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Gün gelmifl vatan için gözyafl› dökmüfllerin,

Gün gelmifl “vatan sa¤olsun” diyerek gözyafl›n› içine ak›t-

m›fllar›n davas›d›r k›rk y›l.
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Aziz Atatürk, 
Milliyetçi Hareket Partisi’nin Baflkanl›k Divan›, Merkez

Yönetim Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri ve ‹l
Baflkanlar› olarak huzurunday›z.

T›pk› devletimizin kuruldu¤u dönemin milli mücadele
ruhuyla ç›kt›¤›m›z yolda ne mutlu ki k›rk›nc› y›la ulaflt›k.

Aziz Cumhuriyetimizi yüceltmek ve yükseltmek için
emanet etti¤in kutlu de¤erlerin takipçisiyiz.

Bu ilhamla devletimizi, milletimizi ve partimizi daha ni-
ce k›rk y›llara tafl›mak ve yükseltmek en büyük ülkümüzdür.

K›rk y›ll›k onurlu tarihin gururunu ve an›lar›n› manevi
huzurunuzda paylaflmak istiyor, rahmet, minnet, flükran
duygular›m›zla aziz hat›ran›z önünde sayg› ile e¤iliyoruz.

Ruhun flâd olsun

Devlet BAHÇEL‹
Milliyetçi Hareket Partisi

Genel Baflkan›









M‹LL‹YETÇ‹ HAREKET PART‹S‹

GENEL BAfiKANI

DEVLET BAHÇEL‹’N‹N

KURUCU GENEL BAfiKAN

MERHUM BAfiBU⁄

ALPARSLAN TÜRKEfi’‹N

ANITMEZARINI Z‹YARET‹

9  fiUBAT  2009





Tarih boyunca Ötüken’den, Malazgirt’e; Viyana
kap›lar›ndan, Büyük Taarruz’a kadar Türklü¤ü yaflatmak
u¤runa hayatlar›n› feda eden, kahraman ecdad›m›z›;

Bugün burada bir ülkü etraf›nda toplanmak için bizlere
önderlik etmifl, yol göstermifl ve buna ömrünü adam›fl bafl-
ta merhum Alparslan Türkefl bey olmak üzere, Sazaklar›n,
K›l›çk›ranlar›n, Önkuzular›n, Özmenlerin, ‹mamo¤lular›n
bayraktarl›¤›n› yapt›¤› binlerce aziz ülkü flehidini,

Ve bugün bölücülükle mücadele ederken flehadete
ulaflan kahramanlar›m›z› minnet, flükran ve hasretle yad
ediyor, Cenab-› Allah’tan hepsine rahmet diliyorum.
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De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Milliyetçi Hareket Partisinin Muhterem 
Mensuplar›,

Türk Milletinin Sevdal›s› Ülküdafllar›m,

Birbirinden De¤erli Misafirlerimiz,

Bas›n›m›z›n Muhterem Temsilcileri,

Hepinizi en iyi dileklerimle selaml›yorum.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin kuruluflunun k›rk›nc› y›l-
dönümü münasebetiyle düzenledi¤imiz anma ve kutlama
törenine hofl geldiniz.

K›rk y›ll›k flerefli bir yolculu¤un, özellikle yeni kuflaklar
taraf›ndan bilinmesi ve tan›nmas›n›n siyasal mücadelemi-
ze ayr› güç ve anlam kataca¤› düflüncesindeyim. 

bir hilâl uğruna...
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Çünkü, 

• Bu yolculuk; Türk’ün yüzy›la damgas›n› vuraca¤› gün-
lere do¤ru k›rk y›l önce bafllat›lan bir yürüyüflün ad›d›r. 

• Bu yolculuk; yufka yüreklilerle çetin yollar›n afl›lmaya-
ca¤›n› bilenlerin onurlu ve kararl› yürüyüflünün tan›m›d›r.

• Bu yolculuk; vatan›m›z›n insan›na, topra¤›na, havas›-
na, suyuna, dününe, bugününe ve gelece¤ine sahip ç›kan-
lar›n yürüyüflünün tarihidir.

Bu toplant› vesilesi ile siyasi tarihimizin herhangi bir
döneminde, üç hilali tafl›m›fl, hareketimizin yükselmesine
omuz vermifl k›ymetli dava arkadafllar›ma teflriflerinden
dolay› flükranlar›m› sunuyorum.

Bu anlaml› toplant›y› düzenleyen ve kat›lan bütün Tür-
kiye Sevdal›lar›n› sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum. 

Tarih boyunca, vatan ve millet sevdas› ile can veren ec-
dad›m›z›; bu de¤erler u¤runa hayatlar›n› kaybetmifl kutlu
dava yolcusu ülküdafllar›m›z›, aziz flehitlerimizi, merhum
Baflbu¤umuz Alparslan Türkefl Bey’i bir kez daha rahmet,
minnet ve flükran hislerimle an›yorum.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Takdir edersiniz ki tarih, geriye do¤ru h›zla ak›p giden
bütün zamana verilen tan›m›n ad›d›r.

Yarat›lm›fl hiçbir varl›k yoktur ki, ister befleriyet, ister
tabiat, ister maneviyat;  onun tesirine girmemifl ve ondan
izler tafl›mam›fl olsun.
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Bugün olanlar dünün sonucudur. Yar›n yaflanacaklar
bugünün eseri olacakt›r. Kimsenin önüne geçemeyece¤i
ilahi nizam böyledir.

Yarad›l›fl›n muhteflem bu iflleyiflini yakalayamam›fl olan
insanlar›n ve topluluklar›n, ömürlerinin k›sa, izlerinin silik,
varl›klar›n›n geçici olmas› kaç›n›lmaz bir hayat gerçe¤idir.

Baflka bir yönüyle tarih, bir nedenle yaflamay› becere-
memifl, hayata tutunamam›fl, süreklili¤ini sa¤layamam›fl
say›s›z toplumlar için onlar› ac›mas›zca ö¤üten bir de¤ir-
menin tan›m›d›r.

Dünya co¤rafyas›, ayakta duramam›fl, varl›¤›n› sürdü-
rememifl ve saman alevi gibi parlay›p sönmüfl yüzlerce
toplumun bugün enkaz ve harabe haline gelmifl kal›nt›la-
r›yla doludur.

Buna karfl›l›k, var olufla anlam kazand›ran, dün, bugün
ve yar›n aras›ndaki muazzam terkibin fark›na vararak; al-
d›¤› miras üzerinden müflterek bir fluur gelifltiren, bir kül-
türü bayrak yapan ve bu bayra¤› tafl›yacak nesiller yetiflti-
ren toplumlar, tarihin bu iflleyiflini aflabilmifllerdir.

Nitekim, bu sonsuz olufl ve aray›fl bugün de sürmek-
te, “milletini arayan abidelerle, abidesini kaybet-
mifl milletler” için tarihin ac›mas›zl›¤› bütün fliddeti ile
devam etmektedir.

bir hilâl uğruna...
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Ne mutlu ki, mensubu olmakla iftihar etti¤imiz Türklü-
¤ün yaz›l› abideleri 1289 y›ld›r Ötüken’de dimdik ayakta
durmaktad›r.

Bu muhteflem eserlerin sahibi soylu milletimiz de bütün
tahribata ra¤men çok flükür ki varl›¤›n› sürdürmektedir.

Buna yak›ndan tan›kl›k etmek isteyenlerin Orta As-
ya’ya kadar gitmelerine gerek yoktur. 

Genel Merkezimizin önünde bütün heybetiyle duran üç
abideden yükselen kutlu ça¤r›lar, milletimize seslenmeye
hala devam etmektedir.

“Ey Türk titre ve kendine dön” hayk›r›fl›n›, duy-
mak isteyen kulaklar duyacak, görmek isteyen gözler gö-
recek ve k›lavuz arayan fluurlar tarih ötesinden gelen bu
sesle uyanacakt›r.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Günümüz insan›n›n ulaflt›¤› ömür, iki k›rk y›la karfl›l›k
gelen ortalama seksen y›ldan ibarettir.

Bu aç›dan, k›rk y›l bir insan için uzun say›lsa da men-
subu oldu¤u milletin hayat›nda bu süre yaln›zca küçük bir
kesitin ifadesidir.

Üstelik bu k›rk y›l, kökleri tarih öncesine uzanan Türk-
lü¤ün uzun as›rlar› ve yaflanacak olan daha nice yüzy›lla-
r›n›n yan›nda küçük bir “an”m›fl gibi gelecektir.
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Oysa bu ihtiflaml› tarihi oluflturarak kutlu miras› bugü-

ne tafl›yan cevher, birbirine ba¤lanan say›s›z k›rk y›llar›n

eseri ve bir bütünüdür.

Millet fluurunun yüksek bir yaz›l› ifadesi olarak Bilge

Ka¤an’›n, “Türk beyleri, milleti, bunu iflitin!” diye-

rek uyar›ya bafllad›¤› as›rlar öncesinden bugüne, yaklafl›k

otuz iki uzun k›rk y›l geçmifltir.

Geride kalan bu k›rk y›llar›n hat›ralar›nda, say›s›z zafer-

ler, ba¤l›l›klar, sevinçler, yükselifller ve övünçler vard›r.

Ancak bunlar oldu¤u kadar; bozgunlar, göçler, çöküfl-

ler, ihanetler, düflüfller ve da¤›l›fllar da tarihimizin bir ger-

çe¤i olarak yerini alm›flt›r.

Ne var ki, yaflan›lan en kötü anlarda, en zor durumlar-

da bile aziz milletimiz, kendi ba¤r›ndan, öz kayna¤›ndan

kendisi kurtaracak bir evlad›n› ç›karabilmifltir.

Milletine el veren bu cevherler, k›rk y›ll›k halkalar›n

kopmas›na hep engel olmufl, birbirini tamamlayan ve bü-

tünleyen bir terkiple bugüne kadar tafl›nm›flt›r.

Bilge Ka¤an’dan, Alparslan’a;

Osman Gazi’den Fatih’e, 

Kanuni’den Mustafa Kemal’e kadar;

bir hilâl uğruna...
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Tonyukuk’tan Ulu¤ Bey’e; 

Farabi’den, ‹bni Sina’ya; 

Akflemsettin’den, Piri Reis’e kadar;

Kaflgarl› Mahmut’tan Ali fiir Nevai’ye; 

Yusuf Has Hacip’ten, fieyh Edebali’ye;

Fuzuli’den, Veysel’e kadar;

Yesevi’den Hac› Bektafl’a; 

Mevlana’dan Yunus’a; 

Dedem Korkut’tan Karacao¤lan’a;

Vahapzade’den fiehriyar’a kadar,

Ulubatl› Hasan’dan Genç Osman’a;

Seyit Onbafl›’dan Yahya Çavufl’a;

fiahin Bey’den Nene Hatun’a kadar, 

Gasp›ral›’dan Akçura’ya;

Mehmet Akif’ten Ziya Gökalp’e;

Mümtaz Turhan’dan Erol Güngör’e,

Osman Bölükbafl›’dan, Türkefl Bey’e kadar, elleri öpü-
lesi isimli isimsiz say›s›z ecdad›m›z, bugün devam eden
varl›¤›m›z›n gerçek sahipleridir.
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fiayet, bugün varsak, onlar sayesindedir. 

“Devlet-i ebed müddet” onlarla yaflam›flt›r. 

“Millet-i ebed müddet” onlarla bugünlere tafl›nm›flt›r.

Mekânlar› Cennet olsun. 

Ruhlar› flad olsun. 

Cenab-› Allah hepsinden raz› olsun.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Tarihten gelece¤e giden yolculu¤un son yüzy›l›nda söz
sahibi olmufl Türk milliyetçilerinin ve son k›rk y›l›na dam-
gas›n› vurmufl Milliyetçi Hareket Partisi’nin öncelikli mü-
cadele maksad› ve varl›k nedeni, kahramanlar›n tafl›d›¤›
milli bekan›n kopart›lmadan devam›n› sa¤lamakt›r.

Bu, büyük Türk milletinin elden ele tafl›nan mukaddes
bir emaneti ve her neslin di¤erine devretmek zorunda ol-
du¤u bir ata yadigâr›d›r.

Türkefl Beyin arkadafllar›na hitaben söyledi¤i, “Ema-
net olunan davay› kucaklad›m. Hiç arkama bakma-
dan, tereddütsüz, hiçbir fleye ald›rmadan yürüyorum.”
sözleri bu tarihi sürecin ve fluurun yans›mas›d›r.

Bu halka bir kez kopar ve bir kere olsun birbirinden ay-
r›l›rsa yeniden birlefltirmek, yüzlerce y›lda oluflmufl muaz-
zam befleri ve kültürel hazineyi yeniden tesis etmek im-
kâns›z hale gelecektir.

bir hilâl uğruna...
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Üzerine titredi¤imiz konu budur. Kayg›lar›m›z bunun
içindir. 

