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C umhurbaşkanı’nın doğrudan milletin oyuyla belirlendiği 10 
Ağustos 2014 seçimleri, Cumhuriyet dönemi siyasi tarihimizin 
en önemli dönüm noktalarından biridir. Özellikle de darbe dö-
nemlerinin etkisiyle, ülkemizde Cumhurbaşkanlığı, Anayasa’da 

sahip olduğu geniş yetkinin tersine, adeta vesayet rejiminin bekçisi haline 
dönüştürülmüştür. 2007 yılında Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halk ta-
rafından seçilmesini öngören Anayasa değişikliğinin ilk fiili uygulaması 
olan 10 Ağustos seçimleri, Cumhurbaşkanı’nı, gerçek anlamda Cumhur’un 
Başkan’ı haline getirmiştir.

Cumhurbaşkanlığı’nı ve onunla özdeşleşen Çankaya Köşkü’nü, milletin 
iradesi yerine ikame ettikleri kendi seçkinci iktidarlarının en önemli mü-
dafii olarak görenler, 2014 yılında yaşanan değişimden fevkalade rahat-
sızlık duydular. Başbakanlığım döneminde Beştepe’de inşasına başlanan 
külliyenin Cumhurbaşkanlığı’na tahsisi, bu rahatsızlığı daha da artırdı. 
Özellikle Beştepe Külliyesi’ni üzerinden Cumhurbaşkanlığı makamını iti-
barsızlaştırmak için çok büyük iftira kampanyaları başlatıldı.

Diğer yandan, Cumhurbaşkanlığı görevine seçilirken, milletime verdiğim, 
“Farklı olacağım, çalışacağım, koşturacağım, mücadele edeceğim” sözünü 
de, ilk günden itibaren yerine getirmeye başladım. Milletimi ve ülkemi il-
gilendiren her meselede, görüşlerimi kamuoyuna ifade ederek,  hükümete 
tavsiyelerimi ileterek, tüm dünyaya mesajlar vererek insiyatif aldım, ön-
cülük ettim. 

Bu süreçte her fırsatta illerimize giderek, toplu açılış törenleri ve resmi ziya-
retlerle, milletimle aramdaki bağı daima sıkı tuttum. Kamu kurum ve ku-
ruluşları, sivil toplum örgütleri ile özel sektörümüz tarafından düzenlenen 
programlara katıldım. Bunlarla yetinmedim; milletimizin her kesiminden 
insanları, çeşitli vesilelerle Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
ağırlayarak, hem kendileriyle hasret giderdim, hem de ülke ve dünya me-
selelerini istişare etme imkânı buldum. Aynı şekilde yurt dışı gezileriyle ül-
kemin ve milletimin menfaatlerini uluslararası düzeyde savundum.
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15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ ihanet çetesi mensubu terö-
ristlerin en önemli hedeflerinin başında şahsımın ve Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinin gelmesinin sebebi, Cumhurbaşkanlığı makamının ülkenin ve 
milletin hakiki temsil yeri haline gelmiş bulunmasıdır. Bunun için milleti-
miz, 29 gün süren demokrasi nöbetleri boyunca, Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesini, adeta etrafında etten bir duvar örerek korumaya almıştır.  

Bu kitap, 2014 yılı Ağustos ayından 2016 yılı Ağustos ayı sonuna kadar, 
Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığımız konuşmaların bir bölümünden olu-
şuyor. Adını “Yeni Türkiye Vizyonu” olarak belirlediğimiz eseri, 3 kitap ha-
linde hazırladık. Birinci kitap, “Milletin Evi” başlığıyla, Beştepe Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’ndeki programlarımızda yaptığımız konuşmalardan 
teşekkül ediyor. İkinci kitap “2023’e Doğru” başlığıyla, yurt içinde katıl-
dığımız programlardaki konuşmalarımızı kapsıyor ve iki ciltten oluşuyor. 
Üçüncü kitap “Dünya 5’ten Büyüktür” başlığıyla, yurt içinde ve dışında 
yaptığımız dış politikayla ilgili konuşmalarımızı içeriyor. 

Yeni Türkiye Vizyonu – Milletin Evi / 2023’e Doğru / Dünya 5’ten Büyüktür 
kitaplarımızı tarihe not düşmek olarak görüyoruz. Türkiye’nin gerçekten 
çok önemli bir döneminin, bizim gözümüzden analizi mahiyetindeki bu 
kitapların, hem siyasetçiler, hem de bilim insanları için kalıcı bir kaynak 
olacağına inanıyorum. 

      Recep Tayyip ERDOĞAN  
       Cumhurbaşkanı
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Türkiye Cumhuriyeti’nin 11. Cumhurbaş-
kanı, Çok Değerli Abdullah Gül kardeşim, 
saygıdeğer devlet başkanları, cumhur-
başkanları, meclis başkanları ve başba-
kanlar, çok değerli bakanlar, yurt içinden 
ve yurt dışından bu anlamlı törene işti-
rak eden saygıdeğer misafirler, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin aziz vatandaşları, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum.  

Bugün bu anlamlı günümüzü, bu heyeca-
nımızı bizlerle paylaşan tüm misafirleri-
mize, özellikle dost ve kardeş ülkelerden 
gelen devlet başkanı, emir, cumhurbaşka-
nı, meclis başkanı, başbakan, bakan ve par-
lamenterlere hoşgeldiniz diyorum ve bizi 
şereflendirdiniz diyorum.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. Cumhurbaş-
kanı olarak göreve başladığım bu ilk saat-
lerde öncelikle ekranları başında bizi iz-

Bugün Büyük Türkiye 
Döneminin Kapıları Açıldı

Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim Töreni | Ankara | 28 Ağustos 2014
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leyen aziz milletime sonsuz şükranlarımı 
sunuyorum.

91 yıllık Cumhuriyet tarihimizde, hatta 
diyebilirim ki 2000 yıllık Türk tarihinde 
ilk kez devletin başındaki isim, milletimi-
zin sandık başına gidip tercih yapmasıyla, 
yani doğrudan doğruya kendi tercihiyle 
bir Cumhurbaşkanı belirlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. Cumhurbaş-
kanı olmanın mutluluğunu hissettiğim bu 
ilk saatlerde aynı zamanda halkın oylarıy-
la seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olmanın da 
iftiharını yaşadığımı özellikle ifade etmek 
istiyorum. Tabii bu vesileyle sorumluluğu-
mun çok daha fazlasıyla arttığının bilinci 
içerisindeyim.

Milletin Emanetine Sahip 
Çıkacağım

Gerek 2007’deki anayasa değişikliğine 
yüzde 69 oy oranı ile “evet” diyen, gerek 
10 Ağustos’ta ilk turda yüzde 52 oranında 
oy vererek şahsıma bu kutlu vazifeyi tevdi 
eden milletime teşekkür ediyor, nefes alıp 
verdiğim müddetçe emanetlerine sımsıkı 
sahip çıkacağımı özellikle vurgulamak is-
tiyorum.

Yine bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin 11. 
Cumhurbaşkanı’na, değerli dava arkadaşı-
ma, 7 yıldır başarıyla yürüttüğü bu kutlu 
vazifeden dolayı şahsım, ailem, ülkem ve 
milletim adına özellikle şükranlarımı su-
nuyorum.

Şahsım Başbakan olarak, Sayın Gül de 
Cumhurbaşkanı olarak 7 yıl boyunca 

uyum ve koordinasyon içinde Türkiye’ye 
çok büyük hizmetler ve eserler kazandır-
dık. Çok uzun bir yürüyüşteki yol arkadaş-
ları olarak kendilerinin de az önce ifade 
ettiği gibi, 40 yıl birlikte olmanın sorumlu-
luğu içerisinde geldiğimiz bu nokta, inanı-
yorum ki eserlerle bunu taçlandırdığımız 
bir noktadır. İşte Türkiye’ye çok büyük hiz-
met ve eserler bu anlayış içerisinde kazan-
dırıldı. Çok uzun süreli bir yürüyüşteki yol 
arkadaşları olarak bundan sonra da Sayın 
Abdullah Gül’ün tecrübe ve fikirlerinden 
istifade etmek arzusunda olduğumu özel-
likle belirtmek isterim. Kendisine bir kez 
daha teşekkür ediyorum. Bundan sonraki 
çalışmalarında da ailece mutluluk ve başa-
rılar diliyorum.

Çok değerli misafirler, 
aziz milletim,

12 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başbakanı olarak hükümetimizle ve parti-
mizle milli iradenin güçlenmesi, siyasetin 
alanının genişletilmesi; demokrasinin, in-
san hak ve özgürlüklerinin standartlarının 
güçlendirilmesi için çok büyük reformlar 
gerçekleştirdik. Tarihi nitelikteki her bir 
reform, yeni bir reformun kapılarını biz-
lere araladı. Yaptığımız her bir değişiklik 
daha büyük değişimlerin yolunu açtı.

Eski Türkiye’de İstikrarsızlık, 
Şüphe ve Tereddüt Vardı

Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya 
halk tarafından seçilmesi teknik bir de-
ğişikliğin ötesinde aslında bir dönemin 
kapatılması meselesidir. Bugün kapanan 
dönem eski Türkiye dönemidir. Kapıları 
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ardına kadar açılan yeni dönem ise cum-
huriyetimizin ilk yıllarındaki öz ve ruhu 
taşıyan Yeni Türkiye, Büyük Türkiye döne-
midir. Eski Türkiye’de çeteler vardı, vesa-
yet vardı. Eski Türkiye’de siyasetin üzerin-
de engeller, tehditler vardı. Eski Türkiye’de 
istikrarsızlık, şüphe ve tereddüt vardı. 
Adım adım ve sabırla gerçekleştirdiğimiz 
her bir reformla bu sorunları hamdolsun 
geride bıraktık. En son Cumhurbaşkanının 
halk tarafından seçilmesiyle milli iradenin 
ve demokrasinin mutlak zaferini de dün-
yaya böylece ilan etmiş olduk. Bugünden 
itibaren Türkiye eski tartışmalarla vakit 
kaybetmeden, enerjisini heba etmeden, 
kamplaşma ve kutuplaşmaya fırsat verme-
den cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. 
yıl dönümü olan 2023 hedeflerine odakla-
nacaktır.

Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve seçilmiş hü-
kümet el ele vererek uyum içinde ekono-
miyi daha hızlı ve daha sağlıklı şekilde 
büyütecektir. Toplumsal refah artırılacak, 
toplumun tüm fertlerinin farklılıklarını 
birer zenginlik olarak görmek suretiyle 
inanıyorum ki ortak paydalarda kardeşçe 
buluşmalar da sağlanacaktır.

Türkiye’nin, stratejik hedefi olan Avrupa 
Birliği üyeliği hedefine yürüyüşü daha ka-
rarlı şekilde devam edecektir.

Demokratik reformlarımız hız kesmeyecek, 
başta çözüm süreci olmak üzere her türlü 
vasıtayla 77 milyonun birliği ve bütünlüğü 
daha güçlü şekilde tesis edilecektir.

Dost ve kardeş ülkelerin çok değerli tem-
silcilerinin önünde şunu özellikle ifade et-
mek istiyorum: Türkiye’nin dış politikasın-

da ana eksen barış, dayanışma ve refahtır. 
Türkiye’nin hiçbir ülkenin topraklarında, 
hiçbir ülkenin iç işlerinde asla gözü yoktur; 
planı, projesi yoktur. Başta komşularımızla 
ve Ortadoğu’da olmak üzere, yeryüzünün 
her karışında, barışın, paylaşmanın ve re-
fahın egemen olmasını arzuluyor, dış politi-
kamızı da bu istikamette şekillendiriyoruz.

Dış Politikamız, “Adaletsizlik ve 
Zulme Karşı Olma” Ekseninde 
Şekillenecek

Tarihin ve coğrafyanın bize yüklediği mis-
yon gereğince, adaletsizliğin ve zulmün 
karşısında durmayı, dış politikamızın ana 
ekseni olarak görüyoruz.

Filistin davasına çok güçlü şekilde sahip 
çıkmamızın nedeni, ölenlerin insan olma-
sıdır. Suriye meselesinde, bir milyon 200 
bin insana kucak açmış olmamızın sebebi, 
en önce, onların insan olmasıdır. Şu anda 
200 bini aşkın insanın öldürülmüş oldu-
ğu Suriye’ye sessiz kalamayız, kalamaz-
dık. Bunu insani, vicdani bir sorun olarak 
addediyor, siyasetin sorumluluğu nokta-
sında da bunu siyasetin merkezine özel-
likle oturtuyoruz. Irak’ta, Afganistan’da, 
Somali’de, diğer tüm çatışma ve kriz alan-
larında, insana ve cana verdiğimiz değerin 
gereği olarak sesimizi yükseltiyoruz. Bizim 
için etnik kökenlerden, dillerden, derile-
rinin renklerinden, petrolden, elmastan, 
altından, enerji kaynaklarından öte insan 
vardır, can vardır.

Bize dost olan her ülkeyle dostluğumuzu 
yüceltmenin mücadelesi içinde oluruz. 
Bize ya da kendi halkına yani insana düş-
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man olanı uyarmak da bizim insanlık va-
zifemizdir. Kimse bunu “İç işlerine müda-
hale etmek” olarak katiyen kabul etmesin. 
Bize ya da kendi halkına, yani insana düş-
man olanı uyarmak, her insanın görevidir, 
diye düşünüyorum.

Önümüzdeki dönemde de dış politikamız, 
insan ve vicdan odaklı şekilde, daha aktif 
ve etkili biçimde devam edecektir.

Çok değerli misafirler,  
sevgili vatandaşlarım,

Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 ta-
rihinde kurulmuş, aynı gün TBMM Gazi 
Mustafa Kemal’i ilk Cumhurbaşkanı ola-
rak seçmişti. Gazi Mustafa Kemal, seçil-
mesinin hemen ardından Meclis’te yaptığı 
konuşmasını şu ifadelerle tamamlamıştı:

“Milletin teveccühünü daima dayanak 
noktası telakki ederek, hep beraber ileri-
ye gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, 
muvaffak ve muzaffer olacaktır.” Gazinin 
bu sözleri, o zaman uzun uzun alkışlan-
mıştı. Dönemin Bozok, yani Yozgat Millet-
vekili Avni Bey, Genel Kurul’da “bir dua 
yapılsın” önerisinde bulunmuş ve Karahi-
sar Mebusu Kamil Efendi tarafından, ilk 
Cumhurbaşkanının seçilmesi vesilesiyle 
bir dua yapılmıştı. Evet, ilk Cumhurbaşka-
nımızın, Gazi Mustafa Kemal’in de ifade 
ettiği gibi, milletin teveccühü her zaman 
dayanak noktamız olacaktır.

İstikbal Mücadelemiz Asla 
Kesintiye Uğramayacak

91 yıldır devam eden, hız kesmeden ve 
yeni kazanımlarla devam edecek olan is-
tikbal mücadelemiz de asla kesintiye uğ-
ramayacaktır. Türkiye’nin asırlar öncesin-
den gelen kutlu yürüyüşü, inşallah adalet, 
barış, dayanışma ekseninde istikbale yürü-
yecektir.

Yeni Türkiye’nin ve yeni bir başlangıcın bu 
ilk dakikalarında, Allah’tan ülkemiz, mil-
letimiz ve tüm insanlık için hayırlar niyaz 
ediyorum. Dünyada barışın egemen olma-
sını niyaz ediyorum.

Bu anlamlı törende, tüm şehitlerimizi ve 
gazilerimizi hürmetle, minnetle yad edi-
yorum. Misafirlerimize katıldıkları için, 
özellikle tekrar tekrar teşekkür ediyor, aziz 
milletimize de şükranlarımı sunuyorum.

Tabii 11. Cumhurbaşkanımızla hani bizim 
bir şarkımız var; “beraber yürüdük biz bu 
yollarda”… Biz bu yollarda yağmur deme-
den, kar kış demeden beraber yürüdük. İn-
şallah şimdi de yeni Türkiye’nin inşası ve 
ihyası yolunda, yine beraber bu yolda yü-
rüyeceğiz. Allah yolumuzu açık etsin, Al-
lah yar ve yardımcımız olsun, Allah utan-
dırmasın diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Saygıdeğer Divan, değerli bakan arka-
daşlarım, siyasi partilerimizin değerli ge-
nel başkan temsilcileri, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar Konfederasyonu’nun değerli 
başkan ve üyeleri, çok değerli katılımcılar, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kal-
bi muhabbetlerimle selamlıyor, TESK’in 
19. Genel Kurulu’nun, ülkemiz, milletimiz, 
tüm esnaf ve sanatkâr camiamız için ha-
yırlara vesile olmasını Rabbim’den niyaz 
ediyorum.

TESK’in Değerli Genel Başkanı’na, yöne-
tim kurulu üyelerine, federasyonlarımızın, 
birlik ve odalarımızın tüm yöneticilerine, 
en çok da Türkiye genelindeki tüm esnaf 
ve sanatkâr kardeşlerimize, bugüne kadar 
Türkiye’nin kalkınmasına yaptıkları eşsiz 
katkılardan dolayı, ülkem ve milletim adına 
bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum.

TESK, Türkiye genelinde, 2 milyonu aşan 
üye sayısıyla, çalışanları ve aileleri de he-

Esnafımızın Desteğiyle 
Ekonomiyi Güçlendireceğiz

TESK 19. Olağan Genel Kurulu | Ankara | 17 Eylül 2014 
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sap ettiğimizde 10 milyona yakın vatanda-
şımızı kapsayan büyük yapısıyla, ülkemi-
zin en önemli, en dinamik örgütlerinden 
biri olma özelliğini taşıyor.

Esnaf-Sanatkâr, Bu Ülkenin 
Mayası ve Çimentosudur

Her zaman ifade ettim, bizde esnaf ve 
sanatkâr, sadece ticaretle, sadece ekono-
mik faaliyetle iştigal eden bir kesim asla 
değildir. Selçuklu döneminden başlayarak, 
Ahilik kültürü altında esnaf ve sanatkâr, 
bu ülkenin her zaman mayası olmuş, çi-
mentosu olmuş, ülkeyi ayakta tutan, bir 
arada tutan, ülkemize istikamet çizen bir 
vazifeyi, asırlar boyunca hakkıyla yerine 
getirmiştir.

Bizim kültürümüzde, bizim medeniye-
timizde esnaf sadece alan, satan, ticaret 
yapan kişi değildir. Esnaf, semtimizin, ma-
hallemizin, sokağımızın abisidir. Esnaf, 
manevi değerlerimizin, geleneklerin, kül-
türün, dilin muhafızıdır. Esnaf, toplumsal 
dokunun sosyal dayanışma ve adaletin 
adeta teminatıdır. En önemlisi de esnaf, 
güvenilirliğin, emin olma sıfatının, dü-
rüstlüğün simgesidir. Bütün bu vasıflar, 
öyle birkaç asır değil, 9 asırlık bir süreçte, 
Anadolu’yu, Trakya’yı, üzerinde yaşadığı-
mız toprakları ve milleti şekillendirerek 
bu günlere ulaşmıştır.

Esnaf, elinde teraziyi tuttuğu kadar, ge-
rektiğinde gitmiş silah tutmuş, vatanını 
savunmuştur. Gerektiğinde gitmiş, kalem 
tutmuş, ilmin ışığını yaymıştır. Gerektiğin-
de gitmiş, polise, hakime, savcıya intikal 
ettirmeden, adaleti tecelli ettirmiş, mese-

leleri çözmüş, küslükleri anlaşmazlıkları 
gidermiştir. Ne diyor, Ahi Evran, “Ahinin 
eli açık olacak, kapısı açık olacak, sofrası 
açık olacak, bunun yanında gözü, dili, beli 
kapalı olacak. Ahi, işine, eşine yani ailesine 
ve aşına özen gösterecek. Kuvvetliyken af-
fetmesini bilecek. Hiddetliyken yumuşak 
davranmasını bilecek. Muhtaç iken bile 
başkalarıyla paylaşacak kadar cömert ola-
cak.” Evet, bu vasıflar, bizim esnafımızın 
vasıflarıdır. Ama aynı zamanda esnafımı-
zın toplumun tüm kesimleri için muhafa-
za ettiği vasıflardır.

Eğer bugün, bağımsız güçlü bir ülkey-
sek, bugün geleceğe umutla bakan bir 
milletsek, buna en çok da esnafımıza, 
sanatkârımıza, onların yaşattığı Ahilik kül-
türüne borçluyuz.

Bu Genel Kurul vesilesiyle, başta Ahi Ev-
ran olmak üzere, gelmiş geçmiş tüm ahile-
rimizi de minnetle yâd ediyor, 9 asır sonra 
dahi bu kültürü yaşatan sizlere teşekkür 
ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

10 Ağustos tarihinde biliyorsunuz, mille-
timiz sandık başına gitti. Tarihimizde ilk 
kez Cumhurbaşkanı, milletin doğrudan 
oylarıyla seçildi. 28 Ağustos’ta, TBMM’de 
yemin ederek görevimize başladık. Açıkça-
sı hem 12. Cumhurbaşkanı olarak, hem de 
halkın doğrudan oylarıyla seçilmiş Cum-
hurbaşkanı olarak, bugün ilk kez bu tarzda 
bir buluşmaya katılıyor, ilk kez TESK Ge-
nel Kurulu vesilesiyle, kürsüden katılım-
cılara hitap ediyorum. Yarın da inşallah 
TÜSİAD’ın Yüksek İstişare Konseyi top-
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lantısına katılacak, orada da Türkiye eko-
nomisini istişare etme fırsatını bulacağız. 
Tabii bu tarzda ilk buluşmayı TESK’in Ge-
nel Kurulu vesilesiyle yapıyor olmanın, ilk 
kitlesel buluşmayı esnaf ve sanatkarımızla 
gerçekleştiriyor olmanın da bende ayrı bir 
manası ayrı bir heyecanı var.

Şunu çok iyi biliyorum: Esnaf için her 
gün, yeni bir gündür. Esnaf, her yeni güne, 
yeni bir heyecanla, yeni bir umutla uyanır, 
dükkânını besmeleyle, dua ile açar, ak-
şam da kanaat içinde kazandığına hamd 
ederek, şükrederek dükkânını kapatır. 
Akşam esnaf için muhasebe günüdür. An-
cak biliyorum ki bizim esnafımız, akşam 
olduğunda sadece alacaklarının ve vere-
ceklerinin hesabını yapmaz. O gün ülke 
için ne yaptığını, millet için ne yaptığını, 
çalışanları için, yoksulları için ne yaptığı-
nın muhasebesini yapar. TESK’in 19. Ge-
nel Kurulu’nda, Ahilik kültürünü bir kez 
daha teneffüs ederken, açıkçası şahsen de 
yeni bir başlangıcı yapıyor olmanın, “Bis-
millah” diyor olmanın heyecanını, sizlerle 
burada bir kez daha yaşıyorum.

‘Yeni Türkiye’yle Unutturulanı 
Yeniden Hatırlayacağız

10 Ağustos seçimlerine girerken, yoğun 
bir şekilde “Yeni Türkiye” vurgusu yapmış, 
Türkiye’de artık yeni bir dönemin başlaya-
cağını ifade etmiştim. Burada şu noktanın 
altını özellikle çizmek isterim: ‘Yeni Tür-
kiye’ esasında önemli bir boyutuyla, unu-
tulanların tekrar hatırlandığı Türkiye’dir. 
‘Yeni Türkiye’, bizi biz yapan değerlerin, 
bizi biz yapan medeniyet unsurlarının ye-
niden ihya edildiği Türkiye’dir. Yüzümüzü, 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl-
dönümü olan 2023’e döndük. Ancak bir 
yandan da, bize gelecek istikametini çize-
cek köklerimize yani hayat damarlarımıza 
daha sıkı bir şekilde bağlanmaya başladık. 
‘Yeni Türkiye’, bir yandan geleceğe yürü-
yüştür. Ama aynı zamanda işte o Ahilik 
kültürünün, o dayanışmanın, o birliğin, o 
dinamizmin yeniden yakalanmasıdır. Son 
200 yıl içinde bize unutturulan ne varsa, 
bizim ruhumuzdan, bizim millet olarak 
özümüzden bir parçayı kopardı. Kökleri-
mizle kopan her bağ, bizi tarihimizden, 
ecdadımızdan uzaklaştırdı. Onlarla olan 
irtibatımızı örseledi. ‘Yeni Türkiye’yle 
esasında, tarihimizin ve medeniyetimizin 
köklerine yüzümüzü dönüyor, unutturu-
lanları yeniden hatırlamaya başlıyoruz.

Bakın bizim ticaret kültürümüzde “acıma-
sız rekabet” diye bir mevhum asla olma-
mıştır. Güçlünün zayıfı ezdiği, büyük balı-
ğın küçük balığı yuttuğu bir düzen, böyle 
bir sistem bizim medeniyetimizde kendisi-
ne asla yer bulmamıştır. Her ne pahasına 
olursa olsun, büyüme, bedeli her ne olursa 
olsun zenginleşme, bizim tasvip edeceği-
miz bir ilerleme ve kalkınma tarzı olamaz.

2023’e yürürken, bizi biz yapan değerleri, 
bir ağırlık olarak görürsek, onları koparıp 
atarsak, inanın kazandığımızı zannettiği-
miz noktada aslında kaybettiğimizi anlarız, 
telafi için de çok geç kalmış oluruz. ‘Yeni 
Türkiye’, acımasız, vahşi, vicdanı olmayan 
bir kalkınma modeli değildir. Refahın adil, 
vicdan terazisinde tartılmış şekilde dağıtıl-
masını öngören bir Türkiye’dir. Biz, 2023’e 
inşallah yanımıza şehitlerimizin ruhani-
yetini alarak yürüyeceğiz. 2023’e milletin 
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hayır duasını alarak yürüyeceğiz. 2023’e 
Ahilik kültürünü yeniden hatırlayarak, o 
kültüre, o geleneğe daha sıkı sahip çıkarak 
ilerleyeceğiz. En önemlisi de 2023’e, 77 
milyonun -tabii o zaman 85 milyon olaca-
ğız inşallah- birliğini, uhuvvetini yani kar-
deşliğini tesis ederek ulaşacağız.

Esnaf ve Sanatkârımız, Çözüm 
Sürecinden Kazançlı Çıkacak

Değerli arkadaşlar,

Başbakanlığımız esnasında, zaman zaman 
esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. Siz-
lere çözüm sürecimizi anlattık. Bu süreç 
için sizlerden hep destek istedik. Az önce 
Sayın Başkan’ın ifade ettiği, Akil İnsan-
lar çalışmasında kendileri de yer aldılar. 
Anadolu’nun 81 vilayeti, o dönemde do-
laşıldı. Çözüm sürecinin hem muhafaza 
edilmesinde, hem de güçlenmesinde esna-
fımızın çok önemli vazifeler üstlenmesine 
o gün inandık, bugün inanıyorum, yarın 
da inanacağız.

2 milyon esnaf, onların çalıştırdıkları, on-
ların aileleri düşünüldüğünde sizler, sade-
ce TESK olarak, 10 milyonluk bir kitleyi 
asgari bazda temsil ediyorsunuz. Bunun 
da ötesinde sizler, toplumdaki birliğin, da-
yanışmanın, uhuvvetin anahtarını adeta 
ellerinizde bulunduruyorsunuz. Her bir 
esnaf ve sanatkâr kardeşimin bu sürece, 
yüreğini koyması, inanın her meselenin 
Türkiye’nin gündeminden tek tek çıkması-
nı temin edecektir.

Terörün maddi boyutuyla, en çok da esnaf 
ve sanatkârımıza zarar verdiğini, hepiniz 

biliyorsunuz ve yaşıyorsunuz. Kepenk ka-
patmalar, esnafımıza zarar verdi. Yol kes-
meler, esnafımıza zarar verdi. Şehirlerde 
oluşan güvensizlik atmosferi, esnafımıza 
zarar verdi. Yatırımlara yapılan saldırılar, 
turizme, eğitime yapılan saldırılar, en başta 
esnafımızın kaybetmesine yol açtı. Bu so-
run çözüldüğünde, bu mesele Türkiye gün-
deminden çıktığında, inanın anneler-baba-
lar, gençler kadar, şehirlerimizde ticaret de 
bu süreçten kazançlı çıkacak. Esnafımız da 
bu süreçten kesinlikle kazançlı çıkacaktır.

Bakın geride bıraktığımız 1.5 yıllık süreç, 
Doğu ve Güneydoğu’da ekonominin ve ti-
caretin ciddi manada canlanmasını sağla-
dı. Esnaf artık kepenk kapatmıyor. Şu anda 
artık nasıl ki anneler, çocuklarının dağa 
kaçırılmasına cesaretle itiraz ediyorlarsa, 
Diyarbakır’da tavrını ortaya koyan anneler 
babalar, eğer bugün Abdi İpekçi’ye geliyor, 
burada aynı tavrı ortaya koyabiliyorsa, es-
naf da zorla kepenginin kapattırılmasına 
artık itiraz edebiliyor. 

Sabotajlara itibar etmeyeceğiz. Kimi illeri-
mizde, ilçelerimizde çözüm sürecini tahrip 
etmek amacıyla, sabotaj amaçlı kurulmuş 
tuzaklara asla düşmeyeceğiz. Gençlerin öl-
mediği, kepenklerin kapatılmadığı, sokak-
ların çatışma alanına dönmediği bir süreci 
yakaladık. İnşallah bunu hep birlikte mu-
hafaza edecek, bunu hep birlikte geleceğe 
taşıyacağız. Gerek TESK yönetimi, gerek 
esnafımız ve sanatkârımız, sağ olsunlar, 
çözüm sürecine hep destek verdiler. Her 
zaman katkı sundular. İstiyorum ki, bunu 
daha ileri seviyelere taşıyalım. Bakkalımız 
müşterisine bunu anlatsın. Berber, kuaför, 
taksi şoförü, müşterisine bunu anlatsın. 
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Lokantacı, marangoz, terzi, müşterisine bu 
uhuvveti, bu kardeşlik iklimini sürekli ha-
tırlatsın.

Çözüm Süreci Tüm 77 Milyonun 
Meselesidir

Her zaman ifade ettim, çözüm süreci, tek ba-
şına hükümetin, tek başına siyasi partilerin 
değil, 77 milyonun ortak meselesidir. Bu ko-
nuda hükümet ne kadar dertliyse, siyasi par-
tilerin de o kadar dertli olması gerekir. Doğu, 
Güneydoğu, ne kadar dertliyse, Batının 
Akdeniz’in, Karadeniz’in, İç Anadolu’nun da 
o kadar dertli olması gerekir.

Terörün bedelini sadece Doğu ve Güney-
doğu’daki anneler, sadece oradaki babalar, 
sadece oradaki esnaf, işveren ödemedi. 81 
vilayetimiz, istisnasız bu meselede bedel 
ödedi. İnşallah, bu meseleyi de 77 milyon, 
hep birlikte çözeceğiz. Hep birlikte kardeş-
liğimizi güçlendireceğiz. Hiç kimse, umut-
suz olmasın. Süreci sabote etmek için, 
baltalamak için, milletin zihnini bulan-
dırmak için yapılan tahriklere hiç kimse 
aldanmasın. Türkiye’nin önünde bu mese-
leyi çözmekten başka bir seçenek yoktur. 
İnşallah Türkiye bu meseleyi çözmek için 
başlattığı süreci güçlendirerek nihayete 
erdirecektir. Esnaf ve sanatkârımızın bu 
hayati meselede, hepimizin istikbalini il-
gilendiren bu meselede, daha fazla inisi-
yatif alacağına da yürekten inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Dünyada teröre en büyük bedeli ödemiş 
ülkelerden biriyiz. Son otuz yıl içinde, hem 

çok fazla canı yitirdik hem de ekonomik 
olarak çok ağır bir maliyet ödedik. Bu sü-
reç içinde zaman zaman yanlışlar yapılmış 
olsa da, özellikle son dönemde, güvenlik 
ve özgürlük dengesini gözeterek, terörle 
mücadeleyi sürdürdük.

Türkiye, 30 yılı aşkın bir süredir, terörle 
mücadelesinde maalesef her zaman yalnız 
bırakıldı. İşlenen cinayetler, bazı ülkeler 
tarafından görmezden gelindi. Toplu kat-
liamlara, bebeklerin dahi katledilmesine, 
camide insanların kurşuna dizilmesine, 
çocukların eline silah verilmesine, kadınla-
rın istismar edilmesine, belli ülkeler seyirci 
kaldılar, sessiz kaldılar. Hatta bazı ülkeler, 
sadece seyirci kalmakla, sadece müsamaha 
göstermekle kalmadılar. Türkiye’ye yönelik 
teröre destek verdiler. Ne zaman ki terör, bu 
ülkeleri hedef almaya başladı, işte o zaman 
meselenin ciddiyetini anladılar. Bu bölge-
de kurulan, bu bölgede faaliyet gösteren, 
gücünün de önemli bir kısmını Batıdaki 
faaliyetlerinden temin eden kanlı terör ör-
gütlerinin, gün gelip silahı bu ülkelere doğ-
rultacağını, çok geç de olsa gördüler.

Bakın biz, terörün sınırlarının, ilkelerinin 
olmadığını, terörün hedef ayrımı yapma-
yacağını defalarca söylediğimizde bize hak 
veriyor, ama gizliden gizliye o terör örgüt-
lerine göz yummaya devam ediyorlar. Şu 
anda haklılığımızı görmüş durumdalar, 
yetmez. Acaba bizimle beraber, bu müca-
delede ne kadar yer alacaklar, bunu gör-
memiz lazım.

Aynı şekilde Ortadoğu’da, Irak’ta, Suriye’de, 
Filistin’de bugüne kadar yaptığımız uyarıla-
rı dikkate almayanlar, ortaya çıkan sonuca 
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bakıp bizim haklılığımızı şimdi teslim edi-
yorlar. İşte Ukrayna aynı şekilde...

Barış Dini Olan İslam’a Kimse 
‘Terörü’ Yakıştıramaz

Türkiye, bu bölgeyi tanıyan, bilen, bu böl-
genin dinamiklerini çok iyi anlayan bir 
ülkedir. Aynı zamanda Türkiye, nereden 
gelirse gelsin, kim olursa olsun, her türlü 
terör örgütünün karşısında olan bir ülke-
dir. Bakınız bunu burada bir kez daha ve 
altını çizerek ifade ediyorum. Türkiye ay-
rım yapmaksızın, her türlü terörün ve te-
rör örgütünün karşısında bir ülkedir. Biz, 
“İslami terör” diye bir kavramı asla ve asla 
hiçbir zaman kabul etmedik, kabul etmiyo-
ruz. Zira İslam, kelime itibariyle, kavram 
itibariyle, “silm” yani barış tanımından 
türemiştir. Barış dini olan İslam’a, kimse 
kalkıp da terörü yakıştıramaz. Böyle bir 
şey bizim dinimizde yok. “Sünni terör”, “Şii 
terör” diye bir kavramı asla kabul etmedik. 
Bizler, bir defa mezhepçiliği reddeden bir 
dinin mensubuyuz. Bizim için, mezhebin 
hiçbir önemi yok, aslolan İslam’dır. Bizim 
dinimizin de bu konudaki hükümleri belli-
dir. İnsan canına kasteden her türlü illegal 
yapı, nazarımızda aynıdır ve aynı derecede 
kötüdür. Biz, “bir insanı katleden tüm in-
sanlığı katletmiş gibidir” hükmünü veren 
bir dinin mensuplarıyız. Dolayısıyla biz, 
bu noktada çocuk, kadın, yaşlı demeden 
masum insanların canına kasteden bu tür 
eylemi, bu tür örgütleri nasıl tensip ederiz?

Şu anda içeride ve dışarıda belli medya ku-
ruluşlarının, son derece sistemli bir şekilde, 
Türkiye ile terörü aynı kefeye koyma çabası 
içinde olduklarını görüyoruz. ABD’deki bazı 

gazete ve televizyonlar, Avrupa’daki bazı ya-
yın kuruluşları, Türkiye içindeki o malum 
medya kuruluşları, el birliğiyle koordinas-
yon içinde Türkiye’ye yönelik böyle bir sal-
dırı başlatmış durumdalar. Dün, bir ulusla-
rarası gazete, benim ve Sayın Başbakan’ın 
Hacı Bayram Camii’nde namazdan çıkar-
ken çekilmiş fotoğrafımızı kullanıyor, altı-
na da bir terör örgütünün o caminin bulun-
duğu bölgeden terörist devşirdiğini yazıyor. 
Çok açık söylüyorum; bu en hafif tabiriyle 
edepsizliktir, alçaklıktır, adiliktir. Türkiye’yi 
teröre destek veren, teröre göz yuman bir 
ülke gibi göstermek densizliktir. 

Yok Türkiye DAEŞ’ten petrol alıyormuş, 
yok silah veriyormuş, hastanede yaralılar 
tedavi ediliyormuş…Yalan, yanlış bir sürü 
haber yayınlanıyor. Bunu defaatle Enerji 
Bakanım da açıkladı, biz de açıkladık; böyle 
bir şey asla kesinlikle söz konusu değil. Ha 
biz, Filistin’de olan yaralıları ülkemize aldık 
ve şu anda ülkemizde tedavi ediliyor. Daha 
da gelirse alırız. Niye, biz İsrail’in Filistin’de-
ki o saldırılarında yaralanmış olan, ayakları 
kopmuş, başlarından yaralanmış çocuk, ka-
dın, erkek, bunları almayıp da ne yapacak-
tık? Bu durum bizim, insani hem vicdani 
görevimizdir. Şu ana kadar bunu yaptık. 
100’e yakın yaralı geldi. Hepsinin tedavisi 
ülkemizde görülüyor. Daha da gelirse alırız. 
Bu, bizim tarihimizden devşirdiğimiz, inan-
cımızdan devşirdiğimiz, vicdanımızın sesi-
ne kulak verdiğimiz bir görevimizdir.

Musul’da Alıkonulan 49 Can Her 
Şeyden Önemlidir

Tabii bu haberlerin nereden pompalandı-
ğını, bu haberlere nereden malzeme üretil-
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diğini de aslında çok iyi biliyoruz. Türkiye, 
bu algı operasyonlarına boyun eğmeyecek 
kadar büyük bir ülkedir. Bunu da ifade et-
mek isterim. Türkiye, böyle yalan haber-
ler karşısında diz çökmeyecek, istikamet 
değiştirmeyecek kadar büyük bir ülkedir. 
Şunu da hatırlatmak durumundayım; bi-
zim için Musul’da alıkonulan 49 can her 
şeyden önemlidir. Dikkatli konuşmak du-
rumundayız. Çünkü biz, mesuliyet maka-
mındayız. 49 canın hassasiyetini dikkate 
alarak konuşmak, o hassasiyetle hareket 
etmek zorundayız. İsteriz ki, bu ülkenin 
medyası da, bu ülkenin siyasi partileri de 
aynı hassasiyeti taşısınlar. Ama üzülerek 
ifade ediyorum, bu hassasiyetin taşın-
madığını, 49 canın hayatını hiçe sayarak, 
ihanet şebekelerinin değirmenine su taşın-
dığını görüyoruz. Bu ahlaksızca saldırı gi-
rişimlerinin de tamamını boşa çıkaracağız.

Pazar günü BM Genel Kurulu için New 
York’a gidiyoruz. Orada hem Genel 
Kurul’da hem görüşeceğimiz dünya lider-
leriyle, bu muhataplarımıza bu çirkin algı 
operasyonunu anlatacağız. Türkiye olarak, 
hem içeride, hem dışarıda her zaman ya-
şatmanın tarafında olduk. Bundan sonra 
da her zaman yaşatmanın tarafında ola-
cağız. Bu ülke ve bu millet, her ne şekilde 
olursa olsun, cana kıyanların, zulmedenle-
rin, zalimlerin karşısında olmuştur. İnşal-
lah ebediyen de karşısında olacaktır. Ben, 
o yaralı Filistinli kardeşlerimizi ziyaret 
ettiğimde, o ayağı kopmuş olan yavruları-
mızın o halleriyle bağlılıklarını, sevgilerini 
gördüğümde, mesuliyetimizin ne kadar 
ağır olduğunu daha da farklı bir şekilde 
hissettim.

Çok değerli kardeşlerim,

Türkiye’deki istikrara yönelik, içeriden 
ve dışarıdan yapılan algı operasyonla-
rının bir hedefi de biliyorsunuz ekono-
mi. Aslında bu operasyonlara son 12 yıl 
içinde defalarca başvuruldu. Bugün de 
aynı bayat senaryo uygulanmak isteni-
yor. Ulusal ve uluslararası medya da, 
belli kredi derecelendirme kuruluşları 
üzerinden, Türkiye ekonomisi üzerinde 
olumsuz değerlendirmelerin yapıldığı-
na şahit oluyoruz. Hamdolsun, Türkiye 
bu tuzaklara da bugüne kadar düşmedi. 
Hükümetin yere sağlam basarak tedbirli, 
temkinli şekilde ilerlemesi suretiyle, bü-
tün bu tuzakların boşa çıkartılacağına da 
gönülden inanıyorum.

Dünyanın en güçlü ekonomilerinin da-
ğıldığı ya da yerinde saydığı bir ortamda, 
Türkiye ekonomisi 2013 yılında %4’ü aşan 
bir büyüme kaydetti. Bu yıl, ilk çeyrekte, 
yine büyüme %4’ün üzerinde oldu. İkinci 
çeyrekte 2 küsur bir büyüme oldu. Altı ayı 
baz aldığımızda %3,3 bir büyüme söz ko-
nusu. Avrupa ülkelerinin hiç birinde %1’i 
aşan bir büyüme yoktu. Hepsi yüzde 1’in 
altında. 

Türkiye’yi Ekonomik Olarak 
Çökertilmek İsteniyor

Değerli arkadaşlarım,

Bu kredi derecelendirme kuruluşları, Tür-
kiye ile ilgili olumsuz açıklama yapma gay-
retindeler. Batmış, çökmüş durumda olan, 
Avrupa’nın çok ciddi destekleriyle ayakta 
tutulmaya çalışılan ülkenin kredi notu 6 
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derece birden yükseltilirken, Türkiye ile 
ilgili yapılan açıklamaları manidar bulu-
yorum. Siyaseten çökertemedikleri bir ül-
keyi, acaba ekonomik noktada nasıl çöker-
tiriz gayretindeler. 

Biz, bundan önce bir kredi derecelendir-
me kuruluşu ile Başbakanken ilişkiyi kes-
miştik. Bunlara biz para veriyoruz. Buraya 
üyeyseniz, her yıl para ödüyorsunuz. Türki-
ye bundan sonraki süreçte, bu iki tanesiyle 
de ilişkisini keser, çünkü biz bunlarla eko-
nomimizi büyütmedik. Esnafımızla dün-
yayı fellik fellik dolaşarak ekonomimizi 
büyüttük. Bundan sonra da yine aynı şekil-
de fellik fellik dolaşacağız. Dünyanın her 
yerine tüm kuruluşlarımızın temsilcilerini, 
esnafımızı alarak gidecek, buraları dolaşa-
cak, sektörel bazda bağlantılarımızı kura-
cak, adımlarımızı da buna göre atacağız. 

Esnafımızı da yakından ilgilendiren sadece 
birkaç rakamı özellikle sizinle paylaşmak 
istiyorum. 2013 yılında, Türkiye’de biliyor-
sunuz otomobil satışları tüm zamanların 
rekorunu kırdı. Bir yıl içinde toplam 665 
bin adet otomobil satışı gerçekleşti. 2002 
yılının tamamında 91 bin adet otomobil 
satılmıştı. 2014 yılının sadece Ocak-Tem-
muz ayları arasında 272 bin adet otomobil 
satışı gerçekleşti. Buzdolabına bakıyoruz, 
aramızda beyaz eşyacılar çoktur, eller kalk-
tı. Buzdolabına bakıyoruz, 2013 yılının ta-
mamında yine rekor kırmışız. 1 yıl içinde 
2 milyon 595 bin adet buzdolabı satılmış. 
2002’de bu rakam sadece 1 milyon 88 bin. 
Çamaşır makinesine bakıyoruz, yine rekor 
var, 2002’de bir yılda 824 bin adet çamaşır 
makinesi satılmış, 2013’de 1 milyon 992 
bin adet, tüm zamanların rekoru bu.

Yine esnafımızı yakından ilgilendiren bir 
alan, turizm. 2002’de turizm gelirimiz 8,5 
milyar dolar iken, 2013’de rekor kaydettik, 
32 milyar dolar. İlk 6 aylık rakamlara bak-
tığımızda turizm gelirinin geçen yıldan 
daha fazla olduğunu görüyoruz. Artış de-
vam ediyor. Şu anda bize oteller yetmiyor. 
Türkiye, önemli bir destinasyon merkezi 
oldu.

Bölgemizdeki tüm risklere rağmen, 
Türkiye’ye yönelik tüm algı operasyonla-
rına rağmen, Türkiye ekonomisi istikrarla 
büyümeye devam ediyor. İşte haziran ayı 
işsizlik rakamları yayınlandı; %9,1 oranıy-
la dünyadaki gidişin tersine, yine rekor 
kaydettik.

Esnafımız ve Tüm Kesimlerin 
Desteğiyle Ekonomiyi 
Güçlendireceğiz

Bu süreci, inşallah hep birlikte muhafaza 
edeceğiz. Hükümet çaba gösterecek, mu-
halefet destek olacak, sivil toplum örgüt-
lerimiz; TESK, TÜSİAD, TOBB, Hak-İş, 
Türk-iş, Memur-Sen, TİSK  gibi işçi-işveren 
esnaf örgütlerimiz, Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği gibi çiftçi örgütlerimiz destek ola-
cak ve ekonomiyi daha da güçlendirmeyi 
inşallah sürdüreceğiz. İnanıyorum ki, yeni 
hükümet de her adımda sizlerle istişare 
ederek, sizin görüş ve önerilerinizi dinle-
yecek, bu süreci aynı şekilde kararlılıkla 
sürdürecektir.

Türkiye, ekonomide olsun, demokratikleş-
me alanında olsun, çözüm sürecinde olsun 
çok önemli fırsatları, çok önemli imkânları 
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yakaladı. Artık enerjimizi; faydası olma-
yan gerilimlere, faydası olmayan kamplaş-
malara, kutuplaşmalara sarf etmeden, her 
zerresine kadar geleceğimiz için seferber 
edeceğiz. Bakın her birimiz şunu gördük: 
Yasakların bu ülkeye faydası yoktur. Kısıt-
lamaların bu ülkeye faydası yok. Husumet-
lerin, kamplaşmanın, kutuplaşmanın, bu 
ülkeye faydası yok. Tam tersine, yasakları, 
kısıtlamaları kaldırdıkça, uhuvveti, daya-
nışmayı güçlendirdikçe ekonominin de 
büyüdüğünü, sofradaki ekmeğin de çoğal-
dığını gördük. Ağır bedeller ödendi, ama 
demokrasinin hiç kimseye kaybettirmedi-
ğini, tam tersine 77 milyona kazandırdığı-
nı bu millet tecrübe etti. Biz, demokrasiyle 
büyüyecek, kardeşlikle büyüyeceğiz. Bunu 
temin edecek, bunu güçlendirecek olan, 
samimiyetle söylüyorum, esnafımızdır, 
sanatkârımızdır.

Bir şeyi özellikle söylemem lazım. Taksi şo-
förü umutlu olursa, yolcusu umutlu olur. 
Berber umutlu olursa, koltuğundaki müş-
terisi umutlu olur. Bakkal, kasap, manav, 
kamyon şoförü, otobüs şoförü umutlu olur-
sa, sokak umutlu olur, mahalle umutlu olur, 
yollar da umutla, umuda, geleceğe açılır.

Kardeşlerim, 

Siz Türkiyesiniz. Siz umutlu olursanız, 
bilin ki Türkiye de umutlu olur. Rabbim, 
umudumuzu hiç eksiltmesin diyorum.

“Rabbim hepinize helal, bol, bereketli ka-
zançlar nasip etsin” diyorum. Az önce de 
söylendiği gibi, inşallah şimdi yeni pera-
kendecilik olayıyla, bu yeni yasal düzenle-

meyle, inşallah hükümet bu konudaki bü-
tün mevzuat düzenlemeleriyle, bunun da 
önünü çok daha farklı bir şekilde açacak 
düzenlemelerle, inşallah gelecek çok daha 
farklı olacaktır.

“Allah sizi kazalardan, belalardan koru-
sun, yolunuzu bahtınızı her daim açık et-
sin” diye dua ediyorum. Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar Konfederasyonunun 19. Genel 
Kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Sağ olun var olun, Allah’a emanet olun.
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Saygıdeğer Konsey Başkanı, değerli yöne-
tim kurulu başkanı, iş dünyamızın değerli 
mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Türk 
Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Yüksek 
İstişare Konsey Toplantısı’nın, ülkemiz, 
milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara ve-
sile olmasını, Allah’tan temenni ediyorum.

Bir kez de bu buluşma vesilesiyle, TÜSİ-
AD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
üstlenen Sayın Haluk Dinçer’e ve Yönetim 
Kurulu’nda görev alan arkadaşlarımıza, 
yeni vazifelerinde üstün başarılar temenni 
ediyorum. 

Yeni bir Türkiye inşa olunurken, TÜSİAD’ın 
da engin tecrübesiyle, yenilenen vizyonuy-

Eski Türkiye’nin 
Refleksleriyle Kazanma 
Dönemi Artık Sona Erdi

TÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı | İstanbul | 18 Eylül 2014 
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la, Türkiye’nin kalkınmasına, daha fazla 
refaha, daha ileri demokratik standartları 
yakalamasına katkılar sağlayacağına, yü-
rekten inandığımı ifade etmek istiyorum. 
Elbette, bu Yüksek İstişare Konseyi vesile-
siyle, Türkiye’de taş üstüne taş koyan, üre-
ten, ihracat yapan, istihdam oluşturan tüm 
TÜSİAD  üyesi iş adamlarımıza da bir kez 
daha şahsım, ülkem ve milletim adına şük-
ranlarımı sunuyorum.

2003-2014 arasında Başbakanlık vazife-
sini ifa ettiğim yıllar boyunca, bildiğiniz 
gibi, hükümetlerimizin en öncelikli gün-
dem maddesi ekonomi oldu. Burada bu-
lunan hemen her arkadaşımız, Türkiye’de 
2000 ve 2001, hatta 2002 yıllarında yaşa-
nan krizleri eminim ki hatırlıyordur. Sizler 
de çok iyi biliyorsunuz ki, o büyük kriz, as-
lında büyük bir sıkışmanın neticesi olarak 
ortaya çıkmıştı. Her ne kadar bir anayasa 
kitapçığının fırlatılması krizi tetiklemiş 
olsa da, aslında on yıllardır devamedege-
len istikrarsızlık, belirsizlik, koalisyon dö-
nemleri, kriz enerjisinin birikmesine yol 
açmış, o enerji de birdenbire açığa çıkarak 
tüm dengeleri alt üst etmişti.

Tabii krize yol açan o sıkışmanın çok sayı-
da sebebi vardı. Burada özellikle bir sebebi 
tekrar hatırlatmak isterim. O da 28 Şubat 
darbesidir.  28 Şubat müdahalesi, halkın 
oylarıyla iş başına gelmiş bir iktidarı post 
modern darbe yöntemleriyle görevden 
uzaklaştırdı. 54. Hükümet, sadece bir yıl 
görevde kalmıştı. Ancak o bir yıllık kısa 
süre zarfında, ekonomiye ilişkin oldukça 
önemli ve olumlu adımlar atılmıştı. 54. 
Hükümet’in programı, hedefleri, icraatla-
rı, tabii o karmaşa ortamında hiç dikka-

te alınmadı. Gücü elinde bulunduran bir 
darbe koalisyonu, “Her ne pahasına olursa 
olsun, hükümet devrilecek” dedi ve maale-
sef seçimle gelen bir hükümet, manşetler-
le, brifinglerle, açıklamalarla, çeşitli ayak 
oyunlarıyla görevden uzaklaştırıldı.

Demokrasi; halkın iradesine saygı duy-
maktır. Eğer memnun olmadığın birini  
görevden indireceksen, onu da sandıkla 
yapacaksın. Bu ülke, demokrasi için paha  
biçilmez bedeller ödemek zorunda kaldı. 
İşte biz de, o bedelleri ödedik. Ekonomide 
dengeler alt üst oldu, faizler yükseldi. IMF 
ile çok yüksek faizli anlaşmalar yapıldı. Be-
lirsizlik, istikrarsızlık, yatırımların önün-
de ciddi bir engel teşkil etti.

28 Şubat Darbesi Sayesinde Mutlu 
Azınlık Büyük Kazançlar Elde Etti

28 Şubat ve sonrasında başlayan süreç, 
takdir edersiniz ki, hiç kimseye hiç bir 
şey kazandırmadı. Bunun istisnaları ol-
muş olabilir. 28 Şubat darbesi, çok küçük 
bir azınlığın çok ciddi manalarda maddi 
kazançlar elde etmesini sağlamış olabilir. 
Ancak ülkenin geneline baktığınızda, sa-
nayiciden ihracatçıya, KOBİ’lerden esnafa, 
işçiden memura, çiftçiden köylüye, yoksu-
la, işsize kadar herkes, ama herkes o süreç-
te ciddi kayıplar yaşadı. 2002 yılından ge-
riye doğru bakıldığında, aslında bunun bir 
kısır döngü olarak Türkiye’nin önündeki 
en büyük sorun olduğunu hepimiz gördük.

Bakın, bu noktanın üzerinde özellikle dur-
mak istiyorum. Türkiye’de öyle bir sistem, 
öyle bir döngü inşa edilmiş ki, ne zaman iş-
ler iyiye gitse, ne zaman herkesin kazanma-
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ya başladığı bir süreç başlasa, işte o zaman 
darbe olmuş. O zamanlarda müdahale ol-
muş, o zamanlarda kaos ortaya çıkmış, kriz 
ortaya çıkmış. Türkiye, bunu defalarca ve 
tekrar tekrar yaşadı. Hatırlayın, dün idam 
yıl dönümü olan merhum Menderes’in ba-
şındaki hükümet ekonomiyi büyütüyor ve 
refahın toplumun tüm kesimlerine yaygın-
laşmasını sağlıyor ve böyle bir dönemde 
sokaklar karıştırılıyor. Manşetlerle kaos 
pompalanıyor. Ekonomik operasyonlar 
yaptılar o dönemlerde. En sonunda da as-
keri darbe yapıp hükümeti uzaklaştırdılar. 
Şimdi bu dönemi, yaşça benden çok daha 
büyük olanlar kendileri de yaşadılar.

70’lerde aynı şekilde, Türkiye belli bir ivme 
yakalayınca önce anarşi geldi. Okullarımıza 
gidemez olduk. Böyle dönemleri yaşadık. 
Sokaklar karıştı. Ardından askeri darbe 
geldi. Merhum Özal’ın başlattığı kalkınma 
süreci, aynı şekilde akamete uğratıldı. Mer-
hum Erbakan’ın 54. hükümetle başlattığı 
reform süreci, 28 Şubat müdahalesiyle ke-
sintiye uğratıldı. Açık söylüyorum, içeride 
ve dışarıda birileri, “Sadece biz kazanalım, 
millete ne olursa olsun” dediler. “Yüksek 
faizle kazanalım” dediler. “Ucuz kamu kre-
dileriyle, kamu kaynakları ve teşvikleriyle, 
sadece biz kazanalım” dediler. O kadar ki, 
“Bizim olmadığımız yerde hiç kimse olma-
sın” dediler. Anadolu’da palazlanan yatırım-
lardan dahi rahatsızlık duydular. Bunların 
da önünü kesmeye çalıştılar.

İşte 3 Kasım 2002’de, o dönem genel baş-
kanı olduğum siyasi parti, ardından da 
Başbakanlık görevini 12 yıl üstlendiğim 
hükümetler en başta bu kısır döngüyü kır-
manın mücadelesi içinde olmuştur. Biz, 
o zaman göreve gelirken bir şey söyledik. 

“Herkes kazanacak” dedik, “Türkiye ka-
zanacak” dedik. 77 milyonun hep birlikte 
kazanması, Türkiye’nin adalet içinde kal-
kınması, bizim en önemli hedefimiz oldu. 
Türkiye’de ötelenmiş, itilmiş ve unutul-
muş kesimler vardı. Hepsinin elinden tut-
manın gayreti içinde olduk. Terkedilmiş, 
unutulmuş, ihmal edilmiş bölgeler vardı. 
780 bin kilometrekarelik vatan toprağının 
tamamının inşa ve ihyası bizim en önemli 
hedefimiz oldu. 77 milyonluk milletimiz 
bizim hedefimiz oldu. 

Köylere Kadar Ulaşan Bir 
Başbakan Oldum

Bırakınız köyleri, şehirlere dahi hizmet 
gitmezken; biz, köylere kadar, mezralara 
kadar hizmet götüren bir anlayışı hakim 
kıldık. Mezralara ve köylere ulaşan bir 
Başbakan oldum. Büyük Şehir Reformu’nu 
yapmamızın tek sebebi, ilçelerin daha ide-
al noktaya gelmesi, köylerin de mahalle 
anlayışına gelmek suretiyle şehirleşmede 
farklı bir ivmeyi yakalayabilmesiydi. Şim-
di inanıyorum ki, bu 30 büyük şehirle bir-
likte, nüfusumuzun %75’ine ulaşacak olan  
modernleşme Türkiye’de çok daha süratle 
gerçekleşecektir.

Çiftçimizin üzerindeki faiz yükünü yüzde 
59’dan yüzde %0’a kadar çektik. Esnafı ih-
mal etmedik. Onun da %47 olan kredi faiz 
yükünü %4’e kadar çektik. Sanayiciyi ağır 
yüklerinden kurtarırken, işçiyi, memuru 
da unutmadık. Onların da şartlarını iyi-
leştirdik. Yatırım ortamını iyileştirirken, 
işsizi, yoksulu, garipleri, engelli kardeşleri-
mizi unutmadık. Sosyal politikalarımızda 
onları da destekledik.
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Bakın, şu anda Türkiye’de 6 teşvik bölge-
si var. Ben, bugün Türk Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği’nde konuşuyorum. Sa-
yın Dinçer ile birebir konuştuğumuzda, 
“Özellikle 4-5 ve 6.  bölgelerde sizlerin sa-
nayi yatırımlarını bekleriz” dedim.

Şimdi sanayide ilerlemeyi devlet olarak 
biz yapmayacağız. Bu konuda sizin adımı-
nız olacaktır. Bize düşen de ön açmaktır.

Ben, Hükümete de bu konuları rahatlık-
la yine söyleyebilirim. Nitekim, şu anda 
62. Hükümet Programı’nda da açıklandı-
ğı gibi, bu konuda hükümetin vaadi var, 
bunları yerine getirecektir. Zaten şu anda, 
bu yol açılmıştır. Buralarda yeter ki yatı-
rım yapın, yeter ki yatırım yapalım, biz-
ler de bunun hizmetkârı oluruz. Çünkü 
Türkiye’de 4-5-6. Bölgelerde atılacak adım-
lar, ciddi bir sıçrama meydana getirecektir.

Sanayide de, imalat sanayinde de önemli 
gelişmelerin olduğunu göreceğiz. Maliyet 
girdileri oralarda çok çok düşük olacak-
tır. Emekte verdiğimiz destek var, enerjide 
verdiğimiz destekler var, arazide verdiği-
miz destekler var. Bütün bu desteklerle bir-
likte, orada temin ettiğimiz zemin, sanayi-
mizde farklı gelişmelere fırsat verecektir. 
2002 sonundan 2014’e kadar, Türkiye’nin 
hep birlikte ve adalet içinde kazanması 
için verilen bu mücadelenin, bundan son-
ra da farklı bir şekilde devam etmesi gerek-
tiğine inanıyorum.

Türkiye ekonomisi, 2003-2013 arasında 
ortalama %5 oranında büyüme kaydetti. 
Tabii bu yıl itibariyle %3 gibi bir büyüme 
tahmin ediliyor. Temennimiz bunun çok 

çok üstünde olması ve %5’i yakalamaktır. 
Büyüme sadece belli kesimlere değil, 77 
milyona refah sağlasın istiyoruz.

IMF’ye Borcu Sıfırladık

Göreve geldiğimizde Türkiye’nin, Ulus-
lararası Para Fonu’na 23,5 milyar dolar 
borcu vardı. Geçen yıl, 14 Mayıs itibariy-
le, biz bu borcu sıfırladık. Şimdi böyle bir 
borcumuz yok. Sadece belli kesimlerin 
kazandığı bir Türkiye’den, bugün 77 mil-
yonun kazandığı bir Türkiye’ye geldik. 
Artık borç alan değil, borç veren bir ülke 
konumuna doğru gidiyoruz. Altını çizerek 
söylüyorum, Van’daki çiftçinin de kazandı-
ğı, Karadeniz’de çay üreticisinin de kazan-
dığı, Antalya’da turizmcinin de, Çankırı’da 
bakkalın, İstanbul’da taksicinin, bu salon-
da bulunan-bulunmayan sanayicinin de 
kazandığı bir Türkiye inşa edilmiştir.

15 yıl öncesinin sanayi yapısıyla, bugünün 
sanayi yapısına baktığımız zaman nereden 
nereye geldiğimizi gayet iyi görürüz. Bu-
gün İstanbul sermayesi kazanırken, Ana-
dolu sermayesinin kaybettiği değil, herke-
sin kazandığı bir Türkiye var.

Şimdi hiç kimse kusura bakmasın, samimi 
konuşacağım; çünkü benim gizli ajandam 
yok, açık konuşmayı severim. Mesela bir 
bankamızın yönetim kurulu başkanı çıkı-
yor, son derece karamsar bir tablo ortaya 
koyuyor. Neymiş? “Elde edilen başarıla-
ra gölge düşmüş.” Neymiş? “Türkiye’nin 
yurtdışında itibarı zedelenmiş.” Neymiş? 
“Hukuk sistemi sorgulanmaya başlanmış.” 
Bunu söyleyen şahsın, yönetim kurulu 
başkanlığını yaptığı bankanın bir incele-
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mesini yaptırdım; son on iki yılda aktifleri 
sekiz kat, mevduatı altı kat büyümüş.

Kusura bakmayın, artık yan gelip yatan bir 
Başbakan yok. Şimdi Cumhurbaşkanı’yım, 
yan gelip yatan Cumhurbaşkanı da yok. 
Yani bir şey söylendiği zaman; bunları 
inceleyen, incelettiren, nedir, ne değildir, 
hakikaten ya nerede bir yanlış var, bunu 
takip etmek durumundayız. Çünkü eğer 
gerçekten böyle bir şey varsa, geri sayıyor-
sak, geri gidiyorsak, kendimize çeki düzen 
vermemiz lazım. Çünkü bu ülke hepimi-
zin. 77 milyonun çok iyi bir noktaya gel-
mesi lazım.

Ben tabii bunu görünce, “el insaf ” dedim. 
Kastedilen nedir? Az önce Sayın Başkan 
da söyledi. Gezi olayları ve 17 Aralık darbe 
girişimlerinin karşısında dimdik durdu-
ğumuz için, son 12 yılda kazancına kazanç 
katmış olanlar rahatsızlık ifade ediyor. İşte 
bu zihniyetin, bu düşüncenin arkasında, 
biraz önce ifade ettiğim eski Türkiye’nin 
alışkanlıkları var. Eski Türkiye’nin o kısır 
döngüsü var.

Burada açık konuşacağım. Ağaç dediler, 
çevre dediler, park dediler, günlerce sokak-
ları işgal ettiler, sokakları adeta yağmaladı-
lar. Başbakanlığım döneminde, ağaç ve fi-
dan olarak dikilen nedir biliyor musunuz? 
3 milyar. 780 bin kilometrekarelik vatan 
toprağına, yetişmiş ağaç olarak yaklaşık 
700 milyon ağaç diktik, 2 milyar 300 mil-
yon da fidan diktik. 

Şu anda Gezi olaylarıyla ilgili hazırlanan 
iddianamede, asıl maksadın ne olduğu 
açıkça ortaya çıkıyor. Bir yerlerden bol 

miktarda paralar alınıyor, lojistik destek 
sağlanıyor. Birileri, “Gezi, ağaç için park 
için değil” diyor ve devam ediyor, “Hala an-
lamadınız mı, bu olay ağaç meselesi değil” 
diye eteklerindeki taşı döküyor. Hükümeti 
devirmek için, bir takım vandallar sokağı 
örgütlüyor, hepsi ortaya çıktı. Sanıkların 
ifadeleri de çok ilginç, “telefonda konuşur-
ken alkollüydüm, kız arkadaşıma hava atı-
yordum” diyor.

Gezi Olaylarının Benzeri Mısır’da, 
Ukrayna’da Yaşandı

Değerli dostlar,

Türkiye’de yaşanan gezi olaylarının benze-
ri Mısır’da, Ukrayna’da yaşandı. Suriye’de-
ki durumu görüyorsunuz, sonuç ortada. 
Mısır’da demokrasiyi katlettiler. %52 ile 
iktidar olmuş bir cumhurbaşkanını, ya-
nındaki milli savunma bakanı olan zat 
darbeyle indirdi. Peki, dünyada demok-
rasinin beşiği olan ülkelerden ses var mı? 
Yok. Kendileriyle bunları hep konuşuyo-
rum. Konuştuğum için de rahatım. Bir 
taraftan “Halkın iradesine, milli iradeye 
saygı”diyeceksiniz, milli iradenin getirdiği 
bir cumhurbaşkanına saygı duymayacaksı-
nız. Yetmedi, yakın siyasi tarihimizde yok, 
bir günde beş bini aşkın insanı öldürdüler. 
Nerede? Mısır’da. 

Ukrayna’da, bir ülkeyi mahvettiler. Yüzler-
ce insan hayatını kaybetti, ülke bölünme-
nin eşiğine geldi. Biliyorsunuz,  Kırım ta-
mamen işgal edildi. Bunları, masum halk 
hareketi gibi başlayan eylemlerle sürdürü-
yorlar.
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Suriye zaten bir felaketi yaşıyor. Bu ülke-
de, 250 bine yakın ölüm var, 6 milyona ya-
kın göç var. Bunun da 1 milyon 250 bini şu 
anda bizim ülkemizde.

İnanın Gezi Olayları karşısında dik dur-
masaydık, bugün çok farklı bir Türkiye’de 
yaşıyor olacaktık. Aynı şekilde 17-25 Ara-
lık darbe girişimi… Belli sermaye çevre-
lerinin, belli iş adamlarının holdinglerin 
paralel yapıyı, bu ihanet şebekesini, maa-
lesef görmezden geldiğini, hatta hatta bir 
kısmının da kol kanat gerdiğini görüyoruz. 
Niye? Çünkü 17-25 Aralık bir darbe girişi-
miydi ve bütün amaç da eski Türkiye’ye 
geri dönmekti. Hem gezi olaylarında, hem 
de 17-25 Aralık darbe girişiminde, eski 
Türkiye’yi diriltmek ve eskiden olduğu 
gibi sadece kendilerine kazanç sağlamak 
istediler. Yani istedikleri zaman, 24 saat 
içerisinde bir hükümeti götürürüz, yenisi-
ni getiririz mantığı.

İçeride de, dışarıda da faiz lobileri adeta 
ellerini ovuşturdular. Bütün dert budur. 
Eskiden olduğu gibi sadece belli kesimler 
kazansın, millete ne olursa olsun. “Çiftçi-
nin yanındayız” diyorlar, çiftçiye % 59 faiz-
le kredi veriyorlar. Esnafa yine % 47 faizle 
kredi veriyorlar. Yani böyle bir şey olabilir 
mi? Buna evet diyebilir miyiz? Bunu alkış-
layabilir miyiz? Böyle bir kazanç nerede 
var Allah aşkına, bunu söyleyebilir misi-
niz? İşte sizler sanayicisiniz, sanayide böy-
le bir para kazanabiliyor musunuz, var mı 
böyle bir şey? Biz buna izin vermedik. Asla 
da izin vermeyiz. Bizi kıyasıya eleştiren-
lerin, “ananas” meselesinde ağızlarından 
bir söz çıkmadı. Her türlü hakareti yapan-
ların, “tespih” meselesinde, “rafineri” me-

selesinde ağızlarını bıçak açmadı. Yargıda 
tehditler, şantajlar, en iğrenç hukuksuz-
luklar ortaya çıkarken, kimse çıkıp da bun-
ları eleştirmedi.

Emniyette “Dönemin Başbakanı” diye tu-
tanaklar tutuluyor ve bunlar yargıya sevk 
ediliyor. Şimdi bütün bu tutanakları tutan-
ların kimlikleri, bunların ses kayıtları tabii 
var. Bunlara karşı eğer sessiz kalınsaydı, 
bu ülke ne hale gelirdi? Bu ihanet çetesi-
ne kimse ses çıkarmadı. Hatta gizliden 
gizliye bunları korumaya çalışanlar  oldu. 
Bunlara kol kanat germeye çalışanlar oldu. 
Ondan sonra çıkıyorlar, maalesef üzülerek 
söylüyorum, “Türkiye’nin uluslararası iti-
barı zedelendi” diyorlar.

Değerli arkadaşlar,

Amerikan medyasında, Avrupa medya-
sında, 3 tane yalan haber çıktı diye, bu ül-
kenin itibarı zedelenmez. Biz onların ne 
yapmaya çalıştıklarını çok iyi biliyoruz. 
Adana’da paralel yapının uşakları tarafın-
dan Mit tırlarının önü kesilmesinde amaç, 
Türkiye’yi uluslararası arenada teröre des-
tek veren ülke olarak göstermekti. Tırlar 
üzerinden başarılı olamadılar. Ama şimdi 
haberlerle, köşe yazılarıyla itibar suikastı 
yapmanın gayreti içindeler. İnanın, çıkan 
o yalan haberler zerre kadar umurumuzda 
değil. Bundan da itibarımız asla zedelen-
mez.

İhanet Şebekelerine  Destek 
Verenlere Rağmen Bu Kervan 
Yürüyecek

Değerli arkadaşlar,
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Yabancı gazetelerde ülkemizle ilgili ol-
dukça çirkin haberler yer aldı. Sayın Baş-
bakanla birlikte, Ankara’da Hacı Bayram 
Camii’nde Cuma Namazı kılmıştık. Ora-
dan çıkarken çekilmiş resmimizi de kul-
lanan Amerika’daki New York Times Ga-
zetesi, şu manşeti atıyor: “DAEŞ’in yatağı 
burası.” Böyle bir anlayış, böyle bir mantık, 
böyle bir dezenformasyona karşı; ülkemi-
zin bütün STK’ları, etkin kuruluşları hep 
birlikte tavır alması gerekmez mi? Onlar 
meşreplerinin gereğini yapacaklar. Ama 
biz şuna inanıyoruz, bu kervan yürümeye 
devam edecek. İçeriden bu ihanet şebeke-
lerine  destek verenlere rağmen, bu kervan 
yürüyecek. 

Paralel ihanet çetesi ve onun işbirlikçisi 
uluslararası medya bir oluyor; Türkiye’nin 
birliğini, dirliğini, özellikle de Türkiye eko-
nomisini hedef alıyorlar. Birileri de, işada-
mı kisvesi altında bunlara destek veriyor. 
‘Eski Türkiye’ muhaldir. Belli kesimlerin 
kazanıp, geri kalan herkesin kaybettiği bir 
Türkiye dönemi, artık açılmamak üzere 
kapanmıştır.

Kredi derecelendirme kuruluşlarından 
iki tanesinin, son zamanlarda, ülkemizle 
ilgili verdikleri nota bakar mısınız? Bun-
ların haline güler misin, ağlar mısın? Bil-
miyorum siz bunlara inanıyor musunuz? 
Bu adamlar, hangi ölçüleri baz alarak 
Türkiye’ye kalkıp bu tür bir notu veriyor? 
Batmış olan bir komşu ülkenin notunu 
6 derece birden yükseltiyorsun, bu ülke 
batmış ya. Avrupa ülkelerinin verdiği 200 
milyar avro gibi krediye rağmen, bu ülke 
ayakta tutulamıyor. Sen, buna rağmen bu 
ülkenin kredi notunu 6 derece birden yu-

karı yükseltiyorsun. Türkiye gibi, şu anda 
ekonomide büyümesi devam eden bir ül-
kenin notunu da düşürüyorsun. Böyle bir 
şey olabilir mi? Bunların üzerine hep bir-
likte gitmemiz lazım. Burada art niyet var. 
Nedir bu art niyet? Siyaseten deviremedik-
leri Türkiye’yi ekonomik olarak devirmek.

Değerli arkadaşlar,

Bu yaşananlar sadece şahsımın ve hükü-
metin sorunu değil, hepimizin sorunu. 
Çünkü bunların karşısında güçlü durdu-
ğumuz zaman olay farklı olur. İsim veri-
yorum bu şirket, Standard&Poor’s. Bu şir-
ket daha önce böyle bir şey yaptı, o zaman 
da açıklama yapmış, “Siz siyasi bir karar 
veriyorsunuz, yaptığınız çalışma ekono-
mik değil” demiştim. Bu karar siyasidir. 
Asla ne ekonomiktir, ne bilimseldir, ne bir 
teknik alt yapısı vardır. OECD’nin Genel 
Sekreteri’yle konuştuğumda aynen şunu 
söylüyor: “Onların söylediği önemli de-
ğil, bizim söylediğimize bakın. Biz onlarla 
aynı kanaatte değiliz.” Vaka bu. Onun için 
burada dayanışmamız, hem sizler için hem 
ülkemiz için çok önemli.

Her türlü algı operasyonunun, her türlü 
karalama kampanyasının, her türlü darbe 
girişiminin karşısında biz milletçe dimdik 
durduk. Bundan sonra da durmaya devam 
edeceğiz. Yok efendim, “Falanca medya ku-
ruluşu, Türkiye ile ilgili şunu yazmış”, ya-
zarsa yazsın. Yok efendim, “Falanca kredi 
derecelendirme kuruluşu şunu söylemiş”,  
söylerse söylesin. Biz buralara onlarla gel-
medik. Kaybolan itibar, Türkiye’nin itibarı 
değil, o medya kuruluşlarının, o derecelen-
dirme kuruluşlarının itibarıdır.
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Bir iş adamı için, bir sanayici için, girişim-
ci için, hukuk sistemi de hayati derecede 
önemlidir. Hukuk sistemi, eğer adalet da-
ğıtmıyorsa, haklının değil, güçlünün ya-
nında duruyorsa, orada yatırım da olmaz, 
üretim de olmaz, istihdam da olmaz. Kü-
resel sermaye o zaman Türkiye’ye gelmez. 
Türkiye’ye sermaye gelmesi için, burada 
bir defa hukuk sisteminin güvenilir oldu-
ğunu görmesi lazım. Hukuk sistemindeki 
mevcut sorunlardan en başta iş dünyası 
şikâyetçi olması gerekir. Ancak bakıyo-
ruz, hukuk sisteminin içine sızmış para-
lel uzantılara dair, iş dünyasından bugün 
ilk defa kararlı bir ses duydum. Onun için 
teşekkür ediyorum. İş dünyasının gerekli 
tepkiyi göstermesi lazım. Dün bizi han-
çerlemek istediler. Hiç şüpheniz olmasın, 
ellerine fırsat geçerse, yarın da sizi han-
çerlemek isterler. Çünkü bunlar doyum-
suz. Bugün birileri, yargıya sızmış paralel 
uzantılar dolayısıyla rant elde ediyor olabi-
lir. Ama yarın o hesap döner, gelir o yapıyı 
destekleyenleri de götürür.

Darbelere Zemin Hazırlayarak 
Kazanma Dönemi Geride Kaldı

Değerli arkadaşlar,

‘Yeni Türkiye’ kurulurken, iş dünyasının 
da artık yeni bir vizyon ortaya koyması 
gerekir. ‘Eski Türkiye’nin refleksleriyle 
kazanma dönemi artık sona ermiştir. Dar-
beleri savunarak, darbelerin arkasında du-
rarak, darbelere zemin hazırlayarak kazan-
ma dönemi geride kalmıştır. Hükümetleri 
sıkıştırmak suretiyle, siyasetin alanını da-
raltmak suretiyle kazanma dönemi de eski 
Türkiye’de kalmıştır.

Az önce Sayın Başkan, güzel bir şey söyle-
di. Bu mücadelenin sadece iktidarla değil, 
tabii ki aynı zamanda ana muhalefetiyle, 
muhalefetiyle beraber yürümesi lazım. Fa-
kat dün bir açıklama duyuyorum ve veri-
len örnek çok manidâr. Beyefendi, 2000’li 
yıllarda 26 bankanın battığını söylüyor, 
şimdi de bir bankanın batırılması için ça-
lışıldığını iddia ediyor. Bir bankanın batı-
rılması için çalışılmıyor, o banka şu anda 
batmış zaten. Fakat taşıma su ile ayakta 
durmaya çalışıyor. O 26 batık bankanın 
olduğu dönemden farklı bir finans dün-
yasını devraldık. Şu anda bankalarımızın 
geldiği nokta çok net ortada. Şimdi batan 
bir finans kuruluşunu, o dönemde olan 
yanlışları tekrarlayarak, aynen devam mı 
ettirelim? 

Elbette iş dünyası, ekonomiyle ilgilendiği 
kadar; sosyal meselelerle, siyasal mesele-
lerle de ilgilenir ve ilgilenecek. İnanıyorum 
ki, hükümet yapıcı eleştirileri, tek tek din-
leyecek ve gerekeni de yapacaktır. Bugün 
Ankara’ya döndüğümde, Sayın Başbaka-
nımızla da haftalık olağan toplantımızda, 
bugün sizlerden dinlediklerimi kendileriy-
le de ayrıca paylaşacağım. Bu yapıcı eleşti-
rileri her zaman dinler ve bunları dikkate 
alırız. Ancak Gezi olaylarının arkasında 
durmak; demokrasiye, siyasete ve milli ira-
deye karşı, cephe almaktır.

Şunu da çok açık söylemem lazım: Bakınız, 
STK’lar veya vatandaş, her istediği yerde, 
istediği şekilde yürüyüş veya miting yapa-
maz. Dünyanın hiçbir modern ülkesinde 
istediğin gibi miting ve yürüyüş yapamaz-
sın. Yerler bellidir, siz gider o yerlerde, yü-
rüyüşünüzü de yaparsınız, mitinginizi de 
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yaparsınız ve kolluk kuvvetlerinin de o za-
man görevi müdahale değildir. Korumadır. 
Kimi korumadır? O demokratik haklarını 
kullanan vatandaşı. Siyasi partinin Genel 
Başkanı olduğum zaman, hep belirlenen 
alanlarda toplantı ve mitinglerimizi yap-
tık. İstanbul’da 2 önemli miting alanı var. 
Yenikapı ve Maltepe. Git mitingini burada 
yap, esnafımız ve vatandaşımız mağdur 
olmasın. Oralarda git istediğin gibi konuş. 
Ne diyeceksen git orada söyle. Kolluk kuv-
vetleri de orada seni koruma altına alsın. 
Ama dert o değil, dert toplumun huzuru-
nu, refahını tamamen bozmak.

Paralel ihanet çetesinin yaptıkları ile bunla-
rın yaptıkları birbirine paralel davranışlar. 
Nedir bu davranışlar? Darbenin ve hukuk-
suzluğun arkasında durmak. Türkiye’ye 
yönelik algı operasyonlarının taşıyıcılığını 
yapmak. Çok açık söylüyorum; tüm bu ya-
şananlar  millete ihanettir.

