinde oluflturulan usulsüzlüklere onay veren

reyting flirketleri, risk da¤›t›l›yor diye bayram eden düzenleyici

otoriteler el birli¤iyle içten içe yanan ekonomik krize malzeme

tafl›m›fllard›r.

Yarat›lan gayrimenkul balonu en sonunda patlayarak, sel ve

sa¤anak halinde dünyan›n birçok yerini etkisi alt›na alm›flt›r.

Arkas› arkas›na acil servise kald›r›lan ve gözetim alt›na al›nan

büyük yat›r›m bankalar›, finansal kurulufllar; bir süre sonra ya

çökmüfl, ya devlet kontrolüne al›nm›fl, ya da baflka bir kuruluflla

birlefltirilerek gücünü kaybetmifllerdir.

Ekonomilerdeki buhran›n dalga dalga yay›ld›¤› böylesi bir za-
manda; Türkiye ekonomisine yön verenlerdeki atalet ve vur-
dumduymazl›k, teflhis ve ön almadaki gecikme, ilgi ve gayrette-
ki zafiyet, zaten var olan sorunlar› daha da art›rabilecek ve so-
nuçta içinden ç›kmayaca¤›m›z bir açmaza yol açabilecektir.

Baflbakan Erdo¤an ve Hükümet’i bu tehlikeyi ne kadar gör-
mek istemese de, yang›n kap›m›za kadar dayanm›flt›r.

De¤erli Milletvekilleri,
Küresel ekonomideki kriz tufan›n›n ve t›rmanan belirsizli¤in

ortaya ç›kard›¤› a¤›r sorunlar›n Türkiye ekonomisinde yol aça-
bilece¤i travma, görüldü¤ü kadar›yla hala AKP Hükümet’i tara-
f›ndan ciddiye al›nmamaktad›r.
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Ekonomide depresif halin yayg›nlaflmaya bafllad›¤› ülkemiz-
de, y›llar›n biriktirdi¤i fay hatt› çat›rdamaya bafllam›flt›r. Önü-
müzdeki süreç ekonomik büyümenin düflece¤i, iflsizli¤in yayg›n-
laflaca¤›, yoksullu¤un bir ç›¤ gibi artaca¤› bir dönemi iflaret et-
mektedir.

Sanayi üretiminin yüzde 4 oran›nda gerilemesi,  imalat sana-
yi sektörünün yüzde 5,7 azalmas› yaklaflan sorunlar›n habercisi

niteli¤indedir.

Buna ilave olarak; geçti¤imiz y›l Eylül ay›nda, yüzde 83,2

olan üretim de¤eri a¤›rl›kl› kapasite kullan›m oran›n›n, bu y›l›n

ayn› ay›nda yüzde 79,8 seviyesinde gerçekleflmesi, üreten ve

çal›flan sektörde, bu zamana kadar ötelenen s›k›nt›lar›n aç›¤a

ç›kt›¤›n› göstermektedir.

Küresel ekonomiyi kas›p kavuran ekonomik kriz sald›r›s›n›

durdurabilmek için, Hükümet’ler ve merkez bankalar› tedbir

üzerine tedbir al›rken, Türkiye’de baflta Baflbakan Erdo¤an ol-
mak üzere, baz› AKP’li bakanlar›n “Gereken tedbirler al›na-

cakt›r” sözleri ciddiyetsizli¤in ve flaflk›nl›¤›n bir göstergesi olarak

de¤erlendirilmelidir. 

‘Bize bir fley olmaz’ yaklafl›mlar›yla,  sürekli üstü örtülen ve

görmezden gelinen büyük ekonomik sars›nt›n›n, umursamaz

politik tav›rlarla geçifltirilemeyece¤ini, sorumluluk sahibi siyasi

irade iyi bilmelidir.
“Türkiye’nin bu krizi birçok dünya ülkesine göre daha

az bir zararla atlataca¤›n›” iddia eden Baflbakan’›n, bildi¤i ve
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ald›¤› önlemlerin ne ifle yarad›¤› da çok yak›n bir zamanda net
bir flekilde aziz milletimiz taraf›ndan görülecektir.

Temennimiz; aç›klamalar› ve konuflmalar›ndan ekonomi

nosyonuna ne kadar yabanc› oldu¤u anlafl›lan Baflbakan Erdo-
¤an’›n; “aya¤›m›z› yere sa¤lam bas›yoruz” diyerek, küresel kri-
zi hafife almas›n›n muhtemel ac› faturas›na milletimizin maruz

kalmamas›d›r. 

Aziz vatandafllar›m›z yafl yere basarken, elbette ki göz ka-
maflt›ran servetini dolarda tutan Say›n Baflbakan, kriz sonucun-
da yükselen dolar›n seyrinden memnundur ve aya¤›n› gerçekten

sa¤lam yere basmaktad›r. Bize göre Baflbakan’›n yere sa¤lam

basmaktan anlad›¤› budur.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak; al›nacak her ciddi önlemin,

samimi ve kararl› siyasi duruflun krizi karfl›lamada çok önemli bir

itici güç oldu¤una yürekten inan›yoruz.

Baflbakan Erdo¤an ve yol arkadafllar›nda var olan kafa kar›-
fl›kl›¤›, hala at›lmas› gereken ad›mlarla ilgili ciddi bir belirsizli¤in

hâkim olmas› kayg›lar›m›zda hakl› oldu¤umuzu göstermektedir.

Yaklaflmakta olan krizin, Türkiye ekonomisini özellikle ihra-
cat ve d›fl kaynak temini ba¤lam›nda etkileyece¤i ortadayken,

Baflbakan Erdo¤an’›n cari aç›¤› ürkütücü göstermenin yanl›fll›¤›-
na vurgu yapmas›; derin bir gaflette oldu¤unun ispat›d›r.

Toplam ihracat içinde yüzde 42,3 paya sahip Avrupa Birli¤i

ülkelerini, krizin tam anlam›yla vurmas›; ihracat gelirlerini geri-
letecek ve büyümeyi düflürecek bir sonuç do¤uracakt›r.
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Ayr›ca, ithalat art›fl›n›n h›z kesmemesi halinde; cari aç›¤› en
fazla besleyen d›fl ticaret aç›¤›n›n t›rmanmas›, küçümsenen cari
aç›¤›n olumsuzluklar› tetiklemesine neden olabilecektir.

Anlafl›lmaktad›r ki; Baflbakan Erdo¤an ve Hükümet’i gerçek
gündemin gerisinde ve d›fl›ndad›r.

Vatandafllar›m›z›n büyük bir bölümü borç ve kredi bata¤›nda
çare ararken, kredi kartlar›, tüketici kredileri üzerinde daha has-
sas davran›lmas›n› ve bunlardan zaaf belirtileri do¤mas›n› iste-
mediklerini ilan eden bir Baflbakan, yönetti¤i Türkiye’nin ger-
çeklerinden tamamen uzakt›r.

Baflbakan Erdo¤an’›n yalan ve hamasetle üretti¤i ve kendi si-
yasi baflar›s›na ba¤l› olmayan ekonomideki göreceli istikrar ha-
linin boyalar› dökülmekte, sözde baflar› masallar›, var olan
olumsuzluklar› art›k gizleyememektedir.

Bu Hükümet’in, t›pk› ve aynen palazland›¤› siyasi ve ekono-
mik flartlara benzer bir flekilde milletimizin gündeminden gide-
ce¤i günler yak›nd›r.

De¤erli Milletvekilleri,
AKP Hükümet’i taraf›ndan bu zamana kadar gelen sermaye-

ye verilen yüksek faiz, sürekli bast›r›lan döviz kuru, d›flar›ya kay-
nak ve varl›k transferini deyim yerindeyse azd›rm›flt›r.

Çiftçimizin al›n teriyle tarlas›ndan elde etti¤i, geçinmesine bi-
le zor yeten kazanc›, iflçimizin eme¤i, memurumuzun çocu¤u-
nun r›zk›, emeklimizin hayat boyu çal›flarak elde etti¤i maafl›, y›l-
lardan beri AKP Hükümet’ini ayakta tutan s›cak para tacirleri-
nin cebine gitmifltir. 
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Yüksek faizle gelen para tüccarlar›, getirdi¤inden daha fazla-
s›n› götürerek, sofralardaki ekme¤in dilim dilim azalmas›na ne-
den olmufllard›r.

Nas›l ve nereden gelirse gelsin denilerek kucak aç›lan bafl›bo-
zuk ve kayna¤› belli olmayan sermayeye ödenen yüksek reel fa-
iz; bakkal pofletlerinin, market filelerinin, pazar sepetlerinin her
geçen gün daha da boflalmas›na sebep olmufltur. 

Dükkân›n› siftah yapmadan kapatan esnaf›m›z, periflan bir
halde olan ve hiç destek almadan var olmaya çal›flan sanayicimi-
zin artan feryatlar› Hükümet taraf›ndan halen iflitilmemektedir.

Bir tarafta flikâyet ederken, öbür yanda yüksek faizin devam
etmesi için elini ovuflturan Hükümet; vatandafllar›m›z›n gece
gündüz çal›fl›p elde etti¤i kazanc›n› ba¤›ml› oldu¤u faize teslim
etmektedir.

Bu fasit döngünün devam etmesi ve sanal baflar›n›n sürmesi
için faize mecbur olan AKP Hükümet’inin; bu döneme kadar
yelkenini flifliren, arkas›nda dayanak olan d›fl dünyadaki olumlu
hava da kaybolmufltur. 

Baflbakan Erdo¤an’›n bast›rmaya çal›flt›¤› s›k›nt›s›n›n ve Hü-
kümet üyelerindeki telafl›n as›l sebebi de budur. 

Say›n Baflbakan’›n, devri iktidar›nda günü kurtarmas›na yar-
d›mc› oldu¤u ve sahte baflar›lar›na kap› aralad›¤›; d›fl konjonk-
türdeki iyimser hava ve uygun ortam›n art›k bir daha geri gel-
meyece¤ini iyi anlamas›; hem kendi aç›s›ndan, hem de milleti-
mizin gelece¤i bak›m›ndan yararl› olacakt›r.    

Sürekli krizin bir f›rsat olarak de¤erlendirilebilece¤ini iddia
eden AKP zihniyetine sormak laz›md›r:

51



Madem böyle bir niyet ve düflünceye sahipsiniz; o zaman eli-
nizi tutan m› var, ne bekliyorsunuz krizi f›rsata çevirmek için?

Aziz milletimizin krizlerle ma¤dur olmamas›, Milliyetçi Hare-
ket Partisi olarak en büyük dile¤imizdir. Biz kriz f›rsatç›l›¤› yapa-
rak, bu durumdan siyasal fayda elde etmeyi akl›m›z›n ucundan
geçirmeyecek kadar basiret sahibi ve Türkiye sevdal›s›y›z.

Sözümüzün bafl› da, sonu da; fikrimizin içi de, d›fl› da birdir
ve büyük Türk milletinin menfaatinedir. Yoksulun, ezilmiflin, ifl-
sizin, çaresizin derdini en çok biz anlar›z.

Aziz millet fertlerinin, ekonomik flartlar›n olumsuzlu¤undan
dolay› bunald›¤› hepimizin malûmuyken, temennimiz yeni kriz-
lerin yaflanmamas›d›r.

Uyar›lar›m›z, ikazlar›m›z ve itirazlar›m›z sorumluluk sahibi siya-
si iradenin daha uyan›k olmas› ve laz›m gelen tedbirleri bir an ön-
ce almas› içindir. Çünkü gecikilen her an›n bedeli a¤›r olacakt›r. 

Unutulmamal›d›r ki; bu bedeli de öncelikle ve mutlaka Baflba-
kan Erdo¤an ve Hükümet’i ödeyecektir.

Bu duygu ve düflüncelerle konuflmama son verirken hepiniz
bir kez daha sayg›lar›mla selaml›yorum.
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Muhterem Milletvekili Arkadafllar›m,
Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri

Hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
Ülkemizin her yöresinde, aziz flehitlerimizin topra¤a verildi¤i

son haftalarda, artan terör eylemleri maalesef yeni kay›plara ne-
den olmaktad›r.

Son olarak Hakkâri k›rsal›nda yürütülen operasyonlarda ve
Tunceli’de flehit olan alt› Mehmetçi¤imize Cenab-› Allah’tan rah-
met, yaralanan güvenlik güçlerimize ise acil flifalar diliyorum.

Türkiye’nin giderek a¤›rlaflan siyasi ortam›nda; bölücü terör
ve etnik tahriklerin çok tehlikeli biçimde t›rmand›¤›, iç huzur,
kardefllik ve dayan›flma ruhunun yara ald›¤›, hain tuzaklarla do-
lu bir dönemden geçilmektedir.

Bugün gelinen noktada yaflanan geliflmeler, Türkiye’nin var-
l›¤›na ve milli birli¤ine kastetmeyi amaçlayan fler cephesinin
emellerini ve karfl›m›zdaki ihanet kuflatmas›n›n boyutlar›n› inkâr
ve tevil göstermeyecek biçimde ortaya koymufltur.

Türkiye, bu anlamda terörle ve etnik bölücülükle mücadele
konusunda tarihi bir yol ayr›m›ndad›r.
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Kanl› terör sald›r›lar›n›n t›rmand›¤›, tahriklerin hayas›zca ser-
gilendi¤i ve ‹mral› canisi lehine gövde gösterilerine dönüflen
ayaklanma provalar›n›n yap›ld›¤› bugünkü ortamda; 

√ Güvenlik güçlerini hedef alan y›pratma ve karalama kam-
panyalar›n›n h›z kazanmas›,

√ Terörle mücadelenin zaafa u¤rat›lmas› için “güvenlik - de-
mokrasi” dengesi etraf›nda maksatl› bir tart›flma bafllat›lmas› ve

√ Siyasi çözüm ç›¤›rtkanlar›n›n yeniden sahneye ç›kmas›,
bu ihanet cephesinin Türkiye’nin terörle mücadele iradesini k›r-
maya ve PKK’n›n siyasi hedeflerinin tart›fl›laca¤› bir zemine çek-
meye çal›flt›¤›n› göstermektedir.

Bu noktaya gelinmesinin en büyük sorumlusu, terörle müca-
dele için gerekli iradeye sahip olmad›¤› anlafl›lan ve bölücülü¤e
flirin görünerek siyasi hesaplar peflinde koflan Baflbakan Erdo-
¤an ve AKP Hükümet’idir.

72 ayd›r ülke yönetiminde olan Baflbakan ve partisi; bugüne
kadar “terörle mücadele” ile “terörle müzakere” aras›nda sü-
rekli gidip gelmifl, flartlara ve esen rüzgâra göre sürekli yer de-
¤ifltirmifl ve bu hayati konuda nerede durdu¤una bir türlü aç›kl›k
getirememifltir.

Baflbakan Erdo¤an’›n bugünkü vahim tablo karfl›s›nda yap-
mas› gereken; 

√ Türk milliyetçilerine sald›rmay› ve siyasi k›flk›rtmac›l›k
yapmay› b›rak›p, terörün t›rmanmas›, bölücülü¤ün önünün
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aç›lmas› ve PKK’n›n siyasallaflma stratejisinin ad›m ad›m ilerle-
tilmesindeki rolü ve katk›s› hakk›nda tarihin ve milletin huzurun-
da namuslu bir vicdan muhasebesi yapmakt›r.

Bu konuda yapaca¤› böyle bir muhasebe için de, geçmiflten
bugüne siyasi çizgisine, bu alandaki flaibeli siciline ve temsil etti-
¤i siyasi zihniyetin milli birlik anlay›fl›na bakmas› yeterli olacakt›r.

Baflbakan’›n bu ahlaki ve siyasi zorunlulu¤un gere¤ini yerine
getirememesi durumunda herkes çok iyi bilmelidir ki, gere¤ini
Türk milleti mutlaka yapacak ve kendisini milli vicdanda mah-
kûm edecektir.

Bu konuda yap›lacak muhasebede haf›zalar› tazelemek ama-
c›yla Baflbakan’›n lekeli sicilinin sat›rbafllar›n› buradan
hat›rlatmak isterim.

√ Türk milletini etnik temelde tasnif ederek Türkiye’yi 36
etnik gruba bölen ve ›rk ve köken temelinde ayr›flt›rmaya heves
eden, 

√ Türk milletine kimlik aray›fl›na giren, bu amaçla alt ve üst
kimlik tart›flmalar› bafllatan ve kurucu kimli¤i de¤ifltirerek bunun
yerine “Türkiyelilik” gibi kavramlar›n kabul edilmesini savunan,

√ PKK’n›n siyasi taleplerine demokratik reform ad›na sahip
ç›karak bu yöndeki Avrupa Birli¤i dayatmalar›n›n tafleronlu¤unu
yapan,

√ Türkiye’de eyaletler sistemini gündeme sokarak tart›flt›ran,

√ Türkçeden baflka dillerin e¤itim sistemi içine al›nmas›na
kap›y› aralayacak Anayasa de¤iflikli¤i taslaklar› haz›rlatan, 
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√ Etnik bölücülere vadeli siyasi çözüm ümidi veren, 

√ Teröristlere siyasi af konusunu çeflitli k›l›flarla Türkiye’nin
gündemine sokmak aray›fllara yönelen ve,

√ Türkiye’nin bölünme senaryolar›n›n demokratikleflme re-
çetesi olarak pazarlanmas›n› teflvik eden, bizzat Türkiye Cum-
huriyeti Baflbakan› olmufltur.

Baflbakan Erdo¤an bugüne kadar terörle mücadele konusun-
da gerekli siyasi irade, kararl›l›k ve niyete sahip olmad›¤›n› her
vesileyle ortaya koymufl, güvenlik güçlerinin terörle mücadele
için ihtiyaç duydu¤u imkân ve yetkileri vermemek için her baha-
nenin arkas›na s›¤›narak ayak sürümüfltür.

Hükümet’in Irak’›n kuzeyinden kaynaklanan terörle mücade-
le konusundaki acz, zafiyet ve ataleti de,  bu lekeli sicile uygun
olarak tecelli etmifltir. 

√ 2002-2007 döneminde befl y›l boyunca s›n›r ötesi ope-
rasyonu gündeme almamak için bir direnifl cephesi oluflturan
Baflbakan, 22 Temmuz 2007 seçimleri öncesi buna karfl› oldu-
¤unu aç›kça ortaya koymufl,

√ Seçimler sonras› oluflan bask› ortam›nda buna mecbur
kalarak 17 Ekim 2007’de tezkereyi Meclis’e sunmak zorunda
kalm›fl,

√ Ancak, arada geçen bir y›l içinde bu yetkiyi PKK terö-
ristlerini bu bölgeden söküp atacak flekilde etkili olarak kullan-
mam›flt›r.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, 7 Ekim 2008’de süresi dolan bu
izni bir y›l uzatm›fl ve Hükümet’e art›k bu konuda kararl› ad›mlar
atmas› için çok güçlü bir destek ve siyasi yetki vermifltir.

Ancak, son iki hafta içinde yaflanan geliflmeler AKP
Hükümeti’nin geçmiflteki hatalardan ders almad›¤›n› ve bugüne
kadar izledi¤i sakat siyaseti gözden geçirerek etkili bir strateji
belirleyip buna kararl›l›kla uygulama iradesi bulunmad›¤›n› orta-
ya koymufltur.

Bafltan beri girdi¤i yanl›fl ve karanl›k yolda inatla sürünmeye
devam eden Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin, “ezber bozuyo-
rum” “tabular› y›k›yorum” “düflmanl›¤› kald›r›yorum” “dost-
luk çemberi oluflturuyorum” ad› alt›nda sürdürdü¤ü yanl›fl po-
litikalar bugün karfl›m›za hezimet ve teslimiyet olarak ç›kmakta-
d›r.

Kuruldu¤u ilk günlerden bu yana milli konularda Cumhuriyet
Hükümet’lerinin takip etti¤i çizgileri sorgulama ad›na tercih et-
ti¤i yeni yol ve yöntem maalesef Hükümet’i de, ülkemizi de tam
bir açmaz›n kap›s›na kadar getirmifltir.

“Stratejik derinli¤e” girece¤iz diye ç›k›lan yolda geldi¤imiz
son durak stratejik girdab›n bizi sürükleyip götürece¤i meçhul
yer olacakt›r. 

‹ktidar›n sözde özgürlükler ad›na terörle mücadele etmekten
imtina etti¤i dikkate al›n›rsa, göz yumdu¤u, alk›fllad›¤› alt› y›ll›k
vahim süreçte yaflananlar, devlet ve millet has›ml›¤›n›n nerelere
kadar dayand›¤›n›n, hangi makamlar taraf›ndan sorumsuzca di-
le getirilmeye baflland›¤›n›n örnekleri ile doludur.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaflkan› taraf›ndan bir ya-
banc› dergiye verilen mülakatta söylenen sözler, bunun en son
misali olmas› bak›m›ndan ibret vericidir.

Say›n Cumhurbaflkan›’n›n geride kalan süreci suçlay›c› ifade-
lerle, geçmiflte ayr›mc›l›k yap›ld›¤›n› söylemesi asla kabul edile-
bilir ve yak›flan bir durum de¤ildir.

Biz Cumhurbaflkan›’ndan kendi geçmiflimizi flikâyet etmek
yerine, aç›l›fl›n› yapt›¤› kitap fuar›n›n alt kat›nda aç›kça sergile-
nen bölünmüfl Türkiye haritalar›na müdahale edecek cesaret ve
iradeyi göstermesini beklerdik.

De¤erli Milletvekilleri,
Baflbakan Erdo¤an ve arkadafllar›n›n, hüviyetleri ve sicilleriy-

le bölücülü¤ün en büyük ümit ve cesaret kayna¤› oldu¤unu gös-
teren somut veriler, art›k hiç kimsenin inkâr edemeyece¤i ger-
çeklerdir.

Bu gerçekler karfl›s›nda maskesi düflen Baflbakan’›n bir taraf-
tan Milliyetçi Hareket Partisi’ni hedef alan sald›r›larla öfke nö-
betleri geçirirken, di¤er taraftan milliyetçilik konusunda “iman
tazelemeye” çal›flmas›, içine düfltü¤ü bunal›m›n derinli¤ini gös-
teren ç›rp›n›fllard›r.

√ Milliyetçi Hareket’i “tabela partisi” haline getirmek gibi
bofl bir hayalin peflinden koflmas›,

√ “fiehitler üzerinden siyaset yap›l›yor” suçlamalar›yla, fle-
hit kan›n›n vebalinden kurtulmaya çal›flmas› ve,
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√ “70 milyona siyaset yapt›klar›” safsatas›yla, Türkiye’de
siyaset alan›n› PKK’n›n etnik bölünme hatlar›yla çerçevelemeye
yeltenmesi bu ruh halinin yans›mas›d›r.

Say›n Baflbakan, kast etti¤iniz tabela ile hangi siyasi hareke-
ti tan›mlad›¤›n›z› bilmemiz mümkün de¤ildir.

Ancak Milliyetçi Hareket Partisi’ni de ima etti¤inizi varsaya-
rak kendimizi size bir kez daha hat›rlatmak istiyorum:

Sizin tabela diyerek küçümsedi¤iniz üç hilal, muhteflem
Türk tarihinin hat›ras›d›r.

Her biri kutlu ceddimizin bin y›ll›k hükümranl›¤›n›
temsil eden üç k›tay› ve üç k›tadaki befleriyet kucaklafl-
mas›n› simgeler.

Bu semboller milliyetçi düflüncenin jeopoliti¤inin bin
y›ll›k eseri ve gelecek bin y›llardaki ülküsüdür.

Aziz hat›ralar›nda Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar
yaflanm›fl destanlar›n muhterem izleri vard›r.

Dün Ulubatl› Hasan’›n elinde bir fetih ruhuydu, bu-
gün milliyetçilerin gönderinde yükselen bir hilaldir.

Dün bir mehteran›n elinde sallanan bir tu¤ idi, bu-
gün ise ihanete dur diyecek son kutlu sancakt›r.

Ve ancak hak edenin elinde anlam kazan›r, gönül ve-
rinin ruhunda dalgalan›r.

Bunlardan Baflbakan Erdo¤an’›n anlam ç›karmas›n› bekle-
mek nafile bir çaba olacakt›r.

Son günlerde milliyetçileri, milliyetçili¤i ve sembollerini hedef
alan Baflbakan’a baz› gerçekleri buradan ifade etmek istiyorum:

Milliyetçi Hareket, Türkiye’nin milli birli¤inin ve kardeflli¤inin
temel harc› ve ebedi sigortas›d›r.
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√ Türkiye’nin kanl› bir kardefl kavgas›na sürüklenmesini ön-
lemek bu vatan› ve milleti gönülden seven herkes için birinci ön-
celikli ve en önemli görevdir.

√ Türk milliyetçilerini etnik temelde bir çat›flma ortam›na
çekmek için yap›lan çok yönlü hesaplar, tezgâhlar ve tahrikler
bizce malumdur.

√ Ancak, herkes çok iyi bilsin ki, Baflbakan Erdo¤an’›n si-
yasi k›flk›rtmalar› ve etnik bölücülerin tüm tahriklerine ra¤men
bu oyun mutlaka bofla ç›kar›lacakt›r.

√ Milliyetçi Hareket ve Ülkücü gençlik, Türkiye için bir fe-
laket olacak böyle bir kavgan›n taraf› olmayacak, bunu önlemek
için demokratik ve meflru zeminlerde sonuna kadar mücadele
edecektir.

√ Üç hilalin tarihi anlam› ve misyonu, Türkiye’nin milli bir-
li¤ine ve bin y›ll›k kardefllik hukukuna sonuna kadar sahip ç›k-
makt›r.

√ Milliyetçi Hareket’in terör ve etnik bölücülük konusunda-
ki milli duruflu ve bu hususta kimseyle tart›flmayaca¤› de¤iflmez
k›rm›z› çizgileri herkes taraf›ndan çok iyi bilinmektedir.

√ Milliyetçi Hareket’in ne oldu¤u, milli meselelerde nerede
durdu¤u bellidir ve flerefli geçmiflimizin flahadeti alt›nda milli vic-
danda tescil edilmifltir.

√ Baflbakan Erdo¤an’a tavsiyemiz, bu konularda kendisinin
ve partisinin nerede durdu¤una bir bakmas› ve bizi hedef alan it-
hamlarda bulunmadan önce çok iyi düflünmesidir.
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Baflbakan’›n milliyetçilik konusunda sözde kalan iddialar› ve
etnik kimlikleri okflaman›n Türkiye’nin milli birli¤ine sahip ç›k›l-
mas›n› amaçlayan bir siyaset tarz› oldu¤u yolundaki vehimleri
hakk›nda kendisiyle bir tart›flmaya girmek bizim için abesle iflti-
gal olacakt›r.

Ancak, bu konudaki kronik tak›nt› ve rahats›zl›klar›n› aflmak-
ta hala güçlük çeken Baflbakan’a baz› gerçeklerin hat›rlat›lmas›,
sakinleflmesi bak›m›ndan yararl› olabilecektir.

√ Milliyetçi Hareket, kimsenin etnik kökeniyle, dili, dini ve
mezhebiyle ilgilenmeyen, bunlar› sorgulamayan, Türk milleti
kimli¤inde birleflerek millet olgusuna birlikte vücut veren bütün
vatandafllar›m›z› Büyük Türk Milleti Ailesinin onurlu fertleri ola-
rak gören ve hepsini bir bütün olarak kucaklayan bir milliyetçi-
lik anlay›fl›n›n sahibidir.

√ Baflbakan’dan temel fark›m›z, Türkiye’nin farkl› bölgele-
rinde farkl› maskelerle, çok yüzlü ve çok kiflilikli siyaset yapma-
mam›zda aranmal›d›r.

Baflbakan Erdo¤an son Meclis Grup Toplant›s›’nda “Türki-
ye’nin birli¤i konusunda geçmifllerinden bu yana nerede
durduklar›n›, nas›l davrand›klar›n› anlamakta zorlananlar
oldu¤undan” flikâyet etmifl ve bu konudaki çizgilerinin geçmifl-
ten bugüne de¤iflmedi¤ini iddia etmifltir.

Yukarda sat›rbafllar›yla temas etti¤im somut gerçekler Baflba-
kan Erdo¤an’›n son alt› y›ll›k mazisinin bir özetidir.

Ancak, geçmiflten ve de¤iflmeyen çizgisinden bahseden Bafl-
bakan’a flimdi geçmifliyle ilgili baz› hususlar› hat›rlatmak ve Türk
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milletinin akl›, idraki ve haf›zas›yla alay etmekten vazgeçmesi
ça¤r›s›nda bulunmak isterim.

Türkiye’de terör sorunu her dönemde siyasi partilerin ilgilen-

di¤i ve kendi dünya görüfllerine göre çözüm önerileri gelifltirdi¤i

hassas bir konu olmufltur.

Bu konuda 18 Aral›k 1991 tarihinde haz›rlanan siyasi
bir raporda flu görüfl, tespit ve öneriler yer alm›flt›r.

√ Güneydo¤u Anadolu sorunu gerçekte ulusal bir sorundur.

‹stenilen Kürt ulusal kimli¤inin tan›nmas› ve eflit ve gönüllü bir

birliktelik oluflturulmas›d›r. Bu makul bir taleptir.

√ Biz siyasi parti olarak, resmi ideolojiyi sorgulamal›y›z. Ke-

malist devletin geleneksel zora ve silaha baflvuru yöntemi art›k

iflas etmifltir.

√ Devlet terörünü de k›namal›y›z. PKK ile devlet çat›flma-

s›nda devlet saf›nda görünmemeliyiz. Bunun için devletin

PKK’y› bölücü, terörist ve ayr›l›kç› olarak nitelendiren söylemin-

den uzak durmal›y›z.

√ Kürtçe e¤itim serbest olmal›d›r.

√ Yerel Parlamentolar oluflturulmal›, merkezi devlet küçül-

melidir.

PKK’n›n siyasi talepleri ile büyük ölçüde örtüflen bu raporun

alt›ndaki imza, Refah Partisi ‹stanbul ‹l Baflkan› Recep
Tayyip Erdo¤an’a aittir.
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Geçmiflten bugüne çizgisinin de¤iflmedi¤ini söyleyen Erdo-
¤an flimdi Türkiye Cumhuriyeti’nin Baflbakan›d›r ve de¤iflmeyen
bu görüfllerini hayata geçirmek için sinsi bir y›k›m projesinin ta-
fleronlu¤unu yapmaya soyunmufltur.