Uyar›lar›m›z bu nedenledir. Dikkatimiz buna yo¤un-
laflm›flt›r. 

Kavgam›z da bu yüzdendir. 

Yeni bir yüzy›lla sözleflme yapt›¤›m›z› söylerken, anlat-
mak istedi¤imiz bundan ibarettir.

Biz, dünyan›n en gözde ve en zorlu co¤rafyas›nda yafla-
yan ve bundan böyle de yaflamak zorunda olan bir milletiz.

Bu nedenle, ne tarihimizi, ne co¤rafyam›z› nede kimli-
¤imizi de¤ifltirme imkân›na sahip de¤iliz. 

Ama hep birlikte bu gerçeklerle daha güzel bir gelecek
infla edebiliriz. 

Milliyetçi Hareket olarak biz bunun için var›z, bunun
için de var olmaya devam edece¤iz.

Muhterem Arkadafllar›m,

Bugün, as›rlar› aflarak gelen büyük milletimizin yak›n
dönem tarihinde, özel bir misyon üslenmifl olan Milliyetçi
Hareket Partisi’nin k›rk›nc› kurulufl y›ldönümünü iftiharla
an›yoruz.

Ancak geride kalan bu k›rk y›l›, dünyam›z›n, ülkemizin
ve milletimizin yaflad›klar› sorunlar› ve tehlikeleri 
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bilmeden ve yorumlamadan anlaman›n mümkün olmad›-
¤›n› düflünüyorum.

Bu itibarla, Milliyetçi Hareketin varl›¤›n›n ne anlama
geldi¤ini hala de¤erlendirmekte güçlük çekenler varsa,
onlara söyleyece¤im söz, milliyetçilerin hiç olmad›¤›n›
varsayd›klar› bir Türkiye’nin yüz y›l›n› tahayyül etmeleri ve
neyin noksan kalaca¤›n› düflünmeleridir.

1969 y›l› k›fl›n›n 8-9 fiubat›nda, Adana’da kiralanan
spor salonunda bafllayan bir yolculuktur bu.

Nereden bilinirdi ki, Türklü¤e sevdal› milliyetçiler ile
aziz milletinin kucaklaflmas› burada gerçekleflsin, sonsuza
kadar yüreklerde yanan millet aflk›, bu salonda filizlensin.

Nas›l tahmin edilirdi ki, yüre¤inde vatan ve millet sev-
gisinden baflka hiçbir kayg› olmayan tertemiz vicdanlar›n,
al bayra¤›n yan›na üç hilali sancak yaparak baflla-
d›klar› yolculuk, k›rk flerefli y›la ulafls›n.

‹mkâns›z gibi görülen bu yolculuk, baflta kurucu Genel
Baflkan›m›z Türkefl Bey olmak üzere, say›s›z ülkü ve gö-
nül adam›n›n ve onlar›n izinden giden kadrolar›n inançla-
r› ile bugünlere gelmifltir.

• Çay paralar›n›n bile ödenmekte müflkülat yafland›¤›, 

• B›çak gibi ayazlarda iki kiflinin bir paltoyu paylaflt›¤›,

• Yurt odalar›nda ve dumanl› kahvehanelerde heyecan-
l› tart›flmalar›n yap›ld›¤›; 

bir hilâl uğruna...
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• Mütevaz› yemeklerle yaln›zca kar›nlar›n de¤il hasb›-
hallerle gönüllerin de doyurulmaya çal›fl›ld›¤›; 

• Tükenmeyen bir heyecanla çarpan yüreklerde mille-
timize yükselifl yollar›n›n arand›¤› o y›llar›n tan›klar› hala
yaflamaktad›r ve çok flükür ki aram›zdad›r.

Mükâfat›n›n çile ve meflakkat oldu¤u bu davan›n, ülkü
erlerinin nezdindeki yegâne kazanc›;

• Müsterih olmufl bir vicdan,

• Yerine getirilmifl milli bir görev,

• Milletimize ödenmifl bir borç,

• De¤iflmeye kimsenin gelmedi¤i “vatan nöbeti”nin
hakl› gururu,

• Bir hilal u¤runa topra¤a düflmüfl fidanlara okunan fa-
tihan›n huzuru,

• Ve Allah kat›nda ulafl›lm›fl flehadetten baflka hiçbir
fley de¤ildir.

Bu itibarla, geride kalan k›rk y›l kolay geçmemifltir. 

Kolay yaflanmam›flt›r. 

Tarih ve olaylar tan›kt›r.

K›rk y›l, çiledir, çabad›r, çal›flmad›r.

K›rk y›l, heyecand›r, inançt›r, sevdad›r.

K›rk y›l, yürektir, fluurdur, sab›rd›r.
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K›rk y›l, kavgad›r, ma¤duriyettir, mahkumiyettir.

K›rk y›l, do¤rulufltur, uyan›flt›r, uyand›r›flt›r.

Topra¤a düflmüfl ülkü canlar›n eseridir bu k›rk y›l.

Al bayra¤›n ard›na düflmüfl heyecanlar›n eseridir bu

k›rk y›l.

Üç hilalde gönlü kalm›fl, 

Geri durdu¤u için gönül koymufl,

Karfl›l›ks›z sevmifl, incinmifl ama yüre¤ine gömmüflle-

rin an›t›d›r k›rk y›l. 

Gün gelmifl, vatan için gözyafl› dökmüfllerin, 

Gün gelmifl “vatan sa¤ olsun” diyerek gözyafl›n› içine

ak›tm›fllar›n davas›d›r k›rk y›l.

Tükenmeyen tuzaklar›n, 

Bitmeyen oyunlar›n, 

Sonu gelmez tahriklerin ve 

Kapanmam›fl bir milli mücadelenin devam›d›r bu k›rk

uzun y›l.

K›rk y›l; aln›m›z›n ak›, gözümüzün nurudur. 

K›rk y›l; burkulan yüre¤imizdir, okunan duam›zd›r,

K›rk y›l; vicdan›m›z›n sesi ve flehidimizin son nefesidir.

bir hilâl uğruna...
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Bu yüzden, Milliyetçi Hareketin hiç kimseye diyet 

borcu yoktur.

Baflkalar› gibi, zihinlerimiz ipotekli, heyecanlar›m›z 

rehinde, yüreklerimiz mühürlü de¤ildir.

Neye inan›rsak onu söyleriz. Ne görürsek onu anlat›r›z.

Göründü¤ümüz gibi oluruz, oldu¤umuz gibi de görü-

nürüz.

Milliyetçi Hareket gücünü mukaddesattan, inançlar›n-

dan, ilkelerinden ve Türk Milletinden al›r. 

Türkiye’nin iyili¤ine olmad›¤›na inand›¤› her hareket

karfl›s›nda tek bafl›na da olsa sonuna kadar durur.

Böylesi bir son karar an› geldi¤inde kimsenin deste¤i-

ni ve himayesini aramak gibi bir zafiyet içine düflmez.

K›rk y›l tan›kt›r; 

Yeri gelir Yunus olur gönüllerle buluflur, yeri
gelir Yavuz olur hainlerle u¤rafl›r.

De¤erli Arkadafllar›m,

Hiç flüphe yok ki, bizim k›rk y›ll›k mazimiz, Türklü¤ün

zorlu mücadele tarihinin tipik bir yans›mas›, ibret veren

bir benzeridir. 
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Kurulufllar› ile iftihar etti¤imiz devletlerimizin zamanla
nas›l y›k›ld›klar›n› sorgulamaktan kaç›n›rsak karfl›m›zdaki
süreci do¤ru okumam›z mümkün olmayacakt›r.

16 soylu kurulufl, ayn› zamanda 15 hüzünlü y›k›l›fl›n
neticesidir. 

Bu neticede zaferlerle ve baflar›larla dolu sayfalar ka-
dar, zorlu ve s›k›nt›l› sayfalar da vard›r. 

“Y›kmaktaki zafiyetimizi, kurmaktaki mahare-
timizle” telafi ederek daha fazla yol almam›z da art›k
mümkün de¤ildir.

Yaklafl›k iki as›rl›k küresel dayatma siyasetinin sonucu-
nu, yaln›zca son çeyrek y›l›n siyasetine tak›larak çözeme-
yece¤imiz de aç›kt›r.

Bugün, Türk milletinin üzerinde oynanan oyunlar›n
bafllang›c›n›n yirminci asr›n bafl›ndaki jeo-politik, jeo-stra-
tejik senaryolarda sakl› oldu¤unu görmeden sorunlar› çö-
zemeyiz.

Bizleri do¤ru bir sonuca götürecek yaklafl›m, Türk mil-
liyetçili¤inin, Türk tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti içindeki
yeri ve öneminin do¤ru analizinden geçmektedir.

Bu bizi vaz geçilmez bir gerçe¤e ulaflt›r›r ki o, ebedi va-
tan›m›z Anadolu’da, Türkiye Cumhuriyeti çat›s› alt›nda
yaflamaktan baflka tercihimizin olmad›¤›d›r.

bir hilâl uğruna...
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O halde, yeni bir bin y›l› yakalamak, geçmifl bin y›lla-
r›n ac› ve tatl› tecrübelerini tan›maktan ve onlar› tam bir
tarafs›zl›kla özümsemekten geçmektedir.

Gelece¤i konuflmaktan korkanlar›n ve kaçanlar›n, geri-
ye tak›l›p kalmalar› ve yaln›zca geride kalanlar› konuflma-
lar› da bu yüzdendir.

Ama benim onlara da bir tavsiyem olacakt›r: Gözlerini
gelece¤e, ufka çevirmeseler bile; geçmifle, do¤ru ve tahlil-
ci bir anlay›flla bakt›klar›nda;

• Gafil yönetimler elinde zay›flam›fl milli kimli¤in, 

• Töreden uzaklaflma ile tahrip olmufl esenli¤in, 

• K›s›r ve basit menfaat kavgalar›n›n kaybettirdi¤i co¤-
rafyalar›n;

• Düflülmüfl tuzaklar, aldan›lm›fl oyunlarla çözülen mil-
let birli¤inin ve

• Elbette ki en önemlisi, baflkalaflma, yabanc›laflma ve
yozlaflma ile bozulan de¤erlerin ve kaybedilen özgüvenin,
bir büyük milleti nas›l taviz, teslimiyet ve tükenifl döngüsü-
ne mahkûm etti¤ini görebilmeleridir.

Ve tabi ki, bütün bu vizyonun oluflmas›n›n ilk ve vazge-
çilmez flart›, kendisini fark etmifl bir zihinsel uyan›fl›n, y›l-
lard›r yatt›¤› yerden do¤rulup etraf›nda ne olup bitti¤ine
bakmas› ile mümkün olacakt›r.
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Türkiye ve Türk milleti, milli bekas›n›n devam› konusun-
da tarihinin en kritik dönemlerinden birisi ile yüz yüzedir.

Birli¤imiz ve de¤erlerimiz k›r›lma noktas›na kadar bü-
külmüfl durumdad›r.

Kuflat›lan Türkiye, yarg›lanan millet, sars›lan devlet,
sorgulanan tarih, yozlaflan ahlak, parçalanan birlik, han-
çerlenen vatan, kaybolan nesiller, çürüyen de¤erler, çözü-
len doku maalesef ülkemizin ürkütücü gerçekleridir.

Önümüzde Türk milleti ve elbette ki onunla anlam ta-
fl›yan Milliyetçi Hareket için zorlu bir dönem vard›r. 

Bu nedenle sizlere diyorum ki; 

• C›l›z bir ideolojik destekle, olan biteni hariçten seyret-
menin, 

• An›lar› kafi görerek gelece¤in analizini yapmadan
mevcutla meflgul olman›n,

• Her söylenene inanarak, hiçbir katk› sa¤lamadan
elefltiri üzerine elefltiri yapman›n,

• Yaln›zca heyecandan ibaret bir destek ile sa¤duyudan
uzak macera aray›fl›n›n,

• Ça¤a ve hayata bakmadan günübirlik yaflaman›n ve
yorumlaman›n kimseye ve elbette ki davam›za bir katk›s›
olmayacakt›r.

bir hilâl uğruna...
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Biz hedefleri büyük, hevesleri küçük bir hare-
ket olarak kalamay›z.

Milletimizi milletler mücadelesinin en üstünde görmek,

devletimizi lider ülke yapmak siyasi hedeflerimize ulafl-

makla mümkün olacakt›r.

Bunun için k›rk y›l›n sonunda tek bafl›na iktidardan

baflka bir siyaset hedefi bizim susuzlu¤umuzu dindiremez.

