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MHP Ýzmir Bayrak Mitingi tek parça - 20 Nisan 2013

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkaný Sayýn Devlet Bahçeli&rsquo;nin
Ýzmir Bayrak Mitinginde yapmýþ olduklarý konuþma.
20 Nisan 2013

Büyük Türk Milleti,

Muhterem Vatandaþlarým,

Deðerli Dava Arkadaþlarým,

Ýzmir&rsquo;in Her Köþesinden Gelen Saygýdeðer Hanýmefendiler, Beyefendiler,

Her birinizi en sýcak, en samimi ve en halisane duygularýmla selamlýyor, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum.

Türkiye&rsquo;nin 9 bölgesinde &ldquo;Milli Deðerleri Koru ve Yaþat&rdquo; adý altýnda düzenleyeceðimiz açýk hava toplantýla
ikincisini &ldquo;Bayrak Mitingi&rdquo; temasýyla burada, güzel vatan köþesi Ýzmir&rsquo;de gerçekleþtiriyoruz.

23 Mart 2013 tarihinde Bursa&rsquo;da yaptýðýmýz &ldquo;Kuruluþ Mitingi&rdquo;mizden sonra þimdi de sizlerin huzurundayýz

Böylesi muazzam bir heyecan dalgasýný ve sevgi saðanaðýný bizlere yaþattýðý için Yüce Rabbim&rsquo;e þükrediyorum.

1919 Samsunundaki erdem, Erzurum Kongresi&rsquo;ndeki þuur, Sivas Kongresi&rsquo;ndeki azim aynýyla aramýzdadýr.
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Türkiye Cumhuriyeti&rsquo;ni kuran yüksek ahlak, Türk milletini kurtaran muhteþem fazilet her þeyiyle bu meydandadýr.

91 yýl önce iþgalcileri denize döken vatanperverlik ve milletseverlik bizimledir.

Hepinizle gurur duyuyorum, hepinize þükranlarýmý sunuyorum.

Bu açýk hava toplantýmýza iþtirak eden;

Bayrak âþýklarý hoþ geldiniz.

Vatan, milliyet, milliyetçilik, millet ve Türkiye tutkunlarý hoþ geldiniz.

Ýzmir&rsquo;li kardeþlerim ve tüm dava arkadaþlarým hoþ geldiniz, sefalar getirdiniz.

Aziz Ýzmirliler,

Deðerli Vatandaþlarým,

Bayrak Ýzmir&rsquo;den doðruluyor, bayrak Ýzmir&rsquo;de destan yazýyor, bayrak Ege&rsquo;nin semalarýnda parlýyor.

Soruyorum sizlere ve yeri göðü inletecek cevabýnýzý bekliyorum:

&radic;

Bayraklar nerede? (Burada)

&radic;

Milliyetçi-vatanseverler nerede? (Burada)
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&radic;

Dosta güven veren, ihanete þamar indiren kutlu yürekler nerede? (Burada)

&radic;

Türk milleti nerede? (Burada)

&radic;

Türkiye nerede? (Burada)

81 vilayetimizin tüm cömertliði, Türk milletinin tüm zenginliði inci gibi buraya dizilmiþtir.

Musul, Kerkük, Ulan Batur, Bakü, Üsküp, Priþtine, Ohri, Saraybosna, Kýrcaali, Gümülcine ve bütün Türk yurtlarý bizle beraberdir.

Ve Türkiye bugün Ýzmir&rsquo;den ses vermektedir.

Burada, bu meydanda, bu mahþeri atmosferde
sevinçlerimiz çoðalýyor, gücümüz pekiþiyor, birlikte yaþama ülkümüz daha
da perçinleniyor.

Bugün Alsancak Gündoðdu Meydaný&rsquo;nda gün doðuyor, güneþ açýyor.

Bugün Alsancak Ay ile Hilal&rsquo;in vuslatýna sahne oluyor.

Bugün Alsancak kýrmýzýyla beyazýn düðüne evsahipliði yapýyor.

Bugün Alsancak Türk milletine yol ve destek veriyor.

Bu göz kamaþtýrýcý coþku sayesinde;

Çok þükür milli onur ayaða kalkýyor, milli nabýz güm güm atýyor.
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Ters giden talih siniyor, kötümserlik geriliyor, karamsarlýk bozguna uðruyor.

Ufuktaki aydýnlýk içimizi ýsýtýyor.

Gözlerdeki alev geleceði aydýnlatýyor.

Ýzmir&rsquo;in daðlarýnda çiçekler boy veriyor, Ýzmir&rsquo;in baðrýndan fýþkýran mis kokulu amberler her tarafa yayýlýyor.

Umutlar yeþeriyor, heyecanlar kabarýyor.

Milliyetçi-vatanseverler Ýzmir&rsquo;den sesleniyor, Ýzmir&rsquo;den gürlüyor, Ýzmir&rsquo;den Türk ve Ýslam&rsquo;ýn yaþa
her yeri selamlýyor.

Kahramanlýk türküleri arþa varýyor, milli vakar gök kubbede çýnlýyor.

Cesaret dolu milli vicdanlar meydan okuyor, zalimlere mesaj veriyor, hainlere korku salýyor.

Bayraklar dalgalanýyor, millet þahlanýyor, vatan yükseliyor.

Ýzmir bugün bir baþka bakýyor.

Ýzmir þimdi bir baþka güzellik saçýyor.

Çok yaþa Ýzmir, çok yaþa Ýzmirli kardeþim, bin yaþa Türk milleti.

