






Bizim için siyaset; 

• Kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı 
bir koşu parkuru değildir.

• Siyasi köklerini inkâr ederek yabancı çekim merkezlerine 
kapılmışların bekleme odası değildir.

• Fikrî tutarlığının olmadığı, ilkelerinin ayaklar altında çiğ�
nendiği, meselelere günübirlik bakanların toplanma yeri değildir.

• İnsan, millet ve dünyaya bakışın yabancı tesirlerle her gün, 
her saat değiştiği kaypak fikirlerin buluşma mekanı değildir.

• Duruma göre şekilden şekle, kılıktan kılığa girenlerin; 
durmadan kostüm değiştirenlerin ve nabza göre şerbet verenlerin 
tiyatro sahnesi değildir.

• Girdiği kabın şeklini alan, üst üste taktığı maskelerden ger�
çek yüzü görünmez hâle gelmişlerin makyaj malzemesi değildir.

• Dün söylediğini bugün yalanlayan, bugün söylediğini de 
yarın unutacak olanların siyaset borsası hiç değildir. 

Partimizin kırk yılı aşan mazisi ilkeli ve tutarlı düşüncelerin, 
ufuk ötesini gören bir vizyon zenginliğinin, sürekli haklı çıkan gö�
rüş derinliğinin, Türk milletine hizmet yoluna kilitlenmiş hedef�
lerin ve bunlara inanmış kadroların eserleri ve izleriyle doludur.

Devlet BAHÇELİ
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Aziz Dava Arkadaşlarım,

Değerli Konuklarımız,

Eğitimlerini Tamamlayan Muhterem Katılımcılar,

Sayın Basın Mensupları,

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Bugün 10 Ekim 2009 tarihinde açılışını yaptığımız “Siyaset 
ve Liderlik Okulu”ndaki eğitimlerini tamamlayan genç katı�
lımcılara sertifikalarını vermek ve başarılarını kutlamak için 
toplanmış bulunuyoruz.

Hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Eğitim ve öğretime şahsen çok özel önem veren ve bu 
konuda hedefleri olan bir kişi olarak bu güzel günün benim 
nazarımda ayrı bir anlamı ve önemi olduğunu huzurunuzda 
açıklamak istiyorum.
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Titizlikle tespit edilmiş birbirinden değerli kırk katılımcı�
nın, iki ayrı eğitim salonunda 12 haftalık ve toplam 72 saat 
süren öğrenimlerinin başarı ile sona ermiş olmasının mutlulu�
ğunu hep birlikte yaşıyoruz.

En büyük dileğimiz, giderek artan bir ilgiyle önümüzdeki 
dönemlerde de yeni genç arkadaşlarımıza bilgi, görgü ve tecrü�rü�
belerimizin aktarılmasına aynı heyecanla devam edilmesidir.

Bu müstesna faaliyetin aynı zamanda, Türk milletinin yük�
selmesi yolunda yürüttüğümüz siyasal mücadelemize özel bir 
anlam ve destek katacağı kanaatindeyim.

Bu düşüncelerimin de mutlaka gerçekleşeceğine yürekten 
inanıyor, partimizin Siyaset ve Liderlik Okulunun Koordina�
törleri olan Sayın Prof.Dr.Zühal Cafoğlu’na, Eğitim İşlerinden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Semih Yalçın’a ve 
elbette ki eğitime büyük destek ve katkılarını esirgemeyen 
birbirinden değerli misafir öğretim üyelerine huzurlarınızda 
şükranlarım sunuyorum. 

Hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Muhterem Davetliler,

Hepinizin bildiği gibi siyasetin kaynağı ve öncelikli ilgi alanı 
insandır. İnsanın mutluluğu, refahı, huzuru ve onuru günümüz 
siyasetinin odağı olmuş; siyaset anlayışları, siyaset üslubu ve 
siyaset tercihleri bu temel üzerinde yükselmeye başlamıştır.
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Nerede bir insan varsa, nerede bir insanın karşılaştığı bir 
sorun görülüyorsa siyaset bunların çözümüne kafa yormak, 
akıl üretmek ve çözüm bulmak mecburiyetindedir. Günümü�
zün siyaset algısı ve ulaştığı seviye bunu gerektirmektedir. 

Sorunların bir kısmını göz ardı ederek, yalnızca belirli alan�
lara ilgi göstermek, diğerlerini yok saymak eksik ve kusurlu bir 
siyaset anlayışının sonucu sayılmalıdır.

Toplum ve onun millî kimlik oluşturmuş hâli olan millet, 
yalnızca tarihî akışın içinde sosyal ve kültürel bir beraberliğin 
adı değil, aynı zamanda bir arada yaşamayı istemiş olmanın 
gereği olarak, politik bir uzlaşmanın  da eseridir. 

Ve bu uzlaşmanın yaşandığı devlet ise soysal, kültürel ve 
politik ittifakın  resmiyet kazanmış kurumsal yapısını temsil 
etmektedir.

Bu itibarla, çağdaş bir yönetimde ne ferdi, toplumun 
içinden çıkartıp yalnız başına soyut bir değer olarak tanım�
lamak gibi bir anlayış geçerli olabilecektir ne de tek tek 
insanın dikkate alınmadığı bir toplum algısı siyasetin konusu 
olabilecektir.

Tarih boyunca insan olmanın bitmek tükenmek bilmeyen 
arayışları elbette ki bugün de ve daha şeffaf  olarak ve demok�
ratik talepler hâlinde  devam etmektedir ve etmelidir.

Nasıl yaşayacağına, nasıl barınacağına, nasıl besleneceğine 
yönelik temel hayat ihtiyaçlarının yanı sıra, insanlık artık hak�
lı olarak, nasıl yönetileceğini, kimlerin kendisini yönetmesini 
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istediğini, hangi haklara sahip olacağını da belirleme gücüne 
ve katılım yetkisine sahip olmuştur.

Yalnızca demokrasilerin sunabileceği bu tarihî imkânlar ve 
tercih etme seçeneği takdir edersiniz ki beraberinde siyaset 
anlayışlarına ve siyaset adamlarına kıyasıya bir rekabet ve ya�
rışma da getirmiştir.

İnsanlar kendilerine ulaşan sayısız mesajlar arasından 
yaşantılarına ve beklentilerine yakın ve ikna edici bulduk�
lardan birini tercih ederek geleceklerini belirleme fırsatını 
bulabilmektedirler.

Daha onurlu, daha tok, daha özgür, daha kudretli, daha gü�
venli, daha kaynaşmış gibi sayısız ve karmaşık insani ve top�
lumsal beklentilere cevap vereceğine inandığı siyaset anlayı�
şını iktidara getirmektedirler.

Elbette ki bu tercihleri yapan fertlerin, içinde bulunduk�
ları gerçek hayat şartlarının etkisi olduğu kadar, kendilerine 
ulaşan propagandanın, karartmaların, aldatmaların, istis�
marların ve hatta küresel dayatmaların da etkisinin olduğunu 
unutmamak lazımdır.

Ne var ki buna rağmen siyasetçinin bir görevi de, tek tek 
fertlerden meydana gelen ve bir arada bulunarak toplumu 
oluşturan beşerî varlığın içindeki doğal “ben ve biz” algısını 
bozmadan bir ahenk içinde yaşatabilmektir.

Bu itibarla millet oluşumunu ve millete şuurla bağlılığın 
tanımı olan milliyetçiliği esas alan bir siyasi hareket olarak, 
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fertlerin sorunlarını çözerek milletimizin de sorunlarını çö�
zecek, millet eksenli ve insan odaklı bir anlayışı tercih etmiş 
bulunuyoruz.

Aksi hâlde, yıllardır ülkemizi yöneten kadrolarda olduğu 
gibi, ormana bakıp ağaçları göremeyen ya da ağaca tek tek 
bakıp ormanı fark edemeyen kusurlu siyaset illüzyonu ve po�
pülizm, ülkemizin sorunlarını insandan topluma veya toplum�
dan insana uzanan çizgi içinde çözmeye yetmeyecektir.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Muhterem Davetliler,

İnsanlığın birbirine aktararak getirdiği yönetim tecrübesine 
özellikle son yüzyılda gözlem, deneme, uygulama gibi bilim�
sel disiplin de eklenince siyaset bir bilim dalı olmuştur.

Elbette ki geleneksel siyaset yolları ve siyasetçi yetiştir�
me kulvarları geçerliliğini sürdürmektedir. Bununla birlikte, 
günümüzde siyasetin karmaşık alanı yalnızca bunun üzerine 
uzmanlaşmış, yalnızca siyaset alanına odaklanmış kadrolara 
olan ihtiyacı artırmıştır.

Dünyanın hemen her yanında olduğu gibi Türkiye’de de 
geçmişin nispeten durağan toplum yapısı, bugün yerini dina�
mik ve hızla değişen bir toplum yapısına bırakmıştır.

Gerek dünyadaki gelişmelerle gerek insanlığın evren�
sel ilerleyişiyle, gerek ülkemizdeki toplumsal ilişkilerin 
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yükselişiyle birlikte giderek karmaşıklaşan toplum ve buna 
bağlı olarak da insan yapısı karşımıza çıkmaktadır.

Ve geleneksel siyaset ve sorun çözme yöntemlerinin bu 
her alanda birbirinin içine nüfuz etmiş ve kenetlenmiş girift 
yapıyı anlamlandırmakta zorluk çekmesi kaçınılmazdır ve bu�
gün ülkemizde yaşananlar da kanaatimce bunun sonucudur.

Bir siyasi hareketin toplumca kabul görmesinin ve hatta ik�
tidar olmasının değişkenleri sayısızdır ve genellikle dönemsel 
taleplerin ve kısa süreli beklentilerin sonucudur.

Türk seçmeninde yaklaşık kırk yıldır yaşanan bu popülist 
siyaset�geçim kaygısı ve oya tahvil etme  döngüsü geleneksel�
leşerek bir politik alışkanlık haline gelmiştir. 

Oysa, biliyoruz ki orta ve uzun vadede kaybeden millet 
olmaktadır. Geldiğimiz nokta bile izlenen bu yanlış siyasi ter�
biyenin ülkemizi ve milletimizi düşürdüğü açmazın ispatından 
başka bir şey değildir.

Milletlerin asırlar süren ömürleri yanında, bir siyasi hare�
ketin kısa süren başarıları ve hatta iktidar olması geleneksel 
anlayışı aşmış veya bu anlayışa ulaşmış olduğunun göstergesi 
sayılmamalıdır. Bizim kasdettiğimiz de bu değildir.

Bize düşen görev, siyasetin doğasında var olan yerelden 
merkeze doğru yükselme kanallarını açık tutarak “saha”dan 
siyasetçi yetiştirmeyi sürdürürken, diğer taraftan siyaseti bi�
lim disiplini içinde anlamış, algılamış eğitilmiş kadrolarını si�
yasetimize katabilmek olmalıdır.
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Milletimizin gönlünde cevap bulmuş ve yaygınlaşmış si�
yaset alanı yatay siyasetin omurgasını oluştururken, uzman�
laşmış kadroların süreçleri, durumları ve geleceği yorumlayan 
vizyonları ise dikey siyasetin gücünü artıracaktır.

Bu yolla hem toplumsallaşma mümkün olacak hem de 
adına ve birlikte siyaset yaptığımız milletimizin sorunlarına ön 
almak ve çözüm bulmak söz konusu hale gelecektir.

Bu yatay ve dikey boyutları olan iki kanatlı siyaset yapılan�
masını başardığımız ve ulaştığımız ölçüde yalnızca Partimizin 
yükselmesini sağlamakla kalmayacağız, aynı zamanda, kalıcı 
olacak, kök salacak, geçici ve küçük başarılarla avunmayacak 
bir siyaset anlayışını ülkemize kazandırmış olacağız.

Aslında, ülkemizdeki siyasi partilerin onlu yıllarla tanımla�
nacak ömürleri dikkate alındığında, en eski ikinci siyasi parti 
olan Milliyetçi Hareket Partisinin bu tavan ve taban arasındaki 
dengeyi başarmış olduğu ortadadır.

Bu yönüyle de her ne kadar bünyemizde bir siyaset ve 
liderlik okulunun güzel bir gününe tanık olmak için toplan�
mışsak da, aslında kırk yıllık duruşu, tavrı, ilkeleri, kadroları 
ve fikirleriyle Milliyetçi Hareket Partisinin kurumsal yapısı ül�
kemiz için başlı başına ve rakibi olmayan bir siyaset ekolü ve 
okuludur.

Bugüne kadar devam eden kırk yılı aşkın siyasal hayatın�
da Partimiz, günlük siyasete alet olmamış, kalıcı ve sürekli 
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hamleleri ve hedefleri savunarak popülist siyasetin kirliliğin�
den hep uzak durmuştur.

Bu gerçeği anlamanın ve Milliyetçi Hareket Partisinin varlı�
ğının ve savunduklarının ne anlama geldiğinin daha iyi anlaşıl�
masının yolu, Türkiye’de Milliyetçi Hareketin olmadığı bir kırk 
yılın muhasebesinden geçecektir.

