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Değerli Dava Arkadaşlarım,

Demokratik yönetimlerin vazgeçilmez siyasi ve 

sosyal sınav alanı olan yeni bir seçim süreci daha 29 

Mart 2009 tarihinde gerçekleşecek ve bütün yurtta 

“Mahallî İdareler Genel Seçimleri” yapılacaktır. 

Yaşanan gelişmeler, bu tarihî gün yaklaştıkça 

ülkemizin yıllardır biriken sorunlarının daha da ağır-

laşacağını, Türkiye’nin geleceğini hayati seviyede 

ilgilendiren çok önemli gelişmelerin olacağını, Türk 

milletinin kardeşliğinin yara alacağı kritik bir süre-

cin başlayacağını göstermektedir.
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Giderek artan yoksullaşmanın, yaygınlaşan yol-
suzlukların, durma noktasına gelen üretimin, taviz-
le sürdürülen dış ilişkilerin ve daha da önemlisi artık 
alenen gerçekleşen isyan gösterilerinin yaşandığı 
ülkemiz maalesef Cumhuriyet tarihinin en büyük 
sorunları ile karşı karşıyadır.

Altı yıl boyunca Türkiye’yi tek başına idare eden 
siyasi iktidarın hayatımızın her alanındaki yanlış 
teşhisleri ve ürkek ve kısır dünya görüşü ülkemizi 
tam bir dar boğazın eşiğine kadar getirmiştir.

Hükûmet, baştan yanlış girdiği yolda yönünü ve 
pusulasını tamamen kaybederek milletimizi küresel 
ve millî tehditler karşısında çaresiz ve etkisiz bırak-
mıştır.

Bugün, 85. kuruluş yılını kutladığımız “Türkiye 
Cumhuriyeti”nin tanımında da anlamını bulan ku-
caklayıcı ve kapsayıcı millet varlığımız ve bunun si-
yasi yansıması olan üniter yapımız ciddi bir çözülme 
tehdidiyle karşı karşıyadır. 

Türk milletinin yapı taşı olan millî kimliğimizin 
ve toplumsal birliğimiz tahrip edildiği, kardeşlik 
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duygularımızın zedelendiği bu süreçte ağır yoksul-

luğun neden olduğu yıkım, bin yıllık geleneksel top-

lumsal yapıları, inanç sistemimizi, aile ve ahlak gibi 

kutlu değerlerimizi etkilemiş ve ne üzücüdür ki yoz-

laşma ve çözülme belirtileri her alanda görülmeye 

başlanmıştır.

Karşımızdaki bu karanlık gerçek sonucunda, eko-

nomik gelişmeleri küresel oyuncuların inisiyatifine, 

siyasi konuları Avrupa dayatmalarına, terör ve bö-

lücülükle mücadeleyi Iraklı aşiret reislerinin insafı-

na, PKK’yı bitirmeyi ise küresel gücün merhametine 

teslim eden siyasi iktidar ve kadroları için yıllardır 

iddia edilen sanal gelişmenin ve yapay başarıların 

da artık sonuna gelinmiştir.

Aziz milletimiz bu sürecin bütün sıkıntılarını ya-

kından yaşamaya başlamış; açlık ve adaletsizliğin, 

yokluk ve yoksulluğun kapısına kadar yanaşmış 

olduğunu, tehlikenin milyonlarca aile reisinin alın 

terine, aile fertlerinin helal kazancına ve huzuruna 

kadar dayandığını görmeye başlamıştır.
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Toplumun her kesiminden feryatların duyuldu-

ğu bu çok kritik dönemde yapılacak olan Mahallî 

İdareler Genel Seçimlerinin, aziz milletimiz için yeni 

bir dönemin müjdecisi olacağı, yaşanan bunalımla-

ra son vermek için siyasi iktidara toplumsal bir ihta-

rın verileceği anlaşılmaktadır. 

Bu açıdan, yaklaşan mahallî seçimlerde verilecek 

karar, yalnızca yerel yöneticilerin seçimi olmayacak, 

aynı zamanda ülkemizin siyasal gidişatını da belirle-

yecek ve yakın dönemin geleceğinde şekillendirici 

rol oynayacak bir kararın da işaretini verecektir.

Ancak bunlara ilave olarak bu dönem için en çok 

önem atfettiğimiz husus, millî kimliğe sahip çık-

manın, millî devleti yükseltmenin ve hakkaniyete 

dayalı bir sosyal hayat ile temiz, ahlaklı, namuslu 

ve güçlü bir iktidar arayışının izlerini taşıyacak ol-

masıdır.

Bizim için, yaklaşan seçimin aziz vatanımız ve 

muhterem milletimiz açısından öncelikli anlamı, 

önemi ve değeri burada yatmaktadır.
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Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemizin çok partili 

hayata geçtiği 1945 yılından sonraki demokratik 

siyasal ortamda, 40 yıla yaklaşan süredir varlığını 

koruyarak geliştirmiş, milletin teveccühünü kazan-

mış çok köklü bir siyasal kurumudur. 

Yasaların tanıdığı imkânlarla geçmişten bugüne 

kadar tüm yurtta teşkilatlanmış, en küçük yerle-

şim yerinden en büyük kentlerimize kadar geniş ve 

güçlü bir teşkilat yapısını ve bu teşkilatı yönetecek 

siyasal yapılanma ile karar mekanizmalarını bütün 

yurtta oluşturmuş bir siyaset temsilcisidir.

İnanç, köken, bölge farkı gözetmeksizin milleti-

mizin tamamını yükseltmek maksadıyla yürekten 

inandığı milliyetçiliği, bir toplumsal yönetim projesi 

olarak benimseyen Milliyetçi Hareket Partisi, kurul-

duğundan beri temel aldığı millet varlığı ve değer-

lerinin en samimi temsilcisi, yüksek erdem ve ilkeli 

siyasetin de öncüsü olmuştur.

Son yıllarda yaşanan dış gelişmeler karşısındaki 

millî duruşumuz, iç meseleler karşısındaki kırılmayan 
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çizgimiz ve sorunlara kapsamlı ve kucaklayıcı yak-

laşımımız, mensuplarımızı millî ve manevi değerle-

rin yegâne temsilcisi, Milliyetçi Hareket Partisini de 

toplumsal bir siyaset merkezi hâline getirmektedir.

Bugün de Türk milletinin bekasında ve Türkiye’nin 

onurlu geleceğinde söz sahibi olmak, millete yerel-

de hizmet etmeyi istemek gibi tarihî bir sorumlulu-

ğa katılarak bu kutlu heyecanı yaşamak elbette her 

milliyetçinin, her vatanseverin ve vatandaşımızın 

hakkıdır.

Bu sürecin tamamen demokratik bir yarışma 

arzusu ve hizmet verme heyecan içerisinde, yük-

sek ahlak ve hoşgörüyü esas alan bir siyasi rekabet 

ortamında, kardeşliği muhafaza ederek yürütülece-

ğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Altı yıllık süre içinde, tüm eleştiri ve ithamlara, 

oyun ve tuzaklara rağmen, şuurlu, vakur ve kararlı 

duruşunu koruyan Milliyetçi Hareket Partisinin, si-

yasi tercihlerinde ve yöneldiği istikamette ne kadar 
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haklı olduğu yaşanan gelişmelerden ortaya çıkma-

ya başlamıştır.

Yaklaşan Mahallî İdareler Seçimlerinde Milliyet-

çi Hareket Partisinde siyaset yapmaya ve yerel yö-

netici olmaya talip olanların sayısında yaşanan ar-

tış, Partimize olan yönelişin önemli bir işareti olmuş 

ve haklı olarak hepimizi gururlandırmıştır.

Milliyetçi Hareket, yüreğinde ve gönlünde vatan 

sevgisi, millet sevdası, al bayrağa hürmet, birleşme 

ve kucaklaşma arzusu, insana hizmet aşkı taşıyan 

ve vazgeçilmez ilkelerimizi benimsemiş erdem ve 

ahlak sahibi herkese açık en önemli siyasi buluşma 

adresidir.

Partimiz, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan 

Mahallî İdareler Genel Seçimlerinde;

• İnsanı merkeze alan kutlu bir hizmet anlayışı-

na sahip, 

• Temsil ettiği milliyetçi fikirlerin yüksek so-

rumluluğunu taşıyan,
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• Sağlıklı ve huzurlu bir toplumun yetişmesin-

de görev almaya talip,

• Mahallî idarelerin demokrasi içindeki yeri ve 

önemine vâkıf,

• Büyük milletimizin kardeşliğini korumakta 

mutlaka kararlı olan,

• Namuslu, faziletli, ahlaklı ve dürüst hizmeti 

ilke edinen adaylar ve kadrolarla yola çıkacak 

ve mutlaka başarıya ulaşacaktır.

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Mahallî İdareler Genel Seçimleri 29 Mart 2009’ 

da yapılacak ve Partimiz bütün seçim çevrelerin-

de aday göstererek, Türkiye genelinde seçimlere  

katılacaktır.

Bu kapsamda aday adaylığı süreci gayriresmî 

olarak başlamış, partimiz saflarında hizmete ta-

lip olan çok sayıda arkadaşımız faaliyetlerine hız  
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vermişlerdir. Bu kutlu yarış ve rekabet her türlü tak-

dirin üzerindedir. 

Mahallî İdareler Genel Seçim sürecinin bir esasa 

oturtulması, ilke ve yöntemlerin belirlenmesi ve bu 

konuda fikir ve teamüllerin değerlendirilmesi mak-

sadıyla Partimizin Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, 

Milletvekilleri, Başkanlık Divanı Üyeleri ve İl Baş-

kanları ile toplantılar yapılmıştır.

Bu kapsamda, aday adaylığı sürecini düzenleye-

cek, aday adaylarını belirlenen kıstaslar üzerinden 

değerlendirecek bir “Ön Değerlendirme Komisyo-

nu” nun Parti Genel Merkezi bünyesinde teşkiline 

karar verilmiş ve bu konudaki gelişmeler ve esaslar 

aşağıya çıkarılmıştır.

18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı “Mahallî İdareler 

ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 

Hakkında Kanun” un 8’inci maddesinde “Mahal-

lî idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim  

döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçim 
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başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son pazar 

günü oy verme günüdür.” denilmektedir.

29 Mart 2009’da yapılacak olan Mahallî İdare-

ler Genel Seçimlerine ilişkin olarak Yüksek Seçim 

Kurulu tarafından siyasi partiler ve seçim kanunla-

rı uyarınca seçimin başlangıcı olan 01 Ocak 2009 

tarihinden itibaren belirlenecek “Seçim Takvimi” 

ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, 

Milliyetçi Hareket Partisi teşkilat kademeleri bakı-

mından “Seçimin Başlangıç Tarihi” öncesi hazırlık 

süreci aşağıdaki şekilde yürütülecek ve tüm teş-

kilat kademelerince belirlenen hususlara titizlikle  

uyulacaktır.

1-  Partimizden, belediye başkanlığı, belediye 

meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği için aday 

adayı olmak isteyenler;

a. İlçe ve belde merkezleri için ilçe başkanlıkla-

rına, büyük şehre bağlı alt kademe belediyeleri için 

merkez ilçe başkanlıklarına, il merkezleri ve büyük-

şehir belediye başkanlıkları için il başkanlıklarına, 



17

14 Kasım 2008 Cuma günü saat 17.00’ye kadar 

başvuracaklardır. 

b. İlçe ve merkez ilçe başkanlıkları, kendilerine 
yapılan başvuruları tasnif ederek 16 Kasım 2008 
Pazar günü saat 17.00’ye kadar il başkanlıklarına 
intikal ettireceklerdir.

c. İl yönetim kurulları ilçelerden, büyük şehirler-
de merkez ilçelerden gelen aday adaylığına ilişkin 
listeleri, 21 Kasım 2008 Cuma günü saat 17.00’ye 
kadar Genel Merkeze intikal ettireceklerdir.

2- Genel Merkezde bir “Ön Değerlendirme Ko-
misyonu” kurulmuştur. 

Kurul, Milliyetçi Hareket Partisinden belediye 
başkanı, belediye meclisi ve il genel meclisi üye-
liği aday adaylığı için başvuranların, talip olunan 
hizmet için yeterliliğini; siyasi partiler ve seçim ka-
nunları ile Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü ve sair 
ilgili mevzuat çerçevesinde, MHP’nin ilke, politi-
ka ve hedefleri ile uyumu, temsil kabiliyeti, yerel  
sorunlara ve çözümlerine ilişkin projeleri, eğitim  
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durumu, mesleki deneyimi ve benzeri objektif kri-

terlere göre, gerektiğinde mülakat da yapılmak su-

retiyle değerlendirecektir.  

3- Milliyetçi Hareket Partisinin belediye başka-

nı, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi 

adayları nihai olarak, Yüksek Seçim Kurulunca be-

lirlenecek olan seçim takvimi doğrultusunda “Ön 

Değerlendirme Komisyonu” tarafından yapılan de-

ğerlendirme de dikkate alınarak yetkili organların 

belirleyeceği yöntemlerle tespit edilecektir.

4- Partimiz il ve ilçe başkanları ve yönetim ku-

rulu üyeleri ile merkez yönetim kurulu üyelerinden 

belediye başkanlığına aday adayı olmak isteyenle-

rin ilgili yasalar ve Parti Tüzüğü çerçevesinde YSK 

tarafından belirlenecek tarihte görevlerinden istifa 

etmeleri gerekmektedir. 

Bu tarih yasa gereği seçimin başlangıç tarihi olan 

1 Ocak 2009’ dan önceki bir tarih olmak zorundadır. 

Bunlardan, belediye ve il genel meclisi üyeliklerine 
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aday adayı olacaklar ise ilgili yasa ve tüzük gereğin-

ce istifa edeceklerdir. 

5- Tereddüt edilen konularda ve sıralı teşki-

lat kademelerinde açıklığa kavuşturulamayan  

hususlarda “Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Baş-

kan Yardımcılığı”ndan bilgi alınacaktır. 

Aziz Dava Arkadaşlarım,

 Bizim siyaset anlayışımız, kutlu bayrağın yüksel-

tilerek bir hizmet ve yükselme ülküsü olarak elden 

ele bir emanet hâlinde taşınmasını ilke edinmiştir. 

Bu itibarla siyasetimizin vazgeçilmezlerini sa-

vunarak, Partimizin 40. yılında bir bayrak da ben 

dikmek istiyorum.” diyen herkese kapımız ve gön-

lümüz açıktır.

Bugün Türkiye’nin her yöresinde, geçen seçimle 

işbaşına gelerek mahallî idarelerde görev alan arka-

daşlarımızın başarılı, fedakâr, faziletli ve ahlaklı ça-

lışmaları bizlere yeni dönem için de ümit vermekte, 
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heyecanımıza heyecan katmakta ve kadrolarımıza 

olan itimadımızı artırmaktadır. 

Seçim sürecinin, Partimize yakışır bir siyasi  

olgunluk ve sükûnet içinde sürdürülmesi ve  

sonuçlandırılması aziz milletimizin Partimiz men-

suplarından öncelikli beklentisidir.

Bu açıdan önümüzdeki seçim süreci, sevgi ve 

saygıya dayalı, demokratik bir yarışma, siyasal bir 

rekabet ve heyecan içinde gerçekleşecek ve siyasi 

hareketimiz, “Türkiye Sevdalıları” için gerçek bir bu-

luşma ve kucaklaşma vesilesi olacaktır. 

Bu düşüncelerle, hizmet yarışında Partimizi ter-

cih eden bütün vatandaşlarıma ve dava arkadaşla-

rıma seçim çalışmalarında üstün başarılar diliyor, 

büyük Türk milletimizin huzur ve refahı ile kardeşli-

ğinin korunması yolunda bu seçimlerin bir vesile ve 

fırsat olmasını temenni ediyorum.



18 ŞUBAT 2009
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Aziz Dava Arkadaşlarım,

29 Mart 2009 Pazar günü bütün yurtta gerçek-

leşecek olan Mahallî İdareler Genel Seçimlerine ka-

tılacak aday listeleri, belirlenen takvim gereğince 17 

Şubat 2009 tarihi itibarıyla seçim kurullarına teslim 

edilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi bütün seçim çevrele-

rinde, Türkiye’nin her yöresinde birbirinden değerli 

adaylarla bu demokratik sürece katılacaktır.

Aday adaylığı sürecinde Partimize, yurdumuzun 

her bölgesinden yoğun bir ilgi gerçekleşmiş, aziz 
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vatandaşlarımız milletine hizmet yolunda Milliyetçi 
Hareket Partisini tercih etmek için birbirlerileriyle 
yarışmışlardır.