Var ol Türkiye, daim ol Türk vataný.
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Sen doðmana bak güzel gün, milliyetçi-vatanseverler buradadýr.

Sen yürümene bak aziz milletim, sevdalýlarýn nöbet sýrasýndadýr.

Sen dalgalanmana bak nazlý bayraðým, Milliyetçi Hareket Partisi görev baþýndadýr.

Dün Orta Asya&rsquo;dan itibaren düþtün önümüze, her anda düþtün gönlümüze, her yüzyýlda yükseldin ellerimizde.

Dün Sultan Alparslan&rsquo;ýn eliyle son yurdumuzun gönderine çekildin, bugün de bizimlesin.

Dün Ulubatlý Hasan&rsquo;ýn fedakârlýðýyla küffarýn burcuna dikildin, bugün de bizimle yüceleceksin.

Dün Çanakkale ve milli mücadele þehitleriyle
vatanýmýzýn üzerine serildin, bugün de bizimle yükseklerdeki yerini
muhafaza edeceksin.

Dün Viyana önlerine kadar rehberlik yaptýn,
Gelibolu&rsquo;dan Ankara&rsquo;ya üzgün üzgün baktýn, Kocatepe&rsquo;den Ýzmir&rsquo;e sel gibi
aktýn, bugün de bizimle geleceðe kurþun gibi varacaksýn.

Yemen&rsquo;de sýðýnak, Kafkaslar&rsquo;da iddia oldun.

Balkanlar&rsquo;da Evlad-ý Fatihan&rsquo;ýn varlýk ve birlik yolunda niþanesi, Afrika&rsquo;da itibarýmýzýn payesi oldun.

Bu yüzdendir ki, sana selam vermeden geçen her canlýyý hasým bildik.

Seni çiðnemeye kalkýþan her bedbahta nefret duyduk.
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Sen ki bayraðým, Ýslam&rsquo;ýn sancaðý, Türklü&rsquo;ðün müjdesi oldun.

Mazlumlara ümit verdin, zorbalarý kahrettin.

Sevdanla yaktýn, hasretinle kavurdun, varlýðýnla göðsümüzü kabarttýn.

Yokluðunla deliye çevirdin, solgun zamanlarýnda ciðerimizi daðladýn.

Bil ki bayraðým; senin altýnda doðduk, senin etrafýnda toplandýk, seninle soluklandýk ve senin atýnda da öleceðiz.

Dün Yüzbaþý Þerafettin Bey göðsündeki yarasýna
aldýrmadan seni Konak Hükümet Meydaný&rsquo;na asmýþtý, biz de bugün seni
dilediðin yere, istediðin noktaya ve hak ettiðin zirvelere and olsun ki
asacaðýz.

&radic;

Seni deðersizleþtirmeye ve yýrtmaya çalýþan AKP takviyeli bölücülere and olsun ki fýrsat tanýmayacaðýz.

&radic;

Seni lekelemeye kalkýþan, yargýlamaya niyetlenen Haçlý bakiyelerini and olsun ki þaþkýna çevireceðiz.

&radic;

Seni indirmeyi aklýndan geçiren kalleþlere and olsun ki izin vermeyeceðiz.

Çünkü bayrak baðýmsýzlýðýmýzýn sembolüdür.

Çünkü bayrak þerefimizin, namusumuzun simgesidir.

Çünkü Al Yýldýzlý Al Bayrak Türk milletinin eksilmeyecek milli serveti, manevi serveri ve göklerdeki görkemidir.
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Biliyoruz ki, bayraklarý bayrak yapan üstündeki kandýr.

Ve yine biliyoruz ki, eðer toprak, uðrunda ölen varsa vatandýr.

Bayrak;

&radic;

Þehidimizin son yolculuðundaki örtüsüdür.

&radic;

Kýz kardeþimizin gelinliði, mavi göklerin kýzýl ve beyaz süsüdür.

&radic;

Gölgesi hepimizin üstündedir ve hepimize yetecektir.

&radic;

Hatýrasý ve emaneti hepimizledir.

Bayraðý korumak, kollamak ve dalgalandýrmak her birimizin mukayesesi olmayacak vazifesidir.

Türk bayraðý bugün varsa, bu elbette ecdadýmýzýn muhteþem mücadeleleri sayesindedir.

Bir vatana sahipsek, bir milletin
mensuplarýysak, bu þüphesiz binlerce yýllýk alýn terinin, binlerce
yýllýk emeðin ihtirama layýk sonucudur.

Kuruluþumuzdan kurtuluþumuza, doðuþumuzdan doðruluþumuza kadar geçen asýrlar boyunca kilim gibi kardeþliðimizi dokuduk.

Baþarýlarla birbirimize sokulduk, zor anlarda sýrt sýrta verdik, yenilgilerde birbirimizin tesellisi olduk.

Ayný kader gemisinde yüzdük, ayný tarih beþiðinde sallandýk, birbirimizin can yoldaþý, sýrdaþý ve her þeyi olmayý baþardýk.
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Kökenimiz ne olursa olsun, doðduðumuz ve
doyduðumuz yer neresi olursa olsun Türk milletinin eþit ve saygýn birer
ferdi olmayý diledik, istedik ve sonunda da muradýmýza vasýl olduk.

&radic;

Daha düne kadar ne 36&rsquo;ya bölündük, ne etnik tahriklere kapýldýk.

&radic;

Ne soy hesabý yaptýk, ne ýrk sayýmýna soyunduk.

&radic;

Ne komþumuzun kökünü araþtýrdýk, ne iþ yaparken, ne de yuva kurarken bunu hesaba kattýk.