Özellikle millî bekanın ağır tehditlere maruz kaldığı son 
yıllarda verilen tek başına mücadele, tarihî süreç içinde doğ�
ru okunursa varlığımızın ve mevcudiyetimizin milletimiz için 
anlamı ve önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Böyle bir tahlil ile ise, kimin hiçbir engelle karşılaşmadan 
milletimizi ayrıştıracağı, kimin hiçbir sorun yaşamadan küre�
sel güçlere ülkemizi teslim edeceği; buna karşılık kimin milli 
kimlik, millî kültür, millî dil ve millî bekanın devamında bir va�
tan görevi yaptığı açıkça görülecektir.

Toplum ve devlet hayatımızdaki tahribat ve teslimiyetin 
boyutları dikkate alındığında, Milliyetçi Hareket Partisi, gö�
nüllerinde yer bulmuş milletimizin fertleri ile, her seviyedeki 
kadrolarıyla, fikirleri ve duruşu ile Türkiye’nin bekasında mut�
laka dikkate alınması gereken yegâne kuvvet haline gelmiştir.

Bugün Milliyetçi Hareket Partisi, kırk uzun ve zorlu yolcu�
luğun sonunda milletimizin gönlünde yer bulmuş, taban tut�
muş, kökleşmiş bir siyasi hareket olmuştur.

Ben, bu düzenli ilerleyişi “yazın kuruyan, baharda canla�
nan, yağışta sel olup taşan istikrarsız ve günübirlik” bir anlayış 
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olarak değil, düzenli bir büyümenin çaydan dereye, dere�
den nehire ve sonunda muhteşem bir göle dökülmesi olarak 
değerlendiriyorum. 

Ve inanıyorum ki, bu yatağını kendi gücüyle açarak emin 
ve sağlam adımlarla ilerleyen nehir sonunda mutlaka engin 
denizlere de ulaşacaktır.

Burada zaten hepinizin bildiği gibi, bu seviyeye kadar nasıl 
ve hangi meşakkatlere katlanarak ve nasıl fedakârlıklar ya�
parak gelindiğini tekrarlayacak değilim. Bunlar bizim şerefli 
geçmişimizin hatıralarıdır.

Ancak, bugün hiç kimsenin göz ardı edemeyeceği Partimi�
zin siyasal varlığı, Türkiye üzerinde düşünceleri olan herkesin, 
milletimiz için iyi veya kötü emeller besleyen her unsurun, 
mutlaka dikkate almaları gereken bir kudret hâlini almıştır.

Bu itibarla, üzerlerine titrediğimiz bu muhteşem eserin ve 
kadrolarımızın siyasal mücadele alanı dışında başka emeller 
uğruna israf edilmelerine, geleceklerinin başka istikametlere 
sürüklenmesine asla göz yummayacağımızı buradan bir kez 
daha ifade etmek istiyorum.

Onun için “Sokak değil okul, çatışma değil siyaset, kavga 
değil iktidar”, diyor ve bu hedeften sapmalara karşı hareketi�
mizi korumaya çalışıyoruz.

Aklımızdan çıkarmayalım ki, Türkiye sokaktan, caddeden 
ve meydandan değil Türkiye Büyük Millet Meclisinden idare 
edilmektedir. 
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Milliyetçi Hareket, sevdalısı olduğu Türk milleti ve devleti 
için projelerini tek başına iktidar gücü ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden uygulayacaktır. Başka yol ve yöntem yoktur.

Partimizin ulaştığı kuvvet ve mevkii kolay elde edilmemiş�
tir. Yaşanan olaylar, kurulan tuzaklar, önleme ve yıldırma ça�
baları, iftiralar ve suçlamalar hepinizin bildiği gerçeklerdir. 

Bunlar, sabırla, akılla, heyecanla, şuurla ve imanla adım 
adım aşılarak bu günlere gelinmiştir.

Ve bu eser ülkemin her yanında bin bir fedakârlıkla, ken�
di sorun ve sıkıntılarını sineye çekerek, milletinin sorunlarını 
sırtlamaya çalışan, Türkiye’nin geleceğine omuzlamak isteyen 
aziz dava arkadaşlarımın muhteşem eseridir. 

Elden ele taşınarak oluşan bu eserin bugünkü Genel Baş�
kanı olarak hepinizle iftihar ediyorum. Bugüne getiren başta 
Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere bütün dava 
arkadaşlarıma ve büyüklerime şükranlarımı bir kez daha 
sunuyorum.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Milliyetçi Hareket Partisi, geride kalan kırk yılın birikimi ve 
kadroları ile Türkiye’mizin yönetimine, Türk milletinin onurlu 
geleceğine taliptir.

Bu, ülkemizin yıllardır birikmiş bütün sorunlarının da çö�
zümüne hazır olmamızı, gelecekte karşılaşılması muhtemel 
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sorunların öngörülerek çarelerinin üretilmesini gerektiren 
zorlu, mücadeleci ve zahmetli bir misyonu taşımak demektir.

Elbette ki Partimizin kadroları ve bu davaya gönül vermiş 
aydınlar, akademisyenler, sanatçılar bu zorlukların üstesin�
den gelecek projeleri, stratejileri üretmekte, sorunları el birli�
ği ile aşacak desteklerini esirgememektedirler.

Ancak takdir edersiniz ki, hayat yerinde durmamakta, 
olaylar ve olgular ile zamanın insanlar üzerindeki tesiri her an 
karşımıza yeni ve farklı durumları çıkarmaktadır.

O hâlde Milliyetçi Harekete ve milliyetçiliğe gönül vermiş 
herkesin önceliği yalnızca olayları ve durumları değil, olay�
lar arasındaki bağları yakalayıp süreçleri analiz etmek, sonuç 
çıkarmak ve siyasetimizin yararlanacağı stratejik öngörüler 
haline getirmektir.

Milliyetçilik, bulunması kaçınılmaz olan heyecan ve hama�
setin de üzerinde, eğitimden sanata, bilimden spora, ekono�
miden çevre sorunlarına, sağlıktan yönetime kadar her alana 
nüfuz etmesi gereken bir birlikte yaşama projesidir. Millet var�
lığı ile bir arada gelecek oluşturma stratejisidir.

Bugün burada ilk dönem mensuplarına sertifika verdiğimiz 
eğitim ve öğretim çalışmamızın diğer adı ile “Siyaset ve Lider�
lik Okulu”muzun önemli bir amacı da budur.

Bir yandan anlık gelişmelere ve olgulara takılmadan, kü�
çük başarılara abartılı sevinçler gösterip geri plandaki devasa 
sorunları ihmal etmeden veya geçici başarısızlıklardan felaket 
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senaryoları çıkartmadan ülkemizin kronik hâle gelmiş sorun�
larını siyaset biliminin ışığı altında çözmek durumundayız.

Diğer taraftan, milliyetçi düşünceyi hayatın her alanında 
uygulanabilecek bir siyaset pratiği haline getirmek zorundayız.

Bu ise, fikirlerimizin Türkiye’de, bölgemizde ve dünyada 
gerçekleşen tüm ilişkileri ve sorunları kavrayabilecek bir yapı�
ya ve derinliğe sahip olmasını kaçınılmaz hâle getirmektedir.

Ve bu çözüm yönteminde elbette ki sosyal ve siyasal bilim 
bize yol gösterici olurken, ulaşmayı hedeflediğimiz ülkümüz 
öncelikle Türk milletinin varlığının devamı ve onun tarih bo�
yunca taşıyan muhteşem hasletleri olacaktır.

Bizler görevimizin farkındayız. Yapacaklarımızın 
şuurundayız.

Türkiye’mizi asla hak etmediği geri kalmış ülke statüsün�
den çıkarmak durumundayız.

Türk milletini layık olmadığı yokluk, yoksulluk ve adalet�
sizlikten kurtarmak zorundayız.

Ülkemizi temel hak ve özgürlüklerin yetersiz olduğu, terör 
ve şiddet olaylarının yaşandığı bir ülke olmaktan uzaklaştır�
mak mecburiyetindeyiz.

Ve bütün bunları yaparken siyaset önceliğimiz sınıflara, 
zümrelere, şahıslara hiçbir ayrıcalık tanımadan yalnızca mille�
timizin tamamını tarihî perspektif içinde kucaklayan ve onun 
devamını amaçlayan bir anlayışla yapmalıyız.
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Bizim milliyetçiliğimiz, Türk milletinin tarih içerisinde yoğ�
rulmuş olan millî değerleriyle, çağın birikimi olan gelişmeleri 
birlikte yaşatmayı millî ile evrensel, yerel ile küreseli birlikte 
değerlendirmeyi esas almıştır. 

Türkiye her gün yeni bir alandan millî hayatımıza giren ve 
etkileyen küreselleşmenin etkileri karşısında çaresiz değildir. 

Dünyayı saran bu süreci kendi lehimize çevirmenin yolu 
Milliyetçi Hareket Partisi çizgisinin tarihî tezleri olan millî dev�
let ve güçlü iktidarı savunmak ve sahip olmaktan geçecektir. 

Millî devlet, parçalanmaya çalışılan üniter yapının ve millî 
kimliğin siyasal güvencesi; güçlü iktidar ise her yönden esen 
küresel dayatmalara karşı milletimizi korumanın ve geliştir�
menin yegâne aracıdır.

İki binli yıllar başlarken dile getirdiğimiz “yeni bir yüzyılla 
sözleşme” yapmaktan muradımız ve kastımız da burada aran�
malıdır. Ama ne yazık ki bu sürenin yedi yılı teslimiyetçi bir 
iktidarla heba olmuştur.

Türkiye’yi teslimiyetçiliğe götürmek isteyenlerin Milliyetçi 
Harekete yönelttikleri husumetin bir de bu açıdan değerlen�
dirilmesi gerekmektedir.

Sözünü ettiğimiz bu sözleşme, Türkiye’nin ve Milliyet�
çi Hareketin birikim ve iddialarının sınırlarımızın ötesin�
de meydana gelen küresel gelişmelerle buluştuğu bir alanı 
tanımlamaktadır.
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Bu tanım içinde partimiz ve mensuplarımız, 

•	 Çağın	 ekonomik,	 teknolojik	 ve	 siyasi	 alanda	 yükselen	
dalgalarıyla karşılaşmayı, 

•	 Türk	siyaset	alanını,	gelişen	toplumun	ihtiyaç	ve	taleple�
rine göre biçimlendirmeyi, 

•	 Toplumun	siyaset,	medya	ve	ekonomi	ilişkilerini	demok�
ratikleştirmeyi, 

•	 Ülkemizi	küresel	rekabete	açacak	ekonomik	büyüme	ve	
performansı ortaya koymayı,

•	 Yıllardır	yaşadığımız	millet	ile	devlet	arasındaki	kaynaş�
ma sorunlarını ve temsil sıkıntılarını mutlaka aşmayı, 

•	 Ve	nihayet	milletler	mücadelesinin	acımasız	arenasında	
Türk milletini yükseltmeyi, hedeflemektedir. 

Başka başkentlerin sunduğu kurtuluş reçetelerinin Türk 
milletini bir adım ileri götürmeyeceği açıktır. Bunun tek çözü�
mü, dünyaya “Türkiye” merkezli bakmakla, geleceği ve küre�
selleşmeyi “Türkçe” okumakla mümkündür. 

Böyle bir siyaset anlayışı bilinmelidir ki, yalnızca Türkiye’yi 
değil soydaşlarımızı ve din kardeşlerimizi ve yardım eli bekle�
yen mazlum milletleri de kurtaracak yeni bir anlayışı temsil 
edecektir.

Biz biliyoruz ki, tarihte büyük devletler kurmuş ve bu po�
tansiyeli defalarca  göstermiş olan Türk milletinin bugün her 
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evde, her ocakta, her ailede ve her ana yüreğinde yaşattığı 
medeniyet kudreti onu saklı durduğu yerden çıkaracak sami�
miyeti, beceriyi ve kuvveti aramaktadır.

Asırları aşıp gelmiş bir büyük milletin, 21. yüzyılda önün�
deki temel sorun alanlarını temizlediğinde, Türk milletinin 
yaratıcılığını önleyen prangalarda, bağımsız düşünmesini ön�
leyen bağlardan ve kendine güven duymasına mâni olan da�
yatma, telkin ve komplekslerden arındığında yeniden küresel 
bir güç olmasının önünde hiçbir engel yoktur.

On yılı geride kalmış yeni çağın dinamiklerini kavrama 
meselesini başarmak aydınlarımızın, kadrolarımızın çalışma�
larıyla ve geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamalarıyla mümkün 
olacaktır. 

Milliyetçi Hareket Partisi ve dayandığı temel olan Türk 
milliyetçiliğinin geleceği dünyayı ve insanlığı tanımlaması, 
kucaklaması ve yorumlaması için milliyetçi aydınlara sorum�
luluk ve görev düşmektedir. 

Türkiye’de, düşünen insanlar özellikle siyaset yapma so�
rumluluğuna sahip olan herkes önce tarihi, sonra yaşadığımız 
yüzyılı ve yaşamaya başladığımız yeni bin yılı çok iyi analiz 
edip değerlendirmek durumundadır. 

Bizler Türk milliyetçileri olarak bu sorumluluğu herkesten 
fazla duyan, duymak mecburiyetinde olan insanlar olduğu�
muzun bilincindeyiz. 
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Biliyoruz ki, yeni gelişme ve dinamikleri kavrayamayanlar, 
gerekli atılım ve dönüşümleri başaramayacak ve hatta anlam�
landıramayacak olanlardır. 

