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2020 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı 1.Oturumunda yaptığı konuşmalar

“Yaşadıklarımızdan dolayı geride bırakmaktan üzülmeyeceğimiz 2020 yılının, İçinde bulunduğumuz 

Aralık ayının bazı önemli günlerini hatırlatmak ve kutlamak istiyorum. 

Bütün engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Engelliler Günlerini, Madencilerimizin, 4 Aralık Madenciler 

Günlerini, Bütün Kadınlarımızın, 5 Aralık Kadın Hakları Günlerini, Tüm İnsanlık aleminin, 10 Aralık 

İnsan Hakları Günlerini, Kooperatifçilerimizin, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günlerini  kutluyorum 

ve bütün insanların yılın sadece bir gününde değil her daim huzur, güven, refah ve barış içerisinde hak 

ve hakikatle birlikte yaşamalarını diliyorum. 26 Aralık 1925 tarihinde, Miladi Takvim ve Saatin Kabulü, 

1 Aralık 1928 tarihinde, Yeni Türk Alfabesinin kullanılmaya Başlanması, 5 Aralık 1934 tarihinde, 

Kadınlara seçme ve seçilme Hakkının verilmesine yönelik inkılapların hayata geçirilmesini Sağlayan 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. 22 Aralık 1914 tarihinde 

başlayan Sarıkamış Harekatında şehit olan on binlerce askerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 

Kurtuluş savaşında büyük kahramanlıklar göstererek Antep’in düşman işgalinden kurtarılarak Gazi 

unvanını hak etmesine vesile olan Şahin Beyi rahmetle anıyor, Gaziantep’in 25 Aralık işgalden 

kurtuluş günlerini kutluyorum, 

Namık Kemal, Reşat Nuri Güntekin, Abidin Dino, Piri Reis, Farabi, Sultan Alpaslan, Ali Kuşçu, Mevlana, 

İsa Yusuf Alptekin, İmam Gazali, İsmet İnönü, Suat Hayri Ürgüplü, Cahit Arf, Şükrü Saraçoğlu, Mehmet 

Akif  Ersoy, Seyit Ahmet Arvasi ve isimlerini sayamadığım Aralık ayı içerisinde hakkın rahmetine 

kavuşmuş olan, bütün devlet, siyaset, ilim ve kültür insanlarına  Allah’tan rahmet diliyor ve milletimiz 

için yaptıklarına teşekkürlerimi sunuyorum. 

Dilek yolunda ölmek Türklere olmaz tasa, 

Türk’e boyun eğdirir yalnız türeyle yasa; 

Yedi ordu birleşip kaşımızda parlasa 

Onu kanla söndürür parçalarız, yeneriz. 

Biz Turfanı yarattık uyku uyurken Batı 

Nuh doğmadan kişnedi ordularımızın atı. 

Sorsan şöyle diyecek gök denilen şu çatı: 

Türk gücü bir yıldırım, Türk bilgisi bir deniz. 

Delinse yer, çökse gök,yansa, kül olsa dört yan, 

Yüce dileğe doğru yine yürürüz yayan. 

Yıldırımdan, tipiden, kasırgadan yılmayan, 

Ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türkleriz... 



1931 yılında “Türklerin Türküsü” isimli şiirinde bu şekilde haykıran ve “Şehit tayyareci Kurmay 

yüzbaşı Kami’nin hatırası için yazdığı şiirin” son bölümünde de 

İnsan büyür beşikte, Mezarda yatmak için 

Kahramanlar can verir, Yurdu yaşatmak için...  

Diyen büyük dava adamı Hüseyin Nihal Adsız’ı ölümünün 45. Sene-i devriyesinde rahmetle, minnetle 

anıyor ve “eşimi yaradan sevdiği için yanına aldı” diyen metanet timsali kahraman Türk kadınının 

kahraman eşi geçtiğimiz günlerde şehit olan yüzbaşı Yasin Kurt ve Uzman Çavuş Oğuzhan Anar başta 

olmak üzere bütün şehitlerimize şükran ve minnetle rahmetler diliyorum. 