AKP karanlýðý, eþbaþkanlýk zorbalýðý gelesiye,
ne milliyetçiliðin ayaklar altýna alýndýðýný duyduk ne de þeytanýn bile
aklýna gelmeyecek edepsizlikleri yaþadýk.

Türk milleti dedik, bin yýllýk kaynaþma ve kucaklaþmayla anlam ve bütünlük kazandýk.

Medeniyet sofrasýna hep beraber oturduk, insanlýk çeþmesinden birlikte içtik, dil ve diyanet yardýmýyla bir bütün haline geldik.

Türk milleti böyle oluþtu, çökertilmeye çalýþýlan Türkiye Cumhuriyet&rsquo;i bu þekilde hayat ve vasat buldu.

Tarihin her bölümünde tefrika ve nifak zehrini elimizin tersiyle ittik.

Bizi ayýrmaya, bizi parçalamaya ve bizi yok etmeye kim niyetlenmiþse, bunlara kapýmýzý ve gönlümüzü kapattýk.

Bir adýmýz, bir þanýmýz ve bir kimliðimiz varsa,
bir tarihimiz, bir kültürümüz ve bir dilimiz mevcutsa, bunun ana
kaynaðý mazideki fedakârlýklar ve her defasýnda ölümle sýnanmýþ
gayretlerdir.

Ötüken&rsquo;den Ankara&rsquo;ya gelesiye kadar asýrlarca
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sayýsýz tecrübeden, sayýsýz imtihandan ve sayýsýz hadiseden geçtiðimiz
açýk bir hakikattir.

Bu itibarla bize vatan býrakan, bize bayrak
hediye eden, baðýmsýzlýðý kanlarýyla, canlarýyla bize kazandýran, Türk
milletini bir ve var kýlan kutlu ecdadýmýzý hürmet ve rahmetle anýyorum.

Türk tarihinin her safhasýnda milletimizin zafer
kýlýcý, þeref tacý, gurur ve ihtiþam doruðu olmuþ büyüklerimizin
hepsinden Cenab-ý Allah razý olsun.

Þimdi onlara karþý vefamýzý göstermenin, onlara sadakatimizi ispatlamanýn bir kez daha yeri ve zamaný gelmiþtir.

Ýnanýyorum ki, bugün hepsi buradadýr.

Biliyorum ki, bugün hepsi dualarýyla bizimledir.

Þimdi sizlere tek tek sormak ve dile getireceðim
elleri öpülesi kahramanlarýn nerede olduðunu yüksek sesle haykýrmanýzý
istiyorum:

&radic;

Bir çakýl taþýnýn dahi pazarlýðýný yapmayan Büyük Türk Hakaný Mete Han nerede? (Burada)

&radic;

Avrupa&rsquo;yý tir tir titreten Büyük Türk Hükümdarý Atilla nerede? (Burada)

&radic;

Orhun Irmaðý&rsquo;nýn mesajlarý, Issýk Gölü&rsquo;nün anýlarý, Ergenekon&rsquo;un Destaný nerede? (Burada)

&radic;

&ldquo;Türk milleti için gece uyumadým, gündüz oturmadým&rdquo; diyen Bilge Kaðan nerede? (Burada)

&radic;
(Burada)

Söðüt&rsquo;ten yola çýkan 400 çadýrlýk Türkmen varlýðýnýn kýlavuzlarý elleri öpülesi Ertuðrul Gazi ve Osman Gaz
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&radic;

Kosova&rsquo;daki Murat, Niðbolu&rsquo;daki Yýldýrým, Ýstanbul&rsquo;da çað açýp çað kapatan Fatih nerede? (B

&radic;

Mohaç&rsquo;taki Kanuni, Preveze&rsquo;deki Barbaros, Kocatepe&rsquo;deki Mustafa Kemal nerede? (Burada)

&radic;
(Burada)

Çanakkale&rsquo;deki, Sarýkamýþ&rsquo;taki, Sakarya&rsquo;daki, Dumlupýnar&rsquo;daki, þehitlerimiz nerede?

&radic;

Ýzmir&rsquo;in iþgaline dayanamayarak ilk kurþunu sýkan, ilk vuruþu yapan Hasan Tahsin nerede? (Burada)

&radic;

Millet ve vatan emanetlerini koruyacak kudret nerede, kuvvet nerede? (Burada)

Elbette burada, bu meydanda, Gündoðdudadýr.

BOP Eþbaþkaný bu sese kulak vermelidir.

Bu milli çýðlýðý duymalýdýr.

Bu milli iradeden korkmalý ve ayaðýný denk, aklýný da baþýna almalýdýr.

Ýþbirlikçiler, hainler, yersiz ve yurtsuzlar bu sesten irkilmelidir.

PKK elçileri, yarým aydýnlar, terör
iþportacýlarý, kan baronlarý, silah meraklýlarý, ölüm tacirleri, çözüm
ve barýþ fitnesini aðýzlarýna dolayan ahlaksýzlar bu sesten kendilerine
lazým gelen payý çýkarmalýdýr.

63 aklý karýþýk bu sesten ürkmelidir.
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Bu 63&rsquo;lükler nifak daðýtýmýndan, PKK sözcülüðünden acilen vazgeçmelidir.

Aziz dava arkadaþlarýma ve
milliyetçi-vatanseverlere çapulcular diyen ve asýl çapulcularla, asýl
alçaklarla, asýl kokuþmuþ kim varsa kader ortaklýðý, fikir birliði yapan
Baþbakan Erdoðan bu sese dikkat etmelidir.