Baflbakan’a flimdi buradan soruyorum:
Bu raporun size ait oldu¤unu inkâr edebiliyor musunuz? 
E¤er bunu yapamayacaksan›z, sizin gerçek kimli¤iniz nedir?
Gerçek yüzünüz hangisidir?

De¤erli Arkadafllar›m,
Silahl› ve bombal› terörist unsurlarla mücadelenin silahl› ka-

mu gücü ile yap›lmas› elbette bir mecburiyet ve gerekliliktir. 
Yap›lmas› en do¤al ve do¤ru yöntem, bu nedenle acilen ül-

kedeki milli silahl› gücü, Türk silahl› Kuvvetleri’ni, emniyet men-
suplar›n› ve di¤er kolluk unsurlar›n› teröristin üzerine sevk et-
mektir.

Bölücü terörün ilk görüldü¤ü y›llardan bugüne kadar, da¤a
ç›km›fl eli silahl› teröristle mücadelede en büyük görev öncelikle
Türk Silahl› Kuvvetleri’ne düflmüfl ve kutlu oca¤›n mensuplar›
yaklafl›k çeyrek yüzy›l› aflan süredir en zor flartlar alt›nda bu gö-
revi baflar› ile yerine getirmifllerdir.

Vatan›m›z›n birli¤i ve milletimizin bütünlü¤ü u¤runa büyük fe-
dakârl›klar ve kahramanl›klar gösterilmifl, bu u¤urda bizim tes-
pitlerimize göre 6000’in üzerinde subay, astsubay, uzman er-
bafl, uzman jandarma, polis, er ve korucu flehit verilmifltir.

Bu a¤›r flartlarda verilen mücadelenin yaral› güvenlik mensu-
bu say›s› ise onikibinin üzerindedir.
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Ancak son y›llarda yaflad›¤›m›z geliflmeler, Türk Silahl› Kuv-

vetleri ile Emniyet mensuplar›m›z›n mücadelesinin her yerde ve

her zeminde ayn› takdirle karfl›lanmad›¤›n›, ayn› ba¤l›l›kla yakla-

fl›lmad›¤›n› göstermektedir.

Özellikle iktidar zihniyetinin besledi¤i ve alk›fllad›¤› iflbirlikçi

çevrelerin öncelikle milliyetçilik ve akabinde Türk Silahl› Kuvvet-

leri’ne yönelik örtülü bir operasyon bafllatt›klar› bütün emare-

leri ile ortaya ç›km›flt›r.

fier odaklar›n›n bir cephe oluflturarak derin iflbirli¤i içinde ha-

reket ettikleri bu psikolojik operasyon, ülkemizde henüz

AKP’nin tahribat›na maruz kalmadan ayakta durabilmifl unsur-

lar›na yönelmifltir.

Geçti¤imiz hafta içinde terörün silahl› boyutunu imha etmek

için kamu ad›na en önemli yetki ve sorumlulu¤u üstlenmifl bulu-

nan Genelkurmay Baflkan›’n›n yapt›¤› aç›klamay› bu kapsamda

de¤erlendirmenin do¤ru ve yerinde olaca¤› kanaatindeyim.

Makul elefltiri, yol gösterme ve haber verme gibi temel meslek

ve sorumluluk gereklerinin de ötesinde, kendilerine ulaflm›fl aske-

ri bilgi ve belgeleri yay›nlayarak aç›kça flantaj yapan medya unsur-

lar›n›n varl›¤›n› önceki konuflmalar›m›zda ortaya koymufltuk.

Bu aç›dan Say›n Genelkurmay Baflkan›’n›n beyanat›, bizim

için malûmun yüksek sesle ve yerinde bir ilâm›d›r.
Aç›klaman›n bir boyutu ise, ülkenin her kurumunun sevk ve

idaresinden sorumlu olan Hükümet’in Silahl› Kuvvetleri nas›l
yaln›z b›rakt›¤›n›n ortaya ç›kmas› olmufltur.
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Bu nedenle, gerek Anayasal baflkomutan olan Say›n Cumhur-
baflkan›’n›n ve gerekse Baflbakan Erdo¤an’›n, Komutan’›n aç›kla-
mas›n› müteakip destek mesajlar› ise; yeri, zaman› ve içeri¤i aç›s›n-
dan ›skalanm›fl, gecikmifl ve inand›r›c›l›ktan uzak sözlerdir.

Sorumlulu¤unu sonradan hat›rlay›p, “biz do¤ru yerdeyiz” di-
yerek aklanmaya çal›fl›rken, bu zihniyetin yer ald›¤› foto¤raf ka-
resini bir kez daha hat›rlatmak istiyorum.

Say›n Baflbakan’a aile foto¤raf›nda Mehmetçi¤in olmad›¤›n›
üzülerek belirmek durumunday›m.

Verdi¤iniz görüntülerde beraber olduklar›n›z› geçti¤imiz alt›
y›l boyunca siz seçtiniz. Onlarla birlikte olmay› siz tercih ettiniz.

Ortada boy gösterdi¤iniz bu tabloda, sa¤›n›zda “kardeflim”
dedi¤iniz Barzani ve Talabani, solunuzda konutlarda a¤›rlad›-
¤›n›z bölücüler ve pazarl›k yapt›¤›n›z Kandilciler, hemen ar-
kan›zda ise boyun e¤di¤iniz çuvalc›lar yer almaktad›r. 

Bulundu¤unuz yer buras›, kadraj›n ald›¤› görüntü ve gizlice
yemek yedi¤iniz buluflma masalar›n›n anlam› budur.

Muhterem milletvekilleri,
Terörle mücadelenin yirmi befl y›l› aflan tecrübesi, bölücülü-

¤ün Osmanl›’dan bafllayarak bir as›rl›k ihanet yolculu¤u, bu sü-
recin bütün kapsam›n› ve derinli¤ini, kimlerle dost olmam›z ge-
rekti¤ini, kimlere ne kadar güvenilebilece¤ini, kimlerle nas›l ilifl-
ki kurulaca¤›n› hepimize ö¤retmifl olmal›d›r.

Bu aç›dan geçmiflte yaflananlar›n do¤ru tahlili, gelecekte kar-
fl›m›za ç›kacak badirelerin de iflaretini verecek, tarihten ders ç›-
karmas›n› bilenler için mazide kalanlar önümüzdeki sürecin yö-
nünü gösterecektir.
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Terörle mücadelenin önemli ayaklar›ndan biri ve belki de en
önemsi bugün Irak yönetimi ve Irakl› afliret reisleri ile olan iliflki-
ler ve PKK ile olan yak›nlaflmalar›d›r.

Küresel gücün dayatmalar› sonucu, Talabani ile görüflmeye
itilen Türkiye, her müzakereden sonra PKK’n›n Kandil’den ç›-
kar›laca¤›na dair söz ve taahhütlerle avunmufl ve bu yalanlara
her defas›nda bile bile göz yummufltur.

Hükümet’in yumuflak karn›n› ve zaafiyetini fark eden Barza-
ni ise PKK’n›n mevcudiyetinin, kendisi ile Türk devletini muha-
tap k›laca¤›n› anlayarak bu tehdit unsurlar›n› canl› ve diri tutma-
n›n getirdi¤i f›rsatlar› sonuna kadar kullanm›flt›r.

Hatta daha da ileri giderek, bu terörist unsurlara kimlik verip
maafla ba¤layarak PKK’y› kendi silahl› gücünün parças› haline
getirmifltir.

Ac› kay›plar›n yafland›¤› olaylar›n ard›ndan, Hükümet taraf›n-
dan “kimse bizden sab›r beklemesin” denilerek aba alt›ndan
komflulara sopa gösterilmifl, ancak hemen ard›ndan koro halin-
de “tuza¤a çekiliyoruz” aç›klamalar› ile korkakl›¤a ve ürkekli¤e
bahaneler aranm›flt›r.

Sözde terörle mücadele etmemenin AKP aç›s›ndan en
önemli aya¤› ise, bafl›ndan beri bölücü terörün yönetim merke-
zi olan Kandil Da¤›’n›n kontrolünü elinde bulunduran Irak’l› afli-
ret reisleri ile görüflmeleri bafllatmak olmufltur.

S›n›r ve ölçü tan›mayan boyun e¤mifllik hali ile “kap›m›z her-
kese aç›k” denilerek taviz ve ilkesizli¤in emsalsiz örnekleri veril-
mifl, hiçbir ad›m atmayan ve atma niyeti olmayan Irak’l› muhatap-
lar›m›zla sonuçsuz görüflmelerle oyalanmaya devam edilmifltir.
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Ne zaman ki, kanl› bir eylem ile flehitler vatan topraklar›na
emanet edilmeye bafllansa, Hükümet bir yandan “flehitler üze-
rinden siyaset yapmay›n” diyerek sanki yapan varm›fl gibi sin-
si bir savunma mekanizmas›n› iflletmifl, öte yandan “sabr›m›z
taflt›, intikamlar› al›nacak, art›k bekleyemeyiz, sözün bitti¤i
yerdeyiz” gibi bofl laflarla milletimiz avutulmaya çal›fl›lm›flt›r.

Terörle mücadelede kamuoyu bask›s› ile Mehmetçik kerhen
harekete geçirilmeye mecbur b›rak›l›rken, bazen el alt›ndan, ba-
zen aç›kça “diplomatik yollar›n tüketilmesi” k›l›f› ile Irakl› afli-
ret reisleri ile sonuçsuz pazarl›klar yap›lm›flt›r.

Bu sürecin haz›rlanmas›nda ABD’nin y›llard›r dayatt›¤› “üçlü
mekanizmay› kullan›n” bask›s› alt›nda kal›nm›fl, sözde Ba¤dat
ve Ankara birbirlerine muhatap edilerek, sorunun çözüm adresi
olarak dolayl› yoldan kuzeydeki bölgesel yönetim gösterilmifltir.

Her terör eyleminden sonra, içeride Terörle Mücadele Yük-
sek Kurulu’nun toplant›s›, d›flar›da ise Barzani ve Talabani ile
müzakerelerin yenilenmesi bir AKP klasi¤i olarak siyasetimize
yerleflmifltir.

Türkiye’nin gidemedi¤i, Barzani’nin haberim yok dedi¤i, Ta-
labani’nin temizlendi¤ini söyledi¤i, ABD’nin ise gözledi¤i Kandil
Da¤›’na gazetecilerin, yay›nc›lar›n gittikleri ve tefrikalar yay›nla-
d›klar› bilinmektedir.

Irakl› Afliret Reislerinin “Terör fliddetle çözülmez, silahlar
b›rak›lmal›, ateflkes sa¤lanmal›, af ç›kart›lmal›” fleklindeki
küstahl›klar›, AKP zihniyeti taraf›ndan y›llard›r sessizce dinlen-
mifl, hatta Baflbakan’›n a¤z›ndan “silah› b›rak›r gelir masada
konuflursun” sözleri ile bu alçakl›¤a çanak tutulmufltur.
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Geliflmeler, iktidar›n alt› y›ll›k ald›¤› mesafe ve s›n›r tan›maz
ilkesizli¤i bu iliflkiler zincirinin burada son bulmayaca¤›n›, Hükü-
met ile Kandil temsilcilerinin bir masaya oturuncaya kadar süre-
ce¤ini iflaret etmektedir.

Madem Talabani’de h›z kesmeyip art›k Barzani’yi muhatap
seçmifltir, o halde buradan Baflbakan’a sormak laz›md›r:

√ Barzani’; s›n›r ötesi harekât için Mehmetçi¤in s›n›rda tertip-
lenmesi üzerine sarf etti¤i “bizi engellemek isteyenler problem
ve engellerle karfl›lafl›r” sözünden vaz geçmifl midir? (27.04.2006)

√ Yine flehadetlerle sonuçlanan bir terör sald›r›s›ndan son-
ra, harekât düzenlenmesinden korkarak sarf etti¤i “PKK’ya mü-
dahaleyi sald›r› sayar›m” tehdidini geri alm›fl m›d›r? (26.07.2006)

√ Sürekli yerini bilmedi¤ini ve temas içinde olmad›¤›n› iddi-
a etti¤i Kandil kadrolar›n›, sahibi oldu¤u medya kanallar›na bir
daha ç›karmayaca¤›na dair garanti vermifl midir? (24.10.2006)

√ Çok de¤il daha bir buçuk y›l önce, Türkiye’nin Kerkük’le
ilgili yaklafl›m›n› dengelemek için söyledi¤i “Türkiye’nin Ker-
kük’e müdahale hakk› varsa bizim de Diyarbak›r’a var” teh-
didinden özür dilemifl midir?  (07 Nisan 2007)

√ Baflbakan Erdo¤an’›n bir televizyon kanal›ndaki röportaj-
da belirtti¤iniz üzere “kabile reisi ile görüflmem” sözünü geri-
ye almas›na neden olacak geliflme olmufl mudur?

√ Yine Baflbakan Erdo¤an’›n daha geçti¤imiz günlerde Ta-
labani ve Barzani’ye sözde rest çekerek, iflbirli¤i yap›lmazsa
yapt›r›m uygulanaca¤›na dair söyledi¤i sözleri, muhataplar›nda
cevap bulmufl mudur? (07.10.2008)
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De¤erli Arkadafllar›m, 
Bu sorulara Hükümet’in verebilece¤i hiçbir olumlu cevap

yoktur.
O halde ortada gerçekten sorgulanmas› gereken anormal bir

durum, ülkemizi bu görüflmeye mahkûm eden karanl›k bir da-
yatma söz konusudur.

Türkiye maalesef AKP ile girdi¤i ç›kmaz yolda seçeneksiz
kalm›fl, cayd›r›c› hiçbir tedbire baflvuramadan, karfl› taraftan hiç-
bir geri ad›m ve iyi niyet görmeden tek tarafl› olarak taviz ver-
meye mecbur hale getirilmifltir.

Bütün dünyay› PKK terörü konusunda ikna etti¤ini iddia eden
AKP iktidar›, daha muhatap ald›¤› Irak’l› afliret reislerine bile
“PKK’n›n terör örgütü oldu¤unu” kabul ettirememifltir.

Bunu bile kabule yanaflmam›fl olanlarla, kendimizin olgunlafl-
t›rd›¤› ortak bir zemin üzerinde kurulacak bu sakat iliflkinin so-
nuç almas› mümkün de¤ildir. 

Bilinmelidir ki, resmi a¤›zlardan Türk devletinin flartlar› konu-
sunda bir ilerleme kaydedilmeden, yeni ad›mlar›n at›lmaya çal›-
fl›lmas›n›n sonucu çok a¤›r olacakt›r.  

Baflbakan’›n bu yaklafl›m› güncel tabiri ile bir turuncu taviz-
dir. Tam bir geri ad›md›r.

Kimin kimi masaya oturttu¤unu görmek ve arkas›ndaki bölge
haritalar›n› çizmekle meflgul gücü bilmek için diplomat olmaya,
Hükümet üyesi bulunmaya hiç gerek yoktur. Her fley ortadad›r.

Bu itibarla, baflbakan Erdo¤an ve AKP Hükümeti, bu görüfl-
melerle bafllatt›¤› yeni dönemde karfl›m›za ç›kmas› mukadder
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olan kanl› sürecin bedelini ödemek, vebalini tafl›mak, sorumlu-
lu¤unu tek bafl›na almak durumundad›r.

Bu noktada, “Terör küresel bir olgudur, nerede bitmifl de

bizde son bulsun“ gibi bahanelere s›¤›nmak Hükümet’i bekle-

nen ak›betten kurtaramayacakt›r.

Milliyetçi Hareket Partisi; Talabani ile bafllat›lan, Barzani ile

sürdürülen ve Kandil ile devam edece¤i anlafl›lan bu tek tarafl›

ve vahim temas ve görüflme süreci için kayg› duymaktad›r.

Kayg›lar›m›z ve beklentilerimiz ise flunlard›r:

1. Irak’›n Kuzeyindeki co¤rafyada oluflan gevflek federal ya-

p›n›n en önemli muhalifi ve en çok tepki göstereni olan Türki-

ye’nin, bu zorlama yap›n›n yöneticileri ile görüflmesi bunlar›n

meflruiyetlerini ve güçlerini art›racakt›r.

2. Irak’a yönelik küresel operasyonun bafllayaca¤› dönemde,

Türk devleti taraf›ndan ilan edilen k›rm›z› çizgilerden biri olan

Irak’›n toprak bütünlü¤ünün devam›n›n önündeki kararl›l›k ve

engeller gevfleyecektir.

3. Türkiye bu yanl›fl yolda ilerletilerek, Irak’›n üçe bölünmesi

ve Kuzey’de bir ba¤›ms›z devletin kurulmas› için bafllayan süre-

cin kritik ve vazgeçilmez aktörü olarak yeni bir stratejik türbü-

lansa girecektir.

4. Bu yeni süreç, PKK’n›n aff›na ve ‹mral› Canisi’nin serbest

kalmas›na kadar gidecek, Türkiye komflu devletten beslenen ve

kaynaklanan bir etki ve çekim alan› alt›nda kalarak üniter yap›-

s› sorgulanmaya bafllanacakt›r.
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5. Türkiye’nin milli güvenli¤i ve bekas›n› do¤rudan ilgilendi-
ren bu durum ve afliret reisine bu imkân›n tan›nmas›, Kerkük’ün
gelece¤i ve Türkmenlerin varl›¤› ile ilgili niyetlerini gerçeklefltir-
mesine zemin haz›rlayacakt›r.

6. Irak’l› Peflmerge reisi istediklerini kopartana kadar geçe-
cek süre içinde, PKK’y› Kandil’de rezerve etmeye devam ede-
cek, Türk Devletini masaya oturmaya ve tavizler kopartmaya
yarayan bu iliflkiyi denge noktas›nda tutarak örgüte olan deste-
¤ini ve yönetimini sürdürecektir.

Muhterem arkadafllar›m,
Türkiye’yi bölmeye aziz milletimizi birbirine düflürmeye çal›-

flan PKK terör örgütü, Baflbakan›n adi suçlu gibi göstermeye ça-
l›flt›¤› masum bir sivil toplum kuruluflu de¤ildir.

Küresel güçlerin hizmetinde, bölgesel mihraklar›n kontrolün-
de varl›¤›n› çeyrek yüzy›l› aflan süredir devam ettiren ve hedefi-
ne Türkiye’yi alan kanl› bir küresel terör organizasyonudur.

Samimiyeti sorgulanmakla birlikte, Baflbakan Erdo¤an ile
Bush aras›ndaki görüflmede PKK için ortaya konan “ortak düfl-
man” kavram›n›n gerçek anlam› da budur.

Bu do¤ru tan›mlanm›fl “ortak düflman” kavram› defalarca
Hükümet yetkilileri taraf›ndan dile getirilmifl olmas›na ra¤men,
Baflbakan Erdo¤an’›n “PKK düflman de¤il” aç›klamas› tam bir
tutars›zl›k örne¤i olmufl ve teröre bak›fltaki kafa kar›fl›kl›¤›n› ve
irade eksikli¤ini ortaya koymufltur.

Geliflmeler terörün kayna¤›n›n ve yönetiminin Barzani’ye da-
yand›¤›n› göstermektedir. Hükümet’in, Barzani’yi muhatap alan
yaklafl›m› da bunun sonucu ve eseridir.
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Hükümet, güçle ve cayd›r›c› tedbirlerle desteklenen diploma-
si ile muhas›mlar›n› hizaya getirecek yerde, büyük bir yan›lg› ile
terörün kayna¤›na, bölücülü¤ün merkezine, ihanetin oda¤›na
kadar yanaflm›flt›r.

Hükümet, denize düflmüfltür ve y›lana sar›lmaktad›r. 
Bize göre bunun ad› ve tan›m› da ihanetten baflka bir fley

de¤ildir.
Sözlerime son verirken geçti¤imiz hafta içinde kaybetti¤i-

miz de¤erli dava adam›, milliyetçi bas›n›n muhterem temsilci-
si ‹rfan Ülkü Bey ile Türk fliirinin as›rl›k ç›nar› Faz›l Hüsnü
Da¤larca’ya Cenab-› Allah’tan rahmet ve aziz milletimize bafl-
sa¤l›¤› diliyorum.

Hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
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De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Muhterem Bas›n Mensuplar›,

Hepinizi en iyi dileklerimle selaml›yorum.

Türkiye Cumhuriyeti, yok oldu¤u san›lan bir co¤rafyada

yeniden yükselen, Türk milletinin tarih sahnesinde bafl› dik,

onurlu ve ba¤›ms›z yaflama azmini ve çelikten iradesini temsil

eden bir inanç, iman ve eflsiz bir kahramanl›k abidesi olarak 85

y›l önce kurulmufl ve birçok badireler atlatarak bugünlere

gelmifltir.

Bu tarih yolculu¤unda, varl›¤›n› yok etmeyi amaçlayan bütün

sald›r›lar› ve ihanetleri, kurulufl döneminin azmi ve ruhuyla aflan

Türk milleti, bugün maalesef yak›n tarihin en karanl›k dönemini

yaflamaktad›r. 

Geçti¤imiz hafta kutlad›¤›m›z Cumhuriyetimizin 85.

y›ldönümü;

√ Cumhuriyetin kurulufl felsefesi, ilkeleri ve bütün temel

de¤erlerinin horland›¤› ve sorguland›¤›,
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√ Etnik farkl›l›klar› aflan, ›rk ve kan ba¤›na dayanmayan
birlefltirici millet anlay›fl›n› esas alan milli devlet niteli¤i ve üniter
siyasi yap›s›n›n tart›flmaya aç›ld›¤›, 

√ Türk milletinin temel harc› ve gelece¤imizin en büyük
teminat› olan bin y›ll›k kardefllik hukukunun ve milli birlik
ruhunun hain bir suikast›n hedefi haline getirildi¤i,

√ Etnik bölünmeyi amaçlayan kanl› terörün ve tahriklerin
çok tehlikeli boyutlar kazand›¤›,

√ Terör ve bölücülük sorununun siyaset sahnesine tafl›nd›¤›
ve uluslararas› bir sorun haline dönüfltürülmesi yolunda önemli
mesafeler al›nd›¤›,

√ Türkiye’nin her alanda krizden krize sürüklendi¤i bir
gerilim ve kaos ortam›nda idrak edilmifltir.

Türkiye’nin bugün getirildi¤i noktada karfl›m›zdaki manzara; 

√ Milli birlik, dayan›flma ve sosyal bünyenin yara-
lanmas›ndan, iç huzur ve güvenli¤e,

√ Ortak milli ve manevi de¤erlerin çat›flt›r›lmas› ve
afl›nmas›ndan, ahlaki yozlaflmaya,

√ Siyaset kurumunun itibar› ve ahlaki meflruiyetinden, d›fl
politikaya, 

√ ‹flsizlik, yoksulluk, yolsuzluk ve kanunsuzlu¤un her alana
yay›lmas›ndan, ekonomiye kadar uzanan her cephede yaflanan
çürüme, çözülme, çöküfl ve hezimet tablosudur.
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Ateflle imtihandan geçen Türkiye’yi bu noktaya getiren;

√ Terörle mücadelede aciz ve hareketsiz,

√ Etnik bölücülük konusunda f›rsatç› ve flaibeli,

√ Ekonomi yönetiminde vizyonsuz, pusulas›z ve beceriksiz,

√ D›fl politikada teslimiyetçi ve ilkesiz,

√ Siyasi kirlenme, ahlaki yozlaflma, yolsuzluk ve soy-gunda
pervas›z, Adalet ve Kalk›nma Partisi Hükümet’i olmufltur.

Son dönemde yaflanan siyasi k›r›lma noktas› niteli¤indeki
baz› geliflmeler ve siyasi hayat›m›z›n hastal›kl› yap›s›n›n üretti¤i
sorunlar, bugünkü bunal›m sürecinden ç›k›larak gelece¤e ümitle
bak›lmas›n› daha da güç hale getirmifltir.

Bugün Türkiye’de;

√ Siyaset kurumu a¤›r bir belirsizlik ortam›na sürüklenerek
asli görev ve fonksiyonlar›n› yerine getirmekte zorland›¤› bir
t›kanma noktas›na getirilmifltir.

√ Ahlaki meflruiyet temeli sorgulanan, itibar› büyük yara
alan siyaset, çözüm ve istikrar unsuru olmaktan ç›km›fl, sorun ve
s›k›nt› üreten bir zafiyet ve istikrars›zl›k kayna¤› haline gelmifltir.

√ Siyaset kurumuna, sorumluluk anlay›fl› yerine
gerginlikten beslenen çat›flmac› ve istismarc› zihniyetler egemen
olmufl, gerginlikler t›rmanm›fl, k›s›r çekiflme ve polemikler
siyasetin seviye kaybetmesine yol açm›flt›r.

√ Siyasi ve ahlaki kirlili¤in korkutucu boyutlar›n› ortaya
koyan son yolsuzluk skandallar› kamu vicdan›n› derinden
yaralam›fl, Türkiye’nin siyaset patentli yolsuzluk haritas›,
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Parlamento’ya, siyasi partilere ve devlet kurumlar›na olan güven
ve itimad› sarsm›flt›r.

Her yönden hain tuzaklarla çevrilen, kuflat›lan ve çat›flma
dinamiklerinin etki alan›nda k›s›r döngü içine hapsedilen
Türkiye, siyasi ihtiraslar›n gemlenemedi¤i ve Hükümet’in gaflet
politikalar›n› inatla sürdürdü¤ü bir kaos ortam›nda, sonuçlar›
çok daha a¤›r olacak yeni krizlere gebe, çok tehlikeli bir
dönemin arifesine gelmifltir.

Muhterem Milletvekilleri,
Yaklaflan mahalli idareler seçim sürecinde, milletimizi yeni

bir kavgan›n efli¤ine getiren iktidar partisi ile bölücü mihraklar
aras›ndaki dan›fl›kl› dövüfl, kamuoyunun gözü ününde cereyan
etmekte, silahlar›n gölgesinde bafllat›lan bir seçim kampanyas›
bütün gerilimi ile sürdürülmektedir.

Bu konunun üzerinde durulmas› gereken ciddi ve tehlikeli
yönü, Bölge belediyelerini kazanmak için bafllayan yar›fl›n,
bölücülük ekseninde yap›lmas› ve yerel yönetici seçimlerinin
siyasi bir referanduma dönüfltürülmek istenmesidir.

Baflbakan ve AKP’nin, böyle bir zeminde, bölücülü¤e hizmet
yar›fl› olarak görülecek bir rekabetin taraf› olmas›, bölücülük
konusundaki içten pazarl›kç› tutumunu ortaya koymufl ve Türk
milletinin AKP’nin gerçek hüviyetini daha iyi tan›mas› ve
anlamas›na hizmet etmifltir.

Bölücülük üzerinden çok tehlikeli ve kirli bir siyaset yapan
Baflbakan’›n, içine düfltü¤ü ve gerçek kimli¤ine ayna tutan çelifl-
kiler yuma¤›, her yönüyle ibret ve esef verici bir ikiyüzlülük
örne¤idir.
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Baflbakan’›n, polis kordonu alt›nda salonlarda yapt›¤› parti
toplant›lar›nda, bölücülerin ise tafl ve sopalarla sokak ve
caddelerde yürüttü¤ü bu kampanya, ülkemizin nas›l bir sinsi
tuza¤a çekilmeye baflland›¤›n› da ortaya koymufltur.

Bir taraftan AKP ile DTP aras›nda yap›lan yemekli görüfl-
melerle sözde uzlaflma zemini aray›fllar› sürerken, di¤er yandan
baflbakan›n polis çemberi alt›nda söyledi¤i kuru tehditler ve
hamasi sözler tam çeliflkinin iflareti olarak görülmelidir.

Türkiye’nin bir bölgesinde, bizzat bir baflbakan›n yak›ndan
flahitli¤inde yaflanan vahim geliflmeler bile, AKP zihniyetini
terör ve bölücülükle mücadelede hala bir ders ç›karmaktan çok
uzak kald›¤›n› ortaya koymaktad›r.

Baflbakan, meydanlarda ilan edilen ihanete ve yaflanan
rezalete ra¤men bu a¤›r sorunu basit bir belediyecilik hizmeti
seviyesine indirgemifl, toplanmayan çöplere, temizlenmeyen
sokaklara at›fta bulunarak silahl› bölücülerin ve silahs›z
uzant›lar›n›n eylemlerini tan›mlamaktan ›srarla kaç›nm›flt›r.

Teröre yard›m ve yatakl›k yapanlar› karfl›s›na almaktan
özenle kaç›nan, bunlar hakk›nda yasalar›n verdi¤i yetkileri
kullanmayan Baflbakan’›n, flimdi çöp toplamama ve kepenk
kapatt›rma konusunda hiddetlenmesinin nedeni, bunlar›n
bölücü kimli¤i ve faaliyetleri de¤il seçim hesab› ve oy kayg›s›d›r.

Bu geliflmelere ra¤men, Baflbakan Erdo¤an’›n ülkemizin bir
yöresine yapt›¤› ziyaret esnas›nda karfl›laflt›¤› bu manzaran›n
hepimizi deriden üzdü¤ünü buradan samimiyetle belirtmek
istiyorum.

Bir siyasi parti lideri olarak, siyasi toplant› maksad›yla bile olsa
muhatap oldu¤u taflk›nl›klar› kabul etmemiz mümkün de¤ildir. 
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Bunun yan› s›ra Türkiye Cumhuriyeti’nin baflbakan› s›fat›n›
tafl›yor olmas›, meydana gelen olaylar›n vahametini ve bu
durum karfl›s›nda duydu¤umuz kayg›lar› daha da art›rmaktad›r.

Ancak, ziyaret esnas›nda yaflanacak bu tepkiler öngörüle-
rek, devletin egemenlik kudretine ve makam›n a¤›rl›¤›na uygun
tedbirlerin ald›r›lmas› da Baflbakan’›n yetki ve sorumlulu¤u
içerisinde yer almaktad›r.