2000 Yılı Temmuz ayında, Bursa/Keles’te Koca yayla Türkmen Şöleninde Genel Başkanım Sayın Devlet 

Bahçeli yaptığı konuşmada “Tarih düş görenlerin mülküdür” diyerek milletimize bir hedef 

öngörürken başında olduğumuz 21. Yüzyılın nasıl adlandırılacağına yönelik olarak ta; 

21. Yüzyıl Uzay Çağı, 21. Yüzyıl Teknoloji Çağı, 21. Yüzyıl Bilgi Çağı olsun isteniyor ancak bize göre 21. 

Yüzyıl bunların hiçbiri değil “İnsanlık Çağı” olmalıdır demek suretiyle kaybedilen ve  ihtiyaç hissedilen 

şeyin “İnsanlık” olduğunu işaret etmişti. Bugün dünyamızın getirildiği durum ve konum dikkate 

alındığından da  anlaşılacağı üzere  Sayın Genel Başkanımın öngörülerinde ne kadar haklı olduğu 

görülmüştür.. 

Uluslararası ilişkilerde “diplomasi”, içte siyasette ise  adına “Demokrasi” denilen tılsımlı bir kavramın 

arkasına saklanılarak yapılanların en büyük zararı maalesef “İnsanlığa” olmuştur. 

Ermenistan’ın 1993 yılında işgal ettiği Azerbaycan topraklarını daha da genişletmek niyetiyle teşebbüs 

ettiği saldırılar, kahraman Azerbaycanlı kardeşlerimiz tarafından püskürtülmüş ve 44 gün süren 

yüzlerce şehit, binlerce gazi verilen mücadelede Azerbaycan toprakları işgalden kurtarılmıştır. 44 gün 

süren savaşta hiçbir sivil Ermenistan vatandaşına zarar vermeyen Azerbaycan’a reva görülen ise sivil 

insanların katli, sivil yerleşim yerlerinin de yakılması olmuştur. 

Yapılan bu insanlık dışı eylemlere demokrasi kahramanı ABD, AB ülkeleri ve Rusya gibi devletler 

seyirci kalmış Fransa ise daha da ileri giderek Karabağ’ın sözüm ona bağımsızlığını tanıdığına dair 

densizce kararlar almaya cüret etmişlerdir.  

Azerbaycan topraklarında insanlık dışı eylemlerde bulunan ve bunlara seyirci kalmış olan kimler ve 

hangi devletler varsa onları şiddetle kınıyor ve “Bir Millet, İki Devletin” parçası olan Azerbaycan’ı ve 

kardeşlerimizi büyük zaferlerinden dolayı kutluyorum,  

Var ol Karabağ, var olan Azerbaycan diyorum. 

Fransa’da, Almanya’da Avusturya’da örnekleri görüldüğü üzere İslam düşmanlığının, Suudi 

Arabistan’da, Yunanistan’da, Ermenistan’da görüldüğü üzere Türk Düşmanlığının, en son örneği PSG - 

Başakşehir maçında Paris’te görüldüğü üzere ırkçılığın tavan yaptığı bir dönemde Ülkemize karşı; 

bilinen ya da bilinmeyen metotlarla, diplomasi kılıfı altında özelliklede ekonomik araçları kullanarak 

yapılan saldırıların arttığı bu süreçte, Ülke içinde bu tür teşebbüslere karşı hep birlikte dik durulması 

gerekirken maalesef bunun çok uzağına düşmeye başladığımızın örneklerine şahit olmaktayız. 

ABD seçimleri sonrasında yeni seçilen başkana güzellemelerle işaret çekenlere, suç ve suçlular dışında 

hiçbir vatandaşın ayrı tutulmadığı ülkemiz de terör sorunu yerine kürt sorunu diye bir aldatmacaya 

baş vurarak, üzerine yemin ettiği Anayasa’nın hilafına içte ve dışta ülkesini ihbar edenlere, kişisel ikbal 

ve çıkarları uğruna dün bulundukları yerlere düşmanca tavır takınmayı misyon edinenlere ve bir çok 

benzerlerine maalesef şahit olmaktan büyük üzüntü duyuyorum. 