Zira bu ses kendisinin, himaye ettiði teröristlerin, ruhunu teslim ettiði Ýmralý canisinin kâbusudur.

Bayraðý lekelemeye çalýþan þerefsizler, milleti
bölmeye çabalayan utanmazlar, vataný ayýrmaya yeltenen aþaðýlýk yüzler
bu sesle yerin dibine batmalýdýr ve inþallah da batacaktýr.

Allah&rsquo;a þükürler olsun ki,

Sizin sesiniz; bereketin, birliðin, duanýn, doðruluðun, direncin dirliðin ve dik duruþun sesidir.

Sizin sesiniz; kardeþliðin, muhabbetin, milli vicdanýn, milli ruhun, milli kimliðin bastýrýlamayacak sesidir.

Sizin sesiniz; Çukurova&rsquo;nýn, Teke Yöresi&rsquo;nin, Karadeniz yaylarýnýn ve Anadolu bozkýrlarýnýn ümididir.

Sizin sesiniz; Yörüklerin, Efelerin, Zeybeklerin, Seðmenlerin, Dadaþlarýn ve Gakkoþlar&rsquo;ýn lisanýdýr.

Sizin sesiniz;
Dedem Korkut&rsquo;un, Þeyh Edebali&rsquo;nin, Hoca Ahmet Yesevi&rsquo;nin, Mevlana&rsquo;nýn,
Hacý Bektaþ-i Veli&rsquo;nin, Yunus&rsquo;un ve Pir Sultan&rsquo;ýn nihai sözüdür.

Sizin sesiniz; Cumhuriyet&rsquo;in kuruluþundan 90 yýl sonra yeni bir &ldquo;Çýlgýn Türkler&rdquo; kuþaðýnýn meydan okuyuþ

Gündoðdudan yükselen bu ses, son vatanýmýzda
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sevgiyle yoðrulmuþ, þefkatle büyütülmüþ, merhametle beslenmiþ, saygýyla
olgunlaþtýrýlmýþ ve asla bozulmayacak olan bin yýllýk hukukun müþterek
kalp atýþý, müþterek beyanýdýr.

Ve kötülerin kulaðýný saðýr eden sesiniz
mensubiyetiyle övündüðümüz büyük Türk milletinin çaðlarý aþarak gelen ve
yine bu yolla yarýnlara gidecek olan mübarek sesidir.

Muhterem Ýzmirliler,

Aziz Vatandaþlarým,

Türkiye kapkara bir dönemin içindedir.

Türk milleti manen kýrýlmakta, madden bitirilmektedir.

Kimliði buharlaþtýrýlmak, benliði baltalanmak ve varlýðý bombalanmak istenmektedir.

Böylelikle her þeye razý olmasý beklenmektedir.

Tarihe þan ve þöhretle geçen aziz milletimiz çöküþe götürülmektedir.

Emperyalizmin zincirleri kýrýlarak ve küresel
darbe püskürtülerek kurulan Türkiye Cumhuriyeti parçalara ayrýlma
tehlikesiyle karþý karþýyadýr.

90 yýl önce bir yükseliþin baþýndan, bir
yücelmenin ucundan ve bir doðuþun þafaðýndan yola çýkan aziz milletimiz,
bugün bitiþin yanýna, tükenmenin ve yok oluþun kýsacýk mesafesine
gelmiþ durumdadýr.
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Bu hüsran verici bir tablodur.

Bölücü terör, Allah&rsquo;ýn belasý bir çözüm ve barýþ
süreciyle Türkiye&rsquo;yi ve Türk milletini kýskývrak ele geçirmek için son
hazýrlýklarýný yapmaktadýr.

Baþbakan ve hükümeti, PKK&rsquo;ya el uzatmýþ, ayaða kaldýrmýþ ve Türkiye&rsquo;ye saldýrý pozisyonuna getirmiþtir.

Terör suçundan müebbet hapse mahkûm olan ve 40
bin kiþinin kanýný elinde, yüzünde, hülasa her þeyinde taþýyan Ýmralý&rsquo;da
yatan katil Baþbakan&rsquo;la aleni pazarlýk yapmaya soyunmuþtur.

Baþbakan Erdoðan Türk milletinin þerefiyle
oynadýðý gibi, kendi þerefini de iki paralýk etmiþ ve þeref yoksunluðu
sýralamasýnda bir numarayý kimseye kaptýrmamýþtýr.

Ýmralý canisi ve çetesiyle sürdürülen müzakere
süreci; bitmiþ, kadavraya dönmüþ bir terör örgütünü tekrar diriltmiþ ve
iki büklüm olan belini doðrultmuþtur.

Canibaþý siyasallaþtýrýlmýþ, PKK meþrulaþtýrýlmýþ ve þu kepazeliðe bakýnýz ki bölücülük olaðanlaþtýrýlmýþtýr.

Türk milleti kendi içinden çýkan bir siyasi irade tarafýndan kýtýr kýtýr doðranmaktadýr.

Her þeyi görüyorsunuz, Baþbakan Erdoðan süreç
diyerek Türk milletini etnik çöplüðe süpürmeye, barýþ ifadeleriyle
Türkiye Cumhuriyeti&rsquo;ni batýþa sürüklemektedir.

Bunda da son derece pervasýz, son derece küstahtýr.

&radic;

Neymiþ efendim, çözüm ve güzellik olacakmýþ.

http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 18 August, 2018, 02:36

Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

&radic;

Neymiþ efendim, terör bitecek, silahlar susacakmýþ.