Tekrar söylüyorum, bugüne kadar istikrar 
içinde, birlik ve kardeşlik içinde hep birlik-
te kazandık. Bundan sonra da aynı şekilde 
birlikte kazanacağız. Hiç kimse başka yol-
lara tevessül etmesin. Hiç kimse, içeride 
ya da dışarıda kurulan kirli tezgâhlardan 
medet ummasın.

Daha 15 yıl önce, bu ülkede başörtüsü 
yasağını savunanlar, eğitimde katsayı en-
gelini savunanlar, darbeleri açık açık des-
tekleyenler; bugün demokrasiden, insan 
haklarından bahsediyorlar. Demokrasi, 
güçlünün egemen olduğu değil, milletin 
egemen olduğu bir sistemdir. Bu ülkede, 
benim başörtülü de, başı açık kardeşim de, 
bütün eğitim imkânlarından aynı şekilde 

istifade etmeli. Beraber okumalı, devlette 
de, özel sektörde de, her yerde birlikte ça-
lışabilmeli. Bunlar, bu milletin evladı de-
ğil mi? Madem ki kutuplaşmaya karşıyız,  
niçin bunlar arasında kutuplaşma ortaya 
çıkarıyoruz. Yani sen başörtülüsün gelme, 
sen başı açıksın, gel. Peki, bu kutuplaşma 
değil mi? Geçmişte okumak isteyenlerin 
önüne katsayı engeli koymuşlardı. Nite-
kim katsayı kalktı, şimdi tüm evlatlarımız 
rahatlıkla istedikleri üniversiteye girebi-
lecekler. Adalet budur, hukuk budur ve 
devlette şu anda görev alma imkânlarına 
sahip olacaklar. Temenni ederim ki, özel 
sektör de aynı şekilde bu kızlarımıza kapı-
larını açar, onlara çalışma imkânı hazırlar.

Gezi’ye Lojistik Destek Verenleri 
Biliyoruz

Burada şunu da açık açık söylemek zorun-
dayım: Gezi olaylarının ve paralel yapının 
arkasındaki cepheyi, destek verenleri, o 
lojistik imkân sağlayanları da çok iyi bi-
liyoruz. Şu anda paralel yapıyla birlikte, 
Türkiye’ye ve Türkiye ekonomisine algı 
operasyonları düzenleyenlerin de, arka-
sında kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. 
İçeride ve dışarıda o medya kuruluşları-
nın, STK’ları, o malum odakları kimlerin 
fonladığını, kimlerin beslediğini ve destek-
lediğini tek tek biliyoruz. Hepsi mahcup 
oldular ve olmaya da devam edecekler.

Türkiye 77 milyonuyla kazanırken, emin 
olun, kaybedenler sadece onlar olacaklar. 
Biz, özgüven içinde olacağız. Çiftçimizle, 
işçimizle, esnafımızla, sanayicimizle, özgü-
ven içinde olacağız. 12 yıl içinde Türkiye 
nice ilkleri başardı, nice rekorlar kaydetti. 
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Geleceğe de aynen o şekilde devam ede-
ceğiz. Dün, TESK Genel Kurulu’nda esnaf 
kardeşlerimize de söyledim. Aynı şeyi bu-
rada da söylüyorum; enerjimizi kutuplaş-
maya, kamplaşmaya, gerilime değil, artık 
‘Yeni Türkiye’ye sarf edelim.

Şüphesiz ki Cumhurbaşkanı olarak, halkın 
seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olarak, benim 
birincil görevim budur. Çözüm sürecini 
daha ileri seviyelere taşıyarak, paralel ya-
pıyı tamamen tasfiye ederek, ekonomiyi 
daha da büyütüp güçlendirerek, inşallah 
2023 hedeflerine ulaşacağız.

İşte göreve geldiğimizde, kişi başına düşen 
Milli Gelir nerelerdeydi, bugün nerelerde. 
Merkez Bankamızın döviz rezervi neydi, 
bugün ne?

Arkadaşlar, her şey bir hayalle başlar. Ha-
yali olmayanın hedefi de olmaz, planı da 
olmaz, projesi de olmaz. Hannibal’ın söy-
lediği iddia edilen meşhur bir söz vardır 
“Ya bir yol bulacağız, ya da yeni bir yol ya-
pacağız.” Bunun başka çıkışı yoktur. Ama, 
asla umutsuz olmayacağız. İnancımızı asla 
kaybetmeyeceğiz. 2023 hedefleri, asla ula-
şılmaz değildir. Biz, bunun hayalini kur-
duk. Bu hayali hedef haline getirdik, bu he-
deflere de gönülden inandık. Eğer bir yol 
bulunmazsa, gerekiyorsa 17 bin kilometre 
bölünmüş yol açtığımız gibi, yine burada 
da yol açmaya devam ederiz. O hedeflere 
ulaşırız. Yeter ki önce inanalım.

Sayın Dinçer, Cizre’den bahsetti, şimdi 
Van’a gidilecek olmasından bahsetti. Te-
mennim odur ki, inşallah bu seyahatlerin 
arkasından oralar da yatırım süreci de baş-

lar. Böylece Doğu’daki sanayileşme, bölge-
de çözüm sürecini çok farklı bir döneme 
ulaştırır. Çünkü terör noktasında istismar 
edilen nedir? Birinci derecede fakirliktir. 
Bunun yanında ideolojik bir yapı, o da 
istismar ediliyor. Fakat bakın bir buçuk 
yıldır artık kepenkler inmiyor. Bunlar ka-
zanımımızdır. Şimdi yasal düzenleme de 
yapıldı. Bu yasal düzenlemeyle beraber, 
bunun arkasında durmak ve süreci buna 
göre yürütmek, Türkiye’de terörün yerini 
barışın aldığı bir yapıyı getirecektir. Çalı-
şalım, inanın başarı arkasından gelecektir. 
Gayret bizden diyoruz, tevfik Allah’tandır.

12 yıl önce “Hızlı tren” denildiğinde, bunu 
hayal görenler vardı, bizimle dalga geçen-
ler vardı. Şu anda Allah’a şükür, Anka-
ra-İstanbul, Ankara-Konya arasında hızlı 
tren sorunsuz işliyor. Boğaz’ın altından 
“Marmaray” dediğimiz zaman, herkes dal-
gasını geçiyordu. Şimdi, Boğaz’ın altından 
Marmaray, hamdolsun, yüzbinlerce insanı 
taşıyor. Önümüzdeki yıl, tüp geçit de yılso-
nuna kadar bitecek ve otomobiller de yine 
boğazın altından inşallah gidip gelmeye 
başlayacaktır. Aynı şekilde 2015’in sonu-
na kadar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü 
bitireceğiz. Bu köprüyle beraber, orada da 
raylı sistem inşallah inşa edilmiş olacak. 

“Tek haneli enflasyon” denildiğinde hayal 
diyenler vardı. 2005 yılından itibaren enf-
lasyon tek hanede. “IMF’ye borç ödenmez” 
diyenler, “IMF’siz ekonomi ayakta dura-
maz” diyenler vardı. Ama her şey ayakta 
ve yürüyor. Paradan 6 sıfırı attığımızda, 
“Taksim Meydanı’na çıkıp anırırım” diyen 
köşe yazarları vardı. Ne oldu, 6 sıfırı attık, 
enflasyon düştü, tek haneye geldi. Hani 
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anıracak olanlar, yok ortada. Gerçekleri de 
görmemiz lazım.

Zaman Yumrukları Sıkma 
Zamanı Değil, Tokalaşma 
Zamanıdır

Bölgesel krizlerin, şu anda hepsini de ya-
kından takip ediyoruz. Ama bunlar da ge-
lip geçici. Irak olsun, Suriye olsun, bizim 
de yoğun çabalarımızla burada da istik-
rar hakim olacak. Irak’ta da, Suriye’de de 
toprak bütünlüğünden yanayız. Filistin’de 
adil bir çözümün oluşmasından yanayız. 
Tüm buralarda yaşanan hadiseler nede-
niyle de iş dünyamız umutsuz olmayacak. 
Türkiye inşallah, bu bölgesel krizlerden de 
güçlenerek çıkan bir ülke olacak.

Değerli dostlar,

Hepimiz, Türkiye’nin geleceğiyle ilgili aynı 
istikamete bakıyoruz. Aynı Türkiye için, 
‘Büyük Türkiye’ için mücadele veriyoruz. 
10 Ağustos akşamı, o zaman Genel Baş-
kanı olduğum partinin balkonundan da 
ifade ettim; eski kırgınlıkları, kutuplaşma-
ları, eski kavgaları muhafaza etmenin hiç 
kimseye faydası olmaz. Türkiye’ye güç kay-
bettiren bütün o yapay gerilimleri geride 
bırakmak zorundayız. Sadece hükümet, ya 
da sadece iktidar partisinin bu hassasiyeti 
taşıması yetmez. Bütün siyasi partiler, bü-
tün STK’lar, bu hassasiyeti taşımalıdır. Bizi 
büyümeden, ilerlemeden alıkoyan her ne 
varsa, bizi yavaşlatan her ne varsa, onları 
hep birlikte söküp atmak durumundayız. 
Zaman, yumrukları sıkma zamanı değil, 
tokalaşma zamanıdır. Demokrasinin stan-
dartlarını daha ileri seviyelere taşıyarak, 

insan hak ve özgürlüklerini daha da geniş-
leterek, yasakları, kısıtlamaları bırakarak, 
kardeşçe ve kardeşlik hukuku içinde büyü-
meyi sürdürmek zorundayız.

Allah’ın izniyle gayret ettiğimiz sürece ula-
şamayacağımız hiçbir hedef yoktur. Yeter 
ki birbirimize inanalım, güvenelim, yeter 
ki kurulan tuzakları hep birlikte fark edip 
bu tuzaklardan uzak kalalım. Yeter ki eski 
Türkiye’nin reflekslerini, alışkanlıklarını 
bir kenara bırakıp, ‘Yeni Türkiye’nin viz-
yonunu paylaşalım. Aynı istikamete bakı-
yoruz ve aynı geleceği inşa edeceğiz. Bunu 
da hep birlikte başaracağız. TÜSİAD’ın 
yeni yönetimiyle, yeni Yönetim Kurulu 
Başkanı’yla, ‘Yeni Türkiye’ vizyonuyla, 
Türkiye’nin kalkınmasına, ilerlemesine, 
demokratikleşmesine hep birlikte katkı ve-
receğiz. Bu demokratikleşmeyi de “İleri de-
mokrasi” olarak tanımlıyorum ve yürekten 
inanıyorum.

Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı’nın 
hayırlara vesile olmasını tekrar temenni 
ediyor, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlı-
yorum. 
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Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 24’üncü 
Dönem, 5’inci Yasama Yılı’nın açılışında, 
heyetinizi en kalbi muhabbetlerimle se-
lamlıyorum. 5’inci Yasama Yılı’nın, ülke-
miz, milletimiz, demokrasimiz için hayır-
lara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyor; 
tüm milletvekillerine, tüm siyasi partilere 
bu yeni dönemde, Meclis çalışmalarında 
başarılar diliyorum.

12 Haziran 2011’de yapılan Genel Seçimle-
rin ardından, 4 Yasama Yılı boyunca Meclis, 
gerçekten son derece özverili, gayretli, son 
derece başarılı bir performans sergiledi. 
Bu son Yasama Yılına başlarken, ülkemizin 
ve milletimizin ihtiyaç duyduğu çok önem-
li tasarı ve teklifleri yasalaştırdığınız için 
de her birinize tek tek teşekkür ediyorum. 
 

Yeni Türkiye’de, Yeni Bir Siyaset 
Artık Kaçınılmazdır

TBMM 24. Dönem 5. Yasama Yılı Açılışı | Ankara | 1 Ekim 2014
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,

Bu kürsüde, yani milletin kürsüsünde, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin doğrudan hal-
kın oylarıyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı 
olarak sizlere hitap etmenin heyecanını 
yaşıyorum. Bu aziz millet, her seferinde, 
büyük bir vakarla sandık başına giderek, 
her türlü meseleye son noktayı koyması-
nı bilmiş; o engin ferasetini ve basiretini 
her seferinde sandıkta müşahhas hale 
getirmiştir. Burada bir kez daha, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne, Cumhurbaşkanla-
rının doğrudan halk tarafından seçilmesi 
imkânını getiren 2007 yılındaki Anayasa 
Değişikliği nedeniyle şükranlarımı sunu-
yorum. Elbette, bir kez de buradan, mil-
letin kürsüsünden, 10 Ağustos’ta sandık 
başına giden ve ilk kez Cumhurbaşkanını 
sandıkta belirleyen aziz milletimize de te-
şekkür ediyorum.

28 gün sonra 91 yılını dolduracak olan 
Türkiye Cumhuriyeti, milletçe hepimizin 
gurur duyacağı bir demokratik olgunluğa 
erişmiş, hemen arkamızda yazan, “Ege-
menlik kayıtsız şartsız milletindir” ibaresi 
en güzel şekilde tecelli etmeye başlamış-
tır. Cumhurbaşkanının doğrudan halk ta-
rafından seçilmesi, geçmişte hemen her 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan tar-
tışmaları ortadan kaldırmıştır.

Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve 
Hükümet Hizmet Üretmeye 
Devam Edecek

Seçilmiş bir Cumhurbaşkanı ve seçilmiş 
bir Hükümet, şu anda olduğu gibi, uyum 
ve koordinasyon içinde Türkiye için hiz-

met üretmeye devam edecektir. Ulaştığı-
mız bu demokratik seviye hiç kuşkusuz 
ülkemiz ve milletimiz için hem gurur, hem 
de umut kaynağıdır.

Türkiye, sadece son 3 yıl içinde, 3 seçime 
şahit olmuştur. 12 Haziran 2011 seçimle-
ri, 30 Mart ve 10 Ağustos seçimleri, büyük 
bir katılımla, büyük bir heyecanla, mille-
tin demokratik olgunluğuyla tecelli etmiş; 
milletin iradesi son derece şeffaf bir şekil-
de sandığa yansımıştır. Bugün şurası artık 
tartışmaya mahal bırakmayacak derecede 
belirgin hale gelmiştir: Sandık, her mesele-
nin çözüm yeridir. Milletin kararı, mukad-
derat dâhilinde her kararın üzerindedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni şekillen-
direcek yegâne vasıta, sandıktır. Türki-
ye Cumhuriyeti Hükümetlerini takdir ve 
tayin edecek yegâne vasıta, aynı şekilde 
sandıktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
istikamet çizmek, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetlerini tayin etmek, tenzil etmek 
için, sandık dışındaki her yol, her yöntem 
gayri meşrudur. 

Türkiye’de sandığın yolu, seçmek ve seçil-
mek isteyen herkes için açıktır. Çok partili 
siyasi tarihimize bakıldığında, gayret eden, 
emek sarf eden, uzun soluklu mücadele ve-
rebilen, kendisini millete anlatabilen her si-
yasi görüşün, her siyasi partinin, sandıktan 
çıktığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
temsil edildiği görülecektir. Özellikle son 
yıllarda yapılan seçimler çok net bir biçim-
de göstermiştir ki, millet, iyi ile kötüyü, doğ-
ru ile yanlışı birbirinden ayırabilecek en 
güçlü hakemdir. Milletimiz mümeyyizdir; 
milletimizin, asla ve asla vasilere, velilere 
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ihtiyacı yoktur. “Millet bilmez, millet an-
lamaz, millet karar veremez” bu tür yakla-
şımlara, kendilerine, kendilerinden menkul 
vasi ve veli vazifesi yükleyenlerin dönemi, 
geri gelmemek üzere kapanmıştır. Nasıl ki 
millet, kendisi için vasi ve veli kabul etmi-
yorsa, siyasetin de vesayetten kendisini ta-
mamen kurtarması artık kaçınılamaz bir 
gereklilik halini almıştır.

Şiddetin, silahların, güç odaklarının vesaye-
tinde bir siyaset anlayışı, Yeni Türkiye’nin 
istikametine denk düşmeyen bir siyaset an-
layışıdır. Siyaset, en az bu aziz millet kadar 
cesur ve yürekli olmalı, üzerindeki tüm bas-
kıları, üzerindeki tüm vesayet mekanizma-
larını mutlaka bertaraf etmelidir.

Millete ve ülkeye ait her meselenin çözüm 
yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir; çö-
züm aracı da siyasettir. Sorunlara, siya-
setin dışında, Meclis’in dışında çözüm 
aramak, milli iradeye karşı apaçık bir hür-
metsizliktir.

Hiç kuşkusuz, medya, sivil toplum örgütle-
ri, sendikalar, dernekler, vakıflar, demok-
rasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Yine hiç 
şüphesiz, Anayasa ve yasalar çerçevesinde 
yapılan gösteri ve protestolar, her zeminde 
dile getirilen eleştiriler, demokrasinin ol-
mazsa olmazıdır. Ancak bu mekanizmalar, 
siyaseti esir alamazlar, siyaseti yok saya-
mazlar, kendilerini Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin, milli iradenin, yani sandığın 
üzerinde göremezler. Siyaset, sokaklarda 
hâkimiyet kurmak ve milli iradeyi boğmak 
isteyen şiddete boyun eğerse, bu şiddeti 
kutsar ve teşvik ederse, en başta kendi var-
lığını inkâr etmiş demektir.

Sorunları Meclis içinde, siyaset zeminin-
de, ya da millete giderek sandık yoluyla 
çözmek varken, terörden, şiddetten, so-
kak eylemlerinden, siyaset dışı güç odak-
larından medet umanlar, kendilerini yok 
saymak gibi bir acziyetin içine girerler. 
Esasen, geçmişte Türkiye bunu maalesef 
yaşamıştır. Sandıktan umudunu kesenler, 
sokak eylemlerine umut bağlamış, siyaset 
dışı kurumları sözüm ona vazifeye davet 
etmişlerdir. Ortaya çıkan sonuçları hepi-
miz gördük, yaşadık ve tecrübe ettik.

Siyaset Dışı Çözüm Arayışları 
Ülkemize Ağır Bedeller Ödetti

Siyasetin dışından çözüm arayışları, ülke-
mize çok ağır bedeller ödetti ve on yıllar 
boyunca faturası ödenen çok ağır enkaz-
lar bıraktı. Siyaseti ve milli iradeyi tehdit 
eden terör ve şiddet eylemleri karşısında, 
en başta ve en cesur şekilde önce siyaset-
çinin durması, önce siyasetçinin ve siyasi 
partilerin buna karşı çıkması gerekir.

Elinde silahla cinayet işleyen şebekeleri 
öven ve destekleyen bir siyaset anlayışı, 
kendisini inkâr eden bir siyaset anlayışı-
dır. Küçük çocukların eline taş vererek 
şiddeti körükleyen bir siyaset anlayışı, hiç 
şüphesiz acziyet ifade eden bir siyaset an-
layışıdır. Ülkenin huzur ve güvenliği için 
canını ortaya koyan güvenlik güçlerine taş 
fırlatan bir siyaset anlayışı, aslında kendi-
sini küçülten bir siyaset anlayışıdır. Aynı 
şekilde, sokak eylemlerini, vandallığı, ya-
kıp yıkmayı, hakareti teşvik eden, eylemci-
lerin önünde polise taş fırlatan, polise ha-
karet eden bir siyaset anlayışı da, kendisini 
inkâr eden, aslında çaresizlik sergileyen 
bir siyaset anlayışıdır.
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Tekrar etmeliyim ki, Türkiye’deki her me-
selenin çözüm ve karar yeri, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’dir, çözüm aracı ve karar 
mekanizması da siyasettir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, siyasi partilerimiz ve tek 
tek milletvekillerimiz, Meclis’in ve siyase-
tin saygınlığını korumakla mükelleftirler. 
İnanıyorum ki bundan sonra da Meclis’in 
ve siyasetin saygınlığı en üst seviyede mu-
hafaza edilecektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,

Yakın siyasi tarihimiz ve tecrübelerimiz 
göstermiştir ki, demokrasi ve en geniş ma-
nada özgürlük ortamı, Türkiye’nin varlığı-
nı ve birliğini tehdit eden değil, tam tersi-
ne Türkiye’yi güçlendiren mekanizmalar 
olmuştur. Türkiye, bütün eski korkuları-
nın üzerine cesaretle gitmiş, yasak ve kı-
sıtlamaları cesaretle kaldırmış; bu sayede 
hem ekonomisini büyütmüş, hem toplum-
sal huzuru tesis etmiş, hem de dünyadaki 
itibarına itibar katmıştır.

Özellikle son 12 yıl içinde, kaldırılan her 
yasak, her kısıtlama, toplumda huzurun 
artmasına zemin hazırlamıştır. Atılan her 
demokratikleşme adımı, toplumun farklı 
kesimlerini birbirine daha da yaklaştır-
mıştır. Cesaretle üzerine gidilen her hassas 
mesele, 77 milyonun birliğini, bütünlüğü-
nü, kardeşliğini daha da pekiştirmiştir.

Demokrasinin standartları yükseldikçe, 
özgürlük alanları genişledikçe, kardeşliği-
miz güç kazandıkça, ekonomimiz de buna 
paralel olarak büyümüş, Türkiye bu saye-
de 12 yıl içinde yıllık ortalama yüzde 5 bü-
yüme oranını yakalayabilmiştir.

Başörtü Yasağının Kalkması 
Toplumu Normalleştirdi

Türkiye’nin, korkarak, çekinerek, tered-
düt ederek varabileceği hiçbir seviye yok-
tur, yakalayabileceği hiçbir hedef yoktur. 
Bölünme, parçalanma, iç çatışma gibi se-
naryoların, yersiz ve anlamsız korkular 
olduğu, yakın tarihimizde açık bir şekilde 
görülmüştür. Farklı dil ve lehçelerde ko-
nuşmanın, yayın yapmanın, propaganda 
yapmanın önü açılmış, Türkiye bölünme-
miş, daha da güçlenmiştir. Farklı dil ve 
lehçelerin, üniversitelerde, ortaokul ve 
liselerde, özel okullarda, kurslarda öğretil-
mesinin önü açılmış, Türkiye parçalanma-
mış, daha da bütünleşmiştir. Kültürel kim-
liklere gösterilen saygı, Türkiye’yi daha 
huzurlu bir ülke haline getirmiştir. İnanç-
ların ifadesi ve ibadetlerin ifası önündeki 
engeller kalktıkça, Türkiye daha mutlu, 
daha mesut, daha özgüvenli bir ülke konu-
muna yükselmiştir.

On yıllardır, son derece manasız bir şekilde 
sürdürülen başörtüsü yasağının kalkması, 
öyle iddia edildiği gibi toplumda infiale yol 
açmamış, toplumun normalleşmesini sağ-
lamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, 
kamu iş yerlerinde, üniversitelerde, şimdi 
de ortaöğretim kurumlarında başörtü-
sünün serbest bırakılması, özgürlüklerin 
önünü açmış, Türkiye’yi normal ve tabii 
mecrasına sevk etmiştir.

Türkiye’de ifade özgürlüğü ve basın özgür-
lüğü, geçmişle kıyas kabul etmeyecek dere-
cede sağlam bir zemine kavuşmuştur. Son 
dönemde internet, Türkiye’nin 780 bin 
kilometrekaresini kapsayacak şekilde yay-
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gınlaştırılmış, öğrencilerimize dağıtılan 
tablet bilgisayarlar, okullarımıza kurulan 
bilişim alt yapısı sayesinde, internet gün-
lük hayatın ve eğitimin ayrılmaz parçası 
haline gelmiştir.

Medyanın, basın özgürlüğünün ve inter-
netin, başkalarının özgürlük alanını daral-
tacak, kişisel hakları ihlal edecek, ulusal 
güvenliğimizi tehdit edecek şekilde istis-
mar edilmesi elbette tepkisiz kalınacak bir 
durum değildir. Bu konuda, gelişmiş, de-
mokratik ülkelerin sahip olduğu düzenle-
melere Türkiye’nin de sahip olmasından 
daha tabii bir şey olamaz. Ancak, ulusal ve 
uluslararası bazı karalama kampanyaları 
çerçevesinde, ülkemizin bu alanlarda he-
defe konulması da çok büyük haksızlıktır.

Burada hatırlatmak isterim ki, İsrail’in son 
Gazze saldırısında, 16 gazeteci hayatını 
kaybetmiş, uluslararası medyanın çalışan-
larına aleni mahalle baskısı uygulanmış, 
hatta bazı medya mensupları cezalandırıl-
mıştır. 16 gazetecinin öldürülmesi, gaze-
tecilere baskı yapılması dünyadan yeterli 
tepki almazken, Türkiye’nin, içerden ve 
dışardan sürekli olarak bu konuda haksız 
eleştirilere maruz kalması; üzerinde mut-
laka düşünülmesi gereken bir konudur.

Başkalarının özgürlük alanlarını daralt-
madığı, şiddetin aracı olmadığı ve ulusal 
güvenliğimize tehdit teşkil etmediği süre-
ce, kim ne derse desin, her türlü özgürlük 
en geniş manada milletimizle buluşturul-
malıdır ve buluşturulacaktır.

Çözüm Süreci’nin, Türkiye’nin istikbali, 
kardeşliği ve demokrasi açısından hayati 

derecede önem taşıdığını burada tekrar 
vurgulamak isterim. Mimarı olduğum, 
her türlü siyasi riskine rağmen kararlılıkla 
bugünlere taşıdığımız Çözüm Süreci’nin, 
yine kararlılıkla, cesaretle, sabırla geleceğe 
taşınması en büyük arzumdur.  Aziz mille-
timiz de Çözüm Süreci’nin arkasındadır.

Hiç kimse, hiçbir anne, hiçbir baba, çocuk-
larının genç yaşta hayattan kopmasını iste-
mez. Rabbim hiç kimseye yaşatmasın; hiç-
bir anne, hiçbir baba, evlat acısı yaşamak 
istemez, başkasının da bunu yaşamasına 
razı olmaz. 30 yıldır devam eden şiddet 
ortamı, bazı istisnai sabotaj girişimleri-
ne rağmen, son 2 yılda farklı bir mecraya 
girmiştir. Evladı asker ve polis olan anne 
babaların rahat bir nefes aldıkları; evladı 
dağa kaçırılan anne babaların artık yürek-
li şekilde itirazlarını ortaya koydukları bir 
süreci yaşıyoruz. 

Çözüm Sürecinin Sabote 
Edilmesine Milletimiz İzin 
Vermeyecektir

Hiç kuşkusuz, bu güzel süreçten rahatsız 
olanlar da var. Türkiye’de barışı, huzuru, 
kardeşliği tesis edecek, ekonomiyi pran-
galarından kurtarıp adeta uçuşa geçirecek 
bu süreci hazmedemeyenler ve kesintiye 
uğratmak isteyenler de var. Bu kan ve rant 
lobilerine karşı her zaman duyarlı olduk, 
bundan sonra da duyarlı olmaya hep bir-
likte devam edeceğiz.

Son günlerde sergilenen, Çözüm Süreci’ni 
sabote etmeye yönelik tahrik girişimleri, 
sadece ve sadece bu girişimlerin sahiple-
rine zarar verecektir. Özellikle 2 yıldır de-
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vam eden huzur ortamını teneffüs eden 
vatandaşlarımız, inanıyorum ki bu tahrik 
girişimlerine prim vermeyecek, bu sabo-
tajların dimdik karşısında duracaklardır. 
Türkiye’nin, çözüm yolundaki bu kararlı 
ilerleyişinin karşısında durmak, akıntıya 
kürek çekmektir.

Tarih, çözüme doğru son derece kararlı şe-
kilde akarken, Meclis içindeki ve dışındaki 
tüm siyasi partilerin sürece destek olmaları 
da tarihi bir sorumluluktur. Her türlü kay-
gı, endişe, tereddüt, bu çatı altında özgür-
ce, ama nezaket, hoşgörü ve empati içinde 
mutlaka tartışılmalı, müzakere edilmelidir.

Çözüm Süreci’nde nihai hedef, şiddetin 
her türlüsünün dışlanması, siyasetin çö-
züm aracı olarak devreye alınmasıdır. 
Siyasi partilerimiz, şiddetle aralarına me-
safe koymalı, peşin hükümlü ve önyargılı 
olmaktan kurtulmalı, kararsızlığı bir kena-
ra bırakarak, çözümün tarafında, çözüme 
katkı sunmanın mücadelesi içinde olmalı-
dır. Unutulmamalıdır ki, akan kan, bizim 
gençlerimizin kanıdır; bunu durdurmak 
da bu yüce Meclis başta olmak üzere her 
kesimin ve herkesin sorumluluğudur.

Değerli milletvekilleri,

23 Nisan 1920 ruhunu, milletin bu kürsü-
sü dâhil, her platformda müteaddit defa-
lar dile getirdim. Esasen ‘Yeni Türkiye’, 23 
Nisan 1920’nin özünü ve ruhunu yeniden 
kavramış, o ilk Meclis’te oluşan özgürlü-
ğü, renkliliği ve çeşitliliği yeniden hayata 
geçirmiş bir Türkiye’dir. ‘Yeni Türkiye’, sü-
rekliliği içinde barındıran; geçmiş, bugün 
ve gelecek arasında sağlam köprüler kur-
mamıza imkân veren, inşacı, yön gösterici 

bir kavramdır. ‘Yeni Türkiye’, medeniyet 
köklerimize bağlılık ve tarihsel coğrafya-
mızla barışma anlamında bir sürekliliğe 
işaret ederken, topluma ve siyasete bakış 
anlamında bir kopuşa tekabül etmektedir.

Yıllardır bu toplumda “öteki”leştirilenler, de-
mokratik siyasî süreçlere dahil olmakta, ken-
di taleplerini siyasete iletebilmektedirler. Bu-
gün bazılarının kutuplaşma olarak gördüğü 
şey, aslında kimliklerin çoğulcu ifadesinden 
başka bir şey değildir. Bundan sonra Tür-
kiye, ancak çoğulculukta uzlaşabilir; belli 
toplumsal talepleri gayrı meşru ilan ederek, 
meşruluk zemini dışına iterek bir uzlaşma 
gerçekleştirilemez. Yeni Türkiye, çoğulcu bir 
Türkiye’dir ve siyaset bu çoğulcu toplumsal 
yapının temsiliyle mükelleftir.

Daha önce de ifade ettim; ‘Yeni Türkiye’de 
makbul ve makbul olmayan vatandaş ay-
rımı yoktur; bütün vatandaşlar eşittir. Ta-
biatıyla ‘Yeni Türkiye’ye bir direnç de söz 
konusudur. Türkiye’nin yeni sosyolojisi 
karşısında bu direncin bir başarı şansı ol-
madığı açıktır; ancak siyasetin burada 
kararlı bir duruş göstermesi gerekiyor. 
‘Yeni Türkiye’ye direnç, Eski Türkiye’den 
tevarüs edilen, Eski Türkiye’ye dayanak 
teşkil eden kronik meseleler üzerinden 
yürütülüyor. Vesayet, Eski Türkiye’nin bir 
hususiyetidir; ancak yeni bir formda, Yeni 
Türkiye’ye kastetmek arzusundadır.

Paralel Yapı, Devlet Aygıtını 
Kullanarak Siyaseti 
Şekillendirmek Arzusundadır

Paralel devlet yapılanması, siyasî temsil yet-
kisine ve siyasî meşruiyete sahip olmadan, 
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kamu gücünü kullanarak, meşru-demokra-
tik siyaseti tahrip etmek istemektedir. Para-
lel Yapı, Devlet aygıtını kullanarak siyaseti 
şekillendirmek arzusundadır ve bu anlam-
da tipik bir bürokratik vesayet girişimidir. 
Siyaset, bu vesayet girişimine taviz vere-
mez, verdiği anda kendi varlığını inkâr eder.

Devlet içindeki paralel yapı siyaseten 
mahkûm olmuştur. Türkiye’nin yaşadığı 
son iki seçim, bir anlamda paralel yapının 
ve destekçilerinin siyaseten tasfiyesidir. 
Son 2 seçimde ortaya çıkan neticeye rağ-
men, ortalığa saçılan bütün delil, belge, 
hukuk ve ahlak dışı teşebbüslere rağmen, 
Paralel Yapıya oksijen sağlayacak tavırların 
içine girilmesi, siyasetimiz adına olduğu 
kadar, ulusal güvenliğimiz adına da kaygı 
duyulacak bir durumdur. Herkes bilmelidir 
ki, ilkesi, kuralı, sınırı, ahlakı olmayan bir 
yapı, hiç kimseye fayda sağlamaz. Siyasetin 
önündeki mesele, bu yapıyı hukuken de tas-
fiye etmektir. 

Güvenlik kurumlarının ve yargının demok-
ratik meşruiyet temelinde yeniden yapı-
landırılması, bu bakımdan özel bir önem 
taşımaktadır. Yeni Türkiye, devlet içinde 
otonom yapılara, çetelere, mafyatik örgüt-
lenmelere asla pirim vermeyecektir. Özel-
likle yargı içinde, bir çetenin, bir karanlık 
şebekenin güç kazanmasına, önce yargıyı, 
ardından da tüm toplumu dizayn etmeye 
kalkışmasına asla göz yumulmayacaktır. 
İnanıyorum ki, öncelikle yargı mensupları, 
onurlarına, meslek ilkelerine ve ülke çıkar-
larına sımsıkı sahip çıkarak, yargıyı teslim 
alma girişimlerine dur diyeceklerdir.

Hükümetin ve yargı mensuplarının olduğu 
kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, 
bu yapının mağduru olan siyasi partilerin 
ve milletvekillerinin, ulusal güvenliğimizi 
tehdit eden çeteye karşı kararlı, ilkeli du-
ruş sergilemesi milletin de arzusu ve tale-
bidir. Bu Meclis ve bu yüce Meclis’in çatısı 
altındaki hiçbir milletvekili, tehdide, şan-
taja, tuzaklara inanıyorum ki asla boyun 
eğmeyecektir. Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi, inanıyorum ki, gelecek nesillerin de 
örnek alacağı cesur bir duruş sergileyecek, 
bu paralel yapının tehdit ve şantajlarını 
boşa çıkaracaktır.

Yeni Türkiye’yi daha güçlü kılacak, esa-
sında Yeni Türkiye’yi sağlam bir temele 
kavuşturacak olan, takdir edersiniz ki, 
Yeni Türkiye’ye denk düşecek yeni bir 
Anayasa’dır.

Değerli milletvekilleri,

Bu Meclis, topraklarımızın işgal edildiği 
en zor zamanda açılmıştır. Polatlı’dan top 
sesleri duyulurken, bu Meclis, korkmadan, 
çekinmeden, cesaretle Kurtuluş Savaşı’nı 
idare etmiş, zafer kazanmış, gazi bir Meclis 
olmuştur. 94 yıl boyunca da bu Meclis, her 
türlü sıkıntıya, krize, tehdide karşı ayakta 
durmuş, milli iradenin tecelligahı olmuş-
tur.

Bu Meclis, yeni bir Anayasa yapacak güce, 
birikime, iradeye ziyadesiyle sahiptir. 77 
milyonun ortak talebi olan yeni Anayasa, 
artık bir an bile geciktirilmeden yapılmalı, 
Türkiye, eski dönemin, darbe dönemleri-
nin prangalarından bir an önce kurtarıl-
malıdır.
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24’üncü Dönem’de, Meclis’te iktidar par-
tisinin Grup Başkanı ve Başbakan olarak, 
yeni bir Anayasanın yapılanması  için yo-
ğun gayret sarf ettim. Ne yazık ki, yeni bir 
Anayasa yapabilmek bu dönemde müm-
kün olmadı. 2015 seçimlerinin hemen ar-
dından, Meclis’teki tüm partiler, ön yar-
gılardan uzak şekilde bir araya gelmeli, 
uzlaşma içinde yeni bir Anayasayı yaza-
bilmelidir. Milletimizin en büyük arzusu, 
ülkemizin de yegane kalkınma vasıtası 
olacak yeni Anayasa, daha fazla geciktiril-
memelidir.

Bölgemizde Yaşanan İnsanlık 
Dramına Sessiz Kalamayız

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,

İçinde bulunduğumuz coğrafyada büyük 
çalkantıların ve dönüşümlerin yaşandığı 
bir dönemden geçiyoruz. Burada en başında 
belirtmeliyim ki, Türkiye’nin, komşumuz 
olan, ya da bölgemizdeki hiçbir ülkenin iç 
işlerine müdahale arzusu yoktur, toprakla-
rında da gözü yoktur. Türkiye, komşuları-
na ve bölge ülkelerine, tek taraflı çıkar elde 
etme zaviyesinden de asla bakmıyor. Ön-
celikle, bölgenin huzur, istikrar ve güveni, 
doğrudan doğruya Türkiye’nin huzur, istik-
rar ve güvenliğini ilgilendirmektedir.

İkinci olarak da, bölgemizde yaşanan in-
sanlık dramlarına sessiz kalmak, tarihe, 
ecdadımıza ve tevarüs ettiğimiz mesuli-
yete haksızlık olacaktır. Bölgedeki geliş-
meler karşısında herkes susabilir, ama 
Türkiye’nin böyle bir seçeneği yoktur. 
Bölgemizde ve dünyada yaşanan insan-
lık dramlarına herkes gözünü kapatabilir, 

ama Türkiye’nin böyle bir seçeneği asla 
yoktur.

Libya’da, Filistin’de, Mısır’da, Somali’de, 
Myanmar’da, Afganistan’da, Ukrayna, Ye-
men, Irak, Suriye’de gelişen olaylara kar-
şı sessiz ve tepkisiz kalmak, hem tarihin, 
hem ecdat mirasının inkârıdır; hem de 
kendi varlığımızın inkârıdır. Büyük devlet, 
sınırlarını dünyaya kapatan, krizlerden ve 
risklerden kaçan devlet değil; sınırlarının 
ötesine gönlünü açabilen, krizlerde inisi-
yatif alabilen, risklerle baş edebilen devlet-
tir. Türkiye, mevcutla yetinen, seyirci bir 
devlet olamaz.

Türkiye, oyun kurucu, inisiyatif alan, me-
suliyetinin bilinciyle barış ve dayanışma 
için mücadele eden bir devlet konumuna 
yükselmiştir; bunu daha da ileriye taşımak 
zorundayız. 

Şunu, ülkem ve aziz milletim adına büyük 
bir gururla ifade etmek isterim: Türkiye, 
2013 yılında, acil ve insani yardımlarda, 
tüm ülkeler arasında milli gelire oran ola-
rak dünya birincisi; miktar olarak da Ame-
rika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin 
ardından dünya 3.sü olmuştur. Alan el 
Türkiye, artık veren el olmuş, bu alanda da 
zirveleri yakalamıştır.

Ülkemizin ve milletimizin yeniden elde 
ettiği özgüven sayesinde, Türkiye, kendi 
tankını, kendi milli savaş gemilerini, ATAK 
helikopterlerini, insansız hava araçlarını, 
haberleşme uydularını, milli piyade tüfek-
lerini, roketatarlarını ve daha birçok savun-
ma teçhizatını üretir konuma gelmiştir.
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Aynı Türkiye, Moğolistan’daki Türk anıtla-
rından Bosna’daki köprülere, Myanmar’da-
ki şehitliğinden Makedonya’daki camile-
re kadar ulaşmış, tarihi eserlerimizi tek 
tek bularak restore ettirmiştir. Filistin’de 
Cenin Osmanlı Kışlası, Kırım’da Zincirli 
Medrese, Makedonya’da Mustafa Paşa Ca-
mii, Kosova’da Murat Hüdavendigar Külli-
yesi, Sinan Paşa Camii, Fatih Camii, Bosna 
Hersek’te Drina Köprüsü, Konyiç Köprüsü 
ve sayısız Osmanlı eseri Türkiye tarafından 
onarılmıştır. Kosova’daki Mehmet Akif ’in 
Köyüne, Makedonya’daki Gazi Mustafa 
Kemal’in babasının Köyü’ne ulaşılmış, ora-
daki hatıralar yeniden canlandırılmıştır.

Türkiye, kriz bölgelerinden vatandaşlarını 
başarıyla tahliye eden, hatta başka ülkele-
rin yardım taleplerini karşılayarak, o ülke-
lerin de vatandaşlarını tahliye eden; başka 
ülkelerin vatandaşlarını, gazetecilerini 
bulan ve ülkelerine sağ salim ulaştıran bir 
ülkedir. Musul’un işgal edilmesinin ardın-
dan DAEŞ elinde alıkonulan 49 Başkonso-
losluk çalışanımız da, burunları dahi ka-
namadan alınmış, bunların vatandaşımız 
olan 46’sı ülkelerine, sevdiklerine kavuş-
turulmuştur. Bu vesileyle bir kez daha Hü-
kümetimize, Milli İstihbarat Teşkilatımı-
za, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, buradaki 
ve sahadaki tüm görevlilerimize teşekkür 
ediyorum.

1.5 Milyon Suriyeli Kardeşimize 
Kapılarımızı Açtık

Değerli milletvekilleri,

Avrupa’nın tamamının, Suriye’den kabul 
ettiği mülteci sayısı 130 bindir. Türkiye’nin 

kapılarını açarak bağrına bastığı Suriyeli 
mülteci sayısı Irak dahil 1,5 milyon raka-
mına ulaşmıştır. Şu ana kadar, toprakla-
rımızdaki misafirlerimiz için 4 milyar 
dolar harcama gerçekleştirdik; sınır ötesi 
yardımlarla bu rakam 4,5 milyar dolara 
ulaşıyor. Bununla gurur duyuyoruz ve bu 
harcamaların, istikbale yönelik eşsiz bir 
dostluk ve kardeşlik iklimi olacağına ina-
nıyoruz.

Altını çizerek ifade ediyorum: Irak ve 
Suriye’den gelenlerin, etnik kökenleri-
ni, inançlarını, mezheplerini sorgulayan 
değil, muhtaçların tamamına kapılarını 
açan, onları doyuran, giydiren, barındıran 
bir Türkiye var. Arap, Kürt, Türkmen, Ezi-
di, Şii, Sünni, Nusayri, Hristiyan, Musevi 
demeden, hiçbir ayrım yapmadan, insana 
sadece insan olarak, sadece can olarak ba-
kan, herkese elini uzatan bir Türkiye var.

Burada açıkça ifade etmeliyim ki, vatan-
daşlarımız DAEŞ’in elindeyken, yani du-
rum çok büyük hassasiyet arzederken, 
oradaki vatandaşlarımızın can güvenliğini 
tehdit edecek açıklama ve yayınların yapıl-
ması, siyasetimiz ve medyamız açısından 
büyük bir talihsizlik olmuştur. Ancak Hü-
kümet de, güvenlik kurumlarımız da son 
derece sabırlı ve soğukkanlı davranmış, 
bu şekilde hayırlı bir netice milletimize ka-
zandırılmıştır.

Ne topraklarımızda, ne bölgemizde, ne de 
yeryüzünde, hiçbir terör örgütüne sem-
patiyle ya da müsamahayla bakmamız 
söz konusu bile olamaz. Teröre karşı ve-
rilecek mücadelede, ülke olarak her türlü 
işbirliğine açığız ve hazırız. Ancak şunu 
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da herkes bilmelidir ki, Türkiye, geçici çö-
züm arayışlarında, kendisini kullandıra-
cak bir ülke de değildir. Bunu da özellikle 
ifade ediyorum.

Irak ve Suriye’de devam eden krizleri en 
iyi analiz edebilen, çözümleri en iyi bilen 
ülke Türkiye’dir. Türkiye aynı zamanda 
bölgedeki hemen her tarafla diyalog ku-
rabilen bir ülkedir. Bölgedeki tüm terör 
örgütleriyle kararlı bir mücadele sergilen-
meli, Türkiye’nin öneri ve uyarıları da dik-
kate alınmalıdır. Aksi halde, havadan atı-
lacak tonlarca bomba, tehlikeyi ve tehdidi 
sadece geciktirebilir, sadece erteleyebilir. 
Irak’ta bu yaşanmıştır. Eski rejim devril-
miş, ama yeni rejim, bizim tüm uyarıları-
mıza, yol gösteren yapıcı eleştirilerimize 
rağmen Irak’ın tamamını kucaklayan bir 
tavır sergilememiştir. Geçici çözümlerin, 
Irak’ı, her 10 yılda bir böyle müdahalelerle 
karşı karşıya bırakması kaçınılmazdır.

Öte yandan, Suriye’nin gündem dışı tutul-
ması da, aynı şekilde çözümü palyatif bir 
hale getirecektir. Bu düşüncelerimizi, ge-
rek Cardiff ’te yapılan NATO Zirvesi’nde, 
gerekse Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
için bulunduğumuz New York’ta, ilgili ta-
raflara detaylı şekilde aktarma fırsatımız 
oldu. Genel Kurul’da, gerekse ikili görüş-
melerde bunları detaylı olarak görüştük.

İnsanlığın can çekiştiği bölgelere yarım 
ulaştırma konusunda, kararın, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin 5 dai-
mi üyesinin dudaklarında olması, küre-
sel adaleti ciddi şekilde yaralamaktadır. 
Evet… Dünya 5’ten Büyüktür! Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin reforme 

edilmesi, küresel vicdan ve küresel adalet 
adına ertelenemez bir ihtiyaçtır. Her du-
rumda, Türkiye, tezlerini en güçlü şekilde 
savunmaya devam edecektir.

DAEŞ ve Diğer Terör Örgütleriyle 
Mücadele Önceliğimiz Olacaktır

Gerek DAEŞ Terör örgütü, gerek bölgede-
ki diğer terör örgütlerine karşı etkili bir 
mücadele, önceliğimiz olacaktır. Sadece 
Türkiye’de sayıları 1,5 milyonu aşan göç-
menlerin ülkelerine dönebilmeleri, ya da 
ülkelerinde barındırılmaları aynı şekilde 
önceliğimiz olacaktır.

Şam yönetiminin derhal uzaklaştırılması, 
Suriye’nin toprak bütünlüğü korunarak, 
Anayasal ve Parlamenter sistemle, herkesi 
kucaklayan bir yönetimin acilen tesis edil-
mesi de yine önceliğimiz olmaya devam 
edecektir.

Değerli milletvekilleri,

Merhum Turgut Özal, 1 Eylül 1990’da, Yeni 
Yasama Yılının açılışında bu kürsüden ko-
nuşma yaptığında, Körfez’de önemli geliş-
meler yaşanıyor, Türkiye de bu gelişmeleri 
çok yakından takip ediyordu.

Merhum Özal, o gün şunları söylemişti: 
“Körfez bunalımında çekingen, kararsız, 
başkalarının karar vermesini bekleyen bir 
tutum ittihaz etmemiz düşünülemez. Aksi 
takdirde, Türkiye’nin âlî menfaatlerinin 
söz konusu olduğu bir meselede, tesirli bir 
ülke olma imkânını büyük ölçüde kaybe-
deceğimiz aşikârdır.”
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Evet… Merhum Özal, dünya gerçeklerini ve 
geleceğin dünyasını görerek, Körfez buna-
lımında çok isabetli bir tavır sergilemişti. 
Uyarı ve arzularının ne kadar yerinde oldu-
ğunu vefatından sonra tüm Türkiye anladı.

Bölgemizde yeni ve büyük krizler yaşanır-
ken, bu krizler, Müslüman kardeşlerimizi, 
Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi, sınır-
larımızın bu tarafını ve akrabalarımızın ol-
duğu diğer tarafını ilgilendirirken, kayıtsız 
kalmamız, çekingen kalmamız, mütered-
dit olmamız düşünülemez. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin gündemine gelmesi bek-
lenen Tezkerelerin de bu anlayış doğrultu-
sunda değerlendirileceğine inanıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,

Bu yıl, 1914’te başlayan ve bizi derinden et-
kileyen Birinci Dünya Savaşı’nın 100’üncü 
yıldönümünü idrak ediyoruz. Birinci Dün-
ya Savaşı’na sahne olan coğrafyanın, ara-
dan geçen bir asırlık süreye rağmen, istik-
rar, huzur, barış ve refahtan halen yoksun 
olduğunu üzülerek müşahede ediyoruz. 
100 yılın ardından, bölgemiz yeniden şe-
killenirken, Türkiye elbette gelişmelere se-
yirci kalacak değildir.

Komşu ve bölge ülkelerimizde, olaylara 
mezhepçi ya da çıkar odaklı bir şekilde 
yaklaşmıyoruz. Her türlü ayrımcılığa, içer-
de olduğu gibi dışarda da karşıyız. Halkın 
demokrasi taleplerine darbeci yöntemlerle 
set çekilen Mısır gibi ülkelere, tamamen 
insani ve ilkesel bir duruş sergiliyoruz. 
Kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yö-
nelsin, şiddetin her türlüsüne karşı müca-
dele veriyoruz.

Kıbrıs meselesinde, Azerbaycan top-
raklarındaki işgalin sona erdirilme-
sinde, Ermenistan’la ilişkiler ve 1915 
Olayları’nda, tamamen ilkeli, objektif ve 
barıştan yana yapıcı tutum izliyoruz. Av-
rupa Birliği’ne tam üyelik konusunda ka-
rarlılığımızı muhafaza ediyor, sergilenen 
olumsuzluklara rağmen reformlarımızı 
kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Avrupa 
Birliği’ne tam üyelik hedefi Türkiye’nin 
stratejik hedefidir ve bu yönde gayretleri-
miz kesintisiz devam edecektir. Tesis ettiği 
güven, istikrar ve reformcu yapı sayesin-
de Türkiye, 2023 hedeflerine doğru emin 
adımlarla ilerliyor.

Ekonomide Hayal Gibi Görünen 
Bir Çok Hedef Gerçeğe Dönüştü

Değerli milletvekilleri,

3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra oluşan 
güven ve istikrar ortamı, 77 milyon aziz 
milletimizin bizzat yaşayarak tecrübe etti-
ği bir büyüme ve kalkınma tesis etmiştir. 
12 yıl önce, telaffuz edildiğinde hayal gibi 
görünen, gerçekleşeceğine ihtimal veril-
meyen nice hedef, bugün gerçeğe dönüştü.

230 milyar dolar olan Türkiye’nin milli ge-
liri, bugün 3 kattan fazla artışla 820 milyar 
dolara ulaştı. Kişi Başı Milli Gelir 3 bin 500 
dolardan bugün 10 bin 500 dolara ulaştı. 
Türkiye, Uluslararası Para Fonu’yla yüksek 
faizli ağır borç anlaşmaları yaparken, bu-
gün IMF’e borcu olmayan, IMF’ten borç is-
temeyen, hatta IMF’e borç verebilecek bir 
ülke konumuna yükseldi.
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Merhum Turgut Özal’ın, 1990 yılında 
yaptığı Yeni Yasama Dönemi konuşması-
na baktığımda, orada şunu gördüm. 80’li 
yıllarda döviz sıkıntısının olduğunu ifade 
ediyor, ardından da Merkez Bankası rezer-
vinin 11 milyar dolar ile rekor kırdığını 
belirtiyor. 2002 yılında 27,5 milyar dolara 
ulaşan o Döviz rezervini, biz şu anda altın 
dahil 132,5 milyar dolara yükselttik.

Merhum Özal’ın başlattığı ve 1.500 kilo-
metresini de inşa ettiği bölünmüş yol ve 
otoyol uzunluğu 2002’de 6 bin 100 kilo-
metreye ulaşmıştı. 12 yıl içinde bu ağa 17 
bin kilometre yeni bölünmüş yol ekledik. 
Türkiye’yi Yüksek Hızlı Trenle tanıştırdık. 
Abdülhamit Han’ın hayali olan Boğaz’ın 
altına tüp geçidi, MARMARAY’ı inşa ettik. 
205 bin adet yeni dersliği, 99 yeni kamu ve 
vakıf üniversitesini eğitim sistemine kazan-
dırdık. Burslarla, yurtlarla, nakdi yardım-
larla, eğitimin önündeki engelleri kaldırdık.

633 bin konutun inşasını başlattık ve 12 
yıl içinde bunların 535 bin tanesini hak sa-
hiplerine teslim ettik.

Sağlık sistemi yeniden yapılandı; vatan-
daşımız hastanelerden insan onuruna 
yaraşır hizmet almaya başladı. 30 büyük-
şehrimiz dahil, ihtiyaç tespit edilen diğer 
illerimizle birlikte 52 bin yatak kapasiteli 
64 Şehir Hastanesi ülkemize, inşallah şura-
da iki  üç yıl içinde kazandırılmış olacak. 
Bu Şehir Hastaneleriyle birlikte, inşallah, 
Türkiye’nin sağlık altyapısı adeta yeniden 
kurulmuş olacak.

12 yıl içinde 268 Baraj ve 53 Gölet inşa 
edildi; şu anda, 78 baraj ve 426 göletin 

inşası devam ediyor. Tarımda, sulamada, 
enerji alanında, çevre ve şehircilikte, sa-
vunma sanayinde Türkiye ilklerle, rekor-
larla tanıştı.

İnanıyorum ki Türkiye, istikrar ve güven 
içinde, tüm bu kazanımlarını hem koru-
yacak, hem de çok daha ileri seviyelere 
taşıyacaktır.

İstanbul’a inşa edilen Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü, 3’üncü Havalimanı, Boğaz’ın al-
tına inşa edilen iki katlı Tüp Geçit, İzmit 
Körfezi’ne inşa edilen asma köprü, İstan-
bul-İzmir otoyolu, yeni Yüksek Hızlı Tren 
hatları, Ovit Tüneli, TANAP Projesi, GAP, 
DAP ve KOP Projeleri ve diğer nice büyük 
projemiz kesintisiz sürecek; bu büyük pro-
jelere, Kanal İstanbul gibi yeni büyük pro-
jeler eklenecektir.

Türkiye ekonomisi, son derece sağlam, is-
tikrarlı ve güvenli bir zeminde büyümesini 
sürdürüyor ve inşallah sürdürecek. 2015 
yılında, Türkiye’nin G-20 Dönem Başkan-
lığını üstlenecek olması, küresel ekonomi-
deki belirleyici yerimizi de bir kez daha 
teyit edecektir. 2023 hedefimiz olan 2 tril-
yon dolar milli gelir, 25 bin dolar kişi başı 
milli gelir ve 500 milyar dolar ihracat asla 
hayal değildir.

İşte bugün eylül ayı ihracat rakamları açık-
landı ve yeni bir rekor kırıldı. 2002 yılında 
36 milyar dolar olan ihracatımız  bugün 
itibariyle 158 milyar dolar ile tarihinin en 
yüksek seviyesine ulaştı. Tabi haber geldi-
ğinde kitaplar basıldığı için  size dağıtılan 
kitapçıklara bu giremedi kusura bakmayın.
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İçerden ve dışardan, gerek medya, gerek 
uluslararası kredi derecelendirme kuru-
luşları eliyle yapılan algı operasyonları 
Türkiye ekonomisini büyüme yolundan 
asla alıkoyamaz. Emekle ve alın teriyle bu-
günlere ulaşan Türkiye ekonomisi, yine 
emekle, alın teriyle, çalışma barışıyla gele-
ceğe yürüyecektir.

İnşallah, Hükümetimiz, muhalefetimiz, 
Meclisimiz, tüm kurum ve kuruluşlarımız 
bir arada çalışarak, milletimiz için son de-
rece önemli bu hedefleri tutturacaklardır.

İnkâr Politikaları ve Ötekileştirme 
Türkiye’ye Ağır Bedeller Ödetti

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri,

Gerilime, kutuplaşmaya, kamplaşmaya 
sarf edecek artık tek bir saniyemiz bile 
yoktur. Türkiye, iç çekişmeler ve sanal ge-
rilimler nedeniyle, on yıllar boyunca ener-
jisini ne yazık ki heba etmiştir. Terör ve 
terörü besleyen red, inkâr ve asimilasyon 
politikaları, ayrımcılık ve ötekileştirme, 
Türkiye’ye ağır bedeller ödetmiştir.

Sünni diyerek, Alevi diyerek; Hristiyan, 
Musevi diyerek; Türk, Kürt, Arap, Gürcü, 
Laz, Çerkez, Abaza, Roman, Boşnak, Er-
meni, Rum, Ezidi, Süryani ve diğerlerini 
ayrıştırarak; aslında zenginliğimiz olan bu 
farklılıklar üzerinden gerilim üretilerek, 
Türkiye on yıllar boyunca enerjisini baş-
ka alanlara yoğunlaştırmak zorunda kal-
mıştır. Yasaklar, kısıtlamalar, değerlerin, 
inançların, kültürlerin üzerindeki baskı-
lar, toplumu huzursuz etmekten başka hiç-
bir amaca hizmet etmemiştir.

Bölgemizin büyük değişim yaşadığı bir dö-
nemde, dünyanın küresel krizin etkisinde 
olduğu bir dönemde, Türkiye, kendi özgün 
ve özgüvenli politikalarıyla, bütün bu kriz-
lerden kazançlı çıkacak tecrübeye sahiptir.

Enerjimizi heba etmek yerine, 2023 hedef-
lerine; ardından da 2053 ve 2071 hedefle-
rine yoğunlaştırarak, karşılıklı saygı, hoş-
görü ve kardeşlik hukuku içinde geleceğe 
yürüyeceğiz. ‘Yeni Türkiye’de, yeni bir si-
yaset artık kaçınılmazdır.

Şiddetin, terörün, silahların ve sokak ey-
lemlerinin gölgesinde değil; istismarın pe-
şinde değil; Türkiye’yi büyütmenin ve kal-
kındırmanın mücadelesinde bir siyaset, 
Türkiye’yi uçuracaktır. Korkutarak, kutup-
laştırarak, kamplaştırarak yapılan değil, 
kucaklaştıran bir siyaset Türkiye’yi hedef-
leriyle ve hayalleriyle buluşturacaktır.

İktidar da, muhalefet de, böyle bir anlayış-
la, kader ortaklığı yaparak, ülkenin ve mil-
letin hizmetinde olmak zorundadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, en başta 
bu Genel Kurul Salonu’nda, nezaketi, hoş-
görüyü, empatiyi; yumruklaşmayı değil, 
musafahayı öne çıkararak, vekilliğini yap-
tığı milletin takdirine mazhar olacağına 
inanıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 12’inci Cum-
hurbaşkanı, halkın oylarıyla seçilmiş ilk 
Cumhurbaşkanı olarak, Anayasanın çizdiği 
yetkiler dairesinde, ülkemin ve milletimin 
hizmetinde olacağımı da burada bir kez 
daha hatırlatmak isterim. Seçilmiş bir Cum-
hurbaşkanı, seçilmiş bir Hükümet, yapıcı 
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bir muhalefet, inşallah, Türkiye’de yeni bir 
hamle sürecini başlatacak, ‘Yeni Türkiye’yi 
yeni hedeflerle kucaklaştıracaktır.

Allah hepimizin yar ve yardımcısı ol-
sun. Rabbim, ülkemizi, milletimizi, tüm 
insanlığı hayırlara vasıl etsin. 24’üncü 
Dönem, 5’inci Yasama Yılı’nın hayırlı ol-
masını diliyor, emeğiniz, alınteriniz için 
şimdiden her birinize teşekkür ediyor, 
başarılar diliyorum.

Sizlerin ve sizlerin şahsında aziz milletimi-
zin, tüm İslam Dünyasının mübarek Kur-
ban Bayramı’nı şimdiden kutluyor; Bay-
ramın ülkemize, en çok da yeryüzündeki 
mazlum ve yoksullara felah getirmesini 
niyaz ediyorum.

Sağolun, varolun, Allah’a emanet olun. 
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Bilim, sanat ve medya dünyamızın çok de-
ğerli mensupları, değerli kardeşlerim, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
muhabbetlerimle selamlıyorum. 

Önce Star Gazetesi’ne, Sayın Ethem San-
cak, Sayın Murat Sancak, Sayın Mustafa 
Karaalioğlu’na, Üstad Necip Fazıl Kısakü-
rek adına merhumun değerli evladına bu 
anlamlı ödülleri ithas ettikleri için Star 
Grubu’na huzurlarınızda şükranlarımı ifa-
de ediyorum.

Ödül jürisinde yer alan değerli büyükleri-
mize, değerli sanatçı ve akademisyenleri-
mize ayrıca burada teşekkür ediyorum. Bu 
yıl ilk kez verilecek olan Necip Fazıl Kısa-
kürek ödüllerine layık görülen şair, yazar 
ve mütefekkirlerimizi burada özellikle teb-
rik ediyor kendilerine uzun, hayırlı yeni 
başarılarla dolu bir ömür Allah’tan niyaz 
ediyorum. 

“Bir büyük umudu, aşkı, sevgiyi büyüten 
ölüme, dirime ve aşka düğüne gider gibi 

Üstad, Bir Nesle Özgüven 
Aşılamıştır

Star Gazetesi Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri Dağıtım Töreni 
İstanbul | 2 Kasım 2014 
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gideriz” diyen bir modern zaman dervi-
şi şair Hüseyin Atlansoy’u tebrik ediyo-
rum. Yalnızlığa, ölüme, yabancılaşmaya 
bir pencere açan o pencereden umuda, 
sevgiye ve geleceğe bakan genç yazarımız 
Güray Süngü’yü aynı şekilde tebrik ediyo-
rum. Bize medeniyetimizin zirvesi Mimar 
Sinan’ı hatırlatan eserleri ile tarihi ve bu-
günü kucaklaştıran değerli akademisye-
nimiz Gülru Necipoğlu’nu, yine bu ödüle 
layık görüldüğü için kutluyorum. Bir kitap 
aşığı olan kültürümüze, medeniyet tarihi-
mize eşsiz katkılar sunan, aynı zamanda 
sahip olduğu hazineyi öğrenci yetiştirmek 
suretiyle genç nesillere de aktaran akade-
misyenimiz İsmail Erünsal hocamızı aynı 
şekilde tebrik ediyorum. 

Necip Fazıl Saygı Ödülü “İlk olarak kime 
verilmeli” diye sorulduğunda sanırım her-
kesin aklına o gelecektir. Selamlamasını 
dahi “Dostlarım sizi antifaşist, antiemper-
yalist, antikapitalist ve antifiravunist duy-
gularımla selamlıyorum” diye yapan, “in-
sanın en çok kalbi temiz olmalıdır” diyen 
sevgili Nuri Pakdil’i özellikle kutluyorum. 
Nuri ağabeyimize, bize ‘klas’ ve ‘devrimci’ 
başkaldırıyı öğrettiği için şahsım, yol arka-
daşlarım, ülkem ve milletim adına sonsuz 
şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye’deki Fikir Hayatının 
Böyle Bir Ödüle İhtiyacı Vardı

Değerli kardeşlerim, 

Hiç şüphesiz Türkiye’nin, Türkiye’deki 
kültür, sanat ve fikir hayatının böyle bir 
ödüle ihtiyacı vardı. Şahsen bu ödülü son 
derece önemli, son derece anlamlı buluyo-

rum. Türkiye artık zincirlerinden, pranga-
larından, dar kalıplarından kurtulurken, 
kültür, sanat ve fikir hayatının da kendisi-
ne musallat olan vesayetten kurtulmasının 
zamanı gelmişti. Türkiye’de ve dünyada 
şairlerin, yazarların, mütefekkirlerin adı-
na çok sayıda ödül veriliyor. Bu ödüllerin 
birçoğuna baktığınızda, belli kalıpları aşa-
madığını, belli ideolojik gözlükleri atama-
dığını, kendisine musallat olan vesayetten 
kurtulamadığını görüyoruz. Ödül ve teş-
viklerin belli çevrelerde gidip geldiğini, 
belli camiaların içine hapis olduğunu ve 
belli kalıpların dışına çıkamadığına şahit 
oluyoruz. 

İşte Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri, en 
başta bu dar kalıpları parçalayacak, kültür 
ve sanat dünyasındaki vesayete karşı çıka-
cak, sanatta ve fikirde dahi egemen olan 
al gülüm ver gülüm anlayışını inşallah 
ortadan kaldıracaktır. Bu ödüllerin, aydın 
baskısına, aydın vesayetine karşı, bir itiraz 
olduğu umudunu taşıyorum. Kendi dar 
ideolojik camiası dışında, hiç kimsenin şii-
rine, hikâyesine, makalesine, fikrine itibar 
etmeyen anlayışa karşı; Necip Fazıl ödül-
leri bir çıkış noktası olacaktır. Kendi klanı 
dışında yapılan filmlere, sanat eserlerine, 
kültür ve sanat ürünlerine itibar etmeyen 
mütekebbir, müstekbir ve yabancılaşmış 
aydın zihniyetine karşı; Necip Fazıl Ödülle-
ri kucaklayıcı, kuşatıcı, objektif bir anlayı-
şı inşallah hakim kılacak, bize bu toprağın 
sesini, kokusunu, nefesini taşıyacaktır. 

İşte onun için, bu ödüller kalıcı olmak zo-
rundadır. İşte onun için, bu ödüllerin say-
gınlığı en güçlü derecede korunmalıdır. 
Hatta Allah izin verirse, bu ödüller yereli 



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru

51

aşmalı, uluslararası bir boyut kazanmalı, 
uluslararası alanda da bir itibara, bir güce 
kavuşmalıdır. 

Değerli kardeşlerim, 

Bu ödüllerle ilgili bir başka boyutta, el-
bette taşıdığı isimdir. Bu ödüller, Üstad 
Necip Fazıl Kısakürek’in o aziz hatırasını 
yâd ederken, aynı zamanda o aziz hatıra 
ve o unutulmaz isim üzerinden ödül sa-
hiplerine de eşsiz bir paye veriyor. İnşal-
lah uzun yıllar bu paye dağıtılmaya de-
vam edilecektir. 

Burada Üstad Necip Fazıl ile ilgili birkaç 
önemli noktayı tekrar hatırlatmak isterim. 
Kendisini şahsen de tanıma bahtiyarlığı-
na eriştiğim, hatta hatta takdim fırsatını 
yakaladığım Üstad’a jübile yapacağımız 
yıllara dönmek istiyorum. O dönem, Üni-
versite Öğrencisiydim. Milli Türk Talebe 
Birliği’nde, bu jübilede sunum yapmak 
için iki genç artık finale kalmıştı. Jübilede 
finale kalan iki gençten bir tanesi bendim. 

Bazıları, Üstadı mütekebbir olarak göster-
mek isterler, asla Üstad mütekebbir değil-
di. Nitekim, orada diğer arkadaşım, ben-
den önce takdimini yapmaya başladı, dört 
a4 sayfası takdim hazırlamış. Tabii öyle 
övdü, öyle övdü, öyle övdü ki, artık Üstad 
bu övgülere dayanamadı -ne söylediğini 
söylemeyeceğim o bende kalsın- ve yerin-
den kalkarak, o kendine has üslubuyla bir 
ifade kullandı, orada iş kesildi. Ondan son-
ra sıra bana geldi, bende şöyle avuç içi iki 
karta takdim hazırlamıştım. Nitekim tak-
dimi yaptım, Üstad orada “Benim takdimi-
mi bu genç yapsın” dedi ve işi bana bıraktı. 

Ve o o jübilede takdimi yapmak bu fakire 
kaldı. 

Üstad, Aslında Bir Aksiyon 
İnsanıydı

Tabii jübile etkinliği, “Milli Gençlik Gecele-
ri” olarak devam etti. İstanbul, İzmir, Anka-
ra ve her yerde Üstad ile beraber dolaştık, 
hamdolsun, bu şekilde kendisine ve mer-
hume refikalarına eşlik etme şerefine nail 
oldum. Kendisini gayet yakından çok daha 
iyi tanıdım, ama benden tabii çok çok iyi 
tanıyanların bu salonda olduğunu da bili-
yorum. Üstad Necip Fazıl, işte o söylendi-
ği gibi eğer ‘Mütekebbir’ olmuş olsaydı, o 
dört a4 sayfasıyla takdimi yapan arkada-
şımızı tercih ederdi, etmedi. Benim sunu-
mum daha mütevazıydi, bizi orada takdir 
etti. Çünkü Necip Fazıl aslında bir aksiyon 
insanıydı. Necip Fazıl, o dönemde yüzler-
ce, bugün ise yüz binlerce genci dünyaya 
hazırlamış, tek başına bir okul ve ekoldü. 

Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekiyo-
rum, Necip Fazıl’ın bir selefi yoktu. Belki 
“Mehmet Akif ” diyeceksiniz. Mehmet Akif, 
Osmanlı Cihan devletinin son münevver-
lerindendi. Ne yazık ki, Cumhuriyet döne-
minde fikirlerini özgürce ifade edebileceği, 
yeni bir fikir iklimi inşa edebileceği zemin 
olmadı. Cumhuriyet ile birlikte, ortada 
yeni bir devlet, yeni bir alfabe, yeni bir dil, 
yeni bir kültür, sanat, fikir anlayışı vardı. 
Özellikle tek parti döneminde kültür, sa-
nat ve fikir belli kalıplara hapsedilmişti ve 
bu kalıpların dışına çıkabilme imkânı da 
yoktu. Yani mazi ile köprüler atılmış, irti-
bat koparılmış ve gelenek adeta baltalan-
mıştı. Necip Fazıl, işte böyle bir atmosferin 
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insanıydı. Her şey yeniden başlarken, her 
şey bir anlamda yabancılaşırken; Necip 
Fazıl yerli olmayı, bize özgü olmayı, mazi 
ile irtibat kurmayı başarmış, üstelikte tüm 
saldırılara karşı bu mücadelesini kararlı-
lıkla devam ettirmişti. 

Özellikle genç kardeşlerimin şunu bilme-
sini isterim; Necip Fazıl, bugün bile Tür-
kiye için genç nesiller için, Türkiye’deki 
hak mücadelesi için, çok büyük bir talihtir. 
Kimse yokken, Necip Fazıl vardı. Her türlü 
saldırının karşısında, tüm o saldırıları üze-
rine çeken ve o saldırıları püskürten bir 
Necip Fazıl vardı. Bir abi arayan, bir rehber, 
bir yol gösterici arayan, fikir açlığı içinde-
ki genç nesiller için, önlerinde dimdik du-
ran azametle duran bir Necip Fazıl vardı. 
Statükonun gölgesinde kendisine itibar ve 
şöhret devşirenlere karşı, yapayalnız bir 
Necip Fazıl vardı. Arkasına Türkiye’deki, 
hatta dünyadaki ideolojileri alıp, oradan 
kendisine şöhret devşirenlere karşı, kendi 
milli değerlerine sımsıkı sahip çıkıp, ayak-
ta kalabilen bir Necip Fazıl vardı. 

Üstadın şu sözlerini burada özellikle aktar-
mak istiyorum, gerçekten çok çok entere-
san çok çok anlamlı:

“Su, elektrik, telefon, gaz, ilaç yok. 

İman, ahlak, insaf, idrak, lügatlerde bile yok. 

Mektep, kitap, disiplin, bilen, yazan, aldıran 
yok! 

Umumi manzara her sahada mecnun kemiyet, 

Mazlum keyfiyet, mahkum fazilet, mestur fe-
laket, 

Mezun hıyanet, meşum akıbet; 

Heceleyen yok! ama bir şey var; 

Büyük Türkiye hayali…” 

İşte, Necip Fazıl budur. Bütün yokların ara-
sında bahanelere sığınmayıp, Büyük Tür-
kiye idealinin peşinde mücadele veren bir 
büyük mütefekkir. İşte bu azim, bu kararlı-
lık, bu özgüvendir ki, yoklukların içindeki 
bir Türkiye’yi, varlık içinde bir Türkiye’ye 
tahvil etmiş, büyük ve ‘Yeni Türkiye’ye gi-
den yola başını koymuştur. 

Bugün Eğer ‘Yeni Türkiye’ 
Diyorsak, Bunda Necip Fazıl’ın İzi 
Vardır

Bugün eğer ‘Yeni Türkiye’, ‘Büyük Türki-
ye’ diyebiliyorsak; bunda Necip Fazıl’ın izi 
vardır, eseri vardır, alın teri, gayreti, mü-
cadelesi vardır. O kadar azimliydi, o kadar 
dimdik ve o kadar heybetliydi ki, görünce 
dahi “İşte kaybettiğimizi bulduk” diyebile-
ceğiniz bir şahsiyetti. Düşünün ki cümlele-
re, kelimelere, harflere en ağır baskıların 
uygulandığı bir dönemde, kahramanca 
öne çıkıp “Ben varım” diyebilen, madem-
ki “Ben varım” o zaman “Türkiye vardır” 
diyebilen, hatta “Benim olmadığım yerde 
kimse yoktur” diyebilen bir özgüven abi-
desiydi. 

Bazıları onun şiirlerini hiç okumamış ola-
bilir, bazıları onun yazıların hiç okuma-
mış, fikirlerini hiç dinlememiş olabilir, 
ama inanın bugün sahip olduğumuz fikir, 
aksiyon, dimdik duruş ve özgüven onun 
verdiği mücadelenin, onun kararlı duru-
şunun, onun diklenmeden dik duruşunun 
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bir eseridir. Necip Fazıl, bir nesle şiirden, 
hikâyeden, yazıdan ziyade özgüven aşıla-
mıştır. İşte o özgüven, bugünleri inşa et-
miştir. Diyordu ki Necip Fazıl; 

“Bize kuru akıllar değil, ulvi divaneler lazım. 

Bize babasından meccanen devşirdiği 

İman ruhunu kilitli dolabında ekşitenler ve 
kokutanlar değil, 

Onu her an ocak üzerinde tutan ve fıkır fıkır 
kaynatanlar lazım. 

Bize mafsal yerlerindeki maddi alışkanlıkla 
kıbleye dönüp, 

Allah huzurunda iskelet kıvamı halinde du-
ranlar değil, 

Ruh şahlanışı içinde dizilenler lazım.” 

İşte hayatı boyunca, bu idealin mücadele-
sini verdi. Şiiriyle, hikâyeleriyle, yazılarıy-
la, tiyatro eserleriyle, konferanslarıyla bize 
bu ruhu aşılamanın mücadelesini verdi. 

Necip Fazıl’a farkına vardıklarımız kadar, 
onun mücadelesi sayesinde ulaştığımız 
ve fakat farkına varmadıklarımız için de 
borçluyuz. Bugün eğer dünün ezilmişleri, 
mazlumları, ötekileştirilmişleri siyasette 
‘Bende varım’ diyor, adaletle yönetme-
nin mücadelesini veriyorsa bunda Necip 
Fazıl’ın aşıladığı özgüvenin etkisi vardır.

Bugün eğer yerli, milli değerlerle örtü-
şen şiirler, romanlar, hikâyeler yazılıyor, 
filimler yapılabiliyorsa bunda Necip Fa-
zıl duruşunun etkisi vardır. Bugün eğer 
Türkiye’nin belli bir kesimini, sessiz yığın-

larını köylü, taşralı, cahil, geri kafalı diye 
tahkir eden mütekebbirlerin karşısında; 
“Hadi oradan sende kimsin” diyebilen ce-
saret varsa, inanın bunda Necip Fazıl’ın 
çok büyük katkısı bulunuyor. İşte böyle 
büyük bir fikir ve mücadele insanı adına 
ödül dağıtılmasını çok çok önemsiyorum. 

Üstad Necip Fazıl adına verilen ve inşallah 
uzun yıllar verilecek bu ödüller, tekerlerin 
kırılması, belli alanlarda da statükonun 
güç kaybetmesi, kültür, sanat ve fikir dün-
yasında vesayetlerin son bulması anlamı-
na gelir. 

Necip Fazıl İçin Fikir Çilesi de, 
Fikir Namusu da Önemliydi

Burada bir hususa da değinmek zorun-
dayım, Necip Fazıl için “Fikir çilesi” de, 
“Fikir namusu” da son derece önemli kav-
ramlardı. Hatta şunu da söylemem lazım; 
hata yaptığında hatasını kabul eden, ama 
doğru bildiğinden, hak bildiğinden de asla 
vazgeçmeyen bir fikir namusuna sahipti. 
Şu anda, esen her rüzgârın önünde eğilen, 
çıkarlarına göre tavır belirleyen, dün söy-
lediğinin tam tersini bugün söylemekten 
kaçınmayanlara bakınca, Necip Fazıl’ın 
geçmişten alıp, bugüne miras bıraktığı “Fi-
kir namusunu” daha iyi anlıyoruz. 

İşte en son birisi çıktı, yazdığı bir makale-
de, devletin geleceği adına seküler güçle-
ri sorumluluk almaya davet etti. Bundan 
7 yıl önce, kendisinden başkasına hayat 
hakkı tanımayan ırkçı kesimler “Ordu gö-
reve” diye çağrılar yapıyorlardı. Zamanın 
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cilvesine bakın ki, bugünde aynı şekilde, 
kendisinden başkasına hayat hakkı tanı-
mayan, aynı şekilde ırkçı zihinler, devletin 
geleceği adına seküler güçleri göreve davet 
ediyor. 

Eğer fikrin namusu yoksa, ahlakı yoksa, 
fikrin ruhu yoksa, işte böyle insan en uç-
larda döner durur. Bir gün bakarsınız dev-
let düşmanı olmuş, bir gün bakarsınız dar-
becilik yapıyor, bir gün bakarsınız barış 
güvercini olmuş, bir gün bakarsınız eline 
taş almış askere atarak teröristlik yapı-
yor, bir gün bakarsınız ırkçılıktan şikâyet 
ediyor, bir gün de bakarsınız kendisinden 
nefret eden ırkçılardan darbe dileniyor.  
Bununla da asla bir tek kişiyi kastetmiyo-
rum. Türkiye’nin son 12 yılına bakın, fikir 
gelgitlerine bakın orada çok sayıda böyle 
örnek göreceksiniz. En uç fikirlerin, ortak 
çıkarlar söz konusu olunca nasılda ‘fikri’ 
ve ‘Fikrin namusunu’ bir kenara bırakıp it-
tifaklar kurduklarını göreceksiniz. 

Necip Fazıl, kendisinden öncekiler gibi, 
bize, ahlakı olmayan her mücadelenin 
yanlış olduğunu öğretti. İnşallah bizler-
de, bizden sonraki nesiller de mücadeleyi 
ahlakla, namusla, adaletle sürdürmenin 
gayreti içinde olacağız. Başkalarının yan-
lış yapıyor olması, bizim yanlış yapmamızı 
mazur ve meşru hale getirmez. Onlar ne 
kadar eğilirse eğilsin, biz elif gibi dimdik 
duracağız. 

Üstad Necip Fazıl’ı bugün bir kez daha rah-
metle, minnetle yad ediyorum, mekanı in-
şallah cennet olsun. Rabbim onu rahmeti 
ile kuşatsın diyorum. Onun aziz hatırasını 

bu ödülle yaşatacak olan Star Medya gru-
buna tekrar teşekkür ediyorum. İlk defa 
verilen bu ödüllere layık görülen değerli 
yazar, bilim insanı ve mütefekkirlerimizi 
tebrik ediyor, hepinizi sevgi ile saygıyla 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun. 



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru

55

Çok değerli kardeşlerim, sevgili canlar, 
değerli hanımefendiler, beyefendiler, bu 
mübarek Muharrem akşamında sizleri 
en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor, tut-
tuğunuz oruçların, yaptığınız ibadetlerin 
Hak katında kabul olmasını gönülden ni-
yaz ediyorum.

Bizleri, Ramazan-ı Şerif ’in ardından, bir 
Muharrem ayına daha eriştiren Rabbimize 

hamd-ü senalarımızı sunuyor; Muharrem 
orucunun Ramazan orucundan sonra en 
faziletli oruç olduğunu bizlere bildiren 
Peygamberimiz Efendimize salat ve selam-
larımızı gönderiyoruz.