Çünkü, 18. yüzyılda başlayan gelişmeleri ve tehlikeleri za�
manında fark edip kavrayamamış olmanın bedelini, iki yüz yıl 
süren bir “geri kalmışlık” süreciyle Türkiye çok ağır bir şekilde 
ödemiştir.  

Bu nedenle, geleceği belirleyen değil, başkalarının belirle�
diği geleceğe doğru sürüklenen bir ülkede; tıpkı batıya giden 
bir gemide doğuya doğru koşmak gibi kısır bir döngü içinde 
siyaset yapmanın fazla bir anlamı olmayacaktır.

Bu yüzden, bugün yeni çağın dinamiklerini kavrayıp Türk 
milletini ve Türkiye’yi küresel alana kendi kimlik ve değerleri 
ile taşıma mecburiyetimiz vardır.

Ve bu köklü dönüşümü başarmak ve geri kalmışlığın bütün 
tortularını tasfiye etmek, önümüzde tarihî ve millî bir görev 
olarak durmaktadır. 

Biz siyaseti kendimiz için istemiyor, kendimiz için talep et�
miyoruz. Bizim önce ülkem ve milletim, sonra partim ve sonra 
ben sözü ile ifade ettiğimiz de budur.

Milliyetçi Hareket Partisi, kendisini Türkiye’ye adamış gö�
nül erleri ile, siyasetçinin değil seçmenin mutluluğunu ilke 
edinmiş, dürüst, ilkeli ve yetişmiş kadrolarıyla, milletin değer�
lerinin bir temsilcisi olarak lider ülke idealine ulaşmayı ülkü 
edinmiştir.
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Varacağımız hedefte yolumuzda engeller vardır ve olma�
sı da beklenmelidir. Çünkü vereceğimiz mücadele çok radikal 
hedefleri amaçlamaktadır.

Toplumun alışkanlıklarının ve kökleşmiş bir zihniyetin dö�
nüşümüne neden olacak bu hedeflerin direnme ile karşılaş�
ması doğaldır.

Yol kendiliğinden gelinecek doğal bir süreç değildir. Elbet�
te ki bu zorlu ve mücadeleci bir şuuru gerektiren sancılı bir 
süreçtir. 

Vizyonu yetmeyenlerin menzillerinin tükendiği yerde terk 
etmeleri, hızlı koşanların soluk almak için duraksamaları ve 
hatta farklı etkilerin sonucu değişmeleri, dönüşmeleri, yıl�
maları, umutsuzluk ve yılgınlığa düşmeleri mümkündür ve 
beklenmelidir. 

Bu nedenle bize düşen görev, kafa karıştıran, akıl çelen, zi�
hin bulandıran zihniyetlerin etki alanına aldırmadan hak bil�
diğimiz yolda arkamıza bakmadan hızlı adımlarla yürümektir.

Ancak böylesi bir emin ve sağlam yürüyüşün istikrar�
lı hızı bizi, bizden önce yola çıkmış ve maalesef gelişmişlik�
te fark atmış toplumlara yetişmemizi ve onları geçmemizi 
sağlayacaktır.

Türk milleti, millî birliğini, demokrasisini ve kalkınmasını, 
birlikte geliştirip mükemmelleştirecek tecrübe birikimine ve 
kaynaklara sahiptir. 
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Bugün hepimizin öncelikli görevi; dünyada yaşanan ge�
lişmeleri kavramak, insanlığın ortak kaderine ilişkin sorun�
ları çözecek, Türkiye’nin içinde bulunduğu açmazları aşacak, 
zarar gören kardeşliğimizi onaracak siyaset anlayışını ortaya 
koymaktan geçmektedir.

Türk siyaseti ve siyasetçisi, bu birikimlerin ışığında ülke 
kaynaklarını en iyi ve en verimli bir şekilde kullanarak ülkesini 
geleceğe hazırlayıp taşımakla mükelleftir. Ve Partimiz buna 
hazırdır.

Milliyetçi Hareket, Türk milletinin temel değer ve birikim�
lerini yeni atılımların güç merkezi yaparak, Onu ilelebet var 
kılacak bir büyük siyasi ve fikrî hareketin adıdır. Bu ad ve bu  
iddia, dünya var oldukça yaşamaya devam edecektir.

Konuşmamın bu bölümünde, “Siyaset ve Liderlik 
Okulu"nun birinci dönemini başarıyla tamamlamış genç 
arkadaşlarıma seslenmek istiyorum.

Her biriniz titiz bir seçimden sonra eğitime başladınız ve 
sonuçlandırdınız. Sizleri tebrik ediyorum.

Ancak bilmenizi isterim ki göreviniz ve sorumluluklarınız 
burada sona ermedi. 

Tıpkı içinde eğitim aldığınız salonlara isimlerini verdiğimiz 
Merhum Prof.Dr.Erol Güngör ile Merhum. Prof Dr. Mehmet 
Eröz Beylerin açtığı yolda ve verdikleri ilham ile  ömür boyu 
yürümeniz gerekmektedir.



25

Bizler onları kaybettiğimiz uzun yıllardan sonra bile hâlâ 
hatırlarını anıyor, kitaplarını okuyor ve fikirlerinden feyz 
almaya iftiharla devam ediyoruz. 

Maddi âlemden uzaklara düşmüş olmalarına rağmen  hala 
başucu kaynaklarımız olarak eserlerine başvuruyor olmamız, 
sağlam fikrin, şuurun ve bilim düşüncesinin gücüdür, ışığıdır.

Milletimize hizmet yolunda siyaset sizin için bir tercih 
olacak ise öncelikle;

Dünya nereye gidiyor?

İnsanlığın yaşadığı buhranın kaynakları nelerdir?

Dünyada oynanan büyük oyun nedir, aktörleri kimlerdir?

Türkiye’nin dünyadaki yeri ve konumu neresidir?

Türk milleti gelecekte nerede olmalıdır?

Milletim için hedeflerim nelerdir ve bunu nasıl başaraca�
ğım? sorularına cevap aramak durumundasınız.

Çalışmaktan bıkmayınız, araştırmaktan uzak durmayınız, 
zorluklardan yılmayınız. 

Dünyadaki gelişmeleri, milletimizin değerleri ile buluştur�
manın yollarını sürekli arayınız.

Gideceğiniz her yerde, alacağınız her görevde burada 
öğrendiklerinize yenilerini katacak, kendinizi gösterecek, 
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emsalleriniz arasından tebarüz edecek bir siyaset ve bilim di�leriniz arasından tebarüz edecek bir siyaset ve bilim di�
siplinini aldığınıza inanıyorum.

Biz burada, sizlere milletimiz adına ve milletimizle beraber 
siyaset yapabilmenize kapı aralayacak temel bilgileri, değer�
li öğretim üyelerimiz vasıtasıyla sunmaya çalıştık. Bu temel 
üzerine muhteşem bir yapıyı inşa edecek olan sizlersiniz.

Dileğim, bugünden sonra Türkiye’mizin kötü giden talihini 
yenmesi konusunda berrak düşüncelerinizle, yapıcı eleşti�
rilerinizle, üreteceğiniz projelerle, dergilerde, gazetelerde 
yayımlanacak çalışmalarınızla, bizzat getireceğiniz raporla�
rınızla siyasetimize güç katmanız ve bizlere destek olmayı 
sürdürmenizdir.

Yalnızca bizim değil Türk siyasetinin aydınlık fikirlere, ya�
ratıcı düşüncelere, çözüm bulan beyinlere, sorun aşan kabili�
yetlere ihtiyacı vardır. Sizlerle bundan sonraki dönemlerde de 
beraberliğimizi devam ettirmeyi istiyoruz.

Kapımız, yüreği Türk milleti için atan, onun derdiyle dert�
lenen, onun acısı ile üzülen, sevinciyle mutlu olan ve sahip 
oldukları birikim ve bilgileri milletimiz yararına Milliyetçi Ha�
reket Partisi içinde değerlendirmek isteyen herkese ardına 
kadar açıktır.

Yalnızca sizler değil, temiz bir geçmiş, yüksek bir vicdan ve 
namusa sahip her vatandaşımız, ilke ve ülkülerimizi de benim�
semiş ise aradığı hizmet, huzur ve kardeşlik ortamını Milliyetçi 
Hareket Partisinde mutlaka bulacaktır.
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Bu vesileyle, sizleri bir kez daha kutluyor, çalışmalarınızda 
üstün başarılar diliyorum. Eğitim dönemi boyunca katkılarını 
esirgemeyen değerli misafir öğretim üyesi arkadaşlarıma ve 
emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
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GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ’NİN

“SİYASET VE LİDERLİK OKULU 

3. DÖNEM SERTİFİKA TÖRENİ’NDE”

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ





Muhterem Misafirler,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Eğitimlerini Tamamlayan Kıymetli Arkadaşlarım,

Sayın Basın Mensupları,

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Bugün burada, 10 Ekim 2009 tarihinde açılışını yaptığımız 
partimizin “Siyaset ve Liderlik Okulu”nun, üçüncü dönemin�
de eğitimlerini tamamlayan değerli katılımcıların sertifikala�
rını vermek için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Böylelikle eğitimlerini tamamlayan kardeşlerimiz, iki ayrı 
eğitim salonunda toplam 12 haftalık süre içinde ve 72 saat 
süren çalışmalarını başarıyla sonuçlandırmışlardır.

Bu vesileyle hepsini ayrı ayrı tebrik ediyor, takdirlerimi 
sunuyorum.
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Özverili bir şekilde zamanlarını ve mesailerini ayırarak, si�
yasete duydukları ilgiyi gösteren ve bunu da aldıkları eğitimle 
taçlandıran arkadaşlarımın Türk siyasetine değişik düzeylerde 
değerli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum.

Partimizin eğitim faaliyetine katılanların bundan sonra, te�
orinin gücünü ihmal etmeden, pratiğin sağladığı zengin tec�
rübeleri de göz önüne alarak siyasal çalışmalarını daha şuurlu 
bir şekilde yapacaklarını düşünüyorum.

Bu tip çalışmalar, uygulamada Türk siyasetine daha ras�
yonel ve bilinçli bir düzlemde işlevsellik kazandıracak ve hep�
sinden öncelikli olarak Partimizin potansiyel gücüne önemli 
destekler sağlayacaktır.

Huzurlarınızda, “Siyaset ve Liderlik Okulu”nun koordina�
törü ve Genel Başkan Başdanışmanı olan Sayın Prof.Dr.Zühal 
Cafoğlu’na, Eğitim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardım�
cısı Sayın Prof.Dr.Semih Yalçın’a teşekkür ediyorum. 

Buraya kadar gelerek eğitimlere üst düzeyde katkı sağla�
yan; bilgi ve tecrübelerini esirgemeyen sayın misafir öğretim 
üyelerine şükranlarımı sunuyorum.

Hepiniz hoş geldiniz.
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Değerli Dava Arkadaşlarım,

Muhterem Davetliler,

Adı üstünde, “Siyaset ve Liderlik Okulu”nun faaliyetle�
rinden bahsediyorsak, mutlaka siyaseti de genel hatlarıyla 
değerlendirmek durumundayız.

Elbette siyasetin teorik izah ve açıklamalarına girmeye ne 
vaktimiz vardır ne de buna şu an ihtiyaç bulunmaktadır.

Üç aylık süre zarfında, bu alanda doyurucu ve tatmin edici 
bilgilerin verildiğini biliyorum.

Ancak yine de, şahsım adına yalnızca siyasetçi özelliğim�
le değil, eğitime de çok önem veren birisi olarak; siyasetten 
ne anladığımızı ve nasıl bir anlam yüklediğimizi kısaca ifade 
etmekte yarar görüyorum.

Öncelikle, siyaseti, birbirinden farklı ve birbirine rakip çı�
karların, taleplerin ve eğilimlerin mücadele ve uzlaşma alanı 
olarak görmek gerekmektedir.

Uzlaşmanın mümkün olabilmesi için başkalarını anlamaya 
ve kendimizi onların yerine koymamıza çok ihtiyaç vardır.

Zira anlama ve mutabakata dayanmayan siyasal ilişkilerin 
hiçbir manası olmayacaktır.

Siyaset, çoğulcu bir yapının izdüşümünde aynı zamanda 
alternatifleri de ortaya çıkaracak ve tercihlerin yapılmasına 
imkân tanıyacaktır.
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Bununla birlikte siyaset en yalın hâliyle, şu anda olduğu�
muzdan daha iyi bir toplumsal seviyeye erişmeyi sağlayan bir 
ilişkiler ağı olarak tercihlere değer yükleyecektir.

Bir bakıma insanın neden olduğu işsizlik, yoksulluk, sa�
vaş, sefalet, etnik ve mezhep temelli sosyoekonomik prob�
lemlere, yine insanın kurguladığı siyaset metotlarıyla çözüm 
üretileceği aşikârdır.

Siyaseti anlamamak ve siyasal ilişkilerden uzak durmak in�
sanı kendi hayatının öznesi olmaktan çıkarır ve başkalarının 
vasiliğini peşinen kabullenmesine yol açar.

Bu yüzden aziz Atatürk’ün sevk ve idare ettiği millî müca�
dele askeri olduğu kadar da siyasal bir zaferdir.