Ama önce buna kendimiz inanmal›y›z ki sonra baflka-

lar›n› inand›ral›m.

Al›nan mesafe ve gidiflat bu kutlu hedefi iflaret et-

mektedir.

Ve verdi¤imiz k›rk y›ll›k mücadele buna fazlas›yla lay›kt›r.

Bu kadar hakl› olan, bu kadar hakl› ç›kan,

Ancak, bu kadar da hakk› yenmifl bir dava olma-
m›flt›r.

‹flte biz, bu hakk›n peflindeyiz.

‹ktidar› da hak etti¤imize inan›yoruz.

Ama bunun birilerinin lütfu ile ele geçmeyece¤i de or-

tadad›r.

S›zlanarak, dövünerek, seyrederek ulafl›lamayaca¤› da

bir gerçektir.
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Bu, milletimiz için olmas›n› istedi¤imiz yüksek ülkülerin
gere¤idir.

Bizi bilenler bilir. Bizi tan›yanlar tan›r.

Biz kendimiz için hiçbir fley aramay›z, istemeyiz, di-
lemeyiz. 

Ama milletimiz mevzubahis olursa, ihtiraslar›m›z›n, ül-
külerimizin, aray›fllar›m›z›n s›n›r› yoktur. 

Bu yüzden Milliyetçi Hareket, gözlerini ufkun ötesine,
sonsuzlu¤a dikmifltir.

Türklü¤ün kucaklad›¤› hakkaniyetli bir küresel denge-
nin tesisine imkân sa¤layacakt›r.

‹nanç, heyecan, kadro, fluur ve de¤erlerin tafl›nmas›n-
da siyaseten rol oynayacak ve üzerine düfleni yapacakt›r.

De¤erli dava arkadafllar›m›n bana tevdi ettikleri göre-
vim gere¤i, misyonum, siz kardefllerimi buna ikna etmek,
mutlaka buna inand›rmak ve emaneti sa¤ salim daha iyi
bir gelece¤e ulaflt›rmakt›r.

Ancak, gözlerimiz sonsuzlu¤a kilitlenirken, önümüze ç›-
kan çukurlara düflmemize de izin vermem mümkün de¤ildir.

Elbette ki, günlük gailelerin ve yaflanan hayat›n hepi-
miz üzerindeki yavafllat›c› etkisini biliyorum.

Heyecanlar› tükenenlerin bu hedefi sorgulayacaklar›n›
ve kuflku duymaya bafllayacaklar›n›n da fark›nday›m.

bir hilâl uğruna...
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Ancak unutmayal›m ki, 

13 as›r önce Ötüken’den Kutlu Hakanlar›n buyru¤u
olarak yola ç›kan mesajlar bizi milletler mücadelesinde bu-
gün var edebiliyorsa; bugün söyleyeceklerimiz de milleti-
mizin devam›n› ve yükseliflini yeni bir 13 as›r daha niçin
tafl›mas›n?

Milli tarihimiz as›rlar, fikri tarihimiz yüz y›l, siyasi hare-
ketimiz ise k›rk y›l önce p›r›l p›r›l ve berrak bir kaynaktan
kutlu yolculu¤una bafllam›flt›r.

Ça¤layarak ilerleyen bu yolculu¤unda, 

• Kendi yata¤›n› kendi açarak, 

• Önüne çekilmifl engelleri ve bendleri gün gün aflarak; 

• Birleflecek gövde arayan baflka p›narlar› da bünyesi-
ne katarak, 

• Kendi mecras›nda büyüyerek akmaya devam et-
mektedir. 

Bu düzenli ilerleyifl çaydan dereye ve dereden nehire
yönelifl, sonunda mutlaka bereketli ve muhteflem bir der-
yay› oluflturmay› baflaracakt›r. Mutlaka baflarmal›d›r.

Biz mevsimlere göre kuruyarak çekilen veya
ya¤›fla göre sel olup taflan ve bulanan bir suyun
aray›fl›nda de¤iliz.

Bizim do¤ru yerde, do¤ru zamanda ve do¤ru insanlar-
la buluflmaktan kast›m›z da budur.
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Do¤ru zamanda uygulayaca¤›m›z yanl›fl bir siyasetin
bizleri ve bize umut ba¤lam›fl milletimizi felakete götüre-
ce¤ini biliyoruz.

Yanl›fl zamanda uygulayaca¤›m›z do¤ru siyasetin de bi-
ze ve bize inanlara zarar verece¤inin fark›nday›z. 

Çarenin tükenmedi¤i ve ›fl›¤›n tamamen kaybolmad›¤›
hiçbir ortamda “ya hep ya hiç” diyerek yol alamay›z. 

Bizim siyaseten ilerleyiflimizin yol haritas›nda sab›r,
ak›l, fluur, denge, ihtiyat yer almaktad›r.

“Dibi görünmeyen kuyulardan su içmemek”ten anlad›-
¤›m›z da budur.

Bize bu konuda yol gösteren en önemli k›lavuz, tarihi-
mizin bilhassa ibret ve ders almam›z gereken ›st›rapl› say-
falar›ndad›r.

Bu sayfalar araland›¤›nda;

• ‹hanetlere karfl› dikkatin, 

• Hilelere karfl› uyan›kl›¤›n, 

• Bozgunlara karfl› tedbirin, 

• Ayr›l›klara karfl› birleflmenin, 

• Yaln›zl›¤a karfl› güç birli¤inin, 

• Çürümeye karfl› öze dönmenin, 

• Taklide karfl› kendine yönelmenin olmad›¤›n› görürüz.

bir hilâl uğruna...
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Biz dersimizi tarihten ald›k. Önümüze tarihi k›lavuz
olarak koyduk.

Bu nedenle, bugüne kadar devam eden siyasal hayat›n-
da partimiz, günlük siyasete hiç alet olmam›flt›r.

Kal›c› ve sürekli hamleleri ve hedefleri savunarak po-
pülist siyasetin kirlili¤inden hep uzak durmaya çal›flm›flt›r.

Zira bizim hedeflerimiz büyüktür. Gözlerimiz ufka bak-
maktad›r.

• Biz kendi evlatlar›m›z› öz vatan›nda garip; 

• Kendi de¤erlerimizi öz vatan›nda ayr›ks›, 

• Hareketimizi öz vatan›nda yaban say›lmaktan, 

• Devletimizi güçsüz görülmekten ç›karman›n mücade-
lesinin içindeyiz.

Elbette ki bu kendili¤inden eriflilecek baflar› de¤ildir.

Zor, zahmetli bir mücadelenin, sa¤lam bir karakterin
ve feda edilmifl ikballerin sonucu olacakt›r. 

Bu milliyetçi-ülkücü olman›n kaç›n›lmaz bir bedelidir. 

Bu bedeli göze alanlar bu yolculu¤a ç›kabilirler.

Bunun için, tehdit ne derece büyük, tehlike ne kadar
yak›n, engeller nas›l olursa olsun tafl›d›¤›m›z milli sorum-
luluk fluuru, heyecanlar›m›z› ve öfkemizi bast›rmak duru-
mundad›r.
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Sorunlardan ve s›k›nt›lardan ürkmemek; suçlamalar-
dan ve zorluklardan y›lmamak, tuzaklardan ve karanl›klar-
dan uzak ve uyan›k durmak lâz›md›r.

Türk Milliyetçileri, horlanm›flt›r, suçlanm›flt›r, bask›ya
maruz kalm›flt›r.  Ama Türkiye sevdas› yüreklerinden silin-
memifltir.

Türk Milliyetçileri, ma¤dur olmufltur, s›k›nt›ya düflmüfl-
tür. Ama hiçbir zaman ma¤lûp olmam›flt›r.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Milliyetçilik ve millet sevgisi elbette ki bizim tekelimizde
de¤ildir. Herkes milliyetçi olabilir, olmal›d›r. Milliyetçiler her
kurumda bulunabilir. Bulunmal›d›r. Hepsine sayg› duyar›z.

Ancak, milliyetçili¤i hayat›n her alan›nda, uygulanabi-
lir bir siyasal yönetim projesi olarak benimseyen tek par-
ti Milliyetçi Hareket Partisi’dir.

Ben burada partimizin siyasi tarihini anlatacak de¤ilim.
Ancak, k›rk y›ll›k ilerleyiflin ana hatlar›n› bilmekte yarar
oldu¤u düflüncesindeyim.

Partimizin 1969 y›l›nda kuruluflu ile milliyetçilik, yal-
n›zca bir ayd›n hareketi olmaktan ç›km›fl, Anadolu’da mil-
let evlatlar›n›n gönlüne yerleflerek hem siyasallaflm›fl, hem
toplumsallaflt›rm›flt›r. 

bir hilâl uğruna...
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Dokuz Ifl›k olarak adland›r›lan ilkelerimiz ile toplumun
ve devletin her alandaki temel sorunlar› bir tan›ma otur-
tulmufl ve çözüm yollar› önerilmifltir.

1970-1980 aras›nda Milliyetçi Hareket, 

• “Milli devlet-güçlü iktidar” kavram› ile siyasal
duruflunu;

• “Dik bafl, tok kar›n ve mutlu yar›n” slogan› ile
sosyal hedefini; 

• “Türk-‹slam ülküsü” kavram› ile inançlar›m›zla
kimli¤imiz aras›ndaki kaç›n›lmaz ba¤› sistemlefltirmifltir.

1980 sonras› süreçte cebren kesintiye u¤rayan siyasal
hareketimiz, kurucusu Türkefl Bey’le tekrar toparlanm›fl,
Türk milliyetçili¤i kald›¤› yerden onun ve dava arkadaflla-
r›n›n k›lavuzlu¤unda yeniden yola ç›km›flt›r.

Önündeki bütün engellere ra¤men milliyetçilik, bir si-
yasi proje olarak halka ulafl›nca vatandafllar›m›z›n partimi-
ze olan ilgisi artm›fl ve siyasi bir kurum olarak Milliyetçi
Hareket Partisi, millet sinesinde sa¤lam ve emin bir zemin
oluflturmufltur.

Bugün partimiz, yasalar›n tan›d›¤› imkânlarla bütün
yurtta teflkilatlanm›fl, en küçük yerleflim yerinden en bü-
yük kentlerimize kadar genifl ve güçlü bir teflkilat yap›s›n›,
bu teflkilat› yönetecek kadrolar›n› ve karar mekanizmala-
r›n› oluflturmufltur.
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Milliyetçi Hareket Partisi, yaln›zca Türkiye’yi de¤il ar-
t›k bölge ülkelerindeki soydafllar›m›z›, müflterek kültür da-
iresinde yaflayan mazlum milletleri küresel kargafladan
kurtaracak bir anlay›fl›n da temsilcisidir.

Bu anlay›fl elbette ki, partimize ve kadrolar›m›za yeni
bir görev ve sorumluluk yüklemektedir.

‹nsan merkezli, hak ve adalet ilkelerine uygun, gönüllü
paylafl›m› ve iflbirli¤ini amaçlayan, kaynaklar› insanl›¤›n is-
tifadesine sunan küresel düzeyde bir ayd›nlanma sürecinin
bafllamas› art›k zihinlerimizde flekil bulmal›d›r.

Küresel tahakkümün yan›s›ra medeni unsurlar›n stra-
tejik ad›mlarla birlikte giderek bütün dünyay› etkisi alt›-
na almas› milliyetçili¤imizi dura¤an bir fikir olmaktan ç›-
karmaktad›r.

Bu durum, bütün bu karmafl›k iliflkileri ve a¤›r sorunla-
r› kavrayabilecek milli bir vizyona sahip olmam›z› kaç›n›l-
maz hale getirmektedir.

Bu de¤iflimi kendi kültür de¤erlerine dayanarak göste-
remeyen ve sorunlara kendi milli perspektifinden çözüm
üretemeyen milletlerin ve milliyetçiliklerin küresel dayat-
malara karfl› teslim olmaktan baflka çareleri yoktur.

Muhterem Arkadafllar›m,

K›rk›nc› y›l›n› kutlayan Milliyetçi Hareket Partisi’ne si-
yasi misyon kazand›ran temel mülahazalar›n kayna¤›
bunlard›r.

bir hilâl uğruna...
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‹ftiharla ve iddia ile söyleyebilirim ki, Milliyetçi Hareket
Partisi milliyetçili¤in bir fluur olarak tafllara nakfledildi¤i
Orhun’dan günümüze kadar gelen ve yaflayan milliyetçilik
fikriyat›n›n son siyasi teflkilat›d›r.

Bugün milliyetçi olman›n kolay, milliyetçi kalman›n ve ya-
flaman›n çok zor oldu¤u bir dönemin sanc›lar›n› çekiyoruz.

Bu konuda ça¤›m›z›n yaln›zlaflan insan yap›s›, sorunla-
ra kendi merkezinden bakan bireysellik, karfl›m›zdaki en
büyük engeldir.