Hicri 61 yılında, 10 Muharrem gününde, 
Kerbela’da şehit edilen Hazret-i Hüseyin 
Efendimiz ve Ehl-i Beyt’i, şehadetlerinin 
1.375’inci sene-i devriyesinde bir kez daha 

Mezhep Savaşının Panzeri 
Türkiye’dir

Muharrem İftarı | İstanbul | 3 Kasım 2014
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kemal-i edeble ve hürmetle yadediyor; 
Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi Hüseyin 
Efendimiz ve Ehl-i Beyt’in üzerine olsun 
diyoruz.

Mazlum, maktül ve şehit Hüseyin 
Efendimiz’le birlikte, bugün, arşın yanına 
asılmış küpelerden bir diğeri olan Hazreti 
Hasan Efendimizi ve babaları Şah-ı Mer-
dan, Allah’ın Arslanı, Ali’yyül Mürteza 
Efendimizi de hürmetle yâdediyor, Allah’ın 
selamı üzerlerine olsun diyoruz.

Değerli kardeşlerim, sevgili canlar,

10 Muharrem, 1.375 yıl önce Kerbela’da 
yaşanan facia dolayısıyla, biz Müslüman-
ların hatıralarına acı bir hadise olarak nak-
şedildi. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki, 10 
Muharrem, sadece Kerbela hadisesi vesile-
siyle değil, insanlık tarihindeki, peygam-
berler tarihindeki nice önemli olayın vuku 
bulduğu tarih olarak da bilinir. Hazreti 
Adem’in tevbesi bu günde kabul olunmuş, 
Hazreti Musa denizi bu günde ikiye ayır-
mış, Hazreti Yusuf kuyudan bugünde çık-
mıştır. Hazreti Nuh’un gemisinin Cudi’ye 
bir 10 Muharrem günü vasıl olduğu, Haz-
reti İsa’nın 10 Muharrem’de doğup, yine 
bir 10 Muharrem’de göğe alındığı, Hazreti 
Eyyüb’ün 10 Muharrem’de hastalığından 
şifa bulduğu rivayet edilir.

Burada şu hususun altını kalın çizgilerle 
çizmek isterim, 10 Muharrem, bir ibret ta-
rihidir. 10 Muharrem, insanlığa en büyük 
derslerin verildiği tarihtir. Hazreti Adem, 
Cennetten çıkarılmak gibi bir büyük im-
tihandan, 10 Muharrem’de tevbe ederek 
geçmiştir. Hazreti Musa, Firavun’un zul-

münden, bir 10 Muharrem günü denizi 
yararak kurtulmuştur. Hazreti Nuh ve 
Kavmi, sadece tufandan değil, içlerinde-
ki zalimlerden de bir 10 Muharrem günü 
kurtulmuştur. Hazreti İsa’nın, uğradığı 
ihanet neticesinde göğe alınması, bir 10 
Muharrem’de gerçekleşmiştir.

Kerbala’daki İbretlik Ders 
İyi Okunmamış ve Tatbik 
Edilmemiştir

Hiç kuşkusuz, Efendimiz Hüseyin ve Ehl-i 
Beyt’in 10 Muharrem’de uğradığı felaket 
de, insanlık tarihindeki bu olaylar kadar 
bir ibret vesikası, insanlık için bir derstir. 
Hazret-i Hüseyin, Hak yoluna koyduğu 
canı ile, bize, iyi ve kötü arasındaki farkı öğ-
retmiştir. Hazreti Hüseyin, bir 10 Muhar-
rem günü, bize Hak ve Batıl mücadelesini 
göstermiştir. Hazreti Hüseyin Efendimiz, 
Kerbela’da bize, fedakârlığı, cefakârlığı, 
Hak’ta sebatı ve sabrı öğretmiştir. Ama en 
önemlisi, Hazreti Hüseyin bize, Kerbela’da 
can feda ederek, fitneden kaçınmayı, nifak-
tan uzak durmayı, yani kardeşliği, yani bir-
liği öğretmiştir. Kerbela, ortak tarihimizde 
ve ortak hafızamızda, son derece acı, ama 
son derece ibretlik, derin mi derin dersler-
le, hikmetlerle dolu bir hadisedir.

Sevgili canlar,

Üzülerek ifade etmeliyim ki, Hazreti Hüse-
yin Efendimizin Kerbela’da, canını ortaya 
koyarak verdiği ibretlik ders, iyi okunma-
mış, iyi öğretilmemiş, öğrenilmemiş, tat-
bik edilmemiştir. Kerbela, tefrikanın değil, 
tam tersine, Hazreti Hüseyin Efendimizin 
verdiği ibretlik ders ile, uhuvvetin vasıtası-
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dır. Kerbela’dan tefrika çıkarmak, çok açık 
söylüyorum, Yezid’in yanında durmaktır. 
Kerbela’dan uhuvvet, yani kardeşlik dersi 
çıkarmak ise, hiç şüphesiz ki Hazreti Hüse-
yin ve Ehli Beyt’in yanında durmaktır.

Kardeşlerim,

Tam 1.375 yıldır, Hazreti Hüseyin ve Ehl-i 
Beyt’e ağıtlar yakıyoruz. 1.375 yıldır, Ker-
bela acısını daha dün yaşanmış gibi hafıza-
mızda sıcak tutuyoruz. 1.375 yıldır acıyla 
gözyaşı döküyoruz. Ancak, ne büyük bir 
tezattır ki, 1.375 yıldır, neredeyse her gün 
Aşura’yı, neredeyse her gün tekrar tekrar 
Kerbela’yı yaşıyoruz.

İşte şu son yıllarda, geniş coğrafyamızın 
her bir karışının adeta bir Kerbela oldu-
ğunu üzülerek müşahade ediyor; 1.375 
yıl sonra her karışı Kerbela olan bir coğ-
rafya için derin bir hüzne garkoluyoruz. 
Hepimiz çok çok iyi biliyoruz ki, varolan 
manzara, ne Hazreti Hüseyin efendimi-
zin, ne Hazreti Hasan, ne Aliyyül Mürteza 
Efendimizin, ne de Resul-i Ekrem Sallal-
lahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin tasvip 
edeceği bir manzaradır. Hazreti Hüseyin 
Efendimiz, kahramanca can verirken, böy-
le bir manzara için can vermedi. Hazreti 
Hüseyin Efendimiz, Şehitlerin Seyyidi ün-
vanını kuşanırken, böyle bir tefrikayı asla 
arzu etmedi.

O zaman, “bu nedir” diye sormamız gere-
kiyor. Evet, “nereye gidiyoruz” diye sorma-
mız gerekiyor. Önce samimiyetle kendimi-
ze, sonra da kardeşimize,  “bu hal nedir” 
diye sormamız, en güçlü şekilde bu hali 
sorgulamamız gerekiyor.

Kardeşlerim,

Irak’ta, üzerine bombaları bağlayan ka-
tiller gidiyor, başka mezhepten olan Müs-
lümanların arasına dalıyor, camilerde, 
türbelerde, Müslümanları katlediyor. Ken-
dilerine istedikleri kadar sıfat taksınlar, Şii 
desinler, Sünni desinler… Onların tek sıfatı 
vardır, o da ‘katil’dir.

Terör Örgütleri, Belli 
Mezheplerden Militan Devşiriyor

Terör örgütleri, belli mezheplere sırtlarını 
dayıyor, belli mezheplerden militan devşi-
riyor, belli mezheplerin mensupları tara-
fından korunuyor ve kollanıyor. Kendileri-
ne ister Şii, ister Sünni, ister Nusayri, ister 
Alevi desinler. Kendilerine Selefi, Vehhabi 
desinler, aslında onların tek sıfatı vardır, o 
da teröristtir.

Öyle ülkeler var ki, teröriste Şii sıfatını 
takıp, terörü meşrulaştırabiliyor; Nusayri 
deyip devlet terörünü, katliamı meşrulaş-
tırabiliyor. Öyle ülkeler var ki, terörist, ka-
til Sünni diyerek vahşeti meşrulaştırıyor. 
Hazreti Hüseyin’in izinden gittiğini söyle-
yip Yezidleşenleri; Hazreti Nebi’nin izin-
den gittiğini söyleyip İblisleşenleri büyük 
bir iç burkuntusuyla izliyoruz.

Artık, şu ayrımı çok net bir biçimde yap-
mak zorundayız: Katil, şii ya da sünni ol-
maktan önce katildir. Terörist, alevi ya da 
selefi olmaktan önce teröristtir. Camide 
namaz kılanların arasına girip, üzerindeki 
bombayı patlatana, Şii deyip de bu cinaye-
tini meşrulaştırmak, hiç şüphesiz Yezid’in 
safında yer almaktır. Türbelere girip, üze-
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rindeki bombayı patlatmak suretiyle ço-
cukları dahi katledene, Sünni deyip bu kat-
liamını meşrulaştırmak da hiç tereddütsüz 
Yezid’in yanında saf tutmaktır.

300 bin insanı, kadınları, çocukları, acı-
masızca katleden bir katile, sırf Nusayri 
olduğu için göz yummak, ona karşı sessiz 
kalmak, Hazreti Hüseyin’in hatırasına hür-
metsizliktir. Acımasızca baş kesen, vah-
şeti meşrulaştıran terör örgütlerine, sırf 
Sünni diyerek sempati beslemek, Hazreti 
Hüseyin’e, Ehl-i Beyt’e, Hazreti Nebi’ye ve 
Hazreti Kur’an’a açık bir saygısızlıktır.

İşte bugün, bütün sıfatlarımızı bir kena-
ra koyarak, sadece bir insan, sadece bir 
Müslüman olarak, tüm bu hadiseleri, tüm 
bu cinayetleri, kalbimizle, gönlümüzle, 
vicdanımızla sorgulamak zorundayız. Bu 
sorgulama yapılmadığı müddetçe, Hazre-
ti Hüseyin’in şehadetinden gerekli ders 
çıkarılmadığı müddetçe, coğrafyamızda 
kardeş kanı oluk oluk akmaya maalesef 
devam edecektir.

Biz, Kerbela’da Yezid’in 
Ordusunun Karşısında Olan 
İnsanlarız

Sevgili canlar, sevgili kardeşlerim,

İslam coğrafyasını tefrik eden ve kana bu-
layan sebeplerin hiç biri çözümsüz değil. 
Bu kan, bu gözyaşı, inanın boşuna akıyor. 
Bu çatışmalar, bu kavgalar, bu öfke, inanın 
son derece yapay gerekçelere dayanıyor. 
Biz, acılardan kan davaları, öfke, nefret çı-
karan bir ümmet değil; acılardan kardeş-
lik, dayanışma, uhuvvet çıkaran bir üm-
met olmak zorundayız.

Biz, Kerbela’da hep birlikte Yezid’in or-
dusunun karşısında olan insanlarız. 
Biz, Dersim’de, hep birlikte zulmün kar-
şısında olan insanlarız. Sivas’ta, Gazi 
Mahallesi’nde, Çorum, Kahramanmaraş’ta, 
her türlü tahrikin, her türlü ölümün kar-
şısında saf tutan insanlarız. Hiç kimsenin 
ölümüne sevinmeyiz; hiç kimsenin yaşa-
masına hüzünlenmeyiz. Aynı toprakların, 
aynı coğrafyanın, aynı medeniyetin insan-
larıyız; aynı yolun yolcularıyız.

Merhum Aşık Veysel ne güzel söylemiş:

“Yezid nedir, ne kızılbaş?

Değil miyiz hep bir kardaş?

Bizi yakar, bizim ataş,

Söndürmektir tek çaresi...”

Hacı Bektaş Veli, acılardan kor olmuş yü-
reğiyle, kardeşlik hukukunu tesis etmek 
için nasıl çırpınmış:

“Sevgi, muhabbet kaynar ocağımızda;

Bülbüller şevke gelir, gül açar bağrımızda;

Hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda;

Arslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızda…”

Evet, her zamankinden çok daha fazla, bu 
seslere kulak vermek zorundayız. “Müs-
lümanlar ancak kardeştirler” diyen Haz-
reti Kur’an’a, “Müslüman’ın canı, malı, 
ırzı Müslüman’a haramdır” diyen Hazreti 
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Nebi’ye, “haksızlık karşısında susarsanız, 
hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybe-
dersiniz” diyen Hazreti Ali’ye bugünlerde 
daha bir kulak kesilmek durumundayız.

Ne Türkiye’de 77 milyonun fertleri arasın-
da, ne de İslam coğrafyasının halkları ara-
sında, çözülemeyecek, suhuletle çözüme 
kavuşturulmayacak hiç ama hiçbir mesele 
yoktur.

Kardeşlerim,

Biliniz ki, akan her damla kan, kardeş ka-
nıdır. Akan her damla kandan sevinen ise, 
senin, benim ve kardeşlerimizin düşman-
larıdır. Dostu ve kardeşi üzmekten, düş-
manı sevindirmekten bir an önce vazgeç-
mek, aklı olan, vicdanı olan her insanın 
mesuliyetidir. Necef ’in türbelerinde Şii’ler 
öldükçe, Sünniler değil, düşmanlarımız 
kazanıyor. Bağdat’ın camilerinde Sünni-
ler öldükçe, Şiiler değil, tefrika kazanı-
yor. Şam’ın, Halep’in, Humus’un, İdlib’in, 
Hama’nın yoksul sokaklarında çocuklar 
öldükçe, Nusayriler değil, fitne kazanıyor. 
Musul’da, Kerkük’te insanlar öldükçe, 
Müslümanlar değil, nifak kazanıyor.

Türk, Kürt, Arap’ın, Şii, Sünni, Alevi, 
Nusayri’nin hep birlikte kaybettiği bir sü-
reç yaşıyoruz. İnanın, bu sürecin panzehiri 
Türkiye’dedir. Türkiye, bütün bu çatışma-
lara, bu kavgalara umuttur. Türkiye, alevi 
nüfusuyla, Sünni nüfusuyla, Türk, Kürt, 
Arap ve diğer tüm etnik unsurlarıyla, ge-
niş coğrafyamızın kardeşliği adına yegâne 

umuttur. Eğer biz, hiç uğruna birbirimizi 
kırarsak, kaybeden sadece biz olmayız, ge-
niş coğrafyamız olur. Eğer biz, yapay me-
seleleri, kamplaşmayı, kutuplaşmayı bir 
kenara bırakırsak, kazanan bizle birlikte 
geniş coğrafyamız olur.

Gelin Canlar Bir Olalım; İri 
Olalım, Diri Olalım

Bu ülkede nefes alıp veren, hem alevi, hem 
Sünni kardeşlerime tam bir samimiyetle 
sesleniyorum: Acılarımız ortak. Kıblemiz 
ortak. Kitabımız ortak. Ehli Beytimiz ortak.

Bir takım devletlerin, üzerimizden oyun 
oynamasına gelin izin vermeyelim. Bir ta-
kım istihbarat örgütlerinin, üzerimizden 
oyun kurmalarına gelin artık müsaade 
etmeyelim. Gençlerimizi elimizden alıp, 
modern dünyanın hastalıklarını onlara 
musallat edenlere izin vermeyelim. Genç-
lerimizin terör tuzağına düşmelerine, asıl-
sız, sonu gelmez, bir hiç uğruna kavgalar-
da yitip gitmelerine göz yummayalım.

Gelin, Kerbela’dan ibret alıp kucaklaşalım. 
Gelin, Hazreti Hüseyin Efendimizin şeha-
detiyle kardeşliğimizi büyütelim. Gelin, 
geleceğimiz için, geniş coğrafyamız için 
umut olalım, umudu çoğaltalım. Düşmanı 
değil, dostu sevindirelim. Gelin canlar, bir 
olalım; iri olalım, diri olalım.

Bu duygularla, Muharrem ayının, 10 
Muharrem’in, ülkemiz, aziz milletimiz, 
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tüm dost ve kardeşlerimiz için hayırlara 
kapı aralamasını Rabbimden niyaz ediyo-
rum. Bir kez daha tuttuğunuz oruçların 
Hak katında kabulünü diliyorum. Hazret-i 
Hüseyin Efendimiz ve Ehl-i Beyt’i bir kez 
daha hürmetle yadediyor; katıldığınız için, 
Çankaya’daki bu soframızı şenlendirdiği-
niz için hepinize tek tek teşekkür ediyo-
rum.  
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Çok değerli katılımcılar, saygıdeğer hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.

Vefatının 76’ıncı sene-i devriyesinde, Cum-
huriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanı-
mız Gazi Mustafa Kemal’i bugün bir kez 
daha hürmetle hatırlıyor; kendisini derin 
bir hürmetle yadediyoruz.

Gazi Mustafa Kemal ile birlikte, bugün, 
ahirete irtihal etmiş tüm gazilerimize ve 

aziz şehitlerimize de bir kez daha milletçe 
minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Rabbim, 
tüm şehit ve gazilerimizden razı olsun, 
mekânları inşallah cennet olsun. 

Değerli dostlarım,

76 yıl boyunca, her 10 Kasım’da olduğu 
gibi, bugün de, Gazi Mustafa Kemal gün 
boyunca hatırlanacak; eserleri, fikirleri, in-
kılapları ve zaferleri gün boyunca bir kez 
daha ele alınacaktır.

Atatürk, Milli İradeye Sürekli 
Vurgu Yapmıştır

Gazi Mustafa Kemal’i Anma Töreni | Ankara | 10 Kasım 2014
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Vefatının 76’ıncı yıldönümünde,  bir husu-
su açık yüreklilikle ele almak isterim. 10 
Kasım 1938’de, vefatının hemen ardından, 
Gazi Mustafa Kemal, herkesin farklı yo-
rumladığı; maalesef, herkesin kendi çıka-
rına, kendi ideolojisine, kendi dünya görü-
şüne göre şekillendirdiği bir tarihi figüre 
dönüştürülmek istendi. Üzülerek ifade et-
meliyim ki, yakın tarihimizde, milli birliği-
mizi, dayanışmamızı, hatta demokrasimizi 
tahrip eden nice girişim, Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk‘ün aziz hatırası istismar edil-
mek suretiyle meşrulaştırılmak istendi.

Bir tek Atatürk varken, tarih içinde, çok 
sayıda Atatürk’ün üretildiğini, çok sayıda 
Atatürkçülük yorumları ile; Gazi Mustafa 
Kemal’in şahs-ı manevisinin yıpratıldığını 
büyük bir teessürle izledik.

Türkiye’nin bütün gençlerinin, bütün ço-
cuklarının, Gazi Mustafa Kemal’i,  bütün 
yalınlığıyla, sadece ve sadece bir insan, bir 
lider olarak anlayabilmesi, okuyabilmesi, 
öğrenebilmesi, şahsen benim de en büyük 
arzularımdan biri olmuştur.

1938’de, vefatının ardından üretilen bir 
Atatürk değil; 1881’de doğan, ailesiyle, eği-
timiyle, askeri ve siyasi hayatıyla, yaşam 
tarzı ve fikirleriyle konuşulan, öğrenilen 
ve öğretilen bir Atatürk, inanıyorum ki, en 
başta onun aziz hatırasına gösterilebilecek 
en güzel hürmet olacaktır. 1938 öncesine ve 
sonrasına ait, en az iki Atatürk figürü inşa 
etmek, Gazi Mustafa Kemal’in gerçek ma-
nada anlaşılmasının önündeki en büyük, 
en bariz engel olmuş; manevi şahsına karşı 
da açık bir hürmetsizlik teşkil etmiştir.

Herkesin Kendi Şahsi Arzularına 
Göre Atatürk Yoktur

Herkese göre, herkesin kendi şahsi arzu ve 
beklentilerine göre bir Atatürk yoktur. Her 
isteyenin, hayatının bir cüz’ünü cımbızla-
yarak kendisine meşruiyet kaynağı olarak 
öne sürdüğü, yani istismar ettiği bir Ata-
türk de olamaz.

Bazıları için, Türkiye tarihi, aynı şekilde 
Gazi Mustafa Kemal’in hayat hikâyesi, 29 
Ekim 1923’te başlatılır; onun öncesi adeta 
hiç yaşanmamış gibi yok sayılır. Oysa, ne 
Gazi Mustafa Kemal, ne de Türkiye Cum-
huriyeti köksüz değildir. Cumhuriyet, bir 
anda, ani bir kararla, tek kişinin aldığı bir 
kararla kurulmamış, uzunca bir sürecin ve 
istişarelerin neticesi olarak ortaya çıkmıştır.

29 Ekim 1923, 1071 Malazgirt Zaferimi-
zin bir uzantısıdır. 29 Ekim 1923, 1299’da 
kurulan, Osmanlı Cihan Devleti’nin bir 
uzantısıdır. 1923, 1453’ün bir devamıdır. 
Çanakkale zaferimiz, Kut-ül Amare zaferi-
miz, onlarca cephede milletçe verdiğimiz 
mücadelemiz, Cumhuriyetin kuruluşunun 
adeta girizgâhıdır. En nihayet, 23 Nisan 
1920 ve Kurtuluş Savaşımız, Cumhuriyeti-
mize giden yolu açan önemli başarılardır.

Daha Cumhuriyet ilan edilmeden önce, 
mevcut idarenin zaten Cumhuriyet oldu-
ğu, 29 Ekim’de bunun sadece adının konu-
lacağı çeşitli kaynaklarda ifade edilmiştir. 
Yine özellikle üzerinde durulması gereken 
bir konu da, Cumhuriyetimizin, çok güçlü 
bir şekilde ve çok yoğun bir vurgu ile, milli 
iradenin egemenliği üzerine inşa edilmiş 
olmasıdır.
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1920’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
açılmasından itibaren, başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere dönemin he-
men tüm idarecileri, milli iradeye sürekli 
vurgu yapmışlardır. 1923 sonrasında da, 
milli irade, Gazi Mustafa Kemal’in her za-
man gündeminde olmuştur ve her fırsat-
ta Hâkimiyet-i Milliye’nin ehemmiyetini 
vurgulamıştır. 1924 yılında, Gazi Mustafa 
Kemal’e, nereden ilham ve kuvvet aldığı 
sorulduğunda, “İlham ve kuvvet kaynağı, 
milletin ta kendisidir” demiştir.

Gazi, 1923 yılında İzmir’de halka hitap 
ederken, “Bu devletin dayandığı esaslar, 
tam bağımsızlık ve kayıtsız şartsız milli 
egemenlikten ibarettir. Yeni Türkiye Dev-
letinin yapısının ruhu milli egemenliktir” 
diyen, yine Gazi Mustafa Kemal’dir.

Milli Egemenliğe Baskı, ‘Atatürk’ 
Adının İstismarıyla Yapıldı

Yakın tarihimizde, milli egemenliğin bas-
kı altında tutulması, zaman zaman milli 
egemenliğe karşı müdahalenin yapılma-
sı, tüm bunların da Atatürk’ün adının is-
tismarıyla meşrulaştırılmaya çalışılması, 
açıkçası Gazi adına, onun hatırası adına 
tam bir talihsizliktir. Aynı şekilde, statüko-
nun, Gazi’nin adı anılarak ya da istismar 
edilerek muhafaza edilmek istenmesi de, 
Mustafa Kemal’in hatırasına saygısızlıktır.

1923’te, İzmit’te yaptığı bir basın toplantı-
sında, Gazi Mustafa Kemal şu tarihi sözü 
söylemişti: “İdare-i maslahatçılar, esaslı 
inkılap yapamaz.” Bu sözü söylemiş, bu 
sözün de arkasında durmuş bir şahsı, 
idare-i maslahatın, statükonun, değişime 

direncin istismar vasıtası yapmak, tarihe 
ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e açık bir 
haksızlıktır.

Bizim neslimize, bizden öncekiler ve son-
rakilere, Gazi Mustafa Kemal, belli şablon-
lardan, belli süzgeçlerden geçirilmiş ola-
rak öğretildi.

Gazi Mustafa Kemal’in, 23 Nisan 1920’deki 
ideal ve fikirleri, şahsiyeti, bir Osmanlı Zabi-
ti olarak asil duruşu, özellikle de, hayatı bo-
yunca, Cumhurbaşkanlığı dönemi boyunca 
sıkça ifade ettiği milli irade vurgusu, üzüle-
rek söylemeliyim ki, hep geri plana atıldı.

İşte onun için, Gazi Mustafa Kemal, şab-
lonlardan kurtarılarak, bütün yalınlığıyla 
öğrenilmeli, öğretilmeli ve o şekilde anla-
şılmaya çalışılmalıdır. Gazi’nin şahs-ı ma-
nevisi, ancak o zaman gerçek boyutuyla 
ortaya çıkacaktır.

Burada, ilginç bulduğum bir hususu da 
özellikle dikkatlerinize getirmek isterim. 
Yeni Türkiye vurgusu, ilk kez, Gazi Musta-
fa Kemal tarafından, Nutuk adlı eserinde 
defalarca zikredilmiştir. Gazi Mustafa Ke-
mal, tam da bizim atfettiğimiz gibi, Yeni 
Türkiye ile, 23 Nisan 1920’de temelleri atı-
lan Türkiye’yi kastetmiştir.

27 Mayıs müdahalesinin ardından da 
‘Yeni Türkiye’ kavramı kullanılmıştır. 27 
Mayıs’ın ‘Yeni Türkiye’si; köklerinden, 
demokrasiden, milli iradeden kopan, Ata-
türkçülük adı altında Atatürk’ün hatıra-
sını çiğneyen, Atatürk’ün, ‘Yeni Türkiye’ 
kavramına hürmetsizlik eden bir Türkiye 
özlemidir.
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Bizim ‘Yeni Türkiye’ özlemimiz ise; tıpkı 
Gazi Mustafa Kemal’in kastettiği gibi, 23 
Nisan 1920 Türkiye’si, o öz, o ruh, o he-
yecandır. ‘Yeni Türkiye’, inanıyorum ki; 
Gazi Mustafa Kemal’in de, bir istismar 
aracı olmaktan çıkarılıp, asker, Başkomu-
tan, Meclis Başkanı, Cumhuriyet’in Banisi, 
Cumhurbaşkanı, en önemlisi de milli irade 
aşığı bir şahsiyet, bir insan olarak öğrenile-
ceği, öğretileceği, anlaşılacağı bir Türkiye 
olacaktır.

Gazi Mustafa Kemal’i, statükonun, idare-i 
maslahatın, tek tipçiliğin ve milli iradeye 
husumetin sembolü gibi kullananlar, ‘Yeni 
Türkiye’de, ilk kez Gazi’nin kullandığı Yeni 
Türkiye kavramı içinde yanıldıklarını an-
layacaklardır.

Bu düşüncelerle, bir kez daha, vefatı-
nın 76’ıncı yıldönümünde Gazi Mustafa 
Kemal’i hürmetle yâd ediyorum. Bir kez 
daha, tüm şehit ve gazilerimize Allah’tan 
rahmet niyaz ediyor, hepinizi sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum.
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Sevgili öğrenciler, çok değerli öğretmenler, 
sevgili Ankaralı kardeşlerim, hanımefendi-
ler, beyefendiler, bu muhteşem toplu açılış 
töreni vesilesiyle her birinizi gönülden se-
lamlıyorum.

Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz okul-
ların, ülkemize, milletimize, özellikle de 
Ankaralı kardeşlerimize hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Evet, bugün, buradan, Tevfik İleri Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nden, Ankara genelin-
de, 155 adet eğitim tesisini resmi olarak 
hizmete açıyoruz. 2011 yılından bugüne 
kadar, Ankara’nın tüm ilçelerinde, çoğun-
luğu okul olmak üzere 155 adet eğitim te-
sisi tamamlandı. Bu 155 tesis içinde, ana-
okulları var, ilkokul, ortaokul, liseler var. 
Bu 155 tesis içinde, meslek liseleri var, kız 
meslek liseleri var, özel eğitim okulları ve 
imam hatip liseleri var.

İmam Hatiplerin Kapılarındaki 
Kilitleri Tek Tek Kırdık

Ankara’da Yapımı Tamamlanan Okulların Toplu Açılış Töreni
Ankara | 18 Kasım 2014 
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Toplamda, bu bir tek açılış töreniyle, 134 
okulu, 17 spor salonunu, 3 öğrenci pan-
siyonunu, 1 konferans salonunu çocuk-
larımızın, gençlerimizin hizmetine sunu-
yoruz. Bu 155 büyük yatırım, 460 milyon 
650 bin Türk Lirası kullanılmak suretiyle 
inşa edildi. Yani yaklaşık yarım milyar lira 
kaynakla, Ankara’ya birbirinden güzel 155 
eğitim tesisini kazandırmış olduk.

Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığımıza, 
Hükümetimize, bu önemli hizmetleri, bu 
önemli eserleri Ankara’ya ve Türkiye’ye ka-
zandırdıkları için teşekkür ediyorum. Bu 
eserlerin inşasına katkı veren hayırsever 
vatandaşlarımıza özellikle teşekkür ediyo-
rum. Allah onlardan razı olsun diyorum. 
Mimarından mühendisine, işçisinden 
memuruna kadar; bu muhteşem eserlerin 
yapımında emeği olan herkesi de tebrik 
ediyor; şahsım, ülkem ve milletim adına 
onlara da şükranlarımı sunuyorum.

Bir kez daha, Akyurt’tan Beypazarı’na, 
Kızılcahamam’dan Çubuk’a, Mamak’tan 
Etimesgut’a, Çankaya’dan Yenimahalle’ye 
kadar, hemen her ilçemize kazandırdığı-
mız bu eğitim yuvalarının hayırlı olmasını 
Rabbim’den niyaz ediyorum.

Sevgili öğrenciler, sevgili Ankaralılar,

Bu 155 Eğitim tesisi içinde, kuşkusuz en 
büyüğü, şu an içinde bulunduğumuz, Tev-
fik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. 
12 yıl, Başbakanlık görevini ifa ederken, 
yanımda, eski adıyla Ankara Merkez İmam 
Hatip Lisesi, yeni adıyla Tevfik İleri Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan çok 

sayıda arkadaşımız çalıştı. Şu anda da, 
Cumhurbaşkanlığı görevimizi ifa ederken, 
yanımda, buradan mezun yakın çalışma 
arkadaşlarım bulunuyor. Bana, buranın 
eski halini anlattılar. Derme çatma binalar-
da, küçücük sınıflarda, hatta bodrum kat-
lardaki basık, ışıksız sınıflarda nasıl eği-
tim gördüklerini anlattılar. Anadolu’nun, 
Trakya’nın şehirlerinden gelen çocukların, 
Pansiyonun yetersiz imkânları nedeniyle, 
nasıl çileler çektiklerini, nasıl zor şartlar-
da eğitim gördüklerini anlattılar. Kapasi-
tesinin çok çok üzerinde öğrenci sayısıyla, 
60-70 kişilik derslikleriyle, az sayıda öğret-
menle, 7 yıl boyunca imkânsızlıklara, yok-
luğa nasıl dayandıklarını, nasıl direndikle-
rini bana aktardılar.

Bütün olumsuzluklara rağmen, Ankara 
Merkez İmam Hatip Lisesi, yeni adıyla 
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, 
Türkiye’nin en iyi üniversitelerine öğren-
ciler gönderdi. Burada zor şartlarda eğitim 
gören kardeşlerimiz, milletvekili oldular, 
bürokrat oldular, bilim insanı, ilahiyatçı, 
doktor, öğretmen, sanatçı, yazar, sporcu 
oldular.

Diğer tüm İmam Hatip Okulları gibi, bu-
rası da, Türkiye’nin önemli kademelerine, 
bilgili, donanımlı, ahlaklı nice genç yetiş-
tirdi. Ankara’nın en büyük İmam Hatip 
Lisesi olan bu okulun yetersiz altyapısını 
görerek, buraya yeni bir okul inşa etme 
kararını aldık. İnşaat çok kısa süre içinde 
tamamlandı ve yaklaşık 30 milyon lira tu-
tarında bir yatırımla, Ankara’ya, son dere-
ce modern, tam anlamıyla muhteşem bir 
İmam Hatip kazandırdık. Yemekhanesi, 
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konferans salonu, otoparkı, derslik ve idari 
binalarıyla, Ankara, adeta örnek bir okula, 
prestijli bir okula sahip oldu. Burada on 
yıllar boyunca tatbikat camii olarak kul-
lanılan camiyi de yeniden inşa ediyoruz, 
hem semt sakinlerine, hem öğrencilerimi-
ze güzel bir de cami kazandırıyoruz.

İmam Hatip Okullarına 
Uygulanan Adaletsizliği Ortadan 
Kaldırdık

Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, 

28 Şubat sürecinde biliyorsunuz, imam 
hatip okullarının orta kısımları kapatıldı; 
lise kısımlarına da katsayı engeli getirildi. 
Türkiye genelinde, imam hatip okullarının 
öğrenci sayıları çok hızlı şekilde düştü. 
Başbakanlığımız esnasında, İmam Hatip 
okullarına uygulanan bu haksızlığı, eşit-
sizliği, adaletsizliği biz ortadan kaldırdık. 
Hem katsayı adaletsizliğine son verdik, 
hem de 4+4-4 sistemine geçerek, meslek 
liselerinin, imam hatip okullarının önün-
deki o büyük engeli kaldırdık. En son, Hü-
kümetimiz, ortaöğretim kurumlarında ba-
şörtüsü yasağını kaldırmak gibi son derece 
isabetli bir adım attı; o zulüm de artık sona 
ermiş oldu. 

İmam Hatip okullarının kapılarındaki ki-
litleri tek tek kırdık. İmam Hatip okulla-
rına giden yollardaki engelleri tek tek kal-
dırdık.

2002-2003 Öğretim Yılı’nda, Türkiye ge-
nelinde, 440 İmam Hatip Lisesi’nde 64 bin 
500 öğrenci eğitim görüyordu. Şu anda 

rakam ne biliyor musunuz? Ortaokul ve 
lise kısmıyla, 2 bin 638 okulda, 983 bin 
öğrenci eğitim görüyor. Öğrenci sayısı 15 
kattan fazla arttı. Okul sayısı lise kısmında 
3 kat arttı. Buna rağmen, talep tam olarak 
karşılanmıyor. Sadece bu okul, toplam ta-
lebin sadece 5’te birine cevap verilebiliyor. 
İnşallah, daha çok çalışacağız.

Hükümetimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız, 
özellikle de hayırseverlerimiz, talebi karşı-
lamak için inşallah daha çok seferber ola-
caklar ve Türkiye genelinde her isteyene 
kapıların açık olmasını temin edeceğiz.

2013 yılının Aralık ayında, Başbakanken, 
Edirne’nin Keşan ilçesinde toplu açılışlar 
yaptık. Keşan’da, bir kızımız Şefika Nur 
Debreli bana bir mektup vermek istedi. 
Yanıma çağırdım, sohbet ettik, mektubun 
içeriğini sordum. “Keşan’daki İmam Hatip 
Lisesi bize yetmiyor, yenisine ihtiyacımız 
var” dedi. “Tamam ben seni arayacağım” 
dedim, telefonunu aldık. Ertesi gün bu kı-
zımıza telefon ettim. Hıçkıra hıçkıra ağla-
yarak derdini anlattı. Keşan’daki okulun 
ihtiyacı karşılamadığını, çok büyük sıkıntı 
çektiklerini söyledi. Bir ilkokulun 2. katı 
imam hatip olarak kullanılıyor, tabii, sınıf-
lar dolu, yetersiz. Keşanlı kızıma, “700 kişi-
lik, ortaokulu, lisesi olan, kız erkek yurdu 
olan, büyükçe bahçesi olan bir imam hatip 
yapsak, Keşan’a fazla mı?” dedim. Kızımız, 
“O bile yetmez” dedi. Hemen çalışmalara 
başladık, Milli Eğitim Bakanlığımıza, Edir-
ne Valiliğimize talimatı verdik, hayırsever 
vatandaşlarımıza durumu izah ettik. Şu 
anda arazi tahsisi yapılmış durumda. En 
kısa zamanda orada da inşaat başlıyor.
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Eski Türkiye’ye Dönüşe Sizler 
İnşallah Mahal Vermeyeceksiniz

Değerli kardeşlerim,

Burada, Tevfik İleri İmam Hatip Okulu öğ-
rencilerinden; sizin şahsınızda tüm İmam 
Hatip Okulları’nın öğrencilerinden bir 
ricam var, bir temennim, bir arzum var: 
Sevgili öğrenciler,  o eski günlerin yeniden 
gelmesine, sizler müsaade etmeyeceksi-
niz. Tarihten ibret alacaksınız, bizim yaşa-
dıklarımızdan, abilerinizin, ablalarınızın 
yaşadıklarından ibret alacaksınız, tarihin 
tekerrür etmesine inşallah sizler izin ver-
meyeceksiniz. 

Eski Türkiye’ye dönüşe sizler inşallah ma-
hal vermeyecek, imkân tanımayacaksınız. 
Biz zorlu bir mücadele verdik. Uzun bir 
mücadele verdik.  Her zaman sabrettik. 
Üniversitelerde başörtüsünü yasakladılar, 
sabrettik, ama mücadele ettik. İmam Ha-
tip okullarında başörtüsünü yasakladılar; 
sabrettik, tahammül ettik, ama mücade-
le ettik. Ardından İmam Hatiplerin orta 
kısmını kapattılar, liselere katsayı engeli 
getirdiler; ona da sabrettik, ona da taham-
mül ettik, ama demokratik hak mücadele-
sinde de sebat ettik. Sizler eğer, bugün, bu 
modern okullarda, serbestçe, özgürce oku-
yabiliyorsanız; biliniz ki bu, uzun, zorlu, 
sabırlı bir mücadelenin neticesidir.

Bu mücadelede, merhum Adnan 
Menderes’in alınteri var. Bu mücade-
le, ismi bu okulda yaşayan, İmam Hatip 
Okulları’nın yeniden açılmasını sağlayan, 
1960 darbesinin ardından idamla yargıla-
nan merhum Tevfik İleri’nin alınteri var. 
Merhum Özal, merhum Profesör Doktor 

Necmettin Erbakan, ve daha nice isimsiz 
kahraman, bu büyük mücadeleye omuz 
verdiler, emek verdiler.

Biz de, hayatımızın her anında, 2001’de 
kurduğumuz siyasi parti ile, 2002 sonun-
da kurduğumuz Hükümet ile, çok sayıda 
yol arkadaşımızla, gönül dostumuzla, bu 
mücadelenin içinde olduk. Allah’a ham-
dolsun, bu kutlu mücadele, bu hak ve ada-
let mücadelesi, bugün zafere ulaştı. 

Demokratik yöntemlerden bir nebze olsun 
şaşmadık. Eline silah alanlardan, eline taş, 
sopa, molotof alanlardan asla olmadık. Va-
karımızdan, sabrımızdan, sebatımızdan, 
kararlılığımızdan asla vazgeçmedik. Öyle 
ki, içimizden gibi görünen, bizimle birlik-
teymiş gibi görünenler, bize ihanet ettikle-
rinde, başörtüsüne ‘furuat’ dediklerinde, 
İmam Hatip Okullarına gereksiz, kapatıl-
malı dediklerinde bile yılmadık, yıkılma-
dık, bu büyük ihanete rağmen haklı dava-
mızdan vazgeçmedik.

Sizler, bugün bu modern okullarda özgür-
ce eğitim görüyorsanız, inanın, bunda ismi 
bilinen ya da bilinmeyen nice vatandaşın, 
nice gönül erbabının emeği vardır; bunda 
milletin hayır duası vardır. Nasıl bir ema-
neti taşıdığınızı lütfen unutmayın. Nasıl 
bir insanlık davasının sancaktarları oldu-
ğunuzu lütfen unutmayın. İşte bu anlayış-
la, bu idrakle, sahip olduğunuz özgürlük-
lere, sahip olduğunuz bu okullara sımsıkı 
sahip çıkmanızı sizlerden istiyor, sizlerden 
rica ediyorum.

Gelecekte, birileri çıkıp da, Allah göster-
mesin, bu okulları yine kapatmak isterse, 
abilerinizden, ablalarınızdan, bizlerden, 
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nice isimsiz kahramandan aldığınız ema-
netin ve mesuliyetin gereklerini hakkıyla 
yerine getireceğinize, milletin hayır dua-
sının hakkını vereceğinize yürekten inanı-
yorum. 

Bakın sevgili gençler,

1994 yılında, bizzat şahsım ve birçok ar-
kadaşım, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına seçildik; başka birçok ar-
kadaş belediye başkanı oldu. İmam Ha-
tipliler olarak, emanetin hakkını verdik. 
Birçoğunuz yaşamamış olabilir, hatırla-
mıyor olabilir. Özellikle 28 Şubat süre-
cinde, İmam Hatip okulları, adeta bir öcü 
gibi gösterildi, tehlikeli kurumlar olarak, 
devlet düşmanı yetiştiren okullar olarak 
son derece haksız ithamlara maruz bıra-
kıldı. İmam Hatip okullarının öğrenci-
lerine, küçücük çocuklara, gençlere, en 
ağır hakaretler yapıldı. Medyada, gazete 
manşetlerinde, televizyon ekranların-
da, hatta devlet nezdinde, hükümetler 
nezdinde, imam hatip okulunun öğren-
cileri ve mezunları ikinci, üçüncü sınıf 
insan yerine kondu. Sonuçta ne oldu? 
2002’de, bir İmam Hatip Lisesi mezunu 
bu ülkenin Başbakanı seçildi, arkadaşla-
rı bakan oldu, milletvekili oldu. 12 yıl bo-
yunca bu görevimizin de hakkını verdik, 
Türkiye’yi ilklerle, rekorlarla tanıştırdık.

İmam Hatip Lisesi Mezunu 
Cumhurbaşkanı Seçildi

İşte şimdi de, yine bir İmam Hatip Lisesi 
mezunu Cumhurbaşkanı seçildi. Yine mil-
letimizin hizmetindeyiz, yine ülkemizin 
hizmetindeyiz, Türkiye’yi daha da büyüt-

menin mücadelesi içindeyiz. O korkuların, 
o iftiraların, ithamların, hakaretlerin ne 
kadar haksız, ne kadar yersiz olduğunu 
tüm millete, tüm dünyaya gösterdik.

‘Öcü’ dedikleri, “Gerici” dedikleri, “Ölü yı-
kayıcı” diye güya tahkir ettikleri, “Muhtar 
bile olamaz” diyerek güya tahfif ettikleri 
İmam Hatip mezunları, Allah’a hamdol-
sun, Türkiye için neler yaptıklarını ve ne-
ler yapabileceklerini somut şekilde ispat 
ettiler. İnşallah, daha fazla imam hatip me-
zunu, Türkiye’nin daha da büyümesi için, 
önce 2053, ardından 2071 hedeflerine ula-
şabilmesi için çok çalışacaklar.

Bu kutlu mücadele artık sizlerin omuzla-
rında ilerleyecek. Bu demokratik mücade-
le artık sizlerle ileri standartlara ulaşacak. 
İmam Hatiplere, başörtüsüne, her türlü 
insan hakkına uzanan eli sizler geri ite-
ceksiniz; bu davaya, bu mücadeleye leke 
düşmesine de aynı şekilde sizler mani 
olacaksınız. Her birinize yürekten inanı-
yorum. Bu insanlık davasını hakkıyla taşı-
yacağınızı o ışıldayan gözlerinizden anlı-
yorum ve bundan büyük heyecan, büyük 
memnuniyet duyuyorum. Sizin yükünüz 
ağır, sizin yolunuz uzun, sizin yolunuzda 
engeller var, tuzaklar var. Alacağınız en 
iyi, en kaliteli, en modern eğitimle, dava 
ve mücadele şuuruyla, özgürlük aşkıyla, 
bu yolu aşıp, menzile ulaşacağınıza yü-
rekten inanıyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Ankaralılar,

Burada şu hususu özellikle vurgulamak 
isterim: Biz, imam hatip okullarının ye-
niden açılmasını ne kadar savunduysak, 



Recep Tayyip ERDOĞAN

70

diğer meslek liselerinin de yeniden hayat 
bulmasını o kadar savunduk. Başörtüsü-
nün özgürlüğünü savunduğumuz kadar, 
77 milyonun her bir ferdinin temel hak ve 
özgürlüklerini de aynı kararlılıkla, aynı sa-
mimiyetle savunduk. 

Kur’an-ı Kerim dersinin, Siyer-i Nebi der-
sinin okullarda seçmeli ders olarak okutul-
ması için çabaladığımız kadar, farklı dil ve 
lehçelerin, diğer derslerin okutulması için 
de çabaladık. Türkiye’nin her yerinde, ta-
lebi karşılamak için imam hatip okulları 
açarken; onlardan çok daha fazla, anaoku-
lu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite açıl-
masını temin ettik. 

234 Bin 473 Yeni Dersliği 
Türkiye’ye Kazandırdık

12 yıllık Başbakanlık sürecinde, eğitim, 
en fazla önem verdiğimiz alan oldu. 234 
bin 473 yeni dersliği Türkiye’ye kazan-
dırdık. 2002 yılında Türkiye’de 346 bin 
derslik vardı. Osmanlı döneminden kalan, 
Cumhuriyet döneminde yapılanlar, dikkat 
edin, 346 bin derslik. Biz, sadece 12 yıllık 
Hükümet döneminde, buna 234 bin 473 
tane ekledik. Okulları teknolojiyle, bilgi-
sayarla, internetle; öğrencilerimizi tabletle 
buluşturan biz olduk.

100 yeni üniversite kurarak, 76 olan üni-
versite sayısını 176’ya ulaştırdık. Bakın, 
önümüzdeki hafta, 24 Kasım’da Öğret-
menler Günü’nü idrak edeceğiz. Şimdiden, 
bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğ-
retmenler Günü’nü bu güzel açılış töreni 
vesilesiyle kutluyorum. Şu anda, Türkiye 
genelinde 852 bin öğretmen görev yapıyor 

ve bunların 458 binini, yani yarıdan fazla-
sını biz göreve başlattık. Öğretmen maaşla-
rı yaklaşık 5 kat artış kaydetti. Yani sadece 
İmam Hatip demedik. İsteyenin istediği 
okulda okuyabilmesi, eğitimin önündeki 
tüm engellerin kalkması için yoğun bir 
mücadele verdik ve Hamdolsun Türkiye 
bu noktada sınıf atladı.

Bakın burada bir noktaya da özellikle de-
ğinmek istiyorum. Türkiye, ekonomisiyle 
olduğu kadar, ileri standartlara doğru yol 
alan demokrasisiyle olduğu kadar, eğitim-
deki başarılarıyla da artık dünyada farklı 
bir yerde, farklı bir konumda duruyor.

Eğitimdeki reformların neticeleri, orta 
ve uzun vadede görünür. Eğitime yapılan 
büyük yatırımlar, inşallah, bundan 10 yıl, 
15 yıl sonra çok daha bariz şekilde anlaşı-
lacak ve Türkiye bu alandaki farklılığıyla 
inşallah dünyada iddia sahibi olacak.

Ancak benim, bütün öğrencilerimizden, 
bütün gençlerimizden bir arzum daha var: 
Özgüvenli olacaksınız. Tarihinize bakacak, 
özgüvenli olacaksınız. Ecdadınıza baka-
cak, özgüvenli olacaksınız. Medeniyete, bi-
lime, sanata, ecdadınızın yaptığı katkıları 
bilecek, öğrenecek, özgüvenli olacaksınız. 
Büyük bir ülkenin, güçlü bir ülkenin evlat-
ları olduğunuzu idrak edecek, özgüvenli 
olacaksınız.

Bakın, cumartesi günü, İstanbul’da, Diya-
net İşleri Başkanlığımızın düzenlediği çok 
önemli bir zirveye katıldım: Latin Amerika 
Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi. Orada, 41 ül-
keden gelen, 71 dini öndere hitap etme fır-
satımız oldu. Oradaki konuşmamda bir şey 
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söyledim: Amerika kıtasına, Kolomb’dan 
önce, hatta Kolomb’dan 300 yıl önce, Müs-
lümanların ulaştığını söyledim. 

Bu, yeni bir iddia değil. Bu, bana ait olan 
bir iddia da değil. Türkiye’de ve dünyada 
çok sayıda saygın ilim adamı bunu iddia 
ediyorlar ve delillerini de ortaya koymuş 
durumdalar. Ama bakın, enteresan bir şey 
oldu. Bu işin uzmanlarından önce, bu iddi-
anın yurtdışındaki muhataplarından önce, 
bizim kendi gençliğimiz, maalesef bizim 
ülkemizin bir kısım gençleri, araştırma-
dan, incelemeden, yapılan tartışmalara hiç 
bakmadan, buna itiraz etmeye, bununla 
istihza etmeye başladılar. İşte bu, özgüven 
eksikliğidir. Bu, kendisine, kendi tarihine, 
kendi milletine yabancılaşmadır.

Ezberlerle hareket eden, kendisine öğreti-
leni mutlak doğru olarak kabul eden genç-
lik, maalesef, böyle ezber bozan bir iddia 
gördüğünde, araştırmak yerine bilmedi-
ğiyle alay etmeyi tercih edebiliyor. Batılı 
kaynaklara, haşa, ayet gibi inananlar, ama 
kendi ülkesinin, kendi medeniyetinin, ken-
di ilim insanlarının iddialarıyla alay eden-
ler, sadece kendilerini küçültürler. Biz, 
ezber bozmaya devam edeceğiz. Tarihin, 
muzafferler ve egemenler tarafından değil, 
objektif bir biçimde yazılması, anlatılması 
ve aktarılması için, cesur olmaya, cesaretle 
iddiaları dillendirmeye devam edeceğiz.

Dayatmalar Karşısında 
Daha Cesur, Daha Özgüvenli 
Olmalısınız

Bakın açık açık da söylüyorum, bilim tarihi, 
eğer, tarafsız bir şekilde yazılsa, Doğu’nun, 

Ortadoğu’nun, İslam coğrafyasının, bilime 
ve sanata olan katkılarının bilinenden çok 
daha fazla olduğu da ortaya çıkar.

Şahsen, bu ülkenin Cumhurbaşkanı ola-
rak, bizim öğrencilerimizin, gençlerimi-
zin, 77 milyon aziz milletimizin, başka 
milletler ve medeniyetler karşısında ezik 
olmasını asla kabullenemem. Egemenler 
tarafından yazılmış bir tarihin, bizim öz-
güvenimizi kırmak için kullanılmasına, 
rıza gösteremem. Hiç kuşkusuz mesele, bi-
lim insanlarının, bilim dünyasının mesele-
sidir. Ama şahsen, bu ülkenin gençlerinin, 
bilim insanlarının, ezberler karşısında, 
dayatmalar karşısında daha cesur, daha 
özgüvenli olmaları en büyük arzumdur. 
Ben bu noktada teşvik makamındayım ve 
her zaman da teşvik edici, cesaretlendirici 
olmayı sürdüreceğim. 77 milyonun her bir 
ferdinin şuna inanmasını istiyorum: Biz 
tarihte yaptık, bugün de yaparız, yarın çok 
daha iyisini yaparız.

Biz, büyük medeniyetler inşa ettik, bugün 
fetreti aşabiliriz, yeniden büyük medeni-
yetler inşa edebiliriz. Yeter ki kendimize, 
tarihimize ve ecdadımıza inanalım. Yeter 
ki, ezberlere karşı cesur olalım. Yeter ki, 
bize öğretilmiş olan ezberleri, hurafeleri 
sorgulama cesaretini gösterebilelim. Yeter 
ki özgüvenimiz olsun. Yeter ki, bir asırdır 
kendisini savunan bir medeniyet olmak-
tan çıkalım, artık ortaya iddialar koyan, bu 
iddialarına cevaplar isteyen bir medeniyet 
haline gelelim.

Öğretmenlerimizden de, öğrencilerimize 
işte bu özgüveni, bu cesareti aşılamalarını 
rica ediyorum. Okuyan, araştıran, soran, 
sorgulayan, ezberlere; kalıplara, dayatma-



Recep Tayyip ERDOĞAN

72

lara itiraz edebilen bir gençliği, böyle bir 
nesli, inşallah hep birlikte yetiştireceğiz. 
Birbirine karşı, tüm insanlara, tüm canla-
ra karşı, Hakka karşı saygı duyan, adalet 
aşığı, özgürlük aşığı gençleri, inşallah bu 
okullarda, bu sınıflarda yetiştireceğiz.

Şahsen Büyük Türkiye’ye gönülden ina-
nıyor ve ‘Büyük Türkiye’ için mücadele 
ediyorum. Arkamızdan, Büyük Türkiye’ye 
inanan, özgüvenli, umutlu, heyecanlı bir 
gençlik geldiğini görüyor, bununla da ifti-
har ediyor, Rabbime hamdediyorum.

Bugün Ankara’da açtığımız bu okullarımız-
la birlikte, bütün okullarımızın, aydınlık, 
parlak, güçlü bir geleceğe vesile olmasını 
diliyorum. Tekrar, bu okulların inşasında 
emeği geçenleri tebrik ediyorum. İmam 
Hatip Okulumuzun ismini taşıdığı Mer-
hum Tevfik İleri’yi bir kez daha rahmetle 
yadediyorum. Öğrencilerimize, öğretmen-
lerimize başarılar temenni ediyor; 24 Ka-
sım Öğretmenler Günü’nü tekrar tebrik 
ediyorum. 155 okulumuz, hayırlı olsun. 
Sağolun, varolun, Allah’a emanet olun. 
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Çok değerli esnaf kardeşlerim, değerli 
sanatkâr kardeşlerim, saygıdeğer bakan 
arkadaşlarım, teşkilatlarımızın, kurumla-
rımızın değerli yöneticileri, hanımefendi-
ler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygula-
rımla, hasretle, muhabbetle bugün bir kez 
daha selamlıyorum.

Esnaf ve Sanatkârlar Şurası’nın, ülkemiz 
için, milletimiz için, tüm esnaf ve sanatkâr 

kardeşlerimiz için hayırlara vesile olması-
nı Rabbimden niyaz ediyorum.

Başbakanlık ile Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığımız başta olmak üzere, Şura’nın 
düzenlenmesinde emeği olan tüm kuru-
luşlarımıza; TOBB, TESK, TESKOMB gibi 
sivil toplum örgütlerimize huzurlarınızda 
şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür 
ediyorum.

Türkiye, Esnafımızın Alınteriyle 
Büyümeye Devam Edecek

Esnaf ve Sanatkârlar Şurası | Ankara | 26 Kasım 2014
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2012 yılında yapılan bir yönetmelikle, Es-
naf ve Sanatkârlar Şurası’nın her 2 yılda 
bir, Kasım ayında toplanmasını öngördük. 
Bu Şura’nın, son derece önemli, son derece 
değerli olduğuna inanıyorum. 2 yılda bir, 
esnaf ve sanatkârlarımız, onların temsilci-
leri bir araya gelecekler, sorunları ortaya 
koyacaklar, çözüm önerilerini etraflıca de-
ğerlendirecekler. Ortaya çıkan sonuçların, 
Türkiye genelinde esnaf ve sanatkârımızın 
karşı karşıya kaldığı sorunların çözümüne 
vesile olacağını gönülden inanıyorum.

Açılışı yaparken,  bir kez daha Şura’nın ha-
yırlara vesile olmasını diliyor, tüm esnaf 
ve sanatkârımıza, hayırlı, helal, bol ve be-
reketli kazançlar temenni ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

12 yıllık Başbakanlık görevim sürecinde, 
her fırsatta sizlerle bir araya geldik, her fır-
satta gönülden gönüle sohbet ettik, muhab-
bet ettik. Esnaf ve sanatkârın sorunlarını, 
gerek doğrudan doğruya esnaf kardeşleri-
mizle görüşerek, gerekse, TESK gibi, TES-
KOMB gibi temsilci örgütlerimizle görüşe-
rek, her zaman gündemimizde tuttuk, her 
zaman çözüm mücadelesi verdik.

Bakın önceki konuşmalarımda da sıkça ifa-
de ettim: Esnaf ve sanatkârlar, hiç tartışma-
sız şekilde, milletimizin, devletimizin ve va-
tanımızın inşasında, en büyük sorumluluğu 
ifa etmiş kesimdir; millet, devlet ve vatan 
ruhunu inşa eden mimarlardır. Dünyanın 
hemen hiçbir ülkesinde, hiçbir medeniye-
tinde, esnaf ve sanatkârın, bu kadar köklü 
bir geleneğe, bu kadar mühim bir vazifeye 
sahip olduğunu asla göremezsiniz.

Ahilik Kültürü, Osmanlı’yı 
Asırlarca Ayakta Tuttu

Büyük Selçuklu Devleti demek, Ahi Teş-
kilatı demektir, yani esnaf, sanatkâr de-
mektir. Anadolu Selçuklu Devleti demek, 
Ahi Teşkilatı demektir, esnaf, sanatkâr de-
mektir. Beylikler dönemi aynı şekildedir. 
Osmanlı Cihan Devleti, Osman Gazi’nin, 
Ahi usulüne göre kılıç kuşanmasıyla hayat 
bulmuştur. 6 asır boyunca da Ahilik kültü-
rü, Ahilik geleneği, en önemlisi de Ahilik 
ahlakı, Osmanlı’yı ayakta tutmuştur. 

Neredeyse 10 asırlık bu gelenek ve bu ah-
lak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda 
ve bugünlere ulaşmasında da hep öncü va-
zifelerde bulundu. Bizde esnaf ve sanatkâr 
demek, altını çizerek ifade ediyorum, tica-
ret yapan, alan-satan, sırf ekonomik faali-
yette bulunan insan demek değildir. Bizim 
medeniyetimizde, bizim millet ve medeni-
yet ruhumuzda, esnaf ve sanatkâr, gerek-
tiğinde askerdir, Alperen’dir; gerektiğinde 
cephede vatanını savunan şehittir, gazidir, 
kahramandır; gerektiğinde asayişi tesis 
eden polistir, gerektiğinde adaleti sağlayan 
hakimdir, hakemdir; gerektiğinde de şef-
katli bir ağabeydir, kardeştir.

Taksici deyip, şoför deyip geçemezsiniz. O, 
mahallenin ‘emin’idir, mahallenin ağabe-
yidir, mahallenin bekçisidir. Bakkal deyip, 
kasap, manav, terzi deyip geçemezsiniz. O, 
mahallenin adeta ruhudur; sokağımızın, 
semtimizin adeta vicdanıdır.

Çok açık söylüyorum: Esnafı çıkartıp aldı-
ğınızda, Türkiye tarihinden geriye bir şey 
kalmaz. Esnafı çıkartıp aldığınızda, bizi biz 
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yapan, bizi millet yapan temelden, özden, 
ruhtan geriye inanın hiçbir şey kalmaz. Bin 
yıllık Ahi geleneğine bakın, paranın, esnaf 
ve sanatkârın hayatında, inanın, önem ve 
değer bakımından en alt sırada olduğunu 
görürsünüz. Önemli olan ahlaktır. Önemli 
olan dürüstlüktür. Önemli olan, birliktir, 
beraberliktir, kardeşliktir.

Esnaf, Bismillah der, dükkânını açar, ak-
şama kadar da, müşterisini değil, modern 
kavramla tüketiciyi değil, nasibini bekler, 
kısmetini bekler. Bizim medeniyetimizde 
esnafın derdi ne olursa olsun para kazan-
mak değil, helal para kazanmaktır.

Düşünebiliyor musunuz, Selçuklu ve Os-
manlı döneminde, bakırcılar, yaptıkları işe, 
vurdukları çekice bile bir derin anlam yük-
lüyorlar… Çekiçlerini, bakırların üzerine 2 
darbede indiriyorlar… Oradan, tak tak diye 
ses çıkarken, bakırcının dilinden, gönlün-
den, kalbinden “Allah, Allah”diye zikir dökü-
lüyor. Keçeciler, yünü vücutlarına vurdukça, 
‘Al-lah, Al-lah’ diye Hakk’ı zikrediyorlar. İşte 
böyle bir ruh var. Böyle bir medeniyet var, 
böyle bir medeniyet tasavvuru var.

Öyle bir kesim, öyle bir teşkilat düşünün 
ki, en az bin yıldır, her gün, her an, kendi-
sine ve arkadaşlarına şunu tavsiye ediyor:

“Elini açık tut, kapını açık tut, sofranı açık 
tut…

Elini bağlı tut, dilini bağlı tut, belini bağlı 
tut…”

İşte böyle bir teşkilata, böyle bir gelene-
ğe, böyle bir zihniyete sahip olmak, bizim 

için, milletimiz için, devletimiz ve vatanı-
mız için, inanın, eşi bulunmaz bir talihtir. 
Böyle bir esnaf ve sanatkâr camiasına sa-
hip olmak, geçmişimiz adına da, geleceği-
miz adına da iftihar vesilesidir. Rabbim, bu 
milleti, ekmeksiz, susuz, havasız, vatansız 
bırakmasın; ama onlar kadar, böyle güzel 
bir esnaf geleneğinden, sanatkâr gelene-
ğinden, böyle güzel bir camiadan ve cemi-
yetten de inşallah mahrum bırakmasın.

Esnaf yaşadıkça bu millet yaşar. Esnaf 
ayakta durdukça bu devlet, bu millet ayak-
ta kalır. İşte onun için, esnafın, acımasız ve 
ahlaksız bir iktisadi anlayışın altında ezil-
mesine hep birlikte karşı çıkacağız.

Esnafı ve esnaf ahlakını dışlayan değil, 
onu çürüten, onu safdışı bırakan değil; es-
naf ve esnaf ahlakıyla yoğrulmuş yeni bir 
iktisadi anlayışı, hem ülkemize, hem de 
dünyanın idrakine söyletmek zorundayız. 
Bunu da inşallah başaracağız. En modern 
imkânlara sahip olacağız. Yeni sorunlara, 
yeni çözümler üreteceğiz. Ama, inşallah, 
özden, ruhtan, bin yıllık o gelenekten sap-
madan, Ahilik anlayışını da ebediyete ka-
dar muhafaza etmenin mücadelesini hep 
birlikte vereceğiz.

Sizler, esnaf ve sanatkâr olarak, bu mille-
ti, bu ülkeyi, özellikle de ekonomiyi ayakta 
tutacaksınız; biz de sizlere karşı vazifemizi 
hakkıyla yerine getireceğiz. Biz tedbirleri 
alacağız, teşvik edici olacağız, gerektiğinde 
düzenleyici olacağız. Biz, yolları açık tuta-
cağız, emniyeti, istikrarı temin edeceğiz. 
Sizler de, o açılan kapılardan, o açılan yol-
lardan emin şekilde, huzurlu şekilde ilerle-
meyi inşallah sürdüreceksiniz.
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İdare-i Maslahatın Bedelini 
2000’deki Krizde Çok Ağır 
Ödedik

Burada, önemli bir ayrıma dikkatlerinizi 
çekmek isterim. İstikrar, İdare-i Maslahat 
asla değildir. İstikrar, mevcudu muhafaza 
etmek, ama ileriye gitmek için de sürekli 
atılım yapmaktır; yani geriye gitmeden, 
kararlı şekilde, ileriye doğru gitmektir. 
Ama İdare-i Maslahat, yerinde durmaktır, 
statik olmaktır, statükoyu korumaktır.

İdare-i Maslahat, geçici bir süre işe yaraya-
bilir, ama sonra büyük gürültüyle çöker… 
İstikrar öyle değildir, ‘istikrar’, mevcudun 
üzerine sürekli yenisini ekler. Bakın biz, 
millet olarak, İdare-i Maslahat’ın bedelini, 
2000 ve 2001 krizlerinde çok ağır ödedik. 
Yıllarca işi idare ettiler. Yıllarca mevcutla 
yetindiler. Yıllarca var olanın üzerine ye-
nisini eklemediler. Sonuç, büyük bir çöküş 
oldu. Biz ise, en başından itibaren yere sağ-
lam bastık. Dikkatinizi çekiyorum, mevcu-
du muhafaza etmenin değil, yani idare-i 
maslahatın değil; mevcudun üzerine yeni-
lerini eklemenin, yani istikrarın mücadele-
sini verdik.

Eğer idare-i maslahat deseydik, milli 
gelir 230 milyar dolarda kalırdı; biz is-
tikrar dedik, milli geliri 3 kattan fazla 
büyüttük, 820 milyar dolara yükselttik. 
Eğer idare-i maslahat deseydik, ihracat 
36 milyar dolarda kalırdı; biz istikrar de-
dik, ihracatı 158,5 milyar dolar ile rekor 
seviyeye ulaştırdık.

Türkiye, eski Türkiye olsaydı, eski alışkan-
lıkla devam etseydi, şu anda yine IMF’ten 

borç alıyor, IMF’e borç ödüyor olacaktık; 
biz ise geçen yıl Mayıs ayında borçları ta-
mamen ödedik, IMF’e borç verebilecek bir 
ülke konumuna yükseldik.

İşte şu anda Türkiye, G-20 Dönem Baş-
kanlığını üstlendi, inşallah 2015 yılında 
G-20 zirvesine Türkiye evsahipliği yapa-
cak, başkanlık yapacak. Merkez Bankası 
rezervlerimiz aynı şekilde… 27,5 milyar 
dolardan aldık, şu anda 133 milyar dolar 
seviyesindeyiz. 

Arkadaşlar, 

Bütün bunlar atılımla oldu. Yerinizde du-
rarak, yerinizde sayarak bunları yapamaz-
sınız. Kendinizi, ülkenizi dünyaya kapata-
rak bunları yapamazsınız. Risklerden uzak 
durarak, risklerden kaçarak, istikrarı sağ-
layamazsınız, ekonomiyi büyütemezsiniz.

Susarsanız Büyük Devlet 
Olamazsınız

Bakın burada bir şeyi açık açık konuşmak 
durumundayım. Zaman zaman duyuyo-
ruz: “Türkiye, bölgesel meselelerle neden 
bu kadar ilgili” diyenler oluyor. “Mısır için 
susalım, Filistin için susalım, Suriye’yi, 
Irak’ı görmezden gelelim” diyenler oluyor. 
Bunu medyada söyleyenler oluyor, siyaset-
te söyleyenler oluyor.

Bakın açık söylüyorum: Mısır’a, Filistin’e, 
Suriye’ye, Irak’a susmak da mümkün, bu 
da bir seçenek. Avrupa nasıl susuyorsa, 
nasıl görmezden geliyorsa, biz de susabi-
lirdik, görmezden gelebilirdik. Ama o za-
man, büyük devlet olamazsınız. O zaman, 
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iddiaları olan, hayalleri, hedefleri olan bir 
devlet olamazsınız.

Susarsanız, sessiz, tepkisiz kalırsanız, Ahi 
Evran’in, Hacı Bektaş’ın, Hacı Bayram 
Veli’nin, asırlardır bu medeniyet için alın 
teri dökmüş ahilerin, esnafın, sanatkârın 
karşısına alnınız ak çıkamazsınız.

Ahi ne demektir biliyor musunuz? Ahi, 
Dicle’nin kenarındaki koyunu kendisine 
dert edindiği kadar, Nil’in, Tuna’nın kena-
rındaki koyunu da kendisine dert edinen-
dir. Bizim esnafımızın ufku, hiçbir zaman 
dükkânının önü olmamıştır. Bizim insanı-
mızın ufku, hiçbir zaman sokağının, ma-
hallesinin sınırı olmamıştır. Bizim, devlet 
olarak, ülke ve millet olarak, ufkumuz, hiç-
bir zaman başkentlerin, devlet binalarının 
içine de hapsolmamıştır. Devlet dairelerin-
de oturup, siyasi parti genel merkezlerin-
de oturup, semtindeki gerçeklerden dahi 
haberi olmayan bir bürokrat, bir siyasetçi, 
bir idareci anlayışı, Türkiye’yi büyütemez 
ve büyütememiştir.

Bakın bazılarının işi gerçekten kolay. 
Ankara’da, ofisinde oturacaksın, nerede 
iş yapılıyorsa, onu kıyasıya eleştireceksin. 
Ekonomiyi eleştir, demokrasiyi eleştir, Çö-
züm Sürecini, Suriye politikasını, Irak poli-
tikasını eleştir.

Hazreti Mevlana ne diyor? Pergel gibi, bir 
ayağın burada, merkezde olacak, diğer 
ayağınla alemleri gezeceksin.  Bizde bunu 
maalesef yanlış anlayıp, iki ayağını da mer-
keze sabitleyip, oradan her konuda ahkâm 
kesenler var. Hiçbir sorumluluk almadan, 
hiçbir riskin altına girmeden, adeta, par-

mağını dahi kıpırdatmadan, yan gelip ya-
tan, yattığı yerden de önüne gelene çamur 
atan bir zihniyet maalesef var.

Yan gelip yatanlar varsın yatmaya devam 
etsinler. Ama biz, bürokratın koşturması-
nı istiyoruz, teknokratın koşturmasını is-
tiyoruz. Meclisin, Hükümetin, bakanların 
sürekli koşturmasını istiyoruz. Cumhur-
başkanı bu noktada asla istisna değildir. 
Koşan, koşturan, terleyen bir Cumhurbaş-
kanı istiyor, böyle bir Cumhurbaşkanı ol-
manın gayretini, mücadelesini veriyoruz. 
Siyasetin bütün taraflarından bizim arzu-
muz, beklentimiz de budur.

Oturduğu yerden, yattığı yerden her yapı-
lanı eleştiren, her yapılandan şikâyet eden; 
millete değil, uluslararası çevrelere, ulus-
lararası medyaya servis yapan bir siyaset, 
Türkiye’nin sorunlarına çözüm üreten bir 
siyaset olmaz.

Millet, devlet, siyaset, esnaf, sanayici, işçi, 
memur herkes el ele verecek, herkes ter 
akıtacak ve Türkiye bu sayede inşallah 
istikrarla büyümesini idame ettirecek. 
Bugünden geriye dönüş, Allah’ın izniyle 
olmayacak; inşallah her zaman ileriye ba-
kacak, her zaman ve birlikte ileriye yürü-
yeceğiz.

Değerli kardeşlerim,

Son 1 yıl içinde, esnaf kardeşlerimizle bu-
luşmalarımızda, 2 önemli hususa dikkatle-
ri çektim. Paralel Yapı ve Çözüm Süreci. 

Paralel Yapı’nın, esnafımız ve 
sanatkârımıza nasıl musallat olduğunu, 
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kimi zaman gönüllü olarak, ama çoğu za-
man, şantajla, kumpasla, baskıyla, esnaf ve 
sanatkârımızı sömürdüğünü bugün artık 
çok daha net olarak gördük ve görüyoruz. 
Paralel Yapı’yla ilgili olarak, gerek yurti-
çinde, gerek yurtdışında yaptığımız son 
derece isabetli uyarılar, bakıyoruz, Paralel 
Yapı’nın bazı müttefiklerini, bazı yol arka-
daşlarını da rahatsız ediyor. 

Afrika Zirvesi’nde, Paralel Yapıyla 
İlgi Uyarılarımız Birilerini 
Rahatsız Etmiş

Bütün cesaret çağrılarımıza rağmen, maa-
lesef şantajın, bazı siyasiler üzerinde hala 
etkili olduğunu görmek de açıkçası bizi 
üzüyor. Ekvator Ginesi’nde, Türkiye Afrika 
2’nci Ortaklık Zirvesi’nde, Afrikalı dost ve 
kardeşlerimize yaptığımız uyarılar da bu 
manada birilerini rahatsız etmiş. Afrikalı 
dost ve kardeşlerimizi, bu sinsi yapı hak-
kında uyarmak, bizim en tabi vazifemizdir 
ve hakkımızdır. Zira, farklı maskeler altın-
da, bir misyoner ve ajan tavrıyla, bu yapı-
nın, Afrika’da faaliyet göstermesi, ülkemiz 
adına da, dost ve kardeş ülkeler adına da 
ciddi bir tehdittir.

Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit eden 
bu yapıyla mücadelemiz, milletimizin de 
verdiği yetki uyarınca, hız kesmeden de-
vam edecek. Esnaf ve sanatkâr kardeşimin 
de bu mücadeleye omuz verdiğini, destek 
verdiğini biliyorum ve her birinize bu ma-
nada da teşekkür ediyorum. Esnafımızın 
eli, kapısı, sofrası inşallah her daim açık 
olacak; ancak sadakası ve zekâtı, inşallah 
yanlış ellere değil, gerçekten ihtiyacı olan-
lara ulaşmaya devam edecek. 

Bir yanlış örnek, bütün güzellikleri ört-
mez. Ülkemizde, hamdolsun, öğrencilere 
samimiyetle el uzatan, yoksulların elini 
karşılıksız tutan, gençlere milli ve manevi 
değerleri hiçbir karşılık beklemeden akta-
ran, nice dernek var, vakıf var, nice teşek-
kül var. 780 bin kilometre kare içinde, bu 
ülkenin gerçek gönül mimarlarına elinizi, 
kapınızı ve sofranızı her daim açık tutaca-
ğınıza yürekten inanıyorum.

Değerli kardeşlerim, 

Çözüm Sürecinde de, esnaf ve sanatkârımız, 
gerçekten çok kritik, çok hayati bir yer-
de duruyor. Esasen, teröre en fazla be-
del ödeyen kesimlerin arasında, esnaf ve 
sanatkârımız da bulunuyor. Batı’da, Kuzey 
ve Güney’de, terörün ekonomi üzerindeki 
olumsuz etkisine bedel ödenirken, Doğu 
ve Güneydoğu’da buna ek olarak, haraç 
nedeniyle, kepenk kapatma nedeniyle, 
yoksulluk, göç nedeniyle teröre bedeller 
ödendi.

Çözüm Süreci, Esnaf ve 
Sanatkârımızı da Umutlandırdı

Çözüm Süreci, anne babaları umut-
landırdığı kadar, bölgedeki esnaf ve 
sanatkârımızı da umutlandırdı. Son 1,5 
yıldır, tüm sabotaj girişimlerine rağmen 
muhafaza edilen Çözüm Süreci, esnafımı-
zın da huzur ve güven ortamını teneffüs et-
mesini sağladı. Bunu bu şekilde muhafaza 
edecek olan, inanıyorum ki, en başta esnaf 
ve sanatkârımız olacaktır.

Şahsen şunu çok iyi biliyorum: Esnaf ve 
sanatkâr arasında, Türk, Kürt, Arap gibi 
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ayrımlar yoktur; çünkü esnaf sanatkâr, 
Ahi’dir, yani kardeştir. Ahilik hukukunu, 
Ahilik ahlakını muhafaza ederek, terörün 
oyununu bozacağınıza da gönülden ina-
nıyorum. Arkadaşlar, Çözüm Süreci konu-
sunda, söylentilere, dedikodulara, şehir 
efsanelerine asla ve asla itibar etmeyin. 
Bu işin çerçevesi bellidir, sınırları bellidir, 
marjı bellidir. Bu, bir pazarlık süreci değil-
dir, bir taviz süreci, bir alma-verme süreci 
asla değildir.

Her zaman söyledik: Silahlar bir kenara 
konulacak, ne mesele varsa, konuşarak, 
uzlaşarak, siyaset zemininde çözüme ka-
vuşacak. Bunun dışında, hiçbir yola, hiçbir 
yönteme, Türkiye Cumhuriyeti asla fırsat 
vermez, zemin vermez, imkân da vermez.

Ne terör tehdidi, ne sokakları karıştırma 
tehdidi, ne de işlenen barbarca cinayetler, 
Türkiye’nin istikamet çizgisini zedeleye-
mez. Biz, birilerini memnun etmek için, 
birilerini tatmin etmek için değil; 77 mil-
yonun huzurunu, barışını, kardeşliğini 
sağlamak için bu yola çıktık. Şımarıklığa, 
başıbozukluğa da bizim tahammülümüz 
olmaz.

Kobani bahanesiyle sokağa çıktılar, üstelik 
de hemen tamamı Kürt olmak üzere 50’ye 
yakın kardeşimizi barbarca, vahşice katlet-
tiler. İçinde hemen hiç sivil bulunmayan 
bir kasaba için sokakları ateşe verenler, 
şu anda, Halep gibi büyük bir şehrin karşı 
karşıya kaldığı tehlikeyi, dikkat edin, hiç 
gündeme getirmiyorlar. Niye? Halep’teki 
insan değil mi? Halep’teki can değil mi? 
Cevabı belli: Üst Akıl Halep’i önemsemi-
yorsa, taşeron akıl da önemsemiyor. Esed 

barbarlığı altında 300 bin insanın katline 
seyirci kaldılar, hatta Esed’in barbarlığına 
destek verdiler, şimdi Kobani üzerinden 
güya vicdan şovu yapmaya çalışıyorlar.

Herkes bilsin; biz, bizim meselemizi, Üst 
Akılla, ya da Üst Aklın taşeronlarıyla de-
ğil, milletimizle çözeceğiz, milletimizle 
çözüyoruz. Bu çözümde yer almak isteye-
ne, katkı sunmak isteyene, her kim olursa 
olsun, süreçte yer vardır; ama, Üst Aklın 
esaretinde, farklı niyetlerin içine girenle-
re, sabotaj peşinde, terör ve tehdit peşinde 
koşanlara da, önce millet, ardından devlet 
gereken cevabı verir.

Tekrar ediyorum: Şımarıklığa, boşboğaz-
lığa, fırsatçılığa, sonu gelmeyen yersiz, 
tutarsız isteklere, milletin tahammülü 
yoktur. Biz bu meseleyi milletimizle çöze-
ceğiz. Biz bu meseleyi, sizlerle, esnafımızla, 
sanatkârımızla çözeceğiz. Çözüm sürecinin 
muhafaza edilmesinde, istikrarla ileriye 
gitmesinde, esnafımızın, sanatkârımızın, 
o bin yıllık kültür ve ahlakıyla aktif vazife 
üstleneceğine ben şahsen eminim.

Değerli kardeşlerim, 

12 yıl içinde, esnaf ve sanatkârın çok 
önemli sorunları çözüldü, çözüm yoluna 
girdi. İlgili kanunlar çıkarıldı, mevzuat ye-
nilendi; krediler noktasında tarihi iyileş-
tirmeler yapıldı. Esnaf Sanatkârımızın kre-
di faizi 2002 yılında yüzde 47 iken, bugün 
yüzde 4-yüzde 5 seviyesine kadar çekildi. 
Esnafımızın kullandığı kredi miktarı, 153 
milyon liradan, 80 kat artışla 12 milyar 
liraya ulaştı. Prim borçları, SSK borçları, 
oda ve birliklere olan borçlar konusunda 
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iyileştirmeler yapıldı. İnşallah, ekonomi 
büyüdükçe, daha da fazlası yapılacak.

Türkiye, esnafımızın ve sanatkârımızın 
alınteriyle büyümeye; büyüdükçe de es-
naf ve sanatkârımızı büyütmeye devam 
edecek. Biz, sohbeti, muhabbeti, istişare-
yi, aramızdaki irtibatı muhafaza edeceğiz. 
Konuşarak, istişare ederek, inşallah her 
meseleyi aşacağız.

Bir kez daha, sizlerle bir araya gelmekten, 
bu coşkuyu, bu muhabbeti yaşamaktan bü-
yük memnuniyet duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. Burada olan ya da olmayan tüm 
esnaf ve sanatkâr kardeşime, bol, bereketli 
kazançlar temenni ediyorum. Şura’nın ba-
şarılı geçmesini diliyor; hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 

Sağolun, varolun, Allah’a emanet olun. 
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Sevgili öğrenciler, saygıdeğer öğretmen-
ler, çok değerli veliler, Şura’ya iştirak eden 
değerli bakanlar, milletvekilleri, eğitim 
camiamızın değerli mensupları, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri en kal-
bi muhabbetlerimle selamlıyor, açılışını 
gerçekleştirdiğimiz 19’uncu Milli Eğitim 
Şurası’nın, ülkemiz, milletimiz, özellikle 
de öğrenci, öğretmen ve eğitim camiamız 
için hayırlara vesile olmasını Rabbimden 
niyaz ediyorum.