Mümkün olandan ziyade, iyi olana dönük ısrarlı ve idea�
list çağrılar siyasetin aydınlığında daha da gürleşir ve hedefe 
ulaşır.

Kabul etmeliyiz ki, adaletli, adil, ahlaklı ve eşit bir toplum�
sal ilişkiler vizyonuna ulaşabilmek için hem inat etmeli hem 
de başkalarıyla diyalog içinde olmalıyız.

Müzakere, uzlaşma ve tartışma kültürünün zayıf olduğu 
bir siyasal yapıda, sorunların kökünden çözülmesi neredeyse 
imkânsızdır.

Meselenin daha mahzurlu tarafı ise, bu durum siyasetin 
tıkanmasına ve kendi kendisini vuracak bir bumeranga dönüş�
mesine neden olacaktır.
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Dikkat ederseniz, siyaset yapı itibarıyla çatışmayı, yarış�
mayı ve uzlaşmayı esas alır ve kurumsallaştırır.

Bunu da siyasal hayatın asli unsuru olan partiler vasıtasıyla 
yerine getirir.

Fertlerden başlayarak millete kadar, gündelik ihtiyaçların, 
beklentilerin, isteklerin, ideallerin ve arzuların karar mekaniz�
malarına taşınması genelde siyaset, özelde ise partiler aracı�
lığıyla gerçekleşir.

Siyasetin bu hâliyle karşılıklı müzakere ve ikna süreci oldu�
ğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Konuya ülkemiz ölçeğinde baktığımızda, maalesef siyase�
tin sürekli gerilim yaratan ve çatışma üreten özelliğiyle karşı 
karşıya kaldığımız da bir gerçektir.

Bu itibarla, siyaset doğası gereğince çözüm ve çare üret�
mesi gerekirken, son dönemlerde toplumsal kesimler arasın�
daki kamplaşma dinamiklerini etkinleştirmiş ve ne yazık ki 
ihtilafları yaygınlaştırmıştır.

Hâl böyleyken, daha iyiye, daha güzele ve daha rahata ulaş�
mayı arzulayan ve bunun için de siyasetin imkânlarını kullanan 
insanlarımız ister istemez hayal kırıklıklarına uğramışlardır.

Siyasetin değer erozyonuna uğraması ve asıl mecrasından 
sapması, siyasi sistem ve yönetime karşı duyulan güveni de 
zedelemiş ve itibarsızlaşmasına yol açmıştır.
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Devletle vatandaş arasındaki irtibatı ve iletişimi sağlayan 
siyasetin, amacından uzaklaşması ve yozlaşmanın kayalık�
larına çarpması emin olun ki geleceğimiz açısından hayırlı 
sonuçlar ortaya çıkarmayacaktır.

En basit anlatımıyla, sosyal ve toplumsal ilişkilerin kurul�
duğu yerde siyaset başlar ve buradan itibaren aşama aşama 
ilerler.

Ne var ki, siyaset toplumsal beklentileri nasıl karşılayacağı 
üzerine değil de, devlet mekanizmasının ve kaynaklarının ne 
şekilde kullanılacağı üzerine odaklanırsa hastalıklı ve hoyrat 
bir içeriğe sahip olması kaçınılmaz olacaktır.

Elbette siyasetin esas itibarıyla; ülke, devlet ve insan 
yönetimi olduğunu ihmal etmiyorum. Ancak yalnızca ikti�
dar ilişkilerine sıkıştırılmasının çok yerinde olmayacağını 
düşünüyorum.

İlave olarak siyaset; karar alma, uygulama ve uygulatma 
gücü olan iktidar olgusunu içeriğine alsa da, daha geniş ve 
kapsayıcı bir sürece işaret ettiği tartışmasızdır.

Eğer siyaset, vatandaş ve toplum beklentilerinden koparı�
lıp, menfaat çarklarında keskinleştirilirse ortaya çıkacak tahri�
bata doğal olarak herkes maruz kalacaktır.

İşte Türk siyasetinin bugünkü açmazları burada aranmalıdır.

Gerçek manasını bulmuş ve hiçbir kötü niyete korunak ol�
mayan demokrasinin siyaseti güçlendireceği ve içine düştüğü 
sorunlardan kurtulması için can simidi olacağı şüphesizdir.
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Bunun olabilmesi için ise, demokrasi kültürünü siyasal ze�
minde samimi bir şekilde sahiplenecek ve savunacak siyaset 
aktörlerine çok ihtiyaç vardır.

Ancak söz ve cümle aralarına serpiştirilmiş demokrasi ifa�
delerinin sahipleriyle, aşılamamış ideolojik ön yargılarının be�
lirleyiciliği altında koltuk, statü ve zenginlik kollayan zavallı�
ların bu söylediklerimizi anlaması mümkün değildir.

Nitekim siyaseti kendi kabaran benliklerinin tatmini ve bi�
reysel tutkularının karşılanması olarak kabul edenler, belirli 
dönemler içinde muktedir olsalar da, uzun dönemde muteber 
ve saygın kalmaları söz konusu olmayacaktır.

Unutmamak gerekir ki, Türk siyasi tarihi bunun ibretlik 
misalleriyle doludur.

Geçmişten bugüne, demokrasinin sunduğu imkânlarla si�
yaseti yönlendirme fırsatı yakalamış ve millet desteğini almış 
bazı entrikacı kişiliklerin, gücü ellerine aldıklarında milletin 
değerlerine sırt çevirdiklerine, umutları boşa çıkardıklarına ve 
gönülleri yıktıklarına çok defa şahit olduk.

Bundan dolayı huzur isteyen vatandaşlarımız karşılarında 
kavgayı buldu.

Sorunlarından bunalan insanımız, bizatihi kendisi sorun 
üreten bir siyasal yapıyla muhatap oldu.
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Üstelik milletimizin yüzyılların bereketli ikliminde emek 
emek olgunlaştırdığı millî kabullerine, sözüm ona sahip olu�
nan millet iradesi alanından ölümcül zehir enjekte edildi.

Eğer bugün vatanın birliği ve bütünlüğü tehlike içindeyse, 
bunun sorumluları siyaseti yanlış ve ihanete varacak bir zihni�
yetle yorumlayanlardan başkası olmadığı da açıktır.

Şayet siyaset vatandaşlarımızı birleştirmek yerine ayırı�
yorsa, kavuşturmak yerine uzaklaştırıyorsa ve birlikte yaşa�
ma inançlarına düzenlenen suikastlara mazeretler üretiyorsa, 
bunlar biliniz ki siyasetin gerçek manasından tamamen kop�
tuğuna delalet edecektir.

Böyle bir durumda bile gelişme ve zenginleşmeden bahse�
dilebilmesi ancak propaganda morfiniyle uyuşmuş biçarelerin 
başvuracağı bir hezeyan olacaktır.

Eğitim faaliyetlerini yürüttüğümüz iki sınıftan birisine is�
mini vermekten gurur duyduğumuz rahmetli Prof.Dr. Meh�
met Eröz, “istiklali elden giden ülkenin kalkınması ne ifade 
eder” derken, aslında tam da bunu kastetmiştir.

Bu söylediklerim bir hakikattir ve siyasetin bugün içinde 
olduğu yapının acı tasviridir.

Yine diğer sınıfımıza ismini vermekten onur duyduğumuz 
rahmetli Prof.Dr. Erol Güngör’ün sözleriyle ifade edecek 
olursak; “hakikatten kötülük çıkacağını zannetmek için ya 
sahtekâr ya da geri zekâlı olmak gerekecektir.”
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Değerli Arkadaşlarım,

Kıymetli Davetliler,

Siyaset en başta bir toplumsal faaliyet alanı, başka bir de�
yişle insan eyleminin kolektif teşkilatlanma biçimidir.

Doğal olarak hepimizi ilgilendiren müşterek konular�
da alınan kararlara katılımı gerektirir ve birlikte yaşamanın 
cazibesini artırır. 

Değer ve ahlakla bağını koparmış olan siyaset anlayışları�
nın, kaos ve kavgaya ortam hazırlaması kaçınılmazdır.

Bu itibarla siyasetimizi mutlaka ahlak ilkeleriyle derinleş�
tirmek ve değerlerle çevrelemek zorundayız.

Ancak son sekiz yıllık siyasal gelişmelere baktığımızda, bu�
nun gerçekleşme ihtimalinin ne kadar tartışmalı olduğu da 
görülebilecektir.

Siyaset elbette, “nasıl”la ilgilendiği kadar, “nasıl olması” 
gerektiği üzerine da kafa yormalı ve geleceğin millî beklentiler 
çerçevesinde dizaynını ve planlamasını şimdiden yapmalıdır.

Bizim ortaya koyduğumuz, “2023 Lider Ülke Türkiye” he�
definin arkasında bu anlayış bulunmaktadır.

Dünyayı "Türkçe okuma" kararlığımız ilhamını buradan 
almıştır.

Tam on yıl önce "Yüzyılla Sözleşme" beyanımızı ortaya 
koyarken, kafamızda bunlar vardı.
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Ve “Sonsuza kadar var ol Türkiye” haykırışımızın altında 
da bugünden geleceğe uzanacak kudretli bir ülkeye duyulan 
özlem yatmaktadır.

İnanıyorum ki çok değil, yakın bir zaman içinde siyaseti�
mize yön veren milliyetçilik ve demokrasi ilkelerini bir bütün�
lük ve program dâhilinde uygulamamız hâlinde, Türkiye’nin 
mumla aradığı dayanışma ve bütünleşme sancıları kesinkes 
dinecektir.

Biz parti olarak hem Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin 
hem de siyasetin toplumsal merkezi olduğumuzu söylerken 
motivasyonumuzun ikmal kaynağı burasıdır.

Değişim dinamiklerinin daha da hızlandığı çağımız�
da, değişen şartlara değişmeyen tepkiler verilmesi tabii 
olarak uyumsuzlukları, dengesizlikleri ve yanlış teşhisleri   
billurlaştıracaktır.  

Bu itibarla siyasetin her şey gibi gelişmesi için değişmesi 
gerekir.

Değişim başkalaşma olmadığı gibi, ilerlemek, gelişmek ve 
süreklilik kazanmak için elzemdir.

Yeniçağın sorunlarına eski kalıp ve yöntemlerle yaklaşıl�
ması, en başta kaynak ve emek israfına yol açacaktır.

Bu çerçevede, siyasetimizin vazgeçilmez prensibi olan 
milliyetçiliğin, kırk yıllık birikim ve tecrübelerimizin yol 
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göstericiliğinde, sosyoekonomik meselelere yönelik çözüm 
üretme kabiliyetini arttırmaya çok ihtiyaç vardır.

Bölgesel ve küresel eksende kökleri farklı yerlere tutu�
nan sorunlara karşı millî ve yerel ölçekte direnç gösterilmesi, 
milliyetçiliğin gelişen ve değişen şartlar altında olgunlaşan 
dinamik yapısıyla doğru orantılıdır.

Tunuslu İslam düşünürü İbn�i Haldun altı asır önce; “Evre-
nin ve toplumların durumları, ilişkileri, gidişleri bir tek sü-
reç içinde ve değişmeyen bir çizgide kalmaz.” tespitleriyle 
değişimin kaçınılmazlığına vurgu yapmıştı.

Milliyetçiliğin küreselleşme karşısındaki pozisyonu, kimlik 
taleplerine yaklaşımı, etnik sorunlara yönelik teklifleri, eko�
nomik krizlere karşı önerileri gözden geçirilmeli ve üzerinde 
mutlaka çalışılmalıdır.

Çevre sorunlarından kadın haklarına, teknolojik gelişme�
lerden pozitif ve negatif özgürlük alanlarına kadar özellikle 
Türk milliyetçiliğinin, yeni şartlar altında söyleyeceği sözleri 
olmalıdır.

Bu görev de şüphesiz hepimizin üzerindedir.

Mesela İzlanda’da patlayan bir yanardağın neden olduğu 
doğal gelişmeler ve küresel ısınmayı da içine alan iklim deği�
şikliklerinin yol açacağı facialar elbette milliyetçiliğin değer�
lendirmeleri arasında olmalıdır.
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Türk milliyetçiliği bir pergel gibi, başkent Ankara’yı merke�
zine alan ve 360 derecelik açıyla dünyayı görüş alanına sokan 
bir vizyon genişliğine sahip olmalıdır.

Elbette yapılması gerekenler yalnızca bunlarla da sınırlı 
değildir.

İnsanlık artık dikkatini uzaya çevirmiş ve yeni galaksilerin, 
hayatların arayışına girmiştir.

Bir Türk’ün uzayın derinliklerinde çalışmalarda bulunma�
sı ve bu alanda Türk milletinin de olduğunu göstermesi bana 
göre sahip olduğumuz milliyetçiliğin en temel icaplarından 
birisi olmalıdır.

İşte böylesi bir siyaset; dünyayı ve insanlığı nasıl algıladı�
ğımızı, çağın gidişatına hangi merkezden baktığımızı, nasıl bir 
gelecek tasavvur ettiğimizi, nasıl bir insan ve millet yapısını 
hedeflediğimizi de daha belirgin hâle getirecektir.