&radic;

Neymiþ efendim, barýþ gelecekmiþ.

&radic;

Neymiþ efendim, analar aðlamayacakmýþ, kan duracakmýþ, huzur ve istikrar kazanacakmýþ.

&radic;

Neymiþ efendim, Türkiye güçlenecekmiþ ve ekonomik olarak sýçrayacakmýþ.

Bunlarýn hepsi yalandýr, aldatmadýr, hayaldir ve asýlsýzdýr.

AKP hükümeti, bu iddialarý Ýmralý canisine ve PKK&rsquo;ya boyun eðmenin bahaneleri olarak kullanmaktadýr.

Sayýn Baþbakan Türkiye&rsquo;yi 10 yýldýr yöneten sensin.

Ýzmir&rsquo;den sorarým sana, getiremediðin istikrarý PKK&rsquo;yla mý temin edeceksin?

Saðlayamadýðýn huzuru Ýmralý canisiyle el ve güç birliði yaparak mý hayata geçireceksin?

Sayýn Erdoðan, dünyanýn neresinde teröristlerden aman dileyen demokratik yollardan seçilmiþ bir iktidar vardýr?

Sen 10 yýldýr ne yaptýn? Neyle uðraþtýn? Neyle meþgul oldun?

Bol harcýrahlý yurt dýþý gezilerinde bahtýn mý baðlandý, ruhun mu kapandý, bilincin mi kaydý?

Bölücü terör örgütüne teslim olmak þayet her
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þeyi çözecek ve Türkiye&rsquo;ye baharý getirecek idiyse, ne diye 29 yýldýr
mücadele edilmiþtir?

Ne diye bu kadar kayýp ve külfete katlanýlmýþtýr?

Sayýn Erdoðan bunlarla ilgili bir fikrin var mýdýr?

Yoksa küresel çevreler, eþbaþkanlýðýný yaptýðýn kanlý projeler sana Türkiye&rsquo;yi ve Türk milletini tasfiye görevi mi vermiþt

Bunun karþýlýðýnda dünyalýðýný mý
biriktiriyorsun, banka hesaplarýný mý þiþiriyorsun ve yedi ceddine
yetecek servetini mi çoðaltýyorsun?

Ýmralý canisiyle görüþerek neyi çözmeye, neyi saðlamaya çalýþýyorsun?

PKK&rsquo;yý ne vererek, hangi tavizleri vaat ederek silahtan vazgeçireceksin?

Baþbakan PKK&rsquo;lý teröristlerin, silahý býrakýp
veya maðaraya gömüp elini kolunu sallayarak sýnýrlarýmýzdan çýkýp
gitmesini istemiþtir.

PKK ise her defasýnda silah býrakmayacaðýný, böyle bir þeyin söz konusu olmayacaðýný açýklamýþtýr.

Baþbakan Erdoðan militanlara güvenceler bahþetse
de, Türk askerini ve polisini sýnýrda robota çevireceðini ima etse de,
henüz bunda baþarýlý olamamýþtýr ve olamayacaktýr.

Biz Kandil&rsquo;e bayrak dikin, terör kamplarýný
dümdüz edin, teröristlerin kökünü kurutun çaðrýsýnda bulunurken, meðerse
Baþbakan Ýmralý canisiyle fiskos halinde PKK paçavralarýný Türkiye&rsquo;ye
dikmek için uðraþmýþ ve bölücü teröre alan açmýþtýr.
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Bu nasýl bir kördüðüm, bu nasýl bir art niyet ve bu nasýl bir siyasettir?

Sayýn Recep Tayyip Erdoðan, senin amacýn nedir?

Türkiye&rsquo;de konfederal bir yönetim sistemi
kurarak, kendini baþkan, Ýmralý canisini de özerk bir yönetimin baþýna
getirmeyi mi düþünüyorsun?

Cevap ver BOP&rsquo;un eþbaþkaný, zalimlerin ortaðý, peþmergenin yoldaþý, teröristlerin hamisi?

PKK&rsquo;ya boyun eðerek nasýl bir geliþme ve ne þekilde bir çözüm olacaktýr?

Bu acziyet, bu zavallýlýk yenilmiþliðin, zafiyete düþmenin ve zayýflýðýn tescili deðil midir?

Baþbakan Erdoðan&rsquo;ýn barýþ ve çözüm umduðu, kapýsýnda kul köle olduðu canibaþý ve çetesi Türk milletinin bir numaral

Baþbakan Erdoðan&rsquo;ýn merhamet dilendiði, iyilik
beklediði ve lütuf gözlediði soysuzlar aziz þehitlerimizin kanlýsý,
gazilerimizin lanetle andýðý insani görünümündeki yer altý
yaratýklarýdýr.

Analarýmýzý aðlatan, kundaktaki bebekleri katleden bunlardýr.

Kýzlarý, kadýnlarý, küçücük çocuklarý ve yaþlýlarý kurþuna dizen bunlardýr.

Türk milletini bölmeye, vatanýmýzýn bir bölümünü keserek baðýmsýz Kürdistan kurmak için yýllarca kin kusan bunlardýr.

Ve Baþbakan bunlarla birliktedir.
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Baþkan olabilmek için Ýmralý canisinin girdabýna düþmüþtür.

Yeni Anayasa&rsquo;yý PKK&rsquo;yla yapabilecek kadar milletimizin karþý cephesine geçmiþtir.

AKP hükümeti PKK ile emel birliði içindedir.

63 akýl fukarasý AKP-PKK sözcülüðüne hevesle giriþmiþ ve görevlendirilmiþtir.