Milli Eğitim Bakanlığımıza, Sayın Bakanı-
mıza; Milli Eğitim eski bakanlarımıza, bü-
rokrat arkadaşlarımıza, tüm katılımcılara, 
gerek Şura’nın hazırlık çalışmalarına ver-
dikleri katkı için, gerekse de 5 gün sürecek 
bu şuraya verecekleri katkılar için şahsım, 
ülkem ve milletim adına şükranlarımı su-
nuyorum.

19’uncu Milli Eğitim Şurası’nda, bürokra-
tik katılımın azaltıldığını, öğrenci, öğret-

Demokrasi ve Milli İrade Okulda 
Öğretilmeli

19. Milli Eğitim Şurası | Antalya | 2 Aralık 2014
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men, veli ve sivil toplum örgütü iştirakinin 
çoğaltıldığını memnuniyetle öğrendim. 
19’uncu Şura’nın, gerek katılımcıları, gerek 
muhtevasıyla fark oluşturacağına inanıyor; 
bu isabetli kararından dolayı Milli Eğitim 
Bakanlığımızı ayrıca tebrik ediyorum.

Şura’nın Antalya’da gerçekleşiyor olma-
sı da tabii ayrıca isabetli bir tercih. Bili-
yorsunuz Türkiye, dünyanın en gelişmiş 
ekonomilerine sahip 19 ülkesi ile Avrupa 
Birliği Komisyonu’nun oluşturduğu G-20 
Platformu’nun dönem başkanlığını dün 
itibariyle devraldı. Önümüzdeki 1 yıl bo-
yunca, küresel ekonomiye yön veren G-20 
Platformunun nabzı Türkiye’de atacak. 
2015 yılında gerçekleşecek G-20 Liderler 
Zirvesi de, inşallah, burada, Antalya’da 
toplanacak. Bu vesileyle, G-20 Dönem Baş-
kanlığının Türkiye’ye, özellikle de zirvenin 
yapılacağı Antalya şehrimize hayırlı olma-
sını diliyor; bu büyük zirveye evsahipliği 
yapacak Antalya’yı, Antalyalı kardeşlerimi-
zi de şimdiden tebrik ediyorum.

Çok değerli katılımcılar, değerli kardeşlerim,

İnşallah, şu andan itibaren, milli eğiti-
min nabzı da, 5 gün boyunca burada, bu 
Şura’da atacak. Şura’nın gündeminde, Tür-
kiye’deki hemen her aileyi çok yakından 
ilgilendiren konu başlıkları var. Bu konu 
başlıklarında bugüne kadar hazırlıklar 
yapıldı, 5 gün boyunca nihai istişareler ya-
pılacak ve umuyorum ki oldukça önemli, 
oldukça hayırlı kararlar alınacak. Şura için 
seçilen 4 ana gündem maddesinin her biri-
nin çok çok önemli olduğuna inanıyorum. 
“Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çi-
zelgeleri” başlığı altında, umuyorum ki, 

eğitimin muhtevası istişare edilecek, eği-
timin kalitesinin artırılması için kararlar 
alınacak. “Öğretmen Niteliğinin Artırıl-
ması ve Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin 
Artırılması” konu başlıkları yine çok çok 
önemli. Öğretmen niteliği ve eğitim yöne-
ticilerinin niteliğinin de eğitimde olduk-
ça önemli bir mesele olduğunu biliyoruz 
ve Şura’nın bu alanda da ufuk açması en 
büyük temennimiz. Dördüncü konu ise, 
hepimizin, özellikle velilerin, ailelerin üze-
rinde hassasiyetle durdukları “Okul Gü-
venliği” konusu. Uyuşturucunun ciddi bir 
tehdit teşkil ettiği çağımızda, okullarımı-
zın, öğrencilerimizin bu tehlikeden uzak 
tutulması konusunda inşallah, bu Şura’da, 
tatmin edici, rahatlatıcı kararlar alınacak.

Tabii, burada şu noktanın üzerinde özellik-
le durmak isterim. Türkiye’de şu anda, 31 
milyon civarında öğrenci eğitim görüyor. 
Bu gerçekten büyük bir rakam, önemli bir 
rakam. Bütün bu öğrencilerin rahat olaca-
ğı, huzurlu olacağı, kendilerini güvende 
hissedecekleri bir eğitim sistemini inşa 
etmek zorundayız. Sadece öğrencilerin de-
ğil, öğretmenlerin de, velilerin de, eğitim 
camiasının da, artık yerleşik bir sisteme, 
öngörülebilir bir sisteme, aynı zamanda 
huzur ve güven ortamına kavuşmaları ge-
rekiyor.

Eğitimde En Mükemmel 
Sistemi Geliştirerek Yüzyıllarca 
Kullanmayız

Hepimiz biliyoruz ki, eğitim, hayat boyun-
ca devam eden, yaşayan, canlı bir süreç-
tir. Yani değişim, eğitimin zaten ruhunda 
vardır, özünde vardır. Yeni bilgiler ortaya 
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çıktıkça, yeni şartlar ortaya çıktıkça, ihti-
yaçlar yenilendikçe, eğitimin de değişmesi 
son derece tabiidir. Ancak bunu, bizim, ar-
tık yerleşmiş bir sistem dahilinde yapma-
mız kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bizim artık, arayışları, deneme-yanılma 
metotlarını bir kenara bırakıp, en mükem-
mel sistemleri geliştirip, önümüzdeki on 
yıllar boyunca, hatta yüzyıllar boyunca,  
belli bir sistem dahilinde eğitimi rayında 
ilerletmemiz gerekiyor. Her yıl değişen sı-
nav sistemi, ölçme değerlendirme sistemi, 
her yıl değişen muhteva, program, hem öğ-
rencilerimizi, hem velileri, hem de eğitim 
camiamızı ciddi şekilde yorar ve takdir 
edersiniz ki kaliteyi de, verimi de düşürür.

Ancak burada bir noktayı da gözden ka-
çırmayalım. Eğitimde, on yılların, hatta 
yüzyılların ihmallerinin telafi edildiği bir 
süreçten geçiyoruz. Bakın hiç mübalağa 
etmeden söylüyorum. Cumhuriyetimizin 
ilk yıllarında, eğitim konusunda çok ciddi 
bir seferberlik yaşandı. Bu ciddi seferberli-
ğin ardından, dikkatinizi çekiyorum, 2002 
yılında, bizim Hükümeti devraldığımız 
günlere kadar, bazı istisnalar dışında, çok 
ciddi bir duraklama dönemi yaşandı. 

Eğitimde nasıl bir duraklama dönemi ya-
şadığımıza dair, sizlere sadece bir tek ör-
nek vereceğim: 2002 yılında, Türkiye’deki 
toplam derslik sayısı 346 bin. Bu 346 bin 
dersliğin de tamamı Cumhuriyet döne-
minde yapılmış değil; bunların içinde, 
Osmanlı döneminden Cumhuriyete inti-
kal etmiş derslikler de var. Dikkatlerinizi 
çekiyorum: Osmanlı dönemi, artı 79 yıllık 
Cumhuriyet döneminde yapılan derslik sa-

yısı 346 bin; ama bizim, Hükümette oldu-
ğumuz dönemde 12 yılda, Türkiye’ye ka-
zandırdığımız derslik sayısı 235 bin. Biz, 
12 yılda, 79 yılda yapılanın üçte ikisinden 
daha fazla derslik inşa ettik; ama buna rağ-
men, ihtiyaç karşılanmış değil. 60-70 kişi-
lik sınıflarda ders yapılıyordu, şu anda sı-
nıf mevcutlarını 30’a kadar indirdik, ama 
bu da yeterli değil. Eğer, duraklama döne-
mi dediğimiz o dönemlerde, bizim yaptığı-
mız gibi bir derslik seferberliği başlatılmış 
olsaydı, şu anda bizim kalabalık sınıf diye 
bir derdimiz olmayacaktı.

Mesele sadece sınıf mevcutları değil. Görevi 
devraldığımızda, okul sayısı yeterli değildi, 
öğretmen sayısı yeterli değildi, yurt, pansi-
yon, spor salonu, kütüphane sayısı yeterli 
değildi.  2002 yılında dahi, okullarımız, sınıf-
larımız, bilgisayarla tanışmış halde değildi.

Bakın sadece birkaç rakam vereceğim. 12 
yıl önce Türkiye’de 11 bin anaokulu vardı; 
12 yılda biz 15 bin yeni anaokulu açtık. 
Üniversite sayımız 76 idi, 100 yeni üni-
versite açtık. İlk ve orta eğitimde 79 yılda 
yapılan yurt ve pansiyon sayısı 1.450. Geç-
tiğimiz 12 yıl içinde, Türkiye’de, bunun 
üzerine 1.162 adet ilk ve ortaöğretim pan-
siyonu açtık. Türkiye genelinde 19 bin la-
boratuvar vardı; biz 12 yılda buna 15 bin 
tane daha ekledik. Kütüphane sayısı 12 bin 
adetti. 12 yılda biz buna 5 bin kütüphane 
daha ekledik. Okullarımızda tek tük bilgi-
sayar vardı; 12 yıl içinde gönderdiğimiz 
bilgisayar sayısı 1 milyon adet. 

FATİH Projesi kapsamında, şu ana kadar 3 
bin 657 okula etkileşimli tahta, çok fonk-
siyonlu yazıcı ve kamera kazandırdık. Öğ-
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rencilerimize dağıttığımız tablet bilgisayar 
sayısı 737 bin rakamına ulaştı. Öğretmen 
sayısı konusunda yine rakamların geçmiş-
le kıyası mümkün değil. Şu anda 852 bin 
öğretmenimiz var; bunların 459 bini geçti-
ğimiz 12 yıl içinde göreve başladı.

Dershaneler Uğruna Ülkeyi Ateşe 
Atmaktan Kaçınmadılar

Değerli arkadaşlar,

Söylemek istediğim şudur; 12 yıl önce, Hü-
kümet görevini devraldığımızda, eğitim 
alanında önümüzde çok ciddi bir ihmal 
tablosuyla karşılaştık. Eğitimi Hükümeti-
mizin en öncelikli alanı ilan ettik ve 12 yıl-
lık süreçte, eğitimin altyapısına ilişkin çok 
köklü reformlar gerçekleştirdik. Yılların 
ihmalini gidermek için de, gerek muhte-
vada, gerek programlarda, gerek ölçme de-
ğerlendirmede, sürekli reformlar yapmak 
zorunda kaldık.

Eğitimde reform yapmanın ne kadar zor 
olduğunu sizler de görüyorsunuz, yaşı-
yorsunuz. Bakın dershane gibi, eğitimin 
özüne, ruhuna tamamen ters bir meseleye 
neşter attık diye, nasıl saldırılara maruz 
kaldığımızı sizler de izlediniz. Dershane-
leri kaldırarak, öğrenci lehine, öğretmen 
lehine, özellikle de veliler lehine bir adım 
atmak istiyorsunuz, karşınıza çok büyük 
ihanet şebekeleri çıkabiliyor.

Biz, eğitimin önündeki bütün maddi engel-
leri kaldırmanın mücadelesini veriyoruz, 
yoksulluğu eğitimin önünde bir engel ol-
maktan çıkarmanın mücadelesini veriyo-

ruz. Ama öte yandan, Anadolu’daki, Trak-
ya’daki yoksul köylü, traktörünü, tarlasını 
satarak, çocuğunu dershaneye göndermek 
gibi, izah edilemez bir zulme katlanmak 
zorunda kalıyor. Siz bu zulmü ortadan kal-
dırmak istediğinizde, karşınıza, kendi kirli 
tezgâhını korumak isteyen, gözünü para 
bürümüş, gözünü hırs bürümüş bazı iha-
net şebekeleri çıkıyor. 

İşte ne yaptıklarını gördünüz. Bir grup, 
dershaneler uğruna, ülkeyi ateşe atmak-
tan, ülkeyi yangın yerine çevirmekten 
kaçınmayacağını herkese gösterdi. Niye? 
Oradan ihanet sistemlerine para devşi-
riyorlar. Oradan, ihanet çetelerine adam 
devşiriyorlar. Siz, bu kirli çarka çomak sok-
tuğunuzda da, en ağır iftiralara, ithamlara, 
hatta darbe girişimlerine maruz kalıyorsu-
nuz. Onlar dershane adı altında tezgâhını 
koruyacak, adeta Anadolu’nun, Trakya’nın 
yoksul, gariban insanının kanını emecek, 
emeğini sömürecek; siz bu zulme karşı 
çıktığınız için, iftiralara, ithamlara, dar-
be girişimlerine maruz kalacaksınız. İşte 
buna boyun eğmedik. Yoksulun sırtından 
geçinen bu şebekeye karşı kararlı şekilde 
mücadele ettik, Allah’ın izniyle de, bu ders-
hane sorununu artık Türkiye’nin günde-
minden çıkardık, çıkarıyoruz.

Bir başka konu yasaklar. Eğitimdeki tüm 
yasakları kaldırmak istedik. Başörtüsü ya-
sağı vardı, kaldırdık. Katsayı engeli vardı, 
kaldırdık. Belli dillere yasak vardı, onu 
da kaldırdık. Belli derslere kısıtlama var-
dı; öğrencilerin, Kur’an-ı Kerim’i, Siyer-i 
Nebi’yi öğrenmelerinin önünde engeller 
vardı, onu da kaldırdık.
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Bu reformları yaparken de çok ciddi di-
rençle karşılaştık. Eğitimi, ‘Öğrenci format-
lamak’ olarak gören bir zihniyet, attığımız 
her adımda karşımıza çıktı, attığımız her 
adımda önümüze engeller çıkardı. Allah’a 
çok şükür, milletimizin de desteğiyle, bü-
tün bu engelleri aştık, bütün bu dirençleri 
geride bıraktık ve eğitimi, tam da olması 
gerektiği gibi, özgürlükle buluşturduk, seç-
me hakkıyla, tercih hakkıyla buluşturduk.

Bakın açık söylüyorum. Eğitimin, insan 
formatlama aracı olarak kullanılmasına 
bizim tahammülümüz olamaz. Aynı şekil-
de, öğrencileri, adeta at yarışındaymış gibi, 
birbiriyle yarıştıran bir sisteme de bizim 
tahammülümüz olamaz. Eğitimi, sınav 
kazanma aracından çıkarıp, öğrencilerin 
kendi yeteneklerine göre kendilerini geliş-
tireceği bir sisteme kavuşturmak zorunda-
yız. Sınav kazanmak için değil, öğrenmek 
için eğitim. Test çözebilmek için değil, bilgi 
edinebilmek için eğitim. Sınıf geçmek için, 
iş bulabilmek için, kariyer yapabilmek için 
değil, bilgiye ve hikmete ulaşabilmek için 
eğitim.

‘Değerler Eğitimini’ Eğitim 
Sistemimize Egemen Kılmalıyız

İşte eğitimde bunu başarmamız, ‘Değerler 
eğitimini’ eğitim sistemimize egemen kıl-
mamız gecikmiş, kaçınılmaz, ertelenemez 
bir şarttır. Yapılan tüm reformlar da buna 
yöneliktir. İnşallah, en iyi sistemi bula-
rak, Türkiye için, öğrencilerimiz için en 
iyi yöntemleri bularak, değişimde karar 
kılarak, sarsılmaz bir eğitim sistemini de 
Türkiye’ye kazandırmış olacağız. 

Tabii bu noktada, öğretmenlerimizin, eği-
tim yöneticilerimizin, tüm eğitim camia-
mızın büyük sorumluluğu var. Her fırsatta 
ifade ediyorum: Bizim eğitim sistemimiz, 
en başta, öğrenciye özgüven vermek zo-
rundadır. Milli Eğitim sistemimizin, öğ-
renciye özgüven aşılamak noktasında, 
kendisini bir özeleştiriye tabi tutmasının 
kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Eğer, 
gençlerimiz, eğitim gördükçe, diline, tari-
hine, ecdadına, kültür ve medeniyetine ya-
bancılaşıyorsa, orada çok ciddi bir eğitim 
sorunu var demektir. Eğer gençlerimiz, en 
başta kendilerine, en başta mensup olduk-
ları topluma ve ülkeye yabancılaşıyorsa, 
eğitim sisteminin kendisini özeleştiriye 
tabi tutması kaçınılmazdır.

Arkadaşlar, 

Okullar, dünyanın neresinde olursa olsun, 
kendi dilinden, kendi toplumundan, ken-
di kültür ve medeniyetinden utanan ve 
uzaklaşan bireyler yetiştiriyorsa, orada, ta-
limde ve terbiyede ciddi arıza var demek-
tir. “Einstein kimdir” derseniz, hemen her 
gencin söyleyecek bir ya da birkaç cümlesi 
vardır; ama “İbn-i Sina kimdir” derseniz, 
çoğunun bu ismi hiç duymadığını görü-
yorsunuz. Yabancı pop şarkıcılarının adını 
ezbere sayan; ama Dede Efendi’yi, Itri’yi ta-
nımayan, Neşet Ertaş dinlemeyi hakir gö-
ren, kendi sanatçısından maalesef utanan 
gençlerimiz var.

Konuşurken İngilizcenin, Fransızcanın ak-
sanıyla Türkçe konuşan, ama kendi kelime-
lerinden, atasının, ecdadının kelimelerin-
den, onları kullanmaktan, onları telaffuz 
etmekten mahcubiyet duyan gençlerimiz 
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var. Başka kültürlere ait hayat tarzla-
rını, sanatları, giyim kuşamı yücelten; 
kendi toplumuna, kendi toprağına ait 
değerleri tahkir eden ne yazık ki gençle-
rimiz var. Bunun örneklerini çoğaltmak 
mümkün. Bu gençleri de, hiçbir şekilde 
suçlayamayız.

200 yıldır, eğitimin formatlama aracına 
dönüştüğü bir sistem, ne yazık ki kendi-
sine yabancı bireyler yetiştiriyor ve bunu 
da cesaret edip hiç kimse sorgulamıyor, 
sorgulayamıyor. İşte bizim, eğitimde, en 
başta bu dönüşümü gerçekleştirmemiz ge-
rekiyor. Öğrencilerimize kompleks değil, 
eziklik değil, özgüven aşılayan bir muhte-
vayı, eğitim sistemimize kazandırmamız 
gerekiyor.

Bizim öğrencilerimiz elbette Einstein’i öğ-
renecek, ama yanında İbn-i Sina’yı da öğ-
renmeli. Beethoven’ı öğrendiği kadar, bi-
zim öğrencilerimiz, Itri’yi, Dede Efendi’yi 
de öğrenmeli, tanımalı. Başka kültürleri, 
başka dilleri tanıdığı kadar, bizim öğren-
cilerimiz, kendi dillerini, ecdadın kelime-
lerini, ecdadın yazısını, sanatını da hiçbir 
kompleks hissetmeden öğrenebilmeli.

Arkadaşlar, 

Taklit eden, takip eden, her zaman bir 
adım geride kalır. Biz, kendi değerleri-
mizle, kendi özümüzle, kendi tarih ve 
medeniyet birikimimizle biz olacağız, 
o şekilde biz kalacağız. İlim, Çin’de de 
olsa, Amerika’da da olsa, gidip alacağız; 
ama, Çin’deki, Amerika’daki ilmi alırken, 
kendi özümüzden, ruhumuzdan kopma-
yacağız. Başkalarına hayranlık duyan 

değil; kendisine hayranlık duyulmasını 
gaye edinen bir gençliği, bu gençliği ye-
tiştirecek bir eğitim sistemini inşa etmek 
zorundayız. Bunu gerçekleştirecek olan, 
öğretmenlerimizdir. Bunu gerçekleştire-
cek olan, eğitim yöneticilerimizdir, eği-
tim camiamızın her bir mensubudur.

En Büyük Arzum, Bu Milletin 
Evlatlarının Özgüvenli Olmasıdır

Ekonominin ihtiyacı olan, inanın, özgü-
venli gençlerdir. Demokrasimizin, siyaseti-
mizin, idaremizin ihtiyacı olan, kendisine 
güvenen, kendisini bilen, toplumunu bilen 
gençlerdir. Biz, biz olduğumuz zaman, gö-
receksiniz, takip etmekten, taklit etmekten 
çıkacak; öncü, lider, takip edilen bir ülke 
olacağız.

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, inanın, 
en büyük arzum, bu milletin evlatlarının 
özgüvenli olmasıdır, kendilerine güven-
meleridir. Allah ömür verdiği müddetçe 
de bunun mücadelesini vereceğim. Öğret-
menlerimizin ve eğitim camiamızın da, bu 
mücadelede yanımda olduklarını biliyor, 
geleceğe daha da umutla, daha da güvenle 
bakıyorum.

Değerli katılımcılar,  
çok değerli kardeşlerim,

Bu Şura vesilesiyle, bir önemli konuya 
daha burada değinmek isterim. Merhum 
Nurettin Topçu, son derece isabetli bir 
tespitte bulunuyor ve diyor ki: “İnsan, bir 
dereceye kadar, öğrendiklerinin de esiri-
dir. İyiyi bilen, iyi olmak ister; fenayı bilen, 
fena olmaya heveslenir.”
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Evet. Eğitim, bir yönüyle de, anaokulun-
dan itibaren, öğrenciye, iyi olanı öğret-
mekle mükelleftir. Bizim gençlerimizi, 
ırkçılık hastalığından koruyacak olan, en 
başta eğitimdir. Bizim gençlerimizi, ayrım-
cılıktan, horlamadan, nefret suçlarından 
uzak tutacak olan, en başta eğitimdir. Özel-
likle, demokrasiyi, milli iradeyi, başkaları-
nın tercihlerine, kültürlerine, değerlerine 
saygıyı öğretecek olan da aynı şekilde eği-
timdir. Bu tür değerleri, kitaplara koymak, 
müfredata koymak, tek başına asla yeterli 
değildir. Irkçılığı, en başta sınıfta öğretme-
nin yenmesi gerekir. Ayrımcılığı, horlama-
yı, nefret suçlarını, en başta sınıfta öğret-
menin dışlaması gerekir. 

Aynı şekilde, demokrasiyi ve milli iradeyi, 
başkalarına ve başkalarının değerlerine 
saygıyı, kuru bilgi olmaktan çıkarıp, hayat 
tarzı haline dönüştürecek olanlar da, en 
başta öğretmenlerimizdir. Açık konuşuyo-
rum, bizim bu noktada hala sıkıntılarımız 
var. Değerlerimizi, anaokulundan başlaya-
rak, öğrencilerimize bir hayat tarzı olarak 
sunarak aşmak zorundayız. Dikkatinizi 
çekiyorum; 1950 yılından bugüne kadar, 
yani 64 yıldır, demokrasi mücadelesi veri-
yoruz. 64 yıldır, milli iradenin tecelli etme-
si için mücadele veriyoruz. Ama bu konu-
larda, bazılarının hala sınıfta kaldığını da 
üzülerek müşahede ediyoruz.

2014 yılındayız. Ama bugün hala, 1960 
şartlarına göre, 1960’ın o darbe atmosfe-
rine göre hareket eden, o günkü zihniye-
ti taşıyan, o günkü zihniyetle Türkiye’ye 
yön vermeye çalışan aktörler olduğunu 
görüyoruz.s

Değerli dostlarım,

Kendisini, herkesten akıllı zanneden, ken-
disi dışındaki herkesin tercihlerini, yaşam 
tarzlarını, düşüncelerini tahkir eden, aşa-
ğılayan kişi, insani bir tavır içinde değildir, 
demokratik bir tavır ve kültür içinde değil-
dir. Kendisini, milletten farklı ve milletin 
üzerinde gören kişi ve kurumlar da, aynı 
şekilde, insani ve demokratik bir tavır için-
de değildir.

Milli irade, seçim sandığında belirlenir ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tecelli 
eder. 2014 yılındayız, 21’inci yüzyılda-
yız.  Ama ne acıdır ki, ben, şu kuralı tek-
rar tekrar hatırlatmak zorunda kalıyorum: 
Egemenlik, milletindir. Egemenlik bürok-
rasinin değildir, egemenlik, yargı bürok-
rasisinin, askeri bürokrasinin değildir, 
egemenlik, Anayasa Mahkemesi’nin de de-
ğildir; egemenlik, milletindir. Hiç kimse, 
hiçbir kurumu, kendisini, milletin üzerin-
de, milletin Meclisi’nin üzerinde, özellikle 
de siyaset kurumunun üzerinde göremez. 
Hiç kimse, şahsi hırslarına yenik düşerek, 
kendi şahsi istikbal ve ikbal gayesinin pe-
şine düşerek, millete, Millet Meclisi’ne ve 
siyasete istikamet çizemez, tehdit ihtiva 
eden ifadelerde bulunamaz. 1960 Türki-
ye’sinde değiliz. Darbe ortamında hiç deği-
liz. Darbe ürünü kurumlar, çıkıp da, siyase-
te hiza vermeye yeltenemez. 

Bakın, seçim barajı, Türkiye’de on yıllar-
dır uygulanıyor. Özellikle son seçimlerde, 
seçim barajına rağmen, milletin tercihi, 
çok yüksek oranlarda Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nde tecelli etmiştir. Türkiye’de 
istikrarı sağlamak adına, koalisyonların 
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mümkün olduğunca önüne geçebilmek 
amacıyla, seçim barajı kimi zaman yararlı 
da olmuştur. Buna rağmen, Başbakan oldu-
ğum süreçte, seçim barajının kaldırılmasını 
gündeme taşıyan ve siyasi partilere değişik 
alternatifler sunan da biz olduk. “Tartışıl-
sın” dedik.  “Yüzde 7 olur, 5 olur, sıfır olur. 
Bunu siyaset tartışsın, bir ortak zemin bu-
lunsun, bunun üzerine gidelim” dedik. Ora-
dan bir netice, bir ittifak çıkmadı. Bugün de 
konuşulabilir, bugün de tartışılabilir.

Ama, altını çizerek söylüyorum, bunu tartı-
şacak, konuşacak, müzakere ve istişare ede-
cek olan, bunun kararını verecek olan, siya-
settir. Bunun kararını verecek olan, gözünü 
ikbal hırsı bürümüş olanlar değil; siyasettir. 
İşte eğitim, bunun için de önemlidir.

Üniversiteyi bitirdiği halde, kendisini 2014 
yılında değil de, 27 Mayıs 1960 tarihinde 
gibi görenler varsa, oradaki eğitimde ciddi 
sorun vardır. Türkiye’nin, kitap yüklenmiş, 
kuru bilgi yüklenmiş, dogmatik zihinlere 
değil; özgür ve özgürlükçü, demokrasiyi ve 
milli iradeyi içselleştirmiş, özümsemiş bi-
reylere, böyle yöneticilere, böyle yargıç ve 
yüksek yargıçlara ihtiyacı var.

Sadece bilgisi olan değil, bilgiyle birlikte 
hikmeti de olan idarecilere Türkiye’nin 
daha fazla sayıda ihtiyacı var. İşte eğitim-
den, biz aynı zamanda bunu da bekliyoruz. 
Öğrencileri geri götüren değil, istikbale yö-
nelten, geniş ufuklara yönelten bir eğitim 
sistemi arzuluyor, bunu tesis etmenin mü-
cadelesini veriyoruz.

19’uncu Milli Eğitim Şurası’nın, daha öz-
gür, daha demokratik, millete ve milli ira-
deye saygı gösteren bir eğitim sistemini 
de inşa etmek için istişareler yapacağını 
umuyorum. Yeni Türkiye, inşallah, altya-
pısı güçlü, muhtevası güçlü, özgürlükçü, 
evrensel olduğu kadar yerli bir eğitim sis-
temiyle mümkün olacaktır.

Eğitim mücadelemizin tüm mensuplarına 
bugün burada bir kez daha, şahsım, ülkem 
ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Öğretmenlerimize, özellikle şükranlarımı 
sunuyorum. Görevleri başında şehit olmuş 
öğretmenlerimizi, eğitim camiamızın tüm 
mensuplarını rahmetle, minnetle yâd edi-
yorum.

Tüm öğrencilerimize de başarılar diliyor; 
19’uncu Milli Eğitim Şurası’nın hayırlara 
vesile olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum.
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ASKON’un değerli başkan ve yöneticileri, 
çok değerli ASKON mensupları, siyaset, 
iş, medya dünyamızın değerli temsilcileri, 
sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri en kalbi muhabbetlerimle 
selamlıyor, Anadolu Arslanları İşadamları 
Derneği’nin 9. Genel Kurulu’nun ülkemiz, 
milletimiz, ekonomimiz ve demokrasimiz 

için hayırlara vesile olmasını Rabbim’den 
niyaz ediyorum.

ASKON’un bütün yöneticilerine, tüm 
mensuplarına, bugüne kadar ASKON ça-
tısı altında emek vermiş, ter dökmüş tüm 
kardeşlerime; gerek Türkiye ekonomisinin 
büyümesine, gerek Türkiye demokrasimi-
zin ileri standartlara kavuşmasına verdik-

Her Alanda Eski Türkiye’nin 
Tekelleri Tek Tek Ortadan 

Kalkıyor

9. ASKON Olağan Genel Kurulu | İstanbul | 06 Aralık 2014 
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leri eşsiz katkılardan dolayı şükranlarımı 
sunuyorum. ASKON’u en çok da 9. Genel 
Kurulu’nun da temasını oluşturan asil du-
ruşundan dolayı tebrik ediyor, kuruldu-
ğunuz günden itibaren diklenmeden dik 
durduğunuz için her birinize gönülden te-
şekkür ediyorum.

Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan 
Hazreti Peygamber (Sallallahu aleyhi ve 
sellem), bizlere “Ahir zamanda imanı kalp-
te tutmak, kor ateşi elde tutmak kadar zor 
olacak” diye haber vermişti. İmanın, yani 
hakikatin adeta bir kor ateşe döndüğü 
günlerden geçiyoruz. Allah’a hamdolsun, 
bu kor ateşi elinde tutanlar var. Allah’a 
sonsuz şükürler olsun, çağın her türlü ta-
arruzuna karşı asil, vakur, hakkaniyet hat-
tında duruşunu bozmayanlar var. O kor 
ateşi, her şeye rağmen elinizde tuttuğunuz 
için, haksızlık karşısında eğilmeyip, bükül-
meyip her daim hakkı savunduğunuz için, 
asaletli duruşunuzdan hiçbir zaman taviz 
vermediğiniz için her birinizi kutluyor, “Al-
lah sizlerden razı olsun” diyorum.

Arkadaşlar,

Asil duruş sergilemek, hakikatin kor ate-
şini elde ve gönülde muhafaza etmek, ta-
rihin hemen her döneminde çok zor oldu. 
Dik duruş, sabır gerektirdi, sebat gerektir-
di, zorluklara tahammül gerektirdi, ama 
biz bir şey biliyoruz, sabreden zafere ulaş-
mıştır. Her zorluğun ardından, mutlaka bir 
kolaylık vardır. Bu inançla, bu kararlılıkla 
zorlukları aştık, aşıyoruz ve menzile doğru 
kararlı adımlarla ilerliyoruz.

Sanmayın ki menzile ulaştık. Bu milletin 
her bir ferdine asaletlerini hatırlatıncaya 

kadar, dünya karşısında asil duruş sergi-
lemelerini temin edinceye kadar inşallah 
bizler de, çocuklarımız da, torunlarımız 
da, bu kutlu yürüyüşümüzü devam ettire-
ceğiz. Sadece milletimiz yetmez; zira asil 
bir milletin torunları da dar kalıpların içi-
ne hapsolup kalamaz. Dünya üzerindeki 
mazlum, mağdur, ezilen, boynu yere eğik 
her milletin, her bir ferdin, düştüğü yerden 
kalkabilmesi, başını kaldırabilmesi, adalet-
le kucaklaşabilmesi için de mücadele ver-
mek zorundayız. İnşallah millet olarak, bu 
mücadeleyi de ebediyen sürdüreceğiz.

27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat 
Zihniyeti Hala Bu Topraklardan 
Silinmedi 

Şunun altını çizerek ifade etmek istiyorum: 
Rehavete kapıldığımız anda, elimizdeki o 
kor ateş, yani kalbimizdeki o hakikat ateşi, 
yani asil duruş kaybolur. Ekonomide reha-
vete tahammülümüz yok, demokratik re-
formlarda rehavete tahammülümüz yok, 
milli iradenin tecellisinde, milletin kararı-
nın devlet idaresine yansıtılması mücade-
lesinde asla rehavete tahammülümüz yok.

Bu salonda bulunanların bir kısmı, 1980 
müdahalesinin ülkenin ve milletin üze-
rinden nasıl silindir gibi geçtiğini bizzat 
gördüler, yaşadılar. Yine bu salonda bu-
lunanların önemli bir kısmı, 28 Şubat dö-
neminde belli kesimlere nasıl ağır zulüm-
ler yapıldığını gördüler, yaşadılar; hatta 
bunu iliklerine kadar hissettiler. 27 Mayıs 
zihniyeti, 12 Eylül, 28 Şubat zihniyeti ne 
yazık ki bu topraklardan henüz tam anla-
mıyla silinmiş değil. Millet iradesine düş-
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man olanların umutlarını kaybettikleri-
ne, vazgeçtiklerine, artık millet iradesine 
karşı taarruz etmeyeceklerine inanırsak, 
Türkiye’nin bütün kazanımlarını riske et-
miş oluruz. Sadece son 1,5 yıl içinde o dar-
beci ve millet iradesine düşman zihniyetin, 
farklı maskeler, farklı kılıklar ve kılıflar 
içinde nasıl millete ve ülkeye saldırdıkla-
rını yine birlikte gördük, birlikte yaşadık.

Şimdi, zaman zaman birileri çıkıyor, son 
1,5 yıl içinde yaşanan bazı hadiseleri 
küçük, önemsiz göstermeye ya da başka 
mahiyette takdim etmeye çalışıyor. Kimi 
siyasetçilere bakın, kimi yazarlara, çizer-
lere, sözüm ona düşünürlere bakın; aynı 
kaynaktan beslendiklerini, hiç gizleme-
den yaşanan hadiseleri meşrulaştırmak 
amacıyla tek dil kullandıklarını görecek-
siniz. Ama ben burada çok açık, çok net 
birkaç soru soracağım. Eğer, Gezi olayları 
kontrol edilmemiş, bastırılmamış olsaydı, 
sokaklar şiddete teslim olmuş olsaydı, aca-
ba Türkiye bugün nerede olurdu? Bu so-
runun cevabını bir arayalım. Dikkat edin, 
bu soruyu sormazlar, bu sorunun cevabı-
nı vermezler. Ama, bu sorunun Mısır’da 
cevabı verildi, Ukrayna’da cevabı verildi. 
Mısır’da sokak olayları bahane edildi, çok 
kanlı bir darbe yapıldı. Yakın siyasi tarih-
te, bir günde üç bin insanın öldürüldüğü 
bir dünya ülkesi yoktur, ama Mısır bunu 
yaşadı. Hem seçilmiş devlet başkanı hap-
se atıldı, yüzde 52 oyla seçilmiş bir devlet 
başkanı hapse atıldı, hem de binlerce ma-
sum insan katledildi. 

18 yaşındaki Esma kurşunlanarak ora-
da şehit edildi. İşte “Rabia” denilen olay 
kökeni itibariyle bu. Onun için de bu çok 

önemli. Bu hareket aslında bir kenara ko-
nulamaz. Şu anda binlerce insan, Mısır’ın 
zindanlarında siyasi tutuklu olarak hapis 
yatıyor. Bunların demokrasi ile alakaları 
yok. Dünyada da demokrasiyi savundu-
ğunu iddia edenlerin, darbecilere sahip 
çıkmak suretiyle, ne kadar anti demokrat 
oldukları ortaya çıkıyor.

İşte Ferguson olayları, işte Arizona’daki 
olaylar. Hali görüyorsunuz, elinde silahı 
yok. Adamı yatırıyorlar yere ve kafasını 
yere vuruyorlar, nefessiz bırakıyorlar, öl-
dürüyorlar. Öldürülen Amerikalı’nın elin-
de silah yok, molotof  kokteyli yok. Bizim 
burada polisimiz kalkıp da vatandaşı mı 
öldürdü, silah mı çekti? Yok. Polis öldürü-
lürken, polis kendini savunmayacak mı? 
Savunurken orada bir olay oluyor, işte o 
paralel yargı, polisimizi 8 seneye mahkûm 
ediyor. 

Ukrayna’da sokak eylemleri, ülkenin bölün-
mesine yol açtı. Gezi olaylarında yaşanan-
ları, “ağaç” sevgisine bağladılar değil mi? 
Kadıköy’de başlayıp Taksim Meydanı’na 
gelen zat,  Gezi Parkı’nda 12 tane ağacın ye-
rinin değiştirilmesine tepki gösteriyor da, 
neden Yalova’daki ağaçların kesilmesine 
tepki göstermiyor. Oysa Yalova’da 250’yi 
aşkın ağaç kesildi. Onlar ağaç değil mi? Ne-
redesin sen? Nerede o çevreciler? Nerede 
o Taksim’de yürüyenler? Asırlık çınarlar 
ağaçtan sayılmıyor. Neredesiniz tencere-
tavacılar? Konuşun bakalım. Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi’nin, Eymir Gölü’ne 
restoran yapmak için kestikleri ağaç değil 
mi? Bakırköy Belediyesi’nin kestikleri ağaç 
değil mi? Eğer Gezi olaylarında mesele ger-
çekten ağaç olsaydı, o gün sokağa çıkanlar, 
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yakanlar, yıkanlar herhalde; Yalova için, 
Bakırköy için, ODTÜ’nün Eymir Gölü için 
de sokağa çıkarlardı. Gezi olayları sırasın-
da bir tanesi gerçek niyetini, samimiyetini 
dile getirmişti. Ne demişti? “Mesele ağaç 
değil, siz hâlâ anlamadınız mı?” Aslında 
herkes anladı. Herkes nerede durduğunu 
çok iyi biliyor, maksadın çok farklı olduğu-
nu herkes çok iyi biliyor.

30 Mart ve 10 Ağustos’ta Millet Bu 
Oyunu Gördü

Yine burada bir başka soru soracağım. 17 
ve 25 Aralık operasyonları eğer gayesine 
ulaşmış olsaydı, Türkiye bugün nerede 
olurdu? O bir darbe girişimi değil miydi? 
“O bir yolsuzluk operasyonuydu” diyorlar. 
Ben de buradan bizim milletimize soruyo-
rum: Eğer o girişim başarıya ulaşmış olsay-
dı, Türkiye bugün nerede olurdu? Aslında 
işte bu sorunun da cevabı, 25 Aralık’ın 
silmeye çalıştıkları fezlekelerinde ortaya 
çıktı. Şahsım için, “Dönemin Başbakanı” 
ifadesini kullanıyorlar. Yani “Dönemin 
Başbakanı”nı, beni, bakan arkadaşlarımı 
görevden uzaklaştırmak için her türlü ha-
zırlık yapılmış, kararlar verilmiş, harekete 
geçilmişti. Muhalefet partileri ikna edil-
miş, darbe esnasında ve sonrasında hangi 
vazifeyi yapacakları muhalefet partilerine 
dahi dikte ettirilmişti. Kabine hazır, başba-
kan belli. İnanın bazı medya kuruluşları-
nın ne yazacakları, hangi manşeti atacak-
ları; neyi, nasıl savunacakları dahi tek tek 
belirlenmişti.

Defalarca söyledim. Türkiye’de, muhalefet 
partilerinin üzerinde çok ciddi bir şantaj 
baskısı var. Medyanın üzerinde de aynı şe-

kilde. Kiminin üzerinde terörün şantajı ve 
tehdidi var, kimilerinin üzerinde de kasetle-
rin, telefon kayıtlarının şantaj ve tehditleri 
var. Hiç kimse kusura bakmasın, ben burada 
cevabını vermek zorundayım. Ana muhale-
fet partisinin genel başkanı hafta içinde çık-
tı, şahsıma yönelik gerçekten edebe, adaba 
uygun düşmeyecek ifadeler kullandı. Çok 
affedersiniz, bir engelli evladımız,  şahsım-
la alakalı, “zihinsel özürlü değil mi?” diye 
bir soru soruyor. Onun da verdiği cevap ne 
biliyor musunuz? “Cumhurbaşkanı’nın zi-
hinsel engelli olduğunu söylemek, adeta bir 
lütuftur” diyor. “O, akılsızdır” diyor. Bunu 
söyleyen kim? Ana muhalefetin başı. Böyle 
bir siyasetçi olabilir mi? Hem engelli karde-
şime, hem bize bu hakareti yapıyor. Hem de 
engellilerle ilgili bir toplantıda bu hakareti 
yapıyor.

Ancak kaset ve şantaj, böyle birini öyle bir 
partinin başında tutabilir. Normal şart-
larda engellilerle ilgili bir toplantıda, “Zi-
hinsel engelli” ifadesini hakaret amacıyla 
kullanan biri asla o koltukta oturamaz, 
asla o partiye genel başkan olamaz. Hani 
“bu kadar cehalet ancak tahsille mümkün” 
derler. Böyle bir genel başkanlık da ancak 
kasetle mümkün olur, şantajla mümkün 
olur. Zaten o kaset olmasaydı, bundan ge-
nel başkan filan olmazdı. Onları şantajla, 
tehditle esir aldılar. Halef-selef oldukları 
genel başkanların hepsini esir aldılar. Ama 
o dönem, milletin partisini esir alamadı-
lar, milletin partisine diz çöktüremediler. 
30 Mart’ta, 10 Ağustos’ta millet bu oyunu 
gördü ve bu kirli oyunu bozdu. Diğer par-
tilerin mensuplarının da, bu kirli ilişkileri 
gördüklerine, görmedilerse de er ya da geç 
göreceklerine ben gönülden inanıyorum.
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Paralel Yapının Üzerine Gittik ve 
Gitmeye Devam Edeceğiz

Tabii, şu anda bu malum çevreler bir de 
kampanya başlattı. Türkiye’deki bütün ce-
maatler, vakıflar, dernekler ve teşekkülle-
rin hedef yapıldığı yönünde yalanlar yayıl-
mak isteniyor. Milli Güvenlik Kurulu’nda 
bu türden kararların alındığı yalanı sürek-
li pompalanıyor. Burada, ASKON’un Ge-
nel Kurulu’nda açık açık ifade ediyorum: 
Ulusal güvenliğimizi tehdit eden, vatanına 
ihanet içinde olan her yapı Milli Güvenlik 
Kurulu’nda ele alınır ve onun gözünün ya-
şına bakılmaz, tavsiye kararı çıkar. Paralel 
yapı böyle bir yapıdır. Üzerine gittik, gidi-
yoruz, daha fazla gideceğiz. 

Milli Güvenlik Kurulu’nda bu kararı aldık. 
Neydi bu? MGK’da, Legal görüntü altında, 
illegal faaliyetler gösteren paralel yapıyla 
mücadele yönünde tavsiye kararı alınmış-
tır. Hükümetimiz de, bu tavsiye kararına 
uyarak, Bakanlar Kurulu kararını çıkar-
mıştır. Bütün cemaatlerin, vakıf ve dernek-
lerin, teşekküllerin hedef alınacağına dair 
iddia da alçakça bir yalandan başka hiçbir 
şey değildir. Hukukun dışına çıkmadığı 
müddetçe, Türkiye’nin ulusal güvenliğini 
tehdit etmediği müddetçe herkes faaliyet-
lerini özgürce yerine getirir.

Değerli kardeşlerim,

17 ve 25 Aralık darbe girişimi, milletimizin 
iradesine sahip çıkması sayesinde hamdol-
sun boşa çıkmıştır. Ancak 17 ve 25 Aralık 
darbe girişiminde başarısız olanların, bu 
heveslerinden vazgeçmedikleri de ortada-
dır. Kobani bahanesiyle, 6-7 Ekim vandal-

lığı da  bu mahiyette girişimlerdir. Ulusal 
ve uluslararası medyada yapılan kampan-
yalar bu mahiyette girişimlerdir. Yine en 
son seçim sistemini etkilemeye dönük 
olarak milli iradeye, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin iradesine yönelik girişimler de 
bu mahiyette girişimlerdir.

Biz, Partilerin Kapatılmasının 
Önüne Geçmek İstedik

Kardeşlerim,

Şimdi sizlere burada bir şey hatırlataca-
ğım. Şu anda Cumhurbaşkanıyım, ama 
herhalde Başbakanlık dönemimi konuşa-
bilirim. Biz, 2010’da, 26 maddelik bir ana-
yasa paketi çıkardık. Bu anayasa paketinin 
bir maddesi de, siyasi partilerin kapatıl-
masına yönelikti. O zaman ana muhalefet, 
MHP ve BDP salonu terk ettiler. O zaman, 
bizim içimizden de ne yazık ki onlara 
uyanlar çıktı, 330’u yakalayamadık. Eğer 
330’u yakalayabilseydik, bugün partilerin 
kapatılması olayı ortadan kalkmış olacak-
tı. Şu anda partilerin kapatılmasını malze-
me olarak kullananlar, o zaman yaptıkları 
bu eylemi milletin gözünden kaçırmak is-
tiyorlar. Biliyorlar ki, hafıza-i beşer nisyan 
ile maluldür. Çünkü millet dört yıl öncesi-
ni unutmuştur. Bunu bildikleri için de, ne 
yazık ki bu adımları atıyorlar.

Değerli kardeşlerim,

Bakın, partilerin kapatılmasının önüne 
geçmek için paketi hazırlayıp getiren biziz, 
ama buna karşı duran CHP, MHP, BDP şim-
diki adıyla HDP; Meclis’i terk ettiler. Onun 
için de 330 sayısını yakalayamadık. Çünkü 
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içimizden de maalesef ihanet eden bazıları 
çıktı. Şimdi de onların yerleri belli, nerede 
olduklarını biliyorsunuz.

Bütün bunlarla beraber, bu gelişmeler bir 
gerçeği ortaya koydu. Çıkmışlar şimdi, “Se-
çim barajı kalksın” diyorlar.  Biz daha önce, 
onu da teklif ettik. “Gelin seçim barajlarını 
yüzde 5’e indirelim, sıfırlayalım” diye tek-
lifte bulunduk.  Ona da yanaşmadılar. Şu 
andaki ana muhalefetin başındaki, akşam 
başka, sabah başka konuşuyor.  “Türkiye’de 
yalanı en güzel, en başarılı kim söyler?” 
diye sordukları zaman vereceğiniz cevap; 
“Ana muhalefet partisinin başındakidir” 
olmalıdır. Yalan konusunda çok başarılı… 
Bakıyorsunuz, malzeme yok. Malzeme ol-
madığı zaman nereyle uğraşacak? Şimdi 
de Cumhurbaşkanı ile uğraşıyor. Bazıları 
diyor ki, “Cumhurbaşkanı bunlara cevap 
verir mi?” Ben alışılmış Cumhurbaşkanı 
değilim, olmadım, olmayacağım; bunu da 
böyle bilin.

Değerli arkadaşlarım,

Niye bunu söylüyorsun? Bakın, şu anda 
Beştepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapıldı. 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’yla ilgili ortada 
birçok yalan konuşuluyor. Sanki burası be-
nim kişisel sarayım. Belli ki dünyayı da gez-
memiş, görmemiş; bu tür şeyleri de bilmi-
yor. Devlet yönetiminden anlamaz. SSK’yı 
nasıl batırdığını bilirsiniz. Rahmetli Savaş 
Ay’ın programında SSK’nın ne hale getiril-
diğini ve Okmeydanı SSK’nın durumunu 
gördünüz değil mi? Ben milletimin buna 
inanacağına zaten asla inanmıyorum da, 
kalkıyor bir de Cumhurbaşkanlığı Sarayı 

için “Bin odalı” diyor. Yanlış söylüyorsun, 
bin odalı değil; bin yüz elli küsur odası var. 
Onu da söyleyeyim bak bunu da bilmiyor.

Adama sorarlar, “Siz eskiden kenarda kö-
şede bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi’ni 
yönetiyordunuz. Sizin böyle büyük bir 
binaya ne ihtiyacınız var, ne gerek vardı” 
demezler mi? Büyükçe bir genel merkez 
yaptınız. Öbür tarafta MHP’de büyükçe 
bir genel merkez inşa ettirmişti. Ne gerek 
vardı böyle büyük binalara? Yapmasaydı-
nız, şöyle bir iki kat binada otururdunuz, 
oradan bu işi yürütürdünüz. Ama yaptınız. 
AK Parti, iktidar partisi olduğu halde, ol-
dukça mütevazi bir genel merkezi hepiniz-
den sonra yaptı. 

Biz, şu anda yeni bir teşkilat şeması ile, 
Cumhurbaşkanlığı’nın ihtiyacına cevap ve-
recek bir proje uyguluyoruz. Bunlar büyük 
düşünemezler. Eğer büyük devlet olma 
idealini taşıyorsanız, büyük adımlar atar-
sınız. Biz şu anda bu adımlarımızı atarken, 
büyük düşünerek atıyoruz ve öyle de atma-
ya devam edeceğiz.

Milletin Sarayını 
Hazmedemiyorlar

Değerli kardeşlerim,

“İstanbul” dendiği zaman akla ne gelir? 
Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, Süley-
maniye, Sultan Ahmet, Ayasofya vb. gelir. 
Gelen bütün turistlere gösterilen yerler ne-
releridir? Buralarıdır. Peki, şöyle bir bakın, 
Cumhuriyet dönemine yönelik yaptıkları-
mızdan acaba ne gösteriyoruz?  Gösterebil-
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diğimiz pek bir şey var mı? Gerçekçi olalım 
var mı, yok mu? İnşallah 2023 hedeflerini 
yakalayacağız. Ama bu bir ufuk meselesi.

Büyüklerimiz çok güzel şeyler söylemişler. 
Bunlardan bir tanesi de şu: “İtibardan ta-
sarruf olmaz.” Çok önemli, itibardan tasar-
ruf olmaz. Çünkü bütün o gelenler-giden-
ler bir defa oraya bakıyor. Burada bir itibar 
var, buradan tasarruf olmaz. Ecdadımız da 
buradan hareketle, bütün bu adımlarını 
atarken, projelerini yaparken bu hassasi-
yetle yapmışlar. 

Ankara’nın Saray mahallesinde engelliler 
köyü var, bunu biz yaptık. Bizden önceki-
ler başlamış, ancak bitirememişlerdi. Bu-
rada çok güzel bir köy inşa ettik. Tek katlı 
70-80 civarındaki evde engelli kardeşlerim 
barınıyor; eğitim, öğretim, her türlü imkân 
sağlanıyor. Hepsine beceri eğitimleri veri-
liyor. Eşimle beraber orayı gezdik gördük. 
Onlar dediler ki, “Cumhurbaşkanım, sizin 
bu saray nasıl bir saraydır?” Biz de dedik 
ki, “Sizi o zaman yarın oraya alalım.” Ertesi 
gün geldiler, burayı gezdiler, gördüler ve 
kendileri de aynı zamanda orada bize ken-
di orkestraları ile bir müzik dinletisi yaptı-
lar. Tabii bu hazmedilemiyor. Onun üzeri-
ne de bunu söylediler. Aynı gün biz, Kültür 
ve Sanat Ödüllerini verdik. 

Şimdi yeni bir süreç başlayacak, inşallah 
yeni yılla beraber Türkiye’deki tüm muh-
tarlarımızı biz oraya davet edeceğiz. Binli, 
iki binli gruplar halinde davet edeceğiz ve 
cumhurun temsilcileri olan muhtarları-
mız kendi sarayını gelsin görsün. Burası, 
milletin sarayı, benim sarayım değil. Mille-
tin sarayını hazmedemiyorlar. Çok ilginç, 
birisi çıkıyor bakıyorsunuz, Sarayın 1 mil-

yar dolara malolduğunu iddia ediyor. Ba-
kın, geçenlerde güzel bir duyuru yapıldı. 
Buckingham Sarayı restorasyona giriyor. 
Sadece restorasyonun rakamı ne biliyor 
musunuz? 5 milyar pound. Demek ki yak-
laşık 7-8 milyar dolar. 

Türkiye’nin Şahlanışının 
Engellenmesine Müsaade 
Etmeyeceğiz

Geçenlerde Türkmenistan’daydık. Türk-
menistan, bizim Cumhurbaşkanı Sarayı’na 
benzer yüzlerce sarayla  dolu. Bunlar, haki-
katen Türkiye’nin büyümesinin düşmanı. 
Bunlar, Birinci Köprü’ye karşı değil miydi? 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne karşı de-
ğil miydi? Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 
de karşı çıkmadılar mı? Marmaray’a da 
karşı çıkmadılar mı? Kendileri kullanma-
dı henüz Marmaray’ı, ama nasıl olduysa 
cumhurbaşkanı adayları kullandı. Bunla-
rın yapısı bu. İsteseler de, istemeseler de 
biz Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz.

Kardeşlerim,

Bunlara karşı hep uyanık olacağız. Biz kaza-
nımlarımızın heba olmasına izin vermeyece-
ğiz. Türkiye’nin şahlanışının engellenmesine 
müsaade etmeyeceğiz. Kararlılığımızdan, 
kutlu yürüyüşümüzden; yani asil duruşu-
muzdan taviz vermeyecek, Allah’ın izni ile 
Yeni Türkiye’nin sağlam bir zemine kavuş-
masını hep birlikte başaracağız.

On yıllar boyunca ne dediler? Fikir özgürlü-
ğü, ifade özgürlüğü… On yıllar boyunca ma-
halle baskısından şikâyet ettiler. Parmak-
larını sallayarak, kibir içinde kendilerini 
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özgürlükçü olarak, bizi de özgürlük karşıtı 
olarak lanse ettiler. İşte şu anda, kimin ne-
rede durduğu ortaya çıkıyor. Biz sabrettik, 
biz asil duruş sergiledik. İşte şu anda kimin 
özgürlükçü, kimin baskıcı olduğunu hem 
millet görüyor, hem insanlık görüyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu’nda, 
çok değerli sanatçımız Yavuz Bingöl’le Ye-
men Türküsü’nü birlikte söyledik. Aman 
Allah’ım o sanatçımıza söylemediklerini 
bırakmadılar. Çözüm Süreci toplantısına 
katıldığı için yapmadıklarını bırakmadı-
lar. Türkiye’nin bu büyük sanatçısını linç 
etmek için ellerindeki her vasıtayı kulla-
nıyorlar. Niye? “Sen nasıl olur da Cumhur-
başkanı Tayyip Erdoğan’la yan yana böyle 
bir resim verirsin, aynı fotoğraf karesine 
nasıl girersin?” Böyle bir zihniyet olabilir 
mi? Böyle bir baskıcı anlayış olabilir mi? 
Hani siz, sanata değer veriyordunuz. Hani 
siz, sanatçının yanındaydınız. Yani bütün 
sanatçılar, sizin gibi düşünmeye mecbur 
mu, mahkûm mu? Böyle bir şey olabilir 
mi? Sizin söylediklerinizi söylemediği za-
man, “Tu kaka” mı diyeceksiniz? Evet, bun-
lardaki zihniyet bu, anlayış bu… 

İşte en son Cumhurbaşkanlığı Kültür ve 
Sanat Büyük Ödülü’nü alan değerli yazarı-
mız Alev Alatlı’ya da aynı mahalle baskını 
yaptılar. Akil İnsanlar Heyeti içinde yer 
alan birçok sanatçı, gazeteci, düşünüre de 
baskı yaptılar. Ahmet Kaya’nın bu ülkeden 
mahzun ayrılışıyla yüreğimiz yandı. Ça-
tallarla, porselen tabaklarla neler yaptık-
larını, onu o akşam nasıl ödül töreninden 
kovduklarını hatırlayın. Ertesi gün gazete 
manşetleri ve köşe yazılarını bir hatırla-
yın. Ama şimdi inkâr ediyorlar. 

Sanatçılarımız, Mahalle Baskısına 
Karşı Cesur Olsunlar

Bakıyorsunuz, şimdi beni, Başbakanımla 
karşı karşıya getirecek yazılar yazılıyor. Bi-
raz terbiyeli ol, biraz edep, adap bil. Hani 
büyüklerimiz derler ya; “İlla edep, illa 
edep.” Bunlarda bu yok. Kalkıyor, “Başba-
kan dürüst, yolsuzluk yapmaz, ama Cum-
hurbaşkanı yolsuzlukların içinde.” Neyin 
var elinde, hangi belgen var, hangi bilgin 
var, neye dayanarak bunu söylüyorsun? 
Eğer biz, o yolsuzlukların içerisinde bura-
lara gelseydik, senin ve patronunun yol-
suzluklarını meydana çıkaramazdık. Şim-
di onların cevabını versinler. Bu ülkede 
özellikle petrol şirketlerine, hangi banka-
ları soymak suretiyle sahibi olduklarını bu 
millet biliyor. Çünkü bunlar, hükümetleri 
istedikleri gibi kendileri yönettiler. Gazete-
lerinden yönettiler, başlıklar attılar, kabi-
neleri kurdular ve oradan yönettiler. Ama 
bizi yönetemedikleri için saldırıyorlar. Me-
sele bu. 

Biz, ülkemizi büyüttük ve buralara getir-
dik. Yolsuzların olduğu bir iktidar, 12 sene-
de 17 bin kilometre bölünmüş yol yapabilir 
mi? Yolsuzlukların olduğu bir iktidar, 235 
bin dersliği 12 yılda yapabilir mi? Oysa Os-
manlı dönemi, Cumhuriyet dönemi dâhil 
yapılan derslik sayısı 345 bindi. 

Ben, şimdi buradan bütün sanatçılarımıza 
açık açık sesleniyorum: Cesur olun. Mahal-
le baskısına karşı cesur olun, dayatmalara 
karşı cesur olun, tekellerin tuzaklarına 
karşı cesur olun. Hiçbir sanatçımızın tah-
kir edilmesine, linç edilmesine, dışlanma-
sına asla izin vermeyecek, hakkın, haki-
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katin ve onların yanında dimdik durmayı 
sürdüreceğiz.

Dikkatinizi çekiyorum, bu ülkede biz hiç-
bir zaman kutuplaştırmanın, kamplaştır-
manın, ayrıştırmanın yanında durmadık. 
Biz, her zaman birleştirmenin, kucaklaştır-
manın, helalleştirmenin tarafında olduk. 
Biz adaletin tarafında durduk. Türkiye’de 
“Adalet” dedik, on yıllar boyunca bunun 
mücadelesini verdik. Filistin’de söylediği-
miz de budur, adalet. Mısır’da, Libya’da, 
Irak’ta, Somali’de, Afganistan’da söyledi-
ğimiz de budur, adalet. Suriye’de de söyle-
diğimiz ve arzuladığımız, adalet. Sesi çok 
çıkanların, uluslararası medyayı elinde 
tutanların, uluslararası örgütleri elinde 
tutanların hükmettiği değil; adaletin hük-
mettiği bir dünya istiyor ve bunun müca-
delesini veriyoruz. Onun için “Dünya 5’ten 
büyüktür” diyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Şunu hiçbir zaman unutmayacağız: Biz 
gayret edeceğiz, ama tevfik Allah’tan. Biz 
samimiyetle çalışacağız, ama zafer Allah’ın 
takdiridir. Biz, hayırlı niyetler kuracağız, 
inşallah akıbetler de hayır olacak. “Olma-
dı” diye, “olmuyor” diye üzülmeyeceğiz. 
Ümitsiz olmayacağız, yeise kapılmayacağız. 
‘Oldu’ zannedip de, rehavete hiçbir zaman 
kapılmayacağız. Kat edeceğimiz daha uzun 
bir mesafe var. Bizim göremeyeceğimiz, ço-
cuklarımızın, torunlarımızın göreceği he-
defler var. Biz, bize düşeni yapacak, gayrısı-
nı sahibine bırakacağız. Bizim farkımız bu.

Faizde Oyunu Bozmamız Lazım

Biz, ezberleri bozuyoruz, yerleşik teorileri 
alt-üst ediyoruz. Ekonomide son 12 yılda 
yaşananları şöyle bir gözünüzün önüne 
getirin. “Yapamazsınız” dedikleri ne varsa 
yaptık ve hamdolsun başarı kaydettik.

Faiz belasından bu ülkeyi kurtarmaya mec-
buruz. Bakın göreve geldik, devletin borç-
lanma faizi yüzde 63’tü, şimdi tek haneli 
rakamdayız. Peki yeterli mi? Hayır, bunun 
daha aşağılara inmesi lazım. Bugün Ame-
rika faiz yüzde 1-1.5 seviyesinde, Japonya 
eksilerde. Yüzde 15-18 faizle bu ülkede ya-
tırım yapabilir miyiz? Yapamayız. Eğer bü-
yüme devam edecekse, bu mantıkla olmaz. 
Kesinlikle olmaz. Kim olursa olsun bunu 
açıkça söylemeye mecburuz. Büyümeyi 
sağlamak için yatırım yapmamız lazım. Ya-
tırım neyle olacak? Kredilerle olacak. İstih-
dam sağlamamız lazım, üretim sağlama-
mız lazım, ihracata yüklenmemiz lazım. 
İhracatta gıdım, gıdım artma yeterli değil. 
Rekabet alanına girebilmemiz için de, tabii 
ki maliyetleri düşürmemiz lazım. Bu yük-
sek faizlerle maliyetleri düşürebilir misin? 
Düşüremezsin. Ama öyle bir mantık var ki, 
emperyal mantık, kapitalist mantık, onun 
da bizim ülkemizde ne yazık ki temsilcileri 
var. Bu oyunu bozmamız gerekiyor. Çünkü 
buna çok daha fazla tahammül edemeyiz. 
Biz dertliyiz. Eğer biz yüzde 63 faizlerde 
kalsaydık, bugün buralara gelemezdik. 

Şunu açıkça söylüyorum: Enflasyon, bu 
mantıkla düşmez. Bakın size bir ilke söylü-
yorum, bu kardeşinizin temel bir ilkesidir 
ve bunu savunduğumuz sürece de başarılı 
olunur. Faiz-enflasyon bir sebep-netice iliş-
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kisidir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. 
Bunu böyle biliniz. Enflasyon sebep değil-
dir, neticedir. Ama öyle bir mantık çalıştırı-
yorlar ki, enflasyonu sebep olarak gösterip, 
faizi netice olarak gösteriyorlar. Kimi alda-
tıyorsunuz? Bizim değerler silsilemiz içeri-
sinde de bu böyledir. Çünkü faiz, hele hele 
yüksek faiz bir zulüm aracıdır. Yatırımcı 
bir Türkiye, bunu çözmeye mecburdur.

Faizi yüzde 63’ten tek haneliye aldık. Enf-
lasyon da yüzde 30’dan tek haneliye kadar 
düşürdük. Çok ilginç faizde 4,6’yı gördük. 
O arada Gezi olayları başladı. Bu manidar 
değil mi? Çünkü Türkiye’nin sıçrayacağını 
gördüler, bunu başlattılar; yatırımları gör-
düler, bunu başlattılar.

Bu hassas bir konu… Türkiye olarak, hele 
hele sizin gibi girişimci arkadaşlarımızın 
oluşturduğu bir ASKON, bir MÜSİAD, bir 
TÜMSİAD olarak, hep beraber bu adımı 
atarak ve geleceğimizi sağlama almayız. 
Türkiye’de en çok kazanan sektör hangi-
sidir? Finans sektörüdür. Yorulmadan ne 
yapıyor? Fakir fukaranın, garip gurebanın 
parasıyla ihya oluyorlar. Bu kadar açık, her 
şey ortada. Bu oyunu biz bozacağız.

“Küresel ekonomi, Türkiye ekonomisini 
tahrip eder” diyorlardı. Tam tersine bü-
yüyen ekonomi olduk. Niye? O zaman di-
rendik. Bu malum takım, “IMF ile anlaş-
mazsanız sıkıntı olur” diyordu. Bırakın 
anlaşmayı, borcumuzun tamamını ödedik. 
Dünyada ihracat düşerken, bizde yüksel-
di. Dünyada işsizlik artarken, bizde azaldı. 
Kredi derecelendirme kuruluşları, ulusla-
rarası medya Türkiye için kriz çığırtkanlığı 
yaparken, Türkiye ekonomisi sapasağlam 

yoluna devam etti. Çünkü, bu kredi kuru-
luşları da siyasi kararlar alıyor. 

Arkadaşlar,

Ekonomide parametrelerin değişmesin-
deki en büyük etkenlerden biri de, işte 
ASKON gibi, MÜSİAD gibi, TÜMSİAD 
gibi bu tür oluşumlardır. Ekonomide te-
kellerin kırılmasıyla birlikte, Anadolu’nun 
Arslanları’nın “Artık biz de varız” demesiy-
le birlikte parametreler tamamen değişmiş-
tir. Bu ülkenin havasını soluyup, ekmeğini 
yiyip, gizli ya da aleni ülke ekonomisinin 
aleyhine çalışanlar var. Ama, onların karşı-
sında da ülkesini seven, vatanını, milletini, 
bayrağını seven Arslanlar var, hamdolsun.

Şunu unutmayın: Her alanda eski 
Türkiye’nin tekelleri tek tek ortadan kal-
kıyor. Milli iradeye musallat olan tekeller; 
sanata, sanatçıya, fikir dünyasına musallat 
olan tekeller; medyayı elinde tutan tekel-
ler, karteller, tek tek sarsılıyor. Aynı şekilde 
ekonomiyi elinde tutan ve milleti hizaya 
getirmek için ekonomik gücünü kullanan 
ulusal ve uluslararası tekeller de, artık gü-
cünü, etkisini kaybediyor.

On yıllar boyunca bizim, Ortaoğu’ya yü-
zümüzü dönmemizi engellediler. Niye? 
Türkiye Ortadoğu ile iş yapmasın, işbirli-
ği yapmasın, dayanışma içinde olmasın. 
Kendileri, Ortaoğu’daki çatışmaları körük-
lediler, çıkan karmaşada da Ortadoğu’nun 
bütün zenginliklerini adeta sömürdüler. 
Biz, oraya yüzümüzü döndüğümüzde, Baş-
bakanlığımın ilk yılları, ne dediler? “Eksen 
kayması”, “Yeşil sermaye”, “Bataklık” diye-
rek üzerimize geldiler.
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Türkiye, Afrika Açılımı Yapınca 
Karalama Kampanyalarına 
Başladılar

Afrika aynı şekilde. Şu anda bakın 
Afrika’nın 39 ülkesinde büyükelçiliğimiz 
var. Geldiğimizde bu sayı 12 idi, şimdi 39. 
İnşallah, 56 ülkeye de ulaşacağız. Her yer-
de büyükelçiliğimiz olacak. Ben bu arada 
bir şeyi hatırlatayım; bütün kuruluşlarımı-
zın Afrika’ya gitmesi ve yatırımcılarla iş-
birliği yapmamız lazım. Daha yeni oralar-
dan geldim. Bu işi hafife almayın. On yıllar 
boyunca Afrika’nın petrolünü, elmasını, al-
tınlarını taşıdılar. Türkiye, Afrika Açılımı 
yapınca karalama kampanyalarına başla-
dılar. Sayın Putin’in ülkemizi ziyaret etme-
sinden, burada anlaşmalar yapmamızdan 
da, imzaları atmamızdan da çok rahatsız 
oldular. Kusura bakmayın da bizim irade-
miz, birilerinin ipoteği altında değil. Bu 
irade, milli iradedir.

Biz, her ülkeyle otururuz, konuşuruz, an-
laşmamızı yaparız. Bize yasak koymak is-
teyenler, kendileri dolaylı yollardan Rusya 
Federasyonu’yla iş bağlıyorlar. Çok entere-
san. Avrupa Birliği de buna dahil. Siz, ora-
larda iş bağlayacaksınız; biz, stratejik bir 
konu için oturup masada konuştuğumuz-
da, imzaları attığımızda rahatsız olacaksı-
nız. Yok öyle 25 kuruşa simit, geçti o işler. 
Biz, kazan-kazan esasına dayalı olarak bu 
adımları atıyoruz, atacağız. Bunlara aldan-
mayacağız, aldırmayacağız, istikametimizi 
kendimiz belirleyeceğiz. Rahatsız olan ol-
sun, doğru bildiğimiz yolda kararlı adım-
larla yürüyeceğiz. Biz, petrolü, elmasları, 
altınları alıp geride kan gözyaşı bırakma-
dık, bırakmayacağız. Söylentilere, dedi-

kodulara, algı operasyonlarına hiç itibar 
etmeyin, Türkiye ekonomisi hamdolsun 
sağlam bir yolda ilerliyor, ilerleyecek.

ASKON’un kahramanları sayesinde, di-
ğer kuruluşlarımız MÜSİAD, TÜMSİAD, 
TÜSİAD vesaire hepsi, ASKON gibi nice 
örgütün mensupları sayesinde, dirayetli, 
çalışkan, dürüst iş adamlarımız sayesinde, 
Türkiye dünyanın parlayan yıldızı olma 
özelliğini her daim muhafaza edecek.

Bir kez daha Türkiye’nin büyümesine, kal-
kınmasına, demokratikleşmesine verdi-
ğiniz katkılardan dolayı sizlere teşekkür 
ediyorum. Milletimizin ve Bayrağımızın 
itibarını, vatanımızın daha da güçlenme-
sini, devletimizin çok daha büyük bir güç 
kazanmasını sağladığınız için teşekkür 
ediyorum.

Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun, 
kazancınız bol ve bereketli olsun diyorum.

9. Genel Kurulunuzun hayırlara vesile ol-
masını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum.
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Çok değerli katılımcılar, değerli kardeşle-
rim, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor, Türkiye İnovasyon Haftası’nın 
ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için ha-
yırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bu önemli etkinliğe görüşleriyle, düşün-
celeriyle, birikimleriyle, önerileriyle, ça-
lışmalarıyla katkı veren herkese şükran-
larımı sunuyorum. Türkiye İhracatçılar 

Meclisi’ni, İnovasyon Haftası’nın 3.sünü 
düzenledikleri için, İnovasyon Haftası ça-
lışmalarını Anadolu’ya da ulaştırdıkları 
için tebrik ediyor; Sayın Başkana, yöneti-
cilere, tüm katkı verenlere şükranlarımı 
sunuyorum.

Bu yıl, İNOVA-LİG Projesi kapsamında, 5 
ayrı kategoride ödül verileceğini büyük bir 
memnuniyetle öğrendim. Ödül ve sertifika 
almaya layık görülen firmalarımızı da bu-

Doğal Kaynaklarımız Olmadığı 
İçin İnovasyona Yönelmeliyiz

Türkiye İnovasyon Haftası | Ankara | 6 Aralık 2014 
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rada ayrıca kutluyor, teşekkür ediyor, on-
lara da başarılarının devamını diliyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Üç gün boyunca burada inovasyon konu-
sunda çok önemli konferanslar verildi, 
paneller yapıldı.  Bilim ve iş dünyasından 
birbirinden değerli konuşmacılar, teknolo-
jiden eğitime, yönetimden tasarıma kadar 
pek çok başlık etrafında görüşlerini ifade 
ettiler. Sergiler ve kariyer etkinlikleri de 
beğeniyle takip edildi. 

Ülkemizde bu tür etkinliklere olan ilgi-
nin her geçen yıl arttığını memnuniyetle 
görüyorum. Bizim ülkemizin geleceğiyle 
ilgili hedeflerimizde, planlamalarımızda 
inovasyonun çok önemli bir yeri var. Tü-
keten ülkeden üreten ülkeye büyük ölçüde 
dönüştük; şimdi teknolojiyi, bilgiyi, hiz-
meti tasarlayan, geliştiren, ticarileştiren, 
yöneten bir konuma gelmemiz gerekiyor. 
Yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayi, 
otomotiv, iletişim sektörleri başta olmak 
üzere, her alanda bu ihtiyacı, giderek artan 
bir şekilde hissediyoruz. Şayet motorunu, 
elektronik aksamlarını, diğer kritik par-
çalarını siz tasarlayıp geliştirmemişseniz, 
otomobil üretebiliyor olmanız, bir süre 
sonra sizi tatmin etmiyor. Eğer, her va-
tandaşınızın cebinde bulunan telefonları, 
evinde, işyerinde kullandığı bilgisayarla-
rı, oralarda ihtiyaç duyulan yazılımları siz 
tasarlayıp geliştiremiyorsanız, o aletlerin 
yaygın şekilde kullanılması sizi arzu ettiği-
niz yere taşıyamıyor. Bu örnekleri hayatın 
her alanına teşmil edebiliriz.

Bunun için Türkiye’nin 2023 hedefleri ara-
sında en önemli unsurlarından birini ino-

vasyon oluşturuyor. Aslında bizim toplu-
mumuz yeni fikirler geliştirme konusunda 
oldukça mümbittir. Bizim “Zihni Sinir Pro-
jeleri” diye karikatürize ettiğimiz şey, geliş-
miş ülkelerde inovasyonun ilk basamağını 
oluşturan “Yeni fikirler üretimi”dir. 

Yeni Fikirleri Desteklemek, 
Önünü Açmak Gerekiyor

Elbette her fikir ticarileştirilemez; ama tica-
rileştirilebilecek olanları bulabilmek için 
yeni fikirleri desteklemek, önünü açmak, 
teşvik etmek gerekiyor. Yüzlerce, binlerce 
fikirden bir tanesi doğru şekilde değer-
lendirildiğinde, ortaya sizi dünya çapında 
öne çıkartacak bir ürün, bir yenilik sahibi 
olabiliyorsunuz. Ben, Türkiye’nin pek çok 
ilinde, ilçesinde, doğru şekilde değerlendi-
rilmesi halinde dünya çapında ses getire-
cek nice yeni fikirlere, buluşlara, ürünlere, 
sistemlere rastladım. Ama bunlar, patenti 
alınmadığı, ticarileştirilemediği, kendi ala-
nında ulusal ve uluslararası sisteme dahil 
edilemediği için kaybolup gidiyor. 

İletişim ve ulaşım imkânlarının genişle-
mesi, bu bakımdan insanlarımızın işini, 
geçmişe göre elbette kolaylaştırıyor. Ama, 
bunun yanında, inovasyon mantığının, bu 
sistemin nasıl işlediğinin de insanlarımıza 
gösterilmesi, anlatılması, onların ikna edil-
mesi gerekiyor. 

Ülkemiz özel sektörünün ve kamu kuruluş-
larının önde gelenleri bu konuda gerçek-
ten takdire şayan bir seviyeye gelmişlerdir. 
İlk defa bu yıl düzenlenen İNOVALİG Pro-
jesine 460 başvuru olmasını, bu sayının 
Türkiye’yi katılımın en fazla olduğu ülke-
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lerden biri haline getirmesini, gerçekten 
sevindirici, gerçekten ümit verici bir geliş-
me olarak görüyorum. Ancak, ülkemizde 
hala sistemli, formatlı çalışma konusunda 
arzu ettiğimiz seviyeye gelemediğimiz de 
bir gerçektir. 

Geçmişte uzun yıllar boyunca Avrupa Bir-
liği fonlarından yararlanmak için ülkemiz-
den pek az başvuru oldu. Sebebi neydi, 
biliyor musunuz? Özel sektör ve kamu ku-
ruluşlarımızın bunun için gerekli formları 
doldurup, süreçleri takip etme konusunda 
yaşadıkları sıkıntılar. Denizi geçip derede 
boğulmak işte budur. Türkiye, binbir gay-
retle, mücadeleyle, zorlukla Avrupa Birliği 
fonlarından yararlanma hakkı elde ediyor, 
bunun için kendisi üzerine düşen mali yü-
kümlülükleri yerine getiriyor, ama bizim 
insanımız sistemin işlemesini sağlayacak 
formaliteleri yerine getiremediği için bun-
dan faydalanamıyor. 

İlgili kuruluşlarımızın gayreti ve zamanla 
bu alanda yetişmiş bir insan gücü ortaya 
çıkmasıyla, artık bu sorunu önemli ölçüde 
geride bıraktık. Ama, mesela inovasyon ko-
nusunda da aynı sıkıntıların yaşandığını 
anlıyorum. Çünkü bakıyoruz, 460 başvuru 
sahibi firma ve kuruluştan ancak 178 tane-
si standartlara uygunluğu sağlayarak ge-
çerli bir değerlendirme raporu alabilmiş. 
İşin kendisini yaparken sergilediğimiz be-
ceriyi, bu işi sisteme, formlara, istatistiğe 
dökerken de gerçekleştirebilmeliyiz.

Önümüzdeki dönemde, inovasyon başta 
olmak üzere, her alanda firmalarımıza 
sistemli, formatlara, standartlara uygun 
çalışma becerisini kazandıracak adımları 
atmalıyız. 

Bu Coğrafya 17. Yüzyıla Kadar 
Bilimin Merkezi Olmuştur

Değerli arkadaşlar,

Günümüzde ekonomik bakımdan öne çık-
mış ülkelere baktığımızda, bunun iki fark-
lı dayanağı olduğunu görüyoruz. Birincisi 
doğal kaynaklar. Petrolünüz, doğalgazınız, 
kıymetli madenleriniz varsa, sadece bunla-
rı çıkartıp satmak suretiyle bir ekonomik 
zenginlik ortaya koyabiliyorsunuz. Doğal 
kaynaklar varlığını ve değerini sürdürdü-
ğü müddetçe de bu zenginlik devam edi-
yor. Bu çerçevede, Orta Doğu, Orta Asya ve 
Güney Amerika ülkelerinden bir bölümü-
nü sayabiliriz. 

İkincisi ise inovasyon ve inovasyona dayalı 
üretim. Japonya’yı, Güney Asya ülkelerinden 
bir kısmını, Avrupa ülkelerini, Amerika’yı bu 
çerçevede değerlendirebiliriz. 

Türkiye, maalesef zengin doğal kaynaklara 
sahip bir ülke değil. Bugün ülkemizin dış 
ticaretindeki dengesizliğin en başta gelen 
sebebi, petrol ve doğalgaz konusunda dı-
şarıya bağımlı olmamızdır. Öyleyse, bizim 
dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına 
girme hedefimize ulaşmak için yoğunlaşa-
cağımız alan işte budur; yani inovasyon ve 
inovasyona dayalı üretim.

Sadece üretmek ve sadece pazarlamak sizi 
bir noktaya kadar getirebilir. Türkiye o 
noktaya zaten gelmiş durumda. Bundan 
sonra mal ve hizmetlerin tasarımı, gelişti-
rilmesi, ticarileştirilmesi ve pazarlanması 
konusunda kendimize bir alan açmadan, 
hedefimize ulaşamayacağımız çok açıktır. 
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Esasen biz bu konuda çok önemli bir mük-
tesebatın da sahibiyiz. Dünyadaki siyasi 
dengeler gibi ekonomik ve sosyal dengeler 
de hep böyle değildi. Batı merkezli ekono-
mik ve siyasi düzen, sadece birkaç yüzyıllık 
bir geçmişe sahip. Ondan önce dünyanın 
siyasi merkezi de, bilim ve sanat merkezi 
de, ekonomik merkezi de bizim coğrafya-
mızdı. Bizim coğrafyamız derken, elbette 
sadece ülkemizin sınırlarını kast etmiyo-
rum. Mensubu olduğumuz medeniyetin 
neşv ü neva bulduğu İstanbul’dan Kazan’a, 
Buhara’dan Agra’ya, Bağdat’tan Kahire’ye, 
oradan Endülüs’e kadar uzanan geniş bir 
coğrafyadan bahsediyoruz. 