 Bu kapsamda bizim açımızdan, siyasetin ne olduğunu söy�
lemenin yanı sıra ne olmadığını da ifade etmek, neye inan�
dığımızı ve neyin peşinde olduğumuzu açıklamak adına çok 
elverişli bir zihinsel çerçeve oluşturacaktır. 

Bizim için siyaset; 

•	 Kısa	vadeli	ve	ucuz	kişisel	çıkarların	dirsek	dirseğe	yarıştı�
ğı bir koşu parkuru değildir.

•	 Siyasi	köklerini	inkâr	ederek	yabancı	çekim	merkezlerine	
kapılmışların bekleme odası değildir.
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•	 Fikrî tutarlığının olmadığı, ilkelerinin ayaklar altında 
çiğnendiği, meselelere günübirlik bakanların toplanma yeri 
değildir.

•	 İnsan,	millet	 ve	 dünyaya	 bakışın	 yabancı	 tesirlerle	 her	
gün, her saat değiştiği kaypak fikirlerin buluşma mekanı 
değildir.

•	 Duruma	 göre	 şekilden	 şekle,	 kılıktan	 kılığa	 girenle�
rin; durmadan kostüm değiştirenlerin ve nabza göre şerbet 
verenlerin tiyatro sahnesi değildir.

•	 Girdiği	kabın	 şeklini	alan,	üst	üste	 taktığı	maskelerden 
gerçek yüzü görünmez hâle gelmişlerin makyaj malzemesi 
değildir.

•	 Dün	söylediğini	bugün	yalanlayan,	bugün	söylediğini	de	
yarın unutacak olanların siyaset borsası hiç değildir. 

Partimizin kırk yılı aşan mazisi ilkeli ve tutarlı düşüncelerin, 
ufuk ötesini gören bir vizyon zenginliğinin, sürekli haklı çıkan 
görüş derinliğinin, Türk milletine hizmet yoluna kilitlenmiş 
hedeflerin ve bunlara inanmış kadroların eserleri ve izleriyle 
doludur.

Partimizin kurulduğu ilk gününden beri Türk milleti ailesini 
samimiyetle sevmek üzerine şekillenmiş milliyetçiliğin, temiz 
ve erdemli, heyecanlı ve ilkeli tavırlarından, birleştirici ve bü�
tünleştirici rolünden başka bir amaç gütmedik.
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Biz kırk yılı aşkın bir süredir yolumuza istikrar ile devam 
ederken, bir zamanlar tek başına iktidarları yakalamış, mil�
yonlarca seçmenin dönemsel desteğini almış siyasal partilerin 
yerlerinde bugün yeller esmektedir.

Bizi kırk yıldır var eden ahlaki ve ilkeli zemin, taban ve 
tutarlılık, bugün siyasette olan diğer partileri silerken, Milli�
yetçi Hareket Partisi daha asırlarca torunlarımızın gönlünde 
yaşamaya mutlaka devam edecektir.

Bazen iktidarda bazen muhalefette, siyasetin inişli çıkışlı 
yollarında ama asla kırılmadan ilerleyen “Üç Hilal” milletinin 
güvencesi olarak yüzyıllarca mutlaka yaşayacaktır. 

Zira bizim siyasetimizin yol haritasında hiçbir zaman, is�
tismar, aldatma, yalan, riya, ikiyüzlülük olmayacak, yalnızca 
ve yalnızca sabır, akıl, şuur, denge, ihtiyat, heyecan ve dava 
adamlığı yer alacaktır.

Bu itibarla, vatan, millet, devlet ve bayrak sevdasıyla çıkı�
lan yolda kirli ve ucuz siyasetin batağına saplanamayız.

Anlık başarıların umuduyla, bin bir meşakkatle bugünlere 
taşıdığımız siyasetimizin geleceğini heba edemeyiz.

Benim sık sık “Dibi görünmeyen kuyulardan su içmeyiz.” 
derken kastım da budur. 

Günlük siyaset algısının geçici cazibesine kapılarak 
bu karanlık kuyudan içilecek suyun yalnızca Partimizi ve 
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partililerimizi değil, milletimizin geleceğini de zehirleyebile� değil, milletimizin geleceğini de zehirleyebile�
ceğini aklımızdan bir an olsun çıkarmamalıyız.

Milliyetçi Hareket, çalışmaları ile yarım yüzyıla yaklaşan 
siyasal birikimini, günlük hesaplar ve ucuz siyaset ile heba et�
meyecek bir siyasi akla, şuura, öz disipline ve yeterli tecrübe�
ye sahip olduğunu her zaman göstermiştir.

Dün ülkemize yönelik tehlikeler karşısında dik duran kad�
rolarımız, bugün ise Türkiye’nin karşısındaki temel sorunlar 
olan “millî beka, millî devlet ve milli kimlik” üzerinde oyna�
nan oyunları sabırla, akılla, sağduyuyla, metanetle, şuurla 
ve mutlaka demokrasinin kurallarına uygun olarak bozmayı 
hedeflemiştir.

Bu tarihî aşamada görev üstlenecek olanlar, yalnızca Milli�
yetçi Hareket Partisinin değil aynı zamanda Türkiye’nin makûs 
talihinin dönüşü ve milletimizin yükselişinin de mimarları ola�
caklardır. İnancımız budur. Gayretlerimiz bunun içindir.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Muhterem Davetliler,

12 hafta süresince eğitim verdiğimiz okul yalnızca siyaset 
üzerine değil, siyasetin vazgeçilmez bağı olan liderliği de müf�
redatına almış ve bu konuda da değerli katılımcılara bilgi ve 
beceriler kazandırmayı amaçlamış bir eğitim ortamıdır.

Bu itibarla, liderlikle ilgili düşüncelerimi de sizlerle özet 
olarak paylaşmak istiyorum. 
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Kabul edilmelidir ki, her fert asırları aşıp gelmiş bir kültür 
birikiminin içine doğar, zamanla o birikimin taşıyıcısı olur ve 
geliştirerek yeni bir nesle devreder. 

Bizim milletin sürekliğinden anladığımız da budur.

Bu ortak kültürün içerisinde toplumca kabul görmüş yerle�
şik inançlar ve değer yargıları, bu ortamın içine doğmuş fertle�
rin de doğal olarak kabul ettiği manevi dayanaklardır. 

Her insan için, yaradılışın doğal seyri içinde oturaklılık, 
kararlılık, duruluk, sükûnet, alışılmışı sürdürmek vazgeçilmez 
ihtiyaçtır. 

Bu açıdan, töreler, gelenekler hayatımızı düzenleme bakı�
mından zembereğin saatte oynadığı rolü oynayarak geleneğe 
uygun hareketin devinimini ve devamını sağlarlar.

Köklü değişimden, ani farklılaşmadan kaçınan insanoğlu 
için kabul edilmiş bir felsefeyi, alışılagelmiş bir yaşantıyı sür�
dürmek vazgeçilmez eğilimlerdendir.

Bu itibarla, tespit edilmiş amaçlar, belirlenmiş inançlar, 
kalıplaşmış ve otomatikleşmiş düşünme ve sonuca varma 
alışkanlıkları insanlar için hem huzur vericidir hem de hayatın 
çetinliğini giderici rol oynarlar.

Gelenek de diyebileceğimiz bu genel sonuçlar, giderek 
aynı olaylar karşısında aynı tepkileri veren bir toplum yapısını 
ortaya çıkarır.
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Bu itibarla geleneksel toplum yapıları, kendi dinamiklerin�
den kuvvet almayan, doğal hızından daha süratli hareket eden 
köklü değişimleri sorgularlar, değişim önerilerinden ürkerler 
veya zorla değiştirilmek istenirse ağır travmalar yaşarlar.

Geleneksel eğilimlerin çok ağır bastığı kitlelere, hazır ol�
madıkları veya arzu etmedikleri düşünceleri ve hayat tarzını 
anlatmak, kabul ettirmek ve bir eyleme dönüştürmek liderlik 
becerileri gerektirmektedir.

Bu ise, kendi kültür kökleriyle bağını sürdüren, ileri ham�
leler yaparken milletle irtibatını kopartmamış, millî değer�
lerle mesafesini açmamış, ancak yerinde de saymayan “lider 
aydınlarla” mümkündür.

Geleneksel toplumda karşımıza çıkan kanaat önderleri 
varlığı saygı duyulması gereken bir vakıadır. Ne var ki sizleri 
onlardan ayıracak en önemli husus, 

•		Yalnızca	mevcudu	 koruyan	 değil,	 kimin	 çıkarına	 doku�
nursa dokunsun, millet yararına ilerleten, 

•		Gücünü	ve	otoritesini	günlük	toplumsal	ilişkilerin	men�
faat ağından değil, binlerce yıllık kültür köklerinden alan,

•		Değişimi	ve	ilerlemeyi	toplumun	dinamikleri	ile	bütünle�
yen ve ön alan çalışma ve düşünceleriniz olacaktır.

Sizleri bulunduğunuz ortamın bir lideri yapacak ve liderli�
ğinizin gücünü ortaya çıkaracak olanlar;
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•		Hedeflere	mutlaka	 ulaşmadaki	 içtenliğiniz	 ve	 tutkunu�
zun verdiğiniz mücadele ile uyumu,

•		İleriyi	 görmede	yararlanacağınız	 sezgileriniz	 ile	bilimsel	
donanımınızın durumu,

•		Geçmişle	geleceği,	 olaylar	 ve	 süreçleri,	 sebepler	 ve	 so�
nuçları sentez yapma kabiliyetiniz,

•		Öz	 eleştiri	 yapma,	 erdem	 sahibi	 olma	ve	 kararlılık	 gibi	
şahsınıza ait meziyetleriniz,

•		Sorgulama,	yeniden	yapılandırma,	geleceği	planlama	ko�
nusundaki hazırlıklarınız,

•		Söyledikleriniz	 ile	yaptıklarınız,	düşündüklerinizle	yaşa�
dıklarınız arasındaki uyumluluk,

•		Özellikle	unutulmaya	yüz	tutmuş	köklü	toplumsal	de�
ğerleri keşfederek yeniye eklemleyebilme yeteneğiniz,

•		Ve	 bütün	 bu	 tasavvurlarınızı	 insanlara	 inandıracağınız	
ilişkiler ağı, ifade üslubu ve ahlakınız olacaktır.

Bu itibarla, aydının toplumsal liderliği, 

•		Ne	içinde	bulunduğu	toplum	değerlerinin	gerisindeki	bir	
istasyonda kalmış arkadan gelecek yeni bir treni bekleyen bir 
yolcu; 

•		Ne	de	toplumu	orada	bırakıp	başka	bir	tarifeye	bakarak,	
farklı bir zamana başını alıp gitmiş bir maceraperest olmamak 
durumundadır.
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Üstelik kendisine aydın diyebilen ve bu sorumluluğu üst�
lenenler bir de milliyetçi olmakla ayrı bir sorumluluk da al�
mışlarsa, bu milleti oluşturan bütün değerleri gelecek asırlara 
taşıyabilmenin görevi de omuzları üzerindedir. 

Ülkemizde, dünyanın her alanında çalışacak yetişmiş insan 
gücü vardır. Nereye gitseler en gelişmiş en ileri bilimsel ve tek�
nik kuruluşlar ve şirketlerde çalışacak donanıma sahiplerdir.

Ne var ki bizim ihtiyacımız olan yalnızca mükemmel do�
nanıma sahip aydınların varlığı değil, aynı zamanda milletin 
değerleri ile bağını kopartmamış ve Türk milleti için yetenek�
lerini esirgemeyen “gerçek aydınların” vücut bulmasıdır.

Kanaatimce, Türk aydınlarının 18. yüzyıldan beri Batı’da 
aradığı, bulduğunu sanarak getirdiği; ama bu toplumsal doku 
naklinin millî bünyede bir türlü istenen sonuca ulaşamaması�
nın en önemli nedeni de budur.

En büyük temenninim, yalnızca bugün yetiştirdiğimiz 
gençlerin değil, ülkemin her yanında yetişmekte olan, dünya�
nın her yöresinde yetişmiş bulunan Türk aydınlarının geleceğe 
koşarken geçmişle bağını kopartmadan, geleceği geçmişin di�
namiklerinden üreterek yol alabilmeleridir.

Değerli Arkadaşlarım,

Konuşmamın bu bölümünde sertifika alacak olan değerli 
arkadaşlarıma hitap etmek istiyorum.

Titiz incelemeler sonucu, çok sayıda adayın arasından seçi�
lerek burada aldığınız eğitim bugün sona eriyor. 
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Ancak bilmelisiniz ki ömür boyunca sürecek bir öğren�
me, gelişme ve eğitim sürecinin kapıları sizlere ardına kadar 
açılmış durumdadır.

Burada kazandığınız bilgileri ve yöntemleri geliştirerek 
milletimizin ihtiyacı olan aydınlar olarak fedakârca hizmet 
vereceğinizden kuşkum yoktur.

Kendi insanımızdan başlayarak, Türk milletini, İslam 
âlemini ve dünyayı anlamlandıracak, gelişmeleri yorumlaya�
cak bir ferasete kavuşmanız, Türk milletini ilelebet yaşatacak 
sırlara vâkıf olmanız en büyük beklentimdir.

Yıllardan beri büyük bir fedakârlıkla yaptığınız çalışmala�
rınızın ve aldığınız eğitimlerin karşılığını bulacağınız bir hayat 
sizleri bekliyor.