Ne var ki biz Baflbakanl›k makam›n›n vakar›n› korumay› dü-
flünürken, Say›n Baflbakan bizim duydu¤umuz hassasiyeti gös-
terememifl, hiçbir fley olmam›fl gibi bölücülü¤ün temel hayat
alan› olan etnik kimlikleri okflamaya bu flartlar alt›nda bile
devam edebilmifltir.

Baflbakan, kendi tasnifine göre önce 36’ya böldü¤ü aziz
milletimizin içerisinden, sonra yeniden tek millet ç›karmaya ça-
l›fl›p “biriz, beraberiz, bütünüz” diyerek tam bir zihniyet karga-
flas›n›n örne¤ini sergilemeyi sürdürmüfltür.

Buradan sormak laz›md›r:
Bölücülerin kimlik siyaseti yapt›¤›n› sürekli söyleyen

Baflbakan,  art›k bir tekerleme haline getirdi¤i alt kimlik
tahrikleriyle kendisi neyin siyasetini yapmaktad›r?

Sözde elefltirdi¤i bölücü mihraklar›n söylemleri ile kendi
kimlik siyaseti aras›nda nas›l bir farkl›l›k bulmaktad›r?

Son dönemde AKP ile DTP aras›nda yaflanan gerilimin ç›k›fl
nedeni ve sürdürülüfl biçimi ile Baflbakan’›n siyasi bölücülü¤e
cesaret kazand›racak baz› beyanlar›, Türkiye’nin karfl›s›nda yeni
bir siyasi denklemin ve senaryonun ç›kart›lmak istendi¤ini
göstermektedir.
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Baflbakan, bir taraftan DTP’ye terör yandafl› derken, di¤er
taraftan “bar›fl isteniyorsa silahlar›n b›rak›lmas› gerekti¤ini”
ifade ederek, bu kurulufla PKK nezdinde arabuluculuk misyonu
üstlenme ça¤r›s›nda bulunmaktad›r.

Baflbakan Erdo¤an, bunun yan› s›ra, “silahla konuflanlar›n
demokrasiden bahsedemeyece¤ini” söyleyerek, PKK’y›
demokrasi zemininde siyaset yapmaya davet etmekte, siyasi
çözüm sürecine nas›l katk› sa¤layaca¤› hakk›nda yol
göstermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, Baflbakan›’n›n böyle bir ortamda
“bar›fl isteniyorsa silahlar›n susmas› gerekir” sözleri, ya ne
dedi¤ini ve laf›n nereye gidece¤ini bilmedi¤ini göstermektedir;
ya da bilinçli ve hesapl› bir siyasi çözüm sürecinin altyap›s›n›n
haz›rland›¤›na iflaret etmektedir. 

Baflbakan Erdo¤an, PKK ve etnik bölücülere yapt›¤› bu
ça¤r›daki “bar›fltan ve demokratik çözüm zemininden” ne
anlad›¤›n› Türk milletine aç›klamak zorundad›r.

PKK sald›r›lar› durursa, Baflbakan kiminle bar›fl masas›na
oturacak ve bu masada demokratik yollardan çözüm için neyi
görüflecektir?

Baflbakan Erdo¤an’›n, PKK güdümündeki bu kuruluflun bro-
flür haline getirerek Meclis çat›s› alt›nda da¤›tt›¤› bölünme reçe-
teleri içeren sözde demokratik çözüm projeleri hakk›nda, bugü-
ne kadar sessiz ve tepkisiz kalmas› bu bak›mdan manidard›r.

Hükümet’in izah› mümkün olmayan basiretsizli¤inden
cesaret kazanan baflkald›r› eylemleri, siyaset eliyle yürütülen
hain planlar, bugün Türkiye’yi t›pk› 89 y›l önce oldu¤u gibi bir
karar aflamas›na getirmek üzeredir.
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Ancak, bizleri teselli eden geliflmeler, soka¤a taflan bölücü
tahriklere, baflbakan’›n kimlik aray›fllar›na aziz milletimizin ve
yöre halk›n›n destek vermemifl olmalar›d›r. 

Vatandafllar›m›z terör ve silah tehdidine ra¤men, önlerine
konmak istenen tuzaklara düflmemifl, kardeflli¤imizin devam›
yolunda kararl›l›klar›n› hem bölücülere hem de AKP zihniyetine
bir kez daha göstermifllerdir. Vatan sevgisini ispat eden,
sa¤duyu gösteren yöredeki vatandafllar›ma flükranlar›m›
sunuyorum. Hepsini kucakl›yorum.

Dile¤imiz, herkesin büyük Türk tarihinden bir ders
ç›kartarak, gaflet ve ihanet içinde olanlar›n bu yolculu¤una bir
son vermesi ve yaflanm›fl ak›betlerden kendilerine düflen pay›
görerek bir sonuca ulaflmas›d›r.

Muhterem Milletvekilleri,
Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin yönetiminde geçen alt› y›l

boyunca yaflanan tehlikeli geliflmeler ve bölücülü¤e gösterilen
müsamahalarla bölücü tahrikler için meydanlar bofl b›rak›lm›fl, bu
zaafiyet Hükümet’in önüne artan flehitler, sokak hareketleri,
yanan araçlar, zarar gören vatandafllar olarak ç›km›flt›r.

Bu, Milliyetçi Hareket Partisi için y›llard›r yapt›¤›m›z
uyar›larda öngördü¤ümüz talihsiz bir sonuç; Adalet ve Kalk›nma
Partisi için ise, seneler içerisinde bölücülerle girdi¤i
yak›nlaflman›n mukadder bir neticesidir.

Adalet ve Kalk›nma Partisi ve Baflbakan y›llard›r ekti¤i
rüzgâr›, flimdi f›rt›na olarak biçmektedir.

Sokaklara taflan bölücü eylemlerin izledi¤i seyir 25 y›la
yak-laflan bölücü terörle mücadelede terör örgütünün stratejik
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anlamda yeni bir safhaya geçifl göstermeye bafllad›¤›n› ortaya
koymaktad›r.

Hükümet, bu yeni safhan›n afliret reisleri ile iliflki kurulma-
s›na yönelik giriflimi ile d›flar›daki ilk ad›m›n› bafllatm›flt›r. Ard›n-
dan, bu yerel yönetimin tan›nmas›, yan› bafl›m›zda bir etnik dev-
letin do¤mas› karfl›m›za kaç›n›lmaz bir sonuç olarak ç›kacakt›r.

Bu konuda iflaretler netleflmifl, Cumhuriyetimizin ilan edildi¤i
günün y›l dönümünde, Barzani ABD makamlar›nca hüsnü kabul
görmüfl, bu konuda zaten ad›m atm›fl bulunan Hükümet’e s›cak
mesaj ve cesaret verilmifltir.  

Bölücülü¤ün bu yeni safhas›n›n içteki aya¤› ise, terörün
gölgesinde yap›lan pazarl›klarla Hükümet’in bütün bölücü
taleplerine anayasal k›l›f bulaca¤› ve ayr›flman›n topluma yavafl
yavafl benimsetilece¤i bir sürecin bafllat›lmas› olacakt›r.
Geliflmeler maalesef bu gidiflat› do¤rulamaktad›r.

Bu aç›dan, bir zamanlar AKP Hükümet üyelerinin konut-
lar›nda a¤›rlanan, mahkûmiyetleri hülle ile ortadan kald›r›lan
bölücü mihraklara, flimdi ülkeyi terk etmelerini söylemek,
y›llard›r süren gaflet ile ihanet aras›ndaki hassas gidifl gelifllerin
bir itiraf›, bunca can ve mal kayb›n›n bütün sorumlulu¤unun ilk
a¤›zdan kabul edilmesi olarak yorumlanmal›d›r.

Yine bu yaklafl›mla, Baflbakan Erdo¤an’›n, arkas›nda binlerce
ma¤dur b›rakan çekirgenin üçüncü kez s›çrayama-yaca¤›na
dönük aç›klamas›, alt› y›ll›k iktidarlar› döneminde defalarca
s›çramas›na göz yuman Hükümet’in düfltü¤ü aczin ve tarihi
yan›lg›n›n bizzat Baflbakan taraf›ndan itiraf›d›r.

Ancak ne üzücüdür ki, bu kay›p y›llar›n faturas› “özür dile-
nerek” telafi edilemeyecek kadar büyük, “kusura bakmay›n
yan›ld›m” denilemeyecek kadar a¤›r bedellere mal olmufltur.
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AKP’nin alt› y›l boyunca süren bu zaafiyetinin, aziz
milletimizdeki karfl›l›¤› yüzlerce flehit ve gazi vatan evlad›, can ve
mal kayb›na u¤ram›fl çok say›da vatandafl ve tahrip edilmifl
millet varl›¤› ile fitili atefllenmifl bin y›ll›k kardefllik hukukudur.

Bu itibarla, bu ac› kay›plar›n bir bedeli mutlaka olmal›, so-
rumlu olan Adalet ve Kalk›nma Partisi Hükümeti bunu mutlaka
ödemeli, laflar› çarp›tmadan, a¤›zda dolaflt›rmadan aziz
milletimize yapt›¤› yanl›fllar›, düfltü¤ü gafleti do¤rudan itiraf
etmelidir.

Ancak, böylesi bir samimi itiraf›n yap›lmas› halinde, terörle
ve bölücülükle mücadelede yeni bir safha bafllayabilecek;
Türkiye, çeyrek yüzy›ld›r yaflad›¤› bu belay› belki bu zihniyet
de¤iflimi ile bafl›ndan atabilecektir.

Aksi halde, eski zafiyetlerin devam› teröristle pazarl›¤a otur-
may› bafllatacak, baflta ‹mral› Canisi olmak üzere ç›kar›lacak bir
genel af ile bölücülü¤ün bütün talep ve beklentileri, bunalan ve
s›k›flan Hükümet’in acziyeti ile hayata geçirilecektir.

“Ortak kurucu halk”, “federal yap›lanma”, “ana dilde e¤i-
tim”, “tarihin hatalar› ile yüzleflme” ve “geçmiflin yarg›lan-
mas›” adlar› alt›ndaki parçalanma önerileri Hükümet taraf›ndan
birer birer yürürlü¤e konulmaya çal›fl›lacakt›r.

Bunlar›n gerçekleflmesi halinde; ortada ne üniter devlet, ne
milli devlet ne Türk milleti kavram› ve birli¤i kalacak, 85 y›l önce
flekillenen temel yap›lanma ve kurucu de¤erler bütünüyle
ortadan kalkacakt›r.

Bu durumun Türk milleti ve elbette ki Milliyetçi Hareket Par-
tisi için hiçbir flart ve zeminde kabul edilmesi mümkün de¤ildir.

86



Burada böylesi bir tarihi ihanete haz›rlanan, bunu akl›ndan

geçiren bütün odaklara flunlar› söylemek isterim:

√ Anadolu, tesadüfen vatan olmufl bir co¤rafyan›n ad› de-

¤ildir. Milyonlarca aziz millet evlad›n›n yüzy›llarca yurt tutmas›

ile oluflmufl muazzam bir do¤uflun ve do¤ruluflun ta kendisidir.

√ Türkiye Cumhuriyeti, lütuf ile kurulmufl bir sömürge art›¤›

de¤ildir. Dönemin emperyalist devletlerine karfl› verilmifl bir

kutlu savafl›n, dökülen kanlar›n, verilen canlar›n eseridir.

√ Türk milleti, tesadüfen zuhur etmifl alt kimliklerin ortakl›¤›

de¤ildir. Binlerce y›lda kardefllik ve kucaklaflma ile oluflan, milli

kültürün, milli kimli¤in ve milli fluurun tecelli etti¤i ve yükseldi¤i

muhteflem bir terkibin tan›m›d›r.

Bu itibarla, birilerinin soka¤a dökülmesi, baflka birilerinin

büyük Türk milleti ile gelece¤i paylaflmakta tereddüt göstermesi,

hatta eline silah alarak da¤lara ç›km›fl olmas›n›n millet

fertlerinde ve bizde bir korkuya, bir ürkekli¤e neden olaca¤›n›

düflünmek tarihi bir yan›lg› olacakt›r.

Türk milletine ihanet gibi bir hataya sürüklenmifl olanlar›n,

bin y›ll›k tarih boyunca ald›¤› derslerin ve karfl›laflt›klar›

ak›betlerin hat›ralar› henüz canl›l›¤›n› korumaktad›r. 

Türkiye’yi hain bir suikast›n hedefi haline getirmek isteyen

ihanet cephesi çok iyi bilmelidir ki;

Büyük Türk Milleti, birli¤ine ve bütünlü¤üne uzanan elleri, ne

pahas›na olursa olsun, mutlaka ama mutlaka k›racakt›r.
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De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Konuflmam›n bu bölümünde, Türkiye ekonomisinin içinde

bulundu¤u sorunlarla ilgili görüfl ve düflüncelerimi sizlerle
paylaflmak istiyorum.

Türkiye a¤›r sorunlar›n ve tehlikelerle dolu bir sürecin bütün
belirtilerini her yönüyle yaflamakta, belirsizlik sarmal› her taraf›
hâkimiyeti alt›na alm›fl bulunmaktad›r.

Son günlerde, AKP’nin ekonomik konulardaki tutars›z
yaklafl›m›,  meselelere teflhis koymadaki kafa kar›fl›kl›¤›, zaten
hissedilmekte olan ekonomik krizin derinleflmesine neden
olmaktad›r.

Türkiye ekonomisinin, zembere¤i kopmufl bir saat gibi bütün
göstergeleri bozulmufl, geçmiflte yaflan›lan deneyim-lerden
hiçbir sonuç ç›karmadan, el yordam› ve hamasetle krizin önüne
geçilece¤i varsay›lm›flt›r.

Ancak, bu nafile giriflimler hiçbir ifle yaramam›fl, milletimiz
açl›k, yoksulluk, iflsizlik kör kuyusunun dibine itilmifltir.

Nitekim Türkiye ekonomisi cari aç›k, iflsizlik ve kay›t d›fl›l›k
sorunlar›n›n girdab›nda kontrolden ç›km›flt›r.

Son bir y›ll›k süre içinde yaflanan ithalat patlamas›ndan
dolay› yükselen d›fl ticaret aç›¤›, 2008 y›l› Ocak-Eylül
döneminde 58,2 milyar dolara yükselmifl, bu durum cari aç›¤›n
2008 Ocak-A¤ustos dönemi itibariyle 34,8 milyar dolara
ulaflmas›na neden olmufltur.

Di¤er taraftan 2008 y›l›n›n ilk sekiz ay›nda ödenmemifl ferdi
kredi borcu, 2007 y›l›n›n tümüne k›yasla yüzde 150 oran›nda
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artm›flt›r. Kredi kart› borcunda ise ayn› dönemler baz al›nd›-
¤›nda art›fl yüzde 79 düzeyindedir. Bunun sonucu olarak vatan-
dafllar›m›z borç içinde k›vranmakta, düflük gelir grubundakiler
tefeci tipi borçlara adeta mahkûm olmaktad›rlar.

Gerileyen ve de¤eri azalan maafl ve ücretlerin sat›n alma gü-
cünün zay›flamas› karfl›s›nda, vatandafllar›m›z, günlük ihtiyaç-
lar›n› karfl›lamak için gelirlerinin üzerinde borçlanmak zorunda
kalmakta, böylelikle geleceklerini ipotek ettirmektedirler.

Bu kapsamda, AKP Hükümet’i döneminde ortaya ç›kan
ekonomik büyüme gerçekte, önemli ölçüde tüketici borçlar›
taraf›ndan finanse edilmifl ve sat›n al›nm›flt›r.

Öte yandan ülkemizde ucuz kredi, ucuz döviz ve bunun
ortaya ç›kard›¤› ucuz ithalat dönemi sonlanm›fl, bu kapsamda
kriz bask›s›n› ve a¤›rl›¤›n›, do¤rudan do¤ruya reel sektör
üzerinden, bir flirketler krizi olarak göstermeye bafllam›flt›r.

Düflen istihdam hacmi, zay›flayan üretim ve tüketim
dinamikleri, kârlardaki daralmalar bunun göstergesidir. Resmi
rakamlarda yüzde 9,4’e ulaflan iflsizlik, büyümesi yavafllayan
ekonomi, yüzde 12’ye yaklaflan enflasyon, yükselen döviz fiyat›
kar›fl›m›zdaki en temel sorunlar›n göstergesidir.

Ekonominin yaflad›¤› s›k›nt› hali, reel sektöre yans›m›fl, 2008
Eylül ay›nda; 2007’nin ayn› ay›na göre kurulan flirket ve koop-
eratif say›s› yüzde 16,3 azalarak, 4312’den 3609’a düflmüfltür. 

Yine 2008 y›l› Eylül ay›nda; 2007’nin ayn› ay›na göre kuru-
lan ticaret ünvanl› iflyeri say›s› yüzde 4,3 azalarak, 3646’dan
3488’e gerilemifltir. 
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Kapanan  ticaret ünvanl› iflyerleri say›s› ise, geçen y›l›n ayn›
ay›na göre yüzde 70,8  artarak, 1220’den  2084’e  yükselmifltir.

Reel sektörde; son üç ayda al›nan toplam siparifl miktar›,
ihracat sipariflleri ve iç piyasa sipariflleri e¤ilimlerinde de önemli
oranda azalma meydana gelmifltir. Özellikle mevcut toplam
siparifllerin son bir y›l›n en düflük seviyesine geriledi¤i
anlafl›lmaktad›r.

Ayr›ca, reel kesim güven endeksi, bir önceki aya k›yasla 16
puan gerileyerek, 69,2 seviyesine düflmüfltür. Reel kesim güven
endeksi 2008 y›l› Ekim ay›nda, geçen y›l›n ayn› ay›na göre;
yüzde 34,40 oran›nda azalm›flt›r. Mevcut halde reel sektörün
siparifl miktar› ise Ekim ay›nda geçen y›l›n ayn› ay›na göre yüzde
36,9 düflmüfltür.

Son üç ayl›k performansa bak›ld›¤›nda üretim hacmi
e¤iliminin, mevcut toplam siparifl ve ihracat siparifl miktar›n›n
azald›¤› görülmektedir.

Bununla birlikte, özel sektörün içinde bulundu¤u borçluluk
düzeyi, daralan d›fl finansman imkânlar›ndan dolay› darbo¤aza
girilece¤ine iflaret etmektedir.

190,5 milyar dolara ulaflan özel sektör d›fl borcunun; 47,8
milyar dolar› k›sa vadeli borç niteli¤i tafl›maktad›r. Kalan 142,7
milyar dolarl›k borç ise, bir y›ldan uzun bir vadeye sahiptir.

Türkiye’nin toplam k›sa vadeli borcu da 51,9 milyar dolara
ç›km›flt›r.  Toplam d›fl borcun 284,4 milyar dolar oldu¤u göz
önüne al›nd›¤›nda, önümüzdeki y›llarda vatandafllar›m›z›n bu
borcu ödemek için daha çok kemer s›kaca¤› anlafl›lmaktad›r.
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Geldi¤imiz bu aflamada, reel sektörün üzerinden yay›lmaya
bafllayan krize karfl› feryatlar ve gereken tedbirlerin al›nmas›na
yönelik ça¤r›lar flu ana kadar Hükümet’ten henüz somut bir
karfl›l›k bulmam›flt›r.

De¤erli Milletvekilleri,
2008 y›l› için büyüme beklentisinin yüzde 3,4 olarak

aç›klanmas›, 2009 y›l›nda büyüme rakam›n›n yüzde 5’den
yüzde 4’e çekilmesi, ufukta umut verici bir geliflmenin
olmayaca¤›n›n flimdiden bir kan›t› olarak görülmelidir. 

Ayr›ca, 2009 y›l›nda toplam kamu yat›r›mlar›n›n yüzde 22,9
oran›nda art›r›laca¤›n›n ekonomiden sorumlu bir bakan
taraf›ndan aç›klanmas›, krizin geniflleyece¤i bir dönemde mali
disiplinden taviz verilece¤inin de bir iflaretidir.

Son günlerde, Baflbakan Erdo¤an’›n IMF üzerinden
yürüttü¤ü siyasi polemik, krize karfl› önlem almay› düflünen
siyasi bir e¤ilimin olmad›¤›n› gözler önüne sermektedir.

Kaba tabirlerle IMF’ye kafa tutan Baflbakan Erdo¤an,
IMF’nin ümük s›kmas›na müsaade etmeyece¤ini söylerken,
yapt›¤› zamlarla as›l kendisinin milletimizin bo¤az›n› s›kt›¤›n› bir
türlü anlamamaktad›r.

Siyasi yaflam›nda dünü ile bugünü aras›nda bir uyum ve
tutarl›l›k olmayan Baflbakan Erdo¤an, bugün rest çekti¤i IMF’yi,
19 Nisan 2003 tarihindeki bir konuflmas›nda kutsam›fl; “E¤er
IMF’yi tan›mazsan›z, dünya da sizi tan›maz. IMF’siz
yerinizden bile k›p›rdayamazs›n›z. Ne bir kuruflluk ihracat,
ne de bir kuruflluk ithalat yapabilirsiniz” diyerek, IMF ile ne
kadar yak›n oldu¤unu göstermifltir.
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‹ktidar› boyunca IMF ile içli d›fll› olan AKP, fonun parasal ve

moral deste¤inden devaml› bir flekilde yararlanm›flt›r. Bu sayede

ayakta kalm›fl, sendeledi¤i her anda IMF’nin eline sar›lm›flt›r.

Bu ani ve keskin dönüflün, içinde bulundu¤umuz kriz

ikliminde Hükümet’e karfl› var olan güvensizli¤i daha da

art›raca¤›ndan flüphemiz yoktur.

Ancak, Baflbakan Erdo¤an’›n ne yapaca¤›n› bilmez tavr›,

ciddiyetsizli¤i yüzünden her geçen gün muhteviyat›n› geniflleten

sorunlar aziz millet fertlerini çaresizli¤e itmektedir.

Bize göre as›l olan Türkiye ekonomisinin, IMF’nin yard›m ve

gözetimine ihtiyaç hissetmeden yoluna devam edebil-mesidir.

Sa¤l›kl› ve istikrarl› bir flekilde iflleyen ekonomiden baflka bir

beklentinin olmas› da mümkün de¤ildir.

Elbette kat›l›mc› ülke olarak IMF’deki kotas› yaklafl›k 1,8

milyar dolar olan Türkiye’nin, ekonomideki bir çalkant› ha-

linde, IMF’nin yönlendirmesine, katk›s›na ihtiyac› olabilecektir.

Buna bir diyece¤imiz yoktur. 

Ancak mesele, bu aflamaya gelmeden gereken tedbirleri

alarak yard›ma muhtaç duruma gelinmemesi için siyasi ön-

görüyü göstermek olmal›d›r.

Hepinizin bildi¤i gibi, AKP Hükümeti, yap›lan uyar› ve

ikazlar› hiç dikkate almam›fl, oyalama ile bugünkü aflamaya

gelmifltir.

Beklentimiz IMF ile kamuoyu üzerinden pazarl›k yapan

Baflbakan’›n, bu davran›fl›n› bir an önce gözden geçirmesi, etkisi
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alt›na girdi¤imiz ekonomik krize yönelik geciken tedbirleri bir an

önce almas›d›r.

Madem kendi ya¤›m›zla kavrulaca¤›m›z iktidar partisi tara-

f›ndan düflünülmektedir, o halde IMF ile bir anlaflma yap›l-

mas›n›n hiçbir anlam› olmayacakt›r.

Bütün bunlara ra¤men, Hükümet üyelerinden ve ekonomi

bürokrasisinden gelen çeliflkili aç›klamalar, IMF ile iliflkilerde hala

tam olarak ne yap›laca¤›n›n kararlaflt›r›lamad›¤›n› göstermektedir.

Bir tarafta IMF’ye rest çekerken, di¤er tarafta
IMF’nin kap›s›nda aman dilenmek tam bir AKP klasi¤i
olarak hat›rlanacak, ekonomik tedbirlerde gecikilen
her an›n faturas› ise milletimizin s›rt›na yüklenecektir.

Muhterem Milletvekilleri,
Krizin, ülkemizin ekonomik sistemine sinerek ve yerleflerek

mesafe ald›¤› bir dönemde bulunuyoruz. 

‹stikrar masallar›na ve “krizden en az etkilenece¤iz”

sözlerine inat; ekonomin tüm kesimlerinde feryatlar

yükselmekte, flikâyetler alabildi¤ine yo¤unlaflmaktad›r.

IMF’ye ümük s›kt›rmayaca¤›n› iddia eden Baflbakan

Erdo¤an, zamlarla milletimizin solu¤unu kesti¤ini anlayama-

yacak kadar siyasi basiretini kaybetmifltir.

Nitekim art›k sab›rlar› zorlayan do¤algaz zamm›na bir yenisi

geçti¤imiz günlerde eklenmifltir. Konutlarda kullan›lan do¤algaz
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fiyat›na yüzde 22,50, sanayide kullan›lan do¤algaza da yüzde

22 zam yap›lm›flt›r.

Böylece y›lbafl›ndan bu yana befl kez zamlanan do¤algaz›n

fiyat›nda on ayl›k dönemdeki toplam art›fl vergilerle beraber

yüzde 82.15’e ulafl›rken, yap›lan zamlar ayn› dönemdeki

enflasyonu da yaklafl›k ona katlam›flt›r.

Ne yaz›k ki, k›fl aylar›na girdi¤imiz bu günlerde, aziz vatan-

dafllar›m›z tenceresini kaynat›rken, suyunu ve evini ›s›t›rken

geçen y›la göre do¤algaza daha fazla para ödemek zorunda

kalacaklard›r.

Do¤algaz zamm›n›n bu kadar yüksek olmas›n›n nedeni;

Hükümet’in popülist uygulamalar› sonucu biriken yüktür ve

sonunda bu fatura milletimize ve üretici kesime ihale edilmifltir.

Elektri¤in yüzde 48’inin do¤algazdan üretiliyor olmas› nede-

niyle de, do¤algaza yap›lan yüksek oranl› zam, önümüzdeki y›l›n

bafl›nda elektrik fiyatlar›n› da kaç›n›lmaz bir flekilde yükseltecektir.

Ancak, petrol ve döviz fiyatlar›ndaki gerileme ortadayken,

do¤algaza yap›lan zamm› anlamak mümkün de¤ildir. Bu zam-

ma ne için ve hangi maksatla ihtiyaç duyuldu¤u yap›lan aç›kla-

malara ra¤men netlik kazanmam›flt›r.

Uluslararas› piyasalardaki fiyatlar›n, yurt içi piyasalara 6 ile 9

ay sonra yans›d›¤› mazeret gösterilerek iflin içinden s›yr›lmak ve

topu baflka mecralara atmak bizim taraf›m›zdan kabulü

mümkün olmayan bir durumdur.

94



Dolar›n atefli azal›yorken, petrolün fiyat› yavafll›yorken,

vatandafl›m›z› so¤u¤a, battaniyeye mahkûm edecek bu zamm›

AKP Hükümeti dürüstçe izah etmelidir.

Ayr›ca, Hükümet üyeleri taraf›ndan petrol fiyatlar› ve döviz

kurunun bu seviyelerde gitmesi halinde, 2009 y›l›n›n ilk çeyre-

¤inden itibaren do¤algaz fiyat›nda indirimlerin olabilece¤ini

ifade etmek, büyük Türk milletiyle alay etmekten baflka bir

anlam tafl›mamaktad›r.

K›fl bittikten, so¤uklar azald›ktan sonra do¤al gaz fiyat›n›n

düflecek olaca¤›n› söylemek talihsiz ve sakat bir görüfl olarak

milletimizin haf›zas›ndan asla silinmeyecektir.

“E¤er do¤algaz pahal› olsayd› niye vatandafl do¤algaza

geçiyor” diyerek gerekçe üretmeye çabalayan AKP zihniyeti ve

bu zamda pay› olan baflta BOTAfi idaresi olmak üzere, herkes

yapt›¤›n›n hesab›n› vermeye haz›r olmal›d›r.

Her ne kadar ilgili Bakan kabul etmese de, yap›lan bu

zamma BOTAfi’›n bozulan mali yap›s›n›n neden oldu¤u flüphe

götürmez bir gerçektir. 

Satt›¤› gaz›n paras›n› tahsil edemeyen bir kurulufl haline

gelen BOTAfi, yurt d›fl›na olan do¤algaz borcunu ödemek için

bankalardan kredi kullanmak zorunda kalmaktad›r.

Aff› mümkün olmayan bir yönetim zaaf›ndan dolay›, aziz

milletimizin yaklaflan k›fl aylar›nda ›s›nmas›na mani olacak

düzeyde bir zamm›n meydana gelmesi tam anlam›yla AKP

Hükümeti’nin kusurudur.
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Kendi hata ve ihmallerinin bedelini hiçbir suçu, günah›

olmayan aziz millet fertlerine ödetmeye çal›flan AKP zihniyeti,

utanmaz bir flekilde yapt›klar›n›n sorumlulu¤unu baflka yerlere

yüklemeye, kendilerinin bile inanmad›¤› mazeretlerde aramaya

çal›flmalar›n›n siyasi bedelini mutlaka ödeyecektir.
Aziz milletimizi so¤u¤a mahkûm edenleri, bizim de hukukta

mahkûm etmeye kararl› oldu¤umuzu ve bunun için zaman›
geldi¤inde her türlü giriflimde bulunaca¤›m›z› bu vesileyle
belirtmek istiyorum.

Konuflmama son verirken hepinize sayg›lar›m› sunuyorum.
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De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Muhterem Bas›n Mensuplar›,

Hepinizi en iyi dileklerimle selaml›yorum.
Konuflmama, dün itibariyle vefat›n›n üzerinden 70 y›l geçmifl

bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu, Millet Meclis’imizin ilk
baflkan›, ilk Cumhurbaflkan›m›z aziz Atatürk’ü bu vesile ile bir
kez daha rahmet, minnet ve flükran duygular›mla anarak baflla-
mak istiyorum.

Harap olmufl bir ülkeyi ve yorgun düflmüfl bir milleti yeniden
bir kuvvet haline getirerek, önce vatan› kurtaran, sonra devleti
kuran milliyetçi mücadelenin mimar› ve önderi olan bu büyük
insana müteflekkiriz. 