Baþbakan ve Ýmralý canisinin içinde bulunduðu þirk ve günah cephesine göre;

&radic;

Türklük, bölücü ve ýrkçýdýr.

&radic;

Türk olmak ayýp ve sakýncalýdýr.

&radic;

Bayrak tahriktir.

&radic;

Türk milliyetçiliði ayaklar altýnda ve çiðnenmesi gereken bir sapmadýr.

&radic;

Milli bayramlarýn inkârý sivilleþmedir.

&radic;

Ne Mutlu Türküm diyene sesleniþi þeytanýn icadýdýr.

&radic;

Türk milleti bölünürse demokratikleþecek ve refaha ulaþacaktýr.

&radic;

Türkiye Cumhuriyeti ibaresi her yerden sökülürse sorunlar bitecektir.
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Þimdi de PKK&rsquo;nýn terör örgütleri listesinden çýkarýlmasý talep edilmektedir.

Tam bir kararlýlýkla söylemek isterim ki, PKK etnik temelli bölücü ve kanlý bir terör örgütüdür.

PKK, Kürt kökenli kardeþlerimin asla temsilcisi deðildir.

Ýmralý canisi Kürt kökenli vatandaþlarýmýn lideri deðildir, olamayacaktýr.

Terör örgütü için tek çýkýþ silahlarýyla
birlikte güvenlik güçlerine teslim olmak ve baðýmsýz yargýnýn önünde 29
yýldýr iþledikleri terör suçlarýnýn hesabýný bir bir vermektir. Kanlý
örgüt için bundan baþka bir seçenek yoktur.

Aziz kardeþlerim, þimdi size soruyorum ve öyle bir cevap bekliyorum ki yer-gök zangýr zangýr titremelidir:

&radic;

Türk olmaktan utanýyor musunuz? (Hayýr)

&radic;

Türklüðü ýrkçýlýkla bir görenleri hoþ görecek misiniz? (Hayýr)

&radic;

Türk milletine aidiyetten Baþbakan istedi diye cayacak mýsýnýz? (Hayýr)

&radic;

Türkiye&rsquo;yi PKK&rsquo;ya satma ve devretme hazýrlýðý yapan haramzadeleri affedecek misiniz? (Hayýr)

O halde, Türk milletinin mahremine kast edenleri, kutsallarýmýza yan gözle bakan namertleri unutacak mýsýnýz? (Hayýr)

Bu hayýrlar Baþbakan&rsquo;ýn, Ýmralý canisinin ve küresel efendilerinin emellerini Ege&rsquo;nin dibine gönderecektir.

Bu hayýrlar Doðudan Batýya, Güneyden Kuzeye Türk milletini yaþatacak ve kardeþliðinin garantisi olacaktýr.
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Bu hayýrlar Türklüðe BOP kumaþýndan biçilen kefeni yýrtýp atacaktýr.

Baþbakan ve PKK&rsquo;lý karýndaþlarý bilsin ki;

&radic;

Bölünmeye, yýkýma, daðýlmaya ve ufalanmaya direneceðiz.

&radic;

Bölücülüðe, hainliðe ve yabancý hayranlarýna dik duracaðýz.

&radic;
Teröristlerin masum
gösterilmesine, Ýmralý canisinin affýna, militanlarýn bir þey olmamýþ
gibi siyasete taþýnmasýna sonuna kadar dimdik þekilde tavýr
göstereceðiz.

Soruyorum sizlere;

&radic;

Benimle Türk milletini sahiplenmeye var mýsýnýz? (Evet)

&radic;

Benimle bayraðý dalgalandýrmaya hazýr mýsýnýz? (Evet)

Bu evetler, Türk milletinin kendi kaderine sahip çýkacaðýnýn delilidir.

Bu evetler, Türk milletinin varlýk ve birlik yolundaki yegâne tercihidir.

Cenab-ý Allah hepinizden razý olsun, sað olun, var olun.
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Çok Deðerli Ýzmirliler,

Aziz Vatanseverler,

Çözüm ve barýþ gibi iki pozitif kavram eþliðinde çok yoðun psikolojik harekât bizzat sizlere karþý yapýlmaktadýr.

AKP hükümeti Türk milletini yýldýrmak ve Ýzmirli&rsquo;yi yýlgýnlýða sevk etmek için her yolu mubah görmektedir.

Anketler seferber edilmekte, yandaþ medya
yönlendirilmekte, 63&rsquo;lükler ve sözde aydýnlar telaþ ve panikle faaliyete
geçirilmektedir.

Kamuoyu algýsýný PKK ve Ýmralý canisiyle yürütülen müzakerelere ikna etmek için iblisçe taktikler uygulanmaktadýr.

Ve peþ peþe açýklamalarla süreç ihanetine desteðin arttýðý ifade edilmektedir.

Milletimize &ldquo;Terör bitsin mi&rdquo;, &ldquo;Analarýn gözyaþý dinsin mi&rdquo;, &ldquo;Barýþ gelsin mi&rdquo; diye
sorular sorulmakta ve doðal olarak alýnan olumlu cevaplar da süreç rezilliðine destek olarak ilan edilmektedir.

Soruyorum sizlere, terörün bitmesine itirazý olan var mýdýr?

AKP&rsquo;ye yardým ve yataklýk yapan yandaþ anket
kuruluþlarý, asýl maksadý gizlemeden direk soru sormuþ olsalardý, mesela
Ýmralý canisiyle görüþmelere ne diyorsunuz ya da PKK&rsquo;yla görüþmeleri
kabulleniyor musunuz deselerdi, biliniz ki, yayýnlanan anketlerde
milletimizin bu rezil süreci tamamýyla reddettiði ortaya çýkacaktý.