Çalışmaktan, araştırmaktan, sorgulamaktan geri durmayı�
nız, daha iyi, daha farklı, daha mükemmel nasıl olabilir soru�
sunun cevabını ömür boyu arayınız.

Bundan sonraki dönemlerinizde Milliyetçi Hareket Partisi�
nin sizlerin çalışmalarına, araştırmalarına ve değerlendirmele�
rine kapısı ardına kadar açık olacaktır.

Bu vesileyle, sizleri bir kez daha kutluyor, çalışmalarınızda 
üstün başarılar diliyorum. 

Eğitim dönemi boyunca katkılarını esirgemeyen değerli 
misafir öğretim üyesi arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese 
bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.















03 MART 2011

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ’NİN

“SİYASET VE LİDERLİK OKULU 

4. DÖNEM SERTİFİKA TÖRENİ’NDE”

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ





Çok Değerli Misafirler,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Siyaset ve Liderlik Okulumuzun Kıymetli Katılımcıları,

Basınımızın Seçkin Temsilcileri,

Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Bildiğiniz üzere, Partimizin “Siyaset ve Liderlik Okulu”nun 
açılışını 10 Ekim 2009 tarihinde yapmış ve üç dönem boyunca 
değerli katılımcıların mezuniyetini sevinç ve iftiharla gerçek�
leştirmiştik.

Bugün ise dördüncü dönemde eğitimlerini başarıyla 
tamamlayan kardeşlerimizin sertifikalarını kendilerine ver�mamlayan kardeşlerimizin sertifikalarını kendilerine ver�
mek amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Huzurlarınızda, “Siyaset ve Liderlik Okulu”muzun dördün�
cü dönem katılımcılarını ayrı ayrı tebrik ediyor, gösterdikleri 
azim ve çabadan dolayı hepsini kutluyorum.
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Günümüzde eğitime, okumaya, entelektüel ve zihin�
sel arayışa yönelik ilgisizliğin, çoraklığın ve verimsizliğin sü�
rekli artış gösterdiği dikkate alındığında, Partimiz çatısı al�
tında böylesine anlamlı bir organizasyonun önemi daha iyi 
anlaşılabilecektir.

Özellikle genç nesillerin sosyal, toplumsal ve ekonomik 
konuları daha şuurlu, anlamlı ve donanımlı ele alabilmeleri 
ve çağımızın öznesi haline gelebilmeleri hiç şüphesiz eğitimin 
her derde deva yöntemleriyle mümkün olabilecektir.

Çalışmanın, düşünmenin ve mutlaka geliştirici iş birlikle�
ri kurmanın hayati önemine inanan birisi olarak da başka bir 
şansımız olmadığını düşünüyorum.

Kıymetli katılımcıların, iki ayrı eğitim salonumuzda 12 haf�
talık ve 72 saatlik program çerçevesinde elde ettikleri bilgi, 
deneyim ve yorum zenginliği bundan sonraki hayatlarında 
kendilerine çok yararlı olacak ve özellikle siyasete bakış açıları 
daha bilinçli hâle gelecektir.

Şahsen, gerek burada bulunan gerekse de daha önce me�
zun ettiğimiz katılımcılardan çok ümitli olduğumu ve başarılı 
çalışmalarıyla, özgün, çarpıcı ve kesinlikle millî yaklaşımla�
rıyla siyaset kurumlarına hatırı sayılı katkılar vereceklerine 
inanıyorum.

Elbette “Siyaset ve Liderlik Okulu”nun amacı doğrultu�
sunda faaliyet göstermesinde ve düzenli, ilkeli bir şekilde eği�
tim vermesinde değerli arkadaşlarımın katkısı ve gayreti çok 
fazladır.
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Bunlar arasında yer alan “Siyaset ve Liderlik Okulu”nun 
Koordinatörü ve Genel Başkan Başdanışmanı Sayın Prof.Dr. 
Zühal Cafoğlu’na ve Eğitim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Semih Yalçın’a teşekkür ediyorum.

Ayrıca emek ve zamanlarını takdire şayan bir şekilde ve�
rerek, katılımcılarımızı eğiten, onları irfanlarından feyizlendi�
ren, yılların göz nuruyla üst üste birikmiş bilgi ve tecrübeleri�
ni aktaran misafir öğretim üyesi arkadaşlarıma şükranlarımı 
sunuyorum.

Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

Sayın Misafirler,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

“Siyaset ve Liderlik Okulu”nun sertifika töreninde siya�
set üzerine konuşmaz ve liderlik hakkında birkaç söz etmez�
sek sanıyorum maksadımıza tam olarak ulaşmamız mümkün 
olmayacaktır.

Bu itibarla teorik izah ve anlatımın derin sularına fazla 
dalmadan, bugünün anlam ve önemiyle tutarlılık arz edecek 
değerlendirmelere gerek ve ihtiyaç vardır.

Ülkemizin son siyasi gelişmelerini ihmal etmeyen pers�
pektif genişliğinin yanı sıra; demokrasi, seçimler ve siyasi 
partilerin fonksiyonlarını; dün, bugün ve yarın zeminine yas�
landırarak bir ufuk turu yapmak zannediyorum amacımızla 
çelişmeyecektir.
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Bunu yaparken de millî kültür, millî değerler ve milliyetçi�
lik önümüzü aydınlatan ve asla elimizden bırakmayacağımız 
inanç meşalelerimiz olacaktır.

İçinde bulunduğumuz yıl hem ülkemiz hem de milletimiz 
açısından önemli sonuçlara ve gelişmelere gebedir.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği 
Genel Seçimleri bu bağlamda tarihî bir dönemeç ve karar anı�
na işaret etmektedir.

Siyasetin alacağı şekil, gireceği kalıp, Türkiye’nin istikameti 
ve Türk milletinin tarihî seyri yeni bir kulvara girecektir.

Yorgun, dargın, küskün, yılgın, bezgin geniş toplum kesim�
leri kendi kaderlerine bir kez daha yön vermek için sandık ba�
şına gideceklerdir.

Gerçekleri ürkütüp kaçıran içi boş korkuluklar, dürüstlüğü 
caydıran siyasi sapmalar, palavrayla ayakta kalan hamasi kişi�
likler demokrasinin imkânlarıyla kantara vurulacak ve durum�
ları böylelikle belli olacaktır.

Şurası açıktır ki, önümüzde millet vicdanının siyaset tem�
silcileri hakkında vereceği bir hüküm bizleri beklemektedir.

Büyük bir medeniyetin, kerim bir geçmişin, ihtişamlı bir 
kudretin varisi olan büyük milletimiz nasıl bir ülke içinde ya�
şayacağını ve nasıl bir geleceğe doğru yol alacağını yapacağı 
tercihle gösterecektir.
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Bu hâliyle önümüzdeki süreç; 

•	 Ahlakla	yozlaşmanın,

•	 Hidayetle	sapkınlığın,	

•	 Milliyetçilikle	ihanetin,	

•	 Yıkımla	kardeşliğin,	

•	 Krizle	istikrarın,	

•	 Kavgayla	barışın,

•	 Bölücülükle	huzurun,

•	 Demokrasiyle	otoriterliğin,	

•	 Yalanla	doğrunun,	

•	 Yoksullukla	refahın,	

•	 İşsizlikle	onurun,	

•	 Ayrışmayla	birlikte	yaşamanın,

•	 Ve	hilalle	diğerlerinin	mücadelesine	sahne	olacaktır.

Bu itibarla 12 Haziran Milletvekilliği Genel Seçimleri bu ka�
dar anlam yüklüdür ve bu denli hayatidir.

Kabul edilmelidir ki, her seçim yeni bir başlangıçtır, he�
yecandır; toplumsal ve siyasal tansiyonun normalleşmesi 
demektir.
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Ancak seçimler çoktan seçmeli bir sorunun şıklarından bi�
risinin işaretlenmesi değildir.

Ya da seçim, yeri ve zamanı geldiğinde vatandaşlarımızın 
yalnızca oy pusulasını sandığa attıkları sıradan bir görev ve 
teknik ayrıntı da değildir.

Seçmek demek, bir başka deyişle siyasi tercihte bulunmak; 
bir  vicdanın, tepkinin, beklentinin ve kararın somutlaşmış 
halidir.

Sandık başına gelesiye kadar her insanımız geride ka�
lan yılların özlemlerini, hayallerini, heveslerini, üzüntülerini, 
kâbuslarını ve hayal kırıklıklarını masaya yatırarak bir fikre 
ulaşacaktır.

Mutluluğa, güvene, emniyete, berekete ve bolluğa nasıl 
ulaşılacağının tercihi kuşkusuz seçimlerle ortaya çıkacaktır.

  Daha iyi bir yaşama atılacak her kulaç, daha rahat günlere 
atılacak her adım seçimlerle vücut bulacaktır.

İnancım odur ki; yoksulluğun, dışlanmışlığın, sefaletin, 
gelirsizliğin, köhnemişliğin, yolsuzluğun, teröristle pazarlığın 
ve kanlı terörün acı bilançosu siyasi tutum ve eğilimlerde 
mutlaka belirleyici olacaktır.

Gündelik olaylara sıkıştırıldığından soluk alıp vermesi her 
geçen gün zayıflayan milletimizin, içine düşürüldüğü kötü gi�
dişe ve talihsizliklerle, tahrifatlarla ve tahribatlarla dolu olan 
bir döneme dur demesi artık kaçınılmazdır.
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Eğer ülkemizin var olan siyasi yapısı değişmez ve tüm ki�
rine, pasına ve yanlışlığına rağmen yoluna devam ederse; o 
zaman bizleri, daha vahim günler köşe başlarını tutmuş bir 
şekilde bekleyecektir.

Allah korusun, milletimiz imiği emilip kurutulduktan sonra 
sıskası çıkmış bir iskelete çevrilecek ve üzerinde her türlü ope�
rasyon rahatlıkla yapılabilecektir.

Tehlike bu denli ciddi ve yakındır.

Nitekim Türk milletinin yazgısını ayakta tutan, besleyen ve 
ileri doğru iten tarihsel dinamikler, her şeye rağmen dik duran 
millî şuur körelecek, paslanacak ve zayıflayacaktır.

Tel gibi gerilmiş etnik farklılıkların keskinliği iyice bilene�
cek, teröristlerin ve terörist başının affıyla; verilen mücade�
leler, çekilen çileler, dökülen gözyaşları, bayrağa sarılı vatan 
topraklarına emanet edilen şehitlerin aziz hatıraları boşa 
çıkarılacaktır.

Şüphe etmeyiniz ki, bu belaların içine girdiği kamuflaj de�
mokrasinin erdemleriyle ve milletimizin doğruya, güzele ger�
çek ve derin manasıyla sahip çıkmasıyla yırtılıp atılacaktır.

Siyasetin asıl mecrasından kayarak ayrılığa, kargaşaya ve 
kaosa ortam hazırlaması böylelikle engellenecektir.

İleri demokrasi masalıyla avutulan, sözde özgürlük dehliz�
lerinde kıstırılan, hukukun üstünlüğü diyerek üstünlerin hu�
kuku altında hırpalanan insanımız mutlaka ayağa kalkacak ve 
son sözünü söyleyecektir.
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Muhterem Misafirler,

Değerli Dava Arkadaşlarım,

İnsan hayatı gibi, milletlerin de doğaları gereği belirli he�
deflere odaklanmaları ve bir gelecek vizyonuna sahip olmaları 
gereklidir.

Bunun için de dün, bugün ve yarın arasında kurulacak sağ�
lam köprülere ihtiyaç vardır.

Bu itibarla çabaları teşkilandıracak, disiplin altına alacak, 
sürekli kılacak ve düzenli bir şekilde ilerlemesini sağlayacak 
niyet, kurum ve zihniyetlerin varlığı zorunludur.

Fikir kaynaklarımız arasında mümtaz bir yeri bulunan 
rahmetli Prof.Dr.Mümtaz Turhan’ın deyimiyle ifade edecek 
olursak; özellikle zihniyette değişiklik yapmadan davranış�
larda devamlı, hakiki bir yenilik temin edilmesi neredeyse 
imkansızdır.

Tabii bunu millet ve devlet hayatı için de söylememiz 
mümkün ve doğaldır.

Siyaset yenilenecekse, iktidar tazelenecekse, Türkiye tek�
rar ayağa kalkacaksa yegâne yol bellidir ve bu da zihniyet 
değişimiyle hayat bulabilecektir.

Gelişmenin doruğuna ulaşmış her şey gibi, iktidarların da 
belli bir aşamadan sonra marjinal gücü düşmeye başlayacak 
ve tükenişleri mukadder olacaktır.
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Dikkatinizi çekmek isterim ki, yakın coğrafyalardaki otok�
rat sistemlerin peşi sıra devrilmelerinin ya da son günlerini 
yaşamalarının en büyük nedenlerinden birisi de budur.

Bir kıvılcımın Orta Doğu diktatörlerini ne hâle getirdiğini 
hep birlikte gördük ve görmeye de devam ediyoruz.

Despotluğun, hukuk tanımazlığın, hırsızlığın, ağırlaşan 
hayat şartlarının, ihlal edilen insan hak ve özgürlüklerinin, 
yandaşları kayırmanın rejimleri nasıl salladığına açıkça şahit 
olduk.