Büyük bir vakar ve ciddiyet içinde gerçekleşen 
adaylık süreci ve tespit çalışmaları ile Partimiz si-
yasi olgunluğunu ispat etmiş, yaşanan yoğunluk 
Türkiye’nin onurlu geleceği için gösterilecek karar-
lılığın da haklı bir işareti olmuştur.

Bu aşamadan sonra Partimize, Partililerimize ve 
adaylarımıza düşen sorumluluk, yaklaşan seçimlere 
tam bir hazırlık ile bütün vatandaşlarımıza ulaşmış 
ve tanışmış olarak seçim gününe varmaktır.

Partimize yönelen dikkatin ve yakınlaşmanın sü-
rekliliğini sağlayarak, bu samimi duyguları sıcak ve 
güncel tutacak yakın ilişkilerin tesisi ve nihayetinde 
seçim günü bu kucaklaşmanın gerçekleşmesi önü-
müzdeki sürecin yegâne hedefi olmalıdır.

Bu konuda da bundan önce olduğu gibi, tahrik 
ve tuzaklara, fitne ve fesada aldırmadan uyanık ol-
mak; engellere takılmadan yerel seçim hedefinden 
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sapmamak, millete hizmet yolunda yürümeye de-
vam etmek dikkat edeceğimiz en önemli husustur.

Yaklaşan seçimin millet ve devlet hayatımızın 
geleceğindeki önem ve değerini daha iyi anlayabil-
menin yolu, geçtiğimiz yılların bir kez daha hatırlan-
ması ve tahribatın boyutlarının doğru bir tahlilinden 
geçmektedir.

Bugün Türkiye’miz, demokratik rejimin işleyi-
şi, ekonomik bağımsızlığımızın geleceği, milletinin 
birliği ve ülkemizin bütünlüğü ile milletimizin temel 
hayat ihtiyaçlarının karşılanması noktasından ma-
alesef ağır bir kriz ve buhran hâlini yaşamaya baş-
lamıştır.

Hükûmette altı yıl üç ayını dolduran Adalet ve 
Kalkınma Partisinin her yeni dönemi ve hükûmeti 
bir öncekini aratmış, ülkemizin her alanında gide-
rek büyüyen ve katmerleşen sorunlarını aşabile-
cek yönetim becerisini gösteremediği artık ortaya  
çıkmıştır.

Milletimizin kendisine sağladığı tek başına ik-
tidar gücüne rağmen hükûmet, geride kalan uzun  
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yılları günübirlik meselelerle israf etmiş, güncel si-
yasete takılıp kalarak, başarısızlıklarını sanal başarı-
lar ve sahte kahramanlıklarla örtmeye çalışmıştır.

Bugün de, kendi milletine yabancılaşmış, haslet 
ve haysiyetimizi korumayı gereksiz gören, tarihimizi 
kara dönem olarak algılayan odaklarla iş birliği ya-
pan hükümetin açtığı tahribat bütün şiddeti ile de-
vam etmektedir.

Bölücü tahriklerin demokratikleşme, millî has-
sasiyetlere sahip çıkmanın ise çağdışı ve ilkel olarak 
adlandırıldığı bu süreçte, millî kimliğimiz ağır bir 
yara almış, kardeşliğimiz sorgulanır olmuştur.

Yıllardır devam eden istismar politikalarının, 
toplumsal birliğimizin siyasi, sosyal ve kültürel te-
melleri üzerindeki ağır tahribatı yaşanan gerilim po-
litikaları ile bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Bu değerler üzerinden siyaset karaborsacılığını 
varlık sebebi olarak kabul eden çatışmacı siyaset 
geleneğinin inatla sürdürülmek istendiği de bütün 
açıklığıyla görülmüştür.
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Taraflarının netleştiği bu cepheleşmede, toplum 

içinde de gerginlikler artış göstermiş, sonu olma-

yan tartışmaların ve sürdürülen kara propagandanın 

etkisiyle kafası karıştırılmaya çalışılan vatandaşları-

mız, birbirine karşı hasmane duygular besleme teh-

likesi ile yüz yüze kalmıştır.

Geçtiğimiz altı yılı aşan sürenin en belirgin yönü 

AKP’nin yönetim aczini ve siyasi iflasını gizlemek ve 

meşruiyet sorununu aşmak için gerilim, tartışma ve 

çatışmaya dayalı kutuplaşma siyasetine hız verme-

si, bu siyaset geleneğinin ana muhalefet tarafından 

da benimsenmiş olmasıdır.

Özellikle huzur ve refah arayan milletimiz için 

22 Temmuz seçimlerinden sonraki süreç tam bir ha-

yal kırıklığı olmuş, siyaset devraldığı siyasal krizleri 

aşma yönünde basiret gösterememiştir.

Tıkanan ve kilitlenen siyasal sistem, gelişmele-

rin peşinden sürüklenmiş ve bunun sonucunda başlı 

başına bir kriz unsuru hâline gelmiştir. 
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Siyasi diyalog kanalları açılamamış, demokratik 

rejimin geleceği şahsi hesapların ve ihtirasların ipo-

teği altına sokulmuştur.

Özellikle iktidar partisi ile ana muhalefetin ara-

sındaki gerilimlerin neden olduğu karşıtlıklar gide-

rek kemikleşmiş, her gün yeni bir tartışma ve çatış-

ma malzemesi ilkesiz siyaset temsilcilerinin eliyle 

gündeme taşınmıştır.

Yönetilemeyen Türkiye’nin yönetemeyen hükû-

meti, sorunları örtmek ve ötelemek için kontrolü 

altına aldığı sözde aydın, yandaş medya ve iş bir-

likçi çevrelerle saf tutmuş, özel hayatın gizliliği, aile 

hayatına saygı, haberleşme hürriyeti gibi temel hak 

ve özgürlüklerin ihlaline yönelik kuşkular artmıştır.

Geçtiğimiz altı yıllık süre iktidarın yolsuzlukla-

rın odağı olduğunun da tescili olmuş, tüyü bitme-

miş yetimin hakkını savunduğu iddiasıyla iktidar 

olan AKP’nin, istismar ve suiistimal üzerine kurgu-

ladığı ilkel yönetim anlayışı artık belirginleşmeye  

başlamıştır.
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Siyasi ve ahlaki çürümenin sembolü olan bu 
kadroların, mütedeyyin insanlarımızın tertemiz 
duygularını istismar ederek oluşturdukları vurgun 
şebekeleri ortaya çıkmış, iktidar partisinin markası 
hâline gelmiş yolsuzluklar, yabancı mahkemeler ta-
rafından da tescil edilmiştir.

Yağmadan beslenen çevreler ile hükûmet arasın-
da, birbirini tamamlayan ilişkiler ağının derinleştiği 
ve kirli siyaset, kirli ticaret, kirli kazanç şebekesinin 
kimlerden oluştuğu birer birer ortaya çıkmıştır.

Tartışmalar, çalkantılar, gerilimler ve komplo 
teorileri ile geçen günlerin ardından geldiğimiz bu-
günkü aşamada, Türkiye siyasi, sosyal ve ekonomik 
anlamda tam bir bunalım yaşamaya başlamıştır.

Türkiye’yi karşıt kutupların çatıştığı sorunlu bir 
ülke hâline getirmeyi ve düşman kamplara bölerek 
çökertmeyi amaçlayan bu süreçte; etnik temel-
de bölünme, inanç bazında cepheleşme, mezhep  
bağlamında ayrışma ve devletin ana ilkeleri te-
melindeki tahribatın bütün hızıyla devam edeceği  
anlaşılmaktadır.
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Hükûmetin altı yılı aşan icraatıyla millî kimliği ve 

devlet yapısı sorgulanan, millî birliğinin siyasi, sos-

yal ve kültürel temelleri sarsılan ve çok ciddi iç ve 

dış güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya bırakılan Tür-

kiye tablosu giderek daha da kararacaktır.

Yıllardır bütün uyarılara rağmen ekonomide 

alınmayan tedbirlerin faturası birer birer çıkmaya 

başlamış, Türkiye ekonomik yönden büyük bir kri-

zin ve yoksullaşma sürecinin içine girmiştir.

Enflasyon, cari açık, dış borçlar, işsizlik, iflaslar, 

işten çıkarmalar, yoksulluk, yolsuzluk ve kaygılar 

artmıştır. Dar gelirlimiz, emeklimiz, işçimiz, memu-

rumuz, köylümüz ve çiftçimiz açlık ve çaresizlikle 

yüz yüze gelmiştir. Yaşanan yokluk ve yoksulluk 

artık geçici tedbirlerle ve yardımlarla kapatılama-

yacak boyutlara kadar yükselmiştir.

Ve Türkiye, temel sorunların ağırlaşarak sürdü-

ğü, etnik tahriklerin tırmandığı, bölücülük teme-

linde siyasi hesapların yapıldığı, gerginliklerin had 

safhaya ulaştığı ve işsizlik ve yoksulluktan öfkenin 
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taşma noktasına dayandığı böyle bir ortamda Ma-

hallî İdareler Genel Seçimlerine gitmektedir.

Bu nedenle, önümüzdeki hassas dönem boyun-
ca, Partimizi temsilen seçimlere katılacak değerli 
adaylarımız, her seviyede görev ve sorumluluk alan 
yöneticilerimiz ile Parti mensuplarımız şu hususlara 
önemle dikkat ve riayet edeceklerdir:

1. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye ve dün-
ya gündemine vâkıf, ülkemizin ağır sorunlarının  
farkında, milletimizin yaşadığı buhranın bilincin-
dedir. Bu ağır sorunların çözümü için kapsamlı ha-
zırlıkları ile huzur, refah ve kalkınma için projeleri 
vardır ve tamamdır. Bu gerçekler vatandaşlarımıza 
anlatılacaktır.

2. İktidar ve muhalefet arasında kutuplaştırılan 
toplumun hür iradesine ipotek koyacak karalama-
lar ve ithamların hız kazanacağı dikkate alınarak,  
verilecek her oyun değeri ve yeri mutlaka vurgu-
lanacak, partilerin birini diğeri ile korkutma oyun-

ları ve MHP’siz siyaset arayışlarına karşı uyanık  

olunacaktır.
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3.  Milliyetçi Hareket Partisine verilecek oyun 

ziyan olacağına yönelik sinsi ve kara propagandaya 

fırsat verilmeyecek, dedikodu ve nifak ile partilile-

rimizin mücadele heyecanını kırabilecek çabalara 

karşı dikkat edilecektir.

4. Karalama kampanyalarını etkisiz kılmak için 

siyasetimizin millî kimlik, millî devlet ve millî dil ile 

inanç hürriyetine riayeti, laikliğe bağlılığı, devlet ve 

millet sevgisi gibi temel görüşleri en yalın ve kucak-

layıcı yönüyle milletimize tanıtılacaktır.

5. Partimize, adaylarımıza veya mensuplarımıza 

yönelik korku ve kaygılar uyandırmaya dönük giri-

şimler ve kışkırtmalar mutlaka takip edilecek, bi-

reysel müdahalelere asla fırsat vermeden hukukun 

gereği yapılacak, Partimizin izlediği ve kamuoyunun 

takdir ettiği vakur çizgi ısrarla korunacaktır. 

6. Yaklaşan seçimin ve gerginleşen siyasal orta-

mın neden olacağı tartışma, kutuplaşma, cepheleş-

meleşmelerden uzak durulacak, tahrik ve tuzaklara 

karşı uyanık olunacaktır.
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7. Seçim propaganda sürecinde parti binaları-

mız, seçim bürolarımız ve tanıtım noktalarımız ile 

milliyetçi Ülkücü camianın bulunduğu veya müda-

vim olduğu siyasi ortam ve mekânlar kontrol ve di-

siplin altında tutulacaktır.

8. Vatandaşa doğrudan ulaşmamızda vazgeçil-

mez önemi olan medya kuruluşları ve mensupları 

ile seviyeli ve ölçülü ilişkiler kurulacak, Partimizin 

temel tespitleri dışındaki gereksiz beyanatlar ve gö-

rüntüler vermekten kaçınılacaktır.

9. Propaganda ve tanıtım için hazırlanacak yayın, 

ilan, afiş, pankart ve sloganlarda Partimizin Tüzük ve 

Programı’nda yer almayan, izin verilmemiş ifadeler, 

açıklamalar ve sloganlar kullanılmayacaktır. 

10. Milliyetçi Hareket ile özdeşleşmiş ve Parti-

mizin duyarlı olduğu millî kavram ve sembolleri  

kullanan veya istismar eden diğer siyaset odakla-

rına karşı duyarlı olunacak, yanlış yönlendirme ve 

kafa karışıklığını önlemek için bu konuda partililer 

bilgilendirilecektir.
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11.  Önümüzdeki süreçte Partimizin yükselişinin 
önüne geçmek için bir karşı kampanyaya sığınıla-
cağı düşüncesiyle, Partimizi ve adaylarımızı milleti-
mizin gözünden düşürmeye ve mensuplarımızı zan 
altında bırakmaya dönük maksatlı girişimlere karşı 
bilinçli olunacaktır. 

12. Yerel yöneticiliğe talip olan bütün adaylarca, 
görevlerine ve yörelerinin sorunlarına mutlaka vâkıf 
olunacak, adalet, ahlak, dürüstlük, hizmet, çalış-
kanlık ile millet ve bayrak sevgisi ekseninde tanıtım 
ve halkla ilişkiler faaliyetlerine ağırlık verilecektir.

13. Çalışma ve tanıtımlarda yapıcı, bütünleştirici 
olunacak, ayrılıkları tahrik eden, farklılıkları kaşıyan 
söylemlerden uzak durulacak, milletimizi bir arada 
tutan ortak değerlere vurgulanacaktır.

14. İnançlarımızın istismarından, yoksulluğun 
tahrikinden ve vicdanların yaralanmasından kesin-
likle kaçınılacak, kucaklayıcı, yapıcı ve sorunlara sa-
hip çıkan bir erdemli anlayış sergilenecektir.

15. İnsan merkezli bir faaliyet olan yerel yönetici-
liğin bu özelliği nedeniyle her eve ve her vatandaşa 
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ulaşılacak, şikâyetleri ve görüşleri dinlenecek, duy-
guları paylaşılacak ve kendi siyasetimizin önerileri 
ve aday projeleri toplumla yüz yüze paylaşılacaktır.

16. Yapılan her siyasi çalışmanın Partimizin ta-
nıtılmasındaki önemi ve değeri de dikkate alınarak 
hizmete talip olan adaylarımız, Milliyetçi Hareketin 
duruşunun, anlayışının, ahlakının ve düşüncesinin 
yerelde temsilcisi olduğunu unutmayacak, tanıtım 
faaliyetlerini kendisi ile Partimiz arasındaki bu has-
sas ilişkiyi düşünerek gerçekleştirecektir.

17. Seçimin önemi ve her oyun değeri topluma 
anlatılacak, bir vatandaşlık görevi, borcu ve sorum-
luluğu olarak iradenin tecelli etmesi için mutlaka 
sandığa gidilmesi ve oy kullanılması konusunda 
teşvik edilerek kamuoyu cesaretlendirilecektir.

18. Milliyetçi Hareket Partisinin ve adayları-
nın önünü kesmek için düzmece anket ve yok-
lamalar ile yapay gündemler oluşturulması dik- 
kate alınarak partililerimizin mücadele heyecanı-
nı kırabilecek oyunlara karşı uyanık olunacak, bu  
konuda vatandaşlarımız ve partililerimiz önceden 
bilgilendirilecektir. 
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19. Seçim kampanyaları sürecinde halkla ilişkiler 

ve tanıtım faaliyetlerinde yararlanmak üzere ortak 

fikir ve kampanya oluşturmak için Genel Merkez 

açıklamaları hassasiyetle takip ve analiz edilecek, 

politik ve ideolojik söylemlerin sınırı bu görüşler 

çerçevesinde çizilecektir. 

Milliyetçi Hareket Partisi, bugüne kadar olduğu 

gibi önümüzdeki süreçte de, hiçbir dayatma, tuzak 

ve senaryoya kapılmadan milletimizin bekasının ko-

runması, kardeşliğinin sürdürülmesi, ağır ekonomik 

sıkıntılarının aşılması ve vatandaşımıza hizmet gö-

türülmesi konusunda yapıcı ve uzlaşmacı siyasetini 

sürdürecektir.

Partimizin bugüne kadarki ilkeli siyaseti ve du-

ruşu bundan sonra yapabileceklerinin işareti ve te-

minatıdır. Şimdi sıra, milletimizin başarılı kadroları-

mıza yerel yönetimlerde yeniden görev vermesine 

ve yeni yönetimleri adaylarımıza emanet etmesine 

gelmiştir.
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Milliyetçi Hareket, aziz milletimizden alacağı 
böylesi bir büyük destek ile yerelden genele, fertten 
millete kadar ülkemizin bütün sorunlarını aşacak, 
yaşanan buhrana son verecek hazırlık, kararlılık ve 
güçtedir.