Ruhu flâd, mekân› cennet olsun.
Hayat› boyunca, kendisini, varl›¤›ndan güç ald›¤› aziz milleti-

mize adayan Mustafa Kemal Atatürk; kahraman bir komutan,
muktedir bir politikac› ve büyük bir devlet adam› olarak çok
önemli hizmetler ifa etmifltir.

Aziz vatan›m›z› parçalamaya yeltenenleri, büyük milletimizin
binlerce y›lda oluflturdu¤u maddi ve manevi varl›¤›n› çi¤neme
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cüreti gösterenleri geldikleri gibi gönderen bir iradeye liderlik
yapan bu büyük devlet adam›na, çok fley borçlu oldu¤umuz iyi
bilinmelidir.

Hareketsiz ve at›l duran aziz milletimizi, çaresiz ve flaflk›n efl-
raf ve ayd›nlar› ad›m ad›m uyan›fla sevk eden, kolektif akl› ve

milli hisleri harekete geçiren, ça¤›n stratejik boflluklar›n› görerek

bundan bir ba¤›ms›z milli devlet ç›kartan Atatürk’ün baflar›s› in-
kâr edilemeyecek kadar muhteflemdir ve gerçektir.

Onun, dün, bugün ve yar›n aras›nda muazzam bir terkip kur-
maya çal›flarak, milletimizin sosyolojik derinli¤ini ve tarihi de-
vaml›l›¤›n› kan›tlamaya çal›flmas› da yapt›¤› büyük ifllerin ta-
mamlay›c›s› niteli¤indedir.

Bu eseri ve sonucu sorgulayamayanlar›n, özellikle son y›llar-
da onun özel hayat›n› ele alarak flahsiyetini elefltiriye açm›fl ol-
malar› dikkatimizi çekmektedir.

Buradan flunu söylemek isteriz. Biz, bir milleti kurtarm›fl, bu

varl›k içinden bir devlet kurarak onu onurlu bir mevkie yükselt-
mifl bir kahraman›n özel hayat› ile de¤il; fikirleriyle, eserleriyle

ve mücadele yöntemiyle meflgulüz ve onunla övünüyoruz. 

Onun destan yazan hayat›n›n içinden, millî tarih fluuru, vatan

ve millet sevgisi, millî dile olan ba¤l›l›k, tam ba¤›ms›zl›k aflk›, hür

yaflama arzusu, millet egemenli¤i, milli kültürün gelifltirilmesi,

medeniyetlerin afl›lmas›, millet birli¤inin güçlendirilmesi, ülke bü-
tünlü¤ünün sa¤lanmas› ve milletin mutlulu¤u gibi genel ve milli

mesajlar› ç›karmak istemeyenlerin niyetleri bizce malumdur.
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Y›llard›r millet varl›¤›n› ve Cumhuriyetin de¤erlerini afl›nd›r-
mak için seferber olanlar, bir türlü baflaramay›nca bunu ancak
devletin kurucusunu gözden düflürerek yapabileceklerini fark et-
mifl ve bu alana yönelmifllerdir.  

Nitekim, son y›llarda dinimize yönelik Avrupa merkezli sald›-
r›lar›n Peygamberimizin flahsiyeti üzerinden yap›lmaya çal›fl›l-
mas› da bu sinsi yöntemin inançlar›m›za dönük baflka bir boyu-
tunu oluflturmaktad›r.

Hiçbir milletin, kendi geçmifline tek boyutlu baka-
rak, tarafs›zl›k ad›na veya objektif olma bahanesiyle
ac›mas›zca ve haks›zca elefltirerek ve hatta karalayarak
büyük ve onurlu bir gelece¤e ulaflmas› düflünülemez,
geçmiflinden ilham ve güç alan bir neslin yetiflmesi
mümkün olamaz.

Kim ne derse desin, ne yazarsa yazs›n, binlerce y›ll›k milli ta-
rihimiz, hatas›yla sevab›yla, üzüntüsüyle sevinciyle, bozgunu ile
zaferiyle bizim ceddimize aittir ve tamam› Türk varl›¤›na ema-
nettir. 

Biz hatalardan sonuç ç›kar›r, baflar›larla gururlan›r, tarihten
ald›¤›m›z ders, güç ve yöntem ile önümüze bakar ve gelece¤e
yol al›r›z.

Bu itibarla bu giriflimler büyük Türk milletinin vicdan›nda as-
la kabul görmeyecek, baflta büyük Atatürk olmak üzere, muhte-
rem ceddimiz, Türk milleti var oldu¤u sürece gönüllerde ve yü-
reklerde yaflamaya devam edecektir. 
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De¤erli Milletvekilleri,
Hepinizin bildi¤i gibi Amerika Birleflik Devletlerinde baflkan-

l›k seçimleri geçti¤imiz hafta gerçekleflmifl ve kökenleri Afri-
ka’ya dayanan bir senatör baflkan seçilmifltir. Bu, dünyan›n bir-
çok ülkesinde devam eden demokratik iflleyiflin bu ülkedeki do-
¤al bir sonucudur.

Milliyetçi Hareket Partisi, dünyay› “de¤iflim” beklentilerine
yönlendiren bu seçim kampanyas›n›, özellikle Türkiye üzerinde-
ki muhtemel yans›malar› ile bölgesel ve uluslararas› sorunlarda
ortaya konulan yaklafl›mlar› dikkatle izlemifltir.

Elbette ki Amerika Birleflik Devletleri, yönetimdeki de¤iflimin
göz ard› edilece¤i s›radan bir ülke de¤ildir. 

Yaklafl›k yüzy›ld›r stratejik denklemleri de¤ifltiren, ekonomik
ve teknolojik gücüyle yerküreyi çok yak›ndan ilgilendiren önem-
li bir ülkedir. Dikkat edilmesinde ve izlenmesinde mutlaka yarar
ve zorunluluk vard›r.

Ancak, bu ülkedeki baflkanl›k de¤iflimini, kendi vatandaflla-
r›ndan bile daha çok önemseyen, daha fazla sevinen ve gere¤in-
den fazla anlam ve sonuç ç›karmaya çal›flan çevrelerin mevcu-
diyeti, içine düfltü¤ümüz “ayd›n bunal›m›n›n” ve “derin
afla¤›l›k kompleksinin” en tipik örnekleri olmufltur.

√ Amerika’n›n “›rkç›l›¤› aflt›¤›n›” s›ran›n Türkiye’ye geldi-
¤ini söyleyenlerden, bunun siyahlardan ziyade bütün “beyazla-
r›n zaferi” oldu¤unu ifade edenlere; 

√ Bu seçimle dünyan›n art›k “rahatlad›¤›n›” belirtenlerden,
“de¤iflimin” bir devrim geçirdi¤ini aç›klayanlara; 
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√ As›rl›k “Amerikan rüyas›”n›n gerçekleflti¤ini yazarak al-
k›fllayanlardan, yeni baflkan›n “hepimizin bir yans›mas›” oldu-
¤unu belirtenlere kadar abart›lm›fl övgüler kamuoyunun gözü
önünde cereyan etmifltir.

Ancak bunlardan en yayg›n› ve en s›k tekrarlanan› Ameri-
ka’n›n art›k bu seçimle “›rkç›l›¤› aflt›¤›n›” ve bunlar›n ülkemize
de bir model olmas› gerekti¤ini söyleyenlerin talihsiz ve cahilce
beyanatlar› olmufltur.

Türk milletini, Amerikan toplumunun de¤er yarg›lar› ile k›-
yaslamaya çal›flan bu çevrelerin en temel yanl›fllar›, aziz mille-
timizi, art›k iflah olmayacak kadar etkisi alt›na girdikleri bat›l›
normlar ve yabanc› zihniyetlerin çerçevesinde yorumlamak
hatas›d›r.

Tarihi, ›rkç› mücadelelerin ve y›llar süren kanl› savafllar›n ne-
den oldu¤u milyonlarca can kay›plar›yla, ac› ve vahflet hikâyele-
riyle dolu olan Bat›’n›n gözlükleri ile bu meseleye bakanlar›n,
Afrika kökenli birinin baflkanl›¤›na flafl›rmalar›ndan ve bu duru-
mu kutsamalar›ndan do¤al bir sonuç olmayacakt›r.

Ben bu zihniyet sahiplerine, Amerika’y› b›rak›p, kendi geç-
mifllerine dönmelerini, binlerce y›ll›k yönetim tarihimizde iflbafl›-
na gelmifl, sadrazaml›¤a kadar uzanm›fl, vezir olmufl, valide sul-
tan olarak saraya girmifl, imparatorluk co¤rafyas›n›n yabanc›
kökenli evlatlar›na bakmalar›n› tavsiye ediyorum.

Gayri Müslimlerin naz›rl›klara getirildi¤i, farkl› kültür mensup-
lar›n›n devlet yönetiminde, saray idaresinde elde etkileri makam-
lar› ve mevkileri bir kez daha incelemelerini öneriyorum.
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‹nsanl›¤›n binbir meflakkatle bugün geldi¤i vicdani aflamaya,
aziz ceddimizin yüzy›llar öncesinden nas›l ulaflm›fl olu¤unu bil-
melerini umuyor ve bekliyorum.

Bu zihniyet sahipleri, flayet milyonlarca kilometre karelik, üç
k›taya yay›lan büyük co¤rafya üzerinde yüzlerce y›l süren hü-
kümranl›¤›n ›rkç›l›kla ve ayr›mc›l›kla, zorbal›kla ve cebren ger-
çekleflmifl oldu¤unu zannediyorlarsa büyük Türk milletini asla
tan›m›yorlar, onun asalet ve hürmete dayal› yönetim anlay›fl›n›
bilmiyorlar demektir.

Kenyal› bir çiftçi torununun baflkanl›¤a yükseliflini alk›fllayan-
lar›, Cumhuriyet Türkiye’sinde Cumhurbaflkan›ndan, Baflbakan-
l›¤a, Milletvekilli¤inden, Generalli¤e kadar her göreve Anado-
lu’nun her yöresinden, her meslek gurubundan, her sosyal züm-
reden hiçbir ayr›ma ve imtiyaza tabi tutulmadan gelen Cumhu-
riyet çocuklar›n› hat›rlatmak istiyorum.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti içindeki bütün vatandafllar›m›z,
kan ve soy ba¤›n›n üstünde bir yüksek buluflma ile bu ülkenin
eflit ve onurlu insanlar›d›r. 

Büyük Türk milletine hep birlikte vücut vermifller ve eserleri
olan Cumhuriyetimizin bütün imkânlar›na da hukuki bir eflitlikle
talip olmufllard›r. Ülkemizdeki her mevki ve makam herkese
aç›kt›r.

fierefli hat›ralar› ile iftihar etti¤imiz ‹mparatorluk tarihimiz as-
la ›rkç› ve ayr›mc› de¤ildi. Bir milli devlet olarak kurulan Türki-
ye Cumhuriyeti de ayn› vicdan ve insanl›k miras›n›n devam› ola-
rak bu düflüncenin soylu bir temsilcisidir.
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Asaleti ve kucaklaflma modellerini baflka yerlerde araman›za
gerek yoktur. Büyüklük, kaynaflma, hoflgörü ve hakkaniyet ru-
hu görebilenler için hemen yan› bafl›m›zdad›r, aram›zdad›r. Ha-
bersizce etraf›nda durdu¤unuz, aziz millet varl›¤›n›n yüre¤inde-
dir, gönlündedir.

Muhterem Milletvekilleri,
Yeni ABD Baflkan›’n›n d›fl politika ve uluslararas› güvenlik

konular›nda izleyece¤i temel yaklafl›mlar zaman içinde daha iyi
anlafl›lacak ve de¤erlendirilebilecektir.

Bununla birlikte, bu aflamada yeni Baflkan’›n Türkiye’yi ilgi-
lendiren konularda izleyece¤i politikalar hakk›nda ihtiyatl› bir
iyimserlik içinde oldu¤umuzu belirtmek isterim.

Bu düflüncemizin gerçekleflmesi halinde, uzun bir geçmifli
olan ittifak iliflkilerimizin temellerinin, karfl›l›kl› ç›kar ve sayg›
esas›na dayal› olarak, önümüzdeki dönemde güçlenece¤ine
inand›¤›m›z› aç›klamakta fayda görüyorum.

ABD’de aç›lan bu yeni sayfan›n, dünya bar›fl›, uluslararas› gü-
venlik ve istikrar aç›s›ndan, uluslararas› meflruiyetin ve iflbirli¤i-
nin daha güçlü olarak ön plana ç›kaca¤› yeni bir dönemi bafllat-
mas›n› temenni ediyorum.

Türkiye ile Amerika Birleflik Devletleri aras›ndaki iliflkileri
bugünkü ortam ve flartlarda etkileyecek sorunlar›n bafl›nda
Irak’taki durum, K›br›s sorununun çözüm süreci ve Ermenis-
tan’›n soyk›r›m yalan› etraf›nda sürdürdü¤ü karalama kampan-
yas› gelmektedir.
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ABD’nin Irak konusunda bugüne kadar izledi¤i politikalar›n

sonucunda Irak iç çat›flma ortam›na sürüklenmifl ve bölünmenin

efli¤ine gelmifltir.

ABD’nin himayesinde kuzey’de oluflan etnik siyasi yap›lan-
ma ile, Irak’›n toprak bütünlü¤ü ve üniter siyasi yap›s›n› tehdit

edecek bir süreç bafllat›lm›flt›r.

Türkiye’ye düflmanl›¤› varl›k nedeni olarak gören Barzani

yönetimi, fiili devlet yap›s›n›n hukuki ve siyasi bak›mdan ta-
mamlanmas› için Kerkük’ü gaspetmek yolunda son aflamaya

gelmifltir.

ABD’nin deste¤ini bu amaçla Irak merkezi Hükümeti’ne ve

Irak’›n di¤er asli kurucu halklar› olan Araplar ve Türkmenlere

karfl› bir tehdit arac› olarak kullanm›flt›r.

Irak’›n kuzeyinde yuvalanan PKK teröristleri Barzani’nin hi-
mayesinde bu bölgeyi Türkiye’ye karfl› bir sald›r› cephesine dö-
nüfltürmüfl, PKK terörünün tasfiyesi için somut ad›mlar›n at›l-
mamas› Türk-Amerikan iliflkilerini zehirleyen bir ihtilaf niteli¤i

kazanm›flt›r.

Barzani yönetimi, ABD’ye güvenerek izledi¤i politikalarla böl-
ge bar›fl›n›, güvenli¤ini ve istikrar›n› tehdit eden bir ç›banbafl› ha-
line gelmifltir.

ABD’nin yeni Baflkan›’n›n bu konularda izleyece¤i politika-
lar, hem Irak’›n gelece¤i, hem de Türk-ABD iliflkilerinin güçlü

bir temelde ve gerçek anlamda bir stratejik ortakl›k düzeyine

yükseltilmesi aç›lar›ndan hayati önem tafl›yacakt›r.
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K›br›s konusunda son befl y›l içinde cereyan eden geliflmeler

ve AKP Hükümeti’nin izledi¤i gaflet ve teslimiyet politikalar›,

Türkiye için milli bir dava olan bu sorunun çözüm sürecini çok

tehlikeli bir mecraya sürüklemifltir.

Geldi¤imiz bugünkü noktada K›br›s sorununun çözüm zemi-
ni kaym›fl, Birleflmifl Milletler’in rolü afl›nm›fl ve sorun Avrupa

Birli¤i’ne ihale ve emanet edilmifltir.

Bu sürecin durdurulmas› ve K›br›s’ta bulunacak çözümün iki

bölgeli, iki milletli ve iki devletli bir ortakl›k yap›lanmas›na da-
yanmas›n› sa¤layacak yeni bir zemin oluflturulmas› Türkiye için

hayati önemi haizdir.

Yeni ABD yönetiminin önümüzdeki dönemde K›br›s konu-
sunda izleyece¤i politikalar bu bak›mdan özel bir önem tafl›ya-
cakt›r.

Ermenistan’la iliflkiler ve özellikle ABD’deki Ermeni lobileri-
nin öncülü¤ünde yürütülen sahte soyk›r›m kampanyas›, Türkiye

ile ABD iliflkileri üzerindeki olumsuz yans›malar› olan bir sorun

kayna¤›d›r.

ABD Kongresi’nin gündemine tafl›nan “soyk›r›m›n tan›nma-
s›” karar tasar›lar› vesilesiyle geçmiflte yaflananlar ve bunun

Türk-Amerikan iliflkileri üzerindeki olumsuz yans›malar› çok iyi

bilinmektedir.

ABD’nin yeni Baflkan›’n›n seçim kampanyas›nda ortaya koy-
du¤u Ermeni tezlerine yak›n görüfl ve tutumlar bu bak›mdan en-
difle verici olmufltur.
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Bizim bu aflamada söyleyece¤imiz, yeni yönetimin sorumlulu-
¤u devrald›ktan sonra, bu konuda Türk-Amerikan iliflkilerinin her
iki taraf için tafl›d›¤› önemi ön planda tutan gerçekçi bir bak›fl aç›-
s› gelifltirilmesi ve buna uygun bir siyasi tutum benimsenmesidir.

De¤erli Arkadafllar›m,
‹nsanl›k tarihi, her toplumun ve her devletin ayn› h›zda kal-

k›nmad›¤›n›, ayn› güçte olmad›¤›n›, en zay›ftan en kudretliye ka-
dar genifl bir da¤›l›mla, birbirlerinden farkl› kültür ve medeniyet
dairesi içerisinde yaflad›klar›n› göstermektedir.

Binlerce y›l boyunca, k›talar aras›nda zaman zaman bozu-
lan güç dengelerini terazileyen devletlerin, paktlar›n ve blokla-
r›n varl›¤›, kuvvetin tek bir yap›da toplanmas›na izin verme-
mifl, çok  kutupluluk  dünyan›n  stratejik  tasar›m›na sürekli ha-
kim olmufltur.

Ancak, al›fl›lagelen bu tarihi süreç, son çeyrek as›rda özellik-
le Do¤u Blo¤u’nun da¤›lmas› ve so¤uk savafl y›llar›n›n sona er-
mesi ile ortaya ç›kan yeni durum karfl›s›nda Amerika Birleflik
Devletleri’nin tek kutup iddias›yla ortaya ç›kmas›na, küreyi ken-
di iste¤ine göre flekillendirece¤ini zannetmesine yol açm›flt›r.

Kendini rakipsiz gören küresel gücün dünyay› tek bafl›na ve
diledi¤ince tanzim etmeye dayal› bu düflüncesi, sosyal, kültürel,
ekonomik ve diplomatik bir çekim ve etki alan› da uyand›rm›fl;
dünyan›n birçok ülkesinde oldu¤u gibi, maalesef ülkemizde de
ayd›nlar›n bir k›sm› bu yeni anlay›fl› ve onun dayatt›¤› de¤erler
sistemini benimsemifltir.
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Bugün Türkiye, kendi sorunlar›n› ihmal ederek, uluslararas›

alanda talip oldu¤u küresel tafleronlukla milli politikalar›n› atefle

atacak bir tuza¤›n ve çekim alan›n›n içine do¤ru ilerlemektedir.

Burada as›l sorun, bugüne kadar ikili iliflkilerde direnç göste-
rememifl Adalet ve Kalk›nma Partisi Hükümeti’nin bu f›rsattan

istifade ile bir zihniyet de¤iflimine u¤ramas› ve bir “Türkiye du-
ruflu” sergileyebilmesidir.

Amerika Birleflik Devletleri’ndeki baflkanl›k de¤ifliminin de bu

aç›dan ele al›nmas› do¤ru olacak, Türkiye’nin, girdi¤i yanl›fl kul-
vardan daha fazla hasar görmeden ve itibar kaybetmeden ç›ka-
bilmesinin yollar›n›n yeni yönetimle aranmas› gerekecektir. 

Bu itibarla, Obama Yönetimi’nin Türkiye’yi ilgilendiren alan-
larda yeni yaklafl›mlar› görülmeden, Hükümet’in ba¤lay›c› iliflki-

lere girmemesinin ülkemiz için hay›rl› olaca¤› kanaatindeyim.

Dile¤imiz, milletleri kendi co¤rafyalar›nda, kendi befleri ve

ekonomik kaynaklar›ndan feragat etmeye zorlayan sistemin bir

an önce son bulmas›, küresel projeler için en büyük engel olarak

görülen milli devletler ile güçlü millet oluflumlar›na sayg› göste-
rilmesi, muhatap yöneticilerin de bu sayg›y› uyand›racak duruflu

hissettirmeleridir.

‹nsandan ve ahlaktan uzak de¤erler sisteminin dayat›ld›¤›;

hak, adalet, paylaflma ve bar›fl›n gerçekleflemedi¤i bir dönemin

gerilerde b›rak›lmas›, ço¤ulcu yeni bir dünya sistemine dönül-
mesi en önemli beklentimizdir. 
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Bu konuda Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi geçici üye-
li¤ine seçilmifl bulunan Türkiye’nin yapmas› gereken de bu ol-
mal›d›r. 

Bizim için, büyük coflku ile karfl›lanan ve ad›na kutlamalar›n
yap›ld›¤› bu baflkanl›k seçiminin anlam› burada yatmaktad›r.

Ancak bunlar› görebilmenin ve düflünebilmenin yolu sorunla-
r›m›za, Baflkent Ankara’dan bakmaktan ve büyük Türk tarihinin
flerefli sayfalar›n› ibretle incelemekten geçmektedir. 

Yoksa, Waflhington’dan, köle ticaretinin ac› tarihinden,
Amerikan iç savafl›ndan al›nacak ilhamlardan ve zorlama sonuç-
lardan asla de¤il.

Muhterem Milletvekilleri,
Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin yönetiminde geçen alt› y›l›n

görüntüsü, milli meselelerin önce yabanc›larla paylafl›ld›¤›n›n,
d›flar›dan davet edilen bask›lar›n iç siyasetin malzemesi yap›l-
mak istendi¤inin ve Hükümet eliyle yabanc› baflkentlerde ülke-
miz hakk›nda yap›lan flikâyetlerin örnekleri ile doludur.

Kendi milletini yabanc›lar nezdinde küçük düflürmek kayg›s›-
n› tafl›madan, iç meseleleri d›flar›da tart›flman›n hicab›n› duyma-
dan yap›lan bütün bu tavizkâr anlay›fl, Türkiye’nin itibar›n› zede-
lemifl, dileyenin diledi¤i zaman denetleyebilece¤i çaresiz bir ül-
ke durumuna düflürmüfltür.

Son olarak ‹ngiliz Kraliyet ailesinin eski bir mensubunun, ül-
kemizdeki Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na
ba¤l› zihinsel engelliler merkezlerinde yapt›¤› gizli çekimleri ve
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yorumlar›, bu teslimiyetçi tavr›n ulaflt›¤› son aflama olarak gör-
mek do¤ru olacakt›r.

Burada dile getirece¤imiz öncelikli husus, engelliler için yap›-
lan e¤itim ve bak›m koflullar› ile ilgili denetim ve elefltirme cesa-
retinin, geçti¤imiz y›llardaki yanl›fllarla s›radan bir Avrupal›da bi-
le uyand›r›lm›fl olmas›d›r. Ve bu elbette utanç verici ve onur k›-
r›c› bir durumdur.

Nitekim bu yanl›fl anlay›fl, bu olumsuz örne¤e ra¤men devam
etmifl, bizzat Hükümet’in D›fliflleri Bakan› taraf›ndan elefltirilere
muhatap olan bu kurum “haberli gelinmesi kayd›yla” merakl›-
lar›nca denetlenmeye davet edilmifltir.

Bu tekrarlanan acziyet, gizlisi sakl›s› olmayan bir yöneticinin
aç›k yürekli ifadelerinden ziyade, art›k tam bir teftifl zihniyetinin
Hükümet nezdinde zemin buldu¤unu göstermesi bak›m›ndan ib-
ret verici olmufltur. Bu p›s›r›k anlay›fl›n devam› halinde yaflanan
rezaletlerin bütün h›z›yla sürmesi beklenmelidir.

Milletimizin vicdan›na ve merhametine emanet edilmifl evlat-
lar›m›z›n yaflad›¤› iddia edilen olaylar›n do¤ru olup olmad›¤›, var-
sa Hükümet’in üzerine düfleni yap›p yapmad›¤› ayr› bir konudur
ve bu öncelikle bizim bir iç meselemizdir. Bu konuda ilgili baka-
n›n kendi ziyareti s›ras›nda yabanc› ülkede benzer kurumlar› ken-
disine göstermediklerini söylemesi bu anlay›fl›n eseridir.

Yaflad›¤›m›z son geliflmelerde bizleri nispeten teselli eden
tek olumlu nokta, Kad›n ve Aileden Sorumlu Say›n Devlet Ba-
kan›’n›n yapt›¤› aç›klamalar ve gösterdi¤i devlet adam› duruflu
olmufltur.
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Bu duruflunu çocuklar›n cinsel istismar›na yönelik bir dava
aflamas›nda Adli T›p Kurumu’nun raporuna karfl› da sürdüren
Say›n Bakan’›n tavr›n› do¤ru buldu¤umuzu belirtiyor, millet
yarar›na oldu¤una inand›¤›m›z her türlü çal›flmas›na Meclis
Grubumuz olarak destek verece¤imizi, huzurunuzda aç›klamak
istiyorum.

Ayn› duruflu, Hükümet’in di¤er üyelerinde de görmeyi bekli-
yor, bunun teslimiyetçi tav›rdan bir dönüflün bafllang›c› olmas›n›
ümit ediyoruz.

De¤erli Milletvekilleri
Konuflmam›n bu bölümünde Avrupa Birli¤i’nin geçti¤imiz

hafta aç›klanan 2008 Türkiye ‹lerleme Raporu ve Strateji Bel-
gesi üzerinde k›saca durmak istiyorum. 

Bu belgeler, Brüksel’in Türkiye’yi d›fllay›c› yaklafl›m›n›n ve
milli birli¤imizin temellerini sarsacak konularda dayatmac› tutu-
munun aynen sürdü¤ünü göstermifltir.

Türkiye’yi, tam üyeli¤in nihai hedef olmaktan ç›kar›ld›¤›, sa-
nal bir müzakere süreciyle oyalama niyeti iyice anlafl›lan AB;
bu süreci Türkiye’de zorla milli az›nl›k yaratmak için kullan-
makta ve “Kürt sorunu” odakl› bir dizi dayatmay›, Türkiye’nin
Bat›l› kimli¤ini ve rüfltünü ispat ölçüsü olarak sürekli gündem-
de tutmaktad›r.

2008 Raporu ve Stratejisi Belgesi, AB’nin bu anlay›fl›n›n,
siyasetinin ve stratejisinin de¤iflmedi¤ini bir kere daha ortaya
koymufltur.
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Türkiye ile ayn› tarihte müzakerelere bafllayan H›rvatistan’a
2008 raporuyla tam üyelik takvimi ve tarihi verilmiflken, Tür-
kiye ile müzakerelerin K›br›s sorunu bahane edilerek oksijen
çad›r›na sokulmas› ve tam üyelik perspektifinin bile karart›lma-
s›, bu hayal yolculu¤unda gelinen noktan›n hazin bir gösterge-
si olmufltur.

Avrupa Birli¤i’nin geniflleme stratejisi ve Türkiye konusun-
da kemikleflen bak›fl aç›s›, H›rvatistan’›n yan› s›ra S›rbistan’›n
da orta vadede tam üye olaca¤›n›, Türkiye’nin ise AKP
Hükümeti’nin r›zas›yla sürdürülen bugünkü sanal süreç sonras›
AB’nin yörüngesinde ikinci s›n›f bir taabiyet iliflkisi ile yetine-
ce¤ini ortaya koymaktad›r.

Bu haysiyet k›r›c› durumun as›l üzerinde durulmas› gereken
üzücü yönü, AB’nin bu ayr›mc› ve d›fllay›c› tutumu de¤il, AKP
Hükümeti’nin bunu kabullenmesi ve hâlâ iç politikada AB ha-
yal ticareti yapmay› siyasi meflruiyet kayna¤› olarak görüyor
olmas›d›r.

D›fliflleri Bakan›’n›n 2008 ‹lerleme Raporu’nu “olumlu ve
dengeli bulmas›”, bu sakat yaklafl›m›n önümüzdeki dönem-
de de AKP’nin pusulas› ve yol haritas› olaca¤›n›n hazin bir
göstergesidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin D›fliflleri Bakan›;

√ AB’nin, Lozan’da çizilen çerçeve d›fl›na ç›k›larak Türki-
ye’de Müslüman milli az›nl›k oldu¤unun kabulü ve Kürt sorunu
ekseninde bu az›nl›klara da Rum, Ermeni ve Yahudi gayrimüslim
az›nl›k haklar› esas al›narak kolektif az›nl›k haklar› tan›nmas›,



√ Türkçeden baflka dillerin Türk e¤itim sistemi içine al›n-
mas›, çok dilli kamu ve belediye hizmetleri verilmesi ve bu dille-
rin siyasi faaliyetlerde kullan›lmas›n›n sa¤lanmas›,

√ Türk Ceza Kanunu’nun, bölücü faaliyetler önünde engel
görülen kamu bar›fl›na karfl› suçlar› düzenleyen hükümlerinin
de¤ifltirilmesi bask›lar›n› ve dayatmalar›n› içeren bu raporu den-
geli buldu¤unu aç›klayarak, AKP’nin de asl›nda ayn› görüflleri
paylaflt›¤›n› kabul ve ikrar etmifltir.