Do¤umdan ölüme kadar olan ömürde, hayata tutuna-
bilmek için verilen gündelik mücadele, do¤ald›r ki insan-
lar› ortak kayg›lardan gün geçtikçe uzaklaflt›rmaktad›r.

Bu durum insan›m›z› milli hayat›n paylafl›m›ndan, uzun
vadeli ve genel çözüm yollar›ndan ay›rmakta, yaflanan
yokluk ve yoksullu¤un da etkisiyle günü kurtarman›n ara-
y›fl›na sevk etmektedir.

Bildi¤iniz gibi milliyetçilik millet olma halinin fluurla
kavranmas› ve savunulmas›d›r. 

Bir millete mensup olmak baflkad›r. Bu mensubiyetin
devam›n› fluurla savunmak baflka bir anlam ifade eder.

Ancak millet yaln›zca sosyo-kültürel bir toplumsal uz-
laflma alan› de¤il ayn› zamanda politik bir uzlaflman›n da
eseridir.
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Özellikle demokratik milli devletlerde, toplumun or-
tak veya benzer taleplerle ortalama bir politik uzlaflma
aray›fl› ise;

• ‹nsan›n nas›l yaflayaca¤›, 

• Ailesini nas›l geçindirece¤i, 

• Nas›l yönetilece¤i, 

• Hangi haklar› talep edece¤i, 

• Ve bunlar› kendisine kimin ve nas›l ulaflt›raca¤› gibi
ça¤dafl talepler ve aray›fllar üzerine flekillenir.

Bu aç›dan millet birli¤ini bozan yaln›zca dilde, inançta,
ülküde farkl›laflma de¤il, nas›l yönetilece¤i ve hangi hak-
lar› isteyece¤i konusunda karar verememifl toplumlar›n
yaflad›klar› gel gitler ve tereddütlerdir.

Bir siyasi parti olarak bizden beklenen görev ve fonk-
siyonlardan biri ve belki de en önemlisi budur.

Bu nedenle “biz” merkezli bir anlay›fl›n temsilcisi olan
milliyetçili¤in “ben” ile olan ba¤lant›s›n› dikkate alarak
“ben ve biz” aras›nda hassas bir denge oluflturmak duru-
munday›z.

Milliyetçili¤in anlam› olan “biz” say›s›z “ben”lerden
olufltu¤una göre fertlerin sorunlar›n› çözerek milletimizin
de sorunlar›n› çözecek, millet eksenli ve insan odakl›
bir siyaset geliflimine ihtiyaç vard›r.

bir hilâl uğruna...
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Bu durumda, insan›n yaflad›¤› her sorun siyasetimizin
de ilgi ve çözüm sahas›na mutlaka girmelidir. 

Bu kaç›n›lmaz gerçek, 

• Köylüden çiftçiye, memurdan iflçiye, esnaftan sanayi-
ciye, kadar oluflmufl iktisadi iflbölümünü; 

• Çal›flandan iflsize, gençten yafll›ya, özürlüden hastaya
kadar toplumsal çeflitlili¤i, 

• Bankac›dan, borsac›ya, bürokrattan yöneticiye kadar
idari ve mali yap›y› kapsayan büyük bir kompozisyonun
tan›m›d›r.

Ve üstelik bu sabit ve dura¤an bir yap› de¤il, de¤iflen,
geliflen, dönüflen, etkilenen bir canl› organizma gibi tü-
kenmeyen bir oluflumun ifadesidir.

Bu nedenle yoksulluk, yolsuzluk, geri kalm›fll›k, çev-
re tahribat›, e¤itimsizlik, bak›ms›zl›k, sa¤l›ks›zl›k, önce
her insan›n tek tek sorunu, sonra bunlar›n bileflimi mil-
li bir sorundur.

Bu özel alanlara duyars›z kal›narak siyaset yapmak gü-
nümüz gerçe¤ine de ayk›r›d›r.

Ancak bunu yaparken dikkat etmemiz gereken husus,
millet oluflumunu zaafa u¤ratacak ve milliyetçili¤in sosyo-
lojik zeminini zay›flatacak geri gidifllerin yaflat›lmamas›d›r.
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Türklü¤ün sosyo-kültürel yükseliflinin binlerce y›ll›k ka-
zan›mlar›n›; millet olman›n kolektif kuvvet ve dayan›flma-
s›n› zay›flatarak,

• Milletten kabileye, 

• Cemiyetten cemaata, 

• Üst kimlikten alt kimli¤e, 

• Millilikten yerelli¤e,

• Toplumsall›ktan, yaln›zl›¤a,

• Birlik olmaktan bireyselli¤e dönüfltürecek bir anlay›-
fl›n da kabul edilmesi mümkün de¤ildir.

Bofluna hayal kurulmas›n, bofl yere meflgul olunmas›n:

Milliyetçi Hareket, içinde milletin olmad›¤› hiç bir he-
defi asla kabul etmez. 

Milliyetçi Hareket, asl›n› asla ve asla inkâr etmez.

De¤erli Arkadafllar›m,

Demokratik hayatta, toplumun siyasi partilerin yeri ve
duruflu ile ilgili oluflan kanaatleri elbette ki yaln›zca parti-
lerin verdikleri siyasal mesajlara ba¤lanamaz.

Sa¤ ve sol gibi siyasal yön bildiren tan›mlar, bir yolla
yönetime gelmifl siyasal hareketlerin kendilerini merkeze
alan ve durufllar›n› merkez olarak dayatan tutumlar›ndan
kaynaklanm›flt›r.

bir hilâl uğruna...
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Buna ra¤men y›llar içinde toplumun siyasal alg›s› mer-
kezi bofl tutmufl, partilere ortan›n sa¤› veya ortan›n solu
ile bunlar›n da kenar›nda bir yer ve konum getirmifltir.

Bizim Milliyetçi Hareket olarak aflmam›z gereken bir
sorun ve önyarg› da budur. 

Teslimiyetçili¤in, idare-i maslahatç›l›¤›n, eyyamc›l›¤›n,
popülizmin, kimliksizli¤in merkez zannedildi¤i bir siyaset
alan›nda, milliyetçili¤in merkez olarak alg›lanmas› zaten
düflünülemez. Bizim buralarda iflimiz yoktur.

O halde yapmam›z gereken, milliyetçili¤in durufl ve yo-
rumunun gerçek siyasal merkez oldu¤unun topluma anla-
t›labilmesidir.

Elbette ki bu konuda güçlüklerimiz vard›r. Bunlar›n en
önde geleni milliyetçili¤in ve milli duygular›n alabildi¤ine
istismar›d›r.

Öteden beri siyaseten t›kanma noktas›na gelen kimliksiz
politikac›lar milliyetçi kavramlar› slogan yaparak, bu konu-
da olumsuz ça¤r›fl›mlarla milli duygular› lekelemifllerdir.

Yine, Türk milleti ile hesab› olanlar da kendilerine ra-
kip ve düflman olarak sürekli milliyetçili¤i seçmifller ve
suçlam›fllard›r.

Bütün bu hatalar ve maksatl› yönlendirmeler sonu-
cunda milletimizin siyasal e¤ilimlerine maalesef ipotek
konulmufltur.
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Milliyetçi siyasetin aflmas› gereken önemli bir engel
olarak sürekli karfl›s›na ç›km›flt›r.

Bu yanl›fl alg› ve psikolojik çekingenlik, asl›nda temsil
etti¤i milli ve manevi de¤erlere en yak›n siyasi hareket ol-
mas›na ra¤men Milliyetçi Hareket Partisi’nin iktidar› yo-
lunda sürekli pürüz oluflturmufltur.

Yoksa Milliyetçi Hareketin iktidar hedefinin önündeki
en büyük engel, partimizin Türkiye’nin meselelerini oku-
yamamas›, çözüm üretememesi, projelerinin ve kadrolar›-
n›n haz›r olmamas› de¤ildir.

Kim di¤er siyaset aktörlerinin daha haz›r olduklar›n›
söyleyebilir? Bu kompleksleri aflmak zorunday›z.

Henüz yeterince haz›r olmayan husus, milletin siyaset
alg›s›nda milliyetçili¤in ve Milliyetçi Hareketin hak etti¤i
yer ve anlamd›r.

Bu nedenle, bugün gelinen seviye ve siyasal tutunmufl-
luk öyle san›ld›¤› gibi kolay gerçekleflmemifl, milliyetçili¤in
ve partimizin kendi milletimize ›srarla, inatla, sab›rla anla-
t›lmas› ve tan›t›lmas› ile mümkün olabilmifltir.

Bu itibarla, iktidar hedefimiz de öyle kendili¤inden ula-
fl›lacak mukadder bir sonuç de¤ildir.

Son y›llarda yaflanan geliflmeler ve özellikle küresel
bask› ve dayatmalar›n tesiri, milletin siyaset alg›s›n› milli-
yetçi merkeze do¤ru nispeten tafl›m›flt›r.

bir hilâl uğruna...
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Milliyetçili¤in siyasal temsili aç›s›ndan do¤ru ve do¤al
olan da budur.

Çünkü bir milletin millî ve manevi de¤erler manzume-
sinin tamam›n› kabullenmek toplumsal merkezi siyaseten
ifade etmek demek de¤il midir?

Onun için bu siyasî merkez, do¤al olarak milliyetçi
harekettir. 

Ancak, bu merkez kavram› her e¤ilimin temsil edildi¤i
fikirler koalisyonu veya curcunas› demek de de¤ildir.

Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisini iktidara ulaflt›ra-
cak bir ço¤unlu¤un deste¤ini alabilmesi milliyetçili¤in
merkez, di¤er e¤ilimlerin merkez d›fl› olarak alg›lanmas›
ile mümkün olacakt›r.

Milliyetçilik bir merkez de¤er olarak nas›l Atatürk dö-
neminde belirleyici olmuflsa, Milliyetçi Hareket Partisinin
milliyetçilik siyaseti de yine ülkemizin temel dinami¤ini
oluflturacakt›r. 

Bu konuda da partililerimize söz, durufl ve eylemleri
ile büyük görev düflmekte, partimizi merkez alg›s›n›n d›-
fl›na atabilecek marjinal tav›rlardan ›srarla uzak tutmak
gerekecektir.

Tahriklere ra¤men bugüne kadar gösterilen sa¤duyu
bunu sa¤lam›flt›r, bundan sonra da bu hassasiyetin devam
edece¤ine olan inanc›m tamd›r.
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Muhterem Arkadafllar›m,

Hepinizin bildi¤i gibi Milliyetçi Hareket Partisi giderek
kök salan siyaset anlay›fl› ile yurt çap›nda kal›c›, etkili ve
büyüyen bir siyasal taban oluflturmufltur.

Milliyetçilik ülkemizin tamam›n› kapsayan bir derinli¤e
ulaflm›fl, üç hilal milyonlarca vatandafl›m›z için kendilerini
ve de¤erlerini gelece¤e tafl›yan yegâne sembol olarak be-
nimsenmifltir.

Büyüyen ve yükselen her siyasal harekette oldu¤u gibi
kazan›lan kitlelere ve eriflilen siyasal mevkilere göre, ilke-
ler de¤iflmese de yeni bir üslubun gelifltirilmesi, dikkat ve
özenin gösterilmesi kaç›n›lmaz siyasi bir mecburiyet ola-
rak karfl›m›zdad›r.

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan
bir kitle partisinin kullanaca¤› siyasal söylem alan› ve s›n›-
r› ile halk deste¤i alamam›fl küçük bir partinin siyaset ala-
n› ve serbestli¤i elbette ki bir de¤ildir.

Söylenecek sözlerin de toplumdaki etkisi ayn› olmaya-
cak, seviye ve s›n›r tan›mayan üslup kirlili¤i siyasete mut-
laka zarar verecektir.

Bu durum, en kötü tabiri ile terbiye olma halini de¤il,
art›k kitlelere mal olmufl siyasetin, özünü koruyarak genifl-
letti¤i hayat alan›n›n ona katt›¤› sorumluluktan kaynaklan-
maktad›r.

bir hilâl uğruna...
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Bunun örneklerinden biri Türk Cumhuriyetleri ve bura-
larda yaflayan soydafllar›m›zla ilgidir. 

Bedenimiz burada olsa da elbette ki gönlümüz ve akl›m›z
Kerkük’te, K›r›m’da, Sincan’da, Üsküp’te, Hocal›’dad›r.

Ne var ki, bu co¤rafyalardaki soydafllar›m›z bugün ba-
¤›ms›z devletler oluflturmufl, kendi milli politikalar› do¤rultu-
sunda Türkiye Cumhuriyeti ile iliflkilerini düzenlemifllerdir.