Yaklaşan Mahallî İdareler Seçiminin aziz mil-
letimize, demokrasimize, Partimize, dava arkadaş-
larımıza hayırlı sonuçlar getirmesini; ahlakı göz 
ardı etmeyen siyasi bir rekabet ortamında huzur ve 
güvenlik içinde bir seçim yaşanmasını temenni edi-
yorum.

Bu vesile ile seçime giden yolda bütün aday ar-
kadaşlarıma üstün başarılar diliyor, Yüce Allah’ın, 
Türkiye’ye sahip çıkma mücadelesinde Milliyetçi 
Hareketin emeğini ve alın terini karşılıksız bırakma-
yacağına inanıyorum.





01 NİSAN 2009
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Aziz Dava Arkadaşlarım,

29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahallî İdareler 

Genel Seçimleri aziz milletimizin yüksek katılımıy-

la, münferit olaylar haricinde huzur ve sükûn içinde 

gerçekleşmiştir.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve dava arka-

daşımız Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki-

lerin seçim gezileri esnasında uğramış olduğu elim 

helikopter kazasında Hakk’ın rahmetine kavuşmuş 

olmaları ile seçim heyecanı yerini haklı olarak hü-

züne bırakmıştır. Demokrasi şehitlerine Cenab-ı 

Allah’tan rahmet diliyorum.
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Yerel yöneticilerin belirlenmesini sağlayacak bir 

seçim olmasının ötesinde, altı yıl dört ayı aşan sü-

redir Türkiye’yi yönetme iddiasındaki Adalet ve Kal-

kınma Partisine bir ders ve ihtar anlamı da taşıyacak 

demokratik fırsat için vatandaşlarımız bu koşullar 

altında sandık başlarına gitmişlerdir.

Seçim esnasında beldelerine, ilçelerine, kentleri-

ne sahip çıkmak, ülkelerinin geleceğinde söz sahibi 

olmak için yoğun bir teveccühle iradelerini sergi-

leyen aziz milletimizin ilgi ve desteği memnuniyet 

verici olmuştur.

Seçim sonunda yaşayacağı kayıpları önceden 

anlayan Adalet ve Kalkınma Partisinin hükûmette 

olmanın bütün imkânlarını kendi başarısı için sefer-

ber etmesi, ahlak ve hukuk dışı uygulamaları, hiçbir 

vicdani, demokratik ve etik endişe taşımaksızın her 

değeri istismar etmekten çekinmemesi bu kampan-

ya döneminin en belirgin yönü olmuştur.

Geçmişte yaşanan gelişmeler, iktidar zihniye-

tinin yerel yönetimleri demokratik hizmet alanı  
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olarak değil âdeta ele geçirilmesi gereken bir mevzi 

olarak nitelendirdiğini ortaya koymuş, bu imkânla-

rı kaptırmamak ve terk etmemek için hükûmet her 

türlü yasal veya yasal olmayan girişimleri meşru 

görerek seçim gününe kadar gelinmiştir.

Sandığa giden aziz milletimizin büyük ekseriyeti, 

üzerinde oynanan oyunları fark etmiş, iktidar zihni-

yetinin tehdit, şantaj, iftira, baskı, dayatma, rüşvet 

ve yönlendirmelerine rağmen artık gerçekleri gör-

meye ve uyanmaya başladığını göstermiştir. 

Nitekim bundan yaklaşık 21 ay önce çok büyük 

bir oy desteği ile ikinci defa milletimizden yetki 

alan Adalet ve Kalkınma Partisi, rekor sayılacak bir 

süre içinde büyük bir kayba uğramış, muhalefetin 

tamamı az veya çok bir yükseliş yaşamıştır. Bu so-

nuç bundan sonraki siyasi gelişmeler için çok önem-

li görülmelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi, bu seçimden yaşanan 

bütün olumsuzluklar ve dayatmalara karşı alnının 

akıyla çıkmış, il belediye başkanlığı sonuçlarına göre 
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7.035.949 vatandaşımızın verdiği destekle İl Genel 
Meclisi Üyeliklerindeki oranımız % 16.1’e yüksel-
miştir. 

Bu teveccüh ile 1’i büyükşehir, 10 il merkezi ve 
129 ilçe merkezi olmak üzere toplam …. Beledi-
ye Milliyetçi Hareket Partimizin değerli adaylarına 
emanet edilmiştir.

Ülke sathında çok sayıda adayımız, İl Genel 
Meclisi ve Belediye Meclis Üyeliklerine seçilmiş, yö-
relerinin geleceğine damga vurma, hemşehrilerine 
sahip çıkma ve Milliyetçi Hareketin görev ve hizmet 
şuurunu temsil etme imkânına kavuşmuşlardır.

Milliyetçi Hareket Partisinin ve adaylarının bu de-
mokratik sınavı, bütün yurtta büyük bir seferberlikle 
yürütülen fedakârlığın, gece gündüz demeden harca-
nan emeklerin, hane hane gezilerek yapılan görüşme-
lerin, sokaklarda, meydanlarda, çarşılarda, tarlalarda 
dökülen alın terlerinin ve göz nurlarının muhterem 
sonucudur ve ne kadar iftihar edilse azdır.

Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarının bü-
tün tahrik ve tertiplere, hile ve tuzaklara, iftira ve  
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fitnelere rağmen korudukları metanet ile göster-
dikleri üstün çalışmalar ve yüksek uyanıklık her tür-
lü takdirin üzerindedir. 

Elbette her seçimin kazananı olduğu kadar ver-
diği mücadelenin karşılığı olarak haklı neticesine 
ulaşamayanı da olacaktır. Ancak bu ne hevesleri kı-
rıcı bir geri çekilmeye ne de ümitsizlikle siyasal bir 
karamsarlığa neden olmamalıdır.

Bilinmelidir ki Partimize verilen her destek ve 
her oy bizim için siyasi namusumuzun bir belgesi ve 
asla ve asla zayi olmayacak siyasal duruş ve karar-
lılığın ifadesidir. 

“Üç Hilal”e vurulan her mühürle, hiçbir parti 
mensubumuzun ve Ülküdaşımızın Milliyetçi Hare-
ket Partisi dışındaki partilerde arayacağı bir siyasal 
çözüm ve tercihinin olmayacağı bütün oyunlara 
rağmen açıklıkla ortaya konmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisinin değerli adayları-
na duyulan her destek teslimiyete karşı kararlı bir 
duruşun, iktidara toplumsal bir tepkinin ve yüksek 
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ahlakın ifadesi olmuş; ahlaksızlığa, yolsuzluğa, yok-
sulluğa, kutuplaşmaya karşı çıkışın ihtarı niteliğini 
de taşımıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi elbette ki her siyasal 
hamlesini sonuç almaya yönelik olarak yapmayı is-
temektedir. Ancak bizim için önemli olan yalnızca 
aziz milletimizden aldığımız güç ve ilham ile hareket 
etmek, takdirin ise sevdalısı olduğumuz millete ait 
olduğunu unutmamaktır.

1969 yılında Adana’da bir spor salonunda topla-
nan bir avuç mücadele adamının açtığı yolda, yal-
nızca bir milletvekilliği ve birkaç kasabanın belediye 
başkanlığından çıkılan 40 yıllık muhteşem yolcu-
lukta bugün erişilen merhale gurur vericidir.

Davasına inanmış, milletine güvenen, devletini 
savunan ve demokrasiye itimat etmiş kadrolarımı-
zın ve mensuplarımızın bu inanç ve kararlılığı eksil-
meden sürdüğü takdirde aziz milletimizin gözüne 
ve gönlüne çekilmek istenen perdeler mutlaka birer 
birer yırtılacak ve Türkiye kadrolarımızın yönetimini 
tercih edecektir. 
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Bilinmelidir ki, Milliyetçi Hareketin mensupları, 

büyük Türk milleti için ülkü edindikleri millî devlet 

ve millî kimliğin korunması ile kalkınma ve demok-

rasi mücadelesini, alınları ak, başları dik, yürekleri 

inançla dolu olarak sürdürecektir.

Seçimden sonra oluşacak yeni dönem, bütün 

siyaset kurumuna olduğu kadar Milliyetçi Hareket 

Partisine de darboğaza sürüklenmiş ülkemizin ve 

aziz milletimizin geleceğinde yeni bir sorumluluk ve 

görev yüklemektedir.

Gelişmeler, Adalet ve Kalkınma Partisinin altı 

yıl dört ayı aşan iktidarının sanal başarılarının birer 

birer sönmeye, dökülen makyajının altından yok-

sulluk, yolsuzluk, teslimiyet ve taviz üzerine ku-

rulu gerçek yüzünün görünmeye başladığını işaret  

etmektedir.

Bugüne kadarki icraatları ile hiçbir toplumsal 

mesajdan ders ve anlam çıkaramadığı düşünülürse, 

iktidar zihniyetinin yönetimi ile Türkiye’nin daha 

fazla mesafe alamayacağı anlaşılmaktadır.
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Küresel gelişmelerin aleyhimize şekillendiği, gi-
derek güçsüzleşen Türkiye’nin içe doğru kapanma-
ya başladığı bu kara tabloda, aziz Türk milletinin 
birliği ve beraberliği ile Türk devletinin bütünlüğü 
üzerindeki risk ve tehditler artık kırılma noktasına 
dayanmıştır.

Bu itibarla öncelikli demokratik görevimiz Milli-
yetçi Hareket Partisini ilk genel seçimlerde iktidara 
taşıyacak kadroların tespiti için Türkiye’nin geleceği 
üzerinde çok önemli etkileri olacak il ve ilçe kongre-
lerinin tamamlanmasından sonra 2009 yılı içinde 9. 
Olağan Büyük Kurultayın gerçekleşmesidir.

Burada önemli olan MHP kadrolarının taşıdıkları 
misyona uygun olarak çizgilerini ve ilkelerini muha-
faza etmeleri, tutarlı ve istikrarlı yükselişi hiçbir en-
gele takılmadan sonuna kadar gözetmeleridir.

Bunun yanı sıra Türkiye’nin içinde bulunduğu si-
yasal, sosyal, ekonomik ve kültürel bunalımın sebep 
olabileceği siyasal gelişmelere ve değişimlere karşı 
her yönden hazırlıklı olunmalı ve kongre süreçleri 
bunun için bir fırsat olarak görülmelidir.
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Seçim dönemi Partimize yakışır bir siyasi olgun-
luk ve sükûnet içinde sürdürülmüş ve sonuçlandırıl-
mıştır. Her seçim millet adına alınan yeni bir görev 
ve sorumluluk demektir. Milliyetçi Hareket olarak 
bunun sorumluluğunun ve şuurunun farkındayız.

Beklentimiz ve ümidimiz kavga, dayatma ve inat 
ile artık Türkiye’nin yönetilemeyeceğini herkesin 
anlamış olması, Milliyetçi Hareketin millî hassasi-
yetlerde sağduyu ve kucaklaşma çağrılarının cevap 
bulmasıdır.

Türkiye’nin ciddi risklerle yüz yüze geldiği bu dö-
nemde bunaltıcı baskı ve karşı propagandaya rağ-
men, Milliyetçi Harekete gönül vermiş, başarısına 
destek olmuş bütün vatandaşlarıma sevgi ve say-
gılarımı sunuyorum.

Bu düşüncelerle, Cenab-ı Allah’ın yardım ve 
desteğinin, asla tükenmeyecek bu mücadelede 
canla başla hizmet yarışında bulunan “Türkiye 
Sevdalıları”nın üzerinde olmasını diliyorum.

Seçim öncesi ve seçim süresince demokrasimi-
zin layıkıyla işlemesi için gece gündüz demeden  
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tarafsızca hizmet vermeye çalışan bütün kamu gö-
revlilerine teşekkür ediyorum.

Seçimin propaganda döneminde Milliyetçi Ha-
reket Partisine gönül vererek, aday adayı olan, 
adaylarımızla kol kola giren, “Üç Hilal”li bayrağı-
mızı taşıyan, yakalarına rozetlerimizi takan, araçları 
ile konvoylarımıza katılan, evinde ve işinde yüreği 
bizim için atan, mitinglere, toplantılara koşarak iş-
tirak eden, marşlarımızı, türkülerimizi çalan ve söy-
leyen fedakâr, vefakâr ve aziz dava arkadaşlarımı 
içtenlikle kutluyorum.

Türkiye’mizin kurtuluşu ve yükselişi yolunda ter-
temiz duygular ve büyük bir inançla mücadele eden 
kadrolarımızın yanında olan ve onlardan destekle-
rini esirgemeyen aziz milletimize canı gönülden ve 
minnet hissiyatımla şükranlarımı sunuyorum.



29 EKİM 2009
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Aziz Dava Arkadaşlarım,

Türkiye’nin, hayatın her alanında ağır buhran ve 

bunalım yaşadığı bir dönemde Partimizin ve men-

suplarımızın üstlendiği millî sorumluluğun önemi 

daha da artmıştır.

AKP hükûmetlerinin çatışmacı ve ayîrımcı anla-

yışı toplumda gerilim ve öfkeyi yükseltmiş, küçük 

bir kıvılcımın büyük patlamalara neden olacağı bir 

toplumsal hassasiyet ortamı doğmuştur.

İyi şeyler olacağı müjdesiyle kafası karıştırılmak 

istenen milletimizin PKK teröristlerine yapılan kar-

şılama törenlerine yönelik haklı tepkileri, ortamı 

tahriklere açık hâle getirmiştir.
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Bizim aylardır yaptığımız uyarılarımızın toplum-

da kabul görülmeye başlamış olması memnuniyet 

verici olsa da bu acı gerçeklerin neden olduğu kırıl-

gan ve hassas toplumsal yapı her an patlamak üzere 

yoğun bir gerilim de biriktirmiştir.

Hükûmetin İmralı ile iş birliği yaparak içeriğini 

açıklamaktan ısrarla kaçındığı “PKK açılımı”na kar-

şı Partimizin özellikle yaz başından bugüne kadar 

verdiği yoğun mücadele, milletimizin takdirini ka-

zanmış ve öngörülerimizdeki haklılığı ortaya çıkar-

mıştır.

Bu haklılık, akıl, sabır, dikkat ve titiz analizle-

rin neticesinde oluşmuş, hükûmetin bütün propa-

ganda kanallarını kullanmasına ve iş birlikçi “kötü 

adamları” devreye sokmasına rağmen gerçekleşmiş 

ve başarılmıştır.

Toplumca kabul gören bu tavırlarımızın ve duru-

şumuzun devamı hem Partimizin yükselişi için hem 

de milletimizin geleceği için son derece önemli hâle 

gelmiştir.



55

Ne var ki, uyanan milletimizin şehitlerine, gazi-
lerine sahip çıkarak gösterdikleri öfke ve tepkinin 
şimdilik geri adım atan hükûmeti yıkım niyetinden 
vazgeçirdiğini söylemek mümkün değildir.

Türkiye’yi çözülmeye sürükleyen aktörlerin, kısa 
bir moladan ve durum değerlendirmesinden sonra 
yeni oyun ve tuzaklar eşliğinde ortaya çıkacakları 
beklenmelidir.

Bu konuda özellikle millî meselelerde hassasi-
yeti çok yüksek olan Milliyetçi Hareketin mensup-
larına yönelik tahrik arayışları başlatılacağına dair 
işaretler alınmıştır.

Yıllar içinde sabır ve özenle ulaştığımız teveccü-
hün ve ilerlediğimiz iktidar yolunun, doğru zanne-
dilen masum fakat yanlış adımlarla heba olmasına 
izin verilmesi mümkün değildir.

Geçtiğimiz yıllar içerisinde milliyetçiler ve Ülkü-
cüler çıkartılmak istenen kavgaların tarafı olmamış, 
karanlık sokaklardan uzak durarak ülkemizi küresel 
senaryolardan korumuşlardır. 
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Bugün de aynı metanetin korunacağı düşünce-
siyle bu çok hassas dönem boyunca, Milliyetçi Ha-
reket Partisinin yöneticileri, mensupları şu hususla-
ra önemle dikkat ve riayet edeceklerdir: 

1. Toplumun her kesimini derinden etkileyeceği 
anlaşılan önümüzdeki süreçte AKP ve iş birlikçileri-
nin hazırladıkları muhtemel tuzaklara karşı uyanık 
olunacaktır. 

2.  Milliyetçi, hareket, ocak, ülkü, hilal gibi Par-
timizin sembollerini çağrıştıran, istismar eden veya 
kullanan bizim dışımızdaki yabancı dernek, parti, 
kurum gibi oluşumlardan uzak durulacak, bu grup-
larla bağımızın olmadığı kamuoyuna anlatılacaktır.