AKP Hükümet’i sözcülerinin olumlu olarak gördü¤ü bu ra-
porda, bu taleplerin yan› s›ra;

√ Rum ve Ermeni dini az›nl›k toplumlar›na ve kurumlar›na
tüzel kiflilik kazand›r›lmas›,

√ Fener Rum Patrikli¤ine “ekümenik” statüsünün tan›nmas›,

√ Heybeliada Ruhban Okulu’nun Patrikhane’ye ba¤l› ola-
rak yeniden aç›lmas›,

√ Gökçeada ve Bozacada Rum az›nl›¤› için özel düzenleme-
ler yap›lmas›,

Türkiye’nin K›br›s Rum Yönetimi’ni K›br›s’›n tek meflru tem-
silcisi olarak tan›y›p iliflkileri normallefltirme yolunda ad›mlar at-
mas› ve,

√ K›br›s Türkleri üzerindeki haks›z ambargolar sürerken,
AB bu konuda verdi¤i bütün sözleri unutup hiçbir ad›m atma-
m›flken, Türk limanlar› ve havaalanlar›n›n K›br›s Rum gemileri
ve uçaklar›na tek tarafl› aç›lmas› istenmektedir.
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Avrupa Birli¤i az›nl›k haklar› konusundaki talep ve dayatma-
lar›n›n PKK’n›n siyasi eylem plan› ve etnik bölücülük gündemi
ile bire bir örtüfltü¤ü aç›k bir gerçektir.

Öte yandan, Türkiye’deki Rum az›nl›¤›n haklar› ve Patrikha-
ne konusundaki taleplerin ve K›br›s konusunda Türkiye’den
beklenen ad›mlar›n Yunanistan ve K›br›s Rumlar›’n›n görüflleri-
ni yans›tt›¤› da bir vak›ad›r.

AKP sözcülerinin bu konulardaki dayatmalar› içeren ‹lerleme
Raporunu dengeli bulmas›, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin;

√ Türkiye’de milli az›nl›klar›n kolektif haklar› konusunda
PKK’n›n, 

√ Rum az›nl›¤› ve Patrikhane konusunda Yunanistan’›n ve,

√ K›br›s sorunu hakk›nda Rumlar›n görüflleri, emelleri ve
beklentilerini hakl›, meflru ve makul buldu¤unu göstermektedir.

Bu utanç verici durumun tafl›d›¤› anlam› ve Türkiye için ar-
zetti¤i tehlike ve tehditleri Türk milletinin takdirine b›rakmak
istiyorum.

Konuflmama son verirken hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
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Muhterem Milletvekili Arkadafllar›m,
K›ymetli Bas›n Mensuplar›,

Hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
Geçti¤imiz hafta ‹stiklal Savafl›m›z›n yaflayan son gazisi olan

Mustafa fiekip Birgöl’ün, bundan 89 y›l önce u¤runa savaflt›¤›
vatan›n topra¤›na verilifli ve Hakk’a u¤urlan›fl›, bütün yurtta hü-
zünle ve heyecanla karfl›lanm›flt›r.

Bu vefat, tarihi gerçeklerin art›k unutulmaya yüz tuttu¤u, du-
yarl›l›klar›n giderek azald›¤› bir dönemde, bütün milletimizde
ümit verici bir vefa duygusunun uyanmas›na ve kutlu bir döne-
min hat›rlanmas›na önemli bir vesile olmufltur.

Takdir edersiniz ki zaman, onun de¤erini bilemeyenlerin ve
onunla yaflamay› istemeyenlerin elinde, tafl›namayan yüktür ve
hayat›n üzerini örten, geride kalm›fl an›lar›n izlerini silen bir tah-
ribat›n tan›m›d›r.

Milliyetçiler için ise tarih, geçmiflten gelece¤e giden uzun yol-
culukta yaln›zca aziz hat›ralar›n yafland›¤› dönemlerin ad› de¤il,
ayn› zamanda bugünü ve gelece¤i do¤ru anlamland›rman›n bafl-
lang›ç noktas› ve milli hayat›m›za bir kutup y›ld›z› gibi yön gös-
teren en önemli kaynakt›r.
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Bu itibarla, kahraman gazimizin ebediyete u¤urlanmas›, bu-
gün gerçek anlam›ndan uzaklaflt›¤›m›z ba¤›ms›zl›k ve hürriyet

kazan›mlar›n›n as›l sahiplerinin kimler oldu¤unun ve nas›l bir

mücadele ile do¤du¤unun bir kez daha hat›rlanmas›na f›rsat

vermifltir.

Daha geçti¤imiz hafta içerisinde, Avrupa Parlamentosu çat›-
s› alt›nda ve TBMM üyelerinin de nezaret etti¤i bir ortamda, ül-
kemize yönelik dile getirilen alçakl›klar, bu elim kayb›n önemini

ve de¤erini bir kat daha art›rm›flt›r.

Ülkemizde 1930’da meydana gelmifl bir isyan›n bast›r›lmas›-
n› “soyk›r›m”, Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk’ün ise

“savafl suçlusu” ilan edildi¤i; Anayasa’da güvence alt›na al›nan

Cumhuriyetimizin temel de¤erlerinin bunu korumas› gereken-
lerce tart›fl›lmaya aç›ld›¤› ihanet ve rezaletler kamuoyunun gözü

önünde cereyan etmifltir.

Muhteflem bir dönemi yaflam›fl son ‹stiklal Savafl› gazimizin

vefat›yla ayn› zamanda yaflanan vahim geliflmeler, bu kahraman

neslin emaneti üzerinde, 85 y›l sonra yeniden toplanan kara bu-
lutlar› göstermesi bak›m›ndan ibret verici ve talihsiz bir tesadüf

olmufltur.

Tarihten ders ç›karmas›n› bilenler için, Türk milletine karfl›

yap›lan ihanetlerin buldu¤u karfl›l›klar›n neler oldu¤u ve bu tu-
tumlar›nda ›srar edenleri bekleyen mukadder ak›betin ne olaca-
¤› yaflanan vak›alard›r. Kaç›n›lmaz karar an› gelmeden ibret

al›nmas›nda büyük yarar vard›r.
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Son gazimizin ve bütün silah arkadafllar›n›n flanl› mücadele-
leri beyhude, flehitlerimizin vatan u¤runa verdi¤i canlar asla ve
alsa bofluna de¤ildir. 

Türkiye sokakta bulunmam›fl, harita üzerinde kurul-
mam›flt›r. 

Türk milleti tesadüfen bir araya gelmemifl, ba¤›ms›z-
l›k hediye olarak al›nmam›flt›r.

Bu topraklara bofluna vatan denmemifl, s›n›rlar ica-
zetle çizilmemifltir.

Bu itibarla, yaflanan sürece ve yaklaflan tehlikelere vatandafl-
lar›m›n dikkatini çekiyorum.

Yüre¤inde bayrak sevgisi olan herkesi vatan ortak paydas›n-
da buluflmaya ça¤›r›yorum.

Millet varl›¤›na karfl› husumete yeltenenleri de tahrikleri b›ra-
karak, girdikleri ihanet yolculu¤undan vaz geçmeleri konusunda
uyar›yorum.

De¤erli Milletvekilleri,
15  Kas›m  2008 tarihinde Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’-

nin kuruluflunun 25. y›ldönümü kutlanm›flt›r.
K›br›s Türkleri’nin haks›zl›¤a, zulme ve bask›ya baflkald›r›fl›-

n›n sembolü olarak çeyrek as›rd›r tarih sahnesinde var olan Ku-
zey K›br›s Türk Cumhuriyeti, bugün karanl›k bir sürece mah-
kûm edilmifltir.

K›br›s sorununa kapsaml› çözüm bulunmas› için bafllat›lan sü-
reç Avrupa Birli¤i’ni arkas›na alan K›br›s Rumlar›’n›n nihai
emelleri ve hedefleri do¤rultusunda geliflmektedir.
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K›br›s’ta bafllat›lan müzakere süreci;

√ AB’nin gölgesinde ve yönlendirmesinde,

√ Türkiye için hayati önem tafl›yan iki devletli, iki milletli ve
iki bölgeli ortakl›k yap›lanmas›na dayal› çözümü fiiliyatta anlam-
s›z hale getirecek, bu ilkelerin içini boflaltacak ve,

√ Türkiye’nin 1960 Kurucu Antlaflmalar›’ndan kaynakla-
nan garantörlü¤ünün suland›r›lmas› sonucunu do¤uracak bir ze-
minde yürütülmektedir

Böyle bir temelde sürdürülen müzakerelerin sonucunun K›b-
r›s Türkleri için bir ç›kmaz sokak olaca¤› görülmektedir.

Avrupa Birli¤i ilkeleri zemininde belirlenen parametreler esas
al›narak bulunacak çözümün, K›br›s Türkleri’nin baz› s›n›rl› hak-
lara sahip az›nl›k toplumu olarak Rum devletine yamanmas›,
adan›n kuzeyinin bu yolla AB’ne kat›lmas› sonucunu do¤uraca-
¤› aç›kt›r.

Bunun siyasi ve hukuki anlam› ve sonucu da, K›br›s Türkleri
ve Türkiye’nin K›br›s’tan fiilen tasfiyesi olacakt›r.

Sanal Avrupa Birli¤i sürecinin görünürde sürmesini temin et-
mek için K›br›s Türkleri’ni gözden ç›karmaya haz›r oldu¤u anla-
fl›lan AKP Hükümeti’nin, bu teslimiyet politikalar›n›n sürmesi
halinde milli davam›z olan K›br›s’›n Rumlar’a teslimi kaç›n›lmaz
olacakt›r.

Bizim bu aflamadaki yegane ümit ve temennimiz, AKP
Hükümeti’nin Türk milletinin hiçbir flart alt›nda kabul etmeyece-
¤i böyle bir noktaya gelinmesinin do¤uraca¤› sonuçlar› biran
önce idrak etmesi ve bu yanl›fl yoldan dönmesidir.
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Muhterem Milletvekilleri, 
Hayat›n her alan›nda flahit olunan geliflmeler, tek bafl›na ik-

tidar olma iddias›ndaki Adalet ve Kalk›nma Partisi Hükümeti’-
nin ve Baflbakan Erdo¤an’›n, Meclis ço¤unlu¤u d›fl›nda yöne-
tim gücünün kalmad›¤›n›, ülkenin tamamen kontrolden ç›kt›¤›-
n› gösteren örnekler olmaktad›r.

Baflbakan Erdo¤an’›n, alt› y›ll›k iktidar› boyunca çözüm ve
çare üretmesi gerekenin kendisi ve Hükümeti oldu¤unu unuta-
rak, her konuya laf yetifltirme, sorumlulu¤u baflka yerde arama,
kusurlar›n› çok konuflarak kapatma telafl›, saklamaya çal›flt›¤›
cehaletini de bütün yönleriyle ortaya ç›karmaktad›r.

Geçti¤imiz günlerde parti toplant›s› maksad›yla polis kordo-
nu alt›nda gitti¤i Hakkari’de, Baflbakan Erdo¤an arkas›n› dü-
flünmeden kulland›¤› sözlerden birini daha sarf etmifl ve kamu-
oyunda “ya sev ya terk et” olarak yorumlanan aç›klamalar
yapm›flt›r.

Onun ne söyleyece¤i, kimi ülkemizden kovmak istedi¤i bizim
konumuz de¤ildir. Düflüncelerini diledi¤i üslupta söylemekte ser-
besttir.

Ancak bizi ilgilendiren husus, bu aç›klaman›n ard›ndan ka-
muoyundan gelen elefltiriler karfl›s›nda çark etmesi ve bu sözü-
nün patentinin Milliyetçi Hareket Partisi’ne ait oldu¤una dair
ahlak ve izandan uzak iddias›d›r.

Bu konuda gerekli aç›klamay› yapm›fl, bu sözün partimize ait
bir slogan olmad›¤›n› ve resmiyet tafl›mad›¤›n› hafta içinde ka-
muoyu ile paylaflm›flt›k.
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Ancak, bu tart›flman›n devam etmesi ve Baflbakan’›n bu sö-
zü partimizle iliflkilendirme çabas›, konunun üzerinde daha ge-
nifl durmam›z› ve düflüncelerimizi bir kez daha aç›klamam›z› ge-
rektiren bir mecburiyeti ortaya ç›karm›flt›r.

De¤erli Arkadafllar›m,
Milliyetçi Hareket Partisi, Parti Program›’nda da yer ald›¤› gi-

bi, yeni bir dünya düzeninin flekillendi¤i 21.yüzy›lda, elbette ki
önce Türk Milleti’nin ve sonra bütün insanl›¤›n bar›fl ve mutlu-
luk içinde yaflayaca¤› bir dünyay› arzulamaktad›r.

Partimiz; Türk Milleti’nin bar›fl, huzur ve kardefllik
içinde yeni at›l›m ve hedeflere haz›rlanmas›nda, milli-
yetçilik ve demokrasiyi, siyasî ve kültürel çerçevenin iki
anahtar kavram› olarak kabul etmekte; bir toplumun
dayan›flma, ilerleme, ça¤›n de¤erlerini yakalama gibi
hedeflerini pekifltirecek en önemli unsurun milliyetçilik
oldu¤una inanmaktad›r.

Bu milliyetçilik anlay›fl›; ›rkç›l›k ve ayr›mc›l›¤a fliddetle karfl›
olup bin y›ll›k kültürel ve toplumsal birlik ve beraberli¤i; gelecek-
te huzur ve refah içinde ve bir arada yaflaman›n da ön flart› gö-
ren bir fluurun ifadesidir.

Bu yüksek fluur, Türk milleti nam›yla, kutlu tarih boyunca ter-
kip olunan mükemmel milli kimli¤in ve kapsay›c› milli kültürden
beslenen yap›c›, kaynaflt›r›c› ve birlefltirici de¤erler manzumesi-
nin sonucu ve eseridir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluflu ayr›lma ve farkl›laflma
üzerine de¤il, birleflme ve kucaklaflma ülküsü etraf›nda
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flekillenmifl ve dönemin kadrolar›nca, milli devlet, milli kimlik,

milli dil ve millet varl›¤› üzerinde ittifak edilerek yeni devletin da-
yanaklar› oluflmufltur.

Bu itibarla, hem 40 y›ll›k siyaset tecrübesi ile Milliyetçi Hare-
ket Partisi, hem de dayand›¤› as›rl›k Türk milliyetçili¤i düflünce-
si, hiçbir zaman ayr›mc› ve uzaklaflt›r›c› olmam›fl; toplumun ta-
mam›n› temel de¤erler ekseninde buluflma ve kucaklaflmaya ça-
¤›ran bir anlay›fl›n temsilcili¤ini üslenmifltir.

Maddi ve manevi miras›n› emanet ald›¤›m›z ‹mparatorluk ge-
lene¤i de ayn› kaynaflma kültürünün bir sonucu olup, ülkemizi
küresel bir güç yapma hedefimizde takip etmemiz gereken yo-
lun iflaret tafllar›n› göstermektedir.

Bu itibarla, büyük Türk milleti ile bu topraklar üzerinde yafla-
mak veya gelece¤i paylaflmak istemeyenler için bile yap›lmas›
gereken onlar› vatandan kovmak de¤il, aziz vatan topraklar›nda
ve bir arada yaflayabilecek temel de¤erlerini onlara da benimset-
mek olmal›d›r.

Yaln›z ülkemizin içinde de¤il, komflu co¤rafyalarda ve niha-
yet yeryüzünün her yöresinde adalet, huzur, bar›fl ve refahta
model al›nacak ve örnek olacak bir ülkenin varl›¤› bu kucaklay›-
c›l›ktan geçmektedir.

Sevilen, özenilen, g›pta edilen, himayesi arzulanan, dostlu¤u-
na s›¤›n›lan bir büyük ülke haline gelmemizin yolu da “bayra¤›-
m›z›n gölgesinde yaflamay› isteyenlerin say›s›n› art›rmakla, vata-
n›m›z› küresel bir cazibe merkezi haline getirmekle mümkün
olacakt›r.

Bilinmelidir ki biz, bundan as›rlar önce, “kardinal külah›n›
Osmanl› sar›¤›na tercih ederek” milletimizin sinesinde kurtulufl
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umudu arayan mazlum toplumlar›, büyük Türk milletinin hima-
yesine sevk eden befleri çekicili¤in ve buluflman›n peflindeyiz.

Bu nedenle, sevmeyenin terk etmesi yerine, öncelikle bizi ona
sevdirecek, beraberli¤imizi sayd›racak bir yaklafl›m›n hakim k›l›n-
mas› bizim siyaset anlay›fl›m›z›n vaz geçilmezlerindendir.

Yerel ve yöresel farkl›l›klar›n Türk kültürünün zenginli¤i için-
de görüldü¤ü bu anlay›fl üzerinde sa¤lanacak genel bir uzlaflma-
n›n, toplumsal bar›fl ve huzur için önemli katk› sa¤layaca¤›na
flüphe yoktur.

Bafl› derde düflen, öz yurdunda bar›namayan, zulme u¤rayan,
sald›r›lara maruz kalan milyonlarca soydafllar›m›z›n ve akrabala-
r›m›z›n yüzy›llard›r en emin s›¤›na¤› ve kucaklaflma için seçtikle-
ri en güvenilir adres, hepinizin bildi¤i ve tarihin flahit oldu¤u gi-
bi Anadolu co¤rafyas› ve milletimizin ba¤r› olmufltur.

Aziz milletimiz, çareyi Anadolu’ya s›¤›nmakta bulmufl bütün
kardefllerine mükemmel bir konukseverlikle, gönlünü ve kuca¤›-
n› sonuna kadar açm›fl, gelenleri kendinden bilerek ekmeklerini
ve kaderlerini iftiharla paylaflm›fl ve bölüflmüfltür.

Yeryüzündeki bütün milletlerin kardeflli¤ini ilke edinen bir si-
yasal düflüncenin flerefli temsilcisi olan Milliyetçi Hareket Parti-
si’nin; ayr›mc›, uzaklaflt›r›c› ve d›fllay›c› olmas›n›n düflünüleme-
yece¤ini kamuoyu ile paylaflmak ve bu tarihi derinlikten ve has-
letlerden habersiz olan Baflbakan Erdo¤an’a bu vesile ile de ha-
t›rlatmak istiyorum.

√ Gelecek ay y›ld›zl› bayra¤›n alt›ndad›r. Türkiye’nin birli¤i,
refah› ve gelece¤inin teminat› al bayrak alt›nda birleflmekten
geçmektedir.
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√ Bu milletin flerefi ve haysiyeti, kardefllik ve kahramanl›k
üzerine infla edilmifl milli birli¤idir. Milli birli¤imiz yara al›r, kardefl-
lik ruhumuz sars›l›rsa, bunun geriye dönüflü mümkün de¤ildir.

√ Türk milleti yapay ayr›mlara, sinsi çabalara f›rsat verme-
yerek, beraberli¤ini sonsuza kadar mutlaka sürdürecektir.

Gün, saflar›m›z› s›klaflt›rma günüdür. Gün, kucaklaflma gü-
nüdür. 

Ve kucaklaflman›n adresi büyük Türk milletidir.

De¤erli Milletvekilleri,
Bugün karfl› karfl›ya bulundu¤umuz sorunlardan birisi de, mil-

li ve manevi de¤erlerimizin toplumsal çat›flma alan›na dönüfltü-
rülmesi ve Türkiye’nin inanç ve mezhep temelinde çok tehlike-
li bir ayr›flma ve cepheleflme sürecine çekilmek istenmesidir.

Toplumsal huzursuzluk ve gerginlik alanlar› her geçen gün
derinleflmektedir. 

Bu alanlardaki temel sorunlar›n, Türkiye’nin milli birli¤i ve
bütünlü¤ü içinde makul çözümlere kavuflturulamamas›, bu yön-
deki tahrik ve istismarlar›n hayat bulaca¤› müsait bir ortam ya-
ratmaktad›r.

Bu tehlikeli süreci durdurmak ve milli dayan›flma ruhuyla
Türkiye’yi birlik, bütünlük ve huzur içinde onurlu ve ayd›nl›k bir
gelece¤e tafl›mak siyaset kurumunun en önemli ve öncelikli gö-
revi ve sorumlulu¤udur.

Karfl›m›zdaki sorunlar›n çözüm yollar› ve imkânlar›n›n arana-
ca¤› tek adres, milli iradenin tecelli etti¤i yegâne makam olan
Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.
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Türkiye’nin sorunlar› ortak akl›n ve sa¤duyunun rehberli¤inde
bu kutsal çat› alt›nda çözülmelidir.

Ortak amac›m›z, kronik gerginlik kayna¤› haline gelen top-
lumsal huzursuzluk konular›n›n, toplumumuzu kucaklayan bir
sa¤duyu ve hoflgörü ortam› yarat›lmas› yoluyla gündemden ç›-
karmak olmal›d›r. 

Bunun için siyasi partilerin asgari müfltereklerde buluflmalar›
zaruridir.

Büyük Türk milletini meydana getiren muhteflem befleri var-
l›¤›n bir bölümünün Alevi ‹slam inanc›n› benimsedi¤i ve bu
kardefllerimizin inanç ve kültür temelli baz› sorunlar›, s›k›nt›lar›
ve beklentileri oldu¤u bir gerçektir.

Bu durumun görmezden gelinemeyece¤i ve bu sorunlar›n
milli bütünlük, toplumsal hoflgörü ve dayan›flma ruhu ile ele al›-
n›p çözüm yollar› üzerinde iyi niyetle ortak çaba gösterilmesi ge-
rekti¤i aç›kt›r.

Yaflay›fl, hayata bak›fl, insanlar aras› iliflkiler, milli kültüre kat-
k› ve vatana ba¤l›l›klar› itibariyle biz olan ve bizden olan Ale-
vi kardefllerimizin sorunlar›n›n kaynaklar› ve çözümle-
ri, konuflulmas› ve tart›fl›lmas› en zor ve karmafl›k konulardan
birisi olmufltur.

√ Bu konularda, bugüne kadar, müflterek bir anlay›fl zemi-
ni oluflturulabilmesine hizmet edecek sa¤l›kl› ve gerçekçi bir tar-
t›flma ortam› maalesef yarat›lamam›flt›r.

√ Bunlar› güçlefltiren ve engelleyen karfl›l›kl› etki ve unsur-
lar›n bafll›calar› flunlard›r: 
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-Tarihi süreç içinde bugüne tafl›nan önyarg›lar ve hassasiyetler; 
-Afl›lamayan korku ve endifleler; 
-Bilgi ve zihin berrakl›¤›n›n eksikli¤i; 
-Tan›mlama ve teflhis karmaflas›; 
-Kemikleflen klifleler, karfl›l›kl› suçlama ve polemikler; 
-Siyasi hesap ve mülahazalar.

√ Bunlar›n gölgesinde ve ipote¤i alt›nda yap›lan ar›zi tart›fl-
malar bu konuda gerekli olan “karfl›l›kl› anlama ve anlafl›lma”
sürecinin hayata geçirilmesini önlemifltir.

√ Bunun da ötesinde, bu durumun etkisiyle ayr›l›klar gide-
rek derinleflmifl ve bir güven bunal›m›na yol açm›flt›r.

Bu önemli sorunu bir “kördü¤ümler yuma¤›” haline getiren
bu k›s›r döngü k›r›lmal›d›r.

Esaslar› ve hedefleri do¤ru konulmufl sa¤l›kl› bir tart›flma ve
de¤erlendirme ortam›n›n flartlar›n›n haz›rlanmas› devlet ve top-
lumun bütün kesimlerinin ortak sorumlulu¤udur.

√ Bu konuda baflta siyaset kurumu, parlamento ve Hükümet
olmak üzere devletin ve toplumun tüm kurumlar›na, Alevili¤in
çat› kurulufllar›na, inanç önderlerine, üniversiteler ve akademik
çevrelere önemli görevler düflmektedir.

√ Bu çabalarda temel amaç, Türk milletinin birli¤ini ve be-
raberli¤ini koruyarak toplumsal huzursuzluk alanlar›n›n cephe-
leflmelere dönüflmesini önlemek ve herkesin inanc›na sayg› du-
yarak birlikte yaflama ideali etraf›nda kenetlenip toplumsal s›k›n-
t› ve sorunlar› çözmek olarak görülmelidir.
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Alevilik eksenindeki tart›flmalarda ve mevcut sorun ve s›k›n-
t›lar›n çözümü için bir anlay›fl birli¤i zemini oluflturulmas› çaba-
lar›nda temel bak›fl tarz› flunlar olmal›d›r:

√ Karfl›l›kl› endifle, korku ve önyarg›lar afl›lmal› ve Türk mil-
letinin tarihten bugüne ulaflan zenginliklerinden biri olan bu de-
¤erler sistemi, bunlardan ar›nd›r›larak do¤ru bilgilere dayal› bir
zeminde ele al›nmal›d›r.

√ Alevilik, t›pk› di¤er inanç alanlar›nda oldu¤u gibi siyasi is-
tismar ve rant arac› olmaktan ç›kar›lmal›, flahsi ve kurumsal nü-
fuz ve iktidar alan› olarak görülme e¤ilimleri terk edilmelidir.

√ Bu konuyu inanc›n d›fl›nda baflka mecralara çekme, ide-
olojik muhteva ve nitelik kazand›rma ve politik bir ak›m haline
getirerek siyasallaflt›rma çabalar›na itibar edilmemelidir.

√ Bir inanc›n ifadesi olan bu anlay›fl, karfl›tl›k iliflkisi ve z›t
kutuplar›n çat›flmas› denklemine hapsedilmemeli, Sunni-Alevi;
Cami-Cem evi karfl›tl›¤› olarak görülmemeli ve bu noktaya indir-
genmemelidir.

√ Karfl›l›kl› sevgi, sayg› ve hoflgörü anlay›fl› hakim k›l›nma-
l›; hiçbir inanç, kültür, gelenek ve de¤eri afla¤›laman›n hiç kim-
senin hakk› ve haddi olmad›¤› unutulmamal›d›r. 

√ Toplumsal hassasiyet tafl›yan konularda küçümseyici ve
d›fllay›c› ifade ve tav›rlardan özenle kaç›n›lmal›d›r.

√ Konunun kavramsal çerçevesi do¤ru konmal› ve anlafl›lma-
l›, çözüm imkanlar›, bütüncül bir çerçeve içinde ele al›nmal›d›r.

130



131

√ Hem Alevi kardefllerimiz ve kurumlar› aras›nda, hem de
toplumsal düzeyde görüfl ve anlay›fl birli¤i bulunmayan temel
konularda, iyi niyetli ve objektif çözümü amaçlayan asgari müfl-
terek zemini oluflturulmal› ve bu konuda akademik çal›flmalar
yol gösterici olmal›d›r.

Milliyetçi Hareket Partisi Alevi kardefllerimizin sorunlar›n›n
çözümü için, bu konuda “karfl›l›kl› anlama ve anlafl›lma” süreci
bafllat›lmas›na katk›da bulunmaya samimiyetle haz›rd›r.

De¤erli Milletvekilleri,
Küresel ekonomide kopan f›rt›na sonucunda; birçok finans

kuruluflu göçmüfl, piyasalar altüst olmufl, durgunluk hâkimiye-
tini ilan etmifltir. Bununla ba¤l› olarak, baz› Avrupa ülkelerinin
resmen resesyona girdi¤i aç›klamalardan anlafl›lmaktad›r.

Bir türlü kontrol edilemeyen ve önüne geçilemeyen ekono-
mik tufan, kürenin her taraf›n› etkisi alt›na alm›fl; ülkemizin ka-
p›s›na dayanm›fl ve kendisini göstermeye bafllam›flt›r.

Nitekim derinleflen kriz, zincirleme reaksiyonlar› artt›rarak
belirsizlik ve güvensizlik e¤ilimlerini güçlendirmifl; borsa en-
dekslerinin keskin düflüfller yaflamas›na, kurlar›n ciddi oranda
yalpalamas›na ve s›n›r ötesi mali kurulufllar›n kredi faaliyetleri-
ni dondurmas›na neden olmufltur.

Bu endifle verici manzara karfl›s›nda, krize karfl› önlem al-
maktan vazgeçmeyen baflta ABD ve Avrupa ülkeleri yeni çö-
züm yollar› bulabilmek, krizin salvolar›n› karfl›layabilmek için
sürekli bir aray›fl içine girmiflledir.



Krizi yaratan düzenin oluflmas›na göz yumanlarla, bu krizi
hafife alanlar ve “piyasalar sorunu çözer” diyenler, ekonomik
sistemi kurtarmak için kollar› s›vam›fl durumdad›r.

En son olarak, ABD’de G–20 ülkelerinin kat›l›m›yla düzenle-
nen bir zirve yap›lm›fl, küresel kriz masaya yat›r›lm›flt›r. Bu zirve
öncesinde beklentilerin çok yüksek oldu¤u ve yeni bir ekonomik
sistem temennilerinin yap›ld›¤› hepimizce malûmdur.

Bu toplant› sonucunda al›nan ve üzerinde mutabakat sa¤la-
nan kararlar›n beklentileri karfl›lamaktan uzak oldu¤u anlafl›l-
maktad›r.

Buna göre, dünya çap›nda krize ortak önlem olarak, her ül-
kenin 31 Mart’a kadar öneri ve taahhütlerini ortaya koyaca¤›,
piyasalarda denetimin s›k›laflt›r›laca¤›, geliflen ülkelere destek
verilerek, krizin yol açt›¤› delikleri kapatmak için gerekli reform-
lara ne kadar kaynak ayr›laca¤›n›n belirlenece¤i gibi ucu aç›k
yaklafl›mlar zirve karar›na hâkim olmufltur.

Bu toplant›n›n sonuçlar›ndan birisi de küresel geliri paylafl-
makta son derece bencil ve ihtiyatl› olanlar›n, mevcut krizin
olumsuz faturas›na genifl toplum kesimlerini ortak etmeye gay-
ret gösterecekleri yönündedir.

Dile¤imiz ve temennimiz ahlakili¤i son derece tart›flmal› ve
flaibeli olan bu e¤ilime Türkiye’yi yöneten AKP zihniyetinin alet
olmamas›, önce kendi içimizdeki yang›n› söndürmek için gecik-
mifl de olsa bir an önce harekete geçmesidir.

De¤erli Milletvekilleri,
Türkiye ekonomisi; iç çeliflkilerden, al›nmayan önlemler-

den ve çökmüfl ba¤›fl›kl›k sisteminden kaynaklanan sorunlar
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nedeniyle küresel ekonomik krizin tahribat›na son derece aç›k
bir hale gelmifltir.

Dünyadaki sanal para bollu¤unun yard›m›yla, geçti¤imiz y›llar-
da üretti¤inin kat be kat üstünde tüketen ülkemiz, ekonomi poli-
tikalar› aç›s›ndan da bir tercih aflamas›na gelmifl bulunmaktad›r.