İşte bu coğrafya, 7’inci yüzyıldan başlayıp 
17’inci yüzyıla kadar süren bin yıllık dö-
nemde dünyanın her alanda kutbu, merke-
zi olmuştur. Günümüzdeki siyasi, sosyal ve 
beşeri bilimlerin temellerine indiğinizde, 
işte bu coğrafyada yetişmiş isimlere rast-
larsınız. Biz bugün çoğunu bilmiyor, tanı-
mıyor olabiliriz; ama inanın Batı’daki bilim 
insanları Cabir’i, Harezmi’yi, İbn-i Sina’yı, 
Farabi’yi, Razi’yi, Biruni’yi, Cezeri’yi, Piri 
Reis’i, Şirazi’yi, İbn-i Haldun’u, Uluğ Bey’i, 
Ali Kuşçu’yu, Hazerfan’ı bizden daha iyi bi-
liyorlar, tanıyorlar. 

Çünkü Batı bilimi bugün bulunduğu se-
viyeye, bunlar ve daha niceleri gibi bizim 
medeniyetimizin mensubu isimlerin çalış-
malarını takip ederek, onları izleyerek gel-
miştir. İbn-i Haldun’un dediği gibi, “Geç-
mişle gelecek suyun suya benzediği kadar 
birbirine benzer.” Dolayısıyla bu müktese-
bat bizim sadece geçmişimiz değil, aynı za-
manda geleceğimizdir. Yeter ki inanalım, 
yeter ki çalışalım, yeter ki mücadele ede-

lim. Türkiye İnovasyon Haftası etkinliğini, 
bu çerçevede önemli bir adım, örnek bir 
çalışma olarak görüyorum.

“Türkiye İnovasyonla Geleceğine Koşuyor” 
sloganına canı gönülden katıldığımı ifade 
ederek, bu etkinliğin düzenlenmesinde 
emeği geçenleri ve programa destek veren-
leri bir kez daha tebrik ediyor, sizlere sev-
gilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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Sayın Başkan, Diyanet İşleri Başkanlığımı-
zın çok değerli mensupları, saygıdeğer aka-
demisyenler, değerli hocalarım, kıymetli 
katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yor; 5. Din Şurası’nın, ülkemiz, milletimiz, 
tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını 
Rabbim’den niyaz ediyorum.

Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Sayın Baş-
kan ve ekibine, tüm Diyanet camiasına, bu 

önemli şurayı, bu önemli buluşmayı tertip 
ettikleri için şahsım, ülkem ve milletim 
adına şükranlarımı ifade ediyorum.

Üniversitelerimizden, kurumlarımızdan 
katılan değerli ilim insanlarımıza, değerli 
hocalarımıza, yazar, mütefekkir, münevver 
tüm kardeşlerimize, 5’inci Din Şurası’na 
verecekleri katkılardan dolayı şimdiden 
şükranlarımı sunuyorum.

Din Adamları Olarak Defanstan 
Çıkın, Artık İleriye Koşun

5. Din Şurası | Ankara | 8 Aralık 2014
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Değerli hocalarım, sevgili kardeşlerim,

Ülkemizin pek çok güncel meselesinde ol-
duğu gibi, bölgemizde ve dünyada, dinin ve 
dine müteallik meselelerin, tartışmaların 
odağında yer aldığı bir süreçten geçiyoruz. 
Batı’da, kilise ile devlet arasında, ya da kili-
se ile bilim arasında asırlar boyunca devam 
eden tartışmalar, dinin kamusal alandan si-
linmesi; dinin bireyin özel hayatına hapse-
dilmesi mücadelesine dönüştü. Batı’da, asır-
lardır devam eden bu mücadelede kimin ne 
kadar başarı sağladığı bugün bile tartışma 
konusudur. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki, 
Batı’da, Hristiyanlık kamusal alandan hızla 
silinirken; dinin bıraktığı boşluk, modern-
leşme gibi, kapitalizm gibi, para, teknoloji, 
moda, hatta bilim gibi, önemli bir çoğunluk 
tarafından din kabul edilen olgularla dol-
durulmak istendi.

Türkiye’de Yıllarca, Batı’nın “Din 
Afyondur” Anlayışı Taklit Edildi

Başta Türkiye olmak üzere, bazı İslam ül-
keleri, Batılılaşma süreçleri içinde, birçok 
şeyi taklit ettikleri gibi, ne yazık ki, kilise 
ve devlet, kilise ve bilim arasındaki tartış-
maları da taklit ettiler. Batı’da, Hristiyan-
lıktan oluşan boşluğa, örneğin, yurttaşlık 
dini ikame edilirken, Türkiye gibi Müslü-
manların çoğunlukta olduğu ülkelerde de 
benzer denemelere girişildi. Hristiyanlık 
tartışmalarında din bir afyon olarak ta-
nımlanırken; aynı tavır, ülkemize ya da 
başka İslam ülkelerine, bir taklit olarak 
yerleştirilmek, ikame edilmek istendi.

Şunu burada çok açık biçimde ifade etmek 
isterim: Son 200 yıldır, Türkiye toprakların-

da yaşanan tartışmaların önemli bir çoğun-
luğunun merkezinde, aleni ya da gizli şe-
kilde, din vardır. Dine müteallik meseleler, 
siyasetten sosyolojiye, idareden iktisada, 
eğitimden sanata kadar, hemen her alanda, 
gizli ya da açık özne olmuştur. Batılılaşma-
nın, bir taklit şeklinde, bir sorgusuz sualsiz 
kabul şeklinde ilerlediği son 200 yıllık sü-
reçte,  Türkiye’nin de Batı’daki tartışmala-
rı yaşaması istenmiş, ancak, çok bariz bir 
doku uyuşmazlığı ortaya çıkmıştır. Batı’da 
yaşanan tartışmalar Türkiye’de yaşanmadı-
ğı ve çok tabii biçimde bir doku uyuşmaz-
lığı ortaya çıktığı için, ülkemiz, 200 yıldır 
devam eden tartışmalara, anlaşmazlıklara; 
bunun yol açtığı baskı ve zulümlere, ayrış-
malara maalesef zemin olmuştur.

Değerli katılımcılar, çok değerli hocalarım,

İmam Hatip Okulu’nda okumuş, fırsat bul-
dukça da dine ait teorik meseleleri takip 
etmiş biri olsam da, elbette, böyle önemli 
bir konuda, böyle derin bir mevzuda, siz 
değerli hocalarımızın karşısında teoriler-
den bahsedecek değilim. Yaklaşık 40 yıldır 
siyasetle iştigal eden bir kardeşiniz olarak, 
bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin Cum-
hurbaşkanı sıfatıyla, benim asıl ilgi ala-
nım, pek tabii biçimde, meselenin pratik 
boyutlarıdır. Şahsen, bu alanda bir başka 
vazifem daha olduğunu düşünüyorum. 
Cumhurbaşkanı olarak, bu ülkede, dine 
ait tüm meselelerin, tüm konuların, artık 
özgürce ve özgüvenle ele alınabilmesi için, 
ilgili tüm kesimleri cesaretlendirmekle 
mükellef olduğum inancı içindeyim.

Tanzimat’tan bugüne, yani yaklaşık son 
200 yıldır, bu ülkede bazı meseleler, özgür-
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ce, özgüvenle ve cesaretle ele alınamamış-
tır. Türkiye’nin hemen her meselesinde bir 
şekilde özne olan, bir şekilde odak nokta-
sında bulunan din konusu, objektif, taraf-
sız, korkulardan uzak, mahalle baskısın-
dan uzak şekilde gündeme taşınamamıştır.

Bırakınız dine ait meseleleri özgürce tartı-
şabilmeyi; din ve dindarlar, yaklaşık 200 yıl 
boyunca, her türlü eleştiriye, tahkire, hor-
lamaya sistematik şekilde maruz kalmıştır. 
Filmlerde, romanlarda, hikâyelerde, kari-
katürlerde, bilim ve fikir dünyasında, din-
darlık ile cehalet hep eş tutulmuştur. Din 
ve dindarlık, yoksulluğun nedeni olarak 
gösterilmiştir. Din ve dindarlık, yobazlığın, 
tutuculuğun, gericiliğin, baskının nedeni 
olarak lanse edilmiştir. Gerek Türkiye’de, 
gerek tüm İslam coğrafyasında, din, hep 
terakkiye mani olarak anlatılmıştır.

‘İslamofobi’ Sürekli 
Körüklenmiştir

İslamofobi dediğimiz, faşizmle eşdeğer 
olan hastalık, sadece Batı’dan Doğu’ya 
yönelen bir sorun değildir; Türkiye’de ve 
İslam coğrafyasında, bizzat içerde, idare-
ciler, siyasetçiler, bilim insanları, düşünür-
ler ve medya yoluyla, İslamofobi sürekli 
körüklenmiştir. İslamofobik’lere göre, 
İslam dünyasının geri kalmasının sebebi 
dindir. Bunlara göre, İslam coğrafyasının 
kanla, gözyaşıyla, terörle anılmasının se-
bebi dindir. Bilimde ve teknolojide geride 
kalmanın sebebi, işte bu İslamofobiklere 
göre, dindir. Öyle bir taarruz yapılmış, öyle 
sistemli bir saldırı gerçekleşmiştir ki, İs-
lam dünyası, özellikle de İslam dünyasının 
münevverleri, kendilerini savunmaktan, 

defansta kalmaktan, asıl meselelere yönel-
meye fırsat bulamamışlardır.

Bakınız değerli dostlarım, Bu ülkede, bu 
topraklarda, kimi zaman Kur’an’ın okun-
ması, kimi zaman öğretilmesi, hatta bir 
dönem ezanın aslıyla okunması yasaklan-
mıştır. Başörtüsü yasaklanmış, din eğitimi 
yasaklanmış, camiler kapatılmış, kimileri 
ahır olarak kullanılmıştır. Yasakların öte-
sinde, sakal bırakanlar, başörtüsü takan-
lar, selam verenler, namaz kılanlar, müte-
madiyen horlanmış, tahkir edilmiş ve bazı 
imkânlardan da mahrum bırakılmışlardır.

Din ve dindarlar sözkonusu olduğunda, 
her türlü tasarruf yapılabilmiştir: kitaplar-
la, filmlerle, yazılarla, resim ve karikatür-
lerle, özgürlük adı altında en kutsal değer-
ler tahkir edilebilmiştir. Bütün bunların 
karşısında, bırakınız dinin yaşanmasını; 
dinin konuşulmasına, dini değerlerin mu-
hafaza edilmesine, dine ve dindarlara yö-
nelik saldırılara karşı cevap verilmesine 
dahi müsaade edilmemiştir. Dindarların 
en tabii haklarını savunan, yani normal-
leşmeyi savunan siyasetçiler, “Gerici, din 
istismarcısı” yaftasına maruz bırakılmış, 
hatta sırf bu mücadelelerinden dolayı da-
rağacında ipe çekilmişlerdir.

Şunu da üzülerek ifade etmek durumun-
dayım. Sahte hocaların, sahte dindarların, 
adeta toplumu zehirlemek için yaptıkları 
mücadele, bu ülkede maalesef desteklen-
miş, teşvik edilmiştir. Resmi ideolojinin 
dar kalıpları içinde kalan sözümona alim-
ler teşvik edilmiş, sırtları sıvazlanmıştır. 
Vatanına ihanet şebekesi kuran, din adamı 
maskesi altındaki şarlatanlar, ulusal ya da 
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uluslararası teşviklere mazhar olabilmiş-
tir. Dini, özünden, ruhundan koparmaya 
çalışan, dini sinsice çarpıtmaya çalışanlar, 
dini nakde çevirmeye çalışanlar, ekranlar 
yoluyla bu ülkede servetlerine servet kata-
bilmiştir.

Ama bütün bunların karşısında, samimi 
şekilde, hasbi şekilde, Allah’tan korkarak, 
ilim erbabı olmanın sorumluluğunu idrak 
ederek konuşanlar, yazanlar, mücadele 
edenler, en ağır baskılara, en ağır zulümle-
re maruz bırakılabilmiştir.

200 Yıldır Sorulmayan Soruları 
Sorduğumuz İçin Hedef 
Yapılıyoruz

Bakınız değerli kardeşlerim, 

Siyasi hayatımız boyunca, şahsen ben de, 
yol arkadaşlarım da, ulusal ya da ulusla-
rarası çok sayıda saldırıya, hakarete, ope-
rasyona maruz kaldık. Bugün hala, ulusal 
ya da uluslararası ölçekte, bu operasyonlar 
devam ediyor. Neden biliyor musunuz? 
Çünkü biz, bu millete özgüven aşılamanın 
mücadelesini verdik ve veriyoruz. Biz, bu 
millete, cesaret aşılamanın mücadelesini 
verdik ve veriyoruz. Sadece milletimize 
değil, komşularımıza, bölgemize, tüm in-
sanlığa özgüven aşılamanın, cesaret aşıla-
manın, bazı soruları sorma yönünde teş-
vik etmenin mücadelesini veriyoruz. Eğer 
hedef yapılıyorsak, boşuna yapılmıyoruz. 
200 yıldır sorulmayan, sorulamayan so-
ruları sorduğumuz için, içerde ve dışarda 
hedef yapılıyoruz.

Dikkatinizi çekiyorum, sadece yakın tarih-
te, “Dindar nesil” dediğimiz için, başörtü-
sü yasağını kaldırdığımız, eğitimde 4+4+4 
modelini getirdiğimiz, Kur’an-ı Kerim ve 
siyer-i nebi derslerini seçmeli ders yaptığı-
mız için çok ağır eleştirilere, hakaretlere, 
hatta saldırılara maruz kaldık. “Zorunlu 
din dersini tartışıyorsunuz da, zorunlu fi-
zik dersini neden tartışmıyorsunuz” dedi-
ğimiz için, içerde dışarda saldırıya maruz 
kaldık. “Birinci dünya savaşını konuşalım” 
dediğimiz için, aynı şekilde saldırıya ma-
ruz kaldık. “Amerika kıtasına, Müslüman-
lar daha önce ulaşmıştı” dediğimiz için 
saldırıya maruz kaldık. Kadınlar için, eşit 
kavramının çeviri bir kavram olduğunu, 
asıl kavramın eşdeğer olması gerektiğini 
söylediğimiz için aynı şekilde saldırıya 
maruz kaldık.

En genel manada, önce Türkiye’de, ardın-
dan tüm mazlum ve mağdur milletler nez-
dinde, yoksulun, mağdurun, mazlumun, 
haksızlığa, gadre uğramışın, garibin ve gu-
rebanın, dindarın hakkını savunduğumuz 
için, milletin iradesini, sandığı savundu-
ğumuz için, milletin hür iradesiyle vazife 
yüklendiğimiz için bizden rahatsız oluyor 
ve bizi hedef yapıyorlar.

Dünya ekonomik sistemine sağlam eleş-
tiriler getirdiğimiz için bizden rahatsız 
oluyorlar. “Petrolü, elması, altınları çalı-
yorsunuz; kendi şaşaalı medeniyetlerinizi 
sömürü üzerine inşa ediyorsunuz” diye 
yüksek sesle haykırdığımız için bizden ra-
hatsız oluyor ve hedef yapıyorlar. İçerdeki 
taşeronlar, bu saldırılara neden alet olduk-
larını eminim ki bilmiyorlar.
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Ama dışardan, uluslararası medyadan, bi-
zim bu sözlerimizi, bu reformlarımızı eleş-
tiri konusu yapanlar, neyi sorguladığımızı 
biliyorlar, artık nasıl doğru soruları sordu-
ğumuzu görüyorlar ve çok bilinçli şekil-
de bize itiraz ediyorlar. Evet… Biz, 200 yıl 
sonra, artık sorulmayanları soruyoruz. 200 
yıldır konuşulmayanları konuşuyoruz. 200 
yıldır bize dayatılan ezberleri bozuyoruz. 
Onlar susmamızı istiyorlar, biz ısrarla Filis-
tin diyoruz. Onlar susmamızı istiyorlar, biz 
ısrarla Mısır’da demokrasi diyoruz. Onlar 
susmamızı istedikçe, biz, Suriye’de adalet 
diyoruz, Birleşmiş Milletler’in yapısını eleş-
tiriyoruz, dünya 5’ten büyüktür diyoruz.

İktisatta Karunlarla, Siyasette 
Firavunlarla Oyunlar 
Oynayacaklar

Ellerindeki her türlü araçla, bugün de, ya-
rın da üzerimize gelmeye devam edecekler. 
Gerek uluslararası medyayla, gerek içer-
deki taşeronlarıyla üzerimize gelecekler. 
Devşirdikleri, kendi topraklarına yabancı 
hale getirdikleri, yazarlarla, sanatçılarla, 
ellerindeki tüm araçlarla üzerimize gele-
cekler. Besleyip büyüttükleri, Müslüman 
görünümlü misyonerleriyle, ihanet şebe-
keleriyle üzerimize gelecekler.

Sadece Lavrınslarla değil, Abdullah İbni 
Sebelerle, Hasan Sabbahlarla, Müseyle-
metül Kezzablarla üzerimize gelecekler. 
İktisatta Karunlarla, siyasette Firavunlar-
la, ilimde Belamlarla oyunlar kuracaklar. 
Allah’ın izniyle korkmayacağız, ürkmeye-
ceğiz, geri adım atmayacağız. Dinin sahibi-
ne de, Din Günü’nün Sahibine de inşallah, 
mahcup olmayacağız.

Şu hususun altını özellikle çiziyorum:  Yap-
tığımız, bir yanlışın yerine başka bir yan-
lışı, bir baskının yerine başka bir baskıyı, 
ya da bir zulmün yerine başka bir zulmü 
ikame etmek değildir. Biz, normalleşme 
istiyor, normalleşmenin mücadelesini ve-
riyoruz. Bu mücadele, hak mücadelesidir, 
hukuk mücadelesidir, adalet mücadelesi-
dir, hakikatin mücadelesidir. Bu mücadele, 
200 yıldır esirgenen, her alandaki hakların 
teslimi, yani normalleşme mücadelesidir. 
Kilise ile devlet ilişkisini taklit ederek, 
bize, din sanki devlete tehdit gibi bir anla-
yışı, bir zihniyeti dayattılar.  Biz ise, bugün, 
sanal bir tehditten yola çıkıp, devletin din 
üzerinde on yıllardır kurduğu baskının ar-
tık sona ermesi gerektiğini savunuyoruz. 

Açık şekilde ifade etmeliyim ki, İslam di-
nine ve onun kamusal alandaki görünü-
müne karşı büyük husumet besleyenler, 
aslında, kendi elleriyle, kendi dinlerini icat 
etmiş olduklarının farkında değiller. Bun-
lar, bilinçli ya da bilinçsiz, yurttaşlık dini 
benzeri dinler inşa ederek, İslam’ın karşısı-
na kendi yapay dinlerini koymanın çabası 
içinde olduklarını bilmiyorlar. “Din ve dev-
let işleri ayrı olsun” diyerek, dine yönelik 
her saldırıyı meşru görenler, kendi yapay 
dinlerini devlete egemen kılmanın müca-
delesini verdiklerinin bilincinde değiller. 

Dikkatinizi çekiyorum, bu ülkede çıktılar, 
“Kâbe Arab’ın olsun / Bize Çankaya yeter” 
dediler. Bu zihniyet, bir dinin yerine, Hak 
dinin yerine, yapay bir din kurma, helva-
dan put yapma zihniyeti değil de, nedir? 
İşte bunun için normalleşme diyoruz. Bu-
nun için özgüven diyoruz, cesaret diyoruz. 
200 yıldır yaşadığımız kötü tecrübelerden 
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yola çıkarak, demokrasi diyoruz, özgürlük 
diyoruz; devlet eliyle, her türlü red, inkâr 
ve asimilasyonu biz de reddediyoruz. 

Mücadelemiz, asla ve asla, sadece Sünni 
dindarlar için, hatta sadece Müslüman 
dindarlar için de değildir. Alevi, Sünni fark 
etmez. Müslüman, Hristiyan, Musevi fark 
etmez. Türk, Kürt, Arap fark etmez. İnsan 
kutsaldır, can kutsaldır ve biz insan için, 
can için mücadele vermeyi sürdüreceğiz.

200 Yıllık Baskıya Rağmen 
Türkiye’nin Alimleri Ayaktadır

Değerli kardeşlerim, sevgili hocalarım, 

200 yıldır yaşanan baskılara rağmen, 
köklerimizle kesilmeye çalışılan irtibata 
rağmen, Türkiye’nin alimleri, münevver-
leri, hamdolsun ayaktadır. Kitaplarımızla, 
eserlerimizle, harflerimizle, arşivlerimizle 
bağımızı koparmaya yönelik girişimlere 
rağmen, Hamdolsun Türkiye’nin ilim erba-
bı ayaktadır. Özgüvenimizi sarsmaya, bizi 
sürekli savunmada, defansta bırakmaya 
yönelik baskılara rağmen, Türkiye’nin ilim 
hayatı diridir, canlıdır.

İşte onun için, bütün İslam coğrafyası da-
hilinde, en dinamik, inanıyorum ki en 
birikimli, yani en çok ümit vadeden alim 
ve münevverler de Türkiye’dedir. Sizler, 
Batı’yı, Batı’nın bilim tarihini, medeniyet 
tarihini biliyorsunuz. Sizler, aynı zaman-
da, bu toprakları, Doğu’yu, yani kendinizi 
biliyorsunuz. Bu eşsiz birikimle, inanıyo-
rum ki, bütün İslam coğrafyasına, bütün 
Doğu’ya, hatta tüm insanlığa ışık tutan, 
kapı açan, doğru soruları soran da yine siz-
ler olacaksınız.

İnanın, hem ümmetin, hem de yeryüzün-
deki tüm mazlumların yüreği, kalbi, gönlü, 
yüzü sizlere çevrilmiş durumdadır. Dizleri 
üzerine çökertilmek istenen bir medeni-
yeti, elinden tutup kaldıracak olan yine 
sizlersiniz. 200 yıldır hedef yapılan, savun-
mada bırakılan bir medeniyeti, özgüveni-
ne kavuşturacak, cesaretine kavuşturacak 
olan sizlersiniz. 

Ben, bir Müslüman olarak şunu çok iyi 
biliyorum: Bu dinin bir sahibi var. Sahibi, 
bu dini, dünya varoldukça muhafaza ede-
cektir. Bize düşen ise, emanetin hakkını 
vermektir. Emanetin hakkını verebilirsek, 
mezhepler arası çatışmalar sona erecektir. 
Doğru soruları cesaretle sorabilirsek, ina-
nın, Doğu’da, Ortadoğu’da, Afrika’da, tüm 
yeryüzünde akan kan dinecektir. Bize biçi-
len rolleri, bize giydirilen kıyafetleri atıp, 
kendimiz olabilirsek, adaletin yeryüzüne 
egemen olması, inanın, mümkün hale ge-
lecektir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı 
olarak, benim bir vazifem de, sizleri yürek-
lendirmektir. Hiç tereddüt etmeden gerek-
li soruları sorun. Hiç tereddüt etmeden, 
korkmadan, çekinmeden, ilmin dairesi 
içinde yapılması gereken neyse, onu yapın. 
Defanstan çıkın, artık ileriye koşun. Her 
zaman arkanızda olacak, her zaman teşvik 
edici olacağız. Milletimizin, ümmetin ve 
yeryüzünün umudu olan siz, alim ve mü-
nevverlerimizi her zaman ışığımız, rehbe-
rimiz, geleceğimiz olarak göreceğiz.

5’inci Din Şurası’nı, ülke ve bölge olarak 
içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, son dere-
ce önemli, son derece değerli görüyorum. 
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Korkuların, baskıların, tehditlerin geride 
kaldığı bir Türkiye’de, böyle bir Şura’nın, 
mutlaka hayırlara vesile olacağına, mutla-
ka umut olacağına inanıyorum.

Rabbim, hepinize zihin açıklığı versin. 
Rabbim, kalplerinizi her daim açık eylesin. 
Şimdiden, emekleriniz, gayretleriniz için 
sizlere şahsım ve milletim adına teşekkür 
ediyorum.

Şura’nın bir kez daha ülkemize, milletimi-
ze, bölgemize ve tüm insanlığa hayırlar ge-
tirmesini diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum.
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Değerli Kardeşlerim, değerli dostlar, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor, az önce imzaları 
atılan TÜRKSAT 6A Projesi’nin ülkemiz 
ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını 
Rabbim’den niyaz ediyorum.

Bu projenin hayata geçmesini sağlayan 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığımız ile TÜRKSAT Genel Müdürlü-
ğümüze ve TÜBİTAK Başkanlığımıza şük-
ranlarımı sunuyorum.

Bu büyük Projede görev alan tüm teknik 
ve idari personele, Türkiye’de bu büyük 
iftiharı yaşatacak olan yetişmiş eleman-
larımıza, bilim insanlarımıza, mühendis, 
teknisyen, işçilerimize yürekten teşekkür 
ediyorum.

Bugün, buraya gelmeden hemen önce 
TÜPRAŞ’ın büyük bir yatırımını hizmete 
açtık. 3 milyar dolar bedelle tamamlanan, 
bu boyutuyla Türkiye’de bugüne kadar 
tek kalemde yapılmış en büyük sanayi 

Savunma Sanayimiz 5 Milyar 
Dolarlık Üretim Gücüne Sahip

TÜRKSAT 6A Yerli Haberleşme Uydusu Proje İmza Töreni
Kocaeli | 15 Aralık 2014 
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yatırımı olan TÜPRAŞ Dönüşüm Tesisini 
açarak, çok büyük bir gururu, büyük bir 
iftiharı teneffüs ettik. Ardından buraya 
geldik. Burada da yine farklı bir gururu, 
farklı bir iftiharı hep birlikte yaşıyoruz. Bü-
yüyen, güçlenen, gelişen yeni Türkiye’nin 
yansımalarını, gurur tablolarını, hep bir-
likte müşahede ediyoruz.

Biliyorsunuz, bu yılın Ocak ayında 
Japonya’da yapımı tamamlanan TÜRKSAT 
4A uydumuz teslim alınmış, 15 Şubat’ta 
da bu uydumuz, Kazakistan’daki Bayko-
nur Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatılmıştı. 
Yazılımının tamamını, donanımının yüz-
de seksenini kendimizin ürettiği ilk keşif 
uydumuz, Göktürk 2’yi de 2012 yılında 
Çin’den uzaya göndermiştik. 2011 yılında 
da yine kendi tasarımımız ve üretimimiz 
olan RASAT Uydusu’nu yörüngesine yer-
leştirmiştik.

TÜRKSAT 6A Uydumuz, Bir 
Sıçrayışın Alametleridir

Tabii biraz önce imzalanan protokolle star-
tını verdiğimiz özellikle TÜRKSAT 6A uy-
dusu, bunlardan çok daha kapsamlı, çok 
daha ileri bir proje. İktidarımız dönemin-
de 4 tane önemli projeyi gerçekleştirme-
nin gururunu yaşıyoruz. Hem ticari, hem 
askeri amaçlı görevler üstlenecek olan 
TÜRKSAT 6A uydumuzda kullanılacak 
alt sistemler, yer istasyonu ve yazılımlar 
tamamen milli imkânlarla gerçekleştiri-
lecek. Bu Proje kapsamında geliştirilecek 
olan alt sistemler, daha sonra üretilecek 
milli haberleşme uydularının da alt yapı-
sını oluşturacak. Dolayısıyla Proje, sadece 
vereceği hizmetle değil, aynı zamanda stra-

tejik mahiyetiyle de bizim için son derece 
önemli. Bunlar, bir sıçrayışın bir özgüve-
nin alametleridir. Türkiye’nin ileride, bu 
kendi yaptığı uyduları uzaya gönderebile-
ceği gibi, bu tür imkânlara sahip olacağı-
na da ben yürekten inanıyorum. Türkiye 
bugün, hayalleri gerçeğe dönüştürüyor. 
İnşallah yakın zamanda, hayali bile kuru-
lamayanları da gerçekleştirmeyi mutlaka 
başaracaktır.

Değerli arkadaşlar,

2003 yılından itibaren araştırma-geliştir-
me faaliyetlerini desteklemenin, bilgiye 
giden yolu açmanın mücadelesi içindeyiz. 
Eğitime, özellikle mesleki eğitime, bilime, 
araştırmaya, AR-GE’ye yaptığımız yatırım-
larla Türkiye artık çok farklı bir kulvarda 
ilerlemeye başladı. TÜBİTAK’ın koordi-
nesinde 6 ayda bir yapmakta olduğumuz, 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Toplan-
tılarımızda uzun yıllar yapılamayan, erte-
lenen adımları attık. Bütün bu çalışmaları-
mızda, “Neredeydik, nereye geldik, nereye 
gideceğiz?”, sorularına cevap aradık. Gel-
diğimizde, AR-GE çalışmalarına devletin 
neredeyse para ayırmadığı bütçeden, şu 
anda yüzde 1’e yakın pay ayırıyoruz. Aslın-
da hedefimiz yüzde 2. Şimdi artık yüzde 2 
yetmez, belki bunun yüzde 3’e çıkarılması 
gerekecek. Bunu başarmamız halinde, özel 
sektörün de AR-GE yatırımlarında rol al-
masıyla birlikte -ki şu anda özel sektör de 
bu alanda artık rol almaya başladı- inanı-
yorum ki gelecek, Türkiyemiz için, milleti-
miz için çok daha farklı olacaktır.

Savunma sanayi projeleri başta olmak üze-
re, pek çok konuyu şahsi himayemize ala-
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rak süratle mesafe kat edilmesini sağladık. 
Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda başla-
dığımız yer ile geldiğimiz nokta arasında 
gerçekten çok önemli bir fark olduğunu 
görüyoruz. Mesela 2002 yılında ülkemiz-
de, belki garibinize gidecek, sadece 2 tane 
teknopark vardı. Bugün 41’i faal, 59 tekno-
parkımız bulunuyor. Bu, nereden nereye 
geldiğimizi göstermesi bakımından çok 
önemli. Bu teknoparklarda 3 bin firmamız, 
30 bin personeli ile araştırıyor, üretiyor ve 
yılda 1 milyar 700 milyon dolar ihracat ya-
pıyor. Hemen yakınımızda kurmakta oldu-
ğumuz Bilişim Vadisi, Türkiye’de yeni bir 
safhanın da inşallah başlaması anlamına 
geliyor. Bu da çok önemli. Gerçekten çok 
büyük bir gurur tablosunu, dünyada par-
makla gösterilecek bir Bilişim Vadisini, 
Türkiye’de, işte burada kazandırıyoruz. 
Marka ve patent başvurularındaki muaz-
zam artışlar, ülkemizin bu konuda doğru 
bir istikamette ilerlediğine işaret ediyor.

TÜBİTAK’ı asli işlevine, yani bilim ve tek-
noloji alanında yenilikçi ve yönlendirici 
bir kurum haline inşallah dönüştürüyo-
ruz. Bugün TÜBİTAK bünyesinde faaliyet 
gösteren enstitüler ve araştırma merkez-
leri, gerçekten takdire şayan başarılar or-
taya koyarak hepimizi gururlandırıyor ve 
umutlandırıyor. Özel sektörümüz de bu 
bakımdan çok ileri çok önemli bir seviye-
ye ulaştı. Geçtiğimiz 12 yılda sadece TÜBİ-
TAK aracılığıyla özel sektörün araştırma-
geliştirme faaliyetlerine verdiğimiz destek 
4,5 milyar lirayı buldu.

Tabii burada bir hususun özellikle üzerin-
de durmak isterim. 12 yıl boyunca, Başba-
kanlık vazifemizi ifa ederken, Türkiye’de 

bilim, teknoloji, özellikle de araştırma-ge-
liştirme çalışmalarının artması için çok 
büyük bir gayret ve hassasiyet içinde ol-
duk. TÜBİTAK’ı böyle bir hedef ve böyle 
bir hassasiyet içinde yeniden yapılandır-
dık. Teşvik ettik, çok güçlü şekilde destek-
ledik. Ancak bizim bütün iyi niyetimize 
rağmen, samimi gayretlerimize rağmen 
TÜBİTAK’ın içine yerleşen bir ‘ur’un bu 
kurumu içten içe çürütmeye, farklı gayele-
re taşımaya başladığını gördüm. Düşünün, 
siz “bilim” diyorsunuz, “araştırma-geliş-
tirme” diyorsunuz, ama birileri kurumun 
içine bir kanser hücresi gibi sızıyor, sizin 
bu samimi gayretlerinizi çürütmenin mü-
cadelesini veriyor. TÜBİTAK’ın içine öyle 
bir ihanet şebekesi yerleşiyor ki, mesaisini, 
birikimini vatanı için, milleti için, bayrağı 
için değil; ihanet için kullanıyor. Bunlar, bi-
lim ve teknolojiyle değil, örneğin üst düzey 
devlet görevlilerinin kriptolu telefonunu 
dinlemek için orada alçakça çalışmalar, al-
çakça faaliyetler yapıyorlar. Eğer benim te-
lefonumu, bana verilen kriptolu telefonu, 
bu telefonu verenler dinliyorsa, onlara ben 
farklı bir yaklaşım asla gösteremem. Bizim 
nasıl sırtımızdan hançerlendiğimizin en 
büyük delili maalesef, TÜBİTAK’taki işte 
bu tiplerdir. İnsanı karşıdan vurdukları 
zaman, “Yahu erkekçe vurdu” dersin. Ama 
arkadan vurdukları zaman, bu kalleşçe, al-
çakça bir vuruştur. Bunu görmemiz lazım.

TÜBİTAK İçindeki Hainleri 
Temizleme Gayretindeyiz

Bilimsel çalışma yapsın diye alınan ele-
manlar, düşünün ki o dönemin Cum-
hurbaşkanını, Başbakan olarak şahsımı, 
Genelkurmay Başkanımızı, kuvvet ko-
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mutanlarımızı, Anayasa Mahkemesi’ni, 
bakanlarımızı dinlemek için sinsice çalış-
malar yürüttüler. Elde ettikleri bilgileri ne-
rede kullandıkları, kimlere servis ettikleri, 
kimlere sattıkları ya da peşkeş çektikleri, 
şu anda çok hassas şekilde görüyorsunuz 
soruşturuluyor. Bunlar soruşturulmu-
yordu... TÜBİTAK içine sızmış bu hainler 
maalesef yargı içine sızmış ‘haşhaşiler’ ta-
rafından korunuyordu. Hamdolsun, şimdi 
TÜBİTAK bunlardan arındırılıyor. Tam te-
mizlendi demiyorum Sayın Bakanım. Tam 
temizlendiğinin veya temizleneceğinin 
umudu içerisindeyim.

Aynı şey yargı için de geçerli. Yargıyı da bu 
“Haşhaşi urun” baskısından, şantajından, 
tehdidinden inşallah temizleyeceğiz. Çün-
kü oradaki yuvalanmaları da çok ileri de-
recede.

Artık birçok kurum gibi TÜBİTAK da nor-
malleşiyor, inşallah asli vazifesine yavaş ya-
vaş dönüş yapıyor. Burada tabii çalışan tüm 
kardeşlerimin bize yardımcı olması lazım.

Kardeşlerim,

Bu, bizim ulusal güvenliğimizin çıkış nok-
tasıdır; bu, milletimizin çıkış noktasıdır; 
bu, bir milli meseledir; bu, bizim için bir 
ahlaki meseledir. Bunu hep beraber göre-
ceğiz. Bilim bu tür bir şeyleri kabul etmez. 
Bunu temizlemeye mecburuz. Onun için 
şurası çok önemli: Hani “Kendin bilmek” 
diyor ya Yunus; işte mesele “İlim, ilim bil-
mektir, ilim kendin bilmektir; sen kendin 
bilmezsen, ya nice okumaktır.” Biz, “Ken-
din bilmek noktasına hep beraber ulaşa-
lım” diyoruz.

Şimdi günlerdir, bazılarının televizyonla-
rının ekranlarından, gazetelerinin sayfa-
larından hüngür hüngür ağladıklarını gö-
rüyorsunuz. Hayret, bir gün, iki gün değil, 
3 gün, 4 gün, bir haftadır bakıyorsunuz, 
“İşte şu kadar kişi alındı, şu kadar kişi alı-
nıyor, filan falan” şeklinde haberler. Hani 
siz örgüt değildiniz? Bakın haberler nasıl 
yayılıyor görüyorsunuz değil mi? Siz örgüt 
olmasanız, bunları nereden bileceksiniz? 
Bunu bildikleri için bazıları evlerinde de-
ğil, gittiler gazetelerinin içerisinde bek-
lemeye başladılar. Niye orada beklemeye 
başladılar? Buradan gelip bizi alamazlar 
diye beklemeye başladılar. Zannediyorum 
bir-ikisi de herhalde kaçıverdi bu arada. 
Bunları yapıyorlar.

Eğer dürüstseniz, samimiyseniz, suçunuz 
yoksa o zaman yerinizde durun. Çağrıldı-
ğınızda da gelin teslim olun. İşledikleri iha-
net suçlarının ne boyutta olduğunu çok iyi 
biliyorlar. İşte ondan dolayı da, kendilerine 
göre şov araçlarını da iyi kullanıyorlar. Baş-
larına gelecek olanı biliyorlar. Bakın, sade-
ce TÜBİTAK içinde yaptıkları ihanet dahi, 
bunların ne kadar ülke ve millet düşmanı 
olduklarının, bunların hangi kirli odakların 
hizmetkarı olduklarının ispatıdır.

Paralel Yapıyı, Bir Üst Akıl Maşa 
Olarak Kullanıyor

Şimdi bazı ülkelerden, bazı medya kuru-
luşları bunların gözyaşlarını, masum bir 
gözyaşı gibi yansıtmanın derdi içindeler. 
Neden? Çünkü uluslararası odakların, hat-
ta belki de bazı istihbarat örgütlerinin kay-
naklarını kesiyoruz bu adımlarla. TÜBİ-
TAK’taki ihaneti fark ederek, bu ihanetin 
üzerine giderek, maşaları tasfiye ederek 
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Türkiye düşmanı çevrelerin kurgularını, 
tuzaklarını bozuyoruz. Bu o kadar önemli. 
İşte onun için sadece içeride değil, dışarı-
da da feryat var. Daha önce de söyledim: 
“Paralel yapı, tek başına bütün bu kurguyu 
kuracak, idare edecek zekâya, birikime, be-
ceriye sahip değildir. Bunları maşa olarak 
kullanan bir üst akıl var” demiştim, hatır-
layın. O üst akıl, onlarla birlikte yaygara 
koparıyor. Tabii bu üst aklın uzantıları da 
var. Hepsi devreye giriyor.

Değerli kardeşlerim,

Bir yıl boyunca biz, yetkimiz dahilinde 
bunların inlerine girdik. Örneğin; TÜBİ-
TAK, bunların inlerinden biri haline ge-
tirilmişti, oraya girdik. Emniyet gibi, TİB 
gibi, KOSGEB, üniversiteler gibi kurum-
lardaki kurgularını bozduk. Ancak bütün 
delilleri ortaya koymamıza rağmen yargı, 
bu ihanetin üzerine gitmiyor ya da gidemi-
yordu. 1 yıl boyunca azimle çalıştık. Yargı-
yı da bu tehdit ve şantajdan kurtardık. Yar-
gı içindeki çeteleşmeyi de çökerttik. İşte 
şu anda yargı da bu değişim, dönüşümle 
birlikte inanıyorum ki, bir normalleşme 
sürecinin içerisine girecektir. Bir şekilde 
bu iddiaların üzerine gidecektir.

Eski Türkiye’de değiliz artık. Masumların 
ceza alıp, suçluların dolaştığı bir Türkiye 
yok. Masum ile suçlunun hassasiyetle birbi-
rinden ayrılacağı, hukuk ve demokrasinin 
en temiz şekilde işleyeceği bir Türkiye var. 
Onun için hiç kimse timsah gözyaşı dök-
mesin. Hiç kimse feryad-ı figan ortalığa dö-
külüp, zavallılığını dünyaya sergilemesin. 
Tutturdular bir Molla Muhammed, iki gözü 
yüzde doksan görmüyor ve onunla beraber 
122 kişiyi içeri aldılar. Adamcağız 17 ay tu-
tuklu kaldı. Niye? Pensilvanya’ya aykırı ifa-

dede bulundu, onun gibi düşünmedi, onun 
gibi yaşamadı. Onların 17 aydan sonra çıkıp 
açtıkları dava ile yaptıkları müracaatla şim-
di halkalar sökülmeye başladı.

Özellikle medyanın ve siyasetin bu hukuk 
süreci ve süreçlerinde, ulusal ve uluslara-
rası algı operasyonlarından uzak durması 
kaçınılmaz bir sorumluluktur. Herkes hu-
kukun işleyişine yardımcı olacak. Ak ile 
karanın net bir şekilde ortaya çıkacağı bu 
süreçte herkes sorumlu davranacak. Ama 
bu ülkede 15 yıldır korkuyla yurtdışında 
yaşayıp, uyuşturduğu takipçilerine yasa 
dışı işler yaptıranlar var. Gemiyi daha ilk 
rüzgarda terk edip, binlerce kilometre uza-
ğa kaçıp, oradan korkakça ihanet şebeke-
sini idare edenler var. Kurumlarda yaptığı 
ihanetin ortaya çıkacağı korkusuyla, solu-
ğu yurt dışında alanlar var. İşlediği suçun 
boyutunu bildiği için korkup kaçanlar var. 
Bunların hepsi tek tek ortaya çıkacak. Bun-
ların hepsi yurtiçinde olduğu gibi, yurtdı-
şındaki inlerinde de takip edilecek.

İnşallah bundan sonra her bir kurum ar-
tık sadece kendi işini yapacak. Sadece 77 
milyon için, vatan için, millet için, bayrak 
için çalışacak. TÜBİTAK, bu dönüşümü in-
şallah çok daha farklı bir şekilde gerçekleş-
tirmenin neticelerini, işte bugün attığımız 
imzalarla veriyor. İnşallah, çok daha fazla-
sını hep birlikte başaracağız.

Savunma Sanayinde Artık Kendi 
İhtiyacımızı Karşılamamız Lazım

Değerli arkadaşlar,

Araştırma-geliştirme projelerinde, savun-
ma sanayinde ayrı ve özel bir yere sahi-
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biz. Bu konuda TÜBİTAK’ın üzerinde çok 
önemli görevler var. Bana göre TÜBİTAK, 
bu işin olmazsa olmazıdır. Savunma sa-
nayinde artık biz her alanda kendi ihti-
yaçlarımızın projelerini burada gerçekleş-
tirmek durumundayız. Benim insanımın 
Batıdakinden ne farkı var? Niye biz bun-
ları burada gerçekleştiremiyoruz? Biz, bu 
projeleri burada niye halledemiyoruz? 
Parmak ucu kadar bir şey yapıp, dünyanın 
parasını kazananlar karşısında biz bunla-
rı niye halledemiyoruz? Yüzlerce, binlerce 
gencimizi dünyanın değişik yerlerine hep 
gönderdik,  hâlâ gönderiyoruz ve göndere-
ceğiz de. Ama bu merkezlerde artık bunla-
rı yapmak durumundayız. Bu bir özgüven 
meselesidir. Ben buradaki hocalarımızdan 
gençlerimize kadar bu özgüveni doğrusu 
sizler de görüyorum, görmek zorundayım. 

Bir Cumhurbaşkanı olarak biz hocalarımı-
za, gençlerimize güvenemezsek bir netice 
alamayız. Öyleyse burada hocalarımızın, 
yöneticilerimizin de yanlarında çalışan 
gençlere güvenmeleri, gençlerin de hoca-
larına güvenmeleri suretiyle yeni adımla-
rın atılması lazım. “Biz Yaparız” dememiz 
lazım. “Yapacağız” dememiz lazım, “Üre-
teceğiz” dememiz lazım. Bütün araştırma-
geliştirme, bu noktadaki desteklerimizle, 
devreye aldığımız projelerle, bu işler için 
tahsis ettiğimiz kaynaklarla, adeta bir sa-
vunma sanayi işbirliğini zaten başlattık.

Hamdolsun verdiğimiz emeklerin, yaptığı-
mız fedakârlıkların karşılığını da almaya 
başladık. Bugün ülkemiz savunma sanayi 
5 milyar doları aşan üretim gücüne ve 1,5 
milyar dolarlık ihracat kapasitesine ulaştı. 
Bu alanda yılda 1 milyar dolar AR-GE har-

caması yapabilir hale geldik. Geçmişte ül-
kemiz ekonomisi için ağır birer yük duru-
munda olan savunma sanayi harcamaları, 
bugün ekonomimizin itici güçlerinden biri 
haline geldi. Kendi tankımız ALTAY’ı, ken-
di helikopterimiz ATAK’ı, kendi insansız 
hava aracımız ANKA’yı, kendi savaş gemi-
miz MİLGEM’i üreterek bu alanda dünya 
çapında söz sahibi ülkeler arasına girdik. 
Aynı şekilde bakıyorsunuz özel sektörde, 
işte Baykar da, o da insansız hava aracını 
şu anda üretmiş durumda. İşte bu bir ce-
saret. Bu araç artık 30 bin mili yakalamış 
durumda. Tüm bu adımlar özgüvenin neti-
cesi. Şimdi bunları hem kendimiz için kul-
lanacağız, hem talepler başladı, bu taleple-
re de cevap vermeye başlayacağız.

Havacılıkta da aynı şekilde süratle mesa-
fe kat ediyoruz. Zırhlı araçlar, füzeler, ro-
ketler, milli piyade tüfeğimiz başta olmak 
üzere, savunma sanayimizin her alanında 
muazzam sonuçlar alıyoruz. Artık biz 250 
km. menzilli füzeyle övünemeyiz. “Bu bize 
yeter” diyemeyiz. Biz 750-1500-2500 en 
az menzilli füzelerimizi üretmek zorun-
dayız, bunu halletmek zorundayız. Niye? 
Caydırıcı bir güç, bunlar elinizde olacak. 
Bu olduğu anda, o ülke çok daha farklı bir 
konuma gelecektir. Peki, bunu başarmaya 
muktedir miyiz? Evet muktediriz, bunu da 
halledeceğiz.

Bugün ilk adımının atılmasına şahitlik et-
tiğimiz TÜRKSAT 6A Projesi de, bizi uzay 
sanayinde yeni bir safhaya çıkartacak. 
Ankara’da kurduğumuz Uzay Sistemleri 
Entegrasyon ve Test Merkezi ile Radar ve 
Elektronik Harp Merkezi bu konuda atıl-
mış diğer önemli bir adımımız oldu. Şim-
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di Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yanında 
ağırlıklı olarak bu doğrultuda faaliyet gös-
terecek ülkemizin en büyük teknoparkını 
kuruyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin 
100. yıldönümü olan 2023, özellikle de 
savunma sanayimizi dışa bağımlılıktan 
tümüyle kurtarmış olacağımız bir kırılma 
noktası olacak.

Ben, bir kez daha atılan bu imzaların, baş-
latılan Projenin hayırlı olmasını Allah’tan 
temenni ediyorum.

Şu ana kadar emeği geçen tüm kardeşleri-
me ve bu aşamadan itibaren Türkiye’nin 
bu iftihar tablosunda görev alacaklara ba-
şarılar diliyorum.

Özgüveniniz daim olsun.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Konyalılar, sevgili kardeşlerim, Sa-
yın Başbakan, değerli bakanlar, milletve-
kili arkadaşlarım, değerli hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

Bugün bu muhteşem törenle başlattığımız 
Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Tren seferle-
rinin hem Konya’ya, hem İstanbul’a hayırlı 
olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Yine bugün, Konya’nın yetiştirdiği ve bü-
tün dünyaya eskimez bir eser olarak sun-
duğu, Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi 
vefatının, yani maşukuna Vuslatının 
741. yıl dönümünde, hürmetle yad edi-
yor, mekanı inşallah cennet olsun diye 
dua ediyoruz.

Yine bugün buradan, Konya’dan, kardeş 
Pakistan halkına da dün yaşanan ve ger-

Konyalı’nın Hayır Duasıyla
Paralel Oyunu Bozduk

Konya-İstanbul YHT Seferlerinin Başlatılması Töreni
17 Aralık 2014 | Konya 
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çekten yüreklerimizi dağlayan elim hadise 
nedeniyle başsağlığı mesajlarımızı iletmek 
istiyorum. Dün Peşaver’deki bir okula ya-
pılan terörist saldırı neticesinde 130’u aş-
kın öğrenci ve öğretmen kardeşimizin kat-
ledildiği o olayı, çok büyük bir teessürle 
öğrendik. Gerek Sayın Cumhurbaşkanını, 
gerek Başbakan kardeşlerimizi aradık, on-
lara milletimizin üzüntülerini ilettik. Kar-
deş Pakistan’ın acısı, bizim acımızdır. Ge-
rek yaraları sarmak konusunda, gerek bu 
coğrafyada terörle en kararlı şekilde müca-
dele etmek konusunda kardeşimiz Pakis-
tan ile işbirliğimiz, dayanışmamız sarsıl-
madan devam edecek. Bu elim hadise, bir 
okuldaki masum, tertemiz çocukları hedef 
alan bu alçakça saldırı, umuyorum ki böl-
gedeki tüm ülkelerin, tüm dünyanın terö-
rün karanlık yüzünü bir kez daha görme-
lerine sebep olur. Pakistan’a bir kez daha 
sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum. Ha-
yatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar 
niyaz ediyorum.

Sevgili Konyalılar, sevgili kardeşlerim,

Konya’ya bir teşekkürüm var. Bu anlamlı 
günde Konya’ya şükranlarımı ifade etmek 
için de geldim. 9 Ağustos’ta, yani 10 Ağus-
tos Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen 
öncesinde burada, Konya’da muhteşem bir 
buluşma gerçekleştirdik. O mitingin be-
nim için manası çok büyük. Konya’daki o 
muhteşem final, 10 Ağustos seçim sürecin-
deki son mitingimizdi. Konya’daki o muh-
teşem miting, şahsımın Başbakan olarak, 
Genel Başkan olarak yaptığı son mitingdi. 
Bir nevi burada vedamızı yaptık. 

Burada bir dönemin kapanışını, ama aynı 
zamanda bir dönemin açılışını yaptık. Ha-
timeyi Konya’da yaptık, ama Fatiha’yı da 
Konya’da okuduk. 10 Ağustos’ta da Konya 
kendisinden bekleneni yaptı. Konya, “Mil-
letin adamı”na sahip çıktı. Konya, milli 
iradeye, demokrasiye, büyük ve ‘Yeni Tür-
kiye’ hedefine sahip çıktı. Biz, sizlerle gu-
rur duyuyoruz. Sizler, bizi hiçbir zaman bu 
yolda yalnız bırakmadınız. 10 Ağustos’ta 
Konya, yüzde 75 oy oranıyla bu kardeşine 
en büyük desteği veren iller arasında yer 
aldı. 81 vilayetimiz içinde Konya en yük-
sek desteği veren dördüncü il. Ancak 30 
büyük şehrimiz arasında Konya birinci sı-
rada. Bu büyük desteğiniz için, teveccühü-
nüz, ahde vefanız için her birinize tek tek 
teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı 
olsun. Rabbim, bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da bizi inşallah birbirimize 
mahcup etmesin.

İki Kadim Başkentin Vuslatını 
Gerçekleştiriyoruz

Kardeşlerim,

Konya’da Hatime yaptığımız gibi, bili-
yorsunuz Konya’da tekrar Fatiha’yı da 
okuduk. Kapanışı Konya’da yaptık, ama 
açılışı ve devamı yine Konya’da yaptık. 
Konyalı bir kardeşimize, o zaman Dışişleri 
Bakanımız olan Prof. Dr. Ahmet Davutoğ-
lu kardeşimize Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başbakanlığı görevini tevdi ettik. Merhum 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın ar-
dından Konya bir başbakan daha çıkarmış 
oldu. 3,5 ay oldu ve hamdolsun maşallah 
Sayın Başbakanımız çok büyük bir azimle, 
gayretle milletin ve Konya’nın emanetini 
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iftiharla, bir o kadar da hakkıyla taşıyor. 
Kendisine bir kez de burada hemşehrile-
rinin arasında, Konya’da başarılar diliyor, 
Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

Konya’nın dualarıyla, gayretleriyle, deste-
ğiyle Sayın Başbakanımızın bugüne kadar 
olduğu gibi, bundan sonra da bizim arka-
mızda olacağına gönülden inanıyorum. 
Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim, yol 
arkadaşlığımızı, uhuvvetimizi, muhabbeti-
mizi daim etsin inşallah.

Sevgili Konyalılar, sevgili kardeşlerim,

Bugün Hz. Mevlana’nın 741. Vuslat günün-
de, Şeb-i Arus’ta, Konya’da farklı bir vusla-
tın da heyecanını yaşıyoruz. Alıştığımız 
salonda değil, bugün Konya’nın en büyük 
kapalı spor salonunda inşallah bunu kut-
layacağız.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin kadim baş-
kenti Konya’yı, Osmanlı Cihan Devleti’nin 
kadim başkenti İstanbul’a yüksek hızlı 
tren ile bağlıyor, iki kadim başkentin vus-
latını gerçekleştiriyoruz. 2009 yılında 
Cumhuriyetimizin başkenti Ankara ile 
Türk dünyasının başkenti Eskişehir’i yük-
sek hızlı trenle birbirine kavuşturduk. 
Aynı şekilde Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli 
ile Eskişehir’de Yunus Emre’yi buluştur-
duk. Ardından 2011 yılında Ankara ile 
Konya’nın, Cumhuriyet ile Selçuklu’nun, 
Hacı Bayram-ı Veli ile Hz. Mevlana’nın vus-
latını gerçekleştirdik. 2013’te bu kez Konya 
ile Eskişehir, Yüksek Hızlı Trenle buluştu. 
25 Temmuz 2014’te Ankara-Eskişehir-İs-
tanbul birbiriyle buluştu. İşte bugün bir 
başka adım atıyoruz. Bu güzel halkaya ar-

tık Konya ile İstanbul’u da ekliyoruz. Artık 
az önce de Değerli Bakanım söyledi, Eyüp 
Sultan Hazretleri olmak üzere, İstanbul’un 
manevi mimarları, bugün başta Mevlana 
Hazretleri olmak üzere Konya’nın manevi 
mimarlarıyla kucaklaşıyor. Hasret, bugün 
vuslata dönüşüyor.

Konya ile İstanbul Arası  
Artık 4 Saat

Kardeşlerim,

Bugünden itibaren Konya ile İstanbul arası 
artık ne 10 saat, ne 13 saat, sadece 4 saat 14 
dakika. Daha sonra inşallah daha da aşağıya 
inecek. 2009’dan bugüne bütün Yüksek Hız-
lı Tren hatlarımızda 18 milyon yolcu taşın-
dı. Sadece Ankara-Konya hattını 5,5 milyon 
vatandaşımız kullandı. Tabii durmuyoruz, 
sırada Bursa var, sırada İzmir var; Karaman, 
Mersin, Antalya, Osmaniye, Gaziantep var; 
Yozgat, Sivas, Erzincan hattı var. Durmak 
yok, yola devam. Bu devam edecek. İnşallah 
kısa süre zarfında tüm bu hatları da bitire-
cek, Türkiye’yi ulaşımda çok daha yüksek 
bir safhaya kavuşturmuş olacağız.

Bugün başlayan Konya-İstanbul seferinin 
hem Konyalı, hem İstanbullu vatandaşla-
rımıza hayırlı olmasını diliyorum. Başta 
Başbakanımız, ardından Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlarımız olmak 
üzere, halef-selef olunan geçmiş Ulaştırma 
Bakanımız Sayın Binali Yıldırım olmak 
üzere, bu hatların tamamlanmasında, sefe-
re başlamasında emeği geçen herkese, her 
kurumumuza teşekkür ediyorum.

Yeni tren setlerimizde çalışacak arkadaşla-
rımıza başarılar diliyorum.
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Yolcularımıza hayırlı yolculuklar diliyo-
rum. Kazasız, sorunsuz bir şekilde vara-
cakları yerlere ulaşmalarını Rabbim’den 
niyaz ediyorum.

Kardeşlerim, Sevgili Konyalılar,

Sizlerin hassasiyetlerini bilirim. Bu ülke, 
yakın tarihinde çok büyük acılar çekti. Çok 
büyük sorunlar yaşadı. Bizim dedelerimiz, 
annelerimiz, babalarımız, onların ardın-
dan bizler bu ülkede ağır sorunları, derin 
sorunları yaşamak zorunda bırakıldık. 
Dünyada özellikle Batıda yaşanan hızlı kal-
kınmayı, refahı, demokrasiyi, on yıllar bo-
yunca sadece seyretmek zorunda kaldık. 
Ulaştırmada o dar yollarda büyük sıkıntı-
lar çektik, çok sayıda can verdik. Eğitimde, 
modern imkânlardan mahrum bırakıldık. 
Sağlıkta, insanımız insan yerine konmadı. 

Şöyle gençlik yıllarımı düşünüyorum; o 
SSK’nın malum genel müdürlerinin oldu-
ğu zamanları düşünüyorum. Affedersiniz, 
sağlam girip de hasta çıktığımız hastane-
lerin halini düşünüyorum. Adalette aynı 
şekilde, emniyette aynı şekilde; daha nice 
alanda başka ülkeleri maalesef hayranlık-
la izlemek zorunda bırakıldık. Hızlı tren-
leri sadece televizyon ekranlarında göre-
biliyorduk. Uçağı, sırt üstü yere yatıyor, 
gökyüzünde izliyorduk. Modern, temiz 
hastaneleri, kaliteli, temiz güzel okulları, 
sadece yabancı filmlerde görebiliyorduk. 
O da renkli değil ha siyah beyaz. İnsanın 
insan gibi yaşadığını maalesef uzaktan 
seyrediyorduk. İtirazlarımız dikkate alın-
mıyordu. İsteklerimizi, arzularımızı, talep-
lerimizi maalesef kimse duymuyordu. Bu 
ülkenin yoksulluğunu kimse görmüyor, 

yasaklara, yolsuzluklara hiç kimse dur di-
yemiyordu.

Konya Havalimanı’ndan buraya gelirken 
hamdolsun 3 şeritli 3 hatlı gidiş-geliş yol 
yapılmış. Yolun etrafında gayet güzel pey-
zaj çalışmaları, ağaçlandırma çalışmaları-
nı gördüğünüzde modern bir şehre geldi-
ğinizi hissediyorsunuz. 

Milletle Beraber Olduk, Milletle 
Beraber Yürüdük

Bu kötü gidişi durdurmaya yönelik siyasi 
hareketlerin önü kesiliyor, partiler kapa-
tılıyor, darbelerle Türkiye’nin yürüyüşü 
sürekli kesintiye uğratılıyordu. Ama biz, 
umudumuzu yitirmedik. Biz mücadele 
azmini kaybetmedik. Milletimize hizmet 
etme aşkımızı, sevdamızı daima diri tut-
tuk. “Onların bir hesabı varsa Allah’ın da 
bir hesabı vardır, milletin de bir hesabı 
vardır” dedik, sabırla, sebatla mücadele 
ettik. 12 yıl önce milletimizden emaneti 
devraldık, kollarımızı sıvadık, çok büyük 
bir kalkınma, ilerleme, demokratikleşme 
hamlesini başlattık. Darbeler planladılar, 
geçit vermedik. Tuzaklar kurdular, o tu-
zaklara düşmedik. Senaryolar yazdılar, o 
senaryoları yırttık attık. Milletle beraber 
olduk, milletle beraber yürüdük. 

12 yılda Türkiye’ye çok ama çok büyük 
bir değişimi yaşattık. Eğitimden sağlığa, 
adaletten emniyete, ekonomiden demok-
rasiye, dış politikadan sosyal hayata kadar 
Türkiye’yi ilklerle tanıştırdık, rekorlarla 
tanıştırdık. Türkiye’yi hayalleriyle buluş-
turduk. Sadece bunları yapmakla kalma-
dık. Türkiye’nin önünü açtık. Türkiye’nin 
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yolunu sağlamlaştırdık. Türkiye’ye engin 
bir ufuk kazandırdık. Milletimizin her 
bir ferdine heyecan aşıladık, umut aşıla-
dık, özgüven aşıladık. Türkiye’nin büyük 
bir devlet olduğunu, güçlü bir devlet ol-
duğunu, Türkiye’nin medeniyetler inşa 
eden, medeniyetlere yön veren bir devlet 
olduğunu milletimize hatırlattık, dünya-
ya gösterdik. 

12 yıl boyunca her ne yaptıysak önce sizin 
için, önce milletimiz için yaptık. Ne yap-
tıysak ülkemiz için, vatanımız için, bay-
rağımız için, itibarımız için, yaptık. 12 yıl 
boyunca milletimiz için olduğu kadar, maz-
lumlar için, mağdurlar için, dünyanın ne-
resinde olursa olsun garipler için, yüz üstü 
bırakılmışlar için, sesi hiç duyulmayanlar 
için mücadele ettik. İşte göreve geldiğimiz-
de bu tür ülkelere 45 milyon dolar destek 
verebilirken, şimdi 4,5 milyar dolar destek 
verebilen bir ülke konumuna geldik. Biz 
şunu söyledik: Bu millet azizdir, bu ülke 
azizdir. Tarihimiz, ecdadımız, medeniyeti-
miz azizdir. “Bu aziz millet durdurulamaz, 
bu aziz ülke horlanamaz, bu kutlu yürüyüş 
engellenemez” dedik. “Bu millete hiç kim-
se boyun eğdiremez, diz çöktüremez. Bu 
ülkeye hiç kimse istikamet çizemez. Bizim 
gündemimizi kimse belirleyemez” dedik.

Eski Türkiye’den Nemalananlar 
Bizden Rahatsız Oldu

Kardeşlerim,

Bizim 12 yıl içinde millet için yaptığımız 
her eser, millet için attığımız her adım 
elbette birilerini çok rahatsız etti. Eski 
Türkiye’nin karanlığından beslenenler, ay-

dınlıktan rahatsız oldular. Eski Türkiye’nin 
yüksek faizinden, yüksek enflasyonundan, 
yoksulluğundan, yolsuzluğundan besle-
nenler, büyüyen ekonomiden rahatsız ol-
dular. Eski Türkiye’nin akan kanından bes-
lenen vampirler, huzurdan, kardeşlikten, 
kesinlikle umuttan rahatsız oldular. Eski 
Türkiye’ye istedikleri gibi istikamet çizen-
ler, özgüvenimizden, mazlumların sesi ol-
mamızdan rahatsız oldular. 

Biz ne dedik? “Bu dünyada biz de varız” 
dedik. Biz ne dedik? “Bu denklemde biz de 
varız” dedik. Biz, ne dedik? “Dünya 5’ten 
büyüktür” dedik. “100 yıl boyunca horla-
dığınız, dışladığınız, aşağıladığınız Tür-
kiye ayakları üstünde doğruldu” dedik ve 
“Artık haddinizi bilin” dedik. “O kirli elle-
rinizi Türkiye’nin üzerinden çekeceksiniz” 
dedik. “Kirli emellerinizden vazgeçeceksi-
niz” dedik. “Türkiye’ye gündem belirleme, 
Türkiye’ye istikamet çizme alışkanlığınız-
dan artık vazgeçeceksiniz” dedik. İşte bun-
dan rahatsız oldular. 

12 yılda üç kattan fazla büyüyen ekonomi-
den, beş kata yakın ihracattan, tek haneli 
oranlara düşen faizden rahatsız oldular. 
IMF borçları ödememizden, -sıfırladık bi-
liyorsunuz, 23,5 milyar dolar IMF borcu 
sıfırlandı, şimdi IMF’ye borç verir hale 
geldik- rahatsız oldular. Merkez Bankası 
rezervi 27,5 milyar iken 133 milyar dolara 
çıktı, bundan rahatsız oldular. Hızlı tren 
hatlarından, modern okullardan, hastane-
lerden yollardan, köprülerden, tünellerden 
rahatsız oldular. Boğazın altından Marma-
ray geçecek, bundan rahatsız oldular. Bo-
ğazın üzerinde 3. köprü yapılıyor, 4 gidiş, 
4 geliş ve ortasından da hızlı tren geçecek, 
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bundan rahatsız oldular. Boğazın altından 
ikinci bir hat daha yapılıyor, oradan da oto-
mobiller geçecek, bundan rahatsız oldular. 
Yeni havalimanlarından, dünya ölçeğinde 
büyük projelerimizden rahatsız oldular. 

“Filistin” dememizden, “Suriye” dememiz-
den, Mısır’da darbeye karşı çıkmamızdan, 
“Irak’ta kardeşlik” dememizden, Suriye ile 
ilgili oradaki olanları lanetlememizden, te-
rörün karşısında dimdik durup “Milli bir-
lik” dememizden, “Çözüm” dememizden 
rahatsız oldular. Defalarca bizi engellemek 
istediler, defalarca tuzak kurdular, defa-
larca kirli oyunlarla, kirli operasyonlarla 
üzerimize geldiler. Allah’a sonsuz hamd-ü 
senalar olsun yılmadık, yıkılmadık, vazgeç-
medik, boyun eğmedik ve bütün tuzakları-
nı, bütün kumpaslarını bozduk, alt üst ettik.

Kardeşlerim,

Geçen yıl 17 Aralık’ta, unutmayın yine 
Konya’daydım. Bugüne kadar hiçbir 17 
Aralık’ı ihmal etmedim. Bu ne demektir? 
Demek ki Konya’ya gelmediğim hiçbir yıl 
yok. Her yıl en az bir kere geldim. İki gel-
diğim de oldu,  üç geldiğim de oldu. Bu da 
nedir? Bu da bir vuslattır.

Hz. Mevlana’nın Vuslat Yıldönümü için, 
Konyalı kardeşlerimle kucaklaşmak, has-
ret gidermek için yine geçen yıl Konya’ya 
gelmiştim. Yargı, emniyet ve medya el ele 
verdiler ve o gün bir operasyon başlattılar. 
Bir yandan gözaltılar yapılıyor, bir yandan 
da medya üzerinden sistemli şekilde önce-
den hazırlanmış düzmece haberler servis 
ediliyordu. Hem Türkiye’de, hem dünya-
da çok kirli bir algı operasyonu devreye 

girmişti. Adına “Yolsuzluk operasyonu” 
dediler. Ama çok kısa süre içinde, daha o 
gün, meselenin yolsuzluk olmadığı ortaya 
çıktı. Çok açık bir şekilde, çok net bir şekil-
de hükümeti devirmeye yönelik bir adım 
atılmıştı. 

Emniyet içindeki, yargı içindeki, medyada-
ki, iş dünyasındaki, sivil toplum örgütle-
rindeki birtakım o karanlık güçler işbirliği 
yapmış, bir senaryo yazmış ve bu senaryo-
yu uygulamaya başlamışlardı. İşte, dikkat 
ederseniz, yönetmenlerden bir tanesi açık-
ladı. Ne dedi? Senaryoyu yazdılar, elimize 
verdiler, biz de oynadık; olay bu. 

Bizim o gün boyun eğeceğimizi, o gün dar-
be girişimine razı olacağımızı zannettiler. 
Ama biz, o gün Konya’daydık. Konya’nın 
hayır duası üzerimizdeydi, Konya’nın ma-
nevi havası üzerimizdeydi, Konya’nın yi-
ğitliği, kahramanlığı, dik duruşu üzerimiz-
deydi. Oyunu anında fark ettik. Bunun bir 
yolsuzluk operasyonu olmadığını, bunun 
millete yönelik, ülkeye yönelik bir tuzak 
olduğunu anında gördük. Derhal tedbirle-
rimizi aldık. Bu kirli oyunu, bu darbe giri-
şimini boşa çıkarmak için derhal harekete 
geçtik. Ne dedik, “Onların bir tuzağı varsa, 
Allah’ın da bir tuzağı vardır” dedik. “Onla-
rın bir hesabı varsa, milletin de bir hesabı 
vardır” dedik. Allah’a hamdolsun, o tuzak 
bozuldu, o oyun bozuldu. 

Asıl niyetleri de çok kısa sürede ortaya 
çıktı. 17 Aralık’ın hemen ardından 25 
Aralık’ta planladıkları asıl tezgâh, polisle-
rin bilgisayarlarından çıkarıldı ve o darbe 
girişimi tescillendi. Her şeyi hazırlamışlar. 
O kadar ki başbakanı kesin devirecekle-
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rini düşünerek, sonradan kullanacakları 
fezlekeye “Dönemin Başbakanı” ifadesini 
bile yazmışlar. Ben görevdeyim. 17 ve 25 
Aralık sonrasında bunların asıl niyetlerini, 
çirkin yüzlerini daha net olarak gördük. 
İddialarının, iftiralarının, çirkefliklerinin 
nasıl sınır tanımadığını milletçe hep bir-
likte müşahede ettik.

Karanlık Türkiye’nin Ne 
Kadar Aktörü Varsa Şu Anda 
Kucaklaşıyorlar

Kardeşlerim,

Sizler bu oyunu, bu tuzağı gördünüz. Sizler, 
önce 30 Mart’ta, ardından 10 Ağustos’ta 
bizim yanımızda durdunuz. Sizden aldığı-
mız güçle bu darbe girişimini boşa çıkar-
dık. Yapılan hukuksuzların hesabı sorul-
maya başlandı. Bakın, gerek 17 Aralık’ta, 
gerek bugün kimlerin yan yana durduğu-
nu, kimlerin ittifak yaptığını, kimlerin ku-
caklaştığını görün. Asıl meseleyi de, asıl 
niyeti de o zaman daha iyi anlayacaksınız. 
Eski Türkiye’nin, o karanlık Türkiye’nin 
ne kadar aktörü varsa şu anda kucaklaşı-
yorlar. Birbirlerine methiyeler düzüyorlar. 
Düşman kardeşler, seçimlerde birbirlerini 
destekliyorlar. Birbirlerine diyet ödüyor-
lar, diyet. Kasetlerin diyetlerini ödüyorlar. 
Şantaja boyun eğerek, tehditlere boyun 
eğerek, üst aklın talimatlarına boyun eğe-
rek birbirlerine diyet ödüyorlar. 

Daha da ileri gidiyorlar, Pensilvanya açıkla-
ma yapıyor. Bakıyorsunuz, şahsıma yönelik 
çok çirkin benzetmeler, beddua seansları ve 
şimdi daha da enteresan bir açıklama yaptı. 
Gazetelerden alınan, kendi takımı için, “On-

ların yerinde olmak isterdim” diyor. Senin 
elini kolunu bağlayan yok ki, gel onların 
yanına, gel onların yerine. Hiç kimse sana 
“gelme” demiyor, gel. Çoktandır sana “gel” 
diyoruz zaten. Pensilvanya’da koruma altın-
da olanlar buraya gelemez. 

Bizim eğer ödenecek bir diyetimiz varsa, 
bunu sadece ve sadece millete öderiz. Bı-
rakın onlar Türkiye düşmanlarıyla birlikte 
hareket etsin. Bırakın onlar, Türkiye düş-
manı medyayla, uluslararası kirli odaklar-
la, Güneydeki sevdikleri ülkeyle hareket 
etsin. Biz buraya milletle geldik, milletle 
yürüyoruz ve daima milletle yürüyeceğiz.

Kardeşlerim,

Size bir sözümüz var, “Bu haşhaşilerden 
hesap soracağız” dedik. “Uluslararası çev-
relerin maşası olan bu paralel yapıdan he-
sap soracağız” dedik, “İnlerine gireceğiz” 
dedik. Verdiğimiz sözü tuttuk, tutuyoruz 
ve tutacağız. İnlerine girdik, ihanetlerini 
tescilledik, daha da fazlasını yapacağız. 
Yolsuzluk iftirası altında darbe girişimin-
de bulunanlardan hesap sorduk, daha da 
soracağız. Basın özgürlüğü kısıtlanıyor if-
tirasıyla, Türkiye’yi dünyada karalamaya 
çalışanların oyunlarını da bozacağız. Em-
niyette oyunu bozduk. Yargıda oyunu bo-
zup, yargıyı tehdit ve şantajdan da inşallah 
kurtulacağız. Kurumlarımızı bu urlardan 
temizledik, temizliyoruz. Kaynaklarını ku-
rutmaya devam ediyoruz.

Şimdi dünyada bazı ülkelerde, özellikle 
de Avrupa Birliği içinde birileri çıkıyor, 
Türkiye’de hukuk içinde yapılan bir operas-
yonla ilgili peşin hükümler veriyor. Beyler, 
geçti o günler. İstediğiniz manşeti atın, iste-
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diğiniz yalan haberi yazın, istediğiniz twe-
eti atın, istediğiniz kadar Türkiye aleyhine 
açıklama yapın, biz kendi istikametimizi 
kendimiz belirleriz, kendi rotamızı kendi-
miz çizeriz. Tekrar söylüyorum, mürebbiye 
edasıyla, parmağını sallayarak Türkiye’ye 
akıl vermeye çalışanlar, karşılarında o eski 
Türkiye’nin olmadığını artık anlasınlar. 
Türkiye’ye demokrasi dersi vereceklermiş. 
Bir zahmet buraya gel de Türkiye sana de-
mokrasi dersi versin. Türkiye size, Mısır’ı 
anlatsın. Bir zahmet buraya gelin de, sizle-
re Suriye üzerinden insanlık dersi verelim. 
Türkiye’ye özgürlük dersi vereceklermiş. 
Sen önce git, Avrupa Birliği içinde yükselen 
ırkçılığın, İslamafobinin, ayrımcılığın hesa-
bını ver. Kapattığınız gazetelerin hesabını 
verdiniz mi? Merhum Sabancı’yı kendi ge-
nel merkezinde katleden o teröristi kaç kez 
yakaladınız. Bir kapıdan soktunuz, öbür ka-
pıdan çıkardınız. Şimdi o terörist, elini ko-
lunu sallayarak dolaşıyor.

Aynı şekilde 7 soydaşımızı, o ırkçı faşistler 
ne yazık ki öldürdüler. Bakın, basın men-
suplarını onların yargılanması sürecine 
dahil etmek istemediler. Zar zor, millet-
vekillerimiz dahi gitti, önce sokmak iste-
mediler, sonra sokmak zorunda kaldılar. 
Duruşmayı dahi izlemeye müsaade etmek 
istemiyorlardı. Siz, önce bunun hesabını 
verin. Sindenfingen’de soydaşlarımızın 
oturduğu ev kundaklandı, hala failleri or-
tada yok. 

Avrupa Birliği, Önce Kendisini 
Test Etsin

Himaye ettiğiniz teröristlerin hesabını ver-
diniz mi? Teröristler hakkında yüzlerce 
dosya verdik, hâlâ cevap yok. Yapılan işken-

celere ses çıkardınız mı? Hayır. Türkiye si-
zin günah keçiniz değil. Avrupa Birliği ola-
rak önce aynaya bakmaları lazım. Avrupa 
Birliği’nin önce kendisini test etmesi lazım. 

Mısır için susanların, 1 milyon 600 bin Su-
riyeli ve Iraklı’yı kendi evinde barındıran 
Türkiye’ye söyleyecek sözü yoktur. Mülteci-
ler için şu ana kadar 5 milyar doları aşkın 
para harcadık. Sadece yanımıza geldikleri 
zaman, “Sizin bu ev sahipliğiniz unutul-
maz, hakikaten nasıl güzel bir ev sahipliği 
yapıyorsunuz. Bu insanlara yurdunuzu aç-
tınız, bunları ağırlıyorsunuz, bundan dolayı 
sizi tebrik ederiz” diyorlar. Birisi de kalkıp, 
“Biz de şu kadar destek verelim” demiyor. 
Yurt dışından bugüne kadar gelen destek 
200 milyon dolar, harcadığımız ise 5 milyar 
dolar. Gerçekler ortada. Bunlardan sadece 
nasihat dinlersiniz. Suriye’de gözlerini ka-
patanlar, Filistin’de katliama sırtını dönen-
ler, bize özgürlükten, demokrasiden, insan 
haklarından bahsedemezler.

Bakınız, 1959 tarihinde, 55 yıl önce Türki-
ye Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusunda 
bulundu. 55 yıl olmuş. Tam 10 yıl önce 
bugün, 17 Aralık 2004 tarihinde müzake-
relere başlama kararı alındı. Gittik, imzala-
rı attık. 55 yıldır, özellikle de son 10 yıldır 
bizi oyalıyorlar. Daha doğrusu oyalamanın 
gayreti içindeler. Hiç kusura bakmasınlar, 
biz, Avrupa Birliği’nin kapıkulu değiliz. 
Bizi bir defa, bir millet olma şuuru içeri-
sinde, idraki içerisinde alacaklarsa alırlar, 
almayacaksa almazlar. Bu sözlerimizden 
de rahatsız oluyorlar. Niye rahatsız oluyor-
sunuz? Bir uluslararası adalet denilen bir 
anlayış var. Mısır’da sustunuz, Ukrayna’da 
sustunuz, Suriye’de sustunuz, Irak’ta sus-
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tunuz, Filistin’de sustunuz; ne zaman ada-
leti haykıracaksınız? 

Kardeşlerim,

Bu ülkeyi maşalara asla teslim etmeyeceğiz. 
Bu ülkeyi uluslararası çevrelerin taşeronu 
olan ihanet şebekelerine, paralel devlet ya-
pılanmalarına, hoca görüntüsü altındaki 
şaklabanlara asla teslim etmeyeceğiz. 

Şu anda Pakistan’daki olayı gördünüz değil 
mi? Düşünün 130’u aşkın yavruyu, öğren-
ciyi şehit ediyorlar. İşte bir DEAŞ diye bir 
şey çıktı, onun da neler yaptığını görüyor-
sunuz. Ve DEAŞ Irak’ta neler yaptı, şu anda 
Suriye’de neler yapıyor. Ne adına, sorar-
sanız, İslam adına yapıyor. Böyle bir İslam 
yok. İslam barıştır. İslam’a gölge düşürüyor-
sunuz. Sizin yaptıklarınız sebebiyle, bugün 
dünyada bir İslamafobi girişimi başladı. 
Herhangi bir taksiratı olmayan insanları 
acımasızca öldürmek, savunmasız insanla-
rı öldürmek, bizim dinimizde bunlar yok.

Ben inanıyorum ki millet, bütün kazanım-
larına özellikle de istiklaline sımsıkı sahip 
çıkmaya devam edecektir. Onlara rağmen, 
bu rahatsızlara, bu hazımsızlara rağmen 
biz, Türkiye’ye eserler kazandırmaya, 
Türkiye’yi daha da büyütmeye devam ede-
ceğiz. İşte önceki gün gittik İzmit’te özel 
sektöre ait 3 milyar dolarlık yeni bir yatı-
rımı açtık. Türkiye’nin milli uydusu olacak 
TÜRKSAT 6A Uydusu İnşa Projesi’nin im-
zalarını attık.

Bugün Konya’dayız, Yüksek Hızlı Tren se-
ferlerini başlatıyoruz. Onlar “Basın özgür-
lüğü” deyip, timsah gözyaşı dökecekler. 

Onlar “yolsuzluk” deyip, iftira atacaklar. 
Onlar darbelere kol kanat gerecekler. On-
lar Türkiye düşmanlarıyla iş tutacaklar. 
Ama biz, işimizi yapacak, milletimize hiz-
met üretmeye devam edeceğiz.