3.  Dengeli ve sabırla oluşturulan güveni sarsmak 
ve siyasetimizi yalnızlaştırmak için yapılacak tah-
riklere dikkat edilecek, bu hassas ortamda gerilim,  
tartışma ve çatışmadan mutlaka kaçınılacaktır. 

4. Partimize doğrudan nüfuz edemeyen odak-
ların, eski Ülkücü veya eski MHP’li sıfatı ile bilinen 
şahıslar üzerinden makale, toplantı, söyleşi gibi 
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faaliyetlerle tabanımızı yönlendirme, duruşumuzu 
sorgulatma arayışlarına karşı uyanık olunacak, bun-
ların gerçek yüzleri ve maksatları konusunda parti-
liler uyarılacaktır.

5. Partimizin düzenlediği toplantı ve kararlaş-
tırılmış kampanyalarının haricinde münferiden ha-
reket ve tepki gösterilmeyecektir.

6. Genel Merkezin belirlediği işaret, slogan, 
marş, sembol ve kavramlar dışında materyal kulla-
nılmayacak, tanıtım disiplinine riayet edilecektir.

7. Demokrasi dışı odakların siyasete müdaha-
leye davet eden çağrılarına dikkat edilecek, parti-
lilerimiz ve aziz milletimizin bu konuda bilgilenmesi 
sağlanacaktır.

8. Milletimizin gönlünde yükselen Partimizi göz-
den düşürmeye, milliyetçilere yönelik korku ve kay-
gılar uyandırmaya dönük girişimler ve kışkırtmalara 
karşı Partimizin vakur çizgisi korunacaktır. 

9. Ortak fikir ve tutum oluşturmak için  
Genel Merkez açıklamaları ve Grup Toplantıları  
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hassasiyetle takip ve analiz edilecek, politik ve  
ideolojik söylemlerin sınırı bu esaslar üzerinde  
çizilecektir. 

10. Oluşacak gerilimler ile partililerimize yönelik 
faaliyetler sürekli kontrol edilecek ve değerlendir-
meler vakit kaybetmeksizin Genel Merkeze ulaştı-
rılacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi, hiçbir dayatma, tuzak 
ve senaryoya aldırmadan yalnızca büyük Türk mil-
letinin yükselişi yolunda yürüyecektir. 

40 yıllık bir mücadelenin yanlış hesaplar ve dav-
ranışlarla zarar görmemesini sağlamak hepimize 
düşen bir görev ve davamızın vazgeçilmez sorum-
luluğudur.

Partimiz tamamen meşru zeminde demokrasinin 
sunduğu imkânları sonuna kadar kullanarak ülkemi-
zin meselelerini aşmak ve kamuoyunu uyandırmak 
konusunda kararlıdır.

Bu maksatla önümüzdeki dönemde yurdumuzun 
her yöresinde yapılacak olan “Bin Yıllık Kardeşliği 
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‘Yaşa’ ve ‘Yaşat’ ” açık hava toplantılarına teşkilat 
mensuplarımızı ve aziz milletimizi davet ediyorum.

8 Kasım 2009 tarihinde yapacağımız “Sonsuza 
Kadar ‘Var ol’ Türkiye” 9.Olağan Büyük Kurultayı-
mıza bu yüksek ülkülere ulaşma heyecanı ve azmiy-
le gireceğimize ve sürdüreceğimize yürekten inanı-
yorum.

Milliyetçi Hareketin aziz mensupları, millet vicda-
nında bir çığ gibi büyüyen millî uyanışın önünde hiç 
bir engelin durmasına asla izin vermeyeceklerdir.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun.





19 KASIM 2009
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Aziz Dava Arkadaşlarım,

Yıllardan beri kimliklerin tahriki ile ülkemizi et-

nik ayrıştırma çabasındaki Adalet ve Kalkınma Par-

tisinin 2009 yılı yaz başından itibaren “Kürt açılımı” 

adı ile başlattığı “yıkım projesi” üzerindeki ısrarı 

sürmektedir.

Hükûmet, TBMM’de yapılan görüşmelerden 

sonra dönüşü olmayan bir yola girmiş, Türk milletini 

ikna edememesi hâlinde siyasetten tamamen tasvi-

ye olacağı bir sürecin mahkûmu hâline gelmiştir.

Özellikle Habur sınır kapısından giriş yapan 

PKK’lılar için yapılan hükûmet teşrifatı ile kutlama 
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gösterilerinin kamuoyunda oluşturduğu haklı infi-
al oyunu tersine çevirmiş ve milletimizin gerçekleri 
daha iyi görmesini sağlamıştır.

Bu kritik tarihe kadar elindeki hükûmet imkânla-
rını kullanarak yoğun bir ikna kampanyası düzenle-
yen AKP Hükûmeti, kamuoyunun aklını karıştırmak 
için bütün vasıtaları kullanmış ve yakın ilişki kurdu-
ğu iş birlikçi lobileri sözde açılım sürecinin kamuo-
yuna mal olması için seferber etmiştir.

Görülmemiş uyum olduğundan bahisle, resmî 
ve özel kurumları, çok sayıda medya organını, sözde 
sivil toplum teşkilatlarını, çıkarcı strateji kuruluşla-
rını, yandaş yazar ve çizerleri bir araya getirerek “yı-
kım cephesi” oluşturmuştur.

Söz konusu cephe faaliyetleri ile açılım kutsan-
mış, sürecin sonunda nasıl demokratik bir devlet ve 
topluma ulaşılacağına dair aldatıcı söylemler eşli-
ğinde sürece karşı çıkanlar lanetlenmiştir.

Özellikle yıkım projesinin sözde siyasal nemasını 
kimseyle paylaşmadan hal yoluna koymak isteyen 
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AKP’nin süreç içinde yeni ortakları ortaya çıkmış, 
AKP, PKK, Peşmerge ve İmralı sürece müdahil ola-
rak rol paylaşmışlardır.

Bu iş birlikçi cephenin yürüttüğü çok yönlü ka-
ralama ve karartma çalışmalarının öncelikli hedefi 
yıkıma başından beri direnen ve ısrarla karşı çıkan 
Milliyetçi Hareket Partisi ve mensupları olmuştur.

Milletimizin yüksek hassasiyetleri ile oynamanın 
bedelini her geçen gün eriyerek ödemeye başlayan 
AKP zihniyeti, yaşadığı çöküşü durdurmak için her 
yolu ve yöntemi meşru ve mübah göreceği bir çare-
sizliğin içine düşmeye başlamıştır.

Bu konuda yaşadığı panik hâli hükûmetin çözüm 
adı altındaki her payandaya tutunmak zorunda ka-
lacağını, ahlaki olsun veya olmasın her fırsatı dene-
yeceğini işaret etmektedir.

Nitekim, geride kalan haftalarda, Partimizi yıp-
ratmak için sürekli tekrarlanan, kandan beslenen 
bir parti olduğumuza dair iftiralar, merhum lide-
rimiz Türkeş Bey’in hatıralarına yapılan asılsız ve 



66

dayanaksız göndermeler, şehit cenazelerinden ne-
malandığımıza dair ahlak dışı beyanlar ile sözde eski 
MHP’li olduğunu iddia eden şahıslar üzerinden oy-
nanan oyunlar kamuoyunun malumudur.

Sözde açılım üzerine şehadeti, gaziliği ve terör-
le mücadeleyi sorgulatarak milletimizde estirdiği 
öfke dalgası ile her geçen gün kan kaybeden ikti-
dar partisinin Partimizi marjinal göstermek için yeni 
oyunlar içine gireceğine dair güçlü emareler ortaya 
çıkmıştır.

Bu itibarla, Milliyetçi Hareket Partisinin her se-
viyedeki yöneticileri ve mensupları önümüzdeki 
siyasal süreci dikkatle değerlendirerek, karşımıza 
çıkması muhtemel gelişmeler ve karalama kampan-
yaları konusunda uyanık ve hassas olmak, kamuo-
yunu da bilgilendirmek durumundadırlar.

Bu kapsamda olmak üzere önümüzdeki  
süreçte de;

1. AKP Hükûmeti tarafından, millî olan değerlere 
saldıranlar baş üstünde tutulmaya devam edilecek, 
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bayrağa sahip çıkanlar, Türk milletinden bahseden-
ler, kardeşliğe çağıranlar ve onların savunucusu Mil-
liyetçi Hareket Partisi, bölücülükle, ayrımcılıkla ve 
kandan beslenmekle suçlanmaya hayasızca devam 
edilecektir. 

2. Toplumdaki uyanışın kendisini tarihe gömece-
ğini gören AKP Hükûmeti, bir yandan sözde yıkım 
sürecinde yol almak isterken diğer taraftan tek mil-
let, tek devlet, tek bayrak, tek vatan gibi kavramla-
rın takiyesini yapmayı ısrarla sürdürecektir.

3. AKP Hükûmeti, Türkiye’yi ayağa kaldırmak 
için iktidara talip olan Milliyetçi Hareketin önünü 
kesmeye çalışacak, iş birlikçi kurum ve kuruluşlar 
vasıtasıyla yapacağı düzmece anket ve yoklamalar-
la, güdümlü makalelerle ve manşetlerle milletimizi 
aleyhimize yönlendirmeye hız verecektir.

4. Bir yandan şehitlerimize yapılan cenaze tö-
renlerine katılan vatandaşlarımız eleştirilecek, di-
ğer yandan şehit aileleri ziyaret edilerek, onlarla bir 
araya gelinerek, sürece karşı en duyarlı olan aileler, 
“PKK açılımı”na razı etmek için uğraşılacaktır.
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5. Sözde açılım süreci AKP ile PKK ve İmra-

lı canisi arasındaki gizli ilişki ve iş birliğini ortaya  

çıkarmıştır. Toplumda büyük bir tepki alan bu iş 

birliğinin baskısından kurtulmak için hükûmet be-

bek katili ile uzlaşma arayışlarına girecek, onun  

ağzından çıkacak beyanlarla kendisini süreçten  

dışlamaya çalışacaktır.

6. İnfaz şartları gevşetilen ve serbest kalmak için 

hükûmeti fırsat gören İmralı Canisi ise önümüzdeki 

günlerde AKP’nin sipariş verdiği açıklamaları yapa-

bilecek, Milliyetçi Hareket Partisinin duruşunu mar-

jinalleştirecek, süreçten AKP’yi aklayacak yeni bir 

karalama kampanyasının başaktörü olacaktır.

7. Milliyetçi Hareket Partisinin yükselişinde sa-

lonların, meydanların büyüyen kalabalıkları görül-

dükçe, bunların kendi tabirleriyle bindirilmiş kıtalar 

olduğu iddia edilerek yandaşlarının paniği önlen-

meye çalışılacaktır.

8. Elindeki tek başına iktidar gücünü kullana-

rak kamu görevlileri üzerinde baskılar yapabilecek,  
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Milliyetçi Hareketi sokağa ve kavgaya çekebilmek, 
siyasal bölücülerin karşısına oturtabilmek için fırsat 
kollanacaktır.

Yukarıda yer alan muhtemel gelişmeler, öngö-
rüler ve değerlendirmeler, Partimizin siyasetinin ve 
duruşunun anlatılmasında, kamuoyu oluşturmada 
ve milletimize yönelik karanlık kampanyaların kırıl-
masında dikkate alınacaktır.

Hiçbir yalan, iftira ve tuzağın Milliyetçi Hareke-
tin millet vicdanında yükselmeye başlayan tevec-
cühüne engel olunmasına müsaade edilmeyecek, 
her geçen gün irtifa kaybeden ve panik hâli yaşayan 
iktidar zihniyetinin sataşma, tahrik ve oyunlarına 
fırsat verilmeyecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin birliği, 
beraberliği ve kardeşliğine yönelik alçak saldırılar 
karşısında sonuna kadar dik durmaya, mücadele et-
meye ve hesap sormaya hazır ve kararlıdır.





24 HAZİRAN 2010
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Aziz Dava Arkadaşlarım,

Türkiye’nin varlığı, Türk milletinin geleceği açı-

sından karanlık bir dönemin bütün sancıları yaşan-

maya başlanmıştır.

Millî devlet ve üniter yapının tasfiyesi, milleti-

mizin kimliksizleştirilmesi, yapay azınlıklar oluştu-

rulması ve bin yıllık kardeşliğin tahribine yönelen 

süreç beraberinde beka düzeyinde tehlikeleri barın-

dırmaktadır.

Türkiye, yaygınlaşan terör eylemleri, azan  

bölücülük ve tırmanan etnik tahrikler karşısında 

yakın tarihinin en ağır güvenlik tehditleriyle karşı 

karşıyadır.
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Güçsüz ve takatsiz düşürülen ülkemizde hükû-
met yönetme yeteneğini ve iradesini tamamen 
kaybetmiştir.

Son haftalarda toprağa verilen şehitlerimizin, 
bağrımıza bastığımız gazilerimizin ve terör mağdur-
larının artış göstermesi, kanlı terör örgütünün hain 
emellerine ulaşma konusunda yeni bir aşamaya 
geçtiğini göstermektedir.

Hükûmetin açılım adını verdiği “yıkım projesi”, 
PKK terör örgütüne hayallerinin bile ötesinde zemin 
ve imkân kazandırmıştır.

Bölünme dinamikleri, terör eylemleri refakatin-
de harekete geçmiş, AKP, PKK, Peşmerge ve İmralı 
sürece müdahil olarak rol ve sorumluluk paylaşmış-
lardır.

Bu karanlık tabloda, Türk milletinin birliği ve be-
raberliği ile Türk Devleti’nin bütünlüğü üzerindeki 
tehditler kırılma noktasına dayanmıştır.

AKP iktidarı ile iş birlikçileri bu tehlikeli yolda 
ilerlemekte ısrarcı olurlarsa bunun vebalini taşımak 
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ve elbette ki siyasi ve hukuki bedelini ödemek duru-
munda olacaklardır.

Ancak, bu hesabın tahsilatından daha da önem-
li ve öncelikli hâle gelen husus, giderek artan top-
lumsal gerilimler, kutuplaşmalar, siyasallaşan bö-
lücülük ve yıkıcı politikaların keskinleştirdiği etnik 
kışkırtmalardır.

Artan terör eylemlerinin neden olduğu gerilim, 
haklı ve demokratik toplumsal tepkilerin giderek 
kontrolden çıkacağı tehlikeli çatışmalara açık has-
sas bir ortam yaratmıştır.

Özellikle yıllardır süren bölücü terörün etkisiz 
tedbirlerle bir türlü bitirilemeyişi, etnik ayrımcılığın 
doğrudan hükûmet tarafından dillendirilmesi, top-
lumda terörün bitirilemeyeceğine dair güvensizlik 
ve umutsuzluk uyandırmıştır.

Çoğalan şehadetlerin oluşturduğu heyecan  
dalgasını, kitleleri birbirine düşürmek için toplumsal 
bir zemin olarak görmek isteyecek odakların tahrik-
lerine açık bir ortam fazlasıyla oluşmuştur.
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Çok küçük bir kıvılcımın, tetiklenmiş bir kış-
kırtmanın bile boyut ve anlam değiştirerek yaygın  
toplumsal çatışmalara dönüşme riski özellikle “söz-
de açılım”, “özde yıkım” politikaları ile had safhaya 
ulaşmıştır.

Bu çatışma iklimi ve gerilim ortamı, PKK terör 
örgütünün yirmi altı yıldır elde etmeyi amaçlayıp 
ulaşamadığı etnik kutuplaşmanın, doğrudan hükû-
met eliyle geldiği ve temsil edildiği zirve noktasıdır.

Bizim, bir yılı aşan süredir “açılım” denen “yıkı-
ma” karşı ısrarlı uyarılarımızın toplumda kabul gör-
meye başlamış olması elbette ki ülkemizin esenliği 
açısından memnuniyet vericidir.

Özellikle Habur sınır kapısından giriş yapan 
PKK’lılar için yapılan hükûmet teşrifatı ile kutlama 
gösterilerinin kamuoyunda oluşturduğu infial mil-
letimizin gerçekleri daha iyi görmesini sağlamıştır.

Ancak, bu acı gerçeklerin neden olduğu kırılgan 
ve hassas toplumsal yapı her an patlamak üzere yo-
ğun bir öfke ve gerilimi de içten içe biriktirmiştir.
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Bundan daha da vahimi ise hükûmetin bunca 

can ve mal kaybına rağmen yıkım projelerini sürdü-

receğine dair açıklamalar yapmaya devam ediyor 

olmasıdır.