Birçok ülkenin, sistemlerine sirayet eden ekonomik krize
karfl› önlem almaya çal›flt›¤› bu zaman diliminde; Baflbakan Er-
do¤an, bu krizin Türkiye’yi etkilemeyece¤ini varsaym›fl, hatta
bu krizin Türkiye için bir f›rsata dönüfltürülebilece¤ini dahi ifade
etmiflti.

Baflbakan önce küresel mali krizi, tetikleyicisi olan mortgage
sektöründeki problemlerden ibaret oldu¤unu düflünerek, “Bizde
mortgage yok, TOK‹ var biz sa¤lam›z bize bir fley olmaz” sözün-
den, “Bizim bankalar›m›z çok sa¤lam bize bir fley olmaz” görü-
flüne gelerek ekonomik krize yönelik teflhis aczini göstermifltir.

Küresel krizin ülkemizi de etkileyece¤i, muhtemel olumsuz-
luklara karfl› Hükümet’in bir an önce tedbir almas›n› önerenlere
ise, çok sert ç›karak, yap›lan ça¤r›lar›n taraflar›n› “Yang›na kö-
rükle gitmekle” suçlam›flt›r.

Bu çerçevede olmak üzere, G–20 zirvesine kat›lmak amac›yla
ABD’de bulunan Baflbakan Erdo¤an yurtd›fl›nda ülkemizin iç me-
seleleri ile ilgili konuflma al›flkanl›¤›n› sürdürmüfl, ancak bize göre
olumlu bir tav›r olarak var olan krizi sonunda kabullenmifltir.

Bu ifadeler, Baflbakan Tayyip Erdo¤an ve AKP’nin küresel
mali krizle ilgili de¤erlendirmelerinin t›pk› döviz kurlar› gibi dal-
gal› bir seyir izledi¤ini göstermektedir.
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Yine de bu zamana kadar bütün uyar› ve ikazlara kulaklar›n› t›-
kayarak, meselenin ciddiyetini alg›lamaktan uzak duran Say›n
Baflbakan’›n bu yaklafl›m› olumlu bir geliflme olarak görülmelidir.

Ne ilginçtir ki, son günlerde, krizin ciddiyetinin kabulüne yö-
nelik itiraflar sadece Baflbakan Erdo¤an’la da ba¤l› kalmam›fl,
ekonomiden sorumlu bir bakan da benzer bir tavr›n içine gir-
mifltir.

Küresel krizin dalga dalga ülkemiz ekonomisini de etkileyece-
¤ini, ilk olarak aylar önce Denizli’de ifladamlar› ile yap›lan bir
toplant›da dile getirdi¤ini söyleyen bu Say›n Bakan, kriz karfl›-
s›nda  “Polyanna’c› bir tav›r sergilemek” ile itham edilmesini
reddederek, Baflbakan’› ile daha o günlerden ihtilaf içinde oldu-
¤unu z›mnen ifade etmifltir.

Bu hayret ve esef verici beyanlar›n ABD’de yap›lan G–20 zir-
vesi öncesinde kamuoyuyla paylafl›lmas› ayr›ca dikkate de¤erdir

Bir tarafta küresel krizden etkilenece¤iz diyen ekonomiden
sorumlu bir bakan varken, di¤er tarafta bize bir fley olmaz, kriz
bize te¤et geçer diyen bir Baflbakan bulunmaktad›r. 

Ülkemizin kriz bask›n› hissetti¤i flu günlerde; AKP
Hükümeti’nin içinde yaflad›¤› uyumsuzluk ve kargafla, bir biri ar-
d›na çeliflkili görüfl ve yaklafl›mlar vatandafllar›m›z›n sorunlar›n›
daha da büyütecektir.

Geldi¤imiz bu aflamada Baflbakan Erdo¤an ve baz› Hükümet
üyelerine hâkim olan kafa kar›fl›kl›¤› ve ihtilaflar bürokrasiye de
yans›m›fl bulunmaktad›r.

Bu kapsamda manidar sözler söyleyen, Hükümet’i suçlay›-
c› örtülü ifadeler kullanan TMSF Baflkan›’na yönelik, aceley-
le, AKP taraf›ndan medya üzerinden cevap verilmesi, krizin
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yayg›nlaflmaya bafllad›¤› bir s›rada tam anlam›yla da¤›n›kl›¤›n bir
kan›t›d›r.

Bir bürokrat›n hazineye daha fazla gelir sa¤lamak için bafl-
vurdu¤u uygulamalara siyasi iktidar›n destek vermedi¤i, kamu
mallar›n› en yüksek fiyattan satarken elefltirildikleri, siyasi irade-
nin yanlar›nda olmad›¤› ve hortumcular›n tehdit ve flantajlar›na
maruz kald›klar› fleklindeki aç›klamalar›n›n AKP zihniyeti tara-
f›ndan sert bir flekilde karfl›l›k görmesi, iktidar›n gerçek niyetini
göstermesi bak›m›ndan önemli görülmelidir.

Bu durum, Hükümet etme özelli¤ini gün geçtikçe kaybeden
ve kendi atad›¤› bir kamu görevlisi taraf›ndan bile elefltirilen si-
yasi iktidar›n iflas etti¤inin belirtisi olarak de¤erlendirilmelidir.

Art›k yolsuzluklar›n, iktidar eliyle palazland›r›ld›¤› böylesi bir
dönemde, AKP skandallar› bir biri ard›na ortaya ç›kmaya baflla-
m›flt›r.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bütün bunlar› çok yak›ndan
takip etti¤imizi; gerekli notlar›m›z› ald›¤›m›z›, aziz milletimizin
yetki vermesi halinde, yap›lanlar›n hesab›n› bir bir soraca¤›m›z›,
suçlular› yan›lmaz Türk adaletine teslim edece¤imizi tekraren
buradan belirtmek istiyorum.

De¤erli Arkadafllar›m,
Baflbakan Erdo¤an ve Hükümet’inin tükeniflinin alenen gö-

rüldü¤ü bir dönemin içinde geçmekteyiz. 

Arkas›n›, önünü düflünmeden söylenen sözlerin yol açt›¤› so-
runlar›n ve iktidar partisi mensuplar›n›n siyasi gelecekleriyle ilgi-
li endiflelerinin artt›¤› gün gibi ortaya ç›km›flt›r.
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Kriz konusunda yaflan›lan tespit ve teflhis bunal›m›n›n, çare

konusunda görülen atalet ve zafiyetin bedelini elbette AKP

Hükümet’i ödeyecektir. Ancak hepsinden önemlisi, aziz millet

fertlerinin krizin ac›mazl›¤›n› her yönüyle yaflayacak olmas›d›r.

Etraf›ndaki bir avuç kamu ihalelerinden geçinen ve devlet im-
kânlar›n›n avc›l›¤›n› yapanlar›n durumuna bakarak her fley yo-
lunda imaj› vermeye çal›flan Baflbakan Erdo¤an, yan›ld›¤›n› er

geç mutlaka anlayacakt›r.  

Nitekim geçti¤imiz günlerde, krizden yak›nan ifladamlar›na

Baflbakan Erdo¤an’›n; “‹fladamlar›n›n iki y›l yetecek zulalar›

var” fleklindeki cevab›, bu sözlerine gerekçe olarak da çevresin-
deki baz› yandafllar›n› göstermesi, endiflelerimizde ne kadar

hakl› oldu¤umuzu iflaret etmektedir.

Bizim, Baflbakan Erdo¤an ve para baronu baz› dostlar›n›n zu-
lalar›nda ne oldu¤u, kaç paralar›n›n bulundu¤uyla ilgili bir mera-
k›m›z yoktur. 

Bizi endiflelendiren toplumun her kesiminden yükselen fer-
yatlard›r.

√ Çiftçimiz eme¤inin karfl›l›¤›n› alamamaktad›r. Mutsuzdur.

√ Çal›flanlar›m›z ifllerini kaybetme tehlikesi ile karfl› karfl›ya-
d›r. Huzursuzdur. 

√ Esnaf›m›z kiras›n› ödeyememektedir. Paras›zd›r.

√ ‹fl adam›m›z üretimi durdurmufltur. Çaresizdir.

√ Emeklimiz gelecekten umudu kesmifltir. Moralsizdir.
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Bunun yan› s›ra, ekonomik durgunlu¤un genifllemesine para-
lel olarak üretimde bafl gösteren gerileme, bir türlü önleneme-
yen iflsizlik, iflten ç›kartmalar›n h›zlanmas› önümüzdeki en ciddi

tehlikeler olarak görülmelidir.

Reel sektör art›k nefes alamaz hale gelmifl, koma halinde yo-
¤un bak›m yolunu tutmuflken; Baflbakan Erdo¤an’›n “Özel sek-

törün de yand›k, bittik gibi söylemlerini anlamakta güçlük

çekiyorum” sözleri, çat›rdayan AKP hanedan›n hastal›kl› politi-
kas›n›n bir hülasas› olarak anlafl›lmal›d›r.

Ne kadar üstü örtülmeye u¤rafl›lsa da, iflleyen çarklar›n dur-
du¤u üreten kesiminde; istihdam edilen iflçiler, ifllerinin erbab›

ustalar, uzman nitelikli mühendisler zorunlu tatile ç›kar›lmaya

bafllanm›flt›r.

Bu ma¤durlar evlerine götürecekleri ekme¤i nereden bula-
caklard›r? 

Çoluk çocuklar›n›n yüzüne nas›l bakacaklard›r? 

AKP’nin iyiye gitti¤ini iddia etti¤i bu yap›da, iflten ç›kar›ld›k-
lar›n› ailelerine nas›l izah edeceklerdir?

Kald› ki inflaat, tekstil ve otomotiv gibi ekonominin ana sek-
törlerinde kriz yayg›nlaflmakta, iflaslar artmakta, sorunlar ç›¤ gi-
bi büyümektedir.

Özellikle son haftalarda gerçekleflen örtülü devalüasyon teks-
til sektörünü yang›n yerine çevirmifltir. Büyük firmalar birer bi-
rer kap›lar›na kilit vurmaya bafllam›flt›r. Bursa ve Denizli’de bu-
nun ilk örnekleri yaflanm›flt›r.

137



Sermaye çekebilmek için milli varl›klar› haraç mezat satan ik-

tidar zihniyeti; kurulu flirketlerin ülkemize k›yasla maliyet avan-

taj› bulunan ülkelere gitmelerine adeta seyirci kalmakta ve hiç-

bir müdahalede bulunmamaktad›r.

Tedarikçilerin döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle mal sat-

makta tereddüt etmeleri, sektörün ithal mallara karfl› tasar›m,

kalite ve h›zl› mal teslimi gibi avantajlar›n›n zedelenmesine ne-

den olmaktad›r.

Tekstil sektörünün bu içler ac›s› manzaras›n›n yan›nda, oto-

motiv sektörü de benzer sorunlarla bo¤uflmaktad›r.

2008 y›l›na yüksek bir büyüme h›z›yla bafllayan sektörün

performans›, sonraki aylarda düflmüfl, daralan talep ve

Hükümet’in siyasi feraset noksanl›¤› yüzünden sorunlara mah-

kûm olmufltur. Bu kapsamda talepteki durgunluk ve yaflanmak-

ta olan küresel kriz; sektörün üretim h›z›n› geriletmifl, büyüme

kapasitesini zedelemifltir. 

Bütün bu düflündüren ve korkutan tablo karfl›s›nda; baflta Bafl-

bakan Erdo¤an olmak üzere, Hükümet üyelerinin hâlâ, “krizden

en az etkilenece¤iz”, diyebilmesi için ak›l denetimlerini kaybetmifl

olmalar› gelmektedir. Bunun baflka izah tarz› kalmam›flt›r.

Hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
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Muhterem Milletvekili Arkadafllar›m,
De¤erli Bas›n Mensuplar›

Hepinizi en iyi dileklerimle selaml›yorum.
Sözlerimin bafl›nda geçen hafta ebediyete u¤urlad›¤›m›z de-

¤erli arkadafl›m›z ‹stanbul Milletvekili Gündüz Suphi Aktan’› bir
kere daha rahmetle anmak istiyorum.

Merhum Aktan, yüksek ahlak›n, vatansever duygular›n ve
cumhuriyet de¤erlerinin samimi bir savunucusu; sevilen ve say-
g› duyulan bir ayd›n olarak iftihar edilecek bir kat›l›mla ve övgü
dolu sözlerle u¤urlanm›flt›r.

Türkiye’ye daha büyük hizmetler verece¤i ve siyasi hayat›m›-
za önemli katk›larda bulunaca¤› en verimli bir ça¤da aram›zdan
ayr›lmas› hepimizi derinden üzmüfl ve sarsm›flt›r.

Merhum Aktan, diplomasi ve siyaset alan›nda üstün nitelikle-
riyle temayüz etmifl, D›fliflleri Bakanl›¤› bünyesinde uzun y›llar
çok önemli ve baflar›l› hizmetler vermifl, mümtaz bir diplomat,
ayd›n, siyaset ve fikir adam›yd›. 

Gerek devlet hizmetinde bulundu¤u dönemlerde, gerekse par-
timiz bünyesinde milletvekili olarak görev yapt›¤› süre içerisinde,
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çal›flmalar› ve yorumlar›yla siyasetimize güç ve anlam kazand›r-
m›fl ve çok önemli katk›larda bulunmufltur.

Çözüm bekleyen sorunlar karfl›s›nda kendi kültür kaynaklar›-
m›z› temel alarak fikir üreten ayd›nlar›n giderek azald›¤› günü-
müzde, Gündüz Bey, milli, tutarl› ve analitik düflünce yap›s› ile
her konuda kendine özgü görüflleri olan nadir fikir ve siyaset
adamlar›m›zdan birisi olmufltur.

Sorunlara Türkiye’den bakan güçlü vizyonuyla hat›rlanacak
olan Merhum Aktan, kendisinden daha büyük katk›lar bekledi-
¤imiz s›ralarda maalesef ömrü vefa etmemifltir. 

Bu ac› kay›p nedeniyle de¤erli arkadafl›m›z emekli büyükel-
çi Gündüz Suphi Aktan’› bir kez daha rahmetle an›yorum. Ke-
derli ailesine, dava arkadafllar›m›za ve aziz milletimize baflsa¤-
l›¤› diliyorum.

De¤erli Arkadafllar›m,
Bildi¤iniz gibi, 1928 y›l›nda büyük Atatürk’ün Millet Mektep-

leri Baflö¤retmenli¤i unvan›n› kabul etti¤i gün olan 24 Kas›m,
Ö¤retmenler Günü olarak dün bütün yurtta kutlanm›flt›r.

Yap›lan törenlerde ö¤retmenli¤in önemine de¤inilmifl, insan
yetifltirmek için gösterdikleri fedakârl›klardan bahsedilmifl, hiz-
metleri hat›rlanm›fl ve yay›nlanan kutlama mesajlar› ile bir gün-
lü¤üne bile olsa gönülleri al›nmaya çal›fl›larak, emekleri ve al›n
terleri hepimize hat›rlat›lm›flt›r.

Ancak, senede bir güne indirgenmifl övgü dolu sözlerin, ifa-
de edilen flükran duygular›n›n bu kutsal meslek mensuplar›n›n
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yaflad›klar› a¤›r sorunlar› ve e¤itimin s›k›nt›lar›n› hafifletmekten
çok uzak oldu¤u düflüncesindeyim.

Yurdumuzun her yöresinde, gidilen en ücra köflelerde bile,
her flart ve ortamda, etraf›nda c›v›ldayan çocuklarla beraber
bir okul bahçesinde karfl›m›za mutlaka ç›kacak olan bu mukad-
des görevin temsilcilerine, lay›k olduklar› flekilde sahip ç›kabil-
di¤imizi ve onlar› yeterince koruyabildi¤imizi maalesef söyle-
yemiyoruz.

E¤itim ve ö¤retimin yap›sal yetersizliklerine ilave olarak,
maddi s›k›nt›larla bo¤uflan de¤erli ö¤retmenlerimizin sorunlar›n›
çözememifl olman›n mahcubiyetini, millet olarak duyuyoruz ve
duymak zorunday›z.

Milliyetçi Hareket, Parti Program›’m›zda yer ald›¤› gibi ço-
cuklar›m›z› ve gençli¤imizi gelece¤imizin teminat› olarak gör-
mekte ve onlar›;

√ Türk Milleti’ne mensubiyetin gurur ve fluuruna sahip, 

√ Manevî ve kültürel de¤erlerimizi özümsemifl,

√ Farkl› kültürleri yorumlayabilen; 

√ D›fl dünyaya, yeni düflünce ve geliflmelere aç›k, 

√ Bilim ve teknoloji üretimine yatk›n;

√ ‹nançl›, yüksek ahlâkl› ve sa¤lam karakterli fertler olarak
yetifltirmek istemektedir.

Ve elbette ki bu donan›m ve seviyede olmas›n› arzu etti¤imiz
nesillerin yetiflmeleri öncelikle bunu çocuklar›m›za ve gençlerimize
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kazand›racak milli bir e¤itim sisteminin varl›¤›na ve bu nitelikle-
ri ö¤rencilerine aktaracak yetiflmifl ö¤retmenlerimizin mevcudi-
yetine ba¤l› olacakt›r.

Ça¤›n gerekleri, modern insan ve toplum yetifltirme anlay›fl›
ö¤retmenin kaç›n›lmaz rehberli¤inden baflka bir e¤itim yöntemi-
ni henüz ortaya ç›karamam›flt›r. O halde bu yüksek hedefler an-
cak ö¤retmenlerimizle yakalanabilecektir. Bunun baflka yolu ve
formülü de görünmemektedir.

Cumhuriyetimizin 85 y›ll›k birikimi ile bugün toplam ilk ve
orta ö¤retim kurumu say›m›z 42.400’e yaklaflm›flt›r. Bu kurum-
lardaki ö¤renci say›m›z da bugün dünyan›n pek çok ülkesinin
toplam nüfusunu aflarak 14 milyonu geçmifltir. 

Ayn› geliflme elbette ki ö¤retmen say›m›zda da gerçekle-
mifl ve Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› e¤itim ordusunun feda-
kâr mensuplar›n›n say›s› resmi rakamlar›n ifadesiyle
636.000’i aflm›flt›r.

Bu say›n›n büyüklü¤ü, bizlere ö¤retmen kayna¤›m›z›n mikta-
r›n› göstermesinin yan› s›ra bu meslek mensuplar›n›n aileleri ile
birlikte kapsad›klar› muazzam nüfusu, ülke kalk›nmas›ndaki rol-
lerini, insan yetifltirmedeki yerlerini göstermesi bak›m›ndan da
önemli bir sonuç olarak de¤erlendirilmelidir.

Ancak ne var ki, gelece¤imizin teminat› olan evlatlar›m›z› ye-
tifltirmesi gereken bu kutlu mesle¤in mensuplar›, e¤itim prob-
lemlerinin yan›nda baflka sorunlarla da bo¤uflmak durumunda
kalmaktad›r.

√ Bugün, ö¤retmenleri ikinci bir iflte çal›flmaya mecbur b›-
rakan ekonomik geçim kayg›lar›,
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√ Yozlaflan ahlak de¤erlerinin etkisiyle her gün medyada
karfl›m›za ç›kan okul içi disiplin ve ö¤retmen-ö¤renci sorunlar›,

√ Ça¤›n gerektirdi¤i niteliklerden uzak kalm›fl, yetersiz e¤i-
tim imkân ve ortamlar› ile çok kalabal›k ö¤renci say›lar›, 

√ Özellikle mahrumiyet bölgelerinde görev yapan ö¤ret-
menlerin daha s›k karfl›laflt›¤› ikamet ve lojman yetersizlikleri,

√ Sürekli de¤iflen ve bir türlü son bulmayan sistem aray›flla-
r› ve ö¤retmenlerin bunlara intibaklar›ndaki güçlükler, 

√ Bilgi, yetenek ve birikimlerinden yararlanmaya çok aç›k
olmayan idari ve bürokratik ifllemlerdeki yap›lanma,

√ Ö¤renciyle mekanik ve yüzeysel bilgiler kazand›rmaya,
ancak içeri¤ine nüfuz etmesine ve milli kültürü gelifltirmelerine
imkân vermeyen k›s›r e¤itim vizyonu,

√ ‹lk y›ldan son y›llar›na kadar tamamen s›nav maratonu
için flartland›r›lm›fl ö¤renci yap›s› ve bunun üzerine kurgulanm›fl
hayattan uzak e¤itimin çarp›kl›¤›,

√ Çocuklar›n›n sorunlar›n› görmezden gelerek ö¤retimi
paylaflmayan ve yeterince ilgi göstermeyen velilerin duyars›z-
l›klar›, 

√ Ve bu karmafl›k sistemi idare etmekten çok uzak, siyasi
kadrolaflman›n yol açt›¤› güvensizlik ortam›, ö¤retmenlerimizin
bafll›ca sorunlar› olarak karfl›m›zdad›r.

Türkiye ve Türk milleti için kim, hangi iyi hedefleri düfllüyor
ve düflünüyorsa öncelikle yapmas› gereken ö¤retmenlerine sa-
hip ç›kmak ve sorunlar›n› aflmak olmal›d›r.
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Bu konuda ö¤retmenlerimiz bize göre üzerlerine düfleni faz-
las›yla yapmaktad›r. Toplumun her kesimini sarm›fl ekonomik,
kültürel ve ahlaki sorunlara tak›lmadan görevlerini sürdürmeye
çal›flan ö¤retmenlerimizin, yaflad›klar› zorluklara ra¤men evlat-
lar›m›z› yetifltirmek için gösterdikleri fedakârl›klar her türlü tak-
dirin üzerindedir. Onlarla övünüyoruz.

Taviz ve teslimiyetin yayg›nlaflt›¤›, kaynaklar›n giderek ya-
banc›laflt›¤›, çözüm ve çarelerin d›flar›da arand›¤› bir yönetim
döneminde; bilim ve teknoloji üretemeyen, bilgi toplumunun
gereklerini yerine getiremeyen ülkemizdeki karamsarl›¤›n da¤›-
t›lmas› için en önemli görev her fleye ra¤men yine ö¤retmenle-
rimize düflmektedir.

Milletimizin binlerce y›ld›r yüreklerinde tafl›d›¤› insan sevgisi,
bar›fl ve yard›mlaflma, üstün ahlak ve fazilet gibi de¤erleri yeni
nesillere kazand›racak olanlar ö¤retmenler olacakt›r.

Dünyan›n en de¤erli varl›¤›n›, yani insan›, yine insan›n mut-
lulu¤u ve huzuru için yetifltirerek, hem insanl›¤›, hem büyük
Türk milletini yüceltecek olanlar da ö¤retmenlerdir.

Ö¤retmenler, bir yandan bilgi ve bilim üretebilecek dinamik
beyinler yetifltirirken, onlar›n flerefli geçmiflimizden ilham alma-
lar›n›, tarihimiz ve büyük Türk kültürü ile köprü kurmalar›n› ö¤-
retecek olanlar bu en güzide mesle¤in mensuplar›d›r.

Devletimizin, milletimizin, ba¤›ms›zl›¤›m›z›n, demokrasimi-
zin, milli kültürümüzün bekâs›n› ilgilendiren ”fikri hür, vicdan›
hür, irfan› hür” nesillerin yetiflmesi de yine ö¤retmenler eliyle
mümkün olacakt›r.
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Memleketimizin her yöresinde kutsal bir görevi fedakârca yü-
rüten e¤itim camias›n›n tüm de¤erli mensuplar›n›n, heyecanla-
r›n› asla söndürmeden millete hizmeti sürdürmeleri en samimi
dile¤imizdir.

Hedefimiz ise flahsi ve mesleki sorunlar› çözülmüfl, s›k›nt›lar›
ortadan kalkm›fl bir meslek grubu olarak, bilgi, birikim ve ener-
jilerini yaln›zca nesillerin yetiflmesine harcamalar›n› sa¤lamak
olmal›d›r.

Bu vesileyle, Türk milletinin mutlulu¤u ile Türk devletinin ge-
liflmesi için yüreklerini ortaya koyarak gözlerini gönül huzuru ile
hayata kapam›fl ö¤retmenlerimiz ile görev bafl›nda flehit edilmifl
130 kahraman ö¤retmenimizi rahmet, flükran ve minnet duygu-
lar›mla an›yorum.

Bugün hayatta olan emekli ö¤retmenlerimize Cenab-› Allah-
tan uzun ömürler diliyor, görevdeki ö¤retmenlerimize sayg› ve
sevgilerimi sunuyor, bu mutlu ve anlaml› günlerini kutluyorum.

Bilinmelidir ki, fert, toplum, millet ve devlet olarak dünya
üzerinde ve insanl›k aleminde ulaflaca¤›m›z seviye, ancak ö¤ret-
menlerimizin bizi götürmek istedikleri ve götürebildikleri yere
kadar olacakt›r.

Daha iyi insan, daha mükemmel vatandafl, daha sayg›n mil-
let ve daha büyük devlet olabilmek için onlara her zamankinden
çok daha fazla ihtiyac›m›z vard›r.

Aziz Milletvekilleri,
‹ktidar partisi AKP’nin siyasi miyoplu¤undan dolay› fark ede-

medi¤i ve etkisini her geçen gün yo¤unlaflt›ran ekonomik buh-
ran aziz millet fertlerinin flikâyetlerinin yo¤unlaflmas›na neden
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olmaktad›r.  Sürekli irtifa kaybeden Türkiye ekonomisinin, yere
çak›lmas› art›k sadece bir zaman meselesi haline gelmifltir.

Bu zamana kadar; yüksek faiz, düflük kur sarmal›na ekono-
miyi hapseden Hükümet; flimdi de ekonomideki olumsuzlukla-
r›n nedeni olarak küresel dengesizlikleri göstermeye çal›flmas›
kabul edilebilir ve affedilir de¤ildir.

Alt› y›la yak›nd›r uygulanan ekonomi politikalar›n›n sonucu
olarak, biriken ve bir aflamadan sonra kendisini göstermeye
bafllayan sorunlar›n nedeni bize göre, öncelikle iflbafl›ndaki
AKP Hükümeti’ne hâkim olan ifl bilmezlik ve teslimiyetçi siya-
si anlay›flt›r.

Son günlerde, Baflbakan Erdo¤an ve yol arkadafllar›nda gö-
rülen uyum ve koordinasyon eksikli¤i, yaklafl›m farkl›l›klar›,
aç›klamalardaki bariz çeliflkiler kriz bask›n› hissetti¤imiz flu
günlerde kayg›lar›m›z› daha çok artt›ran hususlar olarak karfl›-
m›zdad›r.

Ola¤an ve rahat günlerin iktidar› oldu¤u konusunda flüphe
kalmayan AKP zihniyeti; Hükümet etme kabiliyetini göstermesi
ve ispat etmesi gereken zamanlarda sürekli bocalam›fl, suçlu ve
sorumlu arama telafl›yla kendisine verilen imkânlar› devaml› he-
ba etmifltir.

Afl›r› de¤erli YTL, yüksek döviz aç›¤› ve de büyük miktarda k›-
sa vadeli özel sektör döviz borcuyla girilen ekonomik türbülans,
Hükümet’in gecikmesi sonucunda kendisini reel sektör üzerinde
göstermeye bafllam›fl, vatan›m›z›n her köflesinde iflsizlik ve çare-
sizlik milletimizi deyim yerindeyse esareti alt›na alm›flt›r.
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Geçmiflte, kamu sektörünün afl›r› harcama içine girerek büt-
çe aç›klar›n› para basarak karfl›lamas› birçok soruna davetiye
ç›karm›flt›. 

Buna ilave olarak; finans sektörünün denetim eksikli¤inden
dolay› afl›r› risk almas› ve bir süre sonra yaflanan bilânçolardaki
bozulma dönemleri haf›zalardaki tazeli¤ini korumaktad›r. 

Bankac›l›k kesiminin aç›k pozisyonlar›n›n artmas› sürecinde,
finansal k›r›lganl›¤›n da derinleflti¤i, beraberinde döviz kurunun
birden bire artmas›yla, bankalar›n ödeme güçlü¤ü içine girerek
ülkemizde döviz krizlerinin yaflanmas›na neden oldu¤u yine
hat›rlardad›r.

Bugün ise, farkl› bir durumla karfl› karfl›ya bulunmaktay›z.
Reel sektör; de¤erli YTL’den dolay› afl›r› risk alm›fl ve hitam›n-
da d›fl borçlar› h›zla katlanm›flt›r. Bu sürece müdahale etmesi
gereken AKP Hükümeti ise; “D›flar›dan sermaye geliyor” de-
¤erlendirmesiyle borçlanmay› teflvik ederek sorunlar›n büyüme-
sine neden olmufltur.

Siyasi feraset noksanl›¤› sonucunda ortaya ç›kan bu sürece
vatandafllar›m›z› k›vrand›ran borçlar da eklendi¤inde, önümüz-
deki dönemde, reel kesimin borçlulu¤unun önemli bir sorun ya-
ratmas› kaç›n›lmaz olacakt›r. Nitekim bunun belirtileri kendisini
göstermeye bafllam›flt›r.

Üzülerek belirtmeliyim ki; AKP Hükümeti’nin ihmalleri ile
ortaya ç›kan bu durumun sonucu olarak; finansal denge h›zla
bozulacakt›r. Bunun yan› s›ra, reel sektördeki küçük ve orta boy
iflletmelerin kapan›fllar› h›zlanacak, yan sanayiler çökecek ve ifl-
sizlik alabildi¤ine yayg›nlaflacakt›r.
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De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Baflbakan Erdo¤an’›n içinde bulundu¤u ruh hali ve çözüm

konusundaki yetersizli¤in yol açt›¤› panik, söz ve eylemlerine de
yans›yarak ekonomideki sorunlar›n daha da katmerleflmesine
neden olmufltur.

Çat›flma ve gerilimden siyasal ç›kar sa¤lamay› adet haline ge-
tiren Say›n Baflbakan; ülkemizin içinde bunald›¤› ekonomik me-
selelerin kayna¤› olarak finans sektörünü iflaret etmifl, buna kar-
fl›l›k reel sektörden yana oldu¤unu ima ederek, özellikle banka-
c›l›k sektörünü ötekilefltirmifltir.