Basra Körfez’iyle Atlas Okyanusu arasındaki coğrafyaların, 
küresel güç merkezlerinin kontrollü etkileri doğrulturunda 
otoriter yönetim imal merkezleri hâline gelmelerinin ve son�
rasında da kâğıt gibi buruşturulup atılmalarının nedenlerini 
en başta kendi kaderine sahip çıkma iradesinden yoksun geniş 
halk kitlelerinin varlığında aramak lazımdır.

Kaldı ki, içsel ve dışsal faktörlerin birbirini sürekli ateşle�
meleri, çoktan çürümüş olan yönetimleri de anında yerle bir 
etmektedir.

Takdir edersiniz ki, demokratik rejimlerde işleyiş farklıdır 
ve eşyanın tabiatına uygun olarak bir dönem gücünün doru�
ğuna ulaşmış siyasi pratikler şartlar ne olursa olsun; önce du�
raklamaya, sonra gerilemeye ve en sonunda da çöküşe maruz 
kalmaktadırlar.

Bu birbirini takip eden süreç; demokrasi fanusu içindeki si�
yasi iktidarların âdeta değişmez kaderidir.



74

Demokratik bir sistemde hiç kimse vazgeçilmez ve 
tartışılmaz değildir.

Dokunulmaz, ulaşılmaz, yenilmez, aşılmaz, sorgulanmaz 
değildir.

Alternatifsiz, rakipsiz, eşsiz ve yeri doldurulamaz da 
değildir.

Üstelik kendisine verilen millet iradesini iyi kullanmayan, 
istismarla vakit geçiren, kavgayı yaygınlaştıran, öfkeyi hâkim 
kılan, çözülmeyi teşvik eden ve yalnızca değerler üzerinden 
estirilen rüzgârla ayakta durmaya çalışan iktidarların daha 
fazla yol alabilmeleri çok zordur.

Demokrasi en iyi karar merciidir ve bununla siyasi partile�
rin, hükûmetlerin akıbeti, yeterliliği ve ne ölçüde toplumsal 
karşılık buldukları belirginlik kazanmaktadır.

Şayet siyasi ve sosyal yapının kurumları, örgütlenme bi�
çimi, iktidarın icraatları açıkça değerlendirilmeye tabi tutu�
luyor, eleştirilebiliyor ve hepsinden önemlisi alınan kararlara 
itiraz yollarında bir tıkanıklık olmuyorsa; bu durumda me�
sele yoktur ve demokrasinin nabız atışları normal seyrinde 
atmaktadır.

Vatandaşlar toplumsal ve siyasi süreçlere gerekli olduğu 
her zaman ve her durumda öneri, tartışma, müzakere ya da 
tenkit vasıtalarıyla katılabiliyorlarsa demokrasinin sürdürüle�
bilir bir özellikle ilerlediği rahatlıkla söylenebilecektir.
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Bir toplumun kendi hakkında ve geleceği konusunda söz 
ve yetkiye sahip olması demokrasinin var olabilmesi için 
elzemdir.

Demokratik kültürün derinleşmesi ise sosyal ve siyasal 
diyalog ve iletişiminin önündeki bariyer kapaklarını tümüyle 
açacaktır.

Biliyoruz ki, iktidarın sınırlanmadığı ya da iyi yaşama ara�
yışının güçlü olmadığı bir yerde demokrasinin varlığından 
bahsedilemeyecektir.

Üzülerek ifade etmeliyim ki, bugün demokrasi kimlerin ağ�
zından düşmüyorsa en çok zararı veren yine onlardır.

İleri sıfatını başına koyarak demokrasiyi geriletenlerin, ba�
rış ve insan hakları diyerek kanlı senaryoları sergileyenlerden 
hiçbir farkları yoktur.

İkisi de Türkiye’yi ateş hattına sokmak ve taksit taksit Türk 
milletini ayrıştırmak için kolları sıvamışlardır.

Yattığı yerden muhatap kabul edilen İmralı canisiyle se�
çimler öncesi iş birliği çabası içinde olanlar, millet iradesine 
en büyük hakareti ve kadir bilmezliği gösterenlerdir.

Ne hazindir ki ülkemizde şiddet her taraftan fışkırmakta, 
vahşi cinayetler sıradanlaşmaktadır.

Kadınlarımıza yönelik hunhar saldırılara her gün bir yenisi 
eklenmektedir.
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İsyan, kalkışma ve ayaklanma tehditleriyle gemi azıya alan 
bölücü çevreler durmadan öfkelerini kusmaktadırlar.

Sokaklar yürünemez olmuş, asayiş iflas etmiş, can ve mal 
güvenliği hiç olmadığı kadar zedelenmiştir.

Gelir dağılımdaki adaletsizlik endişe verici bir boyut kazan�
mış ve en alt gelir grubuyla en üst gelir dilimi arasındaki fark 
yaklaşık 8,5 kata çıkmıştır.

Bu kaygı verici tablonun karşısında bırakın ilerisini normal 
bir demokrasinden söz etmek bile akla ve mantığa aykırıdır.

Çünkü demokrasi; umuttur, istektir, uzlaşmadır ve 
çözümdür.

Çaredir, çıkıştır ve ortak bir zeminde buluşmadır.

Diyalogdur, saygıdır, özveridir, yaklaşmadır.

Farklılıkları hatırlatmak değil, benzerlikleri artırmak ve 
mensubiyet bilincini kuvvetlendirmektir.

Vatandaşlarımızın başlarına ne geleceğini bilmeden ya�
şadıkları bir ülkede olsa olsa kapanamaz demokrasi açığı 
olacaktır.

Bu nedenle ileri demokrasi beyanları;

•	 Kirli	niyetlerin	maskesidir.

•	 Hoşgörüsüzlüğün,	tahammülsüzlüğün	ve	kaba	ifadelerin	
makyajıdır.
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•	 Yıkımın,	parçalanmanın,	dağılmanın	mutasyona	uğramış	
halidir.

•	 Federasyonun	işaret	fişeği,	ana	dilde	eğitimin	gizlendiği	
sığınaktır.

•	 İki	 milletli	 ortaklık	 devletine	 duyulan	 özlemin	 üreme	
merkezidir.

•	 İmralı	canisini	Mandela	hâline	getirmenin	formülüdür.

•	 Yurt	dışındaki	bölücü	şahsiyetlere	el	uzatmanın	gerekçe�
sidir.

Kandil’e sırıtmanın, peşmergeye sırnaşmanın, otuz bin ki�
şinin katilinin elini tutmanın adı ve tanımı ileri demokrasidir.

Hiç kuşkunuz olmasın ki, Türklüğe sırt çevirenler, MHP’ye 
tezgâhlar tertip edenler, Ülkücüye düşmanlık sergileyenler, 
milletimizin bin yıllık kardeşliğini zedeleyenler ve milliyet�
çiliği hakir görenler ileri demokrasi diyerek ortalıkta zehir 
saçanlardır.

Şifa diye sunulan ne varsa; geliştik, büyüdük, zenginleştik, 
itibarımız arttı, sözümüz dinlendi sözlerini kim kullanıyorsa 
ileri demokrasi aldatmacısının sorumlularıdır ve milletimiz 12 
Haziranda bu kendini bilmezlere gününü gösterecektir.

İlerleyen ve ileri giden bizce bellidir ve her şey görmesini 
bilenler için ortada durmaktadır.

Yandaşlar fren tutmadan ilerlemektedir, ilerletilmektedir.
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Yolsuzluk dolu dizgin ileri gitmektedir.

Hanedan üyeleri ileri bir duruma gelmişlerdir.

Ne yazık ki, Türlük gerilemekte, etnik nifak ilerlemektedir.

Türkçe gerilemekte, ana dil talepleri ilerlemektedir.

Güvenlik gerilemekte, bozgunculuk ilerlemektedir,

Hak ve özgürlükler gerilemekte, sultanlık istekleri ilerle�
mektedir.

Türkiye ve Türk milleti gerilemekte, düzensizlik, cepheleşme 
ve kargaşa hızla ilerlemektedir.

Açıkça ifade ve kabul etmek lazımdır ki;

•	 Basın	özgürlüğünün	gasbedildiği,	

•	 Sabahın	beşinde	kolluk	güçlerinin	hanelerin	kapısına	da�
yandığı,

•	 Eleştiriye	 tahammülün	 olmadığı,	 devlet	 imkânlarının	
muhalefeti sindirmek için seferber edildiği, 

•	 İş	âleminin	pusturulduğu,	

•	 Telefonların	dinlendiği,	

•	 Baskı,	tehdit,	korkutma	ile	toplumun	her	kesiminin	üze�
rine gidildiği bir yerde de demokrasi sadece sözde kalan bir 
kavram olmaktan asla kurtulamayacaktır.
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İleri demokrasi sihriyle oyalanan, uyuşturulmak istenen ve 
kandırılan Türkiye’nin maalesef hâli işte bunlardan ibarettir.

Ancak demokrasiye verilen tahribat ne kadar fazla olsa da, 
her sorunun çözümü yine demokrasidedir.

Hiç gitmeyecekmiş gibi bir imaj vermeye çalışan ve ısmar�
lama anketlerle manipülasyon yapanlar eminim ki sandığın 
iradesiyle sarsılacaklar ve nasıl geldilerse öyle gideceklerdir.

Aziz Dava Arkadaşlarım,
Değerli Katılımcılar,
“Siyaset ve Liderlik Okulu”nun iki sınıfından birisine adı�

nı verdiğimiz rahmetli Prof. Dr. Erol Güngör; “Ahlak olmazsa, 
toplum hayatı denen şey de olmaz, yani insanlar bir arada 
yaşayamazlar.” derken muazzam bir tespitte bulunmuştur.

Ve devamla; “toplumda teknik değişmelerle, sosyal değiş�
melerin birbiriyle dengeli bir şekilde yürümediği takdirde; ah�
laki bunalımların ve çatışmaların ortaya çıkacağını” vurgula�
yarak, bugün içinde kıvrandığımız sorunlara yaşadığı yıllarda 
iyi bir şekilde teşhis koymuştur.

Aslında toplum hayatını, ekonominin kurallarını, sosyal 
ilişkileri ve insan ihtiyaçlarını başkalarına zarar vermeden dü�
zenlemek bir arada yaşamaya ve ahlaki gelişmeye büyük bir 
destek sağlayacaktır.

Bu da aileden başlayarak, sivil toplum kuruluşlarına ve si�
yasi partilere kadar gözetilmesi gereken başlıca konulardan 
birisidir.
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Siyasetin kalbine giden damarların açık olması ve görevini 
tam yapması evvela birlikte yaşamanın güzelliğine duyulan 
tutkuyla artacaktır.

Türkiye’nin belki de çözülmesi gereken en bariz sorunları�
nın başında bir arada yaşamanın istikrar kazanamaması, pa�
muk ipliğine asılı olması ve toplumsal düzenin bir türlü dikiş 
tutmaması gelmektedir.

Toplumun bir bütünlük içinde kavgasız, nizasız ve fasılasız 
ayakta durması insanlar arasındaki müşterek davranış tarzları�rı�
nın bulunmasına ve bunların devamlılık arz etmesine bağlıdır.

Nihayetinde örf ve âdetler bu ihtiyaçları karşıladıkları için 
toplumun temelini teşkil ederler ve en geniş uzlaşma alanla�
rı olmaları bakımından sosyolojik birliğin üzerinde fazlasıyla 
belirleyicidirler.

Ne var ki örf ve âdetler sosyal değişmenin hızına çok za�
man ayak uyduramadıklarından geride kalmaktadırlar.

Bundan dolayı insanın gerçek ihtiyaçlarını tam karşı�
ladıkları konusunda ittifak yoktur ve örf ve âdetler bütü�
nü esas aldığı için ferdi genellikle korumasız ve savunmasız 
bırakmaktadırlar.

Hepsinden önemlisi ise, sosyal yollardan tevarüs edilen 
maddi ve manevi her unsuru ihtiva eden kültürün birlikte ya�
şamaya hangi seviyede hizmet ettiği, teklifler getirdiği ve yeni 
çözüm yolları ürettiği hususudur.
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Çok şükür Türk kültürü bu açıdan zengindir ve almasını 
bilenlere büyük fırsatlar sunmaktadır.

Ancak her şeyde olduğu gibi, kültürün de değişmez bir ka�
lıp hâlinde sürgit aynı yapıyla devam etmesi, teknolojik geliş�
meler başta olmak üzere çağın şartlarına bigâne kalarak varlı�
ğını sürdürmesi düşünülemeyecektir.

Sosyal, siyasal ve ekonomik ilişkileri oluşturan faktörle�
rin zenginliği ve çeşitliliği ister istemez kültürün yeniden ele 
alınmasına ve köklerinden kopmadan tekrar yorumlanmasına 
ortam hazırlayacaktır.

Hareketli bir toplum hayatı için bu aynı zamanda 
zorunludur.

Karşımızda iki yüzyıl öncesinin kapalı, durgun toplumsal 
ilişkileri yoktur.

Yalnızca maişet teminine odaklanmış ekonomik ilişki ağı 
yoktur.

Temel konular dışında, dünkü beklentilerle bugünkü he�
deflerin tam olarak örtüştüğünü de söyleyemeyiz.