Kimliklerin tahriki ile ülkemizi etnik ayrıştırma 

çabasındaki AKP zihniyetinin 2009 yılı yaz başından 

itibaren “Kürt açılımı” adı ile başlattığı “yıkım proje-

si” üzerindeki ısrarının süreceği gözlenmektedir.

Bu durum, yalnızca vatan evlatlarımızın acı ka-

yıplarının devamının ilan edildiği talihsiz bir yanlışı, 

sapmayı ve inadı değil; aynı zamanda son derece 

gerilen toplumun tepkilerinin tahammül ve akıl sı-

nırlarını zorlayacağını da işaret etmektedir.

Duyarsız kalınamayacak kadar ağır tahrikler ve 

travmalar karşısında, Başbakanın hazmettirme ola-

rak formüle ettiği, milletimizi “kimliksizleştirme”, 

manevi değerlerimize karşı “duyarsızlaştırma”, te-

röre, bölünmeye ve ihanete karşı “alıştırma” siyase-

ti, milletimizin uyanması ile iflas etmiştir. 
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Yabancı başkentlerde kurgulanan küresel oyu-

nun önündeki yegâne engel olarak duran Milliyet-

çi Hareket Partililere ve Ülkücülere yönelik tahrik 

ve tuzakların öteden beri sahnelenmeye çalışıldığı 

herkesin bildiği gerçeklerdir.

Şimdi de, ülkemizi yıkmaya ve milletimizi parça-

lamaya niyetlenmiş cephenin yürüttüğü karalama 

kampanyalarının öncelikli hedefi, yıkıma başından 

beri tek başına direnen Milliyetçi Hareket Partisi ve 

mensupları olmuştur.

Geride kalan dönemde, iç ve dış gelişmeler kar-

şısındaki millî duruşumuz, millî meseleler karşısın-

daki kırılmayan çizgimiz ve sorunlara kapsamlı ve 

kucaklayıcı yaklaşımımız, mensuplarımızı millî ve 

manevi değerlerin tek temsilcisi, Milliyetçi Hareket 

Partisini de ilkeli ve erdemli siyasetin merkezi hâli-

ne getirmiştir.

Partimiz, geçtiğimiz yıllarda devleti veya mille-

ti doğrudan hedef alan gerilimi ortadan kaldırmak 

üzere etkili siyasal hamleler yapmaya başlamıştır.
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Bu nedenle, milletimizin yüksek hassasiyetleri 
ile oynamanın bedelini evlatlarımıza şehadetlerle  
ödetmeye başlayan AKP zihniyeti panik ve öfke hâ-
lindedir.

Hükûmet, yaşadığı çöküşü durdurmak için her 
yolu ve yöntemi meşru ve mübah göreceği bir çare-
sizliğin içine düşmeye başlamıştır. 

Ülkemizi tehlikeli uçurumlara götürme konusun-
da karşısındaki en büyük engelin Partimiz ve partili-
lerimizin olduğunu bilen kanlı terör örgütü  de yeni 
hesaplar içindedir.

Teröristler, çatışma başlatarak toplumsal neti-
ceye ulaşmak için yüksek hassasiyete sahip kitlele-
rin tahrik edilmesinin sonuç verebileceğini görmüş-
lerdir.

Terörle mücadeledeki aczi, “açılım” denen yı-
kımla yaşadığı telaş hâli hükûmetin sözde çözüm adı  
altındaki her payandaya tutunmak zorunda  
kalacağını, ahlaki olsun veya olmasın her fırsatı  
deneyeceğini işaret etmektedir.
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Siyaseten tutunabilmek için feda edemeyeceği 
hiçbir mukaddesat, değer ve maneviyat kalmamış 
olanların, koltuklarını kaybetmemek adına her tür-
lü iftira, tuzak, yalan ve oyuna başvurmaları bek-
lenmektedir.

Kanlı terörün ise özellikle Partimize ve partilile-
rimize yönelik eylem ve tahriklerini artırarak, hede-
fine doğrudan siyasetimizi ve kadrolarımızı alması 
ihtimali artmıştır.

Önümüzdeki hassas dönem boyunca, Milliyetçi 
Hareket Partisinin yöneticileri ve mensupları şu hu-
suslara önemle dikkat ve riayet edeceklerdir:

1. Terör örgütünün saldırılarına uğramış her va-
tan evladının kaybı bizim için yeri doldurulamaz 
bir üzüntünün kaynağı, vatan topraklarına emanet 
edilişleri esnasında şehitlerimiz için yapacağımız 
son görev de vazgeçilmez minnet ve şükran borcu-
muzdur.

Onlara olan saygı ve sevgimizin açık bir  
göstergesi olarak vatanımızın birliği ve milletimizin 
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beraberliği uğruna şehit düşen evlatlarımız uğur-
larken son manevi görevimiz vakar ve huşu içinde 
gerçekleştirmeye devam edilecektir.

Ancak, bu ortamlarda vuku bulacak taşkınlık, 
gerginlikler ile manevi iklime mugayir davranışlar-
dan uzak durulacaktır.

Toplumumuzun her kesimini çok yakından etki-
leyeceği anlaşılan önümüzdeki süreç içinde, bugüne 
kadar gösterilen sağduyu ve sükûnet mutlaka koru-
nacaktır.

2. Partimizin fikirlerini ve duruşunu topluma ak-
taracağı demokratik platformlar, kararlaştırılmış 
salon ve meydan mekanlarıdır.

Parti mensuplarımız, arkasında kimlerin olduğu 
meçhul, toplumun öfke ve hissiyatından beslenen, 
kontrol dışı gelişmiş ve Partimizin düzenlemediği 
hiçbir toplantı ve gösteriye katılmayacaklardır.

3. Türkiye’deki her sorunun yegâne çözüm yeri 
TBMM’dir. Milliyetçi Hareket Partisi ülkemizin her 
sorununun farkındadır, çözümü için hazırdır.
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Terör ve bölücülük de bu zemin üzerinde ve güç-

lü bir iktidarla mutlaka çözülecek, çözümü çareyi 
sokaklarda arayanlarla, fırsatı kardeşliğin bozulma-
sı olarak görenlerin tahriklerine karşı uyanık oluna-
caktır.

4. Partimiz, Türk milleti kimliğinde birleşerek 
millet olgusuna birlikte vücut veren bütün vatan-
daşlarımızı büyük Türk milleti ailesinin onurlu fert-
leri olarak gören ve hepsini bir bütün olarak kucak-
layan değerlerin sahibidir. 

Kimsenin kökeniyle ve mezhebiyle ilgilenmeyen, 
bunları sorgulamayan vatan ve bayrak sevgisini as-
gari ortak payda olarak gören bir yaklaşımı savun-
maktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi geride kalan yıllarda 
olgun ve toparlayıcı yaklaşımıyla toplumun bizle-
ri yanlış ve eksik tanımasına neden olan olumsuz  
önyargıları sabırla, akılla ve zamanla aşmıştır.

Gelişmeler, bu duruşumuzun rahatsız ettiği mih-
rakların önümüzdeki dönem tahriklerini hızlandıra-
rak, milliyetçilik fikriyatımıza, siyasal duruşumuza, 
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kurumsal kimliğimize ve kadrolarımıza yönelebile-
ceklerini ortaya koymaktadır.

Bu kapsamda;

- Millî müşterekler ve bizi millet yapan değer-

ler ekseninde yapıcı, birleştirici, bütünleştirici olu-

nacak; düşünce, tutum ve davranışlarla bu samimi 

duygular topluma aktarılacaktır.

-Kavga ve çatışma ortamları ile muhtemel ku-

tuplaşma ve cepheleşmelerden mutlaka uzak duru-

lacaktır.

- Milliyetçileri ve Ülkücüleri marjinal ve itici gös-

termek ve Partimizi  tartışma ortamına çekmek için 

ortaya atılacak bulanık fikirler ve tuzaklara dikkat 

edilecektir.

5.  Kamuoyu tercihlerini yönlendirmek için yapı-

lan düzmece anket ve yoklamalar yaygınlaşmıştır. 

Bundan amaç partililerimizin dik duruşunda  dalga-

lanmalar yaratmak, kutuplaştırıcı siyasetin aktörle-

rine yığınak hazırlamaktır.
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Bu konuda mensuplarımız ve vatandaşlarımız 
bilgilendirilecek, bu tuzaklara karşı uyanık olmaları 
sağlanacaktır.

6. Bugün başka siyasal hareketlere ve maksatlara 
yönelmiş bazı şahısların medya kanallarını kullana-
rak milliyetçilik ve Ülkücülük adına hakkımızda yön-
lendirme çalışmaları yürüttükleri gözlenmektedir.

Özellikle yaklaşan referandum sürecini etkile-
yecek bilgi kirliliğine ve tereddüt uyandıracak sinsi 
söylemlere karşı dikkat edilecek, yoğun bir bilgilen-
dirme kampanyasıyla bu mihrakların çabaları etki-
sizleştirilecektir. 

7. Önümüzdeki dönemin hassasiyeti dikkate  
alınarak açık ve kapalı toplantı ortamlarında tahrik 
ve tertiplere dikkat edilecek; yayın, ilan, afiş, pankart 
ve sloganlarda Partimizin Tüzük ve Programı’nda 
yer almayan, izin verilmemiş olanlar asla kullanıl-
mayacaktır.

Günümüzde toplumla irtibatın daha yaygın ola-
rak kullanılmaya başlandığı mobil telefon mesajla-
rı, İnternette sosyal paylaşım siteleri ve ağı, bilişim 
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sistemlerinin haberleşme şekilleriyle ulaşılmış me-
sajlara riayet edilmeyecek veya bu teknolojik vası-
talar kullanılarak izin verilmemiş görüşme, haber-
leşme ve buluşmalar yapılmayacaktır.

Partimizin politikalarını ve tutumunu aziz mil-
letimize aksettirmek maksadıyla ihtiyaç duyulacak 
fikir ve ifade birliği için Genel Merkez açıklamaları, 
toplantı konuşmaları, basın toplantıları, mesajlar 
ve yayınlar  hassasiyetle takip ve analiz edilecek, 
münferit beyanatlardan uzak durularak ortak söy-
lemlerin ve açıklamaların kapsamı ve sınırı bu esas-
lar çerçevesinde çizilecektir. 

8. Bugün Türkiye’nin karşısına çıkartılan güvenlik 
sorunu, özü itibarıyla, bir demokratik hak talebi ve 
bireysel özgürlük sorunu değil, açıkça etnik bölücü 
terör sorunudur. 

Bugün için hepimizin birinci görevi, etnik tuzak-
ları boşa çıkarmak ve bir kardeş kavgasını ne paha-
sına olursa olsun önlemektir. 

Terörü önlemenin zemini ve yöntemi asla ve asla 
sokaklar değildir. Devletin kurumları ve güvenlik 
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güçleri görevlerini yapacaklar, vatandaşlarımız da 
haklı olarak bunu talep edeceklerdir. Devlet ve ku-
rumlar bunun için vardır.

Türkiye’nin, hayatın her alanında ağır buhran ve 
bunalım yaşadığı bir dönemde Partimizin ve men-
suplarımızın üstlendiği millî sorumluluğun önemi 
daha da artmıştır.

Maruz kalınacak tahrikler ne kadar ağır olursa 
olsun, sükûnet mutlaka korunacak, topluma bu ko-
nudaki yegâne çözüm iradesinin seçim sandığında 
olduğu anlatılacaktır.

İnancım odur ki, Milliyetçi Hareket Partililer tah-
rikler karşısında Büyük Türk milletinin birliğini ve 
kardeşliğini korumak için bugüne kadar sergilediği 
kararlı, sorumlu ve ilkeli tutumu bundan sonra da 
aynı ruh ve bilinçle sürdürecektir. 

Milletimiz müsterih olsun ki, Partimiz hiçbir 
dayatma, tuzak ve senaryoya aldırmadan yalnızca 
büyük Türk milletinin yükselişi yolunda yürümeye, 
iktidara ulaşmaya ve her sorunu meşru zeminde 
çözmeye hazır ve kararlıdır.



16 EYLÜL 2010
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Aziz Dava Arkadaşlarım,

Ülkemizin çok kritik ve sancılı bir döneminde 

yapılan Anayasa değişiklikleri ile ilgili Referandum 

neticelenmiş, geçici sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda, AKP iktidarı tarafından tek taraflı 

ve uzlaşmadan uzak bir biçimde hazırlanan 26 mad-

deden oluşan Anayasa değişiklikleri milletimiz ta-

rafından onaylanarak kabul edilmiştir.

Partimiz, milletimizin Referandumla verdiği me-

sajı almış ve sonuçla ilgili kapsamlı bir analiz sürecini 

başlatarak; mesajlarını, düşüncelerini, beklentilerini 

ve nasıl bir Türkiye hedeflediğini milletimize daha 

iyi anlatabilmek amacıyla tüm karar mekanizmala-

rını harekete geçirmiştir.
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Unutmamak gerekir ki, büyük bir ittifakla çık-
ması arzulanan ve doğal olanı da bu olan Anayasa 
değişikliklerine muhalefet eden büyük bir toplum-
sal kitle de varlığını göstermiştir. 

Bu hâliyle, Referanduma sunulan Anayasa  
değişikliklerinin, üzerinde uzlaşılan bir metin ol-
maktan daha ilk günde uzaklaşıldığı bariz olarak 
görülmüştür.

Ortaya çıkan sonuç Partimizin yetkili organların-
ca derinlemesine tartışılacak ve milletimize ulaşma 
noktasında yaşadığımız tecrübeler ve uygulamalar 
yeni dönemin gelişmeleri de dikkate alınarak kısa 
süre içinde bütün boyutlarıyla yeniden ele alınıp 
değerlendirilecektir.

Milliyetçi Hareket Partisinin tüm teşkilatları ve 
mensupları üzerlerine düşen vazifeyi yerine getir-
miş; ancak buna rağmen eksik kalınan, yetersiz olu-
nan alanların kararlılıkla tespiti ve teşhisi için yoğun 
bir çalışma dönemine girilmiştir.

Vaktinde ya da erken yapılacak Milletvekil-
liği Genel Seçiminin tüm hazırlıkları bir an önce  
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tamamlanacak ve Partimiz iktidar yolunda azimle 
yürüyecektir.

Bundan hiçbir teşkilat mensubumuzun kuşkulan-
madan, heyecan içinde milletimize hak ettiği hayat 
şartlarının sunulması için coşku ve tam inanmışlıkla 
gayret göstermesi öncelikli görev olarak karşımızda 
durmaktadır.

Bu vesileyle Partimizin tercihi olan “Hayır!” oy-
larını benimseyen ve destekleyen aziz vatandaş-
larıma ve değerli dava arkadaşlarıma şükranlarımı 
sunuyorum.

Referandumda, Anayasa değişiklikleri için “Evet!” 
oylarını kullanan tüm vatandaşlarımın verdikleri ka-
rarlarının da çok kıymetli olduğuna inanıyorum.

Ne var ki saygı duymak durumunda olduğumuz 
bu kararla birlikte, ülkemiz için kaygılandığımız 
çok vahim bir sürecin kapıları ardına kadar açılmış, 
uzunca bir süreden beridir Türkiye’nin içine savrul-
duğu çok kaygan ve sisli bir süreç daha da tehlikeli 
bir boyut kazanmıştır.
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Anayasa değişikliklerine beklentilerimizin hila-

fına destek veren irade hiç şüphesiz ki yaşanacak 

telafisi olmayan olumsuz gelişmelerden de sorum-

luluk ve vebal altına girmiştir.

Ayrıca Referandum sonuçlarından cesaret ve cü-

ret kazananlar tüm berraklığıyla kendisini göster-

meye başlamış; vatanımızın bir bölümündeki okul-

larda boykot kampanyası başlatılmış, demokratik 

özerkliği talep eden Demokratik Toplum Kongresi 

temsilcilerinin Ankara’da en üst düzeyde kabul edi-

leceği de ortaya çıkmıştır.

Bu da yetmemiş, Başbakan Erdoğan’ın aklında 

ve hayalinde olan başkanlık sistemiyle ilgili tartış-

ma başlamış ve ülkemiz tekrar bir karmaşaya doğru 

itilmiştir.

Anlaşılmaktadır ki, parlamenter sistemle kafa-

sındaki hedefe ulaşmada engeller gören bu zihni-

yet, tek adamlığa ve otoriter bir yönetime davetiye 

çıkarabilecek bir yönetim yapısını hayata geçirme-

nin yollarını aramaya şimdiden koyulmuştur.
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Referandum sonucunda ortaya çıkan “Evet!” ve 

‘Hayır’ oylarının dağılımı basit bir oransal durumdan 

daha çok, ülkemizi baştan başa saran kutuplaşma 

tespitini teyit eden bir içeriğe de sahip olmuştur.