Konya,

Yanımızda durduğun için bir kez daha 
size teşekkür ediyoruz. Bize güvendiğiniz 
için sizlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. 
Şimdi tabii sizlere bir de müjdemizi veri-
yoruz. O da nedir? İnşallah Konya-İstanbul 
arasındaki hızlı tren bir hafta süreyle üc-
retsiz olarak sizlere hizmet verecek. Onun 
için, Sayın Başbakanımıza, Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanımıza, huzur-
larınızda ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle-
ce bir hafta süreyle inanıyorum ki, gerek 
Konya’dan İstanbul’a, gerek İstanbul’dan 
Konya’ya gelecek kardeşlerimiz hakikaten 
farklı bir huzuru yaşasınlar. Tabii ki Eski-
şehir, tabii ki Bilecik, tabii ki Sakarya, bu 
güzergâhta Kocaeli aynı şekilde istasyon-
lar olarak bu hızlı trende halkımıza hizmet 
verecek.

Büyük Türkiye’ye, ‘Yeni Türkiye’ye destek 
olduğunuz için, yalanlara, iftiraya değil, 
Hakk’a inandığınız için sizlere şükranları-
mı sunuyorum.

Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Tren seferle-
rinin hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Mevlana dostları, değerli misafirler, 
çok değerli kardeşlerim, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi muhabbetle-
rimle selamlıyorum.

Vefatının, yani Vuslatının 741. sene-i dev-
riyesinde büyük mütefekkir, gönül insa-
nı, sevgi medeniyetimizin mimarlarından 
Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerini 
bir kez daha rahmetle yâd ediyor, “Mekânı 
inşallah cennet olsun” diyoruz. Bizleri, bir 

Şeb-i Arus’a daha eriştirdiği, bu düğün 
gecesinde gönülden gönüle muhabbet et-
meyi bir kez daha bizlere nasip ettiği için 
Allah’a sonsuz hamd-ü senalarımızı sunu-
yoruz.

Ancak ve ancak aşk ile yazılmış bir eser 
yedi buçuk asır ayakta kalabilir. Hz. Mev-
lana eserlerini öyle bir aşk ile meşk etmiş 
ki, Vuslatından 741 sene sonra dahi bir 
araya geliyor, onu yâd ediyor, onun düğün 

Mevlana’yı Yeniden Anlayarak 
‘Yeni Türkiye’yi İnşa Edeceğiz

Hazreti Mevlana’nın 741. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri 
Konya | 17 Aralık 2014 
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gecesinde birbirimizle muhabbet ediyor, 
sohbet ediyoruz.

Şunu özellikle hatırlatmak isterim ki: Mev-
lana, arkasında sadece nice yazılı eserler 
ve sönmeyen fikirler bırakmış bir insan 
değildir. Hz. Mevlana arkasında aşk ile yo-
ğurulmuş o tür eserler, aşktan ilham almış 
fikirler bıraktığı içindir ki, sadece bu sa-
londa değil, 780 bin kilometrekare içinde 
de bir muhabbet ve uhuvvet iklimini mu-
hafaza edebiliyoruz.

Eğer bir vatanımız varsa, bu Mevlana gibi 
gönül dostlarının sayesindedir. Bir ül-
kemiz, bir bayrağımız, istiklalimiz varsa 
bu, Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Hacı 
Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli gibi ulu 
mimarların sayesindedir. Eğer bugün tek 
bir millet olarak kardeşçe hür ve bağım-
sız yaşama imkânına sahipsek, bu, Sul-
tan Selahattin kadar, Sultan Kılıçaslan 
kadar, Sultan Alparslan kadar biliniz ki, 
Hz. Mevlana’nın, Ahmed Yesevi, Fakî-yi 
Tayran’ın, Ahmed-i Hani’nin aşk ile yoğur-
dukları eserlerinin neticesidir.

Bütün şehitlerimiz ve gazilerimiz gibi, 
medeniyetimize ve milletimize ilmi, idra-
ki, irfanı, hikmeti taşımış olan aziz gönül 
mimarlarımızı, medeniyet mimarlarımızı 
da bu Vuslat günü vesilesi ile hürmetle, 
minnetle yâd ediyor, “Allah hepsinden razı 
olsun” diyorum.

Kardeşlerim,

Diyor ki Hz. Mevlana: “Eğer bir gün dün-
yaya ait çok büyük bir derdin olursa, 
Rabbi’ne dönüp, “Benim büyük bir derdim 
var” deme. Derdine dön ve ona de ki: “Be-

nim çok büyük bir Rabbim var.” Ve yine 
diyor ki Mevlana: “Niye üzülüp ağlarsın ey 
can, bırak sevmeyen gitsin. Dua et, Rabbim 
seni terk etmesin. İşte o terk ederse sen o 
zaman gerçekten bitersin.”

İşte bu büyük sözler vefatının ardından 741 
yıl daha yaşayabilmenin sırrını ihtiva eden 
sözlerdir. Bu derin sözler, bir büyük mede-
niyetin hangi temel üzerine inşa edildiğini 
gösteren, üzerinde çokça ama çokça düşün-
memizi gerektiren sözlerdir. Hz. Mevlana 
ve onun gibi nice gönül mimarı, hem kendi 
çağlarında yaşayanlara, hem de asırlar son-
ra gelecek nesillere aşk kadar, sevgi kadar 
işte bu umudu, cesareti ve özgüveni adeta 
bir emanet gibi teslim etmişlerdir.

Ölümü Adeta Düğün Gibi 
Karşılayan Kişiye Hiç Kimse Diz 
Çöktüremez

Hani diyor ya: “Bizim dergâhımız umut-
suzluk dergâhı değildir.” Kişi Rabbine da-
yanmışsa yalnız değildir. Kişi Rabbi’nin 
yoluna girmişse, istikamet üzereyse kor-
kaklık, ümitsizlik, güvensizlik artık onu 
terk etmiştir. Rabbine kavuşmayı bir vus-
lat olarak gören, Rabbi’ne kavuştuğu ge-
ceyi bir düğün gecesi, Şeb-i Arus olarak 
gören kişi için ölüm artık ölmüştür. Ölü-
mü içinde öldüren kişiyi artık Allah’tan 
başka hiç kimse korkutamaz. Ölümü ade-
ta düğün gibi karşılayan kişiye hiç kimse 
diz çöktüremez. Yapayalnız kaldığında bir 
dostu olmasa bile, kendi kendisine “Kork-
ma muhakkak ki Allah bizimledir” diyebi-
len kişi, yalnızlığı da, korkuyu da, ölümü 
de aşmış, geride bırakmıştır. İşte bizi tek 
bir millet yapan, bizi istiklaline âşık bir 
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millet yapan da bu fikirdir, bu hassasiyet-
tir, bu hissiyattır.

Yunus Emre diyor ya: 

“Ten fanidir, can ölmez

Çün gitti geri gelmez

Ölür ise ten ölür 

Canlar ölesi değil.” 

Evet. Asırlar geçse de, tenler, bedenler 
ölse de can ölmemiştir. Millet ölmemiştir. 
Millet tefekkürü, millet tasavvuru hiç yi-
tirilmemiştir. Rabbi’ne yani Hakk’a daya-
nan millet her badireye, her saldırıya, her 
operasyona rağmen asırlar boyunca dim-
dik ayakta kalabilmeyi hem de umutla, 
heyecanla, cesaretle, en önemlisi de istik-
lali ile ayakta kalabilmeyi başarabilmiştir. 
Dergâhına umutsuzluğu yaklaştırmadığı 
için, dergâhına ikiliği, fitneyi, nifakı asla 
yaklaştırmadığı için, bu millet sarsılsa 
dahi hiçbir zaman çökmemiş, hiçbir za-
man yıkılmamıştır.

Diyor ki Hz. Mevlana: “Sanmasınlar yıkıl-
dık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar 
için sadece yaprak döktük.”  İşte aynısını, 
aynı kaynaktan kana kana beslenen Yu-
nus Emre de söylüyor: “Biz sevdik, âşık 
olduk, sevildik, maşuk olduk, her dem ye-
niden doğarız, bizden kim usanası.” Evet, 
Selçuklu Devleti dağıldığında bu milletin 
çöktüğünü zannetmişlerdi. Ama bu millet, 
sadece bir başka bahar için, Osmanlı baha-
rı için yaprak dökmüştü. Osmanlı Devleti 
dağıldığında bu milletin bittiğini zannet-
mişlerdi. Ama bu millet, Cumhuriyet baha-

rı için, Cumhuriyet ile yeniden doğuş için 
sadece yaprak dökmüştü. 

Mevlana’ya, Yunus’a, Hacı Bektaş-ı Veli’ye, 
Ahmed-i Hani’ye sahip çıktığımız müddet-
çe, onların aşkla yoğurdukları medeniyete, 
sevgi ile inşa ettikleri muhabbete sahip çık-
tıkça Allah’ın izni ile bu millet hiçbir şeyden 
korkmayacak, her dem yeniden doğmaktan 
da asla usanmayacaktır. İçeride ve dışarıda, 
kökümüzle, tarihimizle, ecdadımızla, me-
deniyetimizle irtibatımızın pamuk ipliğine 
bağlı olduğunu zannedenler çok ama çok 
büyük bir yanılgının içindedirler. Bu irtibat 
öyle bir irtibattır ki, dışarıdan bakanlar ko-
pacak zannetseler de, aslında her gün daha 
da güçlenir. Bu öyle bir bağdır ki, dışarıdan 
bakanlar bitecek zannetseler de, o her dem 
her an çoğalır, artar. 

Dışarıdan çok saldırıya, içeriden de çok 
ihanete maruz kalan bu millet, tarihi ile 
ve ecdadı ile olan sağlam irtibatı sayesin-
de emin olunuz her saldırıyı, her ihaneti 
bertaraf edecektir. Rabbi’ne dayanmış, 
Rabbi’ne ram olmuş bir milleti, içeriden de 
dışarıdan da hiç kimse yıkamayacak, hatta 
yıpratamayacaktır. Kimin dost, kimin ha-
sım olduğu er ya da geç anlaşılacak, kimin 
aşk dolu, kimin de ihanet dolu olduğu er 
ya da geç aydınlığa kavuşacaktır.

Hz. Mevlana, Maske ile Dolaşan 
Din Alimleri Konusunda İnsanlığı 
Uyarmıştı

Kardeşlerim,

Mevlana hemen tüm eserlerinde en çok 
da maske ile dolaşan sahte din rehberleri 
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konusunda bizleri uyarmıştı. Unutmayı-
nız ki, Hz. Mevlana Alamut Kalesi’nin saki-
ni Hasan Sabbah’tan sadece bir asır sonra 
yaşamış, sahte âlimlerin tuzağına düşen 
takipçilerin acınası halini görmüş bir mü-
nevverdi. Onu biliyordu. Sahte din reh-
berlerini; “Rengârenk boya küpüne düşüp 
arkadaşları arasında ben renkli bir tavus 
kuşuyum” diye böbürlenen çakallara ben-
zetmiştir. Mevlana, o sahte rehberleri; etra-
fındakileri çağırıp “Benim gül bahçesi gibi 
yüzlerce rengim var, o zaman bana secde 
et, bana dinin direği lakabını tak” diyenle-
ri şarlatanlara benzetmiş, herkesi onlara 
karşı uyarmıştır. Mevlana uyarısında ne 
kadar da haklıdır. Öyle âlimler vardır ki, 
vefatlarının ardından asırlar da geçse ken-
dileri ve eserleri unutulmaz. Öyle de âlim 
maskesi takmış olanlar vardır ki, daha ha-
yattayken kendilerinin de, kendilerine bel 
bağlayanların da, foyası meydana çıkar. O 
maske takanlar rezil olurken, Mevlana’nın 
uyarısına kulak asmayıp, onların peşine 
düşenler de hayal kırıklığı yaşarlar. 

O maskeli âlimlerden medet umanlar, 
onları ikballeri için, rantları için, fitne 
projeleri için kiralayanlar da aynı şekil-
de hayal kırıklığı yaşarlar. Allah’a sonsuz 
hamd-ü senalar olsun ki, bu aziz millet 
Hasan Sabbah’lara, sahte peygamberlere, 
sahte mehdilere, sahte evliya ve dervişlere, 
modern Yezitlere karşı da hep muhafaza 
olunmuştur. İnşallah gönül mimarlarının, 
erenlerin, aşk ustalarının hamurunu yo-
ğurduğu bu millet ve bu medeniyet, onu 
bozmaya ve bulandırmaya çalışan tüm ha-
sımlarına karşı da hep uyanık olacak, hep 
Mevlana’nın izinden yürüyecektir.

Burada, Hz. Mevlana’nın manevi huzu-
runda, tekrar tekrar vurgulamak isterim. 
Bu aziz millet, her bir ferdi ile uhuvvetin 
ve muhabbetin mayası ile mayalanmıştır. 
Zira bu aziz millet, tarih boyunca yaptığı 
büyük fedakârlıklarla, her saldırı karşısın-
da tek yürek olmayı başarabilmiştir. Fikir-
lerimiz farklı olsa da; diller, inançlar, mez-
hepler, etnik kökenler, kültürler farklı olsa 
da insan olarak, can olarak birbirimize say-
gımızı, hürmetimizi, her ne olursa olsun 
kaybetmeyeceğiz. Biz, Eşref-i Mahlûkat 
olan insanız. Yaratılmışların en şereflisi 
olan insanız. Allah bize böyle baktı ve bizi 
böyle yarattı.

Kardeşlerim,

Bir hazan mevsiminin ardından, uzunca 
bir yaprak dökümünün ardından ‘Yeni 
Türkiye’ ile yeni bir bahara, yeni bir uya-
nışa hazırlanıyoruz. Bu bahar kardeşlik ba-
harıdır. Bu bahar dayanışma baharıdır. Bu 
bahar inşallah eski tartışmaların son bula-
cağı, karanlıkların aydınlığa yerini teslim 
edeceği bir bahardır. Bu bahar Türkiye’nin 
normalleşeceği, hukukun, siyasetin, idare-
nin, toplumun her kesiminin normalleşe-
ceği bir bahardır. 

İnanıyorum ki, bu bahar reddin, inkârın, 
yasakların tehdit ve şantajların, nifak ve 
sabotajların filizlenme imkânı bulamaya-
cağı, bu topraklardan silinip gideceği bir 
helalleşme baharıdır. Kutuplaştırmanın 
ve ayrıştırmanın artık hiç kimseye faydası 
yoktur, hayrı yoktur. Korkutmanın, sindir-
menin, Türkiye düşmanları ile ittifak yap-
manın hiç kimseye sağlayacağı bir çıkar 



Recep Tayyip ERDOĞAN

136

yoktur. Millet özgüvenini yeniden kazanır-
ken, bu özgüvenin ve umudun farkında ol-
mayanlar da, özeleştirilerini samimiyetle 
yapmak zorundadır.

Şimdi bir kez daha durulmadan, bulan-
madan, istikbale bakma zamanıdır. Şimdi 
düne ait sorunlara çözüm bulma zamanı-
dır. Şimdi Mevlana›nın dili ile yeni şeyler 
söylemek, ‘Yeni Türkiye’ye doğru akmak 
zamanıdır.

Aziz millet, 77 milyon her bir ferdi ile 
umutla, heyecanla çözüm aşkı ile özgüven 
içinde gelecek bahara, ‘Yeni Türkiye’ye 
doğru yürümektedir. Mevlana’yı yeni-
den anlayarak, Mevlana’yı her dem ha-
tırlayarak inşallah bu yeni baharı, ‘Yeni 
Türkiye’yi de sağlam bir temel üzerinde 
inşa etmeyi sürdüreceğiz. Kim ne derse, 
kim ne yaparsa yapsın, teni ölse de 741 yıl-
dır canı ölmeyen, sözü ölmeyen, aşkı sön-
meyen Mevlana’yı dinlemeye, ona kulak 
vermeye devam edeceğiz. Çünkü o sadece 
Allah’a kul oldu. Çünkü o sadece onun sev-
gili Habib’inin izinden yürüdü.

Vuslatının 741. yıl dönümünde Hz. 
Mevlana’yı tekrar rahmetle ve minnetle 
yâd ediyorum. Bu güzel düğün gecesini 
tertip edenlere ve bugüne kadar yaşatanla-
ra şükranlarımızı sunuyorum.

Allah ülkemizi, milletimizi, uhuvvetimizi, 
muhabbetimizi daim etsin diyor, hepinizi 
sevgi ile saygı ile selamlıyorum. 
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Memur-Sen’in Değerli Genel Başkanı, 
memur-sen ailesinin sevgili yöneticileri, 
değerli mensupları, Genç Memur-Sen’in 
değerli üyeleri, çok değerli kardeşlerim, 
sevgili gençler, hanımefendiler, beyefen-
diler, sizleri en kalbi muhabbetlerimle se-
lamlıyor; Yeniden Büyük Türkiye Kongre-

sinin, ülkemiz, milletimiz, istiklalimiz ve 
istikbalimiz adına hayırlara vesile olması-
nı Allah’tan niyaz ediyorum.

Memur – Sen’in Genel Başkanı, Değerli Kar-
deşim Ahmet Gündoğdu’ya, Memur-Sen’in 
tüm yönetimine, sendikalarımızın başkan 

 ‘Yeni Türkiye’ ve ‘Yeniden 
Türkiye’ Mücadelesi 
Meyvelerini Veriyor

Memur-Sen Yeniden Büyük Türkiye Kongresi | Ankara | 26 Aralık 2014 
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ve yöneticilerine, tüm Memur-Sen camiası-
na, bu güzel buluşmayı tertip ettikleri için 
gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Genç Memur-Sen’in, coşkulu, dinamik, he-
yecanlı; davalarına âşık olmuş gençlerini 
de burada selamlıyor; umudumuz olan, 
istikbalimiz olan gençlerimize de ayrıca te-
şekkür ediyorum. 

Elbette, Memur-Sen’in kurucusu, değerli 
ağabeyimiz, 7 Güzel Adam’dan biri olan, 
merhum Akif İnan’ı da burada bir kez daha 
rahmetle, minnetle yadediyorum. Bundan 
yaklaşık 15 sene önce, 6 Ocak 2000 yılın-
da, rahmet-i Rahman’a yürümüştü. Ama, 
şu güzel dizeleri bize miras bırakmıştı:

“Kim demiş, herşeyin bitişi ölüm?

Destanlar yayılır mezarımızdan!”

Evet… 15 yıl önce aramızdan ayrıldı… 
Ama, hayatından nasıl destanlar yayıl-
dıysa, işte görüyoruz ki, mezarından da 
destanlar yayılıyor. O destanlardan biri, 
belki de en önemlisi, hiç kuşkusuz Memur-
Sen’dir. Akif İnan ağabeyimiz, toprağa 
öyle bir tohum attı ki, o tohum işte bugün, 
Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgüt-
lerinden birine, en büyük memur sendi-
kaları konfederasyonuna dönüştü. Allah 
O’ndan razı olsun. Mekanı inşallah Cennet 
olsun. Geride bıraktığı eserleri daim olsun 
ve inşallah, bu büyük eserleri sayesinde 
amel defteri hep açık kalsın.

Merhum Akif İnan Büyük 
Davanın Sancaktarıydı

Sevgili kardeşlerim,

Merhum Akif İnan, kökü mazide olan, ta-
rihin derinliklerinden bugüne ulaşan bir 
büyük davanın sancaktarıydı. O, sancağı 
büyüklerinden, kendisinden önceki nesil-
lerden devralmıştı. Üzerine düşeni, sorum-
luluğunu hakkıyla yerine getirdi. Devral-
dığı sancağı, onurla, gururla, şerefle taşıdı 
ve o sancağı, kendisinden sonra gelenlere 
emanet etti. Şu anda, Memur Sen’in değerli 
Başkanı, yöneticileri, sendikaların başkan 
ve yöneticileri, işte o dava sancağını taşıyor-
lar. Yarın, o sancağı gençlere, belki de Genç 
Memur-Sen’in yiğitlerine emanet edecekler. 
İnanıyorum ki o gençler, dava sancağını yü-
rekleriyle tutacaklar ve Hak mücadelesini, 
hukuk mücadelesini, emek ve ekmek müca-
delesini iftiharla taşıyacaklar.

Şunu bilmenizi isterim gençler, bu dava 
sancağı, bu mücadele ruhu, asla ve asla yere 
düşmeyecektir. İçimizden birileri, umut-
suzluğa da düşse, yeise de kapılsa, yorulsa 
da, yılsa da, o dava ve mücadele sancağı el 
değiştirecek, ama asla kirlenmeyecektir. 
Birileri umursamasa da, birileri omuzla-
rındaki mesuliyetin gereğini yapmasa da, 
güneş doğup battığı müddetçe, bu dava ve 
mücadele sancağını taşıyacak yiğitler her 
zaman, ama her zaman olacaktır.

İşte ‘Yeni Türkiye’nin, Yeniden Büyük 
Türkiye’nin özü, ruhu, manası tam da bu-
radadır. 100 yıl önce, uzak diyarlardan 
geldiler, Osmanlı Cihan Devleti’nin toprak-
larını büyük bir iştiha ile kemirmeye başla-
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dılar. Bir büyük devlet, bir cihan devletini 
yıktılar, onun toprakları üzerinde 64 yeni 
devlet kuruldu. Bununla da yetinmediler. 
Yurdumuza, anavatanımıza, her karışı şe-
hitlerimizin kanıyla sulanmış vatan top-
raklarımıza dahi kastettiler, Anadolu’yu, 
Trakya’yı dahi işgal etmek istediler. 

Yeniden Güçlü Bir Türkiye’nin 
Yükselmesine Mani Olundu

O büyük dava sancağını, o büyük hak mü-
cadelesi sancağını, bu aziz topraklardan 
tamamen silmek, tamamen yok etmek 
istediler. İşte bu millet, o sancağın yere 
düşmesine müsaade etmedi. 100 yıl önce, 
Sarıkamış’ta direndi, Çanakkale’de diren-
di, Kut-ül Amare’de direndi, Sakarya’da, 
Dumlupınar’da direndi ve o mübarek san-
cağın yere düşmesine izin vermedi.

23 Nisan 1920’de, yeni bir Türkiye kurul-
du, yeniden güçlü Türkiye’nin temelleri 
atıldı. Ne yazık ki, o temel üzerinde, 23 
Nisan 1920’de varılan o büyük ittifak üze-
rinde, yeniden güçlü bir Türkiye’nin yük-
selmesine yine de mani olundu. Milletin 
öz değerlerine taarruzlar yapıldı. İnançla-
rımıza, kutsallarımıza, kitaplarımıza, ca-
milerimize, ezanımıza taarruzlar yapıldı. 
Dilimize, kelimelerimize, cümlelerimize, 
binlerce yıllık ilim hazinemize taarruzlar 
yapıldı. Birliğimize, dayanışmamıza, bir 
arada yaşama kültürümüze, kardeşliğimi-
ze taarruzlar yapıldı. Silah zoruyla indiri-
lemeyen sancağımıza, zorla, zorbalıkla in-
dirilemeyen sancağımıza; tarihin, ecdadın, 
kültürün, dilin, kardeşliğin inkârıyla çok 
acımasızca suikastlar tertip edildi.

İşte böyle zor zamanlarda dahi, hak dava-
sının sancağı, hak mücadelesinin sanca-

ğı yere düşmedi, yere düşürülmedi. Nice 
kahramanlar, o sancağın kirlenmesine ve 
kirletilmesine asla müsaade etmedi. Hap-
se atıldılar, ama vazgeçmediler. Sürgüne 
gönderildiler, ama vazgeçmediler. Takip 
edildiler, komplolara, kumpaslara maruz 
bırakıldılar, tehdit edildiler, ama vazgeç-
mediler.

Alimler, kanaat önderleri, gönül insanları, 
milletin kendi oyuyla tayin ettiği başba-
kanlar, bakanlar idam edildi, ama o yiğit-
ler, o kahramanlar yine de vazgeçmediler.

Belki birçoğunun ismi bilinmiyor. Ama 
bunlar, vazifelerini, davalarını, mücadele-
lerini, büyük bir sessizlik, büyük bir vakar 
ve tevazu içinde ifa eden insanlar. Kimi za-
man, bir yoksulun elinden tuttular. Kimi 
zaman, bir talebenin cebine harçlık koy-
dular. Kimi zaman, bir okulun, bir öğrenci 
yurdunun harcına alın teri koydular.

İşte o yiğitler, o kahramanlar sayesinde, 
onların fedakârlıkları sayesinde, dava san-
cağı yere düşmedi, ‘Yeniden Büyük Tür-
kiye’ sevdası hiç ama hiçbir zaman kay-
bolup gitmedi. Yeniden Büyük Türkiye 23 
Nisan 1920’de, Ankara’da, Büyük Millet 
Meclisi’nde bir araya gelen, Polatlı’daki top 
seslerine rağmen Kurtuluş Savaşı’nı idare 
eden mebusların hayaliydi. Yeniden Bü-
yük Türkiye, Gazi Mustafa Kemal’in haya-
liydi. Yeniden Büyük Türkiye, merhum Ad-
nan Menderes’in, merhum Turgut Özal’ın, 
merhum Necmettin Erbakan’ın hayaliydi.

Mehmet Akif de, Necip Fazıl da, Akif İnan 
da, işte bu  Yeniden Büyük Türkiye’nin 
hayaliyle yaşamışlardı. Şehitlerimiz, gazi-
lerimiz,  Yeniden Büyük Türkiye için, bu 
umutla, bu heyecanla, bu hayalle canları-
nı seve seve milletlerine ve Allah’a feda et-
mişlerdi.
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Şunu bilmenizi isterim ki, ‘Yeni Türkiye’ 
ve ‘Yeniden Türkiye’ mücadelesi, bu mille-
tin on yıllardır azimle devam ettirdiği bir 
mücadeledir. İşte o mücadele, bugün artık 
meyvelerini veriyor. O sancak, bugün daha 
yüksek burçlarda dalgalanıyor. Türkiye 
ekonomisi, yıllık ortalama yüzde 5 büyü-
yerek, Yeniden Büyük Türkiye hayalini 
gerçeğe dönüştürmeye başlamıştır. Yasak-
larla, yoksullukla, yolsuzlukla mücadele 
eden Türkiye, küresel projelerin, küresel 
yatırımların adeta şantiyesi olmuştur. Öz-
gürlükler, her alanda daha da genişleye-
rek, Yeniden Büyük Türkiye hedefini güç-
lendirmiştir.

İnkâr, red, asimilasyon son bulmuş, dev-
let ile millet muhabbetle kucaklaşmaya 
başlamıştır. Devlet ile millet daha bir sa-
mimiyetle kucaklaşmış, insanı yaşatma 
gayesiyle hareket eden devlet; milletini, 
ülkesini, Türkiye’yi daha da büyütmüştür. 
İnançların, değerlerin, dillerin üzerindeki 
baskılar tek tek kaldırılmıştır. Başörtüsü 
yasağı, katsayı engeli, Kur’an-ı Kerim’e, 
Siyer-i Nebi’ye giden yoldaki engeller Eski 
Türkiye’nin acı birer hatırası olarak artık 
sadece hafızalarda kalmıştır.

‘Yeniden Büyük Türkiye’, tıpkı geçmişte ol-
duğu gibi, tarihi misyonuna sahip çıkmış, 
sadece topraklarında değil, tüm dünyada 
her adaletsizliği adalete tahvil etmenin 
mücadelesini vermeye başlamıştır. Yeni-
den Büyük Türkiye, mazlumun sesi olmuş-
tur, mağdurun umudu olmuştur.  Yeniden 
Büyük Türkiye, Filistin Davası’nın, Suriye 
Davası’nın, Somali, Afganistan davasının 
yılmaz ve sarsılmaz savunucusu olmuştur.

Eski Türkiye’yi Diriltmek 
İstiyorlar

Kardeşlerim,

Şunu da hatırınızdan lütfen hiç çıkarma-
yın. Bu aziz millet, 100 yıldır, Yeni Türkiye 
için, Yeniden Büyük Türkiye için mücade-
le verirken; birileri de boş durmamış, Eski 
Türkiye’yi diri tutmak, canlı tutmak, Eski 
Türkiye’yi her daim muhafaza etmek için 
mücadele vermiştir. Millet ‘Yeni Türkiye’ 
dedikçe, milletten hazzetmeyenler, Eski 
Türkiye’de ısrar etmiştir. Sanmayın ki bu 
ısrarlarından vazgeçtiler. Sanmayın ki, 
Eski Türkiye özlemlerinden, gayretlerin-
den vazgeçtiler. Türkiye büyüdükçe, Tür-
kiye daha fazla refaha, huzura kavuştukça, 
işte o aktörler, Eski Türkiye’yi diriltmek 
için uğraşıyorlar.

Terör, Eski Türkiye’yi diriltme çabasıdır. 
Darbe girişimleri, Eski Türkiye’yi dirilt-
me çabasıdır. Ekonomiye yönelik, içer-
den ve dışarıdan yapılan saldırılar, Eski 
Türkiye’yi, o faizin yüksek, enflasyonun 
yüksek, milletin yoksul ama borç verenle-
rin zengin olduğu Eski Türkiye’yi diriltme 
çabasıdır. ‘Hizmet’ maskesi altında vatanı-
na ihanet edenlerin kirli mücadelesi, unut-
mayın, Eski Türkiye’yi diriltme çabasıdır.

Ulusal ve uluslararası medyada, ortak bir 
dille, ortak bir üslupla, ortak manşetlerle 
yapılan algı operasyonları, Eski Türkiye’yi 
diriltme çabasıdır. Eskinin, halktan, mil-
letten, Türkiye’nin gerçek sorunlarından 
kopuk, darbelerden medet uman siyaseti, 
hem Eski Türkiye’nin alışkanlığı, hem de 
Eski Türkiye’yi diriltme çabasıdır.
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İşte onun için, bizim, hepimizin müca-
delesi hiçbir zaman nihayete ermeyecek. 
Hiçbir zaman, “Menzile ulaştık, misyonu-
muzu tamamladık, hedefimizle, hayalleri-
mizle kucaklaştık” demeyeceğiz. Rehavete, 
yeise, umutsuzluğa ve yılgınlığa asla ma-
hal vermeyeceğiz.

Bizden öncekiler nasıl ki son nefeslerine 
kadar hak mücadelesine kalplerini koydu-
larsa; Allah’ın izniyle, bizler de, son nefesi-
mize kadar bu mücadelenin neferi olmayı 
sürdüreceğiz. Eğer bir an bile rehavete ka-
pılırsak, eğer bir an bile ihmalkârlık ya-
parsak, o pusuda bekleyen Eski Türkiye’ 
sevdalıları, istiklalimizi ve istikbalimizi 
esir almaktan asla çekinmeyecektir. Bir an 
bile olsa, dava şuurunu kaybedenler, hak 
mücadelesi sancağını ‘yoruldum’ deyip bir 
kenara bırakanlar, “Okçular tepesini ter-
kedip, ganimet peşine koşanlar”, ülkenin 
ve milletin yeşeren umutlarına haksızlık 
ederler.

İşte gördünüz. Saldırının nereden geleceği-
ni tahmin edemezsiniz. İhanetin nereden 
geleceğini kestiremezsiniz. Sizi sırtınızdan 
kimin hançerleyeceğini göremezsiniz. Siz, 
dost zannedersiniz; ama dost bildiğinizin, 
iradesini, idrakini, inancını, vatanını ve 
milletini karanlık odaklara pazarladığı-
nı bilemeyebilir, fark edemeyebilirsiniz. 
Önemli olan, her an uyanık olmak, her 
ihtimal karşısında, dimdik, sabırla sebat 
edebilmektir. Önemli olan, gerekirse ca-
nını ortaya koyup, istiklal ve istikbal mü-
cadelesini verebilmektir. Siz, size düşeni 
yaparsanız, millet arkanızda olacak, yara-
dan samimiyetinizi, gayretinizi görecek ve 
mutlaka sizinle olacaktır.

İhaneti Gördüğü İçin Memur-
Sen’e Teşekkür Ediyorum

İşte, son 1 yıldır yaşananları sizler de 
gördünüz. Burada Memur-Sen’e bir kez 
daha teşekkür ediyorum. İhaneti gördü-
ğü ve karşı durduğu için teşekkür ediyo-
rum. İstiklaline yönelen saldırıyı görüp, 
milli iradeye sahip çıktığı için teşekkür 
ediyorum.  Aramıza sızan hainleri fark 
ettiği için, o hainlerle mücadelemizde 
her an yanımızda olduğu için teşekkür 
ediyorum. Sancağı düşürmediğiniz için, 
Hak mücadelesinden taviz vermediğiniz 
için, şahsım, ülkem ve milletim adına 
sizlere teşekkür ediyorum.

Siz, oyunu fark ettiniz, tuzağı fark ettiniz; 
Eski Türkiye’yi diriltmek için yazılan se-
naryoyu fark ettiniz. Aziz milletimizle bir-
likte, o tuzağı bozdunuz, o senaryoları yır-
tıp attınız.

Milletin seçtiği bir Başbakan, “Sabık Baş-
bakan” denilerek, tutuklandı, hapsedildi, 
idam edildi; ama siz, seçilmiş Başbakana, 
“Dönemin Başbakanı” denilmesine izin 
vermediniz, göz yummadınız.  Maskeleri 
sizinle birlikte düşürdük. Ulusal Güvenli-
ğimizi tehdit edenlere karşı sizinle birlikte 
mücadele verdik. İnlerine gireceğiz dedik, 
sizin desteğinizle, hayır dualarınızla, in-
lerine girdik ve hesap sormaya başladık. 
“Dönemin Başbakanı” diye fezleke hazırla-
yanlar, şu anda “Dönemin Örgütü” oldular. 
Ama durmayacağız.

Yakın tarihimizdeki bütün karanlık nok-
taları, hukuksuzlukları, mağduriyetleri, 
tuzakları, sahtekârlıkları aydınlığa kavuş-
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turmak için daha çok çalışacağız. Memur 
olabilmek için gece gündüz ders çalışan, sı-
nava hazırlanan, yıllarca memur olmanın 
hayalini kuran, ama çalınan sınav soruları 
nedeniyle hayalleri gasp edilen gençlerin 
hesabının sorulması için daha çok gayret 
edeceğiz.

Himmetleri, sadakaları, zekâtları, bağışla-
rı çalınan esnaf için, tüccar için, sanayici 
için, yoksul vatandaş için, bunların hesa-
bını sormak için daha çok mücadele ede-
ceğiz. Şantajları, tehditleri ortadan kaldır-
mak için, mağduriyetleri gidermek için, 
kurulan tuzaklarla mahkum edilenlerin 
özgürlüğüne kavuşabilmesi için hukuk 
mücadelesine her aşamada destek olaca-
ğız. Ama en çok da uyanık olacağız.

Zira, Paralel Yapı’yı bir maşa olarak kulla-
nan üst akıl, kullandığı maşa beceriksiz çı-
kınca, başka yollara da tevessül edecektir.

‘Yeni Türkiye’den rahatsız olanlar, Eski 
Türkiye’ye dönmek isteyenler, yeni ma-
şalar, yeni kuklalar arayacaktır. Tuzak-
lara düşmeden, milletin istikametinden 
ayrılmadan, bu mücadeleyi sürdürecek, 
Türkiye’nin istiklaline el uzanmasına izin 
vermeyeceğiz.

Ağlama Duvarlarında Mazlum 
ve Mağdur Edasıyla Gözyaşı 
Döküyorlar

Kardeşlerim,

İnlerine girilince, hesap sorulmaya baş-
lanınca, kirli işleri ve ilişkileri ortaya dö-
külünce, feryat figan ortalığı gürültüye 

vermeye başladılar. En iyi yaptıkları işi 
yapıyor, gidiyor, ağlama duvarlarında, 
mazlum ve mağdur edasıyla gözyaşı dö-
küyorlar. Türkiye’de gazetecilerin tutuk-
landığını, basının susturulduğunu iddia 
edecek kadar, bunu da dünyaya ağlayarak 
şikâyet edecek kadar ilkesizler, pervasızlar 
ve maalesef ahlaktan yoksunlar. Uluslara-
rası medyadan da bazıları, gerek bunlara 
inanarak, gerekse bunlarla yol arkadaşı ol-
dukları için, bu yalanlara itibar ediyor ve 
Türkiye aleyhine kampanyalar yapıyorlar. 
Aynı şekilde, Avrupa Birliği’nin bazı yetki-
lileri de bu tuzağa düşüyor, araştırmadan, 
öğrenmeden, ya da art niyet içinde, bu ifti-
raların sözcülüğünü yapıyorlar.

Bakın buradan tüm dünyaya açık açık ifa-
de ediyorum: Dünyanın hiçbir yerinde, 
medya, Türkiye’deki kadar serbest değil-
dir. Türkiye’de medya o kadar serbesttir ki, 
demokratik ülkelerde dahi asla müsaade 
edilmeyen, hakareti, iftirayı, karalamayı, 
ırkçılığı ve nefret suçlarını her gün işleye-
bilmektedir. Bunu, inanın, Amerika Birle-
şik Devletleri’nde yapamazlar. Bu manşet-
leri Avrupa Birliği içinde atamazlar. Şimdi 
bazı Avrupalı yetkililer çıkıyor, sanki ken-
di ülkelerinde böyle şeyler yokmuş gibi, ol-
muyormuş gibi, bizi itham ediyorlar. 

Defalarca söyledim: İngiltere’de, teleku-
lak skandalı nedeniyle 50 kadar gazeteci 
gözaltına alındığında, medya kuruluş-
ları kapandığında, bize yaptıkları gibi 
İngiltere’ye “Basın susturuluyor” deme-
diler. Almanya’da, bir dergiye baskın ya-
pıldığında, bilgisayarları incelendiğinde, 
değişik medya kuruluşlarından 17 gaze-
teci sorgulandığında, Almanya’ya, sesleri-
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ni çıkarmadılar, çıkaramadılar. Fransa’da 
bir gazeteci, evinde, çocuklarının önünde, 
polis tarafından adeta işkenceye maruz bı-
rakıldığında seslerini çıkarmadılar, bunu 
görmediler. İspanya’da, gazeteci kimliği 
taşıyan bir şahıs, terörle bağlantılı olarak 
tutuklanıp hapse konulduğunda, “Gaze-
teciler tutuklanıyor” diye asla yaygara ko-
parmadılar. Amerika’da, daha geçtiğimiz 
haftalarda, Ferguson olayları sırasında ga-
zeteciler gözaltına alındı, bunu görmedi-
ler. İsrail’de acımasızca katledilen gazeteci-
leri, susturulan, işinden kovulan, sürülen 
gazetecileri görmediler.

Kendileri yapınca susuyorlar. Görmeme-
leri gereken ülkelerde gazeteciler katle-
dilirken susuyor, üzerini örtüyorlar. Ama 
Türkiye’de, gazetecilik faaliyetinin dışın-
da bir iddiayla gözaltına alınanları, bizim 
aleyhimize kullanmaya kalkışıyorlar.

Biz, Avrupa’nın Günah Keçisi 
Değiliz

Önce aynaya bakacaklar. Önce, kendi elle-
rine, kendi yüzlerine bulaşan gazeteci kan-
larını temizleyecekler. Önce kendi özeleş-
tirilerini yapacaklar. Bunu yapmadıkları 
sürece, manşetleriyle, raporlarıyla, açıkla-
malarıyla, sadece ve sadece kendi itibarla-
rına zarar verirler.

Biz, Avrupa’nın günah keçisi değiliz. Biz, 
Avrupa’nın keyfice eleştireceği, kendisi ay-
naya bakmadan söz söyleyeceği, hele hele 
parmak sallayacağı, hele hele azarlamaya 
kalkışacağı bir ülke değiliz. Eski Türkiye’ 
yok, artık ‘Yeni Türkiye’ var, artık Yeniden 
Büyük Türkiye’ var. 

O günler geçti. O günler Eski Türkiye’de 
kaldı. İfade özgürlüğü konusunda 12 yıl 
öncesine göre çok daha ileri bir noktadayız, 
daha da ileri standartlara doğru ilerliyo-
ruz. Avrupa, bizi eleştireceği yerde, gitsin, 
kendi içinde artan ırkçılığa, ayrımcılığa, 
İslamofobiye çare bulsun. Avrupa bizi eleş-
tireceğine, gitsin, Avrupa Birliği içindeki 
faili meçhul cinayetleri aydınlatsın. 

Biz reformlarımızı yaptık, yapıyoruz ve 
daha da yapacağız. Biz daha ileri standart-
lara doğru koşarken, Avrupa, geriye doğru 
gittiğini lütfen bir zahmet görsün, kabul 
etsin ve tedbirlerini alsın.

Kardeşlerim, 

‘Yeni Türkiye’yi, Yeniden Büyük Türkiye’yi 
birlikte kurduk, birlikte kuruyoruz.

Bu büyük mücadelenin her aşamasında 
Memur Sen’le, Memur Sen’in değerli men-
suplarıyla hep gönül birliği, kader ortaklığı 
içinde olduk. Bundan sonra da, dayanışma 
içinde, birlik ve kardeşlik içinde, istişare 
ederek, konuşarak, muhabbetle, sohbetle 
sorunları aşacağız. Hiç bitmeyecek bir mü-
cadele sürecini, inşallah, birlikte geleceğe 
taşıyacak, genç nesillere birlikte emanet 
edeceğiz.

Sizler gibi yol arkadaşlarımız olduğu için 
bir kez daha Rabbim’e hamdediyorum. Al-
lah, uhuvvetimizi, muhabbetimizi daim 
eylesin diyorum.

Yeniden Büyük Türkiye Kongrenize ba-
şarılar diliyor, Allah yar ve yardımcınız 
olsun diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. 



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru

145

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 
Kıymetli Başkanı, yönetim kurulunun de-
ğerli üyeleri, Divanın Başkanı ve üyeleri,  
değerli bakan arkadaşlarım, değerli millet-
vekillerimiz,  STK’ların değerli başkanları, 
TÜMSİAD’ın çok değerli mensupları, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
muhabbetlerimle selamlıyor, Tüm Sanayi-

ci ve İşadamları Derneği 6. Genel Kurulu-
nun ülkemiz, milletimiz, ekonomimiz ve 
tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını 
Allah’tan niyaz ediyorum.

Sayın Genel Başkan’a, Yönetim Kurulu’nun 
değerli üyelerine, TÜMSİAD’ın tüm men-
suplarına, Türkiye’nin büyümesine, kal-

Türkiye’nin En Büyük İşveren 
STK’sının Başı, ‘Paralel Devlet’i 

Görmüyormuş!

TÜMSİAD 6. Genel Kurulu | İstanbul | 31 Ocak 2015 



Recep Tayyip ERDOĞAN

146

kınmasına, demokratikleşmesine verdik-
leri katkılardan dolayı, emeğinizden ve 
alın terinizden dolayı şahsım, ülkem ve 
milletim adına sonsuz şükranlarımı sunu-
yorum.

Bu Genel Kurul ve buluşma vesilesiyle 
TÜMSİAD’ın tüm mensuplarına, gerek 
demokrasi mücadelemize sağladığınız 
destek, gerek 10 Ağustos Cumhurbaşkan-
lığı seçimlerinde şahsıma verdiğiniz güçlü 
destek için çok çok teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

TÜMSİAD’la çeşitli vesilelerle bir araya 
geliyoruz. 2013 yılında 5. Genel Kurulda 
bir araya geldik, 2013 Ramazanında, 2014 
Ramazanında iftar sofralarında yine bir 
araya geldik. KOBİ Şûrası’nda Brüksel’de-
ki istişare toplantısında, diğer toplantıda, 
ziyaret, kabullerde sizlerle bir arada olduk.

Açıkçası, TÜMSİAD’la yol arkadaşlığımız 
sadece resmi temaslardan, resmi buluş-
malardan ibaret olmadı. Biz, aynı davaya 
inandık, aynı davanın neferleri olduk, aynı 
dava için birbirimize yol arkadaşı, kader 
arkadaşı, aynı davanın hizmetkârları ola-
rak birbirimize kardeş olduk. Son 1-1,5 yıl-
da birçok önemli meselede imtihana tabi 
tutulduk. Gezi olaylarında, 17-25 Aralık 
darbe girişiminde, 30 Mart seçimlerinde, 
10 Ağustos seçimlerinde çok çetin imti-
hanlardan geçtik.

Şunu tüm samimiyetimle söylemek iste-
rim: Bizim, bütün bu hadiselerde en başta 
kardeşliğimiz, en başta uhuvvetimiz, mu-
habbetimiz test edildi. Eğer birbirimizin 

arasında bu sarsılmaz uhuvvet, bu sarsıl-
maz muhabbet olmasaydı, inanın bu dava 
bugün burada olmazdı, sizler belki bu 
salonda olmazdınız, şahsen ben belki bu 
kürsüde olmazdım. Kaleleri zapt ederler, 
köyleri, şehirleri tahrip ederler, ülkeleri, 
toprakları işgal ederler, ama o gönüldeki 
aşk var ya, o gönüldeki ateş, o gönüldeki 
özellikle o uhuvvet, o muhabbet var ya, 
onu yıkamadıkları, onu tahrip edemedik-
leri sürece, inanın asla ve asla mutlak ka-
zanamazlar.

Kardeşlerim,

Unutmayın, bir fatihler vardır, bir de işgal-
ciler vardır. Fatihler, toprakları değil kalp-
leri fetheder, kalpleri açar ve gönüllere gi-
rerler. İşgalciler ise, toprakları alsalar bile 
gönülleri zapt edemez, gönüllere giremez 
ve işte onun için işgal ettikleri topraklarda 
dahi tutunamazlar.

Kimi zaman oldu haksız rekabetle üzerimi-
ze geldiler, yasaklarla, cezalarla, iftiralarla, 
montajlarla, kirli manşetlerle, ulusal ve 
uluslararası operasyonlarla üzerimize gel-
diler, ellerindeki tüm imkânları, tüm fır-
satları, ellerindeki tüm silahları, kalemle-
ri, sayfaları, ekranları yalanlarla, iftiralarla 
kullandılar. Ama Allah’a sonsuz hamdüse-
nalar olsun, uhuvvetimizi sarsamadılar, 
muhabbetimizi sarsamadılar, kardeşliği-
mize el uzatamadılar. İşte onun için bizim 
kardeşliğimiz son derece değerlidir, bunu 
iyi bilmemiz lazım. Bizim kardeşliğimiz, 
çok açık söylüyorum, Türkiye’nin istikba-
lidir, hatta ve hatta bizim kardeşliğimiz 
ümmetin, tüm mazlumların, tüm mağdur-
ların tutunacakları yegâne umut dalıdır.
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Bu Kutlu Yola Dost ve 
Kardeşlerimizle Çıktık

Kardeşlerim,

Büyüklerimizin güzel bir sözü var; önce re-
fik, sonra tarik. Yani önce yol arkadaşı bul, 
sonra yola çık. Onun için, refik çok önemli, 
ondan sonra da tarik, yol çok önemli. Yine 
çok bilinen bir söz vardır, “Dostunu yolda 
ve alışverişte tanırsın.” Bunun dışındakiler, 
öyle lafla filan tanımak mümkün değil. İşte 
biz bu kutlu yola, bu kutlu mücadeleye her 
kesimden dostlarla, her kesimden yol arka-
daşlarıyla, her kesimden kardeşlerimizle 
ve kardeş bildiklerimizle çıktık. Bu uzun 
ve ince yolda defalarca dostluğumuz, kar-
deşliğimiz test edildi. Kimin gerçek dost ya 
da kardeş olduğunu, kimin de dostluk ve 
kardeşlik maskesi altında gizli niyetleri ol-
duğunu bu süreçte defalarca gördük, yaşa-
dık ve onlarla yolumuz ayrıldı. Gidenlere, 
yolunu değiştirenlere, yolunu saptıranlara 
uğurlar olsun.

Kardeşlerim,

Bize, biz yeteriz. Bize, Allah yeter. Bizim 
kardeşliğimiz, Allah’ın izniyle bugüne ka-
dar Türkiye’ye çok değerli hizmetler kazan-
dırdı, bundan sonra da kazandırmaya de-
vam edecek. Biz, Allah’ın izniyle birbirini 
sırtından hançerleyen o nankörlerin, o ha-
inlerin seviyelerine hiç inmeyecek, hiçbir 
zaman onların düştükleri tuzaklara, çukur-
lara düşmeyeceğiz. Bunu dün Kırşehir’de 
gördüm, hamdolsun, Kırşehir’de siyasi ha-
yatımda bugüne kadar yapmış olduğumuz 
açılışların ve mitinglerin en muhteşemini 
yaptık, demek ki halkımız, kardeşlerimiz 

işte bütün bu olanları gördükçe daha kavi 
bir şekilde birbirine dayanıyor.

Biz, uhuvvetten, muhabbetten, kardeşlik 
hukukundan asla taviz vermeyeceğiz. Bi-
zim kardeşliğimiz birbirimize karşı aynı 
zamanda mesuliyetimizdir. Aramızdaki 
kardeşliği, bununla birlikte 78 milyon Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşının kardeşliği-
ni ne kadar muhafaza eder, ne kadar güç-
lendirirsek işte o kadar muzaffer olur, bu 
ülkeyi o kadar büyük bir ülke yaparız. Bı-
rakın hainler, hain olmanın gereğini yap-
sınlar, onlar hıyaneti, nankörlüğü, fitneyi, 
özellikle de birtakım çevrelerin maşası ol-
mayı tercih ettiler, yollarını öyle çizdiler. 
Bırakın dostlarıyla yürüsün, dostlarıyla 
haşrolsunlar. Fakat biz, bünyan-ı mersus, 
yani birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibi 
dimdik, sapasağlam büyük Türkiye müca-
delesini, ‘Yeni Türkiye’ mücadelesini ver-
meye devam edeceğiz.

‘Önce Devlet’ Demedik, Devleti 
Arkaya Alıp “Önce İnsan” Dedik

Burada bir noktanın altını özellikle çizmek 
istiyorum; bizim hep birlikte sevdamız 
Türkiye sevdası oldu, millet sevdası oldu. 
Hep söyledim; biz, milletimizi seviyoruz 
ya, bizi milletimizden ayırmak mümkün 
değil, bizim milletimize aşkımız var. El-
hamdülillah, bizim tabularımız yok, uluhi-
yette, rububiyette Rabbimizden başkasını 
tanımıyoruz, biz böyle çıktık bu yola.

Bizim mücadelemiz, davamız büyük Türki-
ye oldu, ‘Yeni Türkiye’ oldu, güçlü Türkiye 
oldu. Biz, birileri gibi çıkarları peşinde ko-
şan, kendi şahsi iktidarları peşinde koşan-
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lardan asla olmadık, onun için milli irade 
dedik, onun için sağlam irade dedik, onun 
için “Önce millet” dedik; “Önce insan” dedik 
böyle yola çıktık. “Önce devlet” demedik, 
devleti arkaya aldık, “Önce insan” dedik. 
Kardeşlerim,

Bu paralel yapının ne olduğunu, nasıl doğ-
duğunu ve bugünlere nasıl ulaştığını hep 
birlikte düşünmemiz, tahlil etmemiz, üze-
rinde de hassasiyetle durmamız gerekiyor. 
Çünkü yaşadığımız süreç aslında tarihi bir 
süreçtir, bir o kadar da ibretlik bir süreçtir.

Biz, ne dedik? “Haşhaşiler” dedik hatırla-
yın. Niye haşhaşiler?  Çünkü haşhaşiler, 
11. yüzyılda ortaya çıkmışlardı ve aynen 
bugünkü gibi paralel yapı kurarak, Büyük 
Selçuklu Devleti’ne ağır zararlar vermiş-
lerdi. O günden sonraki tüm devletlerimiz, 
Anadolu Selçuklu Devleti de, Osmanlı Dev-
leti de bu olaylardan ibret almış ve bu nok-
tada çok hassas davranmışlardı. Maalesef, 
70’lerden itibaren Türkiye Cumhuriyeti bu 
konuda gerekli hassasiyeti gösteremedi. 10 
asır sonra aynı tarzda, aynı şekilde bir baş-
ka haşhaşi yapı ulusal güvenliğimizi tehdit 
eder boyuta ulaştı. İşte bu hadiseden ibret 
çıkaracak, inşallah asırlar boyunca tekrar 
yaşanmaması için de tedbirlerimizi bu-
günden alacağız.

Paralel Yapı, Türkiye’nin Ulusal 
Bütünlüğüne Taarruz Etmiştir

Şunu burada tekrar hatırlatacağım: Bu 
yapı, altını çizerek söylüyorum, sadece be-
nim şahsıma, benim aileme, benim arka-
daşlarıma taarruz eden bir yapı değildir. 
Bunu maalesef bugün dahi göremeyen var, 
bugün bile ürkenler var, korkanlar var. Bu 

paralel yapının aslında neye, kime taarruz 
ettiğini tam olarak anlamayanlar, idrak 
edemeyenler var. 

Kardeşlerim, 

Bu yapı, benim şahsımdan ziyade, ön-
celikle Türkiye’nin ulusal güvenliği-
ne, ulusal bütünlüğüne taarruz etmiş-
tir. Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ın, 
bakanların, Anayasa Mahkemesi’nin, 
Genelkurmay’ın, bütün kuvvet komutan-
larının telefonları dinlemek ne demek ya; 
böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir sivil 
toplum örgütü veya onun içinde barınan-
lar böyle bir şeyi nasıl yapabilirler? Bu va-
tana ihanet değil de nedir? Bu bir ajanlık 
değil de nedir? Dışişleri Bakanlığı’ndaki 
çok gizli toplantıyı dinleyip, uluslararası 
şebekelere servis etmek ne demek? MİT’in, 
Suriye’de Türkmenlere yardım götüren tır-
larının önünü kesmek, oradan fotoğraflar 
almak, o fotoğrafları da büyük bir ahlak-
sızlık içinde dünyaya servis etmek ne de-
mek? Ahlaksızla şunu söylüyorlar: “Bu tır-
lar terör örgütlerine silah götürüyorlardı. 
Bayırbucak Türkmenlerine değil.” Böyle 
de ahlaksızca yalanları söyleyebiliyorlar. 
Yalan, sevgililer sevgilisi o Nebi’nin, en çok 
nefret ettiği şeydi. 

Bunların yerli olduğunu, bunların bu ülke-
nin evladı olduğunu, bu yaptıklarına rağ-
men hala düşünen varsa, açık söylüyorum, 
çok büyük bir gaflet ve delalet içindedirler. 
Bu yapı, bu milletin dini hassasiyetlerine 
apaçık suikast düzenlemek istemiştir. Ken-
dilerinden başkasını dindar, hatta Müslü-
man görmeyecek kadar enaniyet içinde 
oldular. Bunlar için her yol meşru. Ve ifade 
şu: Amaç için her yol meşrudur. Böylece 
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de maalesef dini hassasiyetlere çok ağır 
zulmettiler. Bu yapı, milletimizin yardım-
laşma, dayanışma hasletlerini kendisine 
hedef yapmıştır.

Kardeşlerim,

Başka cemaatlere, derneklere, vakıflara 
hayat hakkı tanımadılar, başka yardım ku-
ruluşlarına burs veren, yurt veren teşkilat-
lara hayat hakkı tanımadılar. Şimdi “Özgür 
basın” diye feryat ediyorlar değil mi? İşte 
“Tahşiye operasyonu” diyerek, kitaplara el 
koyan, kitapları suç, delil olarak kullanan 
bizzat bunların kendisiydi. Bugün basın 
özgürlüğünden bahsediyorsunuz, Tahşiye 
operasyonu yapılırken neredeydiniz? Ora-
da, yazarlar, çizerler gözaltına alındı.  Bu 
yazarlar 16-17 ay hapiste yattılar. Peki, bu 
yaşananları neyle izah edeceksiniz? Onlar 
da yazardı, niye onlara bu şekilde yalanla, 
iftirayla saldırdınız?

Kardeşlerim,

Bu yapı, aynı zamanda bu aziz milletin 
ahlak değerlerine de suikast düzenledi. 
İftirayı, şantajı, montajı, yalanı, takiyyeyi, 
her türlü haksızlığı meşru gördüler, meşru 
gösterdiler, bu milletin ahlak damarlarını 
tahrip etmeye çalıştılar.

Bu Yapıyla İşbirliği Yapanlar 
Büyük Bir Mahcubiyet Yaşayacak

Kardeşler, 

Bunlar milli değiller, bunlar yerli değiller. 
Buna rağmen bugün hala bunlarla iş tutan-
lar, bunlarla yol arkadaşlığı yapanlar, bun-

larla işbirliğine girenler inanın çok yakın-
da büyük bir mahcubiyet yaşayacaklar. Biz 
yandık, onlar yanmasın.

Siyasi partilere söylüyorum, STK’lara, der-
neklere, vakıflara söylüyorum, hatta ve 
hatta içimizde, yanı başımızda gizlendiğini 
zannedenlere söylüyorum; kim ki bunlara 
karşı tavır almasa, Türkiye’ye haksızlık et-
miştir, milletine haksızlık etmiştir, dinine, 
ahlakına, vicdanına haksızlık etmiştir.

Şahsen, başından itibaren bu yapının, 
tabanı ile üst kademesini hep ayrı değer-
lendirdim. Üst kademe çok bariz şekilde 
başka odakların, başka çevrelerin maşası, 
kuklası olmuş durumda. Hatta bir üst akıl 
olarak ifade ettiğim uluslararası egemen 
güçler, emperyal güçler bunları gayet iyi 
kullandılar ve hala kullanıyorlar. Ama ta-
bandakilerin artık bazı soruları kendile-
rine sormaları, bazı şeyleri sorgulamaları 
kaçınılmaz bir hal almıştır. Bütün bu or-
taya çıkan gerçeklerden, bütün bu ortaya 
dökülen pisliklerden sonra, samimi insan-
ların hala o çatı altında durmasının hiçbir 
mazereti olamaz. Acaba bu devlet, bu Hü-
kümet neden bu kadar açık ve net olarak 
bu tavrı koyuyor diye, kendi kendilerine 
bu soruyu bir sormaları lazım.

Paralel yapının tabanındaki samimi insan-
ları, bu yapının kimlerle işbirliği yaptığını, 
kimlerle yan yana geldiğini, kimlerle aynı 
karede fotoğraf verdiğini lütfen görsünler 
ve bu gidişi sorgulasınlar. Hala bu yapının 
MOSSAD’la işbirliği tutuğunu göremiyor-
larsa yazıklar olsun. Çünkü her şey çok 
açık, net ortada.
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Bakın bir gazete, hani şu Sevgililer Sevgi-
lisi Peygamber’e hakaret eden, yani tüm 
Müslümanlara hakaret eden karikatürleri 
pervasızca yayınlayan gazete, bundan 4-5 
yıl önce, bir savcıyla ilgili çok ağır hakaret-
ler ediyor, çok ağır manşetler atıyordu. Bu-
gün bakıyorsunuz, aynı gazete aynı savcıya 
sahip çıkıyor, aynı savcıya iki gün üst üste 
sayfalarında yer veriyor. O savcı da çıkmış, 
17 Aralık darbe girişimini nasıl yaptıkları-
nı utanmadan, sıkılmadan itiraf ediyor.

Allah aşkına, hukukta ‘bence’ diye bir yak-
laşım olabilir mi, buradan adalet doğabilir 
mi? Bir hukuk devletinde ‘bence’ diyerek, 
şahsi duygularını, şahsi çıkarlarını, men-
subu olduğu örgütü öne çıkaran bir savcı 
o koltukta kalamaz, pişkin bir şekilde çıkıp 
konuşamaz. Bu, darbenin apaçık itirafıdır. 
Bu açıklamalar ihanetin, illegal örgütlen-
menin apaçık itirafıdır.

Yargı, İçindeki Haşhaşileri 
Temizleyerek Bünyesindeki  
Zehri Atmalıdır

Yargı en başta içindeki haşhaşileri temiz-
lemeli, bünyesindeki zehri atmalıdır. Ben 
yargının o samimi, dürüst mensuplarını 
asla, bunlarla bir tutamam Bu durum-
dan zarar gören sadece yargımız değil, 
Türkiye’dir.

Twitter’dan, gazete sayfalarından, adliye 
önlerinden savcılar, hâkimler keyfice açık-
lamalar yaptılar, yapıyorlar. Dünyanın nere-
sinde bunun bir örneği var ya, böyle bir şey 
olabilir mi? Sen anarşist misin? Sen nasıl 

olur da gelir bir savcı olarak, adalet sarayı-
nın önünde broşür dağıtırsın ya? Böyle bir 
şeyi biz hayatımızda yaşamadık, görmedik. 
Yani o savcının, zihinsel bir rahatsızlığın 
içine girdiği belli. Merak ediyorum, acaba 
bu ülkenin savcıları, hâkimleri bu durumu 
vicdanlarına nasıl izah ediyorlar?

Bakın, rafa kaldırılmış bazı dosyalar raftan 
indiriliyor. Üzeri örtülmüş bazı hadisele-
rin üzerindeki toz temizleniyor. Ortaya sa-
dece cinayetler, kumpaslar, yapılan zulüm-
ler çıkmıyor, ortaya aynı zamanda hukuk 
cinayetleri çıkıyor. İşte bütün bunlara rağ-
men, birileri hala paralel yapıyla kol kola iş 
tutuyorsa, onlara da yazıklar olsun.

Bildiğiniz gibi, bu paralel yapı montaj ko-
nusunda ustadır. Bizim Somali’de çocuk-
lara dağıttığımız bir boyama kitabının 
kapağını değiştirmişler, montaj yapmış-
lar, sosyal medyada piyasaya sürmüşler. 
Yetmemiş, bu montajı, ana muhalefet par-
tisi başkanının eline tutuşturmuşlar, “Sen 
bunu kürsüden salla dur” demişler. Tabii o 
da bunlara uymuş.

Dün Kırşehir’de de söyledim, “Kılavuzu 
karga olanın…” dedim, evet, böyle dedim. 
Ya bu kaç oldu? Eline tutuşturulan sahte 
belgeleri, yalan yanlış bu tür notları kaçın-
cı defadır kürsüden sallıyor. 

Üniversite sınavlarıyla ilgili sahte bir maili 
gösterdi, rezil oldu. Kayseri’yle ilgili sahte 
belgeleri gösterdi, yargı kararlarını verdi, re-
zil oldu. Bu arada ben de çok dava kazandım. 
Biraz daha biriksin de, artık şöyle büyük bir 
meydanda ziyafet organize edeceğiz.



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru

151

Paralel Yapıyla İş Tutan, Bunlara 
Kol Kanat Gerenler Var

TÜMSİAD’ın Genel Kurulu’nda bir konuya 
daha değinmek durumundayım. Paralel 
yapı ile iş tutan sadece muhalefetteki siya-
si partiler değil, bildiğiniz gibi başka çev-
relerden de bu yapıyla iş tutan, bu yapıya 
kol kanat gerenler var. İşte Türkiye’nin en 
büyük işveren STK’sı durumunda olan ve 
kısa zaman önce görevi bırakan eski Baş-
kanı çıktı, “Ben bir paralel devlet görmü-
yorum” dedi. Duydunuz değil mi? Aslında 
bal gibi görüyor da bunu söylemek, bunu 
itiraf etmek işine gelmiyor. Kim bilir, onun 
da belki bir montajı vardır, onunla ilgili de 
belki bir şantaj vardır. Bunlarda öyle bir 
cesaret yok, öyle bir basiret yok. 

Sizinle karşı karşıya geldikleri zaman he-
men böyle elleri ovuştururlar, nasılsınız, 
iyi misiniz, hoş musunuz filan, falan, bun-
ları sorarlar, “Eve akşam yemeğine bek-
liyoruz” derler. Bunlar hep güzel de, ama 
kalkıp sen bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na 
saygısızlık yaparsan, Başkanı’na saygısız-
lık yaparsan, Hükümeti’ne saygısızlık ya-
parsan, bunun cevabını öyle veya böyle 
alırsın. Biz, her defasında acaba düzelirler 
mi, acaba dürüst olurlar mı diye bekledik. 
Çünkü bunlar, 24 saat içerisinde hükümet 
devirir, hükümet kurarlardı. Ama o devir-
ler artık Eski Türkiye’de var. 

Bunlar, işine geleni görürler, işine gelme-
yeni görmezler. Bunlar, başörtüsü ve imam 
hatip liselerini görüyorlardı. Başörtüsü ve 
İmam Hatipler konusunda özel rapor bile 
hazırlamışlardı. Kesintisiz eğitim zulmü-
nü görüyorlardı, ama yüksek faizi hiçbir 

zaman görmediler. Niye? Çünkü oradan 
besleniyorlar. Reel yatırım dediğin zaman, 
eh, sallana sallana gelirler; ama finans sek-
törü dediğin zaman koşarak gelirler. Çün-
kü para orada, büyük imkânlar orada. Ken-
di cebinden koyduğu parayla değil; önce 
pompaya biraz su dolduruyor, ondan son-
ra bol bol basıp oradan istediği kadar suyu 
çekiyor. Niye? Mevduata nasıl olsa vatan-
daşlar parayı akıtıyor.

Bu ülkede batık bankalar sendromunu ya-
şamadık mı? Kimi rivayete göre 26 milyar 
dolar, kimi rivayete göre 40 milyar dolar iç 
edildi. Eğer faiziyle hesapladığınız zaman 
100 milyar doları aşan o sendromu bu ülke 
yaşamadı mı? Yaşadı.

Yüksek Enflasyonu da Hiç 
Görmediler

Yüksek enflasyonu görmediler, görmezden 
geldiler, çünkü yüksek enflasyonun onlara 
bir zararı yok ki. Bakın, Ben Cumhurbaşka-
nı olarak tezimi yine ileri sürüyorum; enf-
lasyon sebep değildir, neticedir. Faiz sebep-
tir, faiz enflasyonu doğurur, bunu böyle 
biliniz. Eğer bu ülkede yatırım istiyorsak, 
faizlerin en düşük noktaya inmesi gere-
kiyor. İstihdam istiyorsak, yatırım olması 
lazım. Yatırım neyle olacak? Girişimciye 
düşük faizle kredi imkânı sağlayacaksın ki, 
yatırım yapabilsin.

Şu anda faizler yüzde 15-17’lerde. Bunun 
altından kalkılır mı? Bu piyasaya nasıl 
yansır? Bunun hesabını şöyle bir yaptı-
ğımızda, maliyetler yükseleceği için pat-
ron nereye bunu vuracak? Tabii ki sattığı 
ürüne yansıtacak. Bu inşaat sektöründe 
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de böyledir, diğer sektörlerde de böyledir. 
Ama birileri çıkıyor şunu söylüyor: Sana-
yiye önem vermemiz lazım, inşaat sektö-
rüne o kadar önem vermenin anlamı yok. 
İnşaat sektöründe emek yoğundur. İnşaat 
sektörü olmadan, bir ülkede kalkınma ol-
maz. Biz, en zor zamanda inşaat sektörünü 
ara vermedik. İnşaat ve sanayi, bunların at 
başı gitmesi lazım. Ne sanayiyi terk ede-
ceksin, ne inşaat sektörünü terk edeceksin. 
Bu ülke büyüyor, bu ülke gelişiyor.

Bir Ülkenin Dinamizmi Genç 
Nüfustur

Artık bu ülkede kentsel dönüşümlerle, 
değişimlerle modern bir Türkiye’yi inşa 
edeceksek, bir defa kesinlikle inşaat sek-
törünü görmemezlikten gelemeyiz. Ham-
dolsun, nüfusumuz da artıyor, istediğimiz 
gibi artmıyor, az artıyor, daha fazla artma-
sı lazım. Evet, şu anda 77.8 milyonuz, he-
defimiz 2023’te 85 milyon olmak, gönlüm 
tabii daha fazlasını arzu eder. Niye? Çün-
kü bir ülkenin dinamizmi genç nüfustur. 
Genç nüfus yakalanamazsa, o ülke bitmeye 
doğru gider. Şu anda Batı’nın yaşadığı du-
rum gibi. Biz, tam aksini yapmamız lazım, 
bir defa nüfus artış oranımızın yüzde 2’nin 
üzerinde olması lazım. Siz sağda, solda ko-
nuşulanlara, yazılanlara bakmayın, onlar 
yine 1’de kalsınlar. Beypazarlı amcamızın 
o nasihatini unutmamak lazım, “Bir olur 
garip olur, iki olur rakip olur, üç olur den-
ge olur, dört olur bereket olur”, gerisi Allah 
kerim, buna böyle bakmak lazım.

Değerli kardeşlerim,

O genç, dinamik nüfus işte emeğin sahibi-
dir. Emek olmadan ekonomi olur mu? İn-

sanın türevidir bunlar, insan olursa bunlar 
olacak, insan yoksa bunların hiçbiri yok.

Öyleyse, buradan demokrasi ve ekonomi 
noktasındaki at başı gidişi de sürdürme-
miz lazım. Bizden önceki dönemlerde 
bütün antidemokratik uygulamaları, bas-
kıları, zulmü, adaletsizliği görmezden gel-
diler, hatta üzerini örttüler. Darbeleri dahi 
görmezden geldiler. Bunları huyudur, yerli 
olanı, milli olanı görürler, üzerine giderler, 
ama gayri milli olanı asla görmezler, gör-
mezden gelirler. Kendi çarkları dönüyor-
sa, Türkiye batmış bunların umurunda 
olmaz. Kendi çarklarını döndürmek için, 
Türkiye’yi bataklığa sürüklemeden de hiç 
ama hiç çekinmezler. İşte paralel yapı ko-
nusunda da bizi hiç şaşırtmadılar. Ney-
miş? Muhatapları Cumhurbaşkanı değil-
miş. Sen kimsin ya, sen kimsin?  Bu fakiri, 
milleti muhatap görmüş, sen beni muha-
tap görsen ne yazar, muhatap görmesen ne 
yazar?

Milli İradenin Üzerindeki 
Vesayeti Kaldırdık

İşte bunun için TÜMSİAD gibi, MÜSİAD 
gibi ASKON gibi, daha buna benzer birçok 
dernek ve vakıflar son derece önemlidir.

Bu ülkede milli iradenin üzerindeki vesa-
yeti kaldırdık, siz de bu ülkede sermayenin 
üzerindeki vesayeti kaldırdınız, kaldırıyor-
sunuz. Biz siyasette tekelleri alt üst ettik, 
siz ekonomide tekelleri sarstınız. Bu şe-
kilde korkmadan, çekinmeden ilerlemeyi 
sürdüreceğiz.
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Hepsi bir araya geldi, hala geliyorlar. İçeri-
de, dışarıda demokrasinin, büyük ekono-
minin, Büyük Türkiye’nin ne kadar hasmı 
ve hazımsızı varsa bir araya geldiler. Fo-
toğrafa bakın; aynı karenin içinde Esad’ı 
görürsünüz, aynı karenin içinde CHP’nin 
temsilcilerini görürsünüz, aynı karenin 
içinde diğer muhalifleri görürsünüz, 
İsrail’i, paralel yapıyı, işte o malum dernek-
leri, uluslararası bazı örgütleri, sözüm ona 
insan hakları örgütlerini, sözüm ona gaze-
tecilik örgütlerini görürsünüz.

Bize, bazı uluslararası gazete dernekler ge-
liyor. Güya bizi hesaba çekiyorlar, diyorlar 
ki, “İşte cezaevinde şu kadar mahkûm ga-
zeteci var?” Soruyorum, kaç tane var? Sayı 
vermiyor. “İsimleri varsa onları ver” diyo-
ruz. “Bize öyle dediler” diye cevap veriyor-
lar. Bırakın “dedileri” size bunları kimler 
söylüyor? O zaman ben söyleyeyim; bizim 
şu anda ülkemizin cezaevlerinde mahkûm 
olarak 7 kişi var ve bunlar gazeteci değil, 
ellerine bir kart tutuşturuyorlar ve bunları 
gazeteci yapıyorlar.

Peki, bunlar düşüncesinden, yazısından 
dolayı mı içeri girmiş? Hayır. Bunların 
çoğu zaten DHKP-C terör örgütü mensubu. 
Ya polis öldürmekten, ya bekçi öldürmek-
ten, ya ruhsatsız silah bulundurmaktan ve-
yahut da banka soymaktan dolayı içeri gir-
miş ve mahkûm olmuşlar. Bu teröristlerin 
3 tanesi bizim dönemde, diğerleri bizden 
önceki hükümetler döneminde mahkum 
olmuş. Bunu söyleyince de sus pus oluyor-
lar. Peki, duruyorlar mı? Gidince yurt dı-
şına tekrar aynı şeyleri söylemeye devam 
ediyorlar. Ya biraz dürüst olun, samimi 
olun. Bunlarda dürüstlük hak götüre. İftira 

at, tutmazsa iz bırakır, mantık bu.

Aynen paralel yapının da Türkiye’de yaptı-
ğı da buydu. İnsanlara nasıl zulüm ettiler, 
suçsuz insanları 16-17 ay içeride yatırdılar. 
14 yaşında Yakup kardeşimizi içeri aldınız, 
adam mı öldürmüştü, ne yapmıştı da onca 
yıl içeri de tuttunuz. 

Sistem Değişikliği Ayaklarımızı 
Prangalardan Kurtaracaktır

Değerli kardeşlerim,

Zulüm aynen bu şekilde devam etti, bun-
ları yaptılar. Ama boşuna çırpınıyorlar, 
boşuna nefes tüketiyorlar, biz 2023 hedef-
lerimize ulaşacağız. Bu yolun yolcusu ol-
maktan, bu mücadelenin neferi olmaktan 
asla vazgeçmeyeceğiz. Biz biliyoruz, uzun 
ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece, 
gideceğiz gündüz gece.

Değerli kardeşlerim,

2023’e yaklaşırken, yeni bir anayasanın 
ne büyük bir ihtiyaç olduğunu görmek du-
rumundayız. Bu Yeni Anayasa içerisinde, 
şüphesiz ki bir ‘Yeni Türkiye’ hedefi var-
dır. ‘Yeni Türkiye’nin inşası içinde, bu hızı 
artıracak bir sistem değişikliğine şiddetle 
ihtiyaç vardır.

Bu sistem değişikliği, bir defa ayakları-
mızı prangalardan kurtaracaktır. Dün 
Kırşehir’de de söyledim, burada da söylü-
yorum; 7 Haziran, Türkiye’nin adeta bir 
kırılma noktasıdır. Bu seçimlerde inanı-
yorum ki, 400 milletvekilini alan iktidar 
yeni anayasayı da hazırlayacaktır, ‘Yeni 
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Türkiye’nin de temel taşlarını döşeyecek-
tir. İşte bunun için TÜMSİAD, ASKON, 
MÜSİAD ve birçok böyle sivil toplum ku-
ruluşlarına çok büyük görevler düşüyor.

2011 seçimlerinin yapıldığı günün akşamı 
yeni bir anayasa ihtiyacını hatırlattım ve 
bunun için mücadele edeceğimizin sözü-
nü verdim. Anayasa çalışmalarımızın içe-
risinde en önemli başlıklardan bir tanesi 
de, Başkanlık Sistemi.

Hızlı gitmemiz gerekiyor, seri kararlar 
almamız gerekiyor. Düşünebiliyor musu-
nuz, birisini görevden alıyorsunuz, -işte 
şimdi bu paralelcilerle olan işlerde oldu-
ğu gibi- yargı bir taraftan geri iade ediyor. 
Siz alıyorsunuz, onlar iade ediyor. Ya böyle 
devlet idare edilir mi?

İşte burada özel sektör var; iki yolunuz 
vardır, ihbar tazminatını öderseniz, kıdem 
tazminatını öderseniz, memnun değilsiniz 
kapıya koyarsanız. Öyle mi? İlanihaye ça-
lıştırmaya mecbur musunuz?

Bu Yeni Anayasayla birlikte, memur-işçi 
ayrımını da ortadan kaldırmak lazım. Ay-
nen gelişmiş ülkelerdeki gibi Çalışanlar 
Sistemini getirmek gerekir. Yeni Anayasa-
yı, milletimize kazandırmamız kaçınılmaz 
hale gelmiştir. Yani bir anayasa, yeni bir 
idare sistemi Türkiye ekonomisinin de, 
demokrasinin de, siyasetin de üzerindeki 
tüm yükleri kaldıracaktır; bunu daha faz-
la ertelememek gerekir. Önümüzdeki se-
çimlerin de yeni bir anayasayı merkezine 
alması, yeni bir anayasayı yazacak şekilde 
teşekkül etmesi şarttır. 

Büyük Devlet Olmak İçin, Büyük 
Dönüşümleri Gerçekleştirmeliyiz

Başta TÜMSİAD olmak üzere, demokrasi-
ye ve Türkiye’ye gönül vermiş herkesi, se-
çimler öncesinde bu meseleye daha fazla 
yoğunlaşmaya davet ediyorum. Türkiye’yi 
şahlandıracak Yeni Anayasayı artık yaza-
lım, Türkiye’nin şanına yakışır bir idari 
sistemi inşa edelim.

Büyük devlet olmak için, büyük dönü-
şümleri gerçekleştirmek zorundayız. 7 
Haziran’ın bu yönde bir milat olması için 
hep birlikte inşallah çok çalışacağız.

Ben bu duygularla sözlerime son verirken, 
bir kez daha ekonomiye, demokrasiye, bü-
yük ve ‘Yeni Türkiye’ye katkılarınızdan do-
layı her birinize teşekkür ediyorum.

TÜMSİAD’a emeği geçmiş olan başta Ha-
san Sert Kardeşim olmak üzere, tüm eki-
bine tekrar ömür boyu mutluluklar dili-
yorum, yeni seçilen kardeşimiz Yaşar Bey 
olmak üzere ekibine de başarılar temenni 
ediyorum.

Allah kardeşliğimizi, uhuvvetimiz, muhab-
betimizi daim eylesin, Rabbim bu milletin 
kardeşliğini muhafaza etsin, zeval verme-
sin diye dua ediyorum.

TÜMSİAD’ın 6. Genel Kurulu’na başarılar 
diliyorum, Allah yar ve yardım eylesin.
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Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
Girişimci İşadamları Vakfımızın yönetimi-
ni bu güzel etkinliği için tebrik ediyorum.

Girişimcilik ödüllerini alma hak kazanan 
kurumlarımızı, şirketlerimizi, girişimcile-
rimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak 
devamını diliyorum.

Bu güzel, bu anlamlı mekânda sizlerle bir 
araya gelmekten duyduğum memnuniye-

ti özellikle ifade etmek istiyorum. Bu ülke 
için, bu millet için üreten, yatarım yapan, 
yeni iş kuran, işini geliştiren, yurt içinde 
ve dışında başarılarıyla göğsümüzü kabar-
tan her girişimcimiz bizler için birer ifti-
har vesilesidir.

Bismillahla kapısı açılan her iş yeri, her iş-
letme, üretilen ve satılan her ürün, sunu-
lan her hizmet, sadece işadamlarımız için 
değil, onlarla birlikte tüm milletimiz, ülke-

Girişimcimizi Teşvik Edeceksek 
Faiz Oranlarının Düşmesi Lazım

Girişimci İşadamları Vakfı, Girişimcilik Ödül Töreni
İstanbul | 31 Ocak 2015 
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miz, vatanımız için gerçekten bir bereket, 
bir kazançtır. Türkiye’nin gayrisafi milli 
hasılası, işte bu anlayışla yola çıktığımız 
zaman 2002 sonlarında 230 milyar dolar 
iken, bugün 820 milyar dolara, ihracatı 36 
milyar dolardan 158 milyar dolara çıkmış 
bulunuyor.