Bu yaklafl›m, Baflbakan Erdo¤an’›n hayat›n her alan›nda yer-
lefltirmeye çal›flt›¤› cephelefltirme zihniyetinin ekonomiye
yans›t›lm›fl biçimidir. 

Bir tarafa krizin sorumlusuymufl gibi bankac›l›k sektörünü
oturtmakta, di¤er tarafa ise Hükümet politikalar› ile ç›kmaza gi-
ren reel sektörü koyarak kendisini hedef olmaktan kurtarmaya
çal›flmaktad›r.

‹nan›yoruz ki, üreten flirketlerimiz ve onlar› finanse eden ku-
rulufllar›m›z Hükümet’in bu tuza¤›na düflmeyecek, Baflbakan
Erdo¤an da sorumluluktan kurtulamayacakt›r.

Bize göre Baflbakan Erdo¤an, kusuru baflka yerlerde de¤il,
mutlaka Hükümet etmedeki zaafiyetlerinde, zay›f ve basit politi-
kalar›nda aramal›d›r.

Son zamanlarda, partisinin baflar›s›zl›¤› halinde siyaseti b›ra-
kaca¤›na yönelik aç›klamalar yapan Say›n Baflbakan’›n, bu ani
tav›r de¤iflikli¤inin arka plan›nda, üstesinden gelemeyece¤ini
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düflündü¤ü ekonomik krizin, toplumda neden olaca¤› öfke ve
tepki korkusunun bulundu¤u anlafl›lmaktad›r.

Siyasi gelece¤i konusunda umudunu kesti¤i görülen Baflba-
kan’›n; ön almak için yapt›¤› bu itiraflar olmasa bile, foyas›n›n
ortaya ç›kaca¤› ve tükeniflinin görülece¤i bir hesaplaflman›n
yaklaflt›¤›n› söylemek için kâhin olmaya gerek olmad›¤› aç›kt›r.

Görünen odur ki; ülkemizin kritik bir dönemini icraatlar› ile
israf eden AKP zihniyeti, yak›n bir zamanda, t›pk› geldi¤i flart-
lara benzer bir ortamda gidecektir. Ve gitti¤i yerde de, geçmifl
y›llar›n ihmalinin hesab›n› mutlaka verecektir.

Muhterem Arkadafllar›m,
‹flsizlikteki dayan›lmaz yükselifl, flirketlerin tasfiyesindeki art›fl,

hayat pahal›l›¤›n›n katlanmas›, sosyal yap›m›zda ciddi gediklerin
aç›lmas›na neden olmaya bafllam›flt›r.

Ekonomik sorunlara önlem diyerek al›nan karar ve verilen
sözlerin müflterek ak›ldan yoksun olarak ortaya ç›kmas›n›n, önü-
ne gelenin tedbir diye sorumsuzca konuflmas›n›n, ihtiyac›m›z
olan güven duygusunu daha da zedeleyece¤i iyi bilinmelidir.

Baflbakan Erdo¤an’›n geçti¤imiz hafta içinde yapt›¤› bir d›fl
seyahat esnas›nda, istihdamla ilgili sarf etti¤i sözleri de bu çer-
çevede ele almak yerinde olacakt›r.

Bu kapsamda, her TOBB üyesinin bir iflçi istihdam etmesi ta-
lebini dile getirerek, 1 milyon 300 bin kiflinin istihdam edilmesi-
nin mümkün oldu¤unu iddia eden Baflbakan Erdo¤an’›n bu de-
¤erli fikrinin nedenini, hava bas›nc›n›n anl›k de¤iflmesinden kay-
naklanan fiziksel ortama ba¤lad›¤›m›z› ifade etmek istiyorum.
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Say›n Baflbakan ve yak›nlar›, kalabal›k kâfilelerle, kendi deyi-
miyle söyleyecek olursak, “fellik fellik” dünyay› dolafl›rken, va-
tandafllar›m›z ç›¤l›k ç›¤l›¤a yoksullu¤a, açl›¤a, sefalete mahkûm
olmaktad›r.

Baflbakan Erdo¤an’a tavsiyemiz; iflsizli¤in önlenmesiyle ilgili
havada buldu¤u yeni buluflun efsunundan kurtulup, Hükümet ol-
du¤unu hat›rlayarak aya¤›n› karaya basmas›, ülkemizi soktu¤u
sonu meçhul yoldan bir an önce ç›karmas›d›r.

De¤erli Milletvekileri,
Terörün artan cüreti, siyasal bölücülü¤ün sokaklardan mey-

dan okumas› ile Hükümet’in gaflet siyaseti, maalesef acil çö-
zümler bekleyen di¤er a¤›r sorunlar› gölgelemekte ve hakl› ola-
rak ana gündemi oluflturmaktad›r.

Yine vatandafllar›m›za yönelik terör eylemleri sürmekte, gü-
venlik mensuplar›m›z›, askerlerimizi hedef alan terör sald›r›lar›
bütün h›z›yla devam etmektedir. 

Önceki Grup toplant›m›zdan bu yana geçen bir haftal›k süre
içerisinde, A¤r› k›rsal›nda, Bingöl Karl›ova’da, Diyarbak›r Li-
ce’de, Van Çald›ran’da meydana gelen terör olaylar›nda biri
binbafl› rütbesinde subay olmak üzere, üç askerimiz ve bir vatan-
dafl›m›z hayat›n› kaybetmifl, dokuz güvenlik görevlimiz, dört ko-
rucumuz ve iki vatandafl›m›z yaralanm›flt›r.

Kalabal›k kat›l›mlarla topra¤a verilen aziz flehitlerimize Ce-
nab-› Allah’tan rahmet, yaral›lar›m›za acil flifalar diliyor;
Hükümet’i yanl›fl gözlem ve yanl›fl teflhisten kaynaklanan özür-
lü tedavi aray›fl›ndan bir an önce dönmeye ça¤›r›yorum.
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Türkiye, iktidar eliyle, bugün baflta küresel güçlerin bölgemiz-
deki emelleri olmak üzere, flekillenen yeni dünyada tam bir figü-
ran durumuna düflürülmüfl durumdad›r.

Özellikle milli hassasiyetler, milli güvenlik ve milli kimlik etra-
f›nda Hükümet’in bafllatt›¤› tart›flmalar ve verilen hasar ile bu

süreçte bütün ölçü ve ayarlar kaçm›fl, toplumsal doku ve kurum-
sal iliflkiler a¤›r yara alm›flt›r.

Bugün iktidar›n gaflet ve iflbirli¤i ile önümüze konan yeni

denklemin özeti ve ana hatlar›n› flu bafll›klar alt›nda incelemek

ve saymak mümkündür.

√ Bunlardan birincisi, ‹mral› Canisi’nin sa¤l›k durumu ile il-
gili tart›flmalar bafllat›larak oluflturulacak karanl›k atmosferden,

bebek katilinin aff›na kadar gidecek sürecin önünü açmakt›r.

Bilindi¤i gibi, ‹mral› Canisi’nin sa¤l›k durumu, tecrit koflullar›

ve kötü muamele gördü¤ü iddialar› etraf›nda sürdürülen tahrik,

bask› ve propaganda kampanyas› son dönemde yeniden h›z ka-
zanm›flt›r.

PKK’n›n Meclis’teki sözcülü¤ünü üstlenen bir siyasi kuruluflun

yürüttü¤ü son kampanyada, ‹mral› Canisi’nin tecrit koflullar›na

son verilmesi istenmifl ve bu kapsamda siyasi çözüm sürecinde ev

hapsi alt›na al›nmas› gibi hukukla, adaletle, insafla ve vicdanla

ba¤daflmayan hayas›z istekler aç›kça seslendirilmifltir.
Türkiye’ye büyük ac›lar yaflatan teröristbafl›n›n hükümlülük

flartlar› bugüne kadar uluslararas› ilgi oda¤› olmufl ve bölücü çev-
relerce siyasi gündemde sürekli canl› tutulmufltur.
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Avrupa Birli¤i ve Avrupa Konseyi kurulufllar› bu konuya özel
bir ihtimam göstermifl, ‹mral› Canisi’nin insan haklar›n› ve mahkû-
miyet koflullar›n› sürekli izleyen mekanizmalar oluflturulmufltur.

Bu konuda yürütülen kampanyan›n amac›n›n, infaz›n gev-
fletilmesine yönelik tepkilerin önlenmesine, kamuoyu hassasi-
yetinin zaman içinde suland›rarak, ‹mral› Canisi’nin serbest
kalaca¤› bir sürecin garantiye al›nmas›na yönelik oldu¤u görül-
mektedir.

Bu geliflme ile ‹mral› Canisi’nin sözde sa¤l›¤›n› bahane ederek,
da¤da Mehmetçi¤imizi flehit eden, sokaklarda polisimizi tafllayan
zihniyet ile araçlar›m›z› yakan, vatandafllar›m›z› ma¤dur eden so-
kak eflk›yalar›, AKP taraf›ndan ödüllendirilmektedir.

Bundan sonraki aflamada, benzer iddialar›n önünü kesmek,
isyan provalar›n›n t›rmanmas›n› durdurmak art›k hiç mümkün
olmayacak, ‹mral› mahkûmu serbest kalana kadar “sa¤l›k kam-
panyas›- sokak sald›r›lar› ve Hükümet tavizi” döngüsü t›rma-
narak tekrarlan›p duracakt›r.

AKP bu karar› ile önce PKK yandafllar›n›n tafllar›na, sonra
Avrupa taleplerine teslim olmufltur. 

√ Önümüzdeki süreçte dikkat edilmesi gereken ikinci husus
Türkiye’nin Irak Devleti ve Irak’›n kuzeyinde oluflmufl yerel yö-
netimle olan iliflkileridir.

Biz özellikle afliret reisleri ile kurulacak iliflkilerin yöntemi,
flekli ve flartlar›na yönelik düflüncelerimizi 21 Ekim 2008 tarih-
li Grup toplant›m›zda belirtmifltik. Peflmerge Reisi ile görüflül-
mesinde flahs›n hasmane tav›rlar›n›n takip edilmesini isteyerek;
bu flah›sla kurulacak iliflkilerde;
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√ Terör örgütünün topraklar›ndan at›lmas› konusunda ata-
ca¤› somut ad›mlar›n görünmesini, 

√ Samimiyetin göstergesi anlam›nda, Afliret Reisi’nin
“PKK’y› terör örgütü” olarak tan›mlamas›n›;

√ Ve hat›rlayaca¤›n›z gibi tarihlerini de vererek, geçmiflte
söylediklerinden piflmanl›k duyup duymad›¤›n›n aç›klanmas›n›
talep etmifltik.

Bunlar olmadan, resmi a¤›zlardan Türk devletinin flartlar› ko-
nusunda bir ilerleme kaydedilmeden, yeni ad›mlar›n at›lmaya
çal›fl›lmas›n›n bedelinin çok a¤›r olaca¤›n› bu kürsüden aç›kla-
m›flt›k.

Ancak, ilerleyen günlerdeki uygulamalar›yla Hükümet, hiçbir
karfl›l›k görmeden tavizler vermeye haz›r oldu¤unu hissettirmifl,
bundan yararlanan muhataplar› Türkiye’yi yine üçlü mekanizma
ad› alt›nda görüflme masas›na çekmifllerdir.

Son olarak ‹çiflleri Bakan›’n›n, emri vaki yap›larak Barzani
temsilcisinin de bulundu¤u masada Irak’l› yöneticilerle görüfltü-
rülmesi, AKP Hükümeti’nin bir sonraki ad›mda kimlerle bulufl-
turulaca¤›n›n da ipuçlar›n› vermektedir.

‹flin ilginç yan› Say›n Cumhurbaflkan›’n›n da bu diplomatik
garabeti bir baflar› gibi sunmaya çal›flmas› ve “Kuzey Irak’taki
yerel yönetim PKK konusunda üstüne düflen görevin fark›na
varmaya bafllam›flt›r” diyerek kurulmak istenen iliflkilerin önü-
nü açmaya çal›flmas›d›r.

Art›k, bu aflamadan sonra, Adalet ve Kalk›nma Partisi
Hükümeti’nin Irak’taki tek muhatab›n›n PKK’n›n hamisi ve
Türkmenlerin canisi Barzani olaca¤› anlafl›lmaktad›r.
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Bu kayg› verici geliflme ile Baflbakan Erdo¤an’›n Türkiye’de
bir türlü bulamad›¤› siyasi muhatap sorunu da Barzani ile afl›l-
m›fl olacakt›r.

Yak›n zamanda, Irak’taki Amerikan askeri varl›¤›n›n
2011’y›l› sonuna kadar kalmas›na yönelik karar verilmifl olma-
s›, bölgedeki bütün taraflar için Irak’›n kuzeyinin güvenli¤ini da-
ha da önemli hale getirmektedir.

ABD’nin bir gün mutlaka Irak’tan çekilece¤i düflünülerse, ya-
k›n iflbirli¤i içindeki afliret reislerinin, çekilme sürecinden sonra-
ki güvenliklerini ve varl›klar›n› garantiye almak istemesi kaç›n›l-
maz olacakt›r ve Amerika’n›n yapt›¤› da budur.

Yaflanan geliflmelerin izledi¤i seyirde, çevresi sorunlu ülkeler-
le kuflat›lacak olan muhtemel ba¤›ms›z bir afliret devletine yöne-
lik himayenin, kime görev olarak verildi¤ini de belirginlefltirme-
ye bafllam›flt›r.

Amerikas›z bir Irak’›n muhtemel sonuçlar›n›n uyand›raca¤›
yaln›zl›k korkusu kullan›larak Barzani Türkiye’ye do¤ru itilmifl;
Türkiye ise, basiretsiz yönetimin teslimiyetiyle PKK’n›n ortadan
kald›r›lmas› ad›na Barzani’ye yak›nlaflt›r›lm›flt›r.

Bu tehlikeli yolda ve örtülü flantaj kokan iliflkilerin devam›n-
da; korkar›z ki ülkemiz baflka co¤rafyalar›, sözde himayesine
alaca¤› yapay ortakl›klara kadar giden çok vahim geliflmelere
alet olacakt›r.

Geçmiflte “bir koyar befl al›r›z” denilerek Türkiye’nin önü-
ne sürülen örtülü tuzaklar›n yeniden gündeme gelece¤i, bundan
on sene önce ‹mral› Canisi’nin fiam’dan ç›kmas› ile bafllayan
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sürecin sonuçlar›n›n al›nmaya bafllanaca¤›, kontrolümüz ve ira-
demiz d›fl›nda gerçekleflen bir sürecin kap›lar› aralanm›flt›r.

Türkiye çaresiz ve güçsüz de¤ildir. 

Eksik olan, bu gücü ve imkânlar› kullanmaktan aciz bir Hü-
kümet taraf›ndan yönetiliyor olmas›d›r. 

Dile¤imiz, demokratik bir devir-teslim dönemi gelene kadar

geçen sürede tahribat›n daha da a¤›rlaflmamas›d›r.

De¤erli Arkadafllar›m,

√ Dikkatimizi çeken üçüncü husus ise, sokak eylemleri, te-
rör sald›r›lar›, flehit cenazeleri, soyk›r›m iddialar›, “ya sev ya

terk et” söylemleri aras›nda ve gölgesinde bafllat›lan “çözüm,

çare, aç›l›m, seçenek, hal tarz› ve uyanmak” ad› alt›nda sunu-
lan yeni bir etkileme ve kabul ettirme sürecinin milletimize da-
yat›lmak istenmesidir.

Özellikle bu konuda, Türkiye’nin üniter ve milli devlet yap›s›-
n› y›llardan beri gizli veya aç›k elefltirenlerin flimdi tam bir fikir,

eylem ve a¤›z birli¤i yaparak sözde “yeni bir Türkiye yap›lan-

mas›ndan” bahsetmeye bafllamalar› tesadüf olarak yorumlan-
mamal›d›r.

Bu mihraklar, geçti¤imiz alt› y›l boyunca ellerine geçen her

f›rsatta çeflitli ortamlar› kullanarak ve ad›m ad›m bugünkü nok-
tayla gelmifller, olaylar› seyreden ve hatta destek olan

Hükümet’i de art›k teslim alacaklar› ve dilediklerini uygulatacak-
lar› k›vama getirmifllerdir.
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Türkiye’miz bugün maalesef, iktidar taraf›ndan itildi¤i uçuru-
mun kenar›nda, üzerinde karanl›k senaryolar›n uyguland›¤› bir
operasyon ülkesi durumuna düflürülmüfltür. 

Bu operasyonun mekanizmalar›,

√ Zaman zaman bar›fl ve sözde ateflkes ça¤r›lar› yapan, sö-
züm ona fliddeti elefltiren ve bildirilerde imzalar› bulunan sözde
sivil toplum temsilcileridir.

√ Giriflim, platform, oluflum ad› alt›nda bir araya gelerek
ihanet dayan›flmas› yapan y›k›c›-bölücü mihraklard›r.

√ ‹hanet fikirlerini ve emellerini sözde bilimsel zemine
oturtmak için basamak olarak üniversite ortamlar›n› kullanan
sözde demokrasi afl›klar›d›r.

√ Küresel telkinlere ve dayatmalara maruz kald›klar›ndan
habersiz, kurgulanan büyük oyunlar›n maflas› ve uzant›s› haline
gelmifl sözde strateji ve düflünce kurulufllar›d›r.

√ Yaflanan her terör olay›ndan, her bölücü eylemden son-
ra kamuoyunun kafas›n› kar›flt›ran eski ve emekli zevat›n birbi-
rini tutmayan aç›klamalar›d›r.

√ Ço¤unlu¤u siyasetin ve paran›n emrine girmifl, siparifl an-
ketlerle topluma yön vermeye çal›flan kamuoyu araflt›rma flirket-
leridir.

√ Mahkeme dosyalar›n›n, gizli askeri belgelerin, soruflturma
evraklar›n›n, telefon görüflmelerinin, yaz›flmalar›n pefline düfl-
müfl ve servis yapan karanl›k odaklard›r.
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√ Büyük bir demokratik güç olan medya imkânlar›n› tama-
men baflka amaçlara hizmet için sarf eden medya temsilcileri ve
bu ahlak› içine sindiren sözde yazarlard›r.

√ Ve elbette ki en önemlisi katile “say›n” diyen kokuflmufl
zihniyetin neden oldu¤u toplumsal ve siyasal k›r›lma ve çökün-
tüdür.

Bugün özellikle medya kanallar› kullan›larak federalizm, ayr›
millet, bölgesel yönetim, yerel sembol ve bayrak, farkl› dillerde
e¤itim gibi konular ve sözde teklifler gazete sütunlar›nda ve te-
levizyon ekranlar›nda tart›flmaya aç›lm›fl durumdad›r.

Ülkemize ve milletimize biçtikleri rollerin ayr›nt›lar›nda anla-
flamasalar bile, Türkiye’yi temel de¤erler ekseninde y›kmak ko-
nusunda tam anlay›fl ve gönül birli¤i içinde görülen odaklar›n,
listeler halinde dile getirdikleri taleplerin önünün Hükümet tara-
f›ndan birer birer aç›laca¤› anlafl›lmaktad›r.

Bu konuda Say›n Cumhurbaflkan›’n›n da Hükümet gibi dü-
flündü¤ü ve tart›flmalardan etkilendi¤i anlafl›lmaktad›r.

Bas›nda yer ald›¤› flekliyle, Çankaya’da a¤›rlad›¤› Hakkari he-
yetini kabulünde “Burada söyleyemeyece¤im fleyleri de düflü-
nüyorum. Hatta sizin de bana söylemek isteyip söyleyemedi-
¤iniz fleyleri biliyorum ve size kat›l›yorum.” aç›klamas› tam
bir garabet örne¤idir.

Çankaya köflkünde, söylenemeyecek fleyleri flimdilik düflün-
mekle yetinmek durumunda kalan bir Cumhurbaflkan›’n›n Hak-
karili vatandafllar›m›z›n taleplerini, daha onlar söylemeden anla-
yacak ferasete ulaflm›fl olmas› ilgi çekicidir. 

159



Biz, Say›n Cumhurbaflkan›ndan Hakkarili vatandafllar›m›z›
görünce akl›na gelen, ancak söylemekten imtina etti¤i fikirlerini
kamuoyuna aç›klamas›n› bekliyor ve istiyoruz.

Muhterem Milletvekilleri,

√ Karfl›m›zdaki denklemin dördüncü aya¤› ise bölücülü¤ün
siyasallaflmas›nda ve toplumsal ayr›flman›n derinleflmesinde
önemli bir aflama olarak görülen, tarihimizin sorgulanmas› ve
ceddimizin yarg›lanmas› sürecinin bafllat›lmas›d›r.

Yaflad›¤›m›z geliflmeler, milletimize muhas›m bütün zihniyet-
lerin, varolufllar›n› milli tarihimize yönelik iftiralar ve karalama-
larla sa¤lamaya çal›flt›klar›n› göstermektedir.

Bu iddialar›n artmas›nda flüphesiz ki en büyük neden, iflba-
fl›ndaki iktidar›n, “yüzleflme” ad› alt›nda tarihimizi sorgulayan,
milli kimli¤imizi tart›flmaya açan yaklafl›m› olmufl, bu iftiralarla
sonuç al›naca¤›na dair umut ve cesaret uyand›rm›flt›r.

Bu kapsamda, Türk devleti ve milletine yönelik “soyk›r›m”
“iflkence” “katliam” “sürgün” “tehcir” gibi suçlama ve iftirala-
r›n, bilinen Ermeni iddialar› zemininden baflka alanlara da yay-
g›nlaflt›rma çabas› dikkatlerimizi çekmektedir.

Sistematik olan ve giderek artan bu kara propagandan›n yo-
¤unlaflan bask›s› alt›nda kalacak Hükümet’in, iç ve d›fl tavizlere
tam anlam›yla aç›k hale getirilmesi, kafalar›n arkas›ndaki as›l
amaçt›r. 

Bu konuda, Türk Silahl› Kuvvetleri’nin terörle mücadelesi-
ni sorgulayan bir süreç bafllat›lm›flt›r. Hatta, iddialar Atatürk
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dönemine kadar uzanm›fl ve devletimizin kurucusunun yarg›lan-
mas› bile telaffuz edilmifltir.

Buradan flunu kesin bir dille belirtmekte yarar vard›r:
Milli tarih, milletimizin muhteflem geçmiflinin hat›ralar› ile do-

ludur ve bize emanettir. 
Tarih, yaflanm›fl, yaz›lm›fl, hükmünü vermifl ve defterler ka-

panm›flt›r. 
Ortada utanaca¤›m›z bir suç ve ad›na özür dileyece¤imiz bir

suçlu yoktur.
Bu kap› bir kez aralan›rsa, suçlamalar›n zemini Anadolu’nun

bin y›l önceki fethine kadar gitmesi kaç›n›lmaz olacak, Sö-
¤üt’ten, Kay› Boyu’ndan bafllanacakt›r.

Her olay kendi flartlar› ve dönemi içinde yorumlanmal›, ecda-
d›m›z›n kutlu hat›ralar›n›n sahibi oldu¤umuz bilinmelidir.

Konuflmama son verirken hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
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De¤erli Milletvekilleri,
Bas›n›m›z›n Muhterem Temsilcileri,

Hepinizi en iyi dileklerimle selaml›yorum.

Önümüzdeki hafta kutlanacak Kurban bayram› ve sonras›n-
da 2009 y›l› bütçe kanunu görüflmeleri nedeniyle bu y›l itibariy-
le Grup olarak son kez biraraya gelmifl bulunuyoruz.

Bu itibarla yaln›zca son dönemde ülke ve dünya gündemini

meflgul eden konularla birlikte 2008 y›l›n›n genel bir de¤erlen-
dirmesini de yapaca¤›m konuflmama bafllarken, dün Adalet ve

Kalk›nma Partisi ‹stanbul ‹l Baflkanl›¤›’na yap›lan bombal› sald›-
r› eylemini nefretle k›nad›¤›m› belirtmek istiyorum.

Milliyetçi Hareket’e göre, siyasetin mücadele alan› yaln›zca

hukuki ve siyasi zemin olmal›d›r.

Millete hizmeti amaçlayan bu rekabet, tamamen meflruiyet

içerisinde karfl›l›kl› sayg› ve ahlaka uygun olarak yap›lmal›d›r.

Vatandafllar›m›, karanl›k odaklar›n tahrik ve tertiplerine karfl›

dikkatli olmaya ça¤›r›yor, yaklaflan Mahalli ‹dareler seçimleri ne-
deniyle oluflacak gerginliklerden uzak durmalar›n› bekliyorum.
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Terörle bir sonuç al›namayaca¤›n›n art›k fark›na var›lmas›n›
ümit  ediyor, yaral› güvenlik görevlilerine ve vatandafllara acil fli-
falar diliyorum.

De¤erli Arkadafllar›m;
Bilindi¤i gibi Anadolu’nun bin y›l önce ecdad›m›z taraf›ndan

fethi, yaln›zca askeri baflar›lar›n eseri de¤ildir.
Bu baflar›y› kal›c› ve köklü hale getiren, fethin gönüllerde de

gerçekleflmifl olmas›, insan sevgisi ve hakkaniyet üzerine kurulu
yüksek ahlâk nizam›n›n tesis edilmifl bulunmas›d›r.

Bu itibarla bir ülkenin vatanlaflmas›, yaln›zca toprak kazan›l-
mas›ndan ibaret s›¤ bir düflüncenin ürünü de¤il, topraktan daha
önce insan›n kazan›lmas›n› gerektiren daha insanc›l ve daha ah-
lâki bir derinli¤in eseridir.

Fetih kavram›n› alelâde bir iflgalden ve sömürge zihniyetin-
den ay›ran ve ona manevi özellik kazand›ran yegâne husus da
budur. 

Bu itibarla diyebiliriz ki, Anadolu co¤rafyas› ve befleriyeti, si-
lahtan önce gönüllerin fethi ile kazan›lm›flt›r.

Kuflkusuz ki bu mukaddes fetih ruhunda en önemli mevkilerden
ve isimlerden biri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri’ne aittir.

Dün bafllayan ve 17 Aral›k’ta Hazreti Mevlana’n›n “Kavuflma
Gecesi” ad›n› verdi¤i Hakka yürüme gününde sona erecek olan
“Hazreti Mevlana’n›n 735’inci Vuslat Y›ldönümü An-
ma”  etkinlikleri vesilesi ile bu büyük Türk ve ‹slam düflünürü-
nü rahmet ve flükran ile an›yorum.

Onun insan, tabiat ve Allah sevgisinin ve yüksek fikirlerinin
insanl›¤› ilelebet ayd›nlatmas›n› diliyorum.
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Muhterem Milletvekilleri,
Geçen hafta Hindistan’›n Mumbai kentinde düzenlenen efl

zamanl› terör sald›r›lar›nda, 13 ayr› ülkeden toplam 200’e ya-
k›n kifli ölmüfl, 300’ü aflk›n kifli de yaralanm›flt›r.

Bu kayg› veren ve dehflet uyand›ran vahim olay›n üzücü olan
bir taraf› da, sald›rganlar›n komflu ülke Pakistan’dan gelmeleri
ve ‹slam dinini seçmifl bulunmalar›d›r.

Yokluk, yoksulluk, geri kalm›fll›k çemberini bir türlü k›rama-
yan, ülkelerini küresel sömürülerden kurtaramayan mazlum din
kardefllerimizin, yaflad›klar› bu a¤›r buhrana ilave olarak, içine
düfltükleri fliddet ve terör çark› bu dönemin en büyük trajedile-
rinden birisi olmufltur.

E¤itim eksikli¤inin, de¤erler çat›flmas›n›n, emperyalist proje-
lerin ve ac›mas›z sömürü düzeninin öfkelendirdi¤i, kin ve nefret-
le doldurdu¤u yoksul ve çaresiz kitlelerin, çözümü terörde arad›-
¤› ve bunu meflru bir yol olarak gördü¤ü anlafl›lmaktad›r.

Ne inanc›m›za, ne insanl›k de¤erlerine ve medeniyet anlay›-
fl›m›za uygun bulunmayan bu eylemleri fliddetle k›namak ve
Müslümanlar› terörden uzak tutmak mecburiyetindeyiz. Bunu
inanc›m›z›n evrensel mesajlar›n›n önünde bir engel olarak da
görüyoruz.

Ancak, bu konuda, Peygamberimize hakaret içeren sald›r›la-
r› hofl gören, yüzbinlerce din kardeflimizi karanl›k ve kanl› co¤-
rafyalarda zulme maruz b›rakan, bu yolla fliddete varan bir ku-
tuplaflman›n körükleyicisi olan güçlerin, ac›mas›z küresel proje-
lerini bir kez daha gözden geçirmelerini beklemenin hakk›m›z
oldu¤unu düflünüyoruz.

167



Aksi halde, ne terör eylemleri son bulacak, ne bu eylemleri
bast›rma ad›na yabanc› co¤rafyalara askeri müdahale süreci so-
na erecek, ne de böyle giderse insanl›k bar›fl ve huzura kavufla-
cakt›r.

De¤erli Milletvekilleri,
2008 y›l› Türkiye’miz için siyasi ve ekonomik krizler, belirsiz-

likler, çalkant›lar ve gerginliklerle geçen kay›p bir y›l olmufltur.
Bütün yap›c› çabalar›m›za ra¤men siyaset kurumu t›kanm›fl,

Türkiye kronik ve acil sorunlar›na çözüm üretme kabiliyetinden
uzaklaflm›flt›r.

Siyasi diyalog kanallar›n›n kapanmas›, parlamento çat›s› al-
t›nda asgari müfltereklerde buluflulmas› için ortak zemin olufltu-
rulmas›n› imkâns›z k›lm›fl, çekiflme ve gerginlikler siyasi hayat›-
m›za yön veren bafll›ca dinamik haline gelmifltir.

K›s›r siyasi hesaplar›n ve ihtiraslar›n esiri olan siyaset kuru-
mu, bunlar› aflarak Türkiye’nin önünü açacak ve ülkeyi rahatla-
tacak ad›mlar atma basiretini gösterememifltir.