Bunun için Türk milleti kandýrýlmaktadýr.

Çözüm ihanetine sanal destek oluþturularak milletimizin aklý çelinmektedir.
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Bu her þeyden önce hayasýzlýðýn, yalancýlýðýn ve milli irade dolandýrýcýlýðýnýn dik alasýdýr.

Soruyorum sizlere;

&radic;

Süreç diyerek PKK ile görüþmelere onay veriyor musunuz? (Hayýr)

&radic;

Ýmralý canisiyle pazarlýklarý doðru buluyor musunuz? (Hayýr)

&radic;

Ýmralý canisinin affýný istiyor musunuz? (Hayýr)

&radic;
Türk milletinin
bölünmesine, Türkiye&rsquo;nin baþkanlýk sistemine, federal ve konfederal
yönetim yapýsýna geçmesine rýza gösteriyor musunuz? (Hayýr)

Ýþte burasý gerçek er meydanýdýr.

Türk milletinin iradesi tümüyle sözde çözüm sürecine ve yýkým projesine karþýdýr.

Bugün süreç denilen ihanete sonuna kadar karþý
çýktýðýmýzdan dolayý Baþbakan, AKP&rsquo;nin kökü belirsiz yöneticileri ve
bölücü ortaklarý bize ateþ püskürmektedir.

Bu melun koronun, partimize kandan geçinenler,
barýþa karþý çýkanlar, terörün bitmesini istemeyenler diyebilecek kadar
gözleri kör olmuþ, vicdanlarý kurumuþtur.

Unutmayýnýz ki, Sevr Antlaþmasýný yýrtan milli
mücadele kahramanlarýna da iþbirlikçi Ýstanbul hükümeti ayný þekilde
saldýrmýþtýr.
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Þu benzerliðe bakýnýz ki;

Mütareke yýllarýnda; Yunan ordusunun baþarýsý
için dua eden Adliye Nazýrý Ali Rüþtü Efendi, Ýngilizlerin kapý kulu
olmuþ Sadrazam Damat Ferit Paþa varken, bugün de ABD&rsquo;li askerlere dua
eden Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve hükümeti bulunmaktadýr.

93 yýl evvel, Sevr Anlaþmasýný reddeden asil
millet evlatlarýný boþ yere kan döken, barýþý engelleyen çýlgýnlar
olarak görenlerle, þimdilerde bizim tutumumuzu eleþtirenler ayný ihanet
aþýndan farklý dönemlerde de olsa kaþýk kaþýk yiyen iþgal artýklarýndan,
hain isimlerden baþkasý deðildir.

Tüm bunlarýn yanýnda Baþbakan Erdoðan koþa koþa
Orhun Anýtlarý&rsquo;na gitmiþ, büyük devlet adamýmýz Tonyukuk&rsquo;un yazýtlarýný
ziyaret etmiþ, sonra da bize siz ne yaptýnýz diyerek milliyetçilikte
ahkam kesmiþtir.

Sayýn Baþbakan, Yahudi Cesaret ödülü almak seni Yahudi yapmamýþtýr.

Akdamar Kilisesi&rsquo;ni onarmak seni Ermeni yapmamýþtýr.

88 yýl sonra Trabzon Sümela Manastýrý&rsquo;nda ayin yapýlmasýna izin vermen seni Ortodoks yapmamýþtýr.

Papa heykeli altýnda imzalar atman seni Katolik de yapmamýþtýr.

Bu itibarla Orhun&rsquo;a gitmen, Tonyukuk&rsquo;un aziz anýsýna tutunman seni Türk ve milliyetçi de asla yapmayacaktýr.

Sayýn Baþbakan sana geçmiþ olsun, uðurlar olsun, sen bu treni çoktan kaçýrdýn.

Mardin&rsquo;de Türk milliyetçiliðini ayaklar altýna
aldýðýn gün, her zeminde Türklüðü etnik mertebeye indirdiðin ve
ýrkçýlýkla bir gördüðün zaman her þeyi zaten kaybettin.
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Bu zihniyet ne yaparsa yapsýn, ne söylerse
söylesin, delaletin içine batmýþ, bölücülüðün dumanýnda kalmýþ,
teröristin maðarasýna, Ýmralý canisinin hücresine milli hasletlerini
çoktan býrakmýþtýr.

Deðerli Ýzmirli Kardeþlerim,

Baþbakan Erdoðan hangi iftirayý atarsa atsýn,
hangi tehdide baþvurursa baþvursun, bizi ve destek veren siz muhterem
kardeþlerimi kutlu millet yolundan, baðýmsýzlýk ve birlik güzergâhýndan
çeviremeyecektir.

Baþbakan Erdoðan Ýmralý canisini ve bölücü alçaklarý temize çýkarmaya çalýþýrken bizi karalamaya tüm gücüyle yönelmiþtir.

Zimmet ve kalpazanlýktan sicil almýþ birisi, geçmiþteki hükümet yýllarýmýzla ilgili bizden hesap sormaya çalýþmaktadýr.

AKP ve PKK ittifaký bize takýldýkça Baþbakan
hakkýmda fezlekeler düzenletip Meclis&rsquo;e sevk etmekte ve araþtýrma
komisyonlarý kurduracaðýný ifade etmektedir.

Herhalde bizim korkacaðýmýzý zannetmektedir.

Herhalde bizim kendisi gibi hemen gömlek deðiþtireceðimizi düþünmektedir.