Geniş bir toplumsal mutabakatı gerektiren  

Anayasa değişiklikleri, milletimizin önemli bir  

bölümü tarafından kabul görmemiş ve uygun  

bulunmamıştır.

Türkiye, AKP’nin siyasi hesapları uğruna etnik 

taleplerdeki ısrar, ideolojik kaygılardaki süreklilik 

ve hayat tarzlarındaki farklılık ekseninde cephele-

re bölünmüş ve ne yazık ki çok riskli bir alana hızla 

girmiştir.

Vatandaşlarımız tarafından içeriğinin ve han-

gi özellikleri ihtiva ettiğinin çok iyi bilinmediği  

Anayasa değişiklikleri, milletimizin birlikte yaşama 

hevesine ve kararlılığına zarar verecek ve kazan-

mışlık duygusuyla, kaybetme psikolojisi arasındaki  

gerilimi ister istemez arttıracaktır.
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Duygu ve gönüllerde biriken tahammülsüzlük-

lerin, vatandaşlarımız arasına örülmek istenen du-

varların ve birliğimizi engelleyen girişimlerin Başba-

kan Erdoğan ve partisi tarafından uygulanan siyasi  

uygulamalarla her geçen gün kökleştiği gün gibi  

ortadadır.

Referanduma gidilen süreçte yaşanan hazin ve 

dramatik olaylar, daha çok demokrasi ve daha faz-

la özgürlük parolasıyla milletimizden destek talep 

eden Adalet ve Kalkınma Partisinin gerçek yüzünü 

deşifre etmiş, çatışmacı hüviyetini bir kez daha göz-

ler önüne sermiştir.

Geride kalan Referandum kampanyası sırasında; 

“Hayır!” tercihinde bulunacak aziz vatandaşlarımızı 

“darbeci, akılsız, hasta” sözleriyle tahkir ve taciz eden 

AKP zihniyeti, esasen demokratik tavır açısından ne-

rede durduğunu da acı bir şekilde göstermiştir.

Yeri gelince aziz dava arkadaşlarımızın hatırala-

rını istismar eden, yeri gelince de bölücülükten sa-

bıkalılarla kol kola girmekte bir sakınca görmeyen 
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Başbakan Erdoğan’ın basit siyasi hesapları uğruna 

girmeyeceği kılık, takmayacağı maske olmadığı  

geride kalan Referandum sürecinde çok iyi  

anlaşılmıştır.

Bir tarafta Anayasa Referandumunda “Hayır!” 

oyu çıkarsa Avrupa’ya anlatamamaktan dertlenen, 

diğer tarafta da demokrasi adına 12 Eylülle hesap-

laşmaktan bahseden AKP zihniyetinin ülkemizi han-

gi bataklığa çektiğini, kafasında ve siyasi ajandasın-

da hangi sinsi hesapları barındırdığını önümüzdeki 

süreçte daha iyi görmek mümkün olacaktır.

Açıktır ki, Referandum süreci adım adım ilerle-

tilen ve iktidar partisi tarafından bilinçli bir siyasi 

stratejiyle toplumsallaştırılan cepheleşme tehlike-

sini maalesef derinleştirmiştir.

Milletimiz “Evet!” ve “Hayır!” tercihleri arasında  

taraf olmaya zorlanmış ve hatta daha ileri gidilerek, 

tehdit ve şantajlarla Referandum kararları etkilen-

meye çalışılmıştır.
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Başbakan Erdoğan gizli gündemini meşrulaştır-

mak adına iktidarının tüm imkânlarını fütursuzca 

ve utanmadan kullanmış; kamu görevlileri, valiler, 

kaymakamlar, sermaye grupları, sivil toplum kuru-

luşları, yandaş medya, sanatçılar, sporcular kana-

lıyla ve kirli bir propaganda yoluyla siyasi faaliyet 

göstermiştir.

Başbakan Erdoğan’ın, Referandum sonuçlarının 

alınmaya başlandığı günün akşamında yaptığı ko-

nuşmasında, Anayasa değişikliklerinin kabul edil-

mesi amacıyla teşekkür ettiği kesimlerle nasıl iş 

birliği yaptığı da netleşmiş ve ilk ağızdan ikrar edil-

miştir.

Nitekim Okyanus ötesinden Avrupa Birliğine 

kadar minnet ve şükran duygularının yansıtılması, 

Anayasa değişikliklerine esasen kimlerin destek 

verdiğini göstermesi bakımından ibretlik bir vesika 

olmuştur.

Ramazan ayının kutsiyetini istismar ede-

rek, inancımızın gereği olan oruç ibadetini siyasi  
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çalışmalarına alet eden Başbakan ve partisi, her de-

ğeri tahrip etmekten ve kullanmaktan da geri dur-

mamışlardır.

Bunlara ilave olarak, Partimizle bütünleşmiş olan 

aziz Ülküdaşlarımızın kararlarını etkilemek ve “Üç 

Hilal”le olan tarihî ve kutsal bağlarını koparmak için 

rezilce bir taktik herkesin gözü önünde cereyan et-

miştir.

Bilinmelidir ki, başta Başbakan Erdoğan olmak 

üzere; iktidar partisinin tüm kadrolarının özellikle 

Milliyetçi Hareket Partisine gönül veren ve asıl sa-

hibi olan Ülkücülere yönelik siyasi mütecaviz niyet-

lerinin, akılları çelmek için yapılan alçakça oyunları-

nın, Ülkücülere kan kustururken ve hakaret ederken 

şimdi dost görünmeye çalışan münafıkça hamlele-

rinin amacına ulaşamayacağı açıktır.

Referandum sonucuyla birlikte, Partimiz üzerin-

de yürütülen kara propagandaya ve Ülkücülerin bir 

bölümünün MHP’ye oy vermediği yönündeki ifti-

ralara hiçbir dava arkadaşımın itibar etmeyeceğine 
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ve bütün Parti mensuplarımızın şer ittifakının tez-
gâhını işlemez hâle getireceğine AKP çok yakın bir 
zamanda şahit olacaktır.

Bu uğurda değerli teşkilat yöneticilerimizin ve 
ülkü davasının fedakâr temsilcilerinin üstün bir 
çaba göstereceğinden asla şüphem yoktur.

Ülkücünün yeri de adresi de bellidir ve burası 
da Cenab-ı Allah’ın izniyle sonsuza kadar Milliyetçi 
Hareket Partisidir.

Adalet ve Kalkınma Partisinin, Partimize gönül 
vermiş değerli arkadaşlarımızı kandırmak mak-
sadıyla kalleşçe yaptığı siyasi propagandadan bir  
an önce vazgeçmesini şimdilik ihtaren bildirmek  
isterim.

Aksi takdirde Milliyetçi Hareket Partisinin mah-
remiyetine girerek veya el uzatarak; davamıza  
yönelik tertibat içinde olmalarının, mensupları 
üzerinde tuzaklar kurmalarının, acı hatıralarımızı 
istismar ederek duygusal ifadeler marifetiyle siya-
sal çıkar sağlamalarının bedeli muhatapları için ağır 
olacaktır.
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Bu hususta öncelikle Başbakan Erdoğan olmak 
üzere, tüm AKP yöneticileri birinci dereceden so-
rumlu ve mesuldürler.

Bu itibarla önümüzdeki hassas dönem boyunca, 
Milliyetçi Hareket Partisinin yöneticileri ve men-
supları aşağıda belirtilen hususlara önemle dikkat 
ve riayet edeceklerdir:

1- Milliyetçi Hareket Partisine karşı başlatılan ve 
asıl amacı belli olan karalama kampanyasının ha-
reket merkezi Adalet ve Kalkınma Partisidir ve ku-
manda odası Okyanus ötesindedir.

Partimiz Türkiye’nin bölünmesi ve ayrışması kar-
şısında onurluca ve tavizsiz bir şekilde durmaktadır. 
Yıkım projesinin tüm aktörleri, emellerine ulaşma-
da Milliyetçi Hareketi engel olarak görmektedirler.

Türk milletinin idari ve yönetim şeklini değiştir-
mek için sabırsızlıkla bekleyen ve etnik kimliklerin 
Anayasa’da tanımlanması konusunda ellerini ovuş-
turanlar Partimizi değersizleştirmek, küçültmek 
ve itibarsızlaştırmak için dört bir koldan harekete  
geçmişlerdir.



100

İmralı canisinin meşru siyasi aktör gibi röpor-
tajının bile yayımladığı bir ortamda ve hazırlana-
cak yeni Anayasa’yla federasyona dönüştürülmesi 
planlanan aziz ülkemizin biricik teminatı ve son sa-
vunma hattı Milliyetçi Hareket Partisidir.

Bu itibarla, Partimizi köşeye sıkıştırmak, siyasi 
anlamda güç kaybına uğradığı izlenimini yaygınlaş-
tırmak için yıkım koalisyonu tam mesai faaliyete 
geçmiştir.

Bu tehlikenin defedilmesi için tüm dava arka-
daşlarımın tek başına iktidar hedefine kilitlenmesi 
artık tarihî bir zorunluluk ve 41 yıllık kutlu geçmişin 
yüklediği vazgeçilmez bir millî görevdir.

Bugünden başlayarak tüm teşkilatlarımız ve 
mensuplarımız tam bir gönül seferberliği içinde 
tek başına iktidar hedefine odaklanacak; aramıza 
sokulmaya çalışılan fitne, nifak girişimlerine karşı 
uyanık olacaklardır.

2- Milliyetçi Hareket Partisini sürekli olarak bir 
partinin yanında ya da arkasında gösterme aymaz-
lığı ve densizliği sürekli olarak belli mahfillerden 
pompalanmaktadır.
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Bu zamana kadar kimi zaman AKP’nin kimi za-
man da CHP’nin peşine takılmakla itham edilen 
Milliyetçi Hareket Partisi, hayâsız bir iftiranın mu-
hatabı olmuştur.

Partimiz 41 yıllık şerefli mazisiyle milletinin em-
rinde ve hizmetinde olarak, hiçbir siyasi partinin da-
yanağı, koltuk değneği ya da takipçisi olmamıştır ve 
asla da böyle bir alçalmanın içinde olmayacaktır.

Milliyetçi Hareket gücünü ve varlığını büyük 
Türk milletine borçludur ve eğer ille de birisinin ya-
nında ve yakınında olacaksa o da aziz milletimizden 
başkası değildir.

 Ve bundan başka yapılacak her türlü yorum ve 
yakıştırma akamete uğramaya ve karşılıksız kalma-
ya mahkûm olacaktır.

Partimiz bölücü ve yıkıcı partiler dışındaki tüm 
siyaset aktörlerine bu zamana kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da eşit mesafede duracak ve hiçbir 

partiyle uzaklık ya da yakınlık gibi mülahazalar gün-

deme getirilmeyecek ve de dillendirilmeyecektir.
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3- Türk milletinin ayrışması ve etnik temelde 
birbirinden kopması için çok yoğun bir ihanet süreci 
tüm hızıyla işlemektedir. 

Referandum sonuçları üzerinden yapılan değer-
lendirmelerde bile, ülkemizin üçe bölündüğü dur-
madan ifade edilmiş ve kutuplaşmanın ulaştığı teh-
likeli seviye ekranlardan ya da gazete köşelerinden 
açıkça iddia edilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin bir ve 
bütün olduğuna sonuna kadar inanmakta ve varlı-
ğını bu sarsılmaz inanca adamaktadır.

Milletimizin tüm fertleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
eşit ve onurlu birer üyesidir. Ayrılık kabul etmeyen 
bu bütünü parçalamak hiç kimsenin haddi ve harcı 
değildir ve olmayacaktır.

Bu çerçevede milletimizi oluşturan herkes ay-
rım gözetilmeksizin kucaklanacak; etnik, mezhep, 
köken ya da bir başka farklılık önemsenmeden her 
ferde ulaşmak için azami çaba sarf edilecektir.

4- Özellikle milliyetçi-Ülkücü camiaya yönelik 
kurgulanan ve çok merkezli yürütülen yeni bir tu-
zakla karşı karşıya bulunulmaktadır.
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Milliyetçi Hareket Partisi ile Ülkücüler arasına 
ekilmeye çalışılan fitne tohumlarının yeşermesi ko-
nusunda en başta iktidar partisi tarafından ısrarlı bir 
propaganda takip edilmektedir.

Buradaki maksat, Türkiye’nin biricik teminatı ve 
son kalesi olan milliyetçi-Ülkücü camiayı ayrıştır-
mak, zayıflatmak ve iç sorunlarına gömülmüş bir 
hâlde etkisiz hâle getirmektir.

Özellikle siyasi bölücülerin bile, Referandum 
sonrasında parti mensuplarına yönelik doğrudan 
mesajları bu tespitlerimizi doğrular niteliktedir.

Amaç bellidir ve o da Türkiye’yi yıkmaya ve böl-
meye çalışanlara karşı dimdik ayakta duran, sonu 
ne olursa olsun mücadelede kararlı olan Milliyetçi 
Hareket Partisini içten dağıtmaktır.

Bu nedenle, Türkiye’nin çok nazik bu dönemin-
de; duygularımızı, anılarımızı, ülkülerimizi istismar 
ederek aramıza sızmaya çalışanlara özellikle dikkat 
edilecek; yönlendirmelere, tahriklere, ajitasyonlara, 
içten pazarlıklı ve art niyetli tavsiye ve temennilere 
karşı çok dikkatli olunacaktır. 
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5- Milliyetçi Hareket Partisine karşı bir araya ge-
len kirli ittifak, “Üç Hilal”in şahlanışından endişe et-
mekte, milletimizin desteğini ve ilgisini kesmek için 
her türlü yol ve yöntemi kullanmaktadır.

Güdümlü ve yandaş medya vasıtasıyla, Partimiz-
de sorun varmışçasına küstahça haberler yapılmak-
ta, ısmarlama anketlerle kamuoyu yönlendirilmeye 
çalışılmakta ve Milliyetçi Hareket için önümüzdeki 
seçimlerde baraj sorunu olduğu ihanet korosu tara-
fından seslendirilmektedir.

Ancak bütün oyunlar nafiledir ve tüm çabalar 
beyhudedir.

Milliyetçi Hareket Partisi güçlü teşkilat yapısı ve 
gönül veren milyonlarca mensubuyla birlikte he-
deflediği iktidara her geçen gün biraz daha yaklaş-
maktadır.

Partimize yönelik olarak Referandum öncesin-
den itibaren başlayan ve çok boyutlu yürütülen yo-
ğun ve tehlikeli propaganda titizlikle takip edilecek 
ve gerekli olduğu hallerde Genel Merkez bilgilendiri-
lerek mahallî düzeyde cevap ve karşılık verilecektir.
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6- 3 Kasım 2002 Seçimleri öncesi kendisini gös-
teren MHP’siz siyaset projesi bir kez daha belini 
doğrultmuş ve bu defa da yıkım koalisyonu bu iha-
leyi almıştır.

Ancak dünden ders ve sonuç almış olan Partimiz 
tüm girişimleri püskürtecek ve sonuçsuz bırakacak 
inanca, kudrete, birikime ve aziz millet desteğine 
sahiptir. 

Bu kapsamda, tüm teşkilat mensuplarımız Genel 
Merkez açıklamaları, çalışmaları, genelgeleri, duyu-
ruları dışında hiç kimsenin ya da kesimin beyanları-
na itibar etmeyecektir.

Uydurulmuş anketlere inanılmayacak ve Parti 
ve mensuplarımıza yönelik psikolojik operasyonlara 
karşı hazırlıklı olunacaktır.

İlave olarak önümüzdeki süreçte tekrar artma 
tehlikesi olan terör olaylarına karşı dikkatli oluna-
cak, özellikle milliyetçi-Ülkücüleri tahrik ve pro-
vokasyonlarla olayların içine çekmeye çalışanlara 
fırsat verilmeyecek ve hiçbir kavganın tarafı olun-
mayacaktır.
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Milliyetçi Hareket Partisi ve değerli mensupla-
rı çevrilen dolapların, kurulan tuzakların, siyasetin 
kurnazca ve ahlaksızca tanziminin bir plan dâhilinde 
yürütüldüğünü görmektedir.

Ancak bu karanlık hesabı önce Yüce Allah’ın tak-
diri bozacak; arkasından da aziz dava arkadaşlarımın 
inancı ve değerlerine olan bağlılıkları ortadan kaldı-
racaktır.

Partimiz, kaynağı ve gücü ne olursa olsun, nere-
den ve kimden gelirse gelsin her melaneti, tertibi, 
saldırıyı yok etmeye hazırdır ve bu konuda büyük bir 
millî heyecana sahiptir.