Bu nedenle buralarda yaflayan kardefllerimizle ilgili ola-
rak söyleyeceklerimiz de yapacaklar›m›z da elbette ki so-
¤uk savafl y›llar›n›n üslubuyla olmayacakt›r, olmamal›d›r.

Kiflilerin hakl› buldu¤umuz bu konulardaki üslup ser-
bestli¤ini ve rahatl›¤›n› partimizin söylemlerinde de ara-
mak ve bulamay›nca karalamak konuya ak›l ve incelikle
bakamamaktan kaynaklanacakt›r.

Biz a¤z›m›za geleni fütursuzca söyleyerek siyaset yapa-
may›z, bunun vebalinden partimizi kurtaramay›z.

Üstelik, bu konularda da gösterece¤imiz hassasiyet az
önce ifade etti¤im merkez alg›s›ndaki de¤iflimde de belir-
leyici unsurlardan biri olacakt›r.

Özenle seçilmifl sözlerin, titizlikle ay›klanm›fl düflünce-
lerin, ucunun nereye dayanaca¤›n›n hesapland›¤› fiillerin
yap›lmas›n›n flart oldu¤u bir süreç önümüzdedir.
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Ve, elbette ki gösterece¤imiz müsamahan›n s›n›r›, 

Millet ve devlet bekas›n›n, 

Toplumsal kardeflli¤in ve 

Partimizin onurunun elefltirilmeye baflland›¤› yere ka-
dar olacakt›r.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,

Zaman insanl›¤›n ilerleyifl istikametini iyi tayin edeme-
mifl toplumlar›n derhal geriye düfltü¤ü ve mesafenin gide-
rek aç›ld›¤› bir h›zla ilerlemektedir.

Bizler Türk Milliyetçileri olarak yakalamam›z ve hatta
öncülük yapmam›z gereken bu sorumlulu¤u herkesten
fazla duymas› gereken insanlar oldu¤umuzun fark›nday›z.

Çünkü biliyoruz ki, yeni geliflme ve dinamikleri kavra-
yamayanlar, bunun için ihtiyaç duyulan gerekli at›l›m ve
dönüflümleri baflaramayacak olanlard›r. 

Türkiye’de, düflünen insanlar, özellikle siyaset yapma
sorumlulu¤una sahip olan herkes yaflad›¤›m›z ça¤› çok iyi
analiz edip de¤erlendirmek durumundad›r. 

Yak›n tarihte, ça¤›n de¤iflimini kavrayamam›fl ve yaka-
layamam›fl olman›n beraberinde getirdi¤i a¤›r maliyeti, biz
Türkler kadar ödeyen baflka bir millet olmam›flt›r. 

Küresel jeopoliti¤in tek kutuplu zorlama aray›fllar›n-
dan çok kutuplu yeni bir dönemin iflaretlerinin verildi¤i

bir hilâl uğruna...
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flu s›ralarda, Türkiye kendi rotas›n› kendi çizen, kendi stra-
tejilerini kendi uygulayan bir ülke olmaktan çok uzakt›r.

Bu da¤›n›kl›¤›n en belirgin nedeni Türk siyasetinin ve
yönetiminin tam bir zihniyet kargaflas› yafl›yor olmas› ve
baflka baflkentlerin merkez yap›ld›¤› bir yörüngeye oturtul-
mufl bulunmas›d›r.

Oysa Kurtulufl Savafl›m›z›n yönetim merkezi, Türki-
ye’mizin baflkenti olan Ankara’n›n geçmiflindeki mücade-
le ve duruflu, baflka baflkentlerde bulamayaca¤›m›z çok
özel bir kudreti de içinde bar›nd›rmaktad›r.

Bu konuda elinize alaca¤›n›z bir pergelin ucunu Bafl-
kent Ankara’ya koyarak çizece¤iniz daire, bulundu¤umuz
co¤rafyan›n derinli¤i hakk›nda hepimize bilgi verecektir.

Ancak bu pergelin ucunu baflka baflkentlere koymaya
bafllarsan›z, baflka dairelerin etki alan›ndan meselelere ba-
k›yor ve Ankara’dan uzaklafl›yorsunuz demektir. 

Bu Milliyetçi Hareket aç›s›ndan kabul edilemez bir du-
rumdur. 

Bizimle birlikte, Ortado¤u, Avrasya ve mazlum millet-
lere ayn› aç›dan bak›yormufl gibi görünen di¤er siyasal dü-
flüncelerden bizi ay›ran en büyük fark›m›z da buradad›r.

Bizim, yeni bir küresel düzen oluflmaya bafllarken,
Türk ve ‹slam havzas›n›n çekim ve cazibe merkezi olarak
görmeyi hedefledi¤imiz “kutup bafl› Türkiye” anlay›fl›-
m›z›n temeli de budur.
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Ancak bu durum da bize yeni bir fluur ve görev yükle-
mektedir. 

Bunlardan birincisi çizece¤imiz çemberin çap›n› küre-
nin tamam›n› alacak flekilde büyütebilmektir.

‹kincisi ise baflka dairelerle kesiflen ortak alanlar› Tür-
kiye’ye yaklaflt›rmak, bar›fl ve huzurla tan›flmalar›n› sa¤-
lamakt›r.

Tarih kendi menfaatlerini merkez yaparak çizilmifl
çemberlerin örtüfltü¤ü alanlar›n binlerce y›ll›k ac›mas›z
mücadelesine flahittir. 

Ve bu mücadele milletlerin de¤erini yitirdi¤i, milliyetçi-
li¤in öldü¤ü iddialar›na ra¤men bütün h›z›yla devam et-
mektedir.

Bugün bütün insanl›k, çevre sorunundan enerjiye, bu-
lafl›c› hastal›klardan adalete, güvenlik meselelerinden
hammadde ihtiyaçlar›na kadar karfl› karfl›ya bulundu¤u
tehlikelerle ortak bir kaderi paylaflmaya bafllam›flt›r. 

Bu aç›dan Türkiye, kendi çekim merkezini oluflturamaz
ise baflka merkezlere kap›larak, merkez kaç kuvvetinin te-
siri ile er yada geç savrulacakt›r.

Bunun önlenmesi, meseleleri Baflkent Ankara’dan ba-
kan bir vizyonla ve Türkçe okumakla mümkün olacakt›r. 

bir hilâl uğruna...
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Bunun ise temel flart›, kalk›nma ve demokratikleflme sü-
recini tamamlamak, büyük devlet gelene¤ini ve tecrübe bi-
rikimlerini yeni yüzy›l›n flartlar›nda yeniden yorumlamakt›r.

Türkiye’nin muhteflem konumu ve manevi birikimleri,
yüzünü ne yaln›zca Do¤u’ya, ne de sadece Bat›’ya dön-
mesini mümkün k›lar. 

Türkiye, kendisini merkeze al›p hem Bat›’ya, hem de
Do¤u’ya dönük olmak zorundad›r.

Selçuklu devletinin bayra¤›nda iki yöne bakan çift bafl-
l› kartaldan Osmanl›ya ve oradan Cumhuriyete miras ka-
lan stratejik vizyon da bunu gerektirir. 

Bu, bir pençesi bat›y›, bir pençesi do¤uyu kavram›fl ve
üç k›ta’da muazzam bir co¤rafyay› kanatlar› alt›na alm›fl
kartal›n, Türklü¤ün üç hilal ile oluflmufl jeopolitik anlay›fl›n
miras›d›r.

Ancak, bu emperyalist bir sald›rganl›k de¤il, huzur ve
adaleti, bar›fl ve hakkaniyeti kollayan çekici ve sayg› duyu-
lan bir anlay›fl› ifade etmelidir.

Bizim milliyetçili¤imiz, baflka milletleri hor ve hakir gö-
ren ilkel bir anlay›fl da de¤ildir.

Tekerrür eden tarihin flaflmaz sarkac›, bugün bizden
uzaklara sal›nm›fl olabilir. Ancak ezeli kanun mutlaka tecel-
li edecek ve bizden yana do¤ru da dönecektir.

54



‹flaretler bu dönüflün haberlerini vermekte, küresel
oyuncular ellerindeki kartlar›n› yeniden karmaktad›r.

Bu oyunda “ben de var›m”  demek için zaman gelmifltir.

Ancak, buna bir gün Ortado¤u’dan, di¤er gün okyanus
ötesinden, öteki gün Avrupa’dan bakarak ulaflmak imkân-
s›zd›r.

Türkiye’nin gerçekleri ve öncelikleri ile dünyaya,

• Yaln›zca Baflkent Ankara’dan bakan, 

• Tarihin birikimlerini göz ard› etmeyen,

• Olaylar› mevziden de¤il cepheden gören, 

• Taktik problemleri çözerken stratejiyi kesmeyen milli
bir vizyonla mümkün olacakt›r. 

Ve iflte ancak o zaman

Balkanlarda, Kafkasya’da öfke bitecek, 

Irak’ta zulüm sona erecek,

Kerkük’te gözyafllar› dinecek, 

Filistin’de silahlar susacak, 

Karaba¤’da gönüller huzur bulacakt›r. 

De¤erli Arkadafllar›m,

Türk siyaset gelene¤inin kendisini konumland›rmakta
en çok zorluk çekti¤i problem alan› devlet ve millet ara-
s›ndaki iliflkilerin demokrasi ile yorumudur.

bir hilâl uğruna...
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Milliyetçili¤in siyasal hedefi olan “milli devlet” asl›nda
as›rlarca devam eden milletleflme sürecinin hem zirve
noktas›, hem de mükâfat›d›r.

Çünkü, milli devlet, millet olabilmifl ve milliyetçili¤i; yö-
netme, yaflama, kalk›nma ve geliflme fikriyat› olarak be-
nimsemifl bütün toplumlar› en k›sa ve sa¤lam yoldan he-
defe ulaflt›rm›fl devlet yap›lanmas›d›r.

Ancak, milli bir devlete yükselifl; 

Ortak dilin, ortak kültürün, ortak geliflmenin, ortak
inanc›n, ortak geçmiflin, ortak eme¤in ve ortak hedefin
ürünü olarak, görünür ve görünmez bir toplumsal uzlafl-
ma ile mümkün olacakt›r.

Bu yönüyle, söz konusu yükselme, toplumdan devlete
do¤ru bir do¤al sözleflme ile gerçekleflirse anlam kazan›r. 

Bu yükseliflin öncüleri ise millet de¤erlerini tafl›yan ve
fark›nda olan elitler ve ayd›nlar olmal›d›r.

Bu, e¤itimli ve donan›ml› zümre, devlet ile millet ara-
s›nda rab›tay› sa¤layarak ne toplumun yerinde saymas›na
veya geriye düflmesine; ne de devletin kopup gitmesine
izin vermemelidir.

Bu dengeli, sa¤lam ve içten beslenen ilerleyifl hali
devleti, milleti için hizmet vas›tas› ve milletin ba¤›ms›zl›k,
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hür olma, kalk›nma ve bir arada yaflama gibi taleplerinin
güvencesi haline getirecektir.

Milli mücadele sürecimiz, Türk ayd›nlar›n›n yaln›zca
kahramanl›klar› ile de¤il, toplum de¤erlerinin ve hislerinin
temsili ile de baflar›lm›fl ve Cumhuriyet bunun üzerine ku-
rulmufltur.

Aksi halde, önce devleti kurup sonra içinde bu yap›ya
uygun millet siparifli vermek ve bunu politikac›ya ihale et-
mek hem do¤al, hem de do¤ru bir yaklafl›m olmayacak-
t›r.

O halde ülkemizde özellikle son y›llarda bir paradoks
haline gelmifl bu konuda öncelik, devletin milletin de¤er-
lerini temsil etmesi; milletin de devletin himayesinde ge-
liflme sa¤layabilmesidir.

Milliyetçi Hareket Partisi, bu konuda da tafl›d›¤› misyon
itibariyle, bir yandan temsilcisi oldu¤u milletin düflünen ve
talep eden siyasi bir uzant›s›d›r. 

Di¤er taraftan millet ad›na talep etti¤i iktidar veya hü-
kümet etme mekanizmas› ile devletin savunucusudur.

Bu konuda, kurdu¤umuz devletlerin milletimizin kudret
ve yükselme vas›talar› olmas› tarihin bizi hakl› ç›kartan bir
yönüdür.

Türklerde tarih boyunca devlet ve millet iç içe geçmifl,
devletin bekas› milletin yaflama arzusunun ifadesi olmufltur.

bir hilâl uğruna...
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Geçmiflte bahsetti¤imiz gibi, Milliyetçi Hareket Par-
tisi’nin siyaset anlay›fl›n›n; öznesi insan, nesnesi
devlet, yüklemi demokrasi, cümlesi ise millettir.