Sayýn Baþbakan bizim güvencemiz, bizim gücümüz iþte Ýzmir&rsquo;de, bu meydandadýr.

Sen deðil, destekçilerin, sana yol veren yabancý dostlarýn bir olsun birlik olsun yine fayda etmeyecektir.
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Zira Allah&rsquo;ýn izni, milletimizin ve Ýzmirli kardeþimin yardýmýyla hepinizin hakkýndan geliriz, hepinizi yere sereriz.

Tüm iþbirlikçilerin, müzakerecilerin ve Türk milletine ölümü gösteren terörist zorbalarýn defterini düreriz.

Bir baþýmýza da kalsak alayýna yeteriz.

Sayýn Baþbakan, sen yalaný, dolaný ve
müfteriliði býrak da, PKK&rsquo;ya nasýl teslim olduðunu, bölücülüðün aðýna
nasýl düþtüðünü ve canilere neleri vaat ettiðini açýkla?

Ýmralý canisini nasýl doyurduðunu ve hangi sözlerle umutlandýrdýðýný anlat?

Kayýktan gemi filosuna ulaþmanýn sýrrýný ve talihini gel de bu meydanda izah et?

Ýktidara gelmeden önce banka batýranlarla
Bozüyük&rsquo;te ne görüþtüðünü, hükümet yýllarýnda dünürlere, yandaþlara kamu
bankalarýný nasýl peþkeþ çektiðini itiraf et?

Ogerlere, Oferlere, Arap þeyhlerine,
mýsýrcýlara, yumurtacýlara, doðalgazcýlara, arazi mafyalarýna,
ihalecilere millet hazinesini nasýl yaðma ettirdiðini onurluysan ifade
et?

Baþbakan, kaçamayacaksýn, kurtulamayacaksýn,
kandýramayacaksýn ve bil ki mutlaka iki cihanda da istismarlarýnýn,
talan ve tahribatlarýnýn hesabýný vereceksin.

Biz her þeye katlanmaya razýyýz, ama sen ve
hükümetin de çalmaktan, çýrpmaktan, yetim malý yemekten, teröristlere
çanak tutmaktan ve Türk milletine ihanetten kesinlikle baðýmsýz yargý
önünde hesap vereceksin.

Bizim yolumuz nettir ve milli birliðe, bin yýllýk kardeþliðe gitmektedir.
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Bizim sözümüz milli, insani ve Ýslami tüm çaðrýlarý kapsamýna almaktadýr.

Bizde fitne, dedikodu, bozgunculuk, tezvirat, yalan, riya ve yanlýþa tamah edecek bir düþkünlük ve düþüklük yoktur.

Bizim aramýzda ayrýmcý, bölücü, müzakereci, yabancý hayraný hamd olsun olmamýþtýr ve olamayacaktýr.

Ýþte Ýzmir, iþte Alsancak, iþte
milliyetçi-vatanseverler bu muhterem özellikleriyle sapasaðlam þekilde
ayakta ve infial haldedir.

Son defa soruyorum sizlere ve cevabýnýzýn Ankara&rsquo;ya, Ýmralý&rsquo;ya, Kandil&rsquo;e, Vasgington&rsquo;a,
Erbil&rsquo;e kadar ulaþmasýný istiyorum:

&radic;

Týpký 90 yýl öncesinde olduðu gibi, vatanýmýzýn birliðini korumaya kararlý mýsýnýz? (Evet)

&radic;
(Evet)

Teslimiyetçilere, teröristlere, BOP&rsquo;çulara, çözümcülere, süreççilere, ihanet odaklarýna dur demeye yeminli mis

Türk milleti budur, Türkiye yalnýz ve çaresiz deðildir.

Bir kez daha vurgulamak isterim ki, Türk milleti
tektir, Türk bayraðý tektir, Türk vataný tektir, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti tektir ve Türkçe tek yaþayacaktýr.

Size güveniyorum, sizlere inanýyorum.

Yine þevkle, Ne Mutlu Türküm demeyi sürdüreceðiz.

Yine arzuyla, &ldquo;Þehitler ölmez vatan bölünmez&rdquo; diyerek meydanlarý dolduracaðýz.
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Milliyetçi Hareket; vatan, millet ve bayrak ortak paydasýnda buluþan herkesle birliktedir.

Kimin nereli ve anasýnýn dilinin ne olduðu bizim için önemli deðildir.

Türk milletinin mensubu olmaktan iftihar eden, bölünmeden, ayrýlmadan ve kopmadan uzak duran her kardeþimle bir bütün
olacaðýz.

Kimseyi ayýrmadan, kimseyi dýþlamadan ve kimsenin kökenine bakmadan kardeþlik hukukunu teminat altýna alacaðýz.

Türkiye&rsquo;yi koruyacaðýz, Türk milletini
böldürmeyeceðiz, aðýrlaþan sorunlarý bitireceðiz, huzuru, esenliði ve
ekonomik refahý Cenab-ý Allah izin, milletim fýrsat verirse inþallah
saðlayacaðýz.

Bu düþüncelerle tüm Ýzmirlileri,
milliyetçi-ülkücü vatansever kardeþlerimi, dava arkadaþlarýmý sevgi ve
saygýlarýmla selamlýyorum.

Güzel Ýzmir&rsquo;den hepinize güzellikler diliyor, Cenab-ý Allah&rsquo;a emanet ediyorum.

Yolunuz, bahtýnýz ve alnýnýz açýk olsun.

Sað olun var olun.

Ne mutlu Türküm diyene.
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