Ve Milliyetçi Hareket; Türkiye’nin bugünkü sorun-
larının aşılması, yılların biriktirdiği yolsuzluk, yoksul-
luk ve huzursuzluğun yok edilmesi için AKP iktidarıy-
la hesaplaşacağı günü sabırla beklemektedir.

Bu vesileyle tüm teşkilat yöneticilerimiz ve  
mensuplarımız inandığımız millî yolda ve ülkü da-
vasında “Tam Yol İleri” parolasıyla durmaksızın  
ilerleyeceklerdir.



08 EKİM 2010
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Muhterem Dava Arkadaşlarım,

21. asrın ilk on yılı yaklaşık üç ay sonra bitecek 
ve yeni bir on yılın kapısı aralanacaktır.

Aynı zamanda, karşılayacağımız ikinci on yıl, 
Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmada son viraj ni-
teliği taşımaktadır.

Bu açıdan çok anlamlıdır ve geleceğimizin şekil-
lenmesinde hayati bir rol oynayacaktır.

Bilindiği üzere, geride kalan on yılın sekizinde, 
Adalet ve Kalkınma Partisi siyasi sorumluluk üst-
lenmiş; kötü, âciz ve aynı zamanda art niyetli bir 
yönetimin tüm özelliklerini sergilemiştir.
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Küresel güç merkezlerinin himmetine sığınan, 
desteğinden medet uman ve bunların istedikleri 
tavizleri sırf ayakta durmak adına vermekten ka-
çınmayan ikiyüzlü bir iktidar anlayışıyla bugünlere 
gelinmiştir.

Türk milletiyle asırlık hesabı olan bütün çevreler, 
AKP’nin yaktığı teslimiyetçi ışığın etrafında toplan-
mışlar ve kökü geçmişe uzanan kapanmamış hesap-
larını adım adım görmeye başlamışlardır.

Bu zamana kadar, Başbakan Erdoğan’ın söz ve 
uygulamalarından; Ermeniler memnun kalmış, 
Peşmerge umutlanmış, bölücüler heyecanlanmış, 
İmralı’daki hain cesaretlenmiştir.

“Açılım” denen yıkım projesi, Türk milletinin kar-
deşlik duygularını köreltmeye, ortak hayat alanları-
nı ayırmaya ve dağılmayla son bulacak çok tehlikeli 
bir sürecin hızla mesafe almasına neden olmuştur.

Ana dilde eğitim talepleri, etnik kimlik inşasında-
ki ısrarlar, demokratik özerklik gibi kabul edilemez 
ve üniter yapıyı parçalayıcı niyetler, iktidarın sessiz 



111

ve onaylayıcı tutumundan dolayı azmış ve kontrolü 
zor bir aşamaya gelmiştir.

Türkiye’yi pazarlamayı bir politika olarak benim-
sediğini her fırsatta ifade eden Başbakan Erdoğan, 
gerçekten de bunda başarılı olmuş ve ülke harita-
larının tanzim edildiği küresel mahfillerde, Büyük 
Orta Doğu Projesi Eş Başkanı sıfatıyla milletimizin 
geleceğini ipotek ettirmiştir.

“Demokrasi, özgürlük ve barış” gibi hayati önem-
deki kavramlar, AKP’nin elinde eğilmiş, bükülmüş 
ve içi boşaltılarak her melanetin gerekçesi hâline 
getirilmiştir.

Şiddetin hak arama, vahşetin barışı sağlama, so-
kaklardaki meydan okumanın demokratik mücade-
le olarak algılandığı ve kavramsallaştırıldığı marazi 
bir ortam; bu iktidarın aciz, pısırık ve tükenmiş siya-
setiyle zirve yapmıştır.

Bölücü talepler ve girişimler, yıkım projesinden 
aldıkları olumlu mesajlarla şımarmışlar, zihinlerin-
deki kirli hedeflere ve son aşamadaki bağımsız bir 
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devlet yapısına ulaşacaklarına hiç olmadığı kadar 
inanmışlardır. 

AKP’yle birlikte devlet ve kurumları; kendi dışın-
daki gelişmeleri anlamlandıramayacak ve göreme-
yecek kadar iç sarsıntılara ve güç mücadelelerinin 
içine sürüklenmiş, tam bir akıl tutulması ve kepaze-
lik her tarafa sirayet etmiştir.

 İktidar partisinin gizli gündeminde ve sahip 
olduğu sözde değerler sisteminde, millî konular 
sıradan ve önemsiz bir konuma geriletilmiş, özen-
le sahiplenilmesi ve savunulması gereken ne varsa 
tahrip edilmekten çekinilmemiştir.

Uluslararası ilişkilerde içine düşülen batak ve 
verilen tek taraflı ödünler milletimizin geleceği-
ni, haysiyetini ve onurunu zedelemiş ve bunların 
da “Geliştik, sözümüz dinlendi ve bölgesel güç ol-
duk(!)” sözleriyle maskelenmeye çalışıldığına şahit 
olunmuştur.

Ekonomide yaşanılan kriz ve çalkantılar, mil-
letimizi yoksullaştırmış ve işsizliğin dar alanına  
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hapsetmiştir. Hayat pahalılığı artmış, vatandaşları-
mız sefaletin çıkmazına düşmüş, toplumun her ke-
siminden feryatlar ve şikâyetler yükselmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisiyle geçen sekiz yılın 
özü ve özeti kısaca bunlardan ibarettir.

Artık AKP’yle gidilecek yol, ulaşılacak hedef ve 
varılacak bir yer kalmamıştır. İflas etmiş bu iktida-
rın; milletimize kazandıracağı bir değer, sağlayacağı 
bir yarar ve getireceği bir huzur da yoktur.

Türk milletinin, bu yüzyılın ikinci on yılında 
AKP’ye tahammül etmesi, daha fazla katlanması 
mümkün değildir.

Bu çerçevede Partimizin sorumluluğu daha da 
artmakta ve yapacaklarının ağırlığı doğal olarak 
fazlalaşmaktadır.

Önümüzdeki yıl yapılacak olan Milletvekilliği 
Genel Seçimleriyle, AKP’nin mağlup olacağından, 
sandıkta hak ettiği dersi alacağından herkes mut-
laka emin olmalıdır ve şimdiden iktidar hazırlığı için 
tüm çalışmalar başlatılmıştır.
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AKP’yle geçen yılların ortaya çıkardığı ağır hasa-

rın önce onarımına, sonra ülkemizin tahkimine ve 

akabinde önceden ifade ettiğimiz gibi; Cumhuriye-

timizin kuruluşunun 100. yıldönümünde bölgesinde 

lider ülke olmasına tüm teşkilat yöneticilerimiz ve 

değerli mensuplarımız azami düzeyde katkı sağla-

yacaklardır.

Milletimizin, AKP’ye mecbur ve mahkûm olma-

dığını milliyetçi-Ülkücü camiaya mutlaka göstere-

cektir.

Bu kapsamda olmak üzere, Milliyetçi Hareket 

Partisi milletin iktidarını kurmak; kendi kültürel ve 

tarihî gerçeklerinden güç alacak olan bir hükûmet 

yapısına ulaşmak maksadıyla; 1 Ekim 2010 tarihin-

den itibaren, 2011 yılının Haziran ayında yapılması 

gündemde olan Milletvekilliği Genel Seçimlerine 

hazırlık kampanyasını; serhat illerimiz olan Kars, 

Ardahan ve Iğdır’dan büyük bir heyecan içinde  

başlatmıştır. 
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Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak için başlatı-
lan bu kampanya, dalga dalga Anadolu’ya yayılacak 
ve her vatandaşımızı kucaklamayı hedefleyecektir.

Önümüzde çok hassas ve önemli olan bu sürecin 
Partimizi tek başına iktidar hedefine ulaştırması için 
tüm teşkilat yöneticilerimiz ve mensuplarımız aşa-
ğıda belirtilen hususlara özenle uyacaklar ve riayet 
edeceklerdir:

1- 2011 yılında yapılacak olan Milletvekilliği Ge-
nel Seçimleri, Partimizin 42. yıldönümüne rastla-
maktadır. Bu uzun siyasi ömründe Milliyetçi Hare-
ket Partisi, belirli aralıklarla ve değişik dönemlerde 
oluşan koalisyon şartları dışında, tek başına iktidar 
hedefine ulaşamamıştır.

İktidar olmak için öncelikle buna inanmak ve 
ulaşılabilir olacağını bilmek lazımdır. 

Bugün Türkiye’yi yöneten ve çok zarar veren  
siyasi zihniyetin, başka bir partiden ayrılarak  
milletimizin desteğini aldığını ve tek başına iktidara 
ulaştığını unutmamak gerekmektedir. 
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Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’ye hizmet 
edecek nitelikli ve inanmış siyasi ve teknik kadrola-
rıyla iktidar sorumluluğunu tek başına üstlenmeye 
hazırdır.

Mazisi on yılı bile bulmayan bir siyasi partinin se-
kiz yıldır iktidar olduğu düşünüldüğünde, gelecek yıl 
itibarıyla 42. yılını geride bırakacak olan Partimizin 
tek başına yönetim sorumluluğunu üstlenmemesi 
için hiçbir neden yoktur ve olmayacaktır.

Milliyetçi-Ülkücü camianın çok değerli mensup-
ları, gönül verdikleri ve kalpten bağlandıkları “Üç 
Hilal”i tek başına iktidara taşımak için ellerinden 
geleni yapmak durumundadırlar. 

Bu hedef, hepimize kutlu geçmişimizin, acıla-
rımızın, sevinçlerimizin ve Türk tarihinin yüklediği 
bir görevdir. Bundan, ülkemizin bugünkü şartlarında 
kaçmak, görmezden gelmek artık mümkün değildir.

Bu itibarla gelecek yılki tarihî randevuya tam bir 
inanmışlıkla hazırlanılacak; hiçbir partiyle koalisyon, 
pazarlık ve dayanışma gibi konular dillendirilmeye-
cek ve konusu dahi gündeme getirilmeyecektir.
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 Hedef mutlaka tek başına iktidar olmaktır  
ve yapılacak olan Genel Seçimler Türkiye’nin son 
şansıdır.

2- Tıpkı Referandum öncesinde olduğu gibi, bun-
dan sonra da, AKP iktidarının milliyetçi-Ülkücüler 
üzerinden siyaset yapması, oyunlar tezgâhlaması 
kuvvetli ihtimaldir. 

12 Eylül Referandumunun hazırlık kampanyası, 
AKP tarafından bir bakıma Milletvekilliği Genel Se-
çimlerinin provası olarak da algılanmıştır. 

Önümüzdeki süreçte, yine acılarımızın hatırlatıl-
ması; geçmişimizin ve inançlarımızın istismar edile-
rek Partimize gönül veren milyonlar arasına nifak to-
humları saçılmasının gündemde olduğu ortadadır. 

Ancak bunlara karşı şimdiden hazırlıklı  
olunacaktır.

Mahallî düzeyde ve her platformda, muhterem 
dava arkadaşlarımızın AKP’nin yalanlarına ve aldat-
ma taktiklerine itibar etmemesi için tüm önlemler 
alınacaktır. 
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Bunun yanı sıra, AKP’nin ve Başbakan Erdoğan’ın 

bir başka taktik mahiyetli amacı, gelecek yıllarda 

yapılacak olan ve milletimizin onayına sunulacak 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine siyasi yığınak oluş-

turmaktır. Buradaki maksat sinsidir ve oyun parti-

miz ve mensupları üzerinden kurgulanmaktadır.

AKP’nin kalleşçe yürüttüğü siyasi propaganda-

sına dikkat edilecek; Türkiye’yi bölmeye çalışan, 

eşkıyaya ilgi gösteren, İmralı’yla kol kola giren ve 

küresel güçlerin merhametine milletimizin gelece-

ğini teslim eden siyasi zihniyetin tuzağına düşülme-

yecektir.

3- İktidar hedefimize ancak milletimizin verece-

ği izin, sağlayacağı destekle ulaşılacağı açıktır. 

Vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha güvenli ve 

mutlaka ekonomik olarak daha iyi şartlara sahip ol-

ması bizim için vazgeçilmez hedeftir. 

Her insanımızın başının dik, karnının tok ve gele-

ceğinin onurlu olması tartışmasız amacımızdır. 
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İşsize, yolda kalmışa, çaresize, ekmek bekleye-

ne, soğukta titreyene mutlaka ulaşılacak ve Parti-

mizle hak ettikleri hayat standartlarına ulaşacakları 

iletilecektir.

Çiftçilerimizle tarlalarında buluşulacak, esna-

fımızla iş yerlerinde görüşülecek, emeklilerimizle 

hanelerinde bir araya gelinecek, dul ve yetimlerle 

iç içe olunacaktır. 

Bağda, bostanda, bahçede, camide, cemevinde, 

evde, pazarda, mahallede, sokakta bulunan aziz va-

tandaşlarımızla bütünleşerek, sorunlarının mutlaka 

çözüleceği kararlılık içinde tebliğ edilecektir.

Asgari ücretle geçinmeye çalışan, kirasını ödeye-

meyen, çocuğuna harçlık veremeyen, borçları dağ 

gibi birikmiş kim varsa “Üç Hilal”in dertlerine der-

man olacağı anlatılacaktır. 

Ayın sonunu getiremeyen memurlarımızın, top-

lu sözleşmelerle yorulan işçilerimizin, iktidarımızda 

nefes alacakları ısrarla tekrarlanacaktır. 
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Sivil toplum kuruluşları ziyaret edilecek, iş ve 
meslek çevreleriyle görüşülecek ve Partimizin ilke-
leri aktarılacaktır.

Bunların hayata geçirilmesinden tüm teşkilat 
yöneticileri ve mensuplarımız sorumludurlar ve 
çağrılarımızın, vatanımızın her köşesine ulaşmasın-
da millî bir görevle yükümlüdürler.

4- Önümüzdeki Milletvekilliği Genel Seçimlerin-
den sonra şüphesiz 24. Dönem Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi de teşekkül etmiş olacaktır. 

Elbette her dava arkadaşımızın milletvekili ol-
ması hakkıdır ve bunun aksini düşünmek mümkün 
değildir.

Ancak, Türkiye’nin ve Türk milletinin beka dü-
zeyinde sorunlarla boğuştuğu böylesine hayati bir 
döneminde, teşkilatlarımızda milletvekilliği adaylı-
ğı için yapılacak doğal rekabetin dışında; çekişme-
lerin, çatışmaların, küslüklerin olması; isimlerin, 
hedeflerimizin ve ülkülerimizin üzerine ve önüne 
çıkarılması hem milletimize hem de Partimize zarar 
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verebilecek ve teşkilatlarımızın hizip içine girmesine 

yol açabilecektir.

Bugünkü şartlarda devlet ve millet olarak tarihî 

bir yol ayrımında olduğumuz düşünüldüğünde, bi-

reysel hedeflerle hareket edilmesi doğru ve makul 

olmayacaktır. 

Bütün teşkilat yöneticilerimiz ve mensuplarımız, 

milletvekilliği adaylığı konusunda yaşanabilecek 

huzursuzluk ve anlaşmazlıklara müsaade etmeye-

cekler, tek başına iktidar hedefimizi zedeleyecek 

tavır ve davranışlara fırsat vermeyeceklerdir. 

Bu çerçevede, teşkilat içi gerilimler anında çözü-

lecek, eğer daha farklı bir boyut kazanmışsa Genel 

Merkez mutlaka bilgilendirilecektir.

5- Seçim ortamında, propagandanın birliği ve 

sürdürülebilirliği açısından Genel Merkez duyuru-

ları, mesajları, genelgeleri, açıklamaları titizlikle 

takip edilecek ve mahallî düzeyde vatandaşlarımıza  

aktarılacaktır.
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Seçim stratejisi, seçim beyannamesi ve propa-
ganda yöntemleri üzerinde yürütülen çalışmalar 
tamamlandıktan sonra, tüm teşkilatlarımız bunları 
tatbik edecekler ve bütünlüğü sağlamak açısından 
uygulamalarında dikkat edeceklerdir.

Bayrak, flama, rozet, poster, afiş ve diğer tanıtım 
materyallerinde yeknesaklık sağlanacak ve Genel 
Merkezin belirlediği ölçü, ebat, kriter ve özelliklere 
mutlaka uyulacaktır.

6- Türkiye her alanda tahribatın yoğunlaştığı, 
bunalımın yaygınlaştığı ve çatışma riskinin arttığı 
bir ortamda seçim sürecine girmiştir.

Özellikle, hükûmetle süren pazarlıkların sonuç 
almaması hâlinde, terör örgütünün eylemlerini ar-
tıracağı bir dönem önümüzde durmaktadır. Seçim 
kampanyası esnasında, bölücülüğün, taraftarlarını 
ayrıştırmak ve saflarını sıkılaştırmak amacıyla şid-
det eylemlerine başvurması güçlü bir ihtimaldir.