Bunun anlam› fludur:

• Biz, insan› merkeze alarak, yine insan için yola ç›km›fl, 

• Devleti, insan için bir yükselme arac› olarak gören, 

• ‹nsan-millet ve devlet iliflkilerini demokrasi ile sa¤la-
may› amaçlam›fl,

• Ve bunlar›n tamam›n›n yaln›zca millet içinde anlam
bulaca¤›na inanan siyasi hareketiz.

Bizim baflkalar› gibi devletle, cumhuriyetle, milletle ve
ortak de¤erlerle ve demokrasi ile hiçbir devirde sorunu-
muz olmam›flt›r, olmayacakt›r.

Bize göre, bunlardan birini di¤erine tercih ederek yap›-
lacak sözde aç›l›mlar eksik, kusurlu ve sakatt›r.

Milliyetçi Hareket, kendisini millet üstü görenlerin da-
yatmalar› karfl›s›nda, her zaman milletinin yan›nda yer
alm›flt›r.

Devletin bütünlü¤ü ile temel de¤erlerine yönelik tehli-
keler bafl gösterdi¤inde de Cumhuriyetin nas›l korunmas›
gerekti¤ini, dosta da düflmana da göstermifltir.

Milliyetçi Hareketin, bu konuda da rüfltünü kimseye is-
pat etmeye ihtiyac› yoktur. 

K›rk y›ll›k tarihimiz buna flahittir.
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Muhterem Arkadafllar›m,

K›rk y›l önce bafllayan bir mücadelenin bugün rahata
ermifl oldu¤unu, karfl›m›zdaki engellerin temizlenmifl bu-
lundu¤unu söylemek do¤ru olmayacakt›r.

Milliyetçi Hareketin varl›¤›ndan ve hedeflerinden ra-
hats›zl›k duyanlar bitmedi¤i sürece, bizim de mücadelemiz
elbette ki bitmeyecektir.

Bizim için as›l endifle kayna¤›, Milliyetçi Harekete yö-
nelmifl elefltiri ve dedikodular›n, itham ve oyunlar›n bir
gün tükenmifl olmas›d›r.

Sizler yeter ki ileriye do¤ru yürümeyi sürdürün, ihanet,
elefltiri, fesat mutlaka arkan›zdan koflarak gelecektir.  Gel-
medi¤i gün kendinizden flüpheye düflün.  

E¤er bir gün, birileri sizinle u¤raflmaktan vazgeçer ise,
biliniz ki o gün Milliyetçi Hareket misyonunu ve vizyonu-
nu kaybetmifl demektir. U¤raflmaya de¤mez bir siyasal
kurum haline gelmifl demektir.

Bizimle kim u¤rafl›yorsa, hâlâ sorumlulu¤umuz devam
ediyor, millet düflmanlar›na korku sal›yoruz demektir.

Onun için, dedikodular, fitne ve fesat hareketleri bizle-
ri y›ld›rmaz, sald›r›lar bizleri korkutmaz. Bu hareketin gü-
cüne asla ve asla sekte vurmaz. Olsa olsa bizlere do¤ru
yönde oldu¤umuza dair güç ve fikir verir.

bir hilâl uğruna...
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Bu itibarla, kendini bilir, hasm›n› bilmezsen, baflar›s›z-
l›k kaç›n›lmazd›r. 

Kendini bilmez, hasm›n› bilirsen yine baflar›s›zl›k kaç›-
n›lmazd›r. 

Ama, hem kendini hem hasm›n› biliyorsan, o zaman
baflar›y› yakalars›n. 

Kim Türk milletinin hasm› ise, bizim de hasm›m›zd›r.

Bu nedenle, Türk Milletinin ve Milliyetçi Hareketin ha-
s›mlar›n›n kimler oldu¤unu bilmek zorundas›n›z.

Milliyetçi Hareketi her zaman do¤ru anlayan, do¤ru
anlatan ve ona her zaman sahip ç›kan Türkiye Sevdal›la-
r› hep var olacakt›r. 

Ve onlar her geçen gün daha da büyüyüp güçlenecek
ve her türlü oyunu bozacakt›r. 

Çünkü, bizler, varl›k sebebimizin milletimizin gelece¤i
oldu¤unun bilinci içerisindeyiz. 

Çünkü, bu topraklar›n kolay vatan olmad›¤›n›n, milli
birli¤in kolay temin edilmedi¤inin fark›nday›z.

Bu nedenle de, ne engellerden y›lar›z, ne de mücadele
etmekten yoruluruz. 

Milli flairimiz Mehmet Emin’de, yüzy›l önce anlam›n›
buldu¤u gibi Milliyetçi Hareketin sevdal›lar›;
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• En hakir insan› kardefl sayan bir erdem, 

• Esir yaratmayan Allah’a yürekten iman, 

• Paçavralar alt›ndaki yoksulun yaralad›¤› vicdan, ve 

• “Mazlumlar›n intikam›n› almak için do¤du¤una ina-
nan bir kudret ile yo¤rulmufllard›r. 

Ancak bu yolda ilerlerken, üzerlerine titredi¤imiz parti
mensuplar›m›z›n, siyasal mücadele kulvar› haricinde bafl-
ka emeller u¤runa israf edilmelerine, geleceklerinin baflka
istikametlere sürüklenmesine göz yummam asla mümkün
de¤ildir.

Milliyetçi Hareket sokaklarda bulunmam›flt›r. Sokaklar-
da kaybedilmeyecektir.

Hala kuflku duyanlar varsa onlar için söylüyorum: 

Milliyetçi Hareketin, vatan sevgisini sokaklarda ispat
etmesine asla ihtiyaçlar› yoktur. 

Tarih, gönlümüzün de, yüre¤imizin de, sevgimizin de
ulaflt›¤› yüceli¤in en büyük ve en canl› flahididir. 

Sizlerde de ayn› heyecan› görüyorum. 

Sizlerde de ayn› karara flahit oluyorum.

Ve yar›n›n da flahidimiz olmaya haz›rland›¤›n› buradan
gönül rahatl›¤› ile müjdeliyorum.

Bu muhterem topluluktan ald›¤›m güç ve ilham ile bir
kez daha ilan ediyorum ki; Milliyetçi Hareket yeni k›rk

bir hilâl uğruna...
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y›llara do¤ru yol ald›kça, Türkiye’miz de, büyük Türk mil-
leti de hep var olacakt›r.

Ve bu mevcudiyetin devam›, Cumhuriyetimizin kuru-
cusu aziz Atatürk’ün ilelebet payidar kalaca¤›na dair yük-
sek inanc›n› belirtti¤i son devletimizi ve aziz milletimizi
sonsuza kadar yaflatmaya yetecektir.

De¤erli Arkadafllar›m,

Biz biliyoruz ki, tarih bizimle bafllamam›flt›r ve elbette
ki bizimle sona ermeyecektir.

Bu süreklili¤i kavrayamayanlar›n dünyalar›nda, her fley
acele, her fley çabuk, her fley sonludur.

Milliyetçi Hareket için ise tarih, geçmiflten gelece¤e gi-
den zamanda yaln›zca aziz hat›ralar›n yafland›¤› dönemle-
rin ad› de¤ildir.  

Ayn› zamanda bugünü ve gelece¤i do¤ru okuman›n
bafllang›ç noktas› ve pusulam›z› do¤ru yere koymam›z›
sa¤layan kaidedir.

Ve bu yöne bakt›¤›m›zda milliyetçilerin iktidar›n›n sa-
n›ld›¤› gibi uzakta olmad›¤›n› da görürüz.

Bu, yeniden do¤rulufl ve yükselifl yönünde önümüze ç›-
kan tarihi f›rsat›n iflaretidir.

Çünkü, giderek yar›fltan kopan ve geride kalan milleti-
miz için milliyetçilikten baflka bir yol da kalmam›flt›r. 
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• Milliyetçilik, binlerce y›ld›r var oluflumuzu sa¤layan ru-
hun ad›d›r.

• Milliyetçilik, vatan›m›z› emperyalizmden kurtaran
misyonun ad›d›r.

• Milliyetçilik, Cumhuriyetimizi kuran fluurun ad›d›r.

Dün, kimsenin milliyetçi görünmek istemedi¤i dönem-
lerde de milliyetçi idik ve vard›k. 

Bugün, herkesin milliyetçi oldu¤unu iddia etikleri dö-
nemde de var›z ve buraday›z. 

Yar›n, gidiflata göre renk de¤ifltirerek girecekleri flekil
belli olmayan siyaset palyaçolar› yokken de, biz yine var
olaca¤›z ve yine burada bulunaca¤›z.

Ne var ki, böyle bir nihai sonuca varabilmek için hedef-
lerimizin bir hiyerarfli içinde ele al›nmas› gerekmektedir.

Önce gerçekleflecek hedef, sonra ulafl›lacak hedef ve
üçüncü aflamada ise ufkun da ötesindeki nihai hedefin yol
haritas› ortaya konulmal›d›r.

Nihai hedefe ulaflabilmek için, önce birinci aflamay›
gerçeklefltirmek durumunday›z. 

Bu ise, tüm birikimimizi, tecrübemizi, haz›rl›klar›m›z›,
projelerimizi toplum hayat›na uygulayabilecek tek bafl›na
bir siyasî iktidar gücüne eriflmemiz demektir.

bir hilâl uğruna...
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Bu, insan›m›z›n y›llard›r açl›¤›n› çekti¤i, hasretle bek-
ledi¤i ve fazlas›yla hak etti¤i;

• Huzur ve emniyet içinde olaca¤›, 

• Açl›k ve yoksullu¤un kader olmayaca¤›, 

• Adaletin, merhametin hakim k›l›naca¤›,

• Bafl› dik, aln› aç›k, yüzü ak insanlar›n yaflayaca¤› Tür-
kiye’dir.

Bir kez deha vurguluyorum:

Milliyetçi Hareket Partisi, milliyetçili¤i merkeze alan
siyaset modeli ile;

• Devlet ve millet uyuflmas›n› sa¤layacak,

• Laiklikle inançlar› buluflturacak,

• Milli ile evrenseli, küresel ile yereli uzlaflt›racak,

• Fert ile toplumu milli durufl ile kaynaflt›racak tek
siyaset seçene¤idir.

Varaca¤›m›z hedefte yolumuzda engeller vard›r ve ol-
mas› da beklenmelidir. 

Çünkü verece¤imiz mücadele, kangren olmufl yaraya
neflter vuracak radikal çözümleri amaçlamaktad›r.

Toplumun al›flkanl›klar›n›n ve kökleflmifl bir zihniyetin
dönüflümüne neden olacak bu hedeflerin direnme ile kar-
fl›laflmas› do¤al olacakt›r.
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Bu itibarla,

• Bugün de dün gibi Türk milletini yaflad›¤› buhrandan
ç›kartacak güç sizin elinizdedir.

• Onuru zedelenen, h›rpalanan, haysiyeti yaralanan
Türkiye’yi elinden tutup yeni ça¤lara ulaflt›racak güç sizin
yüre¤inizdedir.

• Türk milletine giydirilmek istenen kefeni y›rtarak
Türkiye’nin kaderini yeniden yazacak olan fluur sizin fik-
rinizdedir.

Türk Milliyetçili¤i, tafl›nmas› çok a¤›r bir
sorumluluk ve çok flerefli bir hüviyettir.

Milliyetçilik yaln›zca gözyafl›ndan ibaret bir heyecan,
sadece heyecanla söylenen bir nutuk, coflkuyla dinlenen
bir marfl de¤ildir ve sadece bu flekilde kalmamal›d›r.

Milliyetçili¤in heyecan, coflku ve hamaset boyutu elbet-
te çok önemlidir. 

Ekonomik ve sosyal kalk›nman›n gerçekleflmesinde ih-
tiyaç duyulan güç ve heyecan için çok gereklidir. 

Ancak, milliyetçili¤e as›l anlam›n› veren, ideal ile ger-
çe¤in, imkân ile mümkünün, olmufl ile olan›n, ak›l ile
inanc›n makulde buluflturulmas›d›r.

Bizim siyaset prati¤imizin ve hedeflerimizin uygulanma
önceli¤i Türkiye’dir. 

bir hilâl uğruna...
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Türkiye güçlü olmad›¤› ve Türkiye’deki insanlar ileri
hayat seviyesine ulaflamad›¤› takdirde, düflüncelerimizin
hayalden öteye geçme flans› olmayacakt›r.

Milliyetçilik, e¤itimden sanata, bilimden spora, ekono-
miden yönetime kadar her alana nüfuz etmesi gereken bir
birlikte yaflama projesidir.

Bu vatanda, ayn› duygular› paylaflmay› hedeflemifl mil-
let fertleri ile ortak bir gelecek kurma stratejisidir.