Bütün dünyayı esir alan korona virüs salgınını ile mücadele sürecinde müspet görüş ve düşünceleri ile 

destekleyerek katkı sağlamaları gerekirken vakalar ve ölüm sayıları o kadar değil bu kadardır, aşı 

neden oradan değil de buradan, kaç liraya alındı, kim aldı, bundan kim rant sağlayacak şeklinde 

gerçeklerden uzak, kamuoyunda şüpheler yaratmaya yönelik bir şekilde TV’ ler de, gazetelerde , 

sosyal medyada, orada burada  Sağlık Bakanlığını, Bilim Kurullarını, hükümeti, Cumhurbaşkanımızı, 

MHP ve Genel Başkanını suçlama yarışına giren sözüm ona doğrucu Davutlar ile muhalefet yapıyorum 

diye ortaya çıkan siyaset bezirganlarını şaşkınlıkla takip ediyor ve şiddetle kınıyorum. 

Dört bir tarafımızda Akdeniz de, Karadeniz de etrafımızın kuşatılmaya çalışıldığı, hatta zaman zaman 

fiili müdahalelere maruz kaldığımız bu süreçte Sakarya/Arifiye’de ki Tank Paleti fabrikası örneğinde 

olduğu gibi Ülkemiz savunma sanayiinde teşebbüs edilen yatırımlar; gerçeklerin ötesinde mesnetsiz 

iddialar ile tartışma konusu yapılmaktadır. Böylesi sakat bir anlayışın kötü bir örneğine de bugünlerde 

de şahit olmaktayız. 

Covit-19 salgını da bir kez daha göstermiştir ki ülkemizin dışarıya bağlı olmaksızın Kan Ürünleri, Aşı, 

Plazma gibi ürünlerin üretileceği sağlık yatırımlarına acilen ihtiyacı vardır. 

Bu alandaki ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlayacak bir teşebbüsün ihtiyacı olan arazi için tahsis 

yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden sonra başka örneklerde de görüldüğü üzere 

malum çevreler yine bir araya gelerek, arazi tahsisi yapılan bölgemizdeki yaşayanların sanki tamamı 

kendileri gibi düşünüyormuşçasına muhalefete başlamışlardır. 

Efendim, bölge halkının geleceği karartılacakmış, insanlarımız fabrikaların içerisinde yaşamaya 

mahkum edilecekmiş, orası eğitim, sağlık ve spor alanıdır dolayısı ile hükümet bu kararı ile 

üniversiteye, spora karşı olduğunu göstermiştir. Belediye de bunun suç ortağıdır. Bu işte peşkeş ve 

rant vardır şeklinde iddia ve ithamlara başlamışlar ve bunu da  millet adına siyaset yapıyoruz şeklinde 

pazarlamaya çalışmışlardır. 

Gelişen ve değişen şartlar ile ihtiyaçların ortaya çıkmasına binaen şehir planlarında yeniden bir takım 

düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır. Bunlar yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus 

millete ait olanların milletten alınmaması ve sağlanacak katma değerdir. 

“Plazma Üretimi” için yapılan bu tahsiste mülkiyetin değişmesi söz konusu değildir. Tahsisi yapılan 

arazi hazine arazisi olup millete aittir. Belirli bir sürede yatırım ve yatırımcının teşvik edilmesine 

yönelik üst kullanım hakkının verilmesine yönelik bu tahsisin özellikleri ve gerçekler bilinmesine 

rağmen yaratılmaya çalışılan algının özünde “Yapamadıklarını yapanları çekememe hastalığı” ile 

birlikte yeri ve tahsis yapılan yatırımcı firma gerekçesine saklanarak Cumhur İttifakının varlığı ile AK 

Parti ve MHP den duyulan rahatsızlıkla birlikte Recep Tayyip ERDOĞAN ve Devlet BAHÇELİ  düşmanlığı 

yattığı anlaşılmaktadır. 

“Güneş balçıkla sıvanmaz” özdeyişinde olduğu gibi millet ve memleket için yapılan ve yapılacak her 

türlü hizmetin “biz istemezuk” anlayışı ile tartışılmasını sağlamak suretiyle bu hizmetleri yapanları da 

itibarsızlaştırma çabaları hiçbir zaman başarılı olamayacaktır.  

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılarımı sunuyorum. 