Her ne sebeple olursa olsun, hiçbir tartışmanın, 
çatışmanın, kavganın tarafı olunmayacak; herhangi 
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bir kanunsuz eylem karşısında da güvenlik birimle-
rinin harekete geçmesi için azami özen ve sabır gös-
terilecektir.

Tuzaklara ve tahriklere karşı mutlaka uyanık 
olunacaktır.

31 Ekim 2010 tarihinde, Ankara Atatürk Kapa-
lı Spor Salonu’nda gerçekleştireceğimiz; “Millet ve 
Devlet Bekası İçin Güç Birliği” isimli tarihî toplan-
tımıza milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, il ve ilçe 
başkanlarımız, belediye başkan ve belediye meclis 
üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz ve tüm Ülkü-
daşlarımız en üst düzeyde katılımı sağlayacaklar ve 
tam bir kucaklaşma içinde bir araya gelmek için bu-
günden çalışmalara başlayacaklardır.

Milliyetçi Hareket Partisi mutlaka iktidara ula-
şacaktır. Partimizin yarım yüzyıla yaklaşan şerefli 
mazisi bunu mecbur kılmaktadır.

Tüm teşkilatlarımız bugünden itibaren var  
güçleriyle çalışacaklar, Genel Seçimlerin yapıldı-
ğı günün akşamına kadar olağanüstü bir gayret  
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sarf edeceklerdir. Amaç tek başına iktidar olmak 
yolunda “Tam Yol İleri!” gitmektir.

Güneş, Milliyetçi Hareketin iktidar olduğu günün 
sabahında bambaşka bir şekilde doğacak; bereket, 
bolluk ve huzur her haneye “Üç Hilal”le girecektir.

Bu uğurda ve kutlu iktidar yolunda tüm dava ar-
kadaşlarıma başarılar diliyorum.

Cenab-ı Allah’tan yardımını ve rahmetini esirge-
memesini niyaz ediyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun.



13 KASIM 2010
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Aziz Dava Arkadaşlarım,

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla ülkemiz 
çok tehlikeli ve sonuçları her bakımdan ağır olacak 
bir uçuruma doğru hızla ilerlemektedir.

Gün geçtikçe vahim boyut kazanan ve düne göre 
daha da içler acısı bir içeriğe bürünen hazin bir Tür-
kiye manzarası, üzerinde hepimizin ittifak ettiği bir 
kara tablo olarak karşımızdadır.

Her tarafı saran dağınıklık, düzensizlik, adalet-
sizlik ve asayişsizlik beka düzeyindeki sorunların yo-
ğunlaşmasına neden olmaktadır.
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Aziz millet fertlerinin kafalarında belirginleşen 
“biz ve öteki” şablonu gittikçe keskinleşmekte, çatış-
ma ve kavga riski gün geçtikçe kuvvetlenmektedir.

AKP Hükûmetinin dışarıdan güdümlü olarak 
imal ettiği sözde “demokratik açılım projesi”, mille-
timizin bin yıllık kardeşliğini ve beraberliğini yıkmak 
için fırsat kollayan mihraklara üreyecekleri derin ve 
geniş bir alan açmıştır.

Barıştan, insan haklarından, özgürlükten ve ada-
letten bahsederek ellerinden kan damlayan bölücü 
mihraklar, yıkım projesinin kendilerine sunduğu iğ-
renç imkânları sonuna kadar kullanmaya başlamış-
lar ve cinayetlerine her ortamda devam etmişlerdir.

Bu kapsamda, Dumlupınar Üniversitesinde ya-
şanan son insanlık dışı hadise ülkemizin nereye sü-
rüklendiğinin apaçık bir göstergesi olmuştur.

Vatanını ve milletini canından aziz bilen Hasan 
Şimşek isimli Ülkücü öğrencimiz, dağdaki eşkıyanın 
üniversitedeki uzantısı olan katiller tarafından hun-
harca katledilmiştir.
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Bu vesileyle Ülkücü kardeşimize Cenab-ı 

Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, camiamıza 

ve milletimize başsağlığı dilerim.

Söz konusu acı olay, Türkiye’nin daha fazla öz-

gürlük ve ileri demokrasi sözleriyle geldiği kanlı 

tablonun son örneğini teşkil etmiştir.

Eğer yıkım projesinin sürdürülmesinde daha 

fazla ısrar edilirse, bölücü hainler tarafından siste-

matik ve planlı seri cinayetler her tarafa sıçratılacak 

ve kanlı bir iç hesaplaşmanın kapıları ardına kadar 

aralanacaktır.

Üstelik AKP ile PKK arasında süren müzakere ve 

mütareke süreci canileri aklayacak, siyasallaşmala-

rının önünü açacak ve İmralı canisinin salıverilmesi-

nin şartlarını teker teker olgunlaştıracaktır.

Geldiğimiz bugünkü aşamada hükûmet, PKK’ya 

teslim olmuş; millet ve devlet hayatımızda neden 

olduğu tahribatın karşılığını da dışarından övücü 

sözlerle almıştır.
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AKP, Türk milletinin birliğine şarlatan bir demok-

rasi zihniyetiyle tuzak kurmuş, taşlar bağlanmış ve 

katiller maalesef başıboş bırakılmıştır. 

Farklılıkların hatırlatılması, etnik kimliklerin 

umutlandırılması, bölücülerin cesaretlendirilmesi 

Türkiye’yi süratli bir şekilde kardeş kavgasının çe-

kim alanına sokmuştur.

Nitekim dizginlerinden boşalan kutuplaşma eği-

limleri, milletimizin bir arada yaşama hedefine dar-

be üstüne darbe vurmakta; öfke, kin ve tahammül-

süzlük toplumsal yapıyı etkilemektedir.

İhanetin kılavuzluğunu yaptığı, iktidarın sahip-

lendiği sözde demokratikleşme hezeyanları, top-

lumsal yapıda artan gerginlikten ve yayılan etnik 

tahrikten dolayı birikmiş olan ayrılıkçı fay hatlarını 

çatırdatmaya ve çatlatmaya başlamıştır.

AKP Hükûmetinin uygulamalarıyla milletimizin 

değerleri, devletimizin ilkeleri kopma noktasına ka-

dar esnetilmiş ve bükülmüş, bin yıllık kardeşliğimiz 
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“açılım” denilen pimi çekilmiş bomba ile menfur bir 
suikasta uğramıştır.

Cumhuriyet tarihinde hiçbir iktidar AKP kadar 
yalanla gerçeği yer değiştirmemiş, hiçbir hükûmet 
AKP kadar milletimizin kutsallarına zarar verme-
miştir.

Türklük bilinci bu iktidar zamanında hor görül-
müş ve zayıflatılmış, adalet duyguları dumura uğra-
tılmış ve zedelenmiş, insanlık değerleri çarpıtılmış 
ve meta haline dönüştürülmüştür.

Her şeyi gösteriş uğruna feda eden Başbakan 
Erdoğan, Türk milletinin kendi etrafında halkalan-
mış koruyucu düzeneklerini bir bir yıkmaktan hicap 
duymamış, bunu da süslü sözlerle ve gerçek niyet-
lerini gizleyerek yapmaktan sakınmamıştır.

Milliyetçilik, millet, millî tarih ve Türk kimliği Baş-
bakan ve yol arkadaşlarının ağır bir saldırısına uğra-
mış; bekamız büyük bir tehdide maruz kalmıştır.

Millî varlıklarımıza ve değerlerimize hakaret ne 
hazindir ki ucuz, kolay ve maliyetsiz bir duruma 
ulaşmıştır.
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Bölücülüğün itibar ve değer kazandığı bugünkü 
ortamda, millet ve devlet bekasına her zamankin-
den daha fazla sahip çıkılması bir mecburiyet hâline 
gelmiştir.

Çürümüş AKP iktidarının daha fazla nifak saç-
maması, kirli emellerine ulaşamaması için tüm mil-
liyetçi-Ülkücü vatanseverlerin güç birliği yapması 
artık kaçınılmaz olmuştur.

Ülkemizin kaygan zeminli kumlara dikilen bir 
kulübe ya da rüzgârda savrulan bir çadır olmadığı-
nın açık ispatı, Türkiye sevdalısı yüreklerin inançlı 
mücadelesiyle gerçekleşebileceğinden kimse kuşku 
duymamalıdır.

Türk milletinin etnik toplulukların koalisyonu 
olarak görenlere, Türk Devleti’ni terör örgütünün 
muhatabı seviyesine düşürenlere verilecek bir millî 
cevap mutlaka vardır ve onun da yolu, millet ve dev-
let bekası için güç birliği yapmaktan geçmektedir.

Bundan dolayı Partimiz 31 Ekim 2010 tarihinde; 
“Millet ve Devlet Bekası İçin Güç Birliği!”yapmak 
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maksadıyla ve milletimizle tam olarak bütünleşmek 
düşüncesiyle büyük bir heyecan ve azimle yola ko-
yulmuştur.

Bu çerçevede, önümüzdeki sürecin çok tehlikeli 
ve kritik gelişmelere gebe olması nedeniyle; bütün 
teşkilat yöneticilerimiz ve Partililerimiz aşağıda be-
lirtilen hususlara azami derecede dikkat edecekler 
ve uyacaklardır:

1- Türk milletinin ayrıştırılmasına ve parçalan-
masına dönük alçakça tertiplerin artacağı ve yayıla-
cağı risklerle dolu bir dönemin tüm belirtileri şimdi-
den görülmektedir.

Devletimizin, AKP eliyle terör örgütüne denk bir 
konuma düşürülmesi, sahip olduğu itibar ve kudre-
te ciddi düzeyde zarar vermektedir.

Süreç, milletimizin çözülmesi ve dağılmasına, 
devletimizin tahrip ve imha edilmesine neden ola-
cak dinamikleri harekete geçirmiştir.

Bu nedenle, vatanımızın her yöresinde; mille-
timizin ve devletimizin kalıcılığına ve ebedîliğine  
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kendini adamış, buna inanmış ve var gücüyle müca-
dele etmeye niyetli tüm vatanseverlere ulaşılacak, 
Partimizin düşünceleri berrak bir şekilde aktarıla-
cak, güç birliği yapmak için millî çağrımız tekrarla-
nacaktır.

2- Türkiye’nin hâlihazırdaki siyasi, sosyal ve eko-
nomik durumu; milliyetçi ve Ülkücülerin ön şartsız 
bir araya gelmelerini gerektirmektedir.

Kaos ve kargaşanın girdabına düşmenin eşiğin-
de bulunan aziz milletimize sahip çıkılması, mela-
nete haddinin bildirilmesi, dilimize ve bayrağımıza  
destek olunması ve ihanetle aynı safta birleşen ik-
tidar partisine ders verilmesi tarihî bir vazife hâline 
gelmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi; millî ve tarihî kabulle-
rimizin ışığında, milletimizi ve devletimizi koruma-
ya ve ayağa kaldırmaya yeminlidir.

Bu itibarla; var olan kırgınlıklar, küskünlükler, 
dargınlıklar bir tarafa bırakılmalı ve Türkiye’ye sa-

hip çıkmak için “Üç Hilâl”in altında toplanılmalıdır.
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Teşkilat yöneticilerimiz ve mensuplarımız; Parti-
mizle gönül bağı olan, geçmişte bir arada olduğu-
muz; sevinç ve acılarımızın müşterek olduğu, da-
vamızın ilkelerinden hiç ödün vermemiş kim varsa 
kucaklayacaklar ve güç birliği yapmanın önem ve 
aciliyetini içtenlikle anlatacaklardır.

3- Gelişmeler, toplumsal gerilim ve kaos emare-
lerinin yoğunlaştığını göstermektedir.

En son Taksim’deki canlı bomba rezaleti,  
terörün şehir merkezlerini hedefine aldığına işaret 
etmektedir.

Sokakların, caddelerin, iş ve alışveriş merkezleri-
nin, meydanların, üniversitelerin bölücü terör örgü-
tü eylemlerinin yoğunlaşacağı yeni alanlar olacağı 
anlaşılmaktadır.

 Özellikle milliyetçi-Ülkücülere yönelik tahrik 
ve saldırıların artacağı, kavga ve kargaşa ortamının 
doğması için yeni tezgâhların yapılacağı anlaşıl-
maktadır.

Her ne sebeple olursa olsun, hiçbir milliyetçi-Ül-
kücü dava arkadaşım gerilimin ve çatışmanın tarafı 
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olmayacak, kardeş kanının akmasını isteyen mih-
rakların oyunlarına gelmeyeceklerdir.

Karşılıklı tartışma, atışma ve kaba kuvveti teşvik 
edecek her türlü ortamdan mutlaka uzak durulacak, 
provokasyonlara gelinmeyecek, güvenlik görevlile-
rinin harekete geçmesi sabırla beklenecek ve teşvik 
edilecektir.

4-  AKP Hükûmetinin partimiz ve mensuplarımız 
üzerinde yeni oyun ve siyasi faaliyet içinde olacağı 
şimdiden belli olmuştur.

Özellikle Genel Seçimlere hazırlık kampanya-
sı esnasında bunları fazlasıyla görmek mümkün  
olacaktır.

Partimize yönelen saldırıların özünde; etkinliği 
ve siyasi gücü zayıflatılmış, aynı zamanda Meclis dı-
şında bırakılmış bir MHP özlemi bulunmaktadır.

Böylelikle PKK terör örgütünün siyasete dâhil 
edileceği, Genel Seçimler sonrası hazırlanacak yeni 
Anayasa’da Türk ibaresinin çıkarılacağı ve İmralı  
canavarının serbest kalacağı bir siyasi iklim vasat 
bulmuş olacaktır.
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Baraj konusunun ısıtılıp tekrar gündeme taşın-

masının yegâne nedeni de bunlardır.

Elbette bu şer niyet ve iftiranın hayat bulması 

mümkün değildir.

AKP merkezli yürütülen bu senaryonun amacına 

ulaşamayacağını ve milliyetçi-Ülkücü iradeye çar-

parak yok olacağını herkes görecektir.

Bu itibarla, olumsuz propaganda, haber ve yo-

rumlara itibar edilemeyecek, mahallî düzeydeki 

ithamlara ise anında cevap verilerek Genel Merkez 

bilgilendirilecektir.

5- Milliyetçi Hareket Partisi 2011 yılında yapılacak 

seçimlere çok iddialı bir şekilde hazırlanmaktadır.

Hedef tartışmasız tek başına iktidara ulaşmaktır 

ve bunun dışındaki her olasılık bizim dışımızdadır.

Milletimize, Partimizin politikaları ve yapacakla-

rı anlatılırken; içten, anlayışlı ve kararlı olmak vaz-

geçilmez davranış ilkeleri olacaktır.
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Muktedir bir Türkiye’ye ulaşmak için temel  
sorun alanlarının çözüleceği; güvenliğin, esenliğin, 
rahatın, huzurun ve refahın her haneye “Üç Hilâl”le 
birlikte gireceği müjdesi vatandaşlarımıza ulaştırı-
lacaktır.

Seçimlere kadar her teşkilatımız faaliyet rapor-
larını bugünden başlayarak planlayacak ve sonuçla-
rını, hangi çalışmaların yapıldığını ana başlıklar hâ-
linde ve bir rapor formatında aylık olarak “Teşkilat 
İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı”na 
bildireceklerdir.

6- Bundan önceki Genelgeler de yürürlükte olup 
onların gereğinin yerine getirilmesine devam edile-
cektir.

Milliyetçi Hareket Partisi; Türk milletini bir ve 
bütün hâlinde yaşatmaya, devleti ayakta ve güçlü 
kılmaya kararlıdır.

Milletimizin karnı tok, başı dik ve onurlu bir 
şekilde yaşaması için ne gerekiyorsa yapılacak ve 
mutlaka başarılacaktır.
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Küresel rekabette edilgen ve figüran değil; sü-
rükleyici, belirleyici, etkin ve tayin edici bir güce 
ulaşmamız ve özlemini çektiğimiz ihtişama kavuş-
mamız için her çaba gösterilecektir.

Bu nedenle, gelecek yıl yapılacak olan seçimler 
milletimizin kaderini belirleyecek ve bekamıza yö-
nelen tehditlere millî bir cevap olacaktır.

Partimizin, geciken tek başına iktidar amacına 
ulaşması için, muhterem dava arkadaşlarımın vere-
cekleri desteğin, yapacakları çalışmaların başarıya 
ulaşmasını diliyor, hepsinin mübarek Kurban Bayra-
mını şimdiden kutluyorum.

“Mutlu Millet, Güçlü Devlet ve Huzurlu Fert” 
hedefine ulaşmamızı Cenab-ı Allah’tan niyaz edi-
yorum.

 Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun.