Ve tabii ki, böylesine fikri yoksulluk ortam›nda sosyal
meselelerde milletimizin dikkatini çekmek, onlar› milli
konulara yöneltmek yeni ve farkl› bir uyand›rma prog-
ram›na ihtiyaç göstermektedir.

Türk milletini milletler mücadelesinin zirvesine tafl›ma
yolunda, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaflatma u¤run-
da fikirler üretmek, hayat›n her alan›na milliyetçili¤i yer-
lefltirmek hepinize düflen temel bir görevdir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin dayand›¤› temel olan mil-
liyetçili¤in gelece¤i okumas›, tan›mlamas›, gelecekle
kucaklamas› ve yorumlamas› için sizlere sorumluluk düfl-
mektedir.

Bu nedenle önümüzdeki dönem için siyaseten yap›l-
mas› gerekenleri projelendiren arkadafllar›m›za ihtiyaç
vard›r. Tekliflerine ve desteklerine aç›¤›z. 

Bunu yapamad›¤›m›z takdirde, gelece¤i kendisi belir-
leyen ve tarih yazan de¤il; gelece¤i baflkalar›n›n belirledi¤i
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tarihin alt›nda ezilerek sürüklenen bir Türkiye ile karfl›lafl-
mam›z kaç›n›lmaz olacakt›r.

Millet varl›¤›n›n büyük tehlikelere maruz kald›¤› bu
süreçte, ayr›nt›larla meflgul olamayacak kadar hassas bir
dönemden geçti¤imizin fark›nday›z.

Sahip olduklar› birikim ve bilgileri, milletimiz yarar›na
Milliyetçi Hareket Partisi içinde de¤erlendirmek isteyen
herkese aç›¤›z.

K›rk›nc› y›l›n da de¤eri ile örtüflerek kutlu davaya emek
ve gönül vermifl ülküdafllar›m›zla ve aziz milletimizle bafl-
layan kucaklaflman›n artarak sürmesi en büyük temen-
nimizdir.

Bu aziz vatan› ve büyük Türk milletini temiz ve samimi
duygularla seven herkesin yeri Milliyetçi Hareketin saflar›
olmal›d›r. 

Bizlere yol arkadafll›¤› yapacak bütün vatanseverleri
Milliyetçi Hareketin bayra¤› ve ilkeleri alt›nda toplanmaya
davet ediyorum. 

Arkam›za bakmadan h›zla mesafe almak durumun-
day›z. 

Yürümekten, koflmaktan ama yorulmamaktan baflka
seçene¤imiz yoktur. 

bir hilâl uğruna...
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Zira;

• Milliyetçi Hareket, a¤›r tahribatlara ra¤men Türk mil-
letinin dimdik ayakta kalm›fl son burcudur.

• Milliyetçi Hareket, derin stratejik çat›flmalar›n yaflan-
d›¤› küresel yang›n yerinde Türk devletinin son siperidir.

• Milliyetçi Hareket, ölüm karfl›s›nda s›nav vermifl bir
kutlu dava olarak Türk milletinin ülkü yolunda son
umududur, ve

• Milliyetçi Hareket, tahrip olmufl de¤erlerimizin ve
y›k›lmaya yüz tutmufl milli varl›¤›m›z›n içinde milletinin
ayakta kalm›fl son kalesidir.

De¤erli Dava Arkadafllar›m,
K›ymetli Konuklar,
Muhterem Bas›n Mensuplar›,

Kuflkum yok ki bu toplant› ve toplant›ya gerçek an-
lam›n› veren Milliyetçi Hareket Partisi’nin k›rk›nc› kurulufl
y›l dönümü, siyasetimizin gelece¤inde önemli bir yap› tafl›
olacakt›r.

Buradan ç›kan sonuç, duyulan heyecan ve paylafl›lan
fluur, aziz dava arkadafllar›ma, daha büyük ifller yapma ve
davam›za s›ms›k› sar›lma konusunda, mutlaka yeni bir ruh
katacakt›r.

Geçti¤imiz k›rk y›l›n flerefli mücadelesi, gelecek k›rk y›l-
lar› müjdelemektedir.
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Daha huzurlu, daha geliflmifl, daha zengin ve daha
onurlu bir Türkiye sizleri beklemektedir.

Bugün, Milliyetçi Hareketin Meclisteki varl›¤›, talihsiz-
likler ve badireler alt›nda bunalan Türkiye’mizin önemli
bir flans›d›r.

MHP’nin yap›c› ve tutarl› siyasetinin Türkiye’nin sigor-
tas› oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.

MHP milli duruflun, dünyay› Türkçe okuyuflun sim-
gesidir. 

Ve bugün Milliyetçi Hareket ve onun fedakâr mensup-
lar› yeni bir imtihanla karfl› karfl›yad›r.

fiu andan itibaren hepiniz k›rk y›l›n emanetini teslim al-
d›n›z. 

fiimdi sorumlulu¤unuz daha da artt›.

Vakit kaybetmeksizin gidiniz ve milletimize ulafl›n›z. 

B›kmadan, yorulmadan anlat›n›z, kaynafl›n›z.

Ve yeni bir k›rk y›l›n temelini de siz at›n›z. 

K›rk y›ll›k muazzam yap›ya bir tu¤la da siz koyunuz.

Bu itibarla, her eve ulaflarak, herkesle kucaklaflarak
onlar›n gönlünü kazanmak zorundas›n›z.

Onlar›, Türkiye’nin onurlu gelece¤inde söz sahibi ol-
maya davet etmelisiniz.

bir hilâl uğruna...
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Biliniz ki siz susmuflsan›z, Türkiye’nin gelece¤i karar-
m›fl demektir. 

Siz susmuflsan›z Türk Milletinin umudu sönmüfl
demektir. 

Susmayacaks›n›z, durmayacaks›n›z, düflmeyeceksiniz,
yorulmayacaks›n›z. 

‹nad›na ve ›srarla büyüyeceksiniz ve milletimizin kur-
tulufl ve yükselifl ruhu olacaks›n›z. 

Gün birleflme günüdür.

Gün bütünleflme günüdür.

Ve kucaklaflman›n adresi Milliyetçi Harekettir.

Uzlaflma ve huzurun adresi Milliyetçi Harekettir.

Bizim yüre¤imizde herkese yer vard›r.

Bizim gönlümüzde herkese yetecek sevgi vard›r.

Bu topraklara vatan›m diyen, 

Bu insanlara milletim diyen herkese kuca¤›m›z aç›kt›r.

Bu bayrak benim, bu ülke benim diyen herkese
kap›m›z aç›kt›r.

Biz k›rk y›ld›r gönülleri, vicdanlar›, umutlar› kardefllikle
birlefltirdik.

Biz k›rk y›ld›r ülküleri, hevesleri, heyecanlar› al bayrak-
la buluflturduk.
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Biz k›rk y›ld›r Avrupa’n›n, Asya’n›n, Afrika’n›n
gelece¤ini üç hilalle oluflturduk.

Alevi Sünni ay›rmay›z.

Köklere, kökenlere bölmeyiz.

Biz herkesi; Cenab-› Allah’›n bir kutlu emaneti,

Büyük Türk milletinin öz evlad› kabul ederiz. 

Size sonuna kadar inan›yor, size sonuna kadar
güveniyorum.

Siz, ihtiyaç olan her an da ortaya ç›kt›n›z ve bayra¤›
yükselttiniz.

Bu kudret, inanç, yürek ve fluur sen de var.

Yeter ki inan. Yeter ki do¤rul. Ve Yeter ki kendine dön.

Korkacak, çekinecek, ürkecek hiçbir fleyimiz yok.

Taraf›m›z do¤ru, aln›m›z pak, yönümüz hak.
Karfl›m›za kim ç›karsa ç›ks›n, ne gam?

Hepsine tek bafl›na yeteriz. 

Hepsinin bile¤ini tek bafl›na bükeriz.

K›rk y›l›n do¤rular› bugün de rehberimizdir. 

Bizim, 

Yüre¤imizde, Allah inanc›, 

Arkam›zda, flehitlerin hat›ras›, 

Önümüzde, milletimiz, 

Gönlümüzde, vatan sevgisi, 

Yan›m›zda, dava arkadafllar›m›z var.

bir hilâl uğruna...
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Ve iflte, vatan için çarpan yürekleri ile burada dimdik
aram›zdalar. Ve inanc›m›z› bir kez daha tekrarl›yorum.

Y›lmayaca¤›z, y›k›lmayaca¤›z, baflaraca¤›z.

Konuflmama burada son verirken,

• Tarih boyunca Ötüken’den, Malazgirt’e; Viyana
kap›lar›ndan, Büyük Taarruz’a kadar Türklü¤ü yaflatmak
u¤runa hayatlar›n› feda eden, kahraman ecdad›m›z›;

• Bugün burada bir ülkü etraf›nda toplanmak için biz-
lere önderlik etmifl, yol göstermifl ve buna ömrünü adam›fl
baflta merhum Alparslan Türkefl bey olmak üzere,
Sazaklar›n, K›l›çk›ranlar›n, Önkuzular›n, Özmen-
lerin, ‹mamo¤lular›n bayraktarl›¤›n› yapt›¤› binlerce
aziz ülkü flehidini,

• Ve bugün bölücülükle mücadele ederken flehadete
ulaflan kahramanlar›m›z› minnet, flükran ve hasretle yad
ediyor, Cenab-› Allah’tan hepsine rahmet diliyorum.

K›rk uzun y›l boyunca, hangi seviyede ve mertebede
olursa olsun bir gün bile bu yükselifle hizmet etmifl, gönül
vermifl bütün arkadafllar›ma, dava büyüklerime minnet
duygular›mla flükranlar›m› sunuyorum.

Bu anlaml› günü paylaflmaya koflarak gelen ve yürek-
leri bizimle beraber atan bütün kardefllerime, gönüldafl-
lar›ma ve vatandafllar›ma sayg›lar›m› arz ediyorum.
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K›rk y›l›n ve önümüzdeki k›rk y›llar›n;

• Devletimize, aziz milletimize, demokrasimize, siyase-
timize, kutlu davam›za, Türk ve ‹slam dünyas›na ve insan-
l›¤a hay›r getirmesini;

• Milliyetçi Hareket Partisi’nin daha nice flerefli k›rk y›l-
lara ayn› flevk, ayn› heyecan, ayn› coflkuyla ve ayn› ruhla
eriflmesini temenni ediyorum.

‹nan›yorum ki, Cenab-› Allah, Milliyetçi Hareket’e Tür-
kiye’nin gelece¤ine sahip ç›kma mücadelesinde yard›mc›
olacak, heyecan›m›z›, azmimizi ve eme¤imizi karfl›l›ks›z
b›rakmayacakt›r.

Bu duygu ve düflüncelerle hepinizi en derin sevgi ve
sayg›lar›mla selaml›yor ve kucakl›yorum.

Sözlerimi, izninizle Dedem Korkut’un hay›r dualar›n-
dan ald›¤›m ilhamla bitirmek istiyorum.

Hak Teala,
Al bayra¤›n rüzgâr›n› daim etsin. 

Üç hilalin ömrünü uzun etsin.

Gönlünüzden millet, yüre¤inizden devlet,

Ruhunuzdan hasret, bile¤inizden kuvvet, eksik olmas›n.

‹nanc›n›z tükenmesin, k›rk y›llar hiç bitmesin.

Nice k›rk y›llara do¤ru, yolunuz, baht›n›z ve aln›n›z aç›k
olsun.

Ne mutlu Türküm diyene.

bir hilâl uğruna...
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Türk milliyetçili¤i düflüncesinin siyasal alandaki temsil-
cisi olan Milliyetçi Hareket Partisi,  9 fiubat 2009 tarihi
itibariyle 39. siyasi y›l›n› tamamlay›p 40. kurulufl y›l›n›n
içine girecektir.

Çok partili demokratik sisteme geçti¤imiz 1946 y›l›n-
dan bu yana siyasal sistemimizin demokrasi d›fl› müdaha-
lelerle yaflad›¤› kesintiler ve kopart›lan siyaset gelene¤inin
tahribat›na ra¤men Milliyetçi Hareket Partisi kuruluflun-
dan beri duruflunu, çizgisini, ilkelerini, muhafaza ederek
yükselmesini bilmifltir.

Partimiz, ayd›nlar taraf›ndan tafl›nan as›rl›k Türk milli-
yetçili¤i fikriyat›n›n siyaset alan›nda tam anlam›yla yerini
almas› heyecan› ile 8–9 fiubat 1969 tarihinde Adana’da
yap›lan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Ola¤anüstü
Kongresinden sonra bugünkü ismine ve üç hilalli amble-
mine kavuflmufltur.

bir hilâl uğruna...
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Bu k›rk y›ll›k siyaset gelene¤i, bu tarihten sonra baflta
ilk Genel Baflkan› ve kurucusu merhum Alparslan Türkefl
Bey olmak üzere, milliyetçi kadrolar›n›n emekleri ile ad›m
ad›m kök salm›fl ve büyümüfl; bugün Türkiye’nin en güç-
lü milliyetçi siyaset kurumu, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nde grup kurma imkân› bulmufl sayg›n bir siyasal parti
haline gelmifltir.