Değişen ve çatallaşan insan ilişkileri, yeni ihtiyaçlarla birlik�
te farklı oluşumların, düşüncelerin, değerlendirmelerin önünü 
açmakta, hatta bir aşamadan sonra da zorunlu kılmaktadır.

Türk kültür hayatının dinamik ve gelişmeye meyyal yapısı 
çağın karanlığını aydınlatacak ve sorunlarını aşacak vasıtaları 
esasen bize fazlasıyla vermektedir.
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Ne var ki bugün birlikte yaşamanın çatısında açılmaya ça�
lışılan gedikler, kültürün ve geleneklerin yanlış, maksatlı ve 
eksik değerlendirilmesinden, zamanın ruhuna uygun olarak 
üzerinde düşünülmemesinden de kaynaklanmaktadır.

Siyasetin çözüm ve değer alanında etkinlik gösterememe�
sinin, kısır ve sonu gelmeyen polemiklerin için saplanmasının 
gerisinde de bu vardır.

Siyasi sistemler, siyasi zihniyetler elbette bir toplumsal 
sistemin içinde anlam ve varlık kazanırlar.

Siyasetin kriz ve çatışmalara pirim vermesi, toplumsal 
hassasiyetlerin dikkate alınmadığına işaret edecek ve birlikte 
yaşamanın kalıcı bir denkleminin kurulması imkânsız bir hâl 
alacaktır.

Toplumun değerler alanıyla özünde mesafeli olan ve kül�
türün gereklerine, tarihin yüklediği misyona duyarsız kalan 
siyasi anlayışların kendi toplumlarını ileri götürmesine bu za�
mana kadar şahit olunmamıştır.

Siyasi partilerin, ideolojilerin ve yönetimlerin toplumsal 
taleplerden kopuk ve uzak olmaları yabancılaşmayı ve kriz�
leri derinleştirecek, bir noktadan sonra içinden çıkılmaz bir 
duruma sokacaktır.

Gelişme, muasır medeniyetler seviyesine çıkma, modern�
liğe ulaşma arayışlarında başkalarının yöntemlerini, reçete�
lerini kültürel gerçeklerle ve sosyal bünyeyle uyuşup uyuş�
madığına bakmaksızın alıp uygulama toplumu kökünden ve 
tarihsel sürekliliğinden alıkoyacaktır.
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Tanzimattan beri yaşadığımız ana sorunlardan birisi de ne 
yazık ki budur.

Bu kapsamda sürekli itişmelerle, çekişmelerle ve tartış�
malarla yıllar heba olmuş; toplumsal ve siyasal ilişkilerde 
gurur duyacağımız bir üst seviyeye ulaşmanın bedeli çok 
ağırlaşmıştır.

Bununla birlikte siyasi yapı ile toplumsal sistem arasındaki 
gerilimlerin, açmazların ve bir arada yaşamaya dönük itirazla�
rın geri planında dünden bugüne devreden sancılı ve sorunlu 
ilişkiler ağı vardır.

Diğer taraftan üzerinde ittifak sağladığımız en yalın gerçek; 
ahlakın toplumu ayakta tutan temel değerler sistemi olduğu 
hususudur.

İnsanın iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edecek ölçülere, kri�
terlere ve zihinsel eleğe sahip olmaması beraberinde birçok 
sorunu ortaya çıkarmakta ve toplumsal hayatı çekilmez bir 
hâle getirmektedir.

Ahlak ve erdem gibi en temel davranışlar sonucunda doğ�
ru olmayı, iyi ve hayırlı şeyler yapmayı önceliğimize alaca�
ğımız ve toplumsal ilişkilere bu hâliyle değer katacağımız 
şüphesizdir.

Ne var ki ahlaklı toplumda insanları ahlak dışı davranışa 
iten başlıca sebeplerden birisi de; vicdanları rahatsız edecek 
bir adalet ve sosyal ilişki ağının var oluşudur.
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İkinci önemli sebep ise; eğitim sisteminin toplumda geçerli 
olan ahlak kurallarıyla çatışmasıdır. 

İnsanın evde öğrendiği şey okulda kusur sayılırsa, okulda 
öğrendiği şey mahkemede suç kabul edilirse, neyin doğru, ne�
yin yanlış olduğunu bilmeye ve dolayısıyla ahlaklı davranmaya 
da imkân kalmayacaktır.

Görüldüğü gibi bu bir sosyal ve toplumsal anormallik ve 
ikiliklerin mutlaka ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Siyaset toplumun önüne hedefler koymakta, fakat çok 
zaman bu hedeflere götürecek vasıtalardan da mahrum 
bırakmaktadır. 

Bu da ahlakta sapmaya neden olmaktadır.

Çarpışan menfaatlerin toplum düzenini bozmaması, bir�
likte yaşamaya zarar vermemesi için insanların yükselme ve 
refah yollarının mümkün olduğu kadar açık, berrak ve kural 
altına alınmış olması gerekmektedir.

Sosyal adalet, vatandaşlar arasındaki sosyal ve ekonomik 
eşitsizliklerin giderilmesi, fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanma�
sı birlikte kardeşçe yaşamanın yollarından yalnızca bazılarıdır.

Fertler toplumsal ve siyasal sistemin edilgen bir un�
suru değil, aynı zamanda bu düzenin koruyucusu ve de 
geliştiricisidirler.

Diyebiliriz ki siyasetin toplum ve fertlere liderlik göste�
rememesi, kamplaşmayı özendirmesi, tayin ettiği amaçlarını 
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sadece sözde bırakması inandırıcılığını ve güvenilirliğini yok 
etmektedir.

Mensuplarının birbiriyle ilgili konularda ve sorunlarda 
kaygı duymadığı bir toplumsal yapının var olması da ancak 
tesadüflerle izah edilebilecektir.

Bunun için dayanışma, yardımlaşma ve empati yapma çok 
gereklidir.

Birlik ve beraberlik şuurunun gelişmediği milletlerin, daya�
nışma hâlinde olmaları imkânsızdır.

Birlikte yaşanmış bir mazi, ortak idealler, acı ve tasada 
birliktelik, hepsinden önemlisi gelecekte de bir arada olma�
ya karar vermiş milletlerin bir bütün hâlinde yaşayabileceğini 
unutmamız yerinde olacaktır.

Millî çıkarlarını güvence altına alamayan, sosyoekonomik 
ihtiyaçları gideremeyen, sürekli bir büyüme temposunu yaka�
layamamış siyasi yönetimlerin, içinden çıktıkları millete lider�
lik yapmaları, birlikte yaşamaya katkıda bulunmaları ve öncü 
olmaları bize göre ihtimal dışıdır.

Parti olarak ülkemizin genel görünümünün de bu şekilde 
olduğunu biliyor ve iyi yönetilmemeden kaynaklanan ağır 
sorunlara sahip olduğunu düşünüyoruz.

Kötü yönetimlerin, art niyetli ve başarısız siyaset uygula�
malarının artık sonlanması ve yerini zinde, millî ve başkent 
Ankara’yı merkezine alan bakış açısına sahip bir yaklaşıma 
bırakması zarurettir.
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Milliyetçi Hareket Partisi olarak buna talibiz, bunu istiyo�
ruz ve Türkiye’yi yenide ayağa kaldırmak, onarım ve tamiratı 
yapmak, imar etmek, refahı getirmek, 2023 yılında lider ülke�
ye ulaşmak için “Ses Ver Türkiye, Sesime Kulak Ver Türkiye” 
diyerek milletimizle kucaklaşmak için yola koyulduk.

Şerefli geçmişimiz, tutarlı siyasetimiz, önce ülkem ve mil�
letim, sonra partim diyen fedakâr tutumumuz sayesinde tam 
yol ilerliyoruz.

Günübirlik menfaatlerin cazibesine kapılmayan, çıkar 
odaklı girişimlerin ağına düşmeyen, geri durmayan, teslim ol�
mayan ve asla vazgeçmeyen kadrolarımızla tek başına iktidara 
ulaşmayı hedefliyoruz.

Bunu başaracağımızdan, adalet ve eşitlik ilkelerini gözeten, 
harama el uzatmayan, milletin değerlerine gözü gibi bakan 
bir yönetim anlayışıyla karşımıza çıkan bütün sorun alanlarını 
yok edeceğimizden eminim.

Biz inanıyoruz ve milletimizi de inandırmak, ikna etmek ve 
himmetine mazhar olmak için her gayreti göstereceğiz.

Bugün ülkemizde siyasi sorumluluk taşıyanlar, farklılıkla�
ra vurgu yaparak demokrasinin gelişeceği zehabına kapılsalar 
da; türkümüz birliğin ve kardeşliğin türküsü olacaktır.

Sosyal gelişmeye eşlik etmeyen pürüzlü ve içten olmayan 
demokrasi anlayışının temsilcileri Türkiye’yi yıkımın eşiğine 
kadar getirseler de, buna millî tarihimizden ve kültürümüz�
den aldığımız güçle karşı duracağız ve mâni olacağız.
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Toplumsal kesimler birbirinden hızla uzaklaşsa da, etnik 
yangın körüklense de ve birlikte yaşama ülküsüne suikast�
lar düzenlense de çağrımız birliğe olacaktır, mücadelemiz 
Türkiye’nin tek bayrak, tek millet, tek dil, tek vatan ve tek 
devlet hâlinde sonsuza kadar yaşamasını sağlamaktır.

Bunun için “Sonsuza kadar var ol Türkiye” sözünü dilimiz�
den hiç düşürmeyeceğiz.

Ve bu ülkeyi, aziz milletimizi karşılıksız, hesapsız sevmeye 
bedeli ne olursa olsun sonuna kadar devam edeceğiz. 

Başaracağız ve hep birlikte ‘Ne mutlu Türk’üm diyene!’ söz�
leriyle gözümüz ufukta, aklımız gelecekte ve Türkiye’nin lider 
ülke olması için her zorluğu aşacağız, her güçlüğü yeneceğiz.

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Konuşmamın bu son kısmında, sertifika alacak olan değerli 
arkadaşlarıma kısaca hitap etmek istiyorum.

“Siyaset ve Liderlik Okulumuz”daki eğitimleriniz bugün 
son buluyor.

Aldığınız eğitim bundan sonraki sosyal ve siyasal yaşamı�
nızda sizlere büyük katkılar sağlayacaktır.

Buradan edindiğiniz bilgi, görgü, deneyim ve sahip olduğu�
nuz nitelikler, millî ve milliyetçi duruşunuzu daha da sağlam 
bir zemine oturtacaktır.
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Araştıran, tartışan, disiplinli bir şekilde çalışan, soran ve 
sorgulayan, bilimsel şüpheciliği yöntem olarak belirlemiş bir 
anlayışın peşini ömrünüz boyunca bırakmayınız.

Daha fazla ne yapabilirim, daha ne üretebilirim sorularını 
sürekli olarak kendinize sorunuz.

Türkiye’nin geleceği, Türk milletinin varlığını sürdürmesi, 
mutlaka sizler gibi değerli arkadaşlarımın yoğun ve gayretli 
çalışmaları sayesinde gerçekleşecektir.

Türklük, milliyetçilik ve millî değerlere sahip çıkmada 
hiçbir zaman geri durmayınız.

İnisiyatif alınız, sorumluluk üstleniniz ve iş birliği, uzlaş�
ma ve birlikte takım hâlinde bir işi başarmanın lezzetini her 
fırsatta tadınız. 

Unutmayınız ki, bir teknik vasıtayı sadece satın almakla, 
onu yapabilmek arasındaki fark; medeni bir milletle onun 
müstemlekesi arasındaki farka benzer.

Eğer bugün azgelişmiş veya daha iyimser bir bakışla geliş�
me yolunda bir ülke hâlindeysek, biliniz ki bunun müsebbi�
bi insanımız değil, aydınların gerek nitelik, gerekse de nicelik 
bakımından yetersiz oluşlarıdır.

Gelişmiş ülkelerin çok fazla öne çıkarılmayan en belirgin 
özellikleri; millî karakter vasıflarını ve şahsiyetlerini top�
lumlarının hayrına olmak üzere, en iyi bir tarzda geliştirip 
mükemmelleştirmeye çalışmalarıdır.
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Henüz millî değerlerden, milliyetçilikten, tarih şuurundan 
mahrum olan gelişmiş ve güçlü bir ülkeye rastlanılmamıştır.

İşte bu nedenle millet olarak nereden geldiğimizi, hangi 
millî hedeflere ulaşmamız gerektiğini aklınızdan bir an olsun 
çıkarmayınız.

Sahip olduğumuz coğrafyanın, tarihin, kültürün, sosyal 
ve siyasal gerçeklerin sizlere yüklediği görevleri asla ihmal 
etmeyiniz.

Dünyaya Türkçe bakınız, çağı Türkçe okuyunuz.

Türk milletinin her alanda söz sahibi olması ve küresel iliş�
kilerde iddialı ve çekim merkezi hâline gelmesi için var gücü�
nüzle uğraş veriniz.

Parti olarak, her birinize kapımız ve gönlümüz bundan 
sonra ardına kadar açıktır.

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kez daha ayrı ayrı 
kutluyor başarılarınızın devamını diliyorum.

Konuşmama son verirken burada bulunan herkesi 
saygılarımla selamlıyorum.


