Bu gayretle geçtiğimiz 12 yılda, Türkiye 
yılda ortalama yüzde 5 büyüdü; yeterli 
mi? Değil, bunun tabii ki, daha fazla olma-
sı arzumuzdur, hedefimizdir. 2002’de 46 
milyar lira olan yıllık yatırım tutarı 318 
milyar liraya kadar yükseldi. Son 12 yılda 
3 kat büyüyen Türkiye daha çok çalışarak, 
daha çok üreterek, inşallah önümüzdeki 8 
yılda da aynı başarıyı ortaya koyacak ve 2 
trilyon dolar milli gelir hedefine ulaşacak-
tır. Bu ancak azimle olur, bu inançla olur, 
bu gayretle olur, eğer azmedersek bunu 
başarırız.

Sizlerin desteği ve katkısıyla Türkiye’nin 
2023 hedeflerine ulaşacağına, onunla da 
kalmayarak, 2053 ve 2071 vizyonunu şe-
killendireceğine inanıyorum.

Siz girişimci işadamlarımız başta olmak 
üzere, bugüne kadar elde edilen başarıda 
payı olan, katkısı olan herkese, huzurları-
nızda şahsım, milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum.

Değerli kardeşlerim,

Girişimci İşadamları Vakfımızın, üyeleri 
arasında tesis ettiği dayanışma anlayışı-
nı, düzenlediği birçok eğitimi ve faaliyet-
lerini ben de yakından ve takdirle takip 

ediyorum. Vakfımızın, kendisine vizyon 
olarak iktisadi hayatın ahlakı temelde şe-
killenmesini belirlemiş olmasını çok daha 
önemli, çok daha hayati buluyorum.

Gerçekten de her alanda olduğu gibi, iş ha-
yatında da ahlaki ölçüler esas alınmadan 
atılan her adım, belki para kazandırabilir, 
ama ferdi de, toplumu da uçuruma sürük-
ler, bedbaht eder. Kesinlikle ne pahasına 
olursa olsunla kazanılan değil, hakkaniyet 
ölçüsünde, helal ölçüsünde kazanılan bir 
iktisadi sistemi arzu ediyoruz.

Ahiliğin O ‘Kanaat Anlayışını’ 
Yeniden Canlandırmalıyız

Dün Kırşehir’deydim, orada da açıkladık. 
Bölgede, Ahilik adıyla kurumsallaşmış 
güçlü bir gelenek var. Ahilik geleneğimiz 
bize; haksız ve kıran kırana rekabet yerine, 
insanı insanın kurdu olarak görmek yeri-
ne, komşunun siftahını da düşünen, onu 
da dert edinen bir anlayışı tavsiye ediyor. 
Her alanda hırsın ve tamahın öne çıktığı 
günümüz dünyasında, Ahiliğin o ‘kanaat 
anlayışını’ esas alan yaklaşımını yeniden 
diriltmeye, yeniden canlandırmaya ihti-
yacımız var. Dayanışmanın, paylaşmanın, 
dostluğun, kardeşliğin olmadığı bir iklim-
de, sınırsız kazanma hırsı kimseyi mutlu 
etmez, kimseyi abat etmez.

Bizim geçmişimizde sömürgecilik lekesi-
nin bulunmayışı, devlet ve toplum sistemi-
mize hâkim olan Ahilik geleneğimiz saye-
sindedir. Komşunun hakkını gözeten bir 
anlayışın, diğer toplumların, diğer coğraf-



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru

157

yaların kaynaklarını insafsızca, fütursuzca 
istismarı mümkün müdür? Kendi nefsini 
ıslah edenlerin, toplumu ifsadı mümkün 
müdür? Malının, kazancının çokluğuyla 
değil,  bunların bereketiyle, helal yoldan 
elde edilmesiyle gurur duyan insanlardan 
oluşan bir toplumda, kimsenin hakkının, 
hukukunun gaspı söz konusu olabilir mi? 
Türkiye’de sosyal düzenin, ekonomik işle-
yişin temelinde yatan bu ruhu, bu geleneği 
bilmeyenler, bizi doğru analiz edemiyor, 
doğru değerlendiremiyor.

Bakıyorsunuz bir finans krizi, gelişmiş 
ülkelerin tüm ekonomik ve sosyal denge-
lerini altüst edebiliyor. Oysa Türkiye de-
falarca bu tür krizlere maruz kaldığı hal-
de her seferinde kısa sürede toparlanıp 
yoluna devam etmeyi başardı. Bunu tüm 
örselenmişliğine rağmen, hala varlığını 
sürdüren Ahilik geleneğimize, çeşitli daya-
nışma mekanizmasıyla donatılmış güçlü 
sosyal yapımıza borçluyuz. Hacıbektaş Veli 
Hazretleri’nin hani o bir olalım, iri olalım, 
diri olalım düsturunu rehber edindiğimiz 
sürece, gelişmemizi de, krizler karşısında-
ki mukavemetimizi de kesinlikle sürdürü-
rüz, bundan kimsenin endişesi olmasın. 
Evet, ne yapıp edip bu yapıyı muhafaza 
etmek, güçlendirmek mecburiyetindeyiz. 
Bu konuda işadamlarımıza, esnafımıza, 
girişimcilerimize büyük görevler düşüyor.

İşadamı, Esnaf ve Girişimcilerimizin Ya-
nında Olmaya Devam Edeceğiz

Biz, Başbakanlığımız döneminde de, şimdi 
Cumhurbaşkanlığı görevini üstlendikten 
sonra da, daima işadamlarımızın, esnafı-

mızın, girişimcilerimizin yanında olmaya 
devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra da 
yanınızda olmaya, iktisadi hayatı ahlaki te-
meller üzerinde şekillendirme gayretinize 
destek vermeye devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim,

Girişimcilik deyip geçmememiz gerekiyor. 
Bugün dünya ekonomisine yön veren, tek 
başlarına Türkiye dâhil pek çok ihraca-
tından fazla ciro elde eden şirketlere bir 
bakın; bunların önemli bölümünün 20-30 
yıllık bir geçmişe sahip olduğunu, arkala-
rında da bir veya birkaç girişimcinin cesa-
retinden, azminden, inancından başka bir 
şey bulunmadığını görürsünüz.

Biz de geçtiğimiz 12 yıllık dönemde giri-
şimcilerimizi teşvik edecek, önlerini aça-
cak, onların azmini, heyecanını, cesaretini 
güçlendirecek bir sistem kurmak için pek 
çok önemli düzenlemeyi hayata geçirdik. 
Gerek KOBİ destekleriyle, gerek faizleri 
düşürmek suretiyle, gerek ekonomide sağ-
ladığımız istikrarla, gerekse diğer pek çok 
uygulamayla girişimcilerimizin yanında 
olduğumuzu gösterdik.

Göreve geldiğimizde biliyorsunuz, devletin 
borçlanma faizi yüzde 63’tü, hamdolsun 12 
yıl içerisinde tek haneli rakamlara indirdik 
ve 4,6’ya kadar indi. Ne oldu? Bir Gezi olayı 
patladı. Bu tabii bir üst aklın yönettiği bir 
operasyondu ve bu üst aklın yönettiği ope-
rasyonla, faiz 4,6’dan hemen bir anda çift 
haneli rakama tekrar yükseldi. Tabii bura-
da, özellikle bizim bu faiz anlayışının kar-
şısındaki duruşumuzu test etmemiz lazım. 
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Şu anda bağımsız bir kurul olan Merkez 
Banka’mızın, özellikle Avrupa’da, dünyada 
faiz oranları düşerken, hala bu faiz oranın-
da direnmesini doğru bulmuyorum.

Faiz Sebep, Enflasyon Neticedir

Biliyoruz ki, faiz sebeptir, enflasyon ne-
ticedir. Eğer girişimcimizi teşvik edecek-
sek, bu faiz oranlarının düşmesi lazım ki 
yatırımlar artsın. Eğer bunu düşürürsek 
yatırımı arttırırız, bunu düşürürsek istih-
damı arttırırız, bunu düşürürsek üretimi 
arttırırız, bunu düşürürsek girişimcimizle 
beraber ülkemizin dünyadaki piyasalarda 
rekabet gücünü arttırırız.

Ben zaman zaman arkadaşlarıma da söy-
lüyorum; Amerika’da faiz oranı kaç? Yüzde 
1, bazen 1.5, Japonya’da eksi, Avrupa’da 
1-1.5. Peki kardeşim, size ne oluyor da hala 
buralarda direniyorsunuz? Bu adımın bir 
defa atılması gerekiyor. Bakın şu anda 
Türkiye’de finans sektörünün içerisinde 
olanlara dikkat edin, reel yatırımda güç-
lü bir şekilde yer almazlar. Niye? Çünkü 
finans sektöründen kazandığı parayı reel 
kazanımdan kazanamıyor ki. En büyük pa-
rayı finans sektöründen kazanıyorlar. Reel 
sektörde risk var, finans sektöründe öyle 
ciddi risklerler yok. Hele hele gelişmekte 
olan bir ülke statüsündeki durumu itiba-
rıyla Türkiye’nin bu konuda kararını ver-
mesi lazım, bunda gecikemeyiz.

Daha da ileri gidiyorum, 1 puan faize 2,5 
milyar dolar ödemenin ve bunu ödetmenin 
vebalini bu kararı alanlar asla ödeyemez-
ler. Faizde yüzde 63’ten bu noktalara kav-
gayla geldik. Yine, ne diyorlar? Enflasyon 

düşürse faizi düşüreceklermiş. Bu anlayış 
yanlış bir mantık. Çünkü enflasyon sebep, 
faiz netice değildir. Faiz sebep, enflasyon 
neticedir, bunu öğrenmeleri lazım.

Faizi Yüzde 63’ten aşağılara çekmeye baş-
ladık, enflasyon da onunla beraber indi. 
4.6 olan faizi Gezi olayları sonrası tırman-
dılar, enflasyon da bir anda hemen yüzde 
10’a geldi. Her şey ortada, illa bunun için 
bilim adamı olmaya gerek yok. Nasrettin 
Hoca damdan düştüğünde, doktor arama-
ya gittiklerinde ne dedi? “Bana doktor ge-
tirmeyin, damdan düşen bir adam getirin” 
dedi. Evet, bu iş için piyasa adamı olmak 
yeter, sıkıntı burada. Piyasanın içerisinde 
olan girişimci bedel ödüyor ve bir de kredi 
borçlarında bir geri çağırma başladığı za-
man da batmayla karşı karşıya kalıyorlar. 
Finans sektörünün böyle bir rahatlığı da 
var, hep kendisi garantide olacak. Garanti-
de olmayan kim? Girişimci. Bir de bakar-
sanız, böyle karınca gibi yazılarla da bir 
protokol, sözleşme hazırlarlar, getirirler 
önünüze koyarlar, sen o sözleşmeyi oku-
maya bile fırsat bulamadan imzalarsın. 
Çünkü o paraya çok ihtiyacın olduğu için 
altına da imzayı atarsın, ondan sonra da 
karşına bakarsın yarın bir kara tablo çıkar, 
ayıkla pirincin taşını. Bu mantıkla bu iş ol-
maz, onun için burada ciddi bir reforma, 
kararlı bir duruşa ihtiyaç var.

Girişimcilik Akademisi, Genç 
Girişimcilere Kılavuzluk 
Etmelidir

İnşallah, kurmakta olduğumuz girişim-
cilik akademisinin bilhassa genç girişim-
cilerimize kılavuzluk yapmasını temenni 
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ediyorum. Bu girişimcilerimizin, artık 
akademiden mezun olanların, aynı zaman-
da finans sektörü içinde yer almak sure-
tiyle de girişimcilerin önünü açmalarında 
büyük fayda var. Parayı yönetmek, finansı 
yönetmek önemlidir.

Üç şey başarının sırrıdır: Bir; insanı yö-
netmek. İki; bilgiyi yönetmek. Üç: finansı 
yönetmek. Bu başarıldığı anda neticeyi ya-
kalamak çok daha kolay olacaktır.

Aynı şekilde bu yıl faaliyete geçirdiğiniz 
Bahariye Melek Yatırım Ağı’nın da hayırlı 
ve verimli bir teşebbüs olduğuna inanıyo-
rum. Devletin işadamına güvenin bir te-
zahürü olarak gördüğüm melek yatırımcı 
uygulamasının, bu çatı altında çok daha 
güçlü, daha çok daha verimli olarak değer-
lendirileceğine inanıyorum.

Girişimcilere destek olmanın, en az diğer 
hayır, hasenat işleri kadar değerli olduğu-
nu düşünüyorum. Bu şekilde iş hayatına 
atılan, çalışan, üreten her kardeşimiz oluş-
turacağı istihdamla kendisiyle birlikte on-
larca, yüzlerce kişinin de hayatına olumlu 
yönde katkıda bulunma imkânı elde ede-
cektir. Ben bu uygulamayı da, yine Ahilik 
geleneğimizde yeni iş kuranlara yapılan 
yardıma benzetiyorum. Yine bu uygulama-
yı, Ahilik geleneğimizdeki komşusunun 
siftahını gözeten anlayışın modern bir uy-
gulaması olarak görüyorum.

Pek çok kamu kurumu yeni girişimciler 
için, bilhassa da gençlerimiz için bu tür 
teşvik edici uygulamaları zaten sürdürü-
yor. Bunu işadamlarımızın tecrübesiy-
le, imkânıyla birleştiren Melek Yatırımcı 

Programı, inşallah, girişimcilerimizin 
önünde yeni bir ufuk, yeni bir pencere aça-
caktır.

Girişimcilerimiz için tahsis edilen her kay-
nağın, onlara verilen her desteğin, üretim 
olarak, istihdam olarak, ihracat olarak 
katbekat fazlasıyla ülkeye ve millete geri 
döneceğine samimiyetle inanıyorum. Hü-
kümete ve ilgili kurumlara da, bunun için 
mümkün olan en fazla kaynağı tahsis et-
melerini tavsiye ediyorum.

Sevgili dostlar,

Büyüyen, güçlenen, bölgesinde ve dünya-
da söz sahibi olan, uluslararası platform-
larda tüm mazlumların, mağdurların sesi 
haline gelen Türkiye’nin bu çizgisinin pek 
çok kesimi rahatsız ettiğini biliyoruz. Dik-
kat ederseniz, 2003 yılından bu yana ülke-
mizde ekonomik, sosyal ve siyasal düzlem-
de kriz çıkarmaya yönelik pek çok hamle 
yapıldı, pek çok adım atıldı. Özellikle her 
seçim dönemi öncesinde Türkiye’nin istik-
rarına yönelik birtakım hamleler yapıldı; 
bunun için kimi zaman terör saldırıları, 
kimi zaman bildiriler, kimi zaman hukuk 
darbeleri, kimi zaman başka yöntemler 
kullanıldı. Son olarak Gezi olaylarını ve 
17-25 Aralık darbe girişimini hep birlikte 
yaşadık. Gezi olaylarında ağaç bahanesiy-
le, çevre bahanesiyle sokakları terörize 
edenlerin halini biliyorsunuz. Sokakları 
terörize edenlerin, kendi sorumluluğunda 
olan belediyelerde nasıl 30-40 yaşındaki 
ağaçları kestiklerini de gördünüz. Ne oldu, 
çıktı mı o tencere tavacılar sokağa? Çıkma-
dı, çünkü sorun Taksim’de o 12 tane ağaç 
değildi, sorun başkaydı. Kaldı ki, o ağaçlar 
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sökülüp atılan değil, farklı bir yere taşına-
rak oraya dikilen ağaçlardı. Onlar milletin 
huzuruna kastettiler, ekonomiyi durdur-
ma çağrısı yaptılar.

Girişimci İşadamları Vakfımız 
Milli İradenin Yanında Yer Aldı

17-25 Aralık darbe girişiminde de milletin 
oylarıyla iş başına getirdiği bir kadro, bir 
iktidar, emniyet ve adliye içinde yuvalan-
mış bir çete tarafından alaşağı edilmek is-
tendi. Hedefleri arasında yine ekonomimiz 
vardı, milli bankalarımız vardı, büyük pro-
jeler vardı, işadamlarımız vardı.

Hamdolsun, bu atılan adımların da, bu te-
şebbüslerin de hepsi milletimizin feraseti 
ve bizlerin dik duruşuyla sonuçsuz kaldı. 
Geçtiğimiz 12 yılda yaşadığımız hadiseler, 
Türkiye’nin artık siyaset mühendislikleriy-
le içeride ve dışarıdaki birtakım güçlerin 
ayak oyunlarıyla rayından çıkartılacak, is-
tikameti değiştirilecek bir ülke olmadığını 
herkese gösterdi.

Milletimiz namusu bildiği oyuna, iradesi-
ne güçlü bir şekilde sahip çıkarak, hiçbir 
şekilde vesayete izin vermeyeceğini ortaya 
koydu. Meseleyi Tayyip Erdoğan’ın şahsi 
meselesi sananlar, zaman geçtikçe yanıl-
dıklarını, asıl maksadın ne olduğunu gör-
meye başladılar ve görecekler. Bu süreçte 
bize, en büyük destek sivil toplum kuru-
luşlarımızdan geldi. Girişimci İşadamları 
Vakfımız da, sağ olsun, Milli İrade Plat-
formda yer alarak safının ülkesinin, mille-
tinin yanında olduğunu gösterdi. Bu kadir-
şinaslığınız, bu ahde vefanız için de sizlere 
bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Bu düşüncelerle, Girişimcilik Ödüllerini 
almaya hak kazanan kurumlarımızı ve gi-
rişimcilerimizi ben bir kez daha kutluyo-
rum.

Girişimci İşadamları Vakfımızın yönetimi-
ne çalışmalarında başarılar diliyor, hepini-
zi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Bakan, Türkiye Adalet Akademisi’nin 
Sayın Başkanı, adalet teşkilatımızın çok 
değerli mensupları, sizleri benim için çok 
çok anlamlı bir günde en kalbi duygularla 
selamlıyorum.

Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarımızın 
yetiştirilmesi amacıyla kurulmuş bu gü-
zide kuruluşumuzu ziyaretim vesilesiyle 
sizlerle bir araya gelmenin şu anda mem-
nuniyeti ve heyecanı içerisindeyim.

Akademimiz bugüne kadar yetiştirdiği, 
mesleki gelişimine katkı sağladığı hâkim 
ve savcılarla ve az önce de önümde gördü-
ğüm bilimsel yayınlarıyla, kendi alanında-
ki diğer çalışmalarıyla gerçekten takdire 
şayan bir performans ortaya koymuş va-
ziyette. Bugüne kadar akademi çalışmala-
rına katkı sağlayan, emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Halen Akademi’de 
eğitim gören hâkim ve savcılarımıza şim-
diden başarılar diliyorum.

Adalet Sistemimizi Kanserli 
Hücrelerden Temizlemeliyiz

Adalet Akademisi’ni Ziyaret | Ankara | 2 Şubat 2015 
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Değerli arkadaşlar,

Adalet kavramı tarihi insanlıkla birlikte 
başlayan ve her dönemde üzerinde düşü-
nülen, konuşulan, tartışılan bir kavramdır. 
Adaletin egemen olduğu bir toplum, bir 
devlet, bir dünya ideali daima insanlığın 
temel hedeflerinden biri olmuştur. Bugün 
dünya üzerinde geçerliliği olan tüm yöne-
tim sistemleri, adaletin ne olduğu ve nasıl 
uygulanması gerektiği tartışmaları çerçe-
vesinde şekillenmiştir. Siyaset felsefesinin 
temel meselesinin de adalet ve onunla bir-
likte ahlak, hukuk, din ve iktisat gibi konu-
lar olduğunu görüyoruz.

196 Ülkeyi, 5 Ülkeye Mahkum 
Edemezsiniz

Günümüz dünya düzenine yönelik en sert, 
en can alıcı, en geçerli eleştiriler yine ada-
let kavramı üzerinde ifade ediliyor. Bizim 
de, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere 
uluslararası kuruluşların çalışmalarına 
yönelik eleştirilerimizin temelinde adalet 
kavramı yatmaktadır. “Dünya 5’ten büyük-
tür” derken, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nde veto hakkı olan beş devletin 
yol açtığı adaletsizlikleri, haksızlıkları 
ifade ediyoruz. Dünya beşten büyük, evet 
beşten büyüktür. Çünkü beş ülkeye, 196 ül-
keyi mahkûm edemezsiniz. Hatta beş tane 
ülke de değil, bu beş daimi üyenin içerisin-
den bir tane üyenin iki dudağı arasına, siz 
tüm dünyayı mahkûm edemezsiniz. Ama 
ne yazık ki şu anda dünya, bu beş daimi 
üyenin beşine veya bir tanesine mahkûm, 
buna kimsenin hakkı yok. Öyleyse biz, “Bu 
dünyada adalet var” diyemeyiz.

Kaldı ki oradaki temsile baktığımız zaman 
üç kıtayı görürsünüz, din olarak baktığınız 
zaman İslam’ın dışında hangileri varsa, 
orada o var. Yani Müslümanlar yok, gay-
rimüslim veya diğerleri, onlar orada var, 
peki bu adalet mi? Değil.

Kıtalara baktığınız zaman Avrupa var, Asya 
var, Amerika var. Afrika niye yok, diğerleri 
niye yok, bunu sorgulamak, adalet adına 
bizim hakkımız değil mi? İnsanlık adına, 
vicdan hakkına bizim hakkımız değil mi? 
Siz hala, birinci dünya savaşının sonrası 
dünya şartlarını bugün egemen kılamaz-
sınız. Bunları bir defa aşmamız gerekiyor. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 
şu anda beş tane daimi üye var,10 tane ge-
çici üye var. 10 tane geçici üyeyi oraya laf 
ola koyuyorsunuz, hiçbir yetkileri var mı? 
Yok. Öyleyse, bunun değişmesi lazım. Bu 
çok enteresandır, bir tane ülke var ki, buna 
müsaade etmez. Niye? Yakaladıkları salta-
natın elden gitmesini istemiyorlar. 

Şu anda Suriye’de 350 bin insan öldürül-
müş vaziyette. 7 milyon insan evinden 
barkından, her şeyinden uzak vaziyette. 
Fakat iki ülke bağlıyor işi. Neresi? Çin ve 
Rusya. Defaatle konuşmamıza rağmen iş 
çözülemiyor. Nerede adalet? 350 bin insan 
ölüyor, hala müdahaleniz yok. 7 milyon 
insan evinden barkından şu anda kopmuş 
durumda, müdahale yok. Hani İnsan Hak-
ları Evrensel Beyannamesi? Lafta. Ülkem-
de 1 milyon 700 bin insan şu anda sığın-
macı. Bizim ülkemizdeki kadar Lübnan’da 
sığınmacı var. 1 milyona yakın Ürdün’de 
sığınmacı var. Şimdi bizim burada adaleti 
arama hakkımız değil mi? Suriyeli mül-
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teci kardeşlerimiz için bugüne kadar 5.5 
milyar dolar harcadık. Avrupa’da ne kadar 
mülteci var? 130 bin. Peki, Türkiye’ye ge-
len bir destek, yardım var mı? Şu ana ka-
dar 250 milyon dolar, yaptığımız harcama 
5,5 milyar dolar.

Şimdi sormazlar mı insana, adaletin bu 
mu dünya? Şimdi bu konuda Orhan Baba 
soruyor, ama işte bak başkaları sormuyor. 
Bunları çözmemiz lazım. Suriye’de, Irak’ta, 
Mısır’da ve dünyanın diğer pek çok bölge-
sinde yaşanan olaylara ilişkin eleştirile-
rimizin temelinde de, oradaki insanların 
maruz kaldığı adaletsizlikler ve zulümler 
yatıyor.

Afrika’da Yardım  
Faaliyetlerimiz Var

Geçtiğimiz günlerde Etiyopya, Cibuti ve 
Somali’yi ziyaret ettim. Oradaki insanların 
yaşam koşullarını gördüğüm zaman benim 
ciğerim param parça oluyor. Tenekelerin 
içinde, teneke barakaların içinde yaşayan 
insanlar var. Bakıyorsunuz, şöyle ağaç dal-
larını filan birleştirmişler, üzerlerini nay-
lonlarla örtmüşler, onların içinde yaşıyor in-
sanlar. Ne hastane var, ne şu var, ne bu var? 
2011’den sonra biz bir adım attık, hamdol-
sun orada bizim STK’larımız da hastaneler 
yaptılar. Türkiye olarak 200 yataklı bir has-
taneyi orada inşa ettik, ayrıca 450 hemşireye 
hitap edecek bir eğitim kurumu da kurduk. 
Bunun dışında bazı okullar inşa ettik. Bu 
arada Etiyopya’da büyükelçilik binamızın 
yapım çalışmaları da devam ediyor. 

Şimdi, bu insanlara elini uzatırsan adilsin. 
İşte onun için “Kenar-ı Dicle’de bir kurt 
aşırsa bir koyunu, gelir de adli ilahi sorar 
Ömer’den onu”’ anlayışıyla biz, ta Soma-
li’deki kardeşlerimize de elimizi uzatalım 
diyoruz. Ama Türkiye’de bazıları bunu 
hazmedemiyor. Somali’de ilk etepta 10 bin 
konut yapma yönünde girişimlerimiz var. 
İnşallah, Somali’de 45, 65, 85 metrekarelik 
konutlar inşa edeceğiz. Sağ olsun bir mü-
teahhit firmamız cesur davrandı havalima-
nını yaptı. Havalimanın terminal binası-
nın açılışını yaptık. Bir duble yol projesini,  
oradaki Türk firması cesur davrandı, o 
üstlendi, yaptı. Mogadişu Limanı’nın yine 
aynı şekilde bir Türk firması şu anda iş-
letmesini aldı. Firmamız limanı işleterek, 
Hem Somali Devletine oradan belli bir 
imkân sağlamış oluyor, hem de kendisi de 
kazanıyor. Ama terörün estiği bir yerde bu 
icraatı yapmak, adalete inanmış insanların 
işidir. Adalet o kadar önemli.

Zulmün alternatifi nedir? Adalettir, olay 
bu kadar basit. Adaletin düşmanı nedir? 
Zulüm. Olay bu kadar basittir. Onun için 
de bu işin üzerine üzerine hep birlikte git-
mek durumundayız. Esasen bizim tarihi-
mizde, kültürümüzde, inancımızda adalet 
kavramı hayatın merkezinde yer alıyor. 
“Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım et-
meyi emreder”, ilahi emrindeki vurgu ga-
yet açıktır. Atalarımız, adaletle zulüm bir 
arada bulunmaz demişlerdir. Biz de, bu ka-
dim anlayışa uygun şekilde 2001 yılında 
kurduğumuz partimizin isminde ‘adalet’ 
ifadesini en başta yerleştirdik ve yola böy-
le çıktık.
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Mevlana’nın Adalet Tanımı Çok 
Önemli

Peki, bu kadar önemli olan, bu kadar haya-
ti olan adalet nedir? Adaletle ilgili pek çok 
tanım olmakla birlikte, bunların her yerde 
ve herkes tarafından benimsenmiş ortak 
bir çerçeveye oturtulmadığını görüyoruz. 
Adaletle ilgili tanımları belki herkese hak-
kını, payını verme konusunda birleştire-
biliriz. Ama yine de bu yetersiz, yavan bir 
tanım olur. Ben, burada çok daha derin an-
lamlar içerdiğine inandığım Mevlana’nın 
adalet tanımını ifade etmek istiyorum. Di-
yor ki Mevlana, ‘“Adalet nedir? Ağaçları su-
lamak. Zulüm nedir? Dikene su vermek.” 
Devam ediyor Mevlana: “Adalet bir nimeti 
yerine koymaktır, su emen her kökü sula-
mak değil. Zulüm ise, bir şeyi konmama-
sı gereken yere koymaktır.” İşte buyurun 
Mevlana’dan adalet tanımı.

Gerçekten de adaletle zulüm arasında 
böylesine ince bir çizgi, böylesine ince bir 
sınır vardır. Bir de buna, adaleti tesis et-
mekle yükümlü hukuk insanların, vicdan-
ları yerine başka birtakım güç odaklarının 
emrine girmesi eklendiğinde ortaya çıkan 
manzara gerçekten çok vahim, çok endişe 
verici olabiliyor.

Değerli arkadaşlar,

Bilindiği gibi ülkemiz 17-25 Aralık 2013 
tarihlerinde böyle bir felaketi yaşadı. Em-
niyet ve Adalet Teşkilatları içinde yuva-
lanmış bir çete, ülkenin güvenliği ve ada-
letin tesisi için kendilerine emanet edilmiş 
imkânları kullanarak bir darbe yapmaya 
teşebbüs ettiler. İnsanlık tarihi boyun-

ca peşinde koşulan bir özlemin sembolü 
olan adalet teşkilatımız, bir kısım savcı ve 
hâkim aracılığıyla ülkesine ve milletine 
ihanet içindeki bir çete tarafından istis-
mara kalkışıldı. Bu süreçte gördük ki hu-
kukun değil, mahşeri vicdanın değil, başka 
birtakım güçlerin emrindeki savcıların, 
hâkimlerin adaleti tesis etmesi mümkün 
değildir.

Kul, İradesini Allah’tan Başka 
Kimseye Teslim Etmemelidir

Bakın değerli kardeşlerim, sevgili gençler,

Şunu iyi bilmemiz lazım: Kul, irade-
sini Allah’tan başka kimseye teslim 
etmemelidir, asla. Öz irademizi ne 
Cumhurbaşkanı’na, ne Başbakan’a, ne elin-
de sermayeyi tutan para babalarına, hiç-
bir egemen güce asla teslim etmeyeceğiz. 
İrademizi teslim etmediğimiz sürece, işte 
o zaman yaratılmışların en şereflisi olan 
insan oluruz. Çünkü yaratılmışların en şe-
reflisi insan, işte odur. Bunu bir defa asla 
unutmayacağız.

Hele hele sizler, yarın çıkacağınız o kürsü-
lerde, o makamlarda işte bunu ortaya koy-
manız lazım. Size hiç kimse herhangi bir 
hükmü vermede-verdirmede tesir edeme-
meli. Bir zamanlar, hani “vicdan-cüzdan” 
diye bir söylem gündeme gelmişti. Onu da 
söyleyen duayen haline gelmiş bir insandı, 
kahredici bir ifadeydi aslında. Ya, derse ki, 
“Ben hak, hukuk, vicdan, bunun arasında-
yım”, onu öper başımıza koyarız. Çünkü 
hukuk dediğimiz kavram neyle bütünleşi-
yor, hakla bütünleşiyor.
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Biz, aslında bir kanun devletinin mensup-
ları veya temsilcileri olmaktan öte geçme-
liyiz. Ya ne olmalıyız? Hukuk devletinin 
temsilcileri olmalıyız. Hukuk başka şeydir, 
kanun başka bir şeydir. Hukuk mu, kanun 
mu derseniz? Benim o zaman savunaca-
ğım şey hukuktur, kanun değil. Çünkü ka-
nun, önüne gelenin istediği gibi, arzu ettiği 
gibi nefsi neyi emrediyorsa buna göre ha-
zırlamış olduğu bir yazılar silsilesidir veya 
yasalar manzumesidir. Ama hukuk öyle 
değil.

Şu anda eğer benim hukukumu, bir yasal 
düzenleme koruyamıyorsa, ben ona hukuk 
diyemem ki, bunları yaşadık. Şahsımda ya-
şadım. Ben, Milli Eğitim’de Talim Terbiye 
Kurulu’nun, tasvip ettiği bir dörtlüğü oku-
dum diye hapse girdim. Birincil mahkeme-
den tutun da, üst mahkemeye varıncaya 
kadar ne yazık ki, birçok şeyler oralarda 
dönüyor. Avukatlarıma aynı şekilde birçok 
talepler, teklifler geliyor. Demek ki, vicdan-
la cüzdan arasında dolaşan bir yapı var.

17-25 Aralık’ta, bu da aşıldı. Orada da, 
bir yerlerden gelen talimatlarla hareket 
eden bir kesim var. Adalet sisteminin 
asgari şartlarda işlemesi için, öncelikle 
hâkimlerimizin, savcılarımızın hem zih-
nen, hem vicdanen bağımsız olmaları 
gerekiyor. Zihnini ve vicdanını birtakım 
güçlerin emrine vermiş kişiden hâkim de 
olmaz, savcı da olmaz, olamaz; bunu böyle 
bilmeniz lazım.

Siyasi görevlerde bulunanlar; toplum ta-
rafından sürekli murakabe edilen, yaptığı 
güzel şeylerin de, yanlışların da hesabını 
veren kişilerdir, en azından sandıkta bu-
nun hesabını verir.

Adalet sisteminde görev yapanların lafzi 
sınırlarını kanunlar tayin eder, murakabe-
sini ise vicdanları yapar. Vicdanının kapı-
ları hukuka, adalete değil de, başka yerle-
re açılanların yaptıkları zulümdür; çünkü 
onlar Mevlana’nın deyimiyle dikenlere su 
vermeye başlamışlardır.

Her Türlü Vesayet Teşebbüsüne 
Karşı Milletin Yanında Yer Alalım

‘Büyük Türkiye’, ‘Yeni Türkiye’ için adalet 
sistemimizden başlayarak, tüm kurumları-
mızı, tüm toplumu bu kanser hücrelerin-
den hep beraber temizlememiz gerekiyor. 
2023 hedeflerimizi, 2053, 2071 vizyonu-
muzu hayata geçirebilmemiz için ortak 
idealler etrafında birleşmiş, kenetlenmiş, 
güçlü kurumlara ihtiyacımız var.

Diğer sorunlarımız gibi, diğer sıkıntıları-
mız gibi bu meselenin çözümü de demok-
rasiden, milli iradeye, milletimizin tercih-
lerine saygılı olmaktan geçiyor. Bu konuda 
ise en büyük desteği, soruşturmalarını hu-
kuk adına yapan savcılarımızın hüküm-
lerini millet adına veren hâkimlerimizin 
vermesi gerekiyor. Demokrasilerde hukuk 
eliyle, bir vesayet sistemi özellikle devre 
dışı kalırken, onun yerine bir başkasını 
ikame etmek diye bir şey asla yoktur.

Demokrasilerde, esas olan her türlü vesa-
yet teşebbüsüne karşı milletin yanında, 
milli iradenin yanında yer almaktır. Gücü-
nü milletten almayan hiçbir grup, hiçbir 
kesimin bu ülkeye, hükmetme çabasına 
izin vermedik, vermeyeceğiz.
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Ben bu akademide yetişen tüm hâkim ve 
savcılarımızın görevlerini bu anlayışla ya-
pacaklarına, sadece ve sadece anayasaya, 
yasalara bağlı olarak görevlerini yürüte-
ceklerine inanıyorum. Siyasetçi siyaseti-
ni, hâkim-savcı da kendi işini yapacak. Si-
yasallaşan her kurum gibi adalet teşkilatı 
da milletimizin nazarında itibar kaybına 
mahkûm olacaktır. İtibarı olmayan ada-
let sisteminin gerçek anlamda işlerliğinin 
kalmayacağı da açıktır. Biz yıllarca siyase-
tin itibarını, siyasetçinin itibarını yükselt-
mek için var gücümüzle çalıştık, her türlü 
fedakârlığı yaptık.

Adalet Teşkilatının İtibarına 
Sahip Çıkın

Sizlerden adalet teşkilatının özellikle iti-
barına sahip çıkmanızı istiyorum. Gelin 
bu mücadeleyi hep birlikte yürütelim, 
Türkiye’yi hep birlikte aydınlık geleceğe 
taşıyalım.

Değerli arkadaşlar,

Türkiye’de adalet teşkilatını, diğer tüm 
güçlerin baskılarından, etkilerinden, taz-
yiklerinden kurtarma konusunda geçtiği-
miz 12 yılda çok önemli adımlar attık, çok 
önemli düzenlemeler gerçekleştirdik. Bun-
ların en önemlisi, 2010 referandumuyla 
getirilen yeniliklerdir. Bunların bir bölü-
mü biraz önce ifade ettiğim gibi, maalesef 
adalet ve emniyet teşkilatı içindeki bir çete 
tarafından istismar edilmeye kalkıldı, der-
hal bunun önlemlerini aldık, almaya da de-
vam ediyoruz, daha bitmedi.

Cumhurbaşkanı olarak diğer görevlerimin 
yanı sıra yasama, yürütme ve yargı erkleri 
arasındaki ilişkinin ahengini ve işlerliğini 
sağlamakla da yükümlüyüm. Yaşadığımız 
son hadiseler, yasama ve yürütmede oldu-
ğu gibi yargının da ülkenin tüm renklerini, 
tüm farklılıklarını yansıtan bir yapıya ka-
vuşması gerektiğini ortaya koydu.

Son dönemde hayata geçirilen özellikle uy-
gulamalarda, bundan sonra da bu zenginli-
ğin korunması, geliştirilmesi için çalışaca-
ğımı özellikle belirtmek istiyorum.

Aynı şekilde yargı mensuplarının özlük 
hakları ve çalışma şartları başta olmak 
üzere görevlerini huzur içinde, güven için-
de yapabilmelerini sağlayacak düzenleme-
lerin de en başta gelen teşvikçi ve destekçi-
si olduk ve olacağız.

Tabii karşımda şu anda çok genç bir ekip 
görüyorum, heyet görüyorum. Şöyle bir 12 
yıl öncesine doğru gittiğimizde Türkiye’yi 
dolaşırken “Adalet sarayı” diye bir kavram 
yoktu, adliyeler derlerdi. Anadolu’nun 
bazı yerlerinde adeta merdiven altı adalet 
dağıtma gayretleri olurdu. Zaten odalar 
yoktu, odacıklar vardı. Buralarda hâkimi, 
savcısı, mübaşiri görevler yapar haldeydi. 
Dedik ki, bu yakışmıyor. Öyleyse bizim sü-
ratle adalet mekanizmamızda önce fiziki 
mekânların bir defa halledilmesi gerekir 
ki biz buralara da gelecek hâkimlerimizi, 
savcılarımızı huzur içinde çalışmaları 
imkânını sağlayalım. Geçtiğimiz 12 yılda 
inşa ettiğimiz 189 adalet sarayı ile hâkim 
ve savcı sayısında, yardımcı personel sayı-
sında yaptığımız artışlarla bu konuda çok 
önemli ilerlemeler kaydettik.
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Süratle bir defa Türkiye Adalet 
Akademisi’ne yakışır bir konferans salo-
nunu yapmak lazım. Bunun da en az bin 
kişilik bir konferans salonu olması lazım. 
Tabii konferans salonunun dışında da ay-
rıca küçük toplantı salonlarının olması 
gerekir. Böyle bir konseptin oluşturulma-
sıyla inanıyorum ki, Türkiye Adalet Akade-
misi daha da büyük bir güç kazanacaktır. 
Şu anda bir proje çalışması olduğunu da 
duydum, bundan dolayı ayrıca mutluyum. 
İnşallah proje çalışması olduğuna göre, 
süratle başlandığı takdirde şöyle 1-1,5 yıl 
içerisinde bu biter. 

Önümüzdeki dönemde de hem sayı, hem 
nitelik, hem de özlük hakkı bakımından 
adalet teşkilatımız çalışanlarını Avrupa 
Birliği standartlarına ulaştırma çabaları-
nın devam edeceğine inanıyorum. Çünkü 
hükümetimizin de bu noktada başta Sayın 
Başbakanımız olmak üzere gayretleri oldu-
ğunu biliyorum.

Bu düşüncelerle Türkiye Adalet Akademi-
sinin değerli yöneticilerine, burada yetişen 
hâkim ve savcılarımıza bir kez daha çalış-
malarında başarılar diliyor, hepinizi sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli misafirler, AFAD ailesinin kıymet-
li mensupları, kamplardan gelen sevgili 
çocuklar, sizleri en kalbi duygularımla, 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor, açılışını yap-
tığımız 22 lojistik merkezin ülkemiz ve 
milletimiz için hayırlara vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, afetler karşısında yeterli hazırlığa 
sahip olmamanın bedelini, birçok defa ve 
ağır şekilde ödemiş bir ülkedir. Bunun cid-
di bir tecrübesine sahibiz. Başbakanlığım 
döneminde 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl önce yaşan-
mış afetlerin yol açtığı mağduriyetlerin 
tazminine yönelik pek çok çalışmaya şahit 

Özgecan Kızımızı İstismar 
Edenler, Babasının Verdiği 
Mesajdan Ders Çıkarmalı

AFAD 22 Lojistlik Merkez Toplu Açılış Töreni  | Ankara  | 18 Şubat 2015 
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oldum. Afet sonrası zararın tazmini dahi 
bu kadar uzun sürüyorsa, afet sırasında 
yaşananları sizin takdirinize bırakıyorum.

Son olarak 1999 yılında Sakarya, Kocaeli 
ve Bolu’yu kapsayan Düzce depremi, bize 
bu konudaki eksiklerimizi, yanlışlarımı-
zı, sıkıntılarımızı tüm açıklığıyla göster-
di, adeta yüzümüze çarptı.  Koskoca bir 
devletin bir felaket karşısında, tamamen 
beceriksizlikten, tamamen işbilmezlikten 
kaynaklanan acziyetine, çaresizliğine hep 
birlikte şahit olduk. Kendimiz de, bu sıkın-
tıları bizzat görme, bizzat tespit etme im-
kanı bulduk. Ben bizzat o dönemde gittim 
afet bölgelerini gezdim, ziyaret ettim, ora-
daki durumları yerinde gördüm. Bunun 
için hükümetlerimiz döneminde bu konu-
ya özel önem verdik. Çok yönlü çalışmalar 
gerçekleştirdik. Muhtemel afetlerde orta-
ya çıkacak zararları, yıkımları, kayıpları en 
aza indirecek tedbirleri birer birer hayata 
geçirdik. Binaların depreme dayanıklı şe-
kilde inşa edilmesinden buna uygun olma-
yan yerleşim yerlerinin tamamen yıkılıp, 
yeniden yapılmasına kadar pek çok düzen-
leme gerçekleştirdik.

Van Depreminde Başarılı Bir Afet 
Yönetimi Gördük

Bunun yanında, afetlerin ardından gerçek-
leştirilecek acil müdahale faaliyetleri için 
çok ciddi bir organizasyon kurduk. Aynı 
alanda çalışan tüm kurumlarımızı, 2009 
yılında, Afet ve Acil Durum Yönetim Baş-
kanlığı, yani AFAD çatısı altında birleştir-
dik. Nitekim 2011 yılında Van’da yaşanan 
depremde, tüm bu gayretlerin neticelerini 
görmeye başladık.

Depremin üzerinden 24 saat geçme-
den, tüm acil yardım ekipleri, devletin 
ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının tüm 
imkânları Van’a ulaşmış, kurtarma ça-
lışmaları başlamıştı. Acil kurtarma çalış-
malarının hemen ardından, bir yandan 
şehirdeki yıkıntıları ortadan kaldırırken, 
bir yandan da daha güzeliyle, daha sağla-
mıyla yıkılanların yerine yenisini yapma-
nın gayreti içinde olduk.

Depremin üzerinden 1 yıl geçtiğinde, bu 
konuda çok önemli mesafe kat etmiştik, 
2’nci yılda ise, ufak tefek eksikler haricin-
de Van’ı, Erçiş’i, Edremit’i adeta yeniden 
inşa etmiş, ayağa kaldırmıştık. AFAD’ın, 
hızlı ve etkin müdahale gerçekleştiren bir 
kurum olma özelliğini güçlendirmek için, 
bugün de 22 ilimizdeki, 22 lojistik merke-
zinin açılışını yapıyoruz.

Tabii burada AFAD’ıyla, Kızılay’ıyla, diğer 
STK’larla el ele atılan bu adım, Van’daki 
o felaketi bir an önce ortadan kaldırma 
imkânını bize sağladı. Bunların yanında 
TOKİ her şeyiyle çok kısa zamanda orada, 
17 bin civarında konut inşa etmek suretiy-
le adeta yeni şehirler inşa edildi. Van’da 
bu böyleydi, Edremit’te, böyleydi, Erciş’te 
böyleydi. TOKİ, Van Denizi’ne nazır şe-
hirler inşa etti ve bundan dolayı da iftihar 
duyuyoruz. Bunun kadrini kıymetini bil-
meyenler olabilir, ama biz, “At denize balık 
bilmezse Halik bilir” dedik ve adımımızı 
böyle attık. Kaldı ki, devlet sorumluluğu-
nu bilen bir anlayışla buna yaklaştık ve 
elimizden gelen bütün imkanlarla seferber 
olduk.
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Şu anda AFAD’ın bu merkezlerin toplam 
sayısı 27. Diğer 5 ilimizdeki merkezlerde 
inşallah yılsonuna kadar hizmete girmiş 
olacak. Tamamı, eski rakamla 300 trilyon 
liralık bir yatırım olan bu lojistik merkez-
ler sayesinde, herhangi bir afet veya acil 
durum anında, o bölgedeki insanlarımıza 
en süratli şekilde yardım eli uzatılması 
mümkün olacak. 1999 Düzce depreminde 
yıkıntıların altında kalan bir devletten, bu-
gün ülke içinde ve dünyada yaşanan tüm 
afetlere, krizlere anında ve etkili şekilde 
müdahale edebilen bir Türkiye’ye geldik.

Yaşanacak Doğal Afetlere Süratle 
Müdahale Edecek Sistemimiz Var

Ne mutlu bize ki, artık Türkiye’nin, hem 
ülke içinde, hem de dünyanın herhangi bir 
bölgesinde yaşanabilecek deprem, sel, çığ, 
heyelan, yangın veya insani kriz durum-
larında süratle harekete geçebilecek bir 
sistemi ve imkânları var. Rabbim bizi her 
türlü afetten ve krizden korusun.

Kardeşlerim, 

12 yıl önce göreve geldiğimizde, hatırla-
yın, bizim donörler toplantısında uluslara-
rası camiada verebildiğimiz destek neydi? 
Bakın çok ilginçtir, 45 milyon dolardı, ama 
şu anda geldiğimiz nokta hamdolsun, 4,5 
milyar dolar; bakın nereden nereye gel-
dik. “Veren el alan elden üstündür” dedik 
ve hiçbir zaman kaybetmedik, her zaman 
daha da güçlenerek yola devam ettik. Ama 
bu tür felaketlerle karşılaştığımızda da 
uzanacak yardım elinden Allah mahrum 
bırakmasın. 

İşte bu merkezler, afet ve kriz anlarında 
bize uzanacak yardım ellerini destekleye-
cek, gerekli imkânları sağlayacak, hazır-
lıklı olmamızı temin edecek yerlerdir. 15 
dakikada ulaşabilme imkânı, çok önemli 
bir şey. Çadır, battaniye, yatak, mutfak seti, 
ısıtma ve diğer tüm ihtiyaçların içinde yer 
aldığı konteynerler, 24 saat faal haldeki bu 
depolarda hazır bekletilecek.

Bunların tabi bilişim teknolojisiyle destek-
leniyor olması, ayrıca bir takip mekaniz-
masıyla destekleniyor olması da son dere-
ce önemli. Bu konteynerler, gerektiğinde 
dünyanın her yerindeki mağdurlara da 
ulaştırılacak şekilde, küresel dolaşım siste-
mine uygun olarak üretildi.

Tabii depo deyince, aklınıza, eskinin için-
deki her şeyin kısa sürede çürüdüğü, fa-
relerin cirit attığı, kokudan girilemeyen 
yerler gelmesin. Bunlar, içlerindeki nemin 
dahi sürekli kontrol altında tutulduğu, 
transferleri uydu üzerinden izlenebilen 
konteynerler. Biz bu işi, görüntü olsun, göz 
boyasın diye kesinlikle düşünmüyoruz, ke-
sinlikle bu şekilde yapmıyoruz. Ülkemizin 
ve milletimizin boşa harcanacak ne tek ku-
ruşu, ne de bir dakika vakti var. Amacımız, 
afet anında en çabuk ve en etkili şekilde 
insanımızın yardımına koşabilmektir.

AFAD, Kendi Alanında Vakıf 
İşlevi Görüyor

Değerli kardeşlerim,

Ben açılışını yaptığımız bu merkezleri, bu 
tür çalışmaları, medeniyetimizde, tarihi-
mizde güçlü şekilde varolan dayanışma, 
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yardımlaşma kültürünün kurumsallaşmış 
biçimi olarak görüyorum. Biliyorsunuz bi-
zim çok güçlü bir vakıf medeniyetimiz var. 
Bugün de pek çok sivil toplum kuruluşu-
muz, dernek veya vakıf çatısı altında, bu 
geleneği sürdürüyorlar. AFAD’ı da, kendi 
alanında, vakıf mantığıyla çalışan, vakıf 
işlevi gören bir kurum olarak değerlendi-
riyorum.

Komşusu açken tok yatmayı kınayan bir 
inancın mensupları, elbette afet durum-
larında da aynı hassasiyeti gösterecektir. 
Dün muhtarlarımızla birlikteydik, 10 vi-
layetten 400’e yakın muhtarla beraberdik. 
Orada da ifade ettim, “Bizim mahalle kül-
türümüzde kimin evinin bacası tütüyor, 
kiminki tütmüyor, bunu bilme ve gereğini 
yerine getirme hasleti vardır, muhtarla-
rımızdan bunu bekliyorum” dedim Ama 
artık nüfusumuz arttı, şehirlerimiz büyü-
dü, hayatın günlük işleyişi karmaşıklaştı. 
Bizim de buna uygun şekilde, tarihimizde, 
kültürümüzde varolan hasletleri geliştir-
memiz, belirli bir işleyişe, belirli bir yapıya 
kavuşturmamız gerekiyor.

Dün, evi depreme, sele, yangına, heyela-
na maruz kalanın yardımına komşuları 
kendi aralarında organize olup koşuyor-
du; bugün onlarla birlikte, hatta onlardan 
önce AFAD bu işi yapıyor, yapacak. Dün, 
başı herhangi bir şekilde dara düşen, ev-
siz-barksız kalan kimse, ailesiyle birlikte 
anne-babasının, kardeşlerinin, amcasının, 
dayısının; yani yakın akrabalarının, hatta 
komşularının evine sığınıyordu, yıllarca 
orada barınıyordu. Bugün, onların bu ih-
tiyaçlarını, akrabaları ve komşularından 
önce AFAD karşılıyor. Çünkü hepimiz bu 

büyük ailenin, bu büyük milletin birer ev-
ladıyız, birer ferdiyiz.

Vatandaşına kara gününde sahip çıkma-
yan devletin varlığı sorgulanır hale gelir. 
Bizim anlayışımıza göre devlet, insan için 
vardır, insana hizmet için vardır. Ne diyo-
ruz: “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” diyo-
ruz. Evet, bizim tüm derdimiz insanımızı 
yaşatmak. Hasta olduğunda ona doktor, 
ilaç sağlayarak yaşatmak. 

Hatırlayın, 10-12 yıl önce, doktorun ver-
diği reçetedeki ilacı bulamayan bir ülkey-
dik. Ama şimdi istediğin eczaneden gedip 
ilaçlarını alabilen bir Türkiye’ye geldik; 
bakınız nereden nereye. Yoksulluğa düştü-
ğünde başını sokacak ev, yiyecek ekmek, 
giyecek kıyafet, yakacak odun vererek onu 
yaşatmak… Eğitim imkânı, çalışma imka-
nı, konut imkanı, inancını yaşama imkanı 
sağlayarak onu yaşatmak... Bunca okulu, 
bunca sağlık kuruluşunu, bunca yolu, bun-
ca barajı, bunca sosyal yardım hizmetini 
işte bunun için yapıyoruz. Biz istiyoruz ki, 
78 milyon vatandaşımızın her biri refah 
bakımından, insan hakları bakımından, 
demokrasi bakımından, hak, hukuk bakı-
mından en iyi hizmetleri alsınlar.

2023 Hedeflerimize Adım Adım 
İlerliyoruz

Benim vatandaşımın Amerika’daki, Av-
rupa’daki insanlardan neyi eksik? Niçin 
onların sahip olduğu imkânlar, daha faz-
lasıyla bizde de olmasın? Hamdolsun artık 
bu konuda çok önemli mesafe kat ettik. 
Artık geri dönüş başladı, artık Türkiye’den 
gidenler şimdi geri dönüyor. Gurbetçileri-
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mizin en yaşlısı dahi 6 ayını Avrupa’da ge-
çiyorsa, 6 ayını gelip Türkiye’de geçiriyor. 

Geçtiğimiz 12 yılda Türkiye’yi 3 kat büyü-
terek, bu konudaki iddiamızı, kararlılığı-
mızı ortaya koyduk. 2023 hedeflerimize 
de adım adım ilerliyoruz. Daha çok çalışa-
rak, daha çok üreterek, daha çok mücadele 
ederek bu hedeflerimize de ulaşacağımıza 
yürekten inanıyorum.

Değerli kardeşlerim,

Bugün burada, Mardin’deki, Malatya’daki, 
Şanlıurfa’daki, Suruç’taki, İslahiye’deki, 
Harran’daki kamplardan gelen misafirle-
rimiz var, çocuklarımız var. Hepsine, tüm 
milletim adına bir kez daha ülkemize hoş 
geldiniz diyorum. Misafirlerimiz, sağ ol-
sunlar, kadirşinaslık göstermişler evlatla-
rına şahsımın ve eşimin adlarını, ülkemin 
Türkiye olarak adını, AFAD adını koymuş-
lar. Bu evlatlarımızın her birinin isimleriy-
le yaşamalarını diliyor, kendilerine Rab-
bimden uzun ve hayırlı bir ömür temenni 
ediyorum.

Kardeşlerim,

Çocuk masumdur. Çocuğun masumiyetine 
el uzatan, hele onun canına kast eden her-
kes alçaktır, canidir. Suriye’de, Filistin’de, 
Mısır’da, Irak’ta içlerinde çocukların da 
olduğu masumları katleden herkesi lanet-
liyorum. Bizim için zulümden kaçarak, 
hayatlarını ve onurlarını kurtarmak için 
Türkiye’ye gelen herkes, öz kardeşimiz-
le aynı mesabededir, aynı hükümdedir. 
Esasen tarihin her döneminde zulümden 
kaçan herkes için bu coğrafya bir sığınak, 

güvenli bir çatı olmuştur. İspanya’dan 
sürülen Yahudilerin istikametleri burası 
olmuştur. Kafkasya’da, dilleri, kültürleri, 
inançları ne olursa olsun, zulme uğrayan 
herkese bu topraklar kucağını açmıştır. 
Balkanlar’dan Türkistan’a kadar başı dara 
düşen her kardeşimizin bu topraklar va-
tanları, yurtları olmuştur.

Suriye’de Esed rejiminin zulmü başladığın-
da, oradan gelen kardeşlerimizi de aynı an-
layışla, aynı samimiyetle, aynı muhabbetle 
bağrımıza bastık. Irak’ta DAIŞ zulmü baş-
ladığında oradan ayrılmak zorunda kalan 
kardeşlerimize de aynı şekilde kollarımızı 
açtık. Biz Ensar bilincine sahip bir milletiz. 
Ülkemize gelen her kardeşimizi Muhacir 
olarak görür, muhabbetle karşılarız. On-
lara evimizi açar, ekmeğimizi bölüşürüz. 
Bugün sınırlarımız içinde, Suriye’deki ve 
Irak’taki olaylardan kaçarak ülkemize ge-
len yaklaşık, 2 milyon civarında kardeşimiz 
bulunuyor. Bu misafirlerimiz için 10 ilde 25 
barınma merkezi kurduk. Barınma merkez-
leri dışında yaşayan misafirlerimiz için de 
sağlıktan gıdaya, eğitime, konuta kadar pek 
çok destek hizmeti veriyoruz. Bu çalışmalar 
için harcadığımız kaynak 5,5 milyar doları 
buldu. Bunun, 256 milyon dolar gibi çok 
cüzi bir kısmı dışarıdan geldi,

Şu anda Avrupa’da yaşayan Suriyeli mülte-
ci sayısı ne biliyor musunuz? 130 bin. Bu-
rada 2 milyon, Avrupa’nın tamamında 130 
bin. Hani insan hakları, hani İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi, hani siz mazlum 
insanlara sahip çıkıyordunuz, hani Avrupa 
Birliği Müktesebatı, neredesiniz?
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Suriye’de ve Irak’ta Kardeş 
Kardeşe Bugünler İçin Lazım 
Değil mi?

Biz, öyle bir medeniyetin varisleriyiz ki, bi-
zim medeniyetimizde bu var. Buradan Hint 
Yarımadası’na kadar uzanan eller yatıyor 
bizim medeniyetimizde. Onların torunları 
olarak biz de, Açe’ye kadar uzandık, gittik 
Açe’yi imar ettik, Sri Lanka’yı imar ettik. 
“Bu Müslüman’dır, bu Budist’tir” deme-
dik, onlara konutlar yaptık. Niye? İnsani, 
vicdani, İslami görevimiz buydu da onun 
için. Hele hele Suriye’de, Irak’ta kardeş 
kardeşe bugünler için lazım değil mi? Biz, 
bugün, bu sıkıntılı zamanlarında Suriyeli, 
Iraklı kardeşlerimize kucak açmazsak, ya-
rın onların yüzüne nasıl bakarız? Daha da 
önemlisi, kendi milletimizin yüzüne nasıl 
bakarız?

Eğer bu şekilde davranmazsak, inancımı-
zın, tarihimizin, kültürümüzün emanetine 
ihanet etmiş olmaz mıyız? Siz bakmayın, 
Suriyeli, Iraklı kardeşlerimizi ülkemizde 
misafir etmemize “ihanet” diyenlere. Siz 
bakmayın, Başbakan olduklarında “Suri-
yelileri ülkelerine göndereceklerini” söyle-
yenlere. Onlar Ensar ne demektir bilmez-
ler, onlar Muhacir ne demektir bilmezler, 
onlar milletimizin gönül kapısının ne ka-
dar açık olduğunu bilmezler. Bunları bil-
medikleri için de hiçbir zaman bu ülkede 
onlar Başbakan olamazlar ve asla kimseyi 
ülkelerine geri gönderemezler.

Burada size, 2012 yılında yaşanmış bir 
hadiseyi hatırlatmak istiyorum. Şam’da 
yaşarken, anneleri ve babaları Esed rejimi-
nin bombalı saldırısında hayatlarını kay-
beden 3 kardeşin hikâyesi bu. Bu hikâye, 
aynı zamanda ülkemize sığınan on binler-
ce çocuğun yaşadıklarını da anlatıyor. Yaş-
ları 13, 10 ve 8 olan bu kardeşler, anne-ba-
balarını kaybedince ne yapıyorlar bilmiyor 
musunuz? Gözyaşları içinde Türkiye’ye 
doğru yola çıkıyorlar. Yanlarında kimse 
yok. Şam’dan bindikleri bir araç, bunları 
sınırımıza yakın bir bölgeye kadar getiri-
yor. Yaya olarak yollarına devam eden üç 
kardeş elele tutuşup, 10 saatlik bir yürüyü-
şün ardından, ayakları kan-revan içinde, 
perişan bir halde Türkiye sınırından içeri 
giriyorlar. Bizim oradaki görevlilerimiz he-
men bunlara sahip çıkıyor, getirip Hatay’a 
yerleştiriyorlar. Evet… Kimsesizlerin kim-
sesi olmak işte budur ve bizim için şereftir.

Biz, bu mirası atalarımızdan aldık; şanla, 
şerefle, evlatlarımıza, torunlarımıza dev-
redeceğiz. Sadece sınırlarımıza gelenleri 
bağrımıza basmakla kalmıyoruz. Bu üç 
evladımızla birlikte tüm mağdurların, tüm 
mazlumların sesini dünyaya duyurmak 
için tüm imkânlarımızı, tüm gücümüzü 
kullanıyoruz.

İşte Amerika’da iki kardeş, bir enişte, aynı 
evin içinde İslam karşıtları tarafından şe-
hit edildiler. Ses çıkmadı. Ses çıkmayınca 
sessiz kalamazdık, biz de Meksika’dan ses-
lendik, dedik ki, Ne zaman sesiniz çıkacak? 
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Bunlar sizin ülkenizin vatandaşı değil mi? 
Bunlar terörist mi? Bunların babaları dok-
tor, annesi doktor ve kendileri de diş he-
kimliği ve mimarlık tahsili gören üç genç. 
Bunlara sahip çıkmayacak mısınız, failini 
arayıp bulmayacak mısınız?’ Üç saat sonra 
ses çıktı, vaka bu.

Özgecan Kızımızın Ailesinin 
Gönderdiği Başörtüyü Aldım

Özgecanımızla alakalı olayın hemen ardın-
dan jandarmamız, polisimiz hep birlikte 
seferber olup hamdolsun faili anında bul-
dular. Tabii yetiyor mu bu? Yetmiyor. İşte 
şimdi diyoruz ki, yargı burada üzerine 
düşen görevi yapacak, yapması gerekir ve 
bunun fail ve faillerine gereken cezayı en 
üst düzeyde vermek durumundadır. Çün-
kü, bu milletin vicdanının böyle bir olay-
dan sonra tabii rahatlaması söz konusu 
değil, ama hiç olmazsa “Bunlar da layığını 
buldu”derler.

Ben, gerek annenin, gerekse babanın bu 
olaylar karşısındaki takındıkları tavrı ger-
çekten milletim adına, şahsım, ailem adı-
na hakikaten çok çok duyguyla izlerken, 
bir diğer taraftan da hayranlıkla izledim. 
Çünkü her annenin, her babanın böyle bir 
tavrı takınabilmesi mümkün değil. Ver-
dikleri mesajlar sadece milletimize değil, 
tüm insanlık için çok çok duyarlı mesaj-
lardı. Temenni ederim ki, terör estirenler 
de bundan nasibini alır. Sokaklara çıkıp da 
Özgecanımızı istismar edenler, önce ken-
dilerine bir baksınlar. Mehmet Bey’in ve 

eşinin verdiği mesajlardan onlar da nasibi-
ni alsınlar. Terör estirerek, savunmasız in-
sanları öldürmenin ne denli bu ülkede bir 
felaket olduğunu, bir denaet olduğunu, bir 
cinayet olduğunu anlasınlar; mesele bu.

Onun için çözüm süreci dediğimiz olay çok 
çok önemli. Çözüm sürecinde de işte biz, 
bu huzuru arıyoruz, bu refahı arıyoruz. Bu 
milletin evlatlarının birbirine sevgisini, 
saygısını barış içinde yaşamaları zeminini 
arıyoruz. Bunu yakaladığımız anda, bu ül-
kede madden ve manen nasıl bir sıçrama-
nın olacağını tahayyül edin, düşünün.

Ben, tekrar Özgecan’ımıza Allah’tan rah-
met diliyorum, ailesine tekrar sabırlar di-
liyorum. Bugün gönderdikleri o siyah ba-
şörtülerini de aldım, bunun mesajını da 
buradan vermek istiyorum. İnşallah o me-
saj beyaz başörtüleriyle devam eder.

Ortadoğu Kimsenin Hesaplaşma 
Yeri Değildir

Kardeşlerim,

Ben gittiğim her yerde, Suriye’de ölen 350 
bin insanın vebalinin, bu zulme ses çıkar-
mayanlara, o zalimi destekleyenlere ait 
olduğunu ifade ediyorum. “Dünya 5’ten 
büyüktür” derken, uluslararası sistemin 
bu konudaki aymazlığını, yetersizliğini, 
duyarsızlığını ortaya koyuyoruz. Esasen 
bölgede yaşanan hadiselerin dinamikleri-
ni gayet iyi biliyoruz. Ortadoğu kimsenin 
hesaplaşma yeri değildir, olmamalıdır. Ku-
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zey Afrika, Afrika kıtası kimsenin hesap-
laşma yeri olarak kullanılamaz. Buralarda 
yaşayan insanların kendi tarihi, kendi kül-
türü, kendi sosyolojisi hesaba katılmadan, 
bölgede hiçbir proje tutmaz, kalıcı olarak 
hayata geçirilemez.

Batı’da ölen insan da bir can, buralarda 
ölenler de birer can. Paris’te ölen 12 kişi 
için dünyayı ayağa kaldıranların, Suriye’de 
katledilen 350 bin kişiyi görmezden gelme-
si ne insanidir, ne vicdanidir, ne de ahlaki-
dir. Kamplaşmalar üzerinden, bölünmeler, 
ayrılıklar üzerinden yapılan siyasi ve eko-
nomik hesapların, bu uğurda fitili ateşle-
nen çatışmaların maşeri vicdanda açtığı 
yaralar ölümcül bir hale gelmiştir. Etnik ve 
mezhep esaslı ayrışmalar etrafında yakı-
lan bu ateş, eninde sonunda herkese değe-
cektir. Sırça köşkler, bu yüke dayanamaz. 
Biz diyoruz ki, gelin dünyayı ve insanlığı 
bu ayıptan kurtaralım. Ayrışmalar ve çatış-
malar değil, müşterekler ve ortak gelecek 
tasavvurları etrafında bir zemin oluştura-
lım, ortak bir dil geliştirelim. İnanın buna 
herkesin ihtiyacı var.

Biz bu doğrultuda çalışmaya, muhatapla-
rımızı ikaz etmeye, dostlarımızı teşvik et-
meye devam edeceğiz. Ülkemizde misafir 
ettiğimiz kardeşlerimizin felahı için bunu 
yapacağız. Kendi evlatlarımızın huzurlu, 
güvenli, müreffeh geleceği için bunu yapa-
cağız. Topyekûn insanlığın aydınlık geleceği 
için bunu yapacağız. Bu çağrımızın, eninde 
sonunda karşılık bulacağına inanıyorum.

Buradaki evlatlarımız ve anne-babalarını 
kaybedip ülkemize sığınan yavrularımız 
başta olmak üzere, tüm çocukların masu-
miyetinin hürmetine, dualar elbet kabul 
görecektir.

Bu duygularla, açılışını yaptığımız 22 lo-
jistik merkezimizin bir kez daha ülkemi-
ze, milletimize, insanlığa hayırlı olması-
nı diliyorum. Bu merkezlerin ülkemize 
kazandırılmasında emeği geçen herkesi 
kutluyorum. Afetlerde ve insani krizlerde 
fedakârca görev yapan AFAD teşkilatımı-
zın tüm mensuplarına şükranlarımı sunu-
yorum.

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepi-
nizi Allah’a emanet ediyorum.   



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru

177

Kıymetli misafirler, sevgili gençler, ha-
nımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer 
hocalarım, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum ve bugün yapılacak açılış 
törenlerinin TÜRGEV’e, eğitim-öğretim 
camiamıza hayırlar getirmesini Allah’tan 
temenni ediyorum.

İstanbul’da, Konya’da, Bursa’da, 
Antalya’da, İzmir’de ve Ankara’da canlı 
bağlantılarla takip edeceğimiz bu törenin 
çok farklı, çok anlamlı olduğuna inanıyo-
rum. Bu törenle açılışını yaptığımız 6 ayrı 
şehrimizdeki, 8 yükseköğretim kız öğrenci 
yurdumuzun ülkemiz, milletimiz ve evlat-
larımız için hayırlı olmasın diliyorum.

17-25 Aralık Kalkışmasında 
Tüm Milli Kurum ve  

Projeler Hedef Seçildi

TÜRGEV Yurtları Toplu Açılış Töreni | Ankara | 25 Şubat 2015 
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Bu hizmetlerin ülkemize kazandırılmasın-
da emeği geçen Türkiye Gençlik ve Eğitime 
Hizmet Vakfına, Sayın Başkana, yönetim 
kurulu üyelerine, tüm hayırseverlerimize 
teşekkür ediyorum.

Sözlerimin hemen başında dün Malatya’da 
meydana gelen elim kazada şehit olan pilot-
larımıza Cenabı Allah’tan rahmet, ailelerine 
ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı 
diliyorum.

Değerli kardeşlerim,

Bu hizmet kervanı yola, 1996 yılında İs-
tanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı 
adıyla çıkmıştı. Önce Kadıköy’de, ardın-
dan Fatih’te açılan kız yurtları, vakfın 
ilk hizmetleriydi. 2008 yılından itibaren 
hızlanan yurt açma faaliyetleri, 2012 yı-
lından itibaren artık İstanbul dışına taşıp 
tüm Türkiye’ye yayılmaya başladı, vakfın 
adı da Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet 
Vakfı, kısa adıyla TÜRGEV olarak tadil 
edildi. 1996’dan bugüne gençliğe ve eği-
time hizmet maksadıyla vakfımızın çatısı 
altında emek vermiş, bağışlarıyla katkıda 
bulunmuş herkesi de bu vesileyle hayırla 
yâd ediyor, ölenlere rahmet diliyorum, 

Bugün, TÜRGEV ülkenin her köşesine ya-
yılmış 20 yurdu ve 4 misafirhanesiyle hiz-
metlerini devam ettiriyor. Ayrıca TÜRGEV, 
gündüz bakımevleri, kreş, ilkokul ve eğitim 
faaliyetlerinin yelpazesini genişletti. Öğren-
cilere yönelik destek programlarıyla, semi-
nerleriyle TÜRGEV’i ‘Yeni Türkiye’yi inşa 
edecek gençlerin yetişmesi konusunda çok 
önemli hizmetler, çok önemli görevler ifa 
etmenin çabası içerisinde görüyorum.

TÜRGEV’in önümüzdeki dönemde faa-
liyete geçireceği üniversitesiyle, kreşten 
yükseköğretime kadar eğitimin tüm kade-
melerinde hizmet veren bir yapı haline ge-
leceğini inanıyorum.

Allah sizlerden razı olsun, emeğinizin, ça-
banızın, gayretinizin boşa gitmeyeceğin-
den emin olmanızı istiyorum. Dünyadaki 
en karlı, en verimli, en hayırlı yatırım in-
sana yapılan yatırımdır. İnancını bilen, ta-
rihini bilen, kültürünü bilen, aynı zaman-
da araştıran, sorgulayan, öğrenen, üreten 
gençler yetiştirme konusundaki çabaları-
nızda sizlere başarılar diliyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da daima yanınızda olacağımı bilmenizi 
istiyorum.

17-25 Aralık Darbe Teşebbüsünde 
TÜRGEV Hedef Alındı

Değerli kardeşlerim,

Biliyorsunuz TÜRGEV, 17-25 Aralık darbe 
teşebbüsünün en önemli hedeflerinden 
biriydi. Böylesine güzel, böylesine önemli, 
böylesine hayırlı hizmetler yapan bir ku-
rum niçin hedef alınır; bu soruyu sormak 
ve bunun cevabını aramak durumundayız. 
Bu kurumun hizmetleri niçin iftiralarla 
engellenmek istenir? Bu kurumun hizmet-
lerine destek veren insanlar özel olarak 
tespit edilip, niçin saldırıya uğrar? Yeti-
min, öksüzün, fakir fukaranın evlatlarının 
sığındığı bu kapıya niçin kilit vurulmaya 
çalışılır? Üstelik de tüm bunlar yolsuzluk 
gibi gerçekten alçakça, gerçekten ahlak-
sızca bir kılıfla niçin yürütülür? Aslında 
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cevap kendi içinde gizli, dikkat ederseniz, 
Türkiye’nin ne kadar milli kurumu, milli 
projesi varsa hepsiyle birlikte TÜRGEV de 
hedef alınmıştı. Halkbank’tan ne istediler-
se, Türkiye’nin küresel projelerinden niçin 
rahatsız oldularsa, TÜRGEV’in üzerine de 
aynı sebeple gittiler. Kendi kurdukları an-
kebut sistem için, güneydeki sevdikleri ül-
kenin, özellikle de ikamet ettikleri yerdeki 
destekçilerinin çıkarları için TÜRGEV’i bir 
tehdit olarak gördüler. Evet, gerçekten de 
TÜRGEV onlar için bir tehditti.

Çünkü TÜRGEV; biraz önce ifade ettim, 
inancını, tarihini, kültürünü bilen, araş-
tıran, sorgulayan, öğrenen, üreten şuurlu 
gençler yetiştirmek istiyor, vatanına bağlı, 
milletine sevdalı gençler yetiştirmek isti-
yor, bunu hazmedemediler.

Hâlbuki onlar, kayıtsız, şartsız kendilerine 
tabi olacak mankurtlaştırılmış, bu vasıfla-
rın tam tersi mahiyette bir nesil istiyorlar. 
Yani biri ak diyor, diğeri kara; böyle olunca 
anlaşabilmeleri elbette mümkün değildi, 
nitekim olmadı da.

Bu yapı, milletimizin hayır hasenat konu-
sundaki, eğitim konusundaki duygularını, 
hassasiyetini yıllarca istismar etti. Yardım 
diyerek, himmet diyerek, kurban diyerek, 
zekât diyerek topladıkları paraları götür-
düler Türkiye aleyhindeki lobilere, mille-
tin değerleriyle hiçbir zaman barışamamış 
olan partilere aktardılar. 

Sadece yurt içinde değil, aynı şeyi yurt 
dışında da yaptılar ve ülkemiz aleyhine 
oralarda lobiler oluşturmak için bu para-
ları harcadılar. “Allah rızası için” diyerek, 

adeta karın tokluğuna çalıştırdıkları in-
sanların emeklerini, karanlık güçler adına 
oynadıkları oyunların malzemesi yaptılar. 
Sonunda kendi elleriyle kendi kuyularını 
kazdılar, milletin feraset duvarına çarpıp, 
milletin tokadını yiyip, yerlerine oturdu-
lar. Bu milletin gönlünden sildiği hiç kim-
se, hiçbir kurum, biliniz bir daha iflah ol-
maz, bir daha ayağa kalkamaz; milletimiz 
bunları gönlünden sildi.

Şimdi tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, 
gönüllü teşekküllerimize vakıflarımıza, 
derneklerimize çok büyük, çok önemli 
görevler düşüyor. Yurt içinde, yurt dışın-
da, fark etmez, hiçbir yerde bu yapının 
ortadan kalkmasıyla herhangi bir hizme-
tin kesintiye uğramasına izin vermeyece-
ğiz. Hiçbir insanımızın hiçbir evladımızın 
mağduriyetine asla göz yumamayız, daha 
çok çalışacağız, daha çok koşturacağız, 
daha çok mücadele edeceğiz. Meselenin 
özünden, amacından en küçük bir sapma-
ya mahal vermeden bu hizmetleri daha 
iyisiyle, daha başarılı bir şeklide daha faz-
lasıyla yürüteceğiz, buna mecburuz, mille-
timiz için buna mecburuz.

Maarif Vakfı Adıyla Bir Vakıf 
Kuruluyor

Şimdi yurt dışındaki okullar için, inşallah, 
Milli Eğitim Bakanlığımızın öncülüğünde, 
ama tamamen sivil yapıya sahip bir Maarif 
Vakfı adıyla bir vakıf kuruluyor. Yurt için-
de de ne barınma, ne burs, ne diğer eğitim 
ve yardım hizmetleri konusunda en küçük 
bir aksamaya yol açılmayacağına inanıyo-
rum. Az önce Bakanımız, 400 bin öğrenci 
kapasitesine Kredi Yurtlar Kurumu’nun 
ulaştığını zaten ifade ettiler.
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Bu konuda diğer kuruluşlarımızla birlik-
te TÜRGEV’e de, diğer STK’larımıza, kız 
öğrenci yurtlarımızı inşa ve ihya eden 
STK’larımıza büyük görevler düşüyor.

Arkadaşlarımızın meselenin künhüne vakıf 
olduklarını biliyorum. Yeni yurtlarla, yeni 
okullarla, üniversiteyle, kendi alanında ül-
kemizin en önemli sivil toplum kuruluşla-
rından biri olma yolunda yürüttüğünüz ça-
lışmalarda sizlere başarılar diliyorum.

Değerli kardeşlerim,

Vakıf geleneği bize özgüdür, ecdadımız ta-
rafından oluşturulan ve geliştirilen bu ku-
rumsal yapı, bugün Amerika başta olmak 
üzere dünyanın pek çok yerinde başarıyla 
uygulanıyor. TÜRGEV, nispeten yeni, genç 
bir vakıf olmasına rağmen, samimi ve ti-
tiz çalışmalarıyla kısa sürede milletimizin 
gönlünde müstesna bir yer etmeyi başardı-
ğını görüyorum.

TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın müşterek 
oluşturdukları TÜRKEN Foundation adlı 
vakıfla da Amerika’da attıkları adım, ger-
çekten bizleri çok çok mutlu ediyor. Orada 
master ve doktora öğrencileri için inşa edi-
lecek olan bu yurtla birlikte çok çok farklı 
bir gelişme başlamış oluyor.

Bundan dolayı da burada bu oluşuma des-
tek veren tüm hayırseverlerimizi tekrar 
kutluyorum, tebrik ediyorum.

Tabii TÜRGEV olarak, ülkemizde sadece 
yurt binaları açılmıyor, aynı zamanda ec-
dadımızın bize bıraktığı emanete, mede-

niyetimizin önemli bir mirasına da sahip 
çıkıyoruz. 28 Şubat 1997’de ve şimdi 17-
25 Aralık 2013’te köklerinden sarsılmak, 
köklerinden kopartılmak istenen bu mira-
sa sahip çıkmak boynumuzun borcudur. 
Zahirde farklı gözükse de, aslında her iki 
teşebbüs de aynı amaca yönelikti.

Milletimizi Hedefsiz Bırakmak 
İçin Oynanan Oyuna İzin 
Vermedik

Amaç, bu milletle kadim tarihi, kadim me-
deniyeti arasındaki bağları koparmaktı, 
böylece milletimiz istikametsiz, hedefsiz 
bir topluluk haline dönüştürülecekti. İşte 
o zaman bu milletin, ne kendisi, ne yakın 
coğrafyasındaki kardeşleri, ne de diğer 
tüm mazlum halklar için dünyada seslen-
direbileceği hiçbir iddiası, hiçbir itirazı 
kalmayacaktı; biz buna izin vermedik.

Biz, kendi geleceğimiz için değil, milletimi-
zin ve tüm kardeşlerimizin istikbali için bu 
mücadeleyi verdik ve veriyoruz. Meseleyi 
Tayyip Erdoğan’ın kişisel meselesi gibi gös-
termeye çalışanlar, aslında bu yapının ken-
dilerine de düşman olduğunu gayet iyi bili-
yorlar. “Düşmanımın düşmanı dostumdur”, 
gibi basit bir mantıkla yanında yer aldıkları 
yapı, eğer darbe teşebbüsünde başarılı ola-
bilseydi hepsini esir alacaktı, şantajla esir 
alacaktı, kasetle, montajla, dinlemeyle esir 
alacaktı. Biz, aslında Türkiye’yle birlikte, 
milletimizle birlikte onları da bu büyük teh-
ditten kurtardık, bu çok önemli. Ama gitti-
ler kendi ayaklarıyla o yapıya teslim oldu-
lar. Sen, kendi ayağınla gidersen o da seni 
hep kullanır, hem de şantajını yapar.
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İşte günlerdir gazetelerde çarşaf çarşaf ya-
yınlanıyor, görüyorsunuz yaşanan rezilli-
ği. Biri diğerine montajlı, dublajlı kasetler 
veriyor, öteki ona biatını bildiriyor. Arada 
birbirlerini tehdit etmekten, hakaret et-
mekten, alaya almaktan da geri durmuyor-
lar. Bu nasıl hastalıklı bir ilişkidir. Bunu 
30 Mart’ta gördük mü? Gördük. Cumhur-
başkanlığı seçiminde gördük mü? Gördük. 
Şimdi hedef, 7 Haziran.  Bu nasıl çarpık bir 
ilişkidir? Ama cibilliyetlerinin gereğini ye-
rine getiriyorlar.