Kuruldu¤u y›llardan bu yana karfl›laflt›¤› tüm engelle-
melere ra¤men milliyetçilik, bir siyasi tav›r olarak partimi-
zin kadrolar›nca halka ulaflt›r›lm›fl, devletin ve milletin te-
mel de¤erlerine yönelen tehditler karfl›s›nda üç hilal etra-
f›nda toplanan vatandafllar›m›z›n teveccühü ile Milliyetçi
Hareket toplumda sa¤lam ve güvenilir bir siyasal zemin
oluflturmufltur.

Milliyetçili¤in temiz ve erdemli, heyecanl› ve tutarl› ta-
v›rlar›ndan; birlefltirici ve bütünlefltirici yaklafl›m›ndan ve
vazgeçilmez bir siyaset düsturu olarak “önce ülkem ve
milletim, sonra partim ve ben” ilkesinden baflka bir
amaç tafl›mayan Milliyetçi Hareket, “MHP’siz siyaset”
aray›fllar›n› ve karfl›s›na ç›kart›lan bütün engelleri birer bi-
rer aflarak Türk siyasetinin belirleyici gücü olmufltur.

Türk milleti ekseninde savundu¤u vazgeçilmez de¤erler
manzumesi olan “millî kimlik, millî devlet, millî kültür” ile
bunlar üzerine infla edilen kucaklay›c› bir “milliyetçilik”
ideolojisinin tan›t›lmas›, kavranmas›, topluma kazand›r›l-
mas› yönünden, bu k›rk y›l boyunca önemli ve hayati gö-
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revler üstlenen Milliyetçi Hareket Partisi, bu özelli¤i ile
toplumsal anlamda bir “siyaset okulu” ifllevini de baflar›y-
la yerine getirmifltir.

Dünyay› ve küresel geliflmeleri, Türkiye ve Türk mille-
ti merkezli bir bak›fl tarz› ile Türkçe okuyan ve yorumla-
yan Milliyetçi Hareket Partisi, bu yönüyle ülkemizi yeni
yüzy›llara tafl›yacak nesillerin sorunlara baflka tesir alanla-
r›ndan ar›narak, yaln›zca Baflkent Ankara’dan bakan ve
karar veren ülkücü duyarl›l›kla, milliyetçi perspektifle ve
yüksek vatan sevgisi ile yetiflmesini öngörmüfltür.  

Bugün Türkiye’mizde, kuruluflunda kabul etti¤i isim ve
amblemi sürdüren en köklü iki siyasi partiden biri olan
Milliyetçi Hareket Partisi, Türk demokrasisi ve Türk Milli-
yetçili¤i ad›na çok önem atfetti¤i bu 40 y›ll›k birikiminin
ve tecrübesinin k›vanc›n› aziz milletimizle paylaflmak iste-
mektedir.

‹nan›yorum ki, bu tür bir paylafl›m, Türk milliyetçili¤inin
tarihi köklerini, partimizin siyasi gelene¤ini, milliyetçi dava
adamlar›n› ve muhteflem mücadele tarihimizi özellikle yeni
kuflaklara tan›tmak için önemli bir f›rsat da sunacakt›r.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin kuruluflu, siyasal ve top-
lumsal anlam, önem ve de¤erine uygun olarak, kuruluflu-
nun 40. y›ldönümü olan 8–9 fiubat 2009 tarihinin önce-
si ve sonras›nda çeflitli etkinliklerle kutlanmas› için haz›r-
l›k ve organizasyonun yap›lmas› maksad›yla gereken tali-
mat taraf›mdan partinin yetkili organlar›na verilmifltir.

bir hilâl uğruna...
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Kutlama kapsam›ndaki faaliyetler, oluflturulacak “Kut-
lama Komisyonu’nun” belirleyece¤i bir program ve tak-
vim çerçevesinde aziz milletimize ve teflkilatlar›m›za ayr›-
ca duyurulacakt›r.

Bu vesile ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin 40. kurulufl
y›l›n› flimdiden kutluyor,  yap›lacak çal›flmalar›n partimizin
ve fikriyat›m›z›n anlam›na ve derinli¤ine uygun, asalet ve
heyecan›yla uyumlu olmas›n› temenni ediyorum.

Aziz milletimizle kucaklaflmak ve fikirlerimizi tan›tmak
için bir f›rsat olacak bu etkinlikler için teflkilat mensuplar›na
ve dava arkadafllar›ma çal›flmalar›nda baflar›lar diliyorum.
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Aziz Dava Arkadafl›m,

Size, ailenize ve aziz milletimize huzur ve esenlikler di-
ler, en iyi dileklerimle sevgi ve sayg›lar›m› sunar›m.

Sevdal›s› oldu¤umuz büyük Türk Milleti’nin as›rl›k Türk
milliyetçili¤i düflüncesini bir siyasal yönetim projesi haline
getirerek, siyasi imtihan sahas›na ç›k›fl›m›z›n üzerinden
k›rk uzun y›l geçmifltir.

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin 8-9 fiubat 1969
tarihinde yap›lan kongresi; bugün art›k Türkiye siyasetin-
de sa¤lam bir zemin bularak derinlere kök salm›fl olan Mil-
liyetçi Hareket Partisi’nin do¤uflunu müjdeleyen çok
önemli bir dönüm noktas›d›r.

Bu tarihten itibaren, yürekleri vatan ve millet için çar-
pan milliyetçiler, siyasal temsil yönünden arad›klar› kimli-
¤i, kurumu ve kucaklamak istedikleri gönülleri “üç hilâl”in
etraf›nda bulmufllard›r.

Partimizin siyaseten tutunmas› elbette kolay gerçek-
leflmemifl; millet sevgisinden baflka sevdas› ve sermayesi

bir hilâl uğruna...
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olmayan fedakâr kadrolar›n y›llarca ve en a¤›r flartlar al-

t›nda verdikleri muhteflem bir flerefli mücadelenin ad›m

ad›m ulafl›lan neticesi olmufltur.

‹lk y›llar›nda, kurucusu ve lideri merhum Alparslan Tür-

kefl Bey ve dava arkadafllar›n›n eseri olan milliyetçi-ülkücü

gençli¤in Türkiye’miz için duyduklar› milli kayg›lar›, apart-

man dairelerinde, dü¤ün salonlar›nda, yurt odalar›nda bu-

luflarak paylaflt›klar› heyecanl› ve uzun sohbetlerden, sab›r-

la ve inançla sürdürülen çözüm aray›fllardan bugünkü sevi-

yelere iftiharla ulafl›lm›flt›r.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin kararl›, onurlu ve ilkeli

yolculu¤unda, bugün inkâr edilemeyecek bir siyasal güç

haline gelmifl olmas›, bu k›rk y›l içerisinde harekete gönül

vermifl, omuz vermifl, emek vermifl ve elbette ki öncelikle

can vererek flehit olmufl aziz kahramanlar›n eseridir.

Y›llar önce yaln›zca bir ilden ve sadece bir milletvekilin-

den bafllayan zorlu siyasallaflma süreci bugün ne mutlu ki,

Türkiye’nin tamam›n› kapsayan bir derinli¤e ulaflm›fl, par-

lamentoda ise ciddi ve kal›c› bir temsile kadar yükselmifltir.

Elde etti¤imiz bu birikim, tecrübe ve kazan›m art›k par-

timizi, ülkemiz ve milletimiz için duydu¤umuz sevgiyi ve

heyecan› ancak tek bafl›na iktidarla gerçekleflecek bir si-

yasal hedefe kilitlemifltir.
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Bu hedefe ulaflmak; öncelikle kurucu dava büyükleri-
mize olan gönül borcumuz; sonra aziz milletimize lay›k ol-
du¤u refah ve huzuru, kutlu devletimize ise ihtiyac› olan
gerçek ba¤›ms›zl›k ve liderli¤i sa¤lamak için vazgeçilmez
inanc›m›zd›r.

Tarihin hep hakl› ç›kard›¤› siyasi vizyonumuzu rehber
ald›¤›m›zda, bugün beka düzeyinde vahim bir süreçten ge-
çen ülkemizi yaflad›¤› buhrandan bir an önce ç›kartabil-
mek görevi de, ruhu ve benli¤i Türkiye sevdas› ile yanan
Milliyetçi Harekete düflmektedir.

Milletler mücadelesinin küresel boyutlar kazanarak ala-
bildi¤ine t›rmand›¤› günümüzde, milletimiz ve devletimize
yönelik her tehlikenin ve tehdidin fluurunday›z. Fakat dibi
görünmeyen kuyulardan su çekmekten ›srarla kaç›nan si-
yasetimizin do¤ru zamanda, do¤ru ad›mlarla ve do¤ru
yerde yap›l›rsa anlam kazanaca¤›na inan›yoruz.

Do¤ru zamanda uygulayaca¤›m›z yanl›fl bir siyasetin
bizleri ve bize umut ba¤lam›fl milletimizi felakete götürece-
¤ini biliyoruz. Yanl›fl zamanda uygulayaca¤›m›z do¤ru siya-
setin de bize ve bize inanlara zarar verece¤inin fark›nday›z. 

Bu tarihi harekete, k›rk y›ll›k süre içinde ve hangi sü-
reçte olursa olsun gönül vermifl, elini tafl›n alt›na koymufl
bütün kardefllerimi do¤ru yerde, do¤ru zamanda, do¤ru fi-
kirler ile yeniden buluflmaya davet ediyorum.

bir hilâl uğruna...
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Böylesi bir kucaklaflma, eminim ki bir dönüm noktas›
olacak, milliyetçi-ülkücü irade bu kat›l›mlardan alaca¤›
güçle, Türklü¤ün makûs talihini de yenmek üzere ç›kt›¤›
yolda hedefe daha h›zl› ulaflarak milliyetçilik meflalesini ül-
kü yolunda gururla tafl›maya devam edecektir.

Ba¤›ms›zl›¤› zedelenen, de¤erleri h›rpalanan, flerefi ve
haysiyeti yara alan, yorgun ve yoksul düflürülmüfl milleti-
miz, tek güvencesi olan Milliyetçi Hareket’ten yükselen
sese kulak vermekte, onurlu ve ayd›nl›k bir gelece¤in müj-
desini hasretle beklemektedir.

Bugün, geçmiflte yaflanan k›rg›nl›klar› ve küskünlükleri
aflma günüdür, gönül ve ülkü birli¤i yaparak, omuz omu-
za yürüme zaman›d›r. Çünkü aslolan millet varl›¤›n›n de-
vaml›l›¤›d›r.

Bu itibarla, aziz vatan›m›z› ve büyük milletimizi temiz
ve içten duygularla seven herkesin yerinin Milliyetçi Hare-
ketin saflar› olmas› gerekti¤ine samimiyetle inan›yoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi 40 y›ll›k siyasal birikimin tem-
silcisi olarak, her arkadafl›m›z›n bu eflsiz emanet üzerinde
ödenemeyecek manevi haklar› oldu¤unu düflünmektedir.
Buras› sizlerin baba oca¤› ve ana kuca¤›d›r.

Milliyetçi Hareket, bu kutlu davaya inanc›n› ve sadaka-
tini yüre¤inin bir köflesinde saklayan bütün kardefllerini
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yuvalar›na dönmeye ve gelece¤in Türkiye’sinin inflas›na
tafl koymaya ça¤›rmaktad›r.

Türk milletini ebediyete tafl›yacak bu yolculukta, bize
yol arkadafll›¤› yapacak bütün dava arkadafllar›m›, ülkü-
dafllar›m› ve vatansever yürekleri Milliyetçi Hareketin bay-
ra¤› alt›nda toplanmaya davet ediyorum.

Siyasetimiz, milletin ve devletin bekas›n› merkeze alan
bütün vatandafllar›n› toplayacak kadar bütünlefltirici; hare-
ketimiz ise bir vesile ile ayr› düflerek üç hilâlde gönlü ka-
lan bütün arkadafllar›n› kucaklayacak kadar kapsay›c›d›r.

Konuyu takdirlerinize sunar, daha nice k›rk y›llara ula-
flacak olan Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve as›rlar› aflacak
olan Türk milliyetçili¤ine verece¤iniz destek için yüre-
¤inizin ve baht›n›z›n aç›k olmas›n›, 2009 y›l›n›n ise hay›r-
lar getirmesini dilerim.

Sayg›lar›mla.

bir hilâl uğruna...
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