Ortak de¤erlerin çat›flt›r›ld›¤›, toplumsal hoflgörü ortam›n›n
zehirlendi¤i, cepheleflmelerin derinleflti¤i, etnik tahriklerin a¤›r-
laflarak sürdü¤ü, siyasi ve ahlâki kirlili¤in yayg›nlaflt›¤› bugünkü
Türkiye manzaras›, her yönüyle endifle ve korku verici bir ka-
ranl›k tablosudur.

Yoksullu¤un ve iflsizli¤in pençesinde k›vranan Türk milleti-
nin yaflad›¤› s›k›nt›lar, Türkiye’nin iç ve d›fl güvenlik alan›nda
karfl› karfl›ya b›rak›ld›¤› tehlikeler ve tuzaklar ortadayken, bu
karanl›k tablonun mimar› Baflbakan’›n hâlâ pembe Türkiye
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tablolar› çizmeye çal›flmas›, makul bir izah› bulunmayan, siyasi
ve sosyal aç›lardan marazi bir durumdur.

Baflbakan’›n geçti¤imiz hafta sonu partisinin istiflare toplant›-
s›nda yapt›¤› konuflma, bu aç›dan ele al›nmas› ve hastal›kl› temel-
lerinin çok iyi tahlil edilmesi gereken garabet örne¤i olmufltur.

De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Baflbakan, AKP iktidar›n›n alt› y›ll›k icraat›n› anlatan bu ko-

nuflmas›nda;

√ Türkiye’nin tarihinin en sayg›n ve güvenilir konumuna
ulaflt›¤›n›,

√ K›br›s ve AB sürecinde ezberlerin bozuldu¤unu,

√ D›fl politikada ba¤›ms›z irade konularak düflmanl›klar›n
dostlu¤a çevrildi¤ini,

√ AKP’nin geliflim, de¤iflim ve ilerlemenin lokomotifi ve
kriz üreten de¤il, krizin baflar›yla yöneten bir parti oldu¤unu,

√ Cepheleflmelerin, gerginliklerin ve ihtilaflar›n taraf› olma-
may› ilke edindiklerini,

√ Sosyal devlet olman›n gereklerinin yerine getirdiklerini,

√ Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklara karfl› amans›z bir müca-
dele verdiklerini,

√ 70 milyona ayn› dille konufltuklar›n›,

√ Kürt sorununu Demokratik Cumhuriyet ilkesi ve Türkiye
Cumhuriyeti vatandafll›¤› üst kimli¤i içinde çözmek konusunda
çaba harcad›klar›n› ve,
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√ 6 y›lda Türkiye’nin çehresini de¤ifltirdiklerini iddia etmifltir.

√ Baflbakan’›n AKP iktidar›n›n icraatlar›n› anlat›rken çizdi¤i
bu hayali pembe tablo ile gerçek Türkiye tablosu aras›nda gece
ve gündüz fark› kadar derin bir uçurum bulunmaktad›r.

√ Türkiye’yi bir yang›n yerine çeviren Baflbakan’›n, hala
sözde baflar› masallar› anlatmaya kalk›flmas›, siyasi propaganda
yaklafl›m›yla bile izah edilemeyecek anormal bir durumdur.

√ Böyle bir hayali tablo çizebilmesi, Baflbakan’›n baflka bir
gezegende yaflad›¤›n› ve Türkiye’ye siyasi miyopluktan körlü¤e
dönüflen bir gözle uzaydan bakt›¤›n› göstermektedir.

√ AKP iktidar›n›n alt› y›ll›k y›k›m döneminde;

√ Türk milleti yolsuzlu¤a ve açl›¤a mahkûm edilmifl, AKP
ma¤duru olan büyük halk kitleleri kaderleriyle bafl bafla b›rak›la-
rak çaresizli¤in pençesine itilmifltir.

√ “Garip gureba” edebiyat›yla ve hayali vaatlerle Türk mil-
letini aldatan AKP, Yalan, Yozlaflma ve Yolsuzluk iktidar›
olmufltur.

√ Yolsuzlu¤un ve yoksullu¤un taban› genifllemifl, AKP kad-
rolar› organize vurgun ve soygun hanedanl›¤› kurmufl, iktidar›n
kendisi kurumsal bir yolsuzluk markas› haline gelmifltir.

√ Toplumsal huzursuzluk ve çat›flma alanlar› genifllemifl,
cepheleflmeler AKP eliyle daha da derinleflmifltir.

√ Türkiye’nin iç ve d›fl güvenli¤i çok ciddi tehlikelere maruz
b›rak›lm›fl, terörle mücadele zaafa u¤rat›lm›fl ve etnik bölücülü-
¤ün cesaret kazanaca¤› bir ortam yarat›lm›flt›r.
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√ D›fl politikada her cephede zemin kaybedilmifl, hayati
milli ç›karlar›m›z ucuz pazarl›klar›n konusu haline getirilmifltir.

√ Teslimiyetçi d›fl politika anlay›fl›yla K›br›s sorunu ç›kmaza
sürüklenmifl, sanal AB süreci içi bofl bir hayal yolculu¤u olarak
oksijen çad›r›na sokulmufltur.

√ Kuzey Irak’tan kaynaklanan terör sald›r›lar› karfl›s›nda et-
kili önlemler al›namam›fl, Barzani’nin tehditleri karfl›l›ks›z b›ra-
k›lm›fl ve Türkiye iliflkileri düzeltmek için Barzani’nin peflinden
koflan bir ülke konumuna düflürülmüfltür.

√ AKP Hükümet’i Türkiye’nin toprak bütünlü¤ünü sorgula-
yan, ortak s›n›r› tan›mayan ve soyk›r›m yalan› üzerinden haya-
s›z bir karalama kampanyas› yürüten Ermenistan’›n aya¤›na ka-
dar gitmifltir.

√ AB’nin her dayatmas›n› karfl›layarak sad›k hizmetkârl›¤›-
n› yapan Hükümet, ABD’nin stratejik planlar›nda tafleronluk
görevine soyunmufltur.

√ Türkiye’nin milli servetleri yok pahas›na sat›lm›fl ve AKP
yandafllar›na peflkefl çekilmifltir.

√ Türk ekonomisi, tar›m› ve sanayisi çökertilmifl, iflçi, me-
mur, esnaf, köylü ve emeklilerden oluflan AKP ma¤durlar› ordu-
su kendi kaderine terkedilmifltir.

√ Alt› y›lda Türkiye’nin çehresini de¤ifltirdiklerini söyleyen

Baflbakan’›n, Türkiye’yi getirdi¤i gerçekler maalesef bunlar ol-
mufltur.
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AKP yönetimi Türkiye’yi tan›nmaz hale getirmifl, k›r›p dök-
medi¤i, yak›p y›kmad›¤› hiçbir fley b›rakmam›fl, geride israf edil-
mifl f›rsatlar ve bofla geçirilmifl y›llar kalm›flt›r.

√ Baflbakan Erdo¤an’›n, partisini, alt› y›ll›k icraat›n› ve söz-
de kazand›rd›¤› yenilikleri tan›mlarken süslü ve parlak ifadeleri

kullanmas› karfl›m›zdaki ac› gerçekleri de¤ifltirmeyecektir.

Siyasi geçmifli, zihniyeti ve alt› y›ll›k icraat› ile Ada-
let ve Kalk›nma Partisi’nin kartvizitinde;

√ ‹nanç hortumcusu,

√ Cepheleflme mimar›,

√ Manevi de¤er karaborsac›s›,

√ Yolsuzluk yorgunu,

√ Y›k›m tafleronu,

√ AB ve ABD’nin sad›k hizmetkâr›,

√ Bölücülü¤ün örtülü hamisi,

√ Dokunulmazl›¤› kullanan adalet kaçk›n› ve

√ ‹lkesi, inanc›, iradesi ve Türkiye heyecan› olmayan ucuz

istismar simsar›, yazd›¤› bilinmektedir.

√ Terör ve etnik mücadelede, ekonomik krize karfl› tedbir
almada, Türkiye’nin sorunlar›n› makul çözümlere kavuflturma-
da, siyasete ahlaki bir temel kazand›rmada, “Temiz siyaset -
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temiz yönetim” anlay›fl›n›n icaplar›n› hayata geçirmede isteksiz
ve hantal kalan AKP;

√ Yolsuzlukta, kul ve yetim hakk›na el uzatmada, 

√ Milli servetleri Körfez fleyhlerine ve karanl›k odaklara
peflkefl çekmede,

√ Belediyelerde imar ve ihale çeteleri oluflturmada,

√ Kamu kaynaklar›yla yandafl bas›n› beslemede,

√ Bölücülü¤e ümit ve cesaret vermede,

√ Türkiye’nin milli ç›karlar›n› siyasi ve flahsi hesaplara alet
etmede, büyük bir heyecanla hep ön safta olmufltur.

√ Geçti¤imiz alt› y›l boyunca, AKP’nin ampulü vurguncula-
r›n, soyguncular›n, Türkiye’nin kaynaklar›n› talan etmek için se-
ferber olanlar›n önünü ve yolunu ayd›nlatm›flt›r.

De¤erli Milletvekilleri,
Geldi gelecek, etkiledi etkileyecek tart›flmalar› yap›l›rken, kri-

zin olumsuz yans›malar› Türkiye ekonomisini kuflatmaya baflla-
m›flt›r. Ülkemiz kötü yönetim ve siyasi öngörüsüzlük yüzünden
yeni bir ekonomik krizin a¤›na göz göre göre düflmüfltür.

Bugün itibariyle, güvensizlik ve belirsizli¤in k›s›r döngüsü, al›-
nacak önlemlerin bir sonuç do¤urmamas›na yol açacak kadar
güçlenmifl ve kemikleflmifltir.

Bu aflamada bile, Hükümet taraf›ndan, hâlâ krize kafl› neler
yap›labilir tart›flmalar›n›n dillendirilmesi abesle ifltigaldir, telafisi
olmayacak bir sorumsuzluk örne¤idir.
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AKP Hükümeti’nin krizi anlamadaki siyasi yeteneksizli¤i ve
buna karfl› tedbir gelifltirmekteki yavafll›¤›, krizi yönetilebilir ve
önlenebilir olmaktan her geçen gün uzaklaflt›rmaktad›r.

Vatandafllar›m›z›n kahir ekseriyeti ekonomideki sorunlar› ala-
bildi¤ine yaflamakta, k›fl aylar›n›n etkisini hissettirdi¤i flu günler-
de s›k›nt›lar› gün geçtikçe artmaktad›r.

Kriz art›k vatandafl›m›z›n özel hayat›na sirayet etmifl, market-
lerde, pazarlarda yap›lan al›fl verifllerin azalmas›na, filelerin bo-
flalmas›na yol açm›fl; aziz vatan evlatlar› ekmeklerini kazanma-
n›n derdine düflmüfltür.

“Ya¤murda yürüyüp ›slanmamak mümkün de¤il“ diyerek
flimdiden krize karfl› mazeretler üretmeye çal›flan Baflbakan Er-
do¤an için yoksulluk, iflsizlik ve çaresizlik içinde ç›rp›nanlar; sa-
dece siyasi mülahazalar sebebiyle hat›rlan›p gündeme getiril-
mekte ve politik hamlelerine alet edilmektedir.

Biz Baflbakan’›n sözünü etti¤i bu ya¤muru, daha kara bulut-
lar görünür görünmez aylar öncesinden haber vermifl, ya¤mur
sa¤ana¤a dönmeden tedbir al›nmas›n› talep ederek halde yafla-
nacak selin a¤›r tahribata neden olaca¤›n› söylemifltik.

Maalesef aradan geçen süre bizleri hakl› ç›karmak üzeredir.
Sürecin bu flekilde gitmesi durumunda; kriz, Baflbakan Erdo¤an
ve partisini siyasi tarihin karanl›k tüneline itecek bir daha da
oradan ç›karmayacakt›r.  

Burada bizi ilgilendiren as›l husus, Adalet ve Kalk›nma Parti-
si’nin ak›beti de¤ildir.

Aziz milletimizin her yönden maruz kalaca¤› a¤›r buhran
halidir.
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Muhterem Milletvekilleri,
Ekonomik krizler; genel anlamda, hakim ekonomik sistemin

çeliflkilerinin bir sonucu olup, karmafl›klaflan ve küreselleflen ik-
tisadi iliflkilerin kontrol edilemez bir duruma gelmesiyle somut-
laflan bir dengesizlik halini gösterirler.

Ancak, etkili ve tutarl› yöntemlerle krizlerin engellenmesi, en
az›ndan etkisinin azalt›lmas› mümkündür.

Bunun için öncelikle muhatap olunan sorunlar›n gerçekçi bir
tespiti ve çözüm için at›lacak ad›mlar›n sa¤lam ve derinli¤inin
olmas› bize göre elzemdir.

Bunlardan daha da önemlisi; siyasi sorumluk tafl›yanlar›n,
her kesimde güven ve kararl›l›k imaj›n› uyand›rmalar›d›r.

Ne var ki, bu görüfllerimize uygun manzara ülkemizin flu an-
daki siyasi ve ekonomik atmosferinde bulunmamaktad›r.

AKP Hükümeti’ne hakim olan panik, ifl bilmezlik, uyum ve ka-
rar almadaki zaafiyetler, sorunlar› büyütücü bir ifllev görmekte,
ekonomideki problemlerin ço¤almas›na zemin haz›rlamaktad›r.

Geçen haftaki konuflmamda bu konuya temas etmifl; Baflba-
kan Erdo¤an ve yol arkadafllar›nda görülen uyum ve koordinas-
yon eksikli¤inden, yaklafl›m farkl›l›¤›ndan, aç›klamalardaki çeliflki-
lerden bahsederek krizin bask›n› hissetti¤imiz flu günlerde, bu tab-
lonun kayg›lar›m›z› daha çok artt›rd›¤›n› vurgulam›flt›m.

Aradan geçen bir hafta içinde, kusurlar telafi edilece¤i, yan-
l›fllar düzeltilece¤i yerde, tutars›z siyasi ve ekonomik yaklafl›mla-
ra her gün bir yenisi eklenmifltir.

Bu durum karfl›s›nda, elimizde AKP zihniyetini tan›mlayabi-
lece¤imiz üç seçenek kalm›flt›r.
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Hükümet ekonomik sorunlar› tespitte ya gafildir, ya
umursamazd›r yada idraksizdir.

Bunun bize göre baflka anlam› bulunmamaktad›r.
Krize karfl› al›nacak somut tedbirlerden öncelikli olarak, çok

ciddi olumsuzluklara kap› aralayabilecek bu zaafiyetten bir an
önce ç›k›lmas› zorunluluktur.

Geçti¤imiz günlerde, Merkez Bankas› taraf›ndan aç›klanan
Kas›m ay› Finansal ‹stikrar Raporu’nda; küresel ekonomide
beklenen yavafllama ve emtia fiyatlar›ndaki düflüfl e¤iliminin, ge-
liflmifl ve geliflmekte olan ülkelerin enflasyon oranlar›na olumlu
olarak yans›yaca¤› ve önümüzdeki aylarda küresel enflasyonda-
ki düflüflün h›zlanarak sürece¤i öngörülmüfltür.

Buna ra¤men bu aç›klama sanki hiç olmam›fl gibi, Baflbakan
Erdo¤an son “Ulusa Seslenifl” konuflmas›nda; küresel ekono-
mide bir daralma yafland›¤›n›, talebin düfltü¤ünü, g›da ve emtia
fiyatlar›n›n artt›¤›n›, birçok ülkede enflasyonun yükselifle geçti¤i-
ni ifade etmifltir.

Bu iki farkl› ve birbiriyle taban tabana z›t tespitlerin hangisi
do¤rudur?

Ekonomideki sorunlara karfl›, tedbirler böylesine bir siyasi
felç haliyle mi al›nacakt›r? 

Krizin bask›n›n› ve etkisini hissettirdi¤i bu zaman içinde, var
olan uyumsuzlu¤un ve çeliflkinin hesab›n› kim verecektir?

Biz, Baflbakan Erdo¤an ve yol arkadafllar›nda görülen uyum
ve koordinasyon eksikli¤i derken, bu ve benzeri garabet durum-
lar› kast etmifltik.

Krizi anlama ve teflhis konusundaki kayg› verici bunal›m›n,
Baflbakan Erdo¤an ve ekonomi bürokrasisinde var olan kafa
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kar›fl›kl›¤›n›n giderek yo¤unlaflt›¤›n› bu vesileyle üzülerek ifade
etmek istiyorum.

Ekonomik krizin Avrupa kaynakl› oldu¤unu söyleyerek, bir

kez daha derin bir de¤erlendirme yanl›fl›n›n içine düflen Baflba-
kan Erdo¤an’›n; krizin faturas›n›n Hükümet’ine ç›kar›lamayaca-
¤›n› söylemesi, bize göre bafl›na gelecekleri anlam›fl oldu¤unu

göstermektedir.

Dicle’den, F›rat’tan, Meriç’e, Karadeniz’den Akdeniz’e Edir-
ne’den Ardahan’a kadar her kar›fl ülke topra¤›n›n mesuliyetini

tafl›d›¤›n› iddia eden Baflbakan Erdo¤an’›n a¤z›ndan bunlar› duy-
mufl olmak hepimizi memnun etmifltir.

Bu kapsamda, Türkiye ekonomisinde yaflan›lacak her olum-
suzlu¤un, vatandafllar›m›z›n maruz kalaca¤› tehlikelerin tek ve

bir numaral› sorumlulu¤u de elbette Hükümet’e ait olacakt›r.  

De¤erli Milletvekilleri,
Türkiye ekonomisi her türlü floka ve dalgalanmaya karfl› son

derece dayanaks›z ve aciz bir konumdad›r. 

Bunun sonucunda önümüzdeki dönemlerde hayat flartlar›n›n

a¤›rlaflaca¤›, geçim zorluklar›n›n artaca¤›, flikâyetlerin yo¤unla-
flaca¤›n› söylemek yanl›fl olmayacakt›r.

Daralan iç ve d›fl talep sonucunda, ekonomin çarklar› durma

noktas›na gelmifltir. Bu nedenle, d›fl finansman imkânlar›n›n

azalmas› ve sermaye ç›k›fllar›n›n h›zlanmas›, önümüzdeki süreç-
te cari aç›¤›n finansman›nda büyük zorluklar ç›karacakt›r. 
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Cari aç›¤›n finansman kalitesi ve sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan
önem arz eden do¤rudan yat›r›mlar›n toplam sermaye girifli içe-
risindeki pay›n›n gerilemesi tehlikenin gittikçe artt›¤›n› göster-
mektedir.

Bankalar›n kredi kanallar›ndaki t›kan›kl›k, reel sektörün iflle-
rini çeviremez bir noktaya getirmekte, yeni yat›r›mlar›n olma-
mas› ve özel sektör d›fl borç yo¤unlu¤u yüzünden iflten ç›karma-
larda üzüntü verici bir yo¤unluk yaflanmaktad›r.

Reel sektörün kulland›¤› d›fl kredilerin yüzde 61’i Türkiye’de
kurulu bankalarca verilmifltir.  Bu sektörün yurt d›fl›ndan sa¤la-
d›¤› uzun vadeli kredilerin içinde en büyük pay› ise yüzde 57,9
ile hizmetler sektörü alm›flt›r. 

‹stihdam›n yüzde 46,5’ini karfl›layan hizmetler sektöründeki
bir daralman›n, iflsizlik sorununun ç›¤›r›ndan ç›kmas›na neden
olaca¤› aç›kt›r. Nitekim hali haz›rda olan da budur.

2008 y›l› Ekim ay› itibar›yla kredi kart› ve tüketici kredisi bor-
cunu ödeyememifl vatandafllar›m›z›n say›s› bir milyon s›n›r›n› afl-
m›flt›r. Bu korkutucu tablonun daha da artmas›, ekonomik ve
sosyal hayat› ifllemez hale getirecektir.

Vatandafllar›m›z›n hayat pahal›l›¤›n›n üstesinden gelebilmek
ve gündelik ihtiyaçlar›n› temin edebilmek amac›yla kredi kart›
kullan›m›n› art›racaklar›, böylece borçlar›n›n katlanaca¤› bir dö-
nem önümüzdedir. Bu durum tek bafl›na bile finansal piyasalar-
da sorunlara davetiye ç›karma riski tafl›maktad›r.

D›fl ticarette çalan alarm zilleri krizin geniflledi¤i bu flartlar al-
t›nda, olumsuzluklar›n ald›¤› mesafeyi göstermesi bak›m›ndan
önemli görülmelidir. 
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2008 y›l› Kas›m ay›nda ihracat ise yüzde 22 oran›nda azal-
m›flt›r. Ayr›ca d›fl pazarlardaki açmazlar yüzünden ithalat mikta-
r›nda da gerileme yaflanmaktad›r.

AKP Hükümeti’nin mutlaka ve öncelikli olarak yapmas› ge-
reken geniflletici politikalar uygulamak olmal›d›r. Bu süreçte

kurgulanacak para ve maliye politikalar› vatandafllar›m›z› asla

ezmemeli, kemerlerinin s›k›lmas›na neden olmamal›d›r. 

Reel sektör üzerinden yay›lmas› kuvvetli olan ekonomik kriz,

finansal piyasalarda da etkisini göstermeye bafllam›flt›r.

‹MKB endeksinde sert düflüfller görülmüfl, devlet iç borçlan-
ma faizleri yükselmifl, YTL ciddi oranda de¤er kaybetmifl ve fi-
nansal piyasalardaki dengesizlik önemli derecede artm›flt›r.

Üretemeyen ve sonuçta katma de¤er ç›karamayan ekonomik

yap› t›kanm›fl ve bir karar aflamas›na gelinmifltir.

Gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlik, ekonomik kararlardaki

ahenksizlik, sosyal ahlaktaki çöküflün h›zlanmas› gelece¤e yöne-
lik umutlu bekleyifllerin bofla ç›kmas›na neden olmaktad›r.

Art›k kabul etmek laz›md›r ki, AKP Hükümeti Türkiye’yi yö-
netememekte, dertlere deva olamamaktad›r.

Meseleleri dahi teflhis etmekten aciz olan AKP zihniyetinin,

çözüm ve çare merkezli bir siyasi anlay›fla sahip olmas› zaten

beklenmemelidir.

Israrla ve inatla, bir sel gibi ilerleyen “ekonomik krizin te¤et

geçece¤ini” tekrarlayan Baflbakan Erdo¤an, “krizin f›rsata çev-

rilece¤ini” de durmadan dile getirmektedir.
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E¤er Baflbakan Erdo¤an’›n f›rsattan kast etti¤i; paradan para

kazanan ya¤mac›, talanc›, ihale komisyoncusu siyasi yandaflla-
r›ysa diyece¤imiz bir fley yoktur.

Zira alt› y›ld›r gün onlar›n günü olmufltur. 

Milletimizin al›n teri, helal kazanc› sömürülmüfl, fakirlik ve

ma¤duriyet reva görülmüfltür.

Nedense f›rsatlar aziz millet fertlerine hiç u¤ramam›fl, sürekli

olarak Baflbakan Erdo¤an ve siyasi çevresine rastlam›flt›r.

Çiftçimizin tarlas›ndan elde etti¤i ürünü para yapmam›fl, iflçi-
miz tezgâh›n›n bafl›nda periflan olmufl, esnaf›m›z mal satama-
m›fl, memurumuz ekme¤ini dahi zor al›r bir duruma gelmifl,

emeklimiz pazarda sadece tezgâhlara bakar olmufl; ancak Bafl-
bakan Erdo¤an’›n yandafllar› ise servetlerine servet katm›flt›r.

Bildi¤imiz ve inand›¤›m›z bir fley vard›r. Kriz asla, ama asla

milletimiz için bir f›rsat de¤il, bir sosyal afettir. 

Feryatlar›, ç›¤l›klar›, ma¤duriyetleri sözüm ona f›rsata çevir-
mekle meflgul olan Baflbakan Erdo¤an, yar›n kendisiyle ilgili de-
mokratik tasfiyeyi de eminiz ki f›rsata çevirmeyi bilecektir.

O gün geldi¤inde buna hep birlikte flahit olaca¤›m›z›, bu siya-
si hesaplaflmay› sab›rla bekleyece¤imizi huzurlar›n›zda ifade et-
mek istiyorum. 
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De¤erli Milletvekilleri,
Siyasette baflar›, ekonomide refah ve kalk›nma masallar›n›n

tekrarland›¤›, maalesef flehadetlerin devam etti¤i sanc›l› bir sü-
recin bir haftas› daha geride kalm›flt›r.

‹ktidar›n sorunlara etkisiz yaklafl›m› ile de¤erleri istismara, so-
runlar› bahaneye ve çözümü çaresizli¤e ba¤layan siyaset anlay›-
fl›, önümüzdeki haftalara ve y›llara umutla bakmam›z› önleyen
en önemli husustur.

Toplumun tamam›n› ve hayat›n her alan›n›, çat›flt›rma ve ku-
tuplaflt›rma; birbirine yabanc›laflt›rma çabalar› ile cephelere ay›-
rarak siyaset yapma ilkesizli¤i t›rmanarak devam etmektedir. 

√ Geçmiflte yap›lan hatalar›n neden oldu¤u teslimiyet ve ter-
cihler sonucu yaflanan ekonomik kriz giderek derinleflmektedir.

√ Yoksullu¤un ve çaresizli¤in de körükledi¤i ahlaki yozlafl-
ma alabildi¤ine yayg›nlaflmakta, suçlar›n ve suçlular›n art›fl› sür-
mektedir.

√ Toplumun adalet ve hakkaniyet de¤erlerini büyük ölçüde
tahrip eden, istismarlar, kay›rmalar ve yolsuzluklar ç›¤ gibi arta-
rak büyümektedir.

√ ‹fl, afl, e¤itim, sa¤l›k kayg›lar› her geçen gün ço¤alan mil-
yonlarca vatandafllar›m›z›n Hükümet’e olan sabr›, devletimize
olan güveni ve iktidara olan inanc› giderek zay›flamaktad›r.

√ Bölücülü¤ün ve bölücü terörün inisiyatifi tamamen ele al-
d›¤›, bu mihraklar›n her düflündüklerini istedikleri zaman hiçbir



takibata maruz kalmadan aç›kça söyleyebildi¤i imtiyazl› ihanet

ve çözülme ortam› giderek genifllemektedir.

√ Hükümet’in kimlikleri okflama üzerine flekillenmifl ilkel

kabile zihniyeti, bölücülü¤ün siyasi yollarla hayata geçirilmesinin

beklentilerini h›zland›rmaktad›r.

√ Ve maalesef Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin ‹mral› Cani-
si’ni mahkûmiyetini, misafirli¤e çevirme gayretleri aras›nda, bö-
lücü terör tehdidi bütün fliddeti ile sürmektedir.

Son olarak, Amanoslar’a kadar ulaflan PKK’l› teröristlerin

sald›r›lar› sonucu iki polis memurumuzun flehadeti, terörün ar-
tan cesaretini göstermesi bak›m›ndan önemli bir eylem olarak

görülmelidir.

Bu vesile ile, Aziz flehitlerimize Cenab-› Allah’tan rahmet,

milletimize, emniyet mensuplar›na ve kederli ailelerine baflsa¤l›-
¤› diliyorum.

Burada tekrarlamak istiyorum ki, Hükümet, terörle mücade-
le ad›na, Kuzey Irak yönetimi ile tamamen yanl›fl bir yöntem ve

muhatap seçmifltir.

Bafltan beri, terörle mücadele konusunda inand›r›c› ve etkili

bir strateji gelifltirememifl, sürekli aray›fl içinde görünerek küre-
sel dayatmalara tabi olmufltur.

Kuzey Irak’a karfl› cayd›r›c› etki icra edecek ekonomik önlem

ve yapt›r›mlar› uygulamam›flt›r.
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Bu flartlar alt›nda oturulacak masada hangi güçlü yapt›r›m›-
m›z, hangi stratejik tedbirimiz, muhataplar›nda sayg›, korku, ya-
k›nlaflma ve iflbirli¤i imkân› do¤uracakt›r?

AKP Hükümeti bu iliflkilerle, terörle mücadelemizin inisiyati-
fini Barzani’nin verece¤i kararlara mahkûm etmifl ve süreci t›p-
k› alt› y›l boyunca gördü¤ümüz gibi göstermelik tedbirlerin ipo-
te¤i alt›na sokmufltur.

√ Küresel gücün yönlendirmesi ve tek tarafl› ad›mla Barza-
ni’yle el s›k›fl›lmas›n›n terörü önleyemeyece¤i ne zaman anlafl›-
lacakt›r?

√ Bu yolun ç›kmaz sokak oldu¤u, yeni ve a¤›r sorunlar› da-
vet etti¤i daha kaç flehit verildikten sonra fark edilecektir?

Bunun elbette ki bir bedeli olmal›d›r ve olacakt›r.

Hükümet’in yapt›¤› yanl›fllardan, üstlendi¤i vebalden “yan›l-
d›m” diyerek kurtulma imkân› art›k kalmam›flt›r.

Aziz milletimiz, kendisine reva görülen bütün alçakl›klar›, re-
zaletleri ve yaflat›lan ac›lar› vicdan›nda sorgulayacakt›r.

Ve karar an› geldi¤inde sorumlular›n›n kim oldu¤unu göre-
rek, yap›lanlar›n hesab›n› mutlaka soracakt›r.

Adalet ve Kalk›nma Partisinde yaflanan öfke, gerginlik, tela-
fl›n nedeni de budur.

Ancak, bilinmelidir ki bu ak›betten kaç›fl ve kurtulufl yoktur.
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De¤erli Milletvekili Arkadafllar›m,
Muhterem Bas›n Mensuplar›,
Y›l›n son Grup toplant›s› olmas› nedeniyle, yaklaflan Kurban

Bayram›n›z› ve Yeni y›l›n›z› flimdiden kutluyorum.
Cenab-› Allah’tan aziz milletimize, din kardefllerimize ve in-

sanl›¤a bu kutlu günlerin anlam›na uygun olarak bar›fl, huzur,
mutluluk ve bereket niyaz ediyorum.

Sizlere, ailelerinize ve milletimize yeni y›lda da baflar›, sa¤l›k
ve mutluluklar diliyor, hepinize sayg›lar›m› sunuyorum.