Varsın onlar kendilerine icazetli şakirtler 
yetiştirsinler, varsın onlar inadına dekol-
te, inadına mini etek diye feveran etsinler. 
Biz, TÜRGEV’le, diğer vakıflarımızla, der-
neklerimizle birlikte; inancına, tarihine, 
kültürüne bağlı nesiller düşünen, tartışan, 
üreten gençler yetiştirmek için çalışmaya, 
çabalamaya devam edeceğiz.

Dün yok etmek için üzerine saldırdıkları 
TÜRGEV, hamdolsun işte burada, hizmet-
leriyle, çalışmalarıyla, dimdik ayakta. On-
ların ise Pensilvanya’dan başka sığınacak 
yerleri, kendilerini kabul edecek kapıları 
kalmadı. Buyurun, Pensilvanya’nın ikin-
ci yakalama emri çıktı, beraber kontak 
kurdukları kişilerin yakalama emirleri çı-
kıyor. Ne oluyoruz, nereye gidiyor bu iş? 
Şimdi 17-25 Aralık’ın sırları ortaya çıkma-
ya başladı, görüyoruz.

Türkiye’de kendilerine payandalık yapan, 
yol arkadaşlığı yapanlardan da boşuna me-
det ummasınlar. Millet, asla onlara bu ülke-
nin kaderini teslim etmez, bu ülkenin yöne-
timini teslim etmez, bunu böyle bilsinler.

Değerli kardeşlerim,

Şunu çok açık, net söylemek zorundayım: 
Bizler Türkiye’de çok farklı bir hedefi oluş-
turmanın, gerçekleştirmenin gayreti içeri-
sindeyiz. Bizim ilişkimiz tarihimizle, bizim 
ilişkimiz tarihten aldığımız ilhamla gele-
ceği inşa etmek, yani kökü mazide olan ati 
anlayışının gereğini yerine getirmek.

Biz, bunların tabiatının, bunların cibilliye-
tinin gereğini tamamen bir kenara koyan 
ve tam anlamıyla eşrefi mahlûkat olan 
insana yakışanı yapmanın gayreti içeri-
sindeyiz. Bu, bir dürüstlük ilkesidir. Bu, 
Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesi-
nin üstüne çıkarma hedefidir.

Değerli kardeşlerim,

Bize düşen sorumluluklarımızın bilincin-
de olmak, bunun gereğini yerine getirmek. 
Bunun için de bizim zaman kaybına ta-
hammülümüz yok, onun için çok çalışaca-
ğız. Onun için şu anda TÜRGEV’in tüm bu 
vilayetlerde attığı adımlar, bunun en güzel 
göstergesidir. Ülkemizdeki tüm gariplere 
el uzatma sorumluluğumuz var. Ekmeği 
olmayana ekmek, yakacağı olmayana ya-
kacak, evi olmayana barınak, okula gide-
meyene eğitim imkânı sağlamak mecburi-
yetindeyiz.

Daha Çok Çalışacağız, Daha Çok 
Yurt Açacağız

Bakın, şu anda TOKİ hamdolsun 630 bin 
civarında konutu yaptı, sahiplerine tes-
lim etti. Yeterli mi? Değil. Bunun daha da 
artarak devamı gerekiyor. Özel sektörün 
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yaptıkları ayrı. Dar gelirli, orta gelir gru-
bu yönelik çalışmalar da bir taraftan de-
vam etmeli. Bugün tek bir kız evladımız 
dahi, ailesi onu gönül huzuruyla, güvenle, 
gözü arkada kalmadan bırakabileceği bir 
yurt bulamadığı için eğitim imkânından 
mahrum kalmışsa; bunda Kredi Yurtlar 
Kurumu’nun sorumluluğu olduğu gibi 
TÜRGEV’in de, diğer benzer vakıf anlayı-
şının da sorumluluğu var. Daha çok çalı-
şacağız, daha çok yurt açacağız, böyle bir 
durumun yaşanmasına mümkün olduğun-
ca müsaade etmeyeceğiz. Bu yavrularımızı 
buralarda gayet iyi yetiştireceğiz, bu konu-
da belli kabiliyetlerle bezeyeceğiz.

Aynı şekilde ülkemizin neresinde olursa 
olsun, tek bir vatandaşımız dahi akşam 
karnı aç şekilde yastığına başını koymuş-
sa, bunda devletle birlikte bu alanda çalı-
şan tüm vakıflarımızın, derneklerimizin 
sorumluluğu vardır. İşte şu kışta-kıyamet-
te tek bir kardeşimiz, tek bir ailemiz bile 
sıcak yuvadan mahrumsa, bunda aynı şe-
kilde başta şahsım olmak üzere hepimizin 
sorumluluğu vardır.

Bugün coğrafyamız başta olmak üzere, 
dünyanın dört bir yanında zulüm altında, 
baskı altında inleyen kardeşlerimiz var; 
Suriye’de var, Filistin’de var, Irak’ta var, 
Mısır’da var, Libya’da var, Türkistan’da 
var, Myanmar’da var, Kırgızistan’da var. 
Biz, bu insanların her birine el uzatmak, 
gücümüz-imkânlarımız nispetinde yar-
dımcı olmak mecburiyetindeyiz.

Suriye ve Irak’tan gelen 2 milyon kardeşi-
mize ev sahipliği yapıyor olmamız elbette 
önemli, ama buna bakarak tamam diyeme-

yiz, vicdanımızı tatil edemeyiz. 12 yıl önce 
45 milyon dolar olan uluslararası yardım-
ların miktarını, geçen yıl 4,5 milyar dolara 
çıkarttık. Keşke daha fazla imkânımız olsa 
da bunu 14,5 - 24,5 yapsak. Biliyoruz ki, 
veren el alan elden üstündür.

Kadına Yönelik Şiddet Olaylarıyla 
İlgili STK’larımız Müşterek 
Çalışmalı

Değerli kardeşlerim,

Tabii son günlerde özellikle kadına şid-
det konusunda gelinen nokta çok üzüntü 
verici boyutlara ulaştı. İşte Özgecan kızı-
mızla ilgili yaşanan olay, yenilir yutulur 
değil. Arka arkaya diğer olaylar da bizleri 
ziyadesiyle üzüyor. Toplumumuzun genle-
rinde aslında böyle nahoş vakalar yoktur, 
nasıl oldu da biz bu hale geldik? Bu ko-
nuda özellikle bu vakıflarımızın, özellikle 
STK’larımızın müşterek çalışmaları çok 
önemli. Yargı, tabii bu vahşete en kısa za-
manda gerekli karşılığı vermelidir. 

Birçok şeyler tartışılıyor, tabii mevcut Ana-
yasamızın kuralları içerisinde daha ileri 
bir ifade kullanmadan ben şunu söylüyo-
rum: Adaletin terazisi yerini, milim şaşma-
dan bulmalıdır. Bunun olması şart. Üstat 
ne diyor: “İnsandır sanıyordum mukaddes 
yükü hamal, hamallık ki sonunda ne rütbe 
var, ne de mal.”

Şimdi bizim üzerimizde böyle bir mukad-
des yük var, bunun gereğini yerine getirme-
miz lazım. Daha fazla Özgecanlar görmeme-
miz lazım, bu olayları yaşamamamız lazım. 
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Baba Mehmet Bey’in o irfan dersi, gerçek-
ten unutulacak bir ders değildi. Baba, bü-
tün bu acılar içerisinde tüm insanlığa bir 
irfan dersi verdi. Burada, hepimizin ortak 
almamız gereken dersler de var ayrıca. Ben 
kendilerine, anneye-babaya bu noktada 
da Allah razı olsun diyorum. Onlar tahrik 
unsuru olmadılar, tam aksine hem teenni 
unsuru oldular. Hem de bu ülkede, “Bak 
böyle babalar da varmış, böyle anneler de 
varmış” dedirttiler.

Kardeşlerim,

Rütbe beklemeden, mal beklemeden, hiç-
bir şey beklemeden tehditlere, saldırılara, 
sıkıntılara göğüs gererek bu yolda yürüye-
ceğiz. Biz, bu milletin bir defa sorumlulu-
ğunu üstlenmiş insanlar olarak, üzerimize 
düşeni yapacağız. Bize bu milletin duası 
yeter. Bize samimi bir gülümseme, samimi 
bir teşekkür yeter. Biliyoruz ki, şöyle kalp-
ten sökülüp gelen bir “Allah razı olsun” 
sözü hedefini bulmada oktan etkili, kur-
şundan hızlı bir duadır.

TÜRGEV’de vazife yapan her bir kardeşi-
min bu anlayışla, bu hassasiyetle görevini 
yürüttüğüne, yürüteceğine inanıyorum. 
Hakikaten İstanbul Silivrikapı yurdunu 
gezdim-gördüm biliyorum. Aynı şekilde 
Kartal Anadolu İmam Hatip’in yanındaki 
yurdu gezdim-gördüm biliyorum. Gerçek-
ten insanımıza, kızlarımıza insanca yaşa-
yabilecekleri, geleceğini hazırlayabilecek-
leri bu yurtları kurdukları için kendilerine 
çok teşekkür ediyorum. Kadıköy’ü bilirim, 
Fatih’i bilirim, Belediye Başkanlığım dö-
neminde yine oraları bizler hazırlamıştık, 
oraların durumunu bilirim. Ama şimdi 

TÜRGEV, çok çok daha ileri bir seviyeye 
geldi. Yeni açtıkları yurtlarla, hamdolsun, 
hakikaten kızlarımıza adeta farklı bir 
onur, farklı bir özgüven kazandırdıkları 
için teşekkür ediyorum.

Bu duygularla açılışını yaptığımız 8 yur-
dumuzun bir kez daha ülkemize, evlatları-
mıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu yurt-
larda kalarak, eğitim hayatlarını sürdüren 
tüm öğrencilerimize başarılar temenni 
ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun 
diyerek, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derne-
ği’mizin Sayın Başkanı, değerli üyeler, 
değerli kardeşlerim, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor, 28 Şubat’lar Bin Yıl Sürmez 
programının başarılı geçmesini, ülkemiz 
ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum.

Programı düzenleyen AKDER’in Sayın Baş-
kanına, programında emeği geçen herkese, 
tüm konuşmacılara, hazırlıkları sürdüren, 
ön hazırlıkları yapan tüm kardeşlerime 
yine özellikle teşekkür ediyorum.

Sözlerimin hemen başında dün vefatının 
4’üncü seneyi devriyesini geride bıraktı-

Yasaklanmak İstenen 
Başörtüsü, Bugün Üniversite ve 

Kamuda Serbest

28 Şubat’lar Bin Yıl Sürmez  Programı | Ankara | 28 Şubat 2015 
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ğımız Profesör Doktor Necmettin Erbakan 
Hocamızı rahmetle, minnetle, şükranla 
yad ediyorum. Hocamızın milletimize bı-
raktığı manevi mirasının gelecek nesiller 
tarafından da örnek alınacağına, takip edi-
leceğine inanıyorum. Bir kez daha Hoca-
mıza Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum, 
Rabbim mekânını Cennet eylesin diyorum.

Değerli kardeşlerim,

Ülkelerin, milletlerin, insanların hayat-
larında önemli dönem noktaları, önemli 
yıldönümleri vardır. Bunların bir kısmı 
aydınlığa çıkışın, yeni bir dönemin perde-
sinin açılışının müjdesidir. Bizim için Re-
sulü Zişan Efendimizin doğum tarihi olan 
miladı takvimle 571 böyle bir tarihtir. Aynı 
şekilde milletimiz için Malazgirt Zaferi’ni 
ifade eden 1071, Osmanlı’nın kuruluş ta-
rihi kabul edilen 1299, İstanbul’un Fethi 
olan 1453 böyle tarihlerdir. Millet Meclisi-
mizin açılış tarihi olan 1920 de böyle bir 
tarihtir.

28 Şubat’ta Demokrasi Katliamı 
Yaşandı

Bir de karanlık tarihler, acı yıldönümleri 
vardır, Cumhuriyet dönemine baktığımız-
da, 1960, 1971, 1980 hep böyle tarihler-
dir. Bir de 1997 var tabii, 28 Şubat 1997, 
bundan tam 18 yıl önce bugün Türkiye bir 
demokrasi faciası, bir demokrasi katliamı 
yaşamıştır. Adına “Post-modern darbe” de-
diler, ama aslında bu milletin değerlerine, 
inançlarına, kültürüne karşı başlatılmış 
fütursuzca bir saldırıydı. 28 Şubat bu ko-
nuda bir ilk değildi, son da olmadı. Milli 

Şef özlemi içinde olanlar, 1960 darbesini 
yapanlar neyin peşinde ise, 28 Şubat’ı ya-
panlar da aynı şeyin peşindeydiler. Onun 
izdüşümü olan 1980 darbesini yapanlar 
neyi murat ediyorlarsa, 28 Şubat’ı gerçek-
leştirenler de aynı gayeyi taşıyorlardı. Aynı 
şekilde 17-25 Aralık darbe teşebbüsünde 
bulunanlarla, 28 Şubatçıların hiçbir farkı 
yoktu.

Görünüşte belki isimler farklıydı, yöntem-
ler farklıydı, söylemler farklıydı, ama amaç 
hep aynıydı. Amaç, ülkenin yönetimini 
millete vermemekti, amaç, milletin kendi 
inancıyla, kendi tarihiyle, kendi değerle-
riyle, kendi kültürüyle, kendi yönetimiyle 
söz sahibi, iktidar olmasını engellemekti. 
İktidar sahibi olmayı engellemeye gayret 
edenler bunu başarabildiler mi? Hayır. Fa-
kat onlar öyle kararlıydılar ki, her ihtilalde, 
her müdahalede gerekirse milyonlarca in-
sanın canından olmasını göze almışlardı.

Bizim milletimizin devlet terbiyesi, kendi 
varlığına kastetmiş olsa dahi devleti temsil 
edenlere fiili mukavemete izin vermediği 
için böyle bir faciayla karşılaşılmadı. Al-
tını çizerek ifade ediyorum bunun sebebi 
kesinlikle bu darbeleri yapanların aklı, vic-
danı, ahlakı değil, sadece ve sadece milleti-
mizin ferasetiydi, basiretiydi.

Aynı feraset şartlar normale döner dön-
mez, milletin kendi iradesini ortaya koya-
rak, kendi temsilcilerine sahip çıkmasını 
da sağlamıştır. Demokrat Parti ve Rahmet-
li Menderes işte bu anlayışın ürünü olarak 
hükümete geldi, Rahmetli Özal yine bu 
anlayışın ürünü olarak bir ihtilal dönemi-
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nin ardından milletiyle bütünleşti. 2001 
yılında arkadaşlarımla birlikte kurduğum 
siyasi parti de bir yıl sonra, iktidara gele-
rek aynı şekilde milletin gönlündeki yerini 
aldı. Milletimiz hiçbir zaman darbecilere 
ülkeyi ilanihaye emanet etmedi, ama bu 
süreçlerde pek çok acı yaşandı az önce ek-
randa izlediğimiz gibi.

Rahmetli Menderes’in idamı hala milleti-
mizin gönlünde kanayan bir yaradır, ama 
onu idam edenler, onun idam kararını 
verenleri kimse hatırlamıyor. 12 Eylül’de 
suçlu olup olmadıklarına bakılmaksızın 
sırf bir o taraftan, bir bu taraftan anlayı-
şıyla darağaçlarına gönderilen fidan gibi 
delikanlıların acısı hala yüreklerimizde ta-
zedir. Aynı şekilde 28 Şubat’ta okulundan, 
işinden, hatta vatanından edilen, haksız 
yere eziyete uğrayan, zulme maruz kalan 
insanların yaşadıkları da tüm canlılığıyla 
gözlerimizin önündedir.

Sadece ve sadece başörtüsü taktığı için 
üniversitelerimizin kapısından çevrilen-
ler, imam hatip okullarında okuduğu için 
dindar olabilmek veya dindarlığının gere-
ğini yerine getirebilmek için bir gayretin 
içerisinde olmak, orada okumak için gay-
ret edenlerin 28 Şubat zulmünün içinde 
nasıl yaşadıklarını burada birçok anne-
baba gördüğü gibi, ben de bir baba olarak 
yaşadım. Sadece ve sadece bir siyasi par-
tide faaliyet gösterdiği, hatta yalnızca ona 
muhabbet beslediği için olmadık tacizlere 
maruz kalan insanlar oldu. Okullarda cadı 
avına çıkıldı, iş yerlerinde cadı avına çı-
kıldı, sokakta, hatta camilerde cadı avına 
çıkıldı. Din adamı kisvesinde başörtüsüne 
füruat diyenler çıktı ortaya.

Kapatılmak İstenen İmam 
Hatipler Bugün Milletin 
Gözbebeği

Meşru hükümete “gitsin” diyenler, “Bece-
remediniz, artık bırakın” diyenler darbe 
rejiminin ürünü hükümeti “Hayırlı olsun” 
diyerek sevinç çığlıklarıyla karşıladılar. 
Türkiye’nin her meselesi çözülmüş de, 
sadece bu meselesi kalmış gibi tüm ku-
rumlar, tüm kuruluşlar, tüm insan gücü 
bu iş için seferber edildi. Takipler yapıldı, 
tahkikatlar yapıldı, soruşturmalar açıldı, 
mahkemeler kuruldu. Sonuçta birkaç istis-
na dışında bunların hepsi sonuçsuz kaldı. 
Yasaklanmak istenen başörtüsü, bırakın 
üniversiteleri artık hamdolsun kamuda da 
serbest hale geldi.

Kapatılmak istenen imam hatipler, yeni-
den milletimizin gözbebeği kurumları ha-
line geldi. Göreve geldiğimizde, Türkiye’de 
imam hatiplerde 60 bin öğrenci vardı, orta 
kısımlar açıldıktan sonra şimdi hamdol-
sun, 1 milyona yakın imam hatipli öğrenci 
var.

Bunlar zorla olan şeyler değil, bunlar ar-
zuyla olan şeyler. Açın önünü, nereye git-
mek istiyor? İmam hatibe, gitsin. Nereye 
gitmek istiyor? Meslek lisesine, gitsin. Ne-
reye gitmek istiyor? Fen lisesine, Anadolu 
Lisesine gitsin, bu bir yarış. Bu yarışı ya-
pan yavrularımızın önünü tıkamak değil, 
alternatiflerle onların önünü açmamız ge-
rekiyor, bunu başarmamız gerekiyor. İşte 
şimdi bu kilitler kırıldı, yavrularımızın 
önü açıldı, nereye istiyorsa, nereyi başarı-
yorsa oraya gitmenin adımlarını atıyoruz.
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Kapılarına kilit vurulmak istenen Kur’an 
kursları daha da yaygınlaşarak faaliyetleri-
ni sürdürüyor, hatta Kur’an dersleri, siyer-i 
nebi dersleri seçmeli ders olarak tüm okul-
larda okutulabiliyor.

Siyasetten tasfiye edilmek istenen kadro-
lar bugün ülkeyi yönetiyor. Bürokrasiden 
kökü kazınmak istenen insanlar her ku-
rumda en üst noktalarda bulunuyor. Elden 
ele dağıtılan listelerle ticari faaliyetleri 
sona erdirilmek istenen firmalar işlerini 
daha da büyülterek, yollarına devam edi-
yor. Yarasa diye hakaret ettikleri insanlar 
milletin umudu, milletin önderi oldular.

Ama bu süreçte yol açılan mağduriyetle-
rin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkla-
rın acısı yüreklerde tabii ki sonsuza kadar 
kalacak, onlar bedel ödediler, onlar çok acı 
çektiler. Üniversite kapısında başörtüsü 
hoyratça çekilerek alınmak istenen yavru-
larımızın gözyaşları hiçbir zaman unutul-
mayacak, onların annelerinin feryatları, 
onların annelerinin gözyaşları hiçbir za-
man unutulmayacak. Önlerine katsayı du-
varları örülerek, kaymakam, hakim, vali, 
doktor, mühendis olması engellenen imam 
hatipli öğrencilerin ahı bunun müsebbip-
lerini hiçbir zaman rahat bırakmayacak.

Benim 3 Yavrum Katsayı Engeli 
Yüzünden Ülkemde Okuyamadı

Tabii bunu ancak bedel ödeyen anne-baba-
lar bilir, bedel ödemeyenler bilmez, çün-
kü bunun bedelini ben de bir baba olarak 
ödedim. Benim de 3 tane yavrum aynı 
şekilde bu katsayı engeliyle ülkemde oku-
yamadı, yüksek puan almalarına rağmen 

katsayı engeli sebebiyle okuyamadılar. 
Çünkü gördük, “Öz yurdunda garipsin, öz 
vatanında parya”, öyle bir noktaya gelmiş-
ti. Ama ne oldu, işte bunlar yavrularımızı 
ilim sahibi yaptılar;  burada okuyamadılar, 
işte gittiler Avustralya’da okudular, gittiler 
Almanya’da okudular, gittiler Amerika’da, 
İngiltere’de, buralarda okudular. Kendi ül-
kesinde eğitim görmesi engellendiği için 
yurt dışına gitmek, gurbete gitmek zorun-
da kalan, anasından, babasından, sevdik-
lerinden koparılan insanların vebalinden, 
işte buna sebep olanlar kurtulamayacak.

Seçimle iş başına gelmiş bir hükümetin, 
halkın oylarıyla iktidara gelmiş siyasi par-
tilerin meşru haklarını, kirli senaryolarla, 
iftiralarla,  kumpaslarla ellerinden alan-
ları bu millet asla affetmeyecek. “Rejimi 
koruyoruz” bahanesiyle milleti soyanlar, 
ülkenin kaynaklarını birilerine peşkeş çe-
kenler, tarih önünde asla kedilerini ibra 
edemeyecekler.

Nasıl bu millet, Milli Şef dönemini kâbus 
gibi hatırlıyorsa, 1960 darbesini yapanla-
rı 55 yıl sonra dahi lanetle anıyorsa, 1980 
darbesini yapanları 35 yıl sonra sorguya çe-
kiyorsa, 28 Şubat’ın failleri de aynı şekilde 
mahşeri vicdanda mahkûm olmuşlardır.

Aslında biz 28 Şubat’ı hukuk önünde de 
mahkum etmek için üzerimize düşeni yap-
tık. Ama aynı çarpık anlayışın bir başka 
tezahürü olan paralel devlet yapılanması-
nın, emniyet ve adalet sistemi içinde yol 
açtığı sıkıntı, bu davanın sağlıklı şekilde 
yürümesini engelledi. Evet, paralel devlet 
yapılanması; 28 Şubatçıların, 1960 darbe-
cilerinin, 1980 ihtilalcilerinin yapmak is-
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tediklerini cemaat görüntüsü, hizmet kılıfı 
altında yapmak isteyen bir yapının adıdır. 
Zaten bunun için biz 17-25 Aralık hadise-
sine ne diyoruz? Darbe teşebbüsü diyoruz.

28 Şubatçıların 1998’de beni mahkum 
ettirmeleri şahsımla değil, temsil ettiğim 
değerlerle, onun devamıyla ilgili bir davay-
dı. Düşünün ki, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
Talim Terbiye Kurulu’nun teyit ettiği, tes-
cil ettiği, tavsiye ettiği bir dörtlüğü okudu-
ğum için tuttular içeri attılar. Gerekçe dev-
leti yıkmak; bir dörtlükle devleti yıkacağız, 
bunları yaşadık, ama elhamdülillah, nere-
den nereye geldik.

17-25 Aralık darbe teşebbüsünde bulunan-
lar da aynı şekilde şahsımı değil, doğrudan 
milletin değerlerini, tarihini, medeniyetini 
hedef almıştı. Milletim, 1999’da cezaevin-
den çıktığımda beni nasıl bağrına bastıysa, 
kurduğumuz partiyi iktidara, şahsımı baş-
bakanlığa layık gördüyse, 2014’te de aynı 
şekilde sahip çıktı, yüzde 52’lik bir destek-
le Cumhurbaşkanlığı makamına getirdi.

Kardeşlerim,

Bizim davamız bu milletin davasıdır, 
çünkü bizim yolumuz milletin yoludur. 
Hamdolsun, bugüne kadar milletimiz bizi 
sahipsiz, yalnız bırakmadı. Biz de, milleti-
mize mahcup olmadık.

Hakkımda İdam Cezası İstendi

Değerli kardeşlerim,

28 Şubat’ı yaptıktan sonra kendilerini öyle-
sine güçlü, öylesine muktedir görüyorlardı 

ki, hatırlayın, “28 Şubat bin yıl sürecek” 
diyorlardı. Bunlar keramet sahibiydi ve ke-
rametlerini de gördük, yalancının mumu 
yatsıya kadar yanıyor ve o kadar sürdü. 
Kendilerince kuytulara, karanlık köşelere 
mahkûm ettikleri insanların akıbetlerin-
den öylesine emindiler ki, onlara ‘yarasa’ 
diyorlardı. Aynı şekilde 28 Şubat’ı yaparak 
hedef aldıkları tüm değerlerin sembol-
lerinden biri olarak gördükleri şahsımın 
siyasi hayatımı bitirdiklerine öylesine 
emindiler ki, “Muhtar bile olamaz” diye 
manşetler atıyorlardı. Çok iyi tanıdığınız 
bir savcı, benimle ilgili 146’ncı maddeden 
davayı açtığında şok oldum. Hemen 3 saat 
ifadeden sonra, nöbetçi hakimin karşısına 
çıktım. Fakat hakim beyin yüzünde tebes-
süm vardı, o biraz beni rahatlattı, fakat 
“İdamın isteniyor” deyince orada şaşırdım. 
İçeride verdiğim ifadelerle, bu istenen şe-
yin pek de uyumlu olmadığını gördüm. 
Ben, Belediye Başkanı olarak neler yap-
tığımı anlattım, ama orada istenenin çok 
farklı olduğunu gördüm. Elhamdülillah, 
arkadan takipsizlik kararı geldi, istenen 
idam, gelen takipsizlik. Demek ki, tezgâhı 
iyi kuramamışlar. Tezgâhı iyi kuramadık-
ları için tezgâh orada bozuluverdi. Niye? 
Kaderin üstünde bir kader vardır.

Sizin birliğiniz, sizin beraberliğiniz, sizin 
bütünlüğünüz, sizin dualarınız hamdol-
sun bu yolculukta bizi hiç yalnız koymadı.

Bugün şöyle bir geriye dönüp baktığımız-
da, 28 Şubat’ın da, aynı çizgide başlatılan 
daha pek çok teşebbüsün de akamete uğ-
radığını, boşa çıktığını görüyoruz. Bu mil-
let, 28 Şubatların değil, kendi iradesinin 
bin yıl süreceğini eline geçen her fırsatta 
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haykırmıştır, göstermiştir. Bu millet, kendi 
iradesine saygı duyanı, kendisine hizmet 
edeni değil muhtar; memlekete Cumhur-
başkanı yaptığını göstermiştir. Bu millet, 
kendi verdiği imkânları, kendisine ihanet 
için kullananları asla affetmeyeceğini, ilk 
fırsatta hesabını soracağını, defterini düre-
ceğini de göstermiştir.

Ama burada bize çok önemli bir görev dü-
şüyor. Türkiye’nin bir daha 28 Şubat’ları 
yaşamaması için, bu tür darbelere, darbe 
teşebbüslerine fırsat veren, imkân veren, 
cesaret veren sıkıntıları çözmemiz, tüm 
unsurları ortadan kaldırmamız gerekiyor. 
Bunun için elbette önce sağlam bir duruş 
ortaya koymamız gerekiyor.

Hamdolsun, 2007’de 27 Nisan bildirisinde 
bu duruşu sergiledik. Eğer 27 Nisan bil-
dirisinde bu duruş sergilenmeseydi, eğer 
geri vitese takılsaydı, bugün burada ol-
mazdık. Ama o 27 Nisan bildirisi cevabını 
kararlılıkla alınca, işte o bir kırılma nokta-
sıydı, hamdolsun devran farklı dönmeye 
başladı. 2013’ten önce Gezi Olaylarında, 
ardından 17-25 Aralık’ta yine bu duruşu 
sergiledik, kamuoyunda bilinen, bilinme-
yen pek çok hadisede bu duruşu sergile-
dik. Eğer böyle davranmasaydık inanın 
Türkiye, 28 Şubat’tan, 12 Eylül’den, 27 
Mayıs’tan da beter dönemler yaşayabilirdi. 
Çünkü ülkemizin gelişmesini, ülkemizin 
kalkınmasını, milletimizin güçlenmesini 
sadece içerideki odaklar değil, bilesiniz 
ki dışarıdaki odaklar da ciddi bir şekilde 
engellemek, bölmek, parçalamak istiyor-
lar ve bunun gayreti içerisindeler. Şu anda 
bitti zannetmeyin, bu süreç hala devam 

ediyor, ama buna karşı kararlı bir şekilde 
mücadelemizi sürdüreceğiz.

Türkiye’yi Mısırlaştırmak, 
Suriyeleştirmek İsteyenlere Fırsat 
Vermedik

Siyasi ve sosyal kaos oluşturarak Türkiye’yi 
Mısırlaştırmak isteyenlere, Suriyeleştir-
mek isteyenlere fırsat vermedik ve ver-
meyeceğiz.  Ekonomik olarak Türkiye’yi, 
Yunanistan’laştırmak isteyenlere de izin 
vermedik. Şimdi bu kazanımları daha güç-
lü, daha büyük bir atılımla tahkim etmek 
mecburiyetindeyiz, buna mecburuz. İşte 
bunun için yeni anayasa diyoruz, işte bu-
nun için Başkanlık Sistemi diyoruz. Bir 
daha kimse, 27 Mayıs’lara, 12 Eylül’lere, 
28 Şubat’lara, 17-25 Aralık’lara teşebbüs 
edemesin diye ‘Yeni Türkiye, Yeni Anayasa 
ve Başkanlık Sistemi diyoruz. İstikrarsız-
lıktan, zayıflıktan, bölünmüşlükten, ça-
tışmalardan beslenenlerin önünü ilelebet 
kesmek için ‘Yeni Türkiye’, Yeni Anayasa 
ve Başkanlık Sistemi diyoruz. Türkiye’nin 
imkânları, kaynakları, potansiyeli, vesayet 
odaklarını arkalarına alan bir avuç imti-
yazlı tarafından yağmalanamasın diye bu 
değişimi istiyoruz. Bu derneğin kurulması-
na sebep olan sancılar, bir daha yaşamasın 
diye bunu istiyoruz.

Bakınız, bugün Fransa’da, İsviçre’de, son 
olarak Avusturya’da Müslümanların gün-
lük hayatlarını doğrudan etkileyecek 
düzenlemeler yapılıyor. Aslında bunlar 
Müslümanlara yönelik ayrımcılığı, yasal 
dayanağa kavuşturan düzenlemelerdir. 
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Adına baktığın zaman sanki Müslüman-
ların lehine, ama hiç de alakası yok. Ken-
dilerine göre inandıkları, güvendikleri bir 
grupla bu toplantıları yapıyorlar ve on-
dan sonra da yeni bir yasa çıkartıyorlar. 
Halbuki, Avusturya’da İslam’ın resmi din 
olarak kabul edilmesiyle devam eden sü-
reç Müslümanlar için çok çok daha iyiydi. 
Onun için bizim başörtülü yavrularımıza 
kapılarını açtılar. O zaman Almanya, ba-
şörtülü kızlarımıza kapılarını açamamıştı.  
Çünkü Almanya’da İslam resmi din değil, 
ama Avusturya’da resmi din. O dönem, 
Avusturya’nın hükümet başkanlarıyla, 
devlet başkanlarıyla bizim çok çok önemli 
görüşmelerimiz olmuştu, güzel bir süreç 
vardı. Ama şu anda gelinen süreç, iç açıcı 
değil. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanımı-
zın da yaptığı güzel bir açıklama var. Bu sü-
reci yakından takip ediyoruz, samimiyetle-
rini göreceğiz. 

Bir taraftan Avrupa Birliği Müktesebatı 
diyeceksin, ama bir taraftan da müktese-
bata tamamıyla ters adımlar atacaksınız. 
Olay farklı bir zemine doğru kayıyor, bu 
kayışı durdurmak zorundayız. Bu ülkeler-
de adeta yeni 28 Şubat’lar ihdas ediliyor. 
Bu ülkelerdeki kardeşlerimizin haklarını 
daha etkili şekilde savunabilmek için ‘Yeni 
Türkiye’yi, Yeni Anayasayı, Başkanlık Sis-
temini istiyoruz.

Savunma Sanayimizi Ayağa 
Kaldırmak İçin Harekete Geçtik

Savunma sanayi başta olmak üzere ülke-
mizin her alanda kendisine yeterli, dostla-

rına yardımcı bir konuma gelebilmesi için 
Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi istiyo-
ruz. Biz, Türkiye’de savunma sanayini aya-
ğa kaldırmak için harekete geçtik, pek çok 
önemli projeyi hayat geçirdik. Ama açık 
söylüyorum, hala aşamadığımız engeller, 
hala çözemediğimiz sorunlar var.

Silahlı Kuvvetlerimizin dışa bağımlılığını 
hamdolsun yüzde 50’nin altına düşürmüş 
vaziyetteyiz, bunun daha da ileri gitmesi 
gerekiyor. Bir ürün geliştiriyorsunuz, üre-
tim aşamasına geçiyorsunuz, parçaların-
dan birini de dışarıdan alıyorsunuz. Sonra 
bu ürünü dostunuz olan ülkelere satmak 
istediğinizde, bir anda karşınıza, dışarıdan 
alıp kullandığımız o parçanın lisansörleri 
çıkıyor, “Hayır bunu kendiniz kullanabi-
lirsiniz, ama başka kimseye satamazsınız” 
diyorlar. Dost değil miyiz? Biz stratejik 
müttefik değil miyiz?  İşte tüm bu sorunla-
rı süratle aşmak, ülkemizi her alanda hak 
ettiği seviyelere çıkarmak için Yeni Anaya-
sa diyoruz, Başkanlık Sistemi diyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Gördüğünüz gibi 28 Şubat’tan başladığı-
mız mesele, nerelere kadar uzandı. Çünkü 
bunların hiçbiri birbirinden bağımsız, bir-
birinden ayrı hadiseler değil, hepsi aynı 
prizmanın farklı yüzleri. 

Biz, sağlam durursak, biz inancımızdan, 
yaşayışımızdan, davamızdan taviz vermez-
sek, istikametimizi kaybetmezsek gerisi 
kolay. Yektir Allah, diyerek çıktığımız yol, 
bizi mutlaka doğruya ulaştırır.
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Başkalarının bizim kaybettiğimizi sandığı 
her durumun sonunda, zafere ulaştığımızı 
görürüz. İşte ne diyor şair?

“Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader 
vardır

Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar var-
dır

Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar 
vardır

Yanmışsam külümden yapılan bir hisar var-
dır

Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır.”

İşte sizler, o “Yenilgi yenilgi büyüyen za-
ferin” isimlerisiniz. Biz, kaderin üstünde 
bir kader olduğuna iman etmiş insanlar 
olarak, üzerimize düşeni yapacak, müca-
delemizi verecek, ondan sonra da tevekkül 
edeceğiz. 28 Şubat bunun en güzel ispatı-
dır, en güzel örneğidir. 28 Şubat’ı yapanla-
rı milletimiz belki hatırlamıyor bile. Ama 
bizler, ama sizle işte buradayız, dimdik 
ayaktayız. Zulümle abad olanın ahiri ber-
bat olur. Biz, hizmette yarışacağız, hayırda 
yarışacağız, fikirde yarışacağız, sevgide ya-
rışacağız, niyet hayır, akıbet hayır.

Bize bugünleri gösteren Mevlamıza ham-
düsenalar ediyoruz. Allah bir daha bu 
millete, 28 Şubat’lar yaşatmasın, o meşum 
günleri göstermesin diyoruz. 28 Şubat’tan 
aldığımız derslerle ‘Yeni Türkiye’ye, Bü-
yük Türkiye’ye, Güçlü Türkiye’ye doğru 
yürüyüşümüze inşallah hep birlikte de-
vam edeceğiz.

Bu toplantıyı düzenleyen, bu vesileyle siz-
lerle bir araya gelmemizi sağlayan kardeş-
lerimizi bir kez daha tebrik ediyorum.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle 
selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum, sağ 
olun, var olun.
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Değerli kardeşim Sayın Bakir İzzetbegoviç, 
Yeşilayımızın Değerli Başkanı ve yönetim 
kurulu üyeleri, değerli misafirler, hanıme-
fendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyor, Yeşilay Haftamızın 
ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için 
hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Zümrüdüanka 
Ödüllerine layık görülen sporcularımızı, 

sanatçılarımızı, medya mensuplarımızı, 
akademisyenlerimizi, siyasetçilerimizi, 
kurum temsilcilerimizi peşinen tebrik edi-
yorum.

Zümrüdüanka Özel Ödülü takdim edile-
cek olan Sayın Bakir İzzetbegoviç’e de teb-
riklerimi sunuyorum.

Şahsımı da özel ödüle layık gördükleri için 
Yeşilayımızın Başkanına, Yönetim Kurulu 

‘Güçlü Aileler, Güçlü Bir Millet 
Olalım’ Diye 3 Çocuk İstiyorum

 Zümrüdüanka “Yeşilay Enleri” 2015 Ödül Töreni | İstanbul | 4 Mart 2015 
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üyelerine ve tüm mensuplarına teşekkür 
ediyorum.

Böyle bir ödülü almaktan dolayı büyük bir 
memnuniyet duyduğumu özellikle ifade 
etmek istiyorum. Layık görüldüğüm her 
ödül elbette önemlidir, ama bu ödülün be-
nim nazarımda ayrı bir yeri var. Sigara baş-
ta olmak üzere, tüm zararlı alışkanlıklarla 
ve bağımlılıkla mücadele konusunda çok 
özel bir hassasiyete sahip olduğumu her-
halde biliyorsunuz. Bu konudaki tavrımı 
her yerde ve her şart altında gösterdiğim 
tüm kamuoyunun malumudur.

Sigara Bıraktırma Koleksiyonum 
Zenginleşiyor

Kimin cebinde bir sigara paketi, elinde bir 
sigara görsem, o kişinin sigarayı bırakma-
sı için bir mücadelenin içerisine girerim. 
Cebinde paket, elinde sigara gördüğüm o 
kişiden ‘bıraktım’ şeklinde söz alana ka-
dar çaba gösteririm.  Kişi ‘bıraktım’ dedi-
ği anda da hemen kendisinden paketi alır, 
üzerine adını-soyadını, tarihi yazar, hatta 
vaktimiz müsaitse telefon numarasını da 
oraya kaydederim ve bu koleksiyonu sağ 
olsun arkadaşlarımız devam ettiriyorlar. 
Herhalde ciddi bir sayıya da ulaştık. Ta-
bii bu içilen değil, bıraktırılan sigaraların 
koleksiyonu. Bu şekilde sigarayı bırakma-
sına vesile olduğum her insan için, adeta 
yeniden doğuşuna vesile olmuş gibi mut-
luluk duyuyorum. Hamdolsun bugüne 
kadar pek çok yeniden doğuşa, bu zararlı 
alışkanlığın telkine vesile olduğuna ina-
nıyorum. Bu noktada “Sigarayı bıraktım” 
diyenleri zaman zaman takip ettiğimiz de 
tabii oluyor. 

Değerli kardeşlerim,

Zararlı alışkanlıklarla ve bağımlılıkla mü-
cadele, tüm dünyanın gündeminde olan 
bir konu aslında. İktidarımızdan önce yine 
gündemde olan, hatta hatta biliyorsunuz 
anayasamızın 58’inci maddesinin gereği 
olan ve oradaki gençliğin korunması baş-
lığında yer alan bir hükümdür bu. Yasa 
değil, anayasa hükmü. Orada hüküm net, 
“Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, 
uyuşturucu maddelerden, suçluluk, ku-
mar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve 
cehaletten korumak için gerekli tedbirleri 
alır.” Bu kadar açık ve net. Buna rağmen, 
bu mücadeleyi verdiğiniz zaman birileri 
bunu farklı yerlere çekmenin hep gayreti 
içerisine girerler. Yani bu anayasa hükmü-
nü de biz, iktidarımızda getirmedik, sağ 
olsunlar bizden önce bunu getirdiler, onla-
rın da elleri, dilleri dert görmesin, çok ha-
yırlı bir iş yapmışlar.

En gelişmişinden, en geri kalmışına kadar 
tüm ülkeler halklarını bu tehlikeden koru-
mak için yoğun bir gayret içindeler, çok cid-
di bir mücadele veriyorlar. Zaman zaman 
ülkemizde sigara ve uyuşturucuyla müca-
deleye yönelik alınan tedbirlerin eleştiril-
diğini görüyoruz. Halbuki dünyanın pek 
çok ülkesinde bu konuda Türkiye’den çok 
daha ileri, çok daha katı, çok daha müey-
yidesi yüksek uygulamalar var. Biz, kapalı 
alanlarda ve belirli yerlerdeki açık alanlar-
da sigara içilmesini yasakladık. Bu yasağın 
yollar, paklar dahil neredeyse şehirlerin 
tamamına yakınını kapsadığı yerler de var. 
Sigara tüketimini azaltmak için, bu ürün-
lere bizdekinin iki katı, üç katı fazla vergi 
uygulayan ülkeler bulunuyor. Sigara yasa-
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ğına uyulmaması halinde gerçekten çok 
ciddi, büyük para cezalarının, hatta başka 
yaptırımların söz konusu olduğu ülkeler 
mevcut. Bizim bu konudaki uygulamaları-
mız, geçmişe göre iyi olabilir, ama hala pek 
çok ülkenin gerisinde, bunu da bilmenizi 
istiyorum.

Zararlı Alışkanlıkları Önlemede 
Yasakların Etkisini Görmezden 
Gelemeyiz

Elbette, bu sadece yasayla, sadece yasakla, 
sadece cezayla yürütülebilecek bir müca-
dele değil. Ama yasanın, yasağın, cezanın 
etkisini de görmezden gelemeyiz. Bunun 
yanında, zararlı alışkanlıklara karşı top-
lumsal bir duyarlılık, sosyal bir reaksiyon 
oluşturmak mecburiyetindeyiz. Hani “Ma-
halle baskısı” diyorlar ya, işte bu konuda 
gerçekten güçlü bir mahalle baskısı lazım. 
Sigara içenin ayıplandığı, uyuşturucu kul-
lananın adeta ağır hasta muamelesi görüp, 
derhal tedaviye alındığı bir toplumsal orta-
mı hep birlikte tesis etmeliyiz.

Hatırlayanlarınız çoktur, 1989 yılına kadar 
bırakın kapalı alanları, otobüste, trende, 
uçakta bile sigara içilebiliyordu, hatta hat-
ta uçaklarda alkollü içkiler de veriliyordu. 
Uzun otobüs yolculukları, tren, uçak yol-
culukları sigara içmeyenler için adeta bir 
eziyetti, cefaydı. Aman ya Rabbi, ne çileler 
çekerdik. Biz, 2008 yılında kapalı alanlar-
da sigara içmeyi yasaklayana kadar kahve-
hanelerde, düğün salonlarında, hatta spor 
salonlarında, iş yerlerinde, pek çok yerde 
benzer bir durum söz konusuydu. 

Birileri bu yasaktan şikâyetçi olabilir, ama 
milletimizin ben inanıyorum ki kahir ek-
seriyeti aynı sebepten bize dua ediyor, te-
şekkür ediyor. Çünkü burada insanlığın 
menfaati var, geleceğimizin bu noktada 
menfaati var. Hatta sigara içenlerin de as-
lında çok büyük bir kısmının bu sınırla-
maları desteklediğini de biliyorum, çünkü 
kendileri içiyor olsa bile, onlar da bundan 
rahatsız. Bu konunun demokrasiyle, insan 
haklarıyla, farklılıklara saygıyla bir ilgisi 
kesinlikle yok. Tam tersine, bu tür alışkan-
lıkları bireyin kendine ve topluma karşı 
olan sorumluluklarını ihmali olarak de-
ğerlendirmek gerekiyor.

İnsan haklarına, sigara içilmesine göz yu-
marak değil, sigara içilmesine engel ola-
rak riayet edilir. Çünkü hak burada var. 
Düşünün, bir evde beyefendi sigara içiyor, 
ama hanımefendi içmiyor, belki tam tersi 
de olabilir, bu durumda sigara içmeyenler 
zulme maruz kalıyor. 

Zararlı Alışkanlıklarla Mücadele 
Benim Vazifemdir

Değerli kardeşlerim,

Zararlı alışkanlıklarla ve bağımlılık müca-
dele, evet, benim bu ülkenin geçmişte Baş-
bakanı, şimdi Cumhurbaşkanı olarak, va-
zifemin de gereğidir. Ama daha önemlisi, 
bu benim bir baba, bir eş, torun sahibi bir 
dede olarak, ailemden başlayarak kademe 
kademe tüm milletime karşı da sorumlulu-
ğumdur.

Sigarayla mücadele konusunda ne kadar 
hassas isem, her çeşidinden uyuşturucuy-
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la mücadele konusunda da aynı derecede, 
hatta daha fazla hassasım. Yine alkol tüke-
timinin yaygınlaşması konusunda hassasi-
yetim, endişem var.

Tüm bu alışkanlıklar, biri diğerini besle-
yen, biri diğerini doğuran bir felaketler 
zincirinin halkaları gibidir. Hepsiyle bir-
den topyekûn mücadele etmeden, bu yön-
de etkili bir bilinçlenmeyi gerçekleştirme-
den arz ettiğimiz şekilde sağlıklı nesiller 
yetiştiremeyiz.

Bugün batı toplumlarının en büyük soru-
nu, zararlı alışkanlıklar ve bağımlılığın 
pençesinde yitip giden nesillerdir. Öyle ki, 
bu sorun toplumların bizatihi varlığın teh-
dit eder boyuta gelmiştir. Bu hayat biçimi 
beraberinde bencilliğe varan bireyselliği 
getiriyor, o da aile hayatına darbe vuruyor. 
Aile kuramayan insanlar, kimseye karşı 
sorumluluk hissetmeden tek başlarına bir 
hayatı ne yazık ki tercih ediyor. Sonuçta 
artık yaş ortalaması hızla yükselen, nüfu-
su alan, geleceği tehdit altında bir toplum 
ortaya çıkıyor. Nüfus artış hızımız giderek 
azalıyor. Artık ülke nüfusumuzda maale-
sef yaşlanma artıyor. Bu neyi gösteriyor? 
Artık sıkıntı başladı. Hele hele nüfus artış 
hızımızın yüzde 2’nin altına düştüğü an-
dan itibaren, bu bizim için tehlike zilleri 
demektir. Bugün batı toplumları için ifade 
ettiğimiz tehlike, 2050’li yıllardan itibaren 
bizim için geçerli hale gelecek. Bunun için 
aile kültürümüzü güçlendirmeliyiz.

Şahidi olduğum tüm nikâhlarda, en az 3 
çocuk, mümkünse daha fazla çocuk tavsi-
ye ediyorum. Bunu güçlü aileler, güçlü bir 
millet olalım diye istiyorum. Gün ola har-

man ola, ölüp gideceğiz, arkamızdan, ‘Bir 
zamanlar bu ülkede bir Başbakan gelmişti, 
bir Cumhurbaşkanı gelmişti, en az 3 çocuk 
yapın demişti de, biz bu işe inanmamıştık’ 
desinler. 

Değerli dostum eski Alman Şansölyesi 
Schröder’e bir gün dedim ki, “Göreceksiniz 
Alman nüfusu ciddi manada yaşlandı. Siz, 
60’lı yıllarda Türkleri zorla aldınız. Şimdi 
Türkiye genç bir nüfus, bu nedenle genç-
lerimizi yalvara yalvara alacaksınız. Çünkü 
artık, Türk nüfusunun beyaz yakalıları da 
artmaya başladı, onları buraya alacaksı-
nız.’ Vaka bu. Fakat hâlâ bunu anlamayan-
lar, anlamakta zorlananlar var. Beypazarlı 
amca ne diyordu,  “1 olur garip olur, 2 olur 
rakip olur, 3 olur dengi olur, 4 olur bereket 
olur”, gerisi Allah kerim. Bazıları, “Efen-
dim, ama nasıl bakacağız?” diyor. Kusura 
bakmayın, rızkın sahibi ne sizsiniz, ne bi-
ziz, rızkın sahibi Allah’tır, hiç endişe etme-
ye gerek yok.

Anadolu’da bizim birçok arkadaşlarımız 
var; 7 tane kardeş, 7’si de yüksek tahsilini 
yapmış, zengin bir aile de değiller. Multi 
milyarderlere bakıyorsunuz, 1 tane çocu-
ğu var, 2 tane çocuğu var. Bu işin parayla 
pulla alakası yok, onun için de buna önem 
vermemiz lazım.

Kültürümüzü Yavrularımıza 
Aktarmalıyız

Devlet görevini yapacak, az önce okudum 
size anayasa hükmünü. Onun için biz de 
ne yaptık? 81 vilayette üniversitelerimizi 
kurduk, 75 olan üniversite sayımızı 176’ya 
çıkarttık. Ayrıca Türkiye’de şu anda ders-
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lik sayısını hamdolsun hiçbir dönemde gö-
rülmediği kadar artırmış vaziyetteyiz.

Ben ortaöğretimde okuduğumda bizim 
sınıfta 75 öğrenciydik, şimdi öğrenci or-
talaması sınıflarda hamdolsun 30’a düştü. 
Öyle de okullarımız var ki sınıflarda 15-20 
öğrenci bulunuyor. Öğretmen noktasın-
daki açığımızı da giderdiğimiz zaman bu 
iş çok daha güçlü olacak; tabii bu da mil-
li bütçeyle alakalı bir konu. Bu yıl 47 bin 
öğretmen alınacak. Artık okulların inşa-
sı noktasında, fiziki şartlar noktasındaki 
kalite artıyor. Eksiklerimiz yok mu? Var. 
Fakat, bakın biz teksir notlarıyla yetişmiş 
bir nesiliz. Hatta bize ağabeylerimiz teksir 
notlarını bile vermezdi, bu sefer tabii not 
tutmaya gayret ederdik, böyle okuduk ve 
buralara geldik. Ama şimdi birinci hamur 
kağıt kitaplar, her yıl okullar açılırken sıra-
ların üzerine konuluyor.

Tabii ki sadece çocuk sahibi olmak yetmi-
yor; ayrıca bu eğitim-öğretimin yanında 
çocuklarımızı manevi olarak teçhiz etmeli, 
sağlam bir kültürel altyapıyla da donatma-
lıyız. Evet, kültürümüzün yavrularımıza 
aktarılması ve o kültürel bilince kavuştu-
rulması çok ama çok önemli. İnancından 
kopuk, tarihini bilmeyen, medeniyet de-
ğerlerinden bihaber nesiller bu ülkenin 
kıymetinin işaretleridir. 

Pozitivist, maddiyatçı bir hayat anlayışıyla 
yetişen nesiller için zararlı alışkanlıklar ve 
bağımlılık bir el uzatımı mesafesindedir. 
Niçin? Her şeyi araçsallaştıran, her şeyi 
metalaştıran, eşya gibi gören bir zihin dün-
yası her türlü zaafa, her türlü kötü alışkan-
lığa kapıyı sonuna kadar açmış demektir.

Mevlana diyor ki; “Su geminin içine girer-
se onu batırır, altına girerse onu yüzdü-
rür.” Ahmet Yesevi Hazretleri de, “Nefsine 
uyanın yoldaşı şeytan olur” diyor. İnsanlar 
nefislerine mahkum olursa, yani kötü alış-
kanlıkların esiri olursa sonu felâkete gider, 
nefsine hakim olan, kötü alışkanlıklardan 
kendini uzak tutan ise selametle yoluna 
devam eder.

Zihinleri Boş Bırakırsanız, Orayı 
Kötü Alışkanlık İşgal Eder

Kardeşlerim,

Tabiat boşluk kabul etmez. Siz insanların 
kalplerini, zihinlerini eğer boş bırakırsanız, 
gelir orayı her türlü kötü alışkanlık, bağım-
lılık işgal eder. Biz, evlatlarımızı kafalarıyla 
birlikte kalplerini de beslemeliyiz, mutma-
in etmeliyiz, doyurmalıyız. Daha doğumu 
öncesinden başlayarak her aşamada çocu-
ğa ihtiyacı olanları veriyoruz değil mi? Bu 
bir vaka.  Sıkıntı varsa müdahale ediyor, 
eksik varsa takviye yapıyoruz, hep daha 
iyi olması için çalışıyoruz. Aynı şekilde ko-
nuşmaya, anlamaya, düşünmeye başladığı 
andan itibaren de sevgiyle birlikte ihtiya-
cı olan manevi tebriyeyi, ahlaki terbiyeyi 
de çocuğa kazandırmalıyız. Neyin doğru, 
neyin yanlış olduğunu öğretmeden, sade-
ce fiziki ihtiyaçlarını, maddi ihtiyaçlarını 
karşılayarak büyütülen bir çocuk, eninde, 
sonunda yolunu şaşıracaktır.

Bugün bakıyorsunuz, ilkokul çağındaki 
çocuğun ağzında sigara var maalesef, orta-
okul çağındaki çocuk alkolle tanışmış, lise 
çağındaki genç maalesef uyuşturucuyla 
hemhal, artık üniversiteyi söylemiyorum 
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bile. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu 
çocuklara doğruyla yanlışın, haramla he-
lalin, faydalıyla zararlının ölçüsü, kriteri 
verilmemiş demektir.

Ölçünün olmadığı yerde ise savrulma kaçı-
nılmazdır. Biz önce çocuklarımıza doğruyu, 
yanlışı en güzel şekilde öğreteceğiz, sonra 
da buna uyup uymadıklarını yine en sıkı şe-
kilde takip edeceğiz. Tabii her şeyden önce 
de kendimiz onlara örnek olacağız. Ken-
dimiz sigara içerken, çocuğumuza sigara 
içme demenin faydası olmadığını bileceğiz. 
Kendimiz alkol kullanırken, çocuğumuza 
alkol zararlı, demenin boş olduğunu unut-
mayacağız. Kendimiz kumar illetine bulaş-
mışken, çocuğumuzu ondan uzak tutama-
yız. Kendimiz teknoloji bağımlısı, internet 
bağımlısı durumundayken, çocuğumuzu 
bu sorundan azade kılamayız.

İmamı Azam Hazretlerinin meşhur bal 
hikâyesini bilenleriniz vardır. Baldan 
başka bir şey yemediği için sağlığı bozu-
lan çocuğa nasihatte bulunması talebiyle 
kendisine getirilir, malum, çocuğu 40 gün 
sonra getirmelerini ister. 40 gün sonra ço-
cuğu karşısına alıp, “Evladım bir daha bal 
yeme” der. Bunun üzerine çevresindekiler 
kendisine, aynı nasihati daha önce niye 
yapmadığını sorarlar. İmamı Azam da, “O 
güne kadar ben de her gün bal yiyordum, 
40 gün bal yemedim, nefisimi ıslah ettim, 
ondan sonra çocuğa nasihatte bulundum” 
der. Bakalım oluyor mu bu iş? Ha, oldu. O 
zaman kendisine o nasihati yapınca, o da 
tuttu. Kendisine getirilen çocuk da gerçek-
ten o günden sonra yaşadığı sıkıntıyı atla-
tır. Bizler de önce kendimiz yaşayacağız, 
uygulayacağız, ondan sonra çocuklarımı-

za, çevremizdekilere tavsiye edeceğiz, ta-
kip edeceğiz.

Ülkeler Artık Topla, Tüfekle Değil, 
Kötü Alışkanlıklarla Esir Alınıyor

Günümüzde ülkeler artık topla, tüfekle, 
çizmeyle çiğnenerek işgal edilmiyor, bu 
tür alışkınlıklarla toplumlar topyekûn esir 
alınıyor. Maneviyatı güçlü nesillerden bah-
settikçe bazıları rahatsız oluyor. Asıl kötü 
alışkanlıkların, bağımlılığın pençesine dü-
şen nesillerden rahatsız olunmalı. İnancı-
nı, tarihini, kültürünü, medeniyetini bilen 
çocuklar, gençler bu ülkenin geleceğinin 
teminatıdır, kötü alışkanlıklarla, bağımlık-
la mücadelenin en etkili yolu budur.

Bir yandan bu sorundan şikâyet edip, di-
ğer yandan bu sorunun sebebi olan hayat 
biçiminin güzellemesini yapan, kusura 
bakmasın, ya kendini kandırıyordur, ya 
da milleti kandırmaya çalışıyordur. Bunun 
için, devlet olarak, toplum olarak, med-
ya olarak, eğitim kurumları olarak hep 
birlikte kendimize çekidüzen vermemiz 
gerekiyor. Bu mesele sıradan bir sosyal so-
rumluluk konusu değildir,  bu, millet ola-
rak geleceğimizi doğrudan ilgilendiren bir 
beka meselesidir.

Bir kez daha ifade ediyorum; yaşadığımız 
sorunların hiçbiri diğerinden bağımsız de-
ğildir, hepsi de birbiriyle ilişkili, dolayısıy-
la çözüm de aynı şekilde olmalı. Sadece bir 
meseleyi çözmeye çalışmak, suyun için-
deki bir damlayı temizlemeye çalışmak 
gibidir, bu da hiçbir işe yaramaz. Suyu 
topyekûn temiz tutacağız ki içindeki dam-
lalar da temiz kalsın. Yeşilayımızın bu ko-
nudaki çabalarını takdirle takip ediyorum. 
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Kendilerine bu konuda her türlü desteği 
bugüne kadar nasıl verdiysem, bundan 
sonra da vermeye devam edeceğim.

Az önce Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi, 
gerek Yeşilayımız, gerekse Kızılayımız 
uluslararası camiada çok farklı konuma 
yerleşti.

Yeşilay’ın çalışmalarına katkı sağlayan 
herkese huzurlarınızda şükranlarımı su-
nuyorum. Bu hayırlı bir çalışmadır ve ha-
yırda yarışmak lazımdır.  Bu yılki Zümrü-
düanka Ödüllerine layık görülen herkesi 
bir kez daha tebrik ediyor, hepinize selam 
ve saygılarım sunuyorum. 
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Türk Metal Sendikası’nın Değerli Başkanı 
ve Yönetim Kurulu üyeleri, sendikaları-
mızın değerli başkanları, değerli emekçi 
kardeşlerim, tabii bugün hanımefendiler, 
beyefendiler diyemiyorum, sadece hanım 
kardeşlerim diyorum. Sizleri en kalbi duy-

gularımla sevgiyle, saygıyla, muhabbetle 
selamlıyorum.

Daha önce Başbakan olarak iki kez katıldı-
ğım Türk Metal İş Sendikası’nın Hanımlar 
Kurultayına bu defa Cumhurbaşkanı ola-

‘Müftü Karısıyım’ Diye İstismar 
Yapana Ses Çıkarmayanlar, 

Tacize Uğrayanın Acısını 
Deşmek İçin Seferber Oldular

Türk Metal Sendikası Kadın İşçiler 20. Büyük Kurultayı
Ankara | 5 Mart 2015 
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rak katılıyorum, bu benim için ayrı bir gu-
rur vesilesi.

Konuşmanın hemen başında bugün ebe-
diyete uğurlayacağımız kahraman pi-
lotlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 
Ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, 
milletimize başsağlığı diliyorum.

Değerli kardeşlerim,

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Kadın İşçiler 
Büyük Kurultayı’nın yeni bir açılıma, ade-
ta bir milada vesile olmasını diliyorum. 
İnanıyorum ki, sizin bu heyecanınız, bu 
aşkınız, bu kararlılığınız yeni bir dönemin, 
yeni bir anlayışın özellikle sendikacılık 
hayatına hâkim olmasına bir vesile teşkil 
edecektir. Buna vesile olan, emeği olan, 
katkısı olan tüm kardeşlerimi özellikle 
kutluyorum, kendilerine şükranlarımı su-
nuyorum.

Türk Metal Sendikası’nı bu anlamlı etkinli-
ği başlattığı ve bugüne kadar getirdiği için 
özellikle tebrik ediyorum. Sendikacılığın 
başarılı ve hayırlı bir örneği olarak gördü-
ğüm bu Kurultayın, daha uzun yıllar bu şe-
kilde sürüp gitmesini temenni ediyorum. 
Burada dile getirilen görüşlerin, yapılan 
önerilerin, dalga dalga tüm ülkeye, tüm 
dünyaya yayılacağını düşünüyorum.

Az önce İstanbul şehrinden gelen hanım 
kardeşimizin bu kürsüde yaptığı konuşma 
gerçekten altına hep birlikte imzamızı ata-
bileceğimiz bir konuşmadır. Kendisini ve 
temsil ettiği tüm hanım kardeşlerimi kut-
luyorum, tebrik ediyorum.

İşçi olarak çalışanlardan başlayarak, tüm 
kadınların haklarını korumayı amaçlayan 
bu Kurultayın, aradan geçen 20 yılda bu 
alanda önemli kazanımlara vesile olduğu-
na inanıyorum. “Bir gün değil, her gün” 
sloganıyla yürütülen çalışmaların istikrar-
lı ve samimi bir şekilde sürdürülmesini te-
menni ediyorum.

Suriye’de Felâketin Yükünü En 
Çok Kadınlar Sırtlıyor

Değerli kardeşlerim,

Bugün yakın çevremiz başta olmak üzere, 
dünyanın pek çok yerinde çok büyük acı-
lar yaşanıyor, çok büyük yıkımlar yaşanı-
yor. Sadece Suriye’de ölenlerin sayısı 300 
bini aştı, bu rakamın bir milyona kadar 
çıktığını söyleyenler de var. Beş milyon in-
san kendi ülkesini terk etmek zorunda kal-
dı, aileler dağıldı, ocaklar yıkıldı, insanlar 
mağdur oldu. Tüm bu felaketlerin yükünü 
en çok sırtlananlar ve sırtlayanlar hiç şüp-
hesiz kadınlar.

Sığınmacıları gördünüz değil mi? Televiz-
yon ekranlarında, göç edenleri gördünüz. 
O hanımların, yavrularıyla beraber, sırtla-
rında şöyle evlerinden çıkarabildikleri bir-
kaç çuval veya valizle nasıl Türk toprakla-
rına sığındıklarını gördünüz. O ne çileydi 
değil mi?

İşte dün eşim Türkiye’nin en büyük kam-
pı olan Suruç Kampı’na gitti, orada yeni 
mekânların açılışını yaptılar ve oradaki 
çileyi akşam döndüğünde bana anlattı. 
Bütün bunlar bir sorumluluğun bizim için 
gereğiydi. Ama şimdi buradan dünyaya 
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seslenmek istiyorum. “Ey dünya, ey Batı; 
lafa geldiği zaman kadın haklarını konu-
şuyorsunuz, ancak benim ülkeme sığınan, 
Suriye ve Irak’tan iki milyon insanın hak-
ları konusunda bugüne kadar ne yaptınız, 
ne yapıyorsunuz?”

Herhangi bir destekleri de söz konusu de-
ğil, şu ana kadar bize verdikleri destek 250 
milyon dolar. Bizim yaptığımız harcama 
5,5 milyar dolar. Ama yanımıza geldikleri 
zaman da bize şunu söylüyorlar: “Yaptığı-
nız bu işler her türlü takdirin üzerinde, her 
türlü tebrike şayan, gerçekten çok başarı-
lısınız.” Tamam da, hadi biraz mali destek 
verin dediğiniz zaman, oraya hiç yanaş-
mazlar. Tüm Batı’da ne kadar sığınmacı 
var biliyor musunuz? 150 bin. Bizde ne 
kadar var? 2 milyon. Bütün bu gerçekler 
ortada. Peki, bizdeki bu anlayış neden kay-
naklanıyor? Bu bizim bir medeniyet an-
layışımızın, kültürümüzün, inancımızın 
gereği olarak yaptığımız bir uygulamadır. 
Onun için bu millet büyüktür, onun için 
Türkiye güçlüdür, onun için Türkiye büyü-
meye devam edecektir.

İnsana değer vermeyen hiçbir ülke, büyük-
ler kategorisinde değildir ve olamazlar da. 
İnsana değer vermeyen, insanın acısını 
paylaşmayanları asla büyük olarak kabul 
etmiyorum. Büyüklük, o garibin, o gura-
banın, o fakirin, o yoksulun, o mağdurun, 
o yolda kalmışın, sokağa atılmışın sahiple-
nenlerindir.

Evladının, eşinin, babasının, kardeşinin 
cansız bedeni üzerine kapanıp ağlayan 
mazlum kadındır, yıkılan evinin başında 
gözyaşı akıtan garip kadındır. Eşini kay-

bettiği için yüreği yanan, ama bu arada 
ailesinin tüm sorumluluğunu da üstlenen 
mağdur yine kadındır. Evinden, yuvasın-
dan uzakta verilen o hayat mücadelesini 
evet, sırtında taşıyan aynı şekilde kadın-
dır. Feryadı duyulmayan, gözyaşı fark edil-
meyen, acısı hissedilmeyen bu kadınların 
yaşadıkları insanlığın kanayan yaralarıdır. 
Bir tarafta “Kadın hakları” diye kamuoyu 
ayağa kaldırılırken, diğer tarafta kadının 
doğrudan hayat hakkına yönelik terör kar-
şısında, saldırılar karşısında akıl almaz 
bir duyarsızlık var, bunu görmemiz lazım. 
Bir tarafta eşitlik diye yer-gök inletilirken, 
öteki tarafta sadece zulümde, ölümde, yı-
kımda eşitlik söz konusu olabiliyor, bunu 
görmemiz lazım.

Avrupa’daki, Amerika’daki Kadın 
da, Suriye’deki, Türkiye’deki Kadın 
Değil mi?  

Ayrımcılığa karşı mücadele ederken diğer 
yanda ayrım gözetilmeksizin insan hayatı 
ve insan onuru hunharca, alçakça çiğne-
niyor. Avrupa’daki, Amerika’daki kadın 
da, Suriye’deki, Irak’taki, Myanmar’daki, 
Türkiye’deki kadın değil mi?  Kadına kar-
şı psikolojik taciz yapmak suç da, evini, 
köyünü, mahallesini bombalarla başına 
yıkarak, kadını öldürmek, mağdur etmek 
suç değil mi? Kadının önce yaşama hakkı-
na saygı duyulmalı. Önce kendi kültürel ve 
sosyal hayat alanı içinde kadının o sürdür-
düğü mücadeleye destek vermeyen, kusu-
ra bakmasın, boş konuşuyor. Hayatı her 
an tehdit altında olan, evi başına yakılmış 
bulunan veya her han bu tehlikeyle yaşa-
yan aile fertlerinin her birinin geleceğiyle 
ilgili endişe duyan bir kadına, siz Kadınlar 
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Günü’nü anlatamazsınız. Çünkü o kadın 
her gün varlık, yokluk mücadelesi için-
de. O kadın kendisine hediye verilmesini, 
çiçek uzatılmasını istemiyor, o kadın her 
şeyden önce huzur istiyor, güven istiyor, 
barış istiyor, yaşama hakkına saygı göste-
rilmesini istiyor.

Bunca zulme, katliama ses çıkarmayan hiç 
kimsenin, kadının adını ağzına almaya 
dahi hakkı yoktur. Mısır’da Tahrir Mey-
dan’ında haklarını ararken gök ekin gibi 
biçilen kadınlara, Esma’lara gözünü kapa-
tanın, kadının adını dahi ağzına almaya 
hakkı yoktur.

Kendi ülkesinde her köşe başında bir meta 
gibi alınıp satılan kadınları görmezden gelip, 
inancının gereği olarak örtünen kadınlara 
yasak getirenlerin kadının ismini dahi ağız-
larına almaya hakları yoktur. Kadın istisma-
rı asıl budur, kadın bedeninin istismarı asıl 
budur. Kadının ötekileştirilmesi, kadının sı-
nıf ayrımına tabi tutulması asıl budur.

Birbirlerinden yaratılış bakımından karak-
ter, güç, kuvvet bakımından çok farklı olan 
kadınla erkeği aynı yarışa sokmak, kadı-
nın hakkını korumak asla değildir. Bir eş 
olarak, bir evlat olarak kadını Allah’ın bir 
emaneti olarak görmeyi, Sevgili Peygam-
berimizin Veda Hutbesinde ifade ettiğini 
hatırlatmak isterim. Bu, kadına karşı ay-
rımcılık değil, tam tersi kadını baş tacı et-
mektir, kadını yüceltmektir.

Ayaklarının altına cennet serilen kadının, 
analık vasfına vurgu yapmak, kadına karşı 
ayrımcılık değil, ama tam tersine ona kar-
şı sonsuz bir hürmetin ifadesidir. Bazıları 

diyor ki, “Bize ana demeyin, biz kadınız.” 
Ben diyorum ki, doğuran, doyuran, yetiş-
tiren. Ben anasının ayaklarının altını öpen 
bir evladım. Anacığım ayağını çekerdi, ben 
zorla öperdim. “Benden cennetin kokusu-
nu mu esirgiyorsun anacağım” derdim. 
Şimdi az önce Ergün kardeşimi de dinle-
dik. Bu idrake varmak kolay bir iş değil. 
Cennet babalarının ayaklarının altında de-
ğil dikkat edin, annelerin ayakları altında, 
o makamdır, o makama ulaşmak herkesin 
de kârı değil.

Batı, Kadının İnsan Sayılıp-
Sayılmayacağını Tartışırken, 
İslam Baştacı Etmiştir

Değerli kardeşlerim,

Kadınla erkek arasındaki fıtri farklara işa-
ret etmek kadına karşı ayrımcılık değil, 
tam tersine onun haklarının korunması-
nın, kollanmasının garantisidir. Kadın be-
deninin istismarına karşı çıkmak, onun 
bir meta, bir istismar aracı olarak kullan-
masına itiraz etmek ayrımcılık değil, tam 
tersine kadının onuruna, haysiyetine saygı 
göstermektir. Biz, her türlü ayrımcılığı ret 
eden, her türlü ayrımcılığa karşı çıkan bir 
inancın, bir medeniyetin mensuplarıyız. 
Batıda kadının, insan sayılıp sayılmaya-
cağı tartışılırken, bizim inancımız sadece 
cinsiyetinden dolayı kadını aşağılamayı, 
öldürmeyi katiyen men etmiştir. Hatta Pey-
gamberimiz, kız çocuklarını en iyi şekilde 
yetiştiren, erkek çocuklarından ayrı tutma-
yan babaları cennetle müjdelemiştir.

Bu milletin inancıyla, kültürüyle kadın-
lara yönelik şiddeti, ayrımcılığı yan yana 
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getiren çok büyük haksızlık etmiş olur. 
Töre cinayetleri olarak adlandırılan sorun, 
esasen sadece kadınlarla ilgili değildir. Bu 
ad altında asla tasvip edemeyeceğimiz çok 
sayıda sapkın uygulama var, kadın cina-
yetleri de bunlardan biridir. İşte Mersin 
Tarsus’ta Özgecan evladımızda yaşadığı-
mız bunlardan bir tanesidir. Ama bunun 
üzerinden bir milletin inancının, kültürü-
nün, topyekûn itham altında bırakılması-
na da rıza gösteremeyiz. Yanlışlarla mü-
cadele edeceğiz, doğruları da yaşatacağız. 
Ancak bu şekilde geçmişten geleceğe, ma-
ziden atiye giden bir kültürel devamlılık, 
kültürel akış sağlayabiliriz.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin geçmişte yaşadığı sancılı dö-
nemlerin mağdurlarının başında yine 
kadınlar geliyor. Balkan Savaşlarından, 
Çanakkale’den Kurtuluş Savaşı’na son bir 
asırlık dönemde yaşadığımız tüm yıkım-
ların yükünü kadınlarımız omuzlamıştır. 
Geride kalan ailelere bakarak, hepsi bu 
yükü omuzlamıştır. Gerektiğinde omuzun-
da cephane taşıyarak, cephede su dağıta-
rak bu yükü omuzlamıştır. İnancından, 
kültüründen, tarihinden dolayı taciz edile-
rek, aşağılanarak, hatta itilip kakılarak bu 
yükü omuzlamıştır.

Hatırlayınız, bu ülkenin Meclis’inde sade-
ce başörtülü olduğu için bir Merve Hanı-
ma yapmadıklarını bırakmadılar, hatta va-
tandaşlıktan çıkardılar. Üniversitelerinde, 
diğer eğitim kurumlarında kız öğrencileri 
okulların kapılarından içeriye sokulmadı. 
Benim de iki kız evladım aynı akıbete uğra-
dı. Evlatlarımın dördü de maalesef bir ko-

taya tabi tutuldu, katsayıya tabi tutuldu ve 
bu ülkenin üniversitelerinde okuyamadı-
lar. Niye? “Siz imam hatip mezunusunuz” 
dediler ve Türkiye’nin üniversitelerine 
sokmadılar. Biz, “Kızlarımız okusun, haya-
tın hiçbir alanında geri kalmasın” derken, 
bizim kızlarımızı cebren okullardan dışa-
rı attılar. Biz, kadınlar çalışma hayatında 
erkeklerin gerisinde kalmasın diye gayret 
ederken, birileri başörtülü kadınların ka-
muda, hatta özel sektörde kökünü kurut-
manın mücadelesini veriyordu.

Şimdi erkek ve belli kalıpta bayanlar ka-
muda çalışıyor da, niye diğeri çalışma-
sın, ne farkı var? Bu İngiltere’de oluyor, 
Amerika’da oluyor, Avrupa’nın bütün ülke-
lerinde oluyor da, benim ülkemde niye ol-
masın? Şair ne güzel söylüyor; “Öz yurdun-
da garipsin, öz vatanında parya.” Yeri geldi 
‘Bu ülkenin yüzde 99’u Müslüman’ dediler. 
Ama hanım kardeşlerim, kendi inancının 
gereği başı örtülüyse okullara alınmadı. 
Bu ülkede başörtülü hanım kardeşimin, di-
ğer hanım kardeşlerimden ne farkları var.  
Hepsi bizim yavrumuz bunların, hepsi bi-
zim vatandaşımız, başörtülü kardeşimde, 
başı açık kardeşimde her türlü imkândan 
istifade edecek. Bu ayrımcılık niye? 

Kabataş’ta Tacize Uğrayan 
Hanımefendi Hakaretlere  
Maruz Kaldı

Gezi olayları yaşadık değil mi? Gezi olay-
ları esnasında bir genç kadın ki, genel baş-
kanı olduğum eski partinin bir belediye 
başkanının gelinidir, yanında çocuğu da 
olduğu halde bir grubun Kabataş’ta taci-
zine maruz kaldı. Ne oldu biliyor musu-
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nuz? Kimse o kadını, o hanımefendiyi ta-
ciz edenleri konuşmadı, onları kınamadı, 
onların peşine düşmedi. Tacize uğrayan 
kadına ise etmedik hakareti bırakmadılar. 
Terbiyesizce, ahlaksızca, vicdansızca o ka-
dının üzerine gittiler, gitmeye devam edi-
yorlar. Hatta bu hanımefendiyle ilgili gidip 
incelemesini yapıp, olumlu yazılar yazan 
dört tane bayan köşe yazarına da olmadık 
hakareti de bırakmadılar. 

Hani tacizde esas olan kadının beyanıydı, 
hukuk böyle diyor. Müftünün karısıyım di-
yerek, istismar yapana sesini çıkarmayan-
lar, tacize uğrayanın acısını deşmek için 
seferber oldular. O şahıs, müftünün karısı 
falan değil, tam bir istismar. Bir taraftan 
bakıyorsunuz çarşaflı kadınlara rozet ta-
karken, öteki tarafta çarşaflı kadınları köle 
olarak gösteren sergiler açtılar bu ülkede. 
Milletin değerleriyle uyumlu görünmek 
adına bir yandan çarşaflı kadınlarla resim 
çektirirken, diğer yandan onları zincire 
vurup, sergi salonunun ortasına oturttular. 
“Benim annem de başörtülü” diye edebi-
yat yaparken, aynı zamanda elleri öpülesi 
anaları evlatlarının mezuniyet törenlerine, 
düğünlerine almayıp, gözleri yaşlı şekilde 
kapılardan çevirdiler. Demek ki bunlar 
için önemli olan kadının bizatihi kendisi 
değil, sadece bazı kadınlar; asıl ayrımcılık 
işte budur.

Her ölümden, her acıdan kendileri için elve-
rişli bir malzeme çıkarmanın peşinde koşan-
lar var ya, işte asıl ayrımcı onlardır. Üniver-
site kapısında başörtülü nöbeti bekleyenler 
var ya, işte asıl ayrımcı onlardır. Bu milletin 
kendi bağrından çıkardığı kurumlar olan 
imam hatipleri, meslek liselerini, oralarda 

okuyan kız öğrencilerimizi sırf kendi kalıpla-
rına uymuyor diye tahkir edenler var ya, işte 
asıl ayrımcı onlardır. Tacize uğrayan kadının 
kendisine değil kıyafetine bakanlar var ya, 
işte asıl ayrımcı onlardır.

Güya kadın haklarını savunmak adına or-
taya çıkan bu gibiler, aslında kadınlara en 
büyük hakareti ediyorlar. Ayrımcılığa ma-
ruz kalan, şiddete uğrayarak hayatını kay-
beden, taciz edilen kadınların hakları asla 
bu şekilde savunulamaz. Ne diyor şair:

“Kayalıklarında bir genç öldüğü gün beldenin, 

Halkı seni karanlık rüyalarında görmüş, 

Ey yadı gönlümüzden çıkan afet senin, 

Sevmediklerin değil, sevdiklerin ölürmüş.”

Ben kadına karşı yapılan her türlü ayrımcı-
lığa olduğu gibi, bu tür ayrımcılıklara kar-
şı da bugüne kadar var gücümle mücadele 
ettim, bundan sonra da mücadele etmeye 
devam edeceğim.

İş Hayatında Kadınlara Yönelik 
Pozitif Ayrımcılık Yapıyoruz

Başbakan olarak kadın haklarıyla ilgili 
2010 Anayasa değişikliklerine çok önem-
li değişiklikleri koyduk. Niye? İşi sağlama 
bağlayalım diye. Yasal değil anayasal. Sağ-
lama bağladık, gelecek teminat altında ol-
sun. Bir evlat olarak, bir eş olarak, iki kız 
çocuğu, iki gelin sahibi bir baba olarak, her 
şeyden önce bu benim kendime karşı so-
rumluluğumun, kendime karşı saygımın 
gereğidir.
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Bu vesileyle ne şekilde olursa olsun şiddete 
maruz kalarak hayatını yitirmiş tüm kadın-
larımıza, tüm kızlarımıza cenabı Allah’tan 
rahmet diliyorum. Masuma, mazluma, bil-
hassa da bu durumdaki kadına el kaldıran, 
canını yakan, ölümüne yol açan herkesi de 
lanetle anıyorum.

Değerli kardeşlerim,

Elbette her türlü istismar, her türlü ayrımcı-
lık kötüdür. Ama kadının emeğinin istisma-
rı bir başka kötüdür. Kadının iş hayatında 
maruz kaldığı ayrımcılık bir başka kötüdür. 
Biz, kadının çalışmasına, kendi ihtiyaçları 
için evine, ailesine katkıda bulunmak için 
para kazanmasına asla karşı değiliz. Kari-
yer yapmak isteyen kadının da, kendi işi-
ni kurmak isteyen kadının da yanındayız. 
İş yerlerinde kadınların haksızlığa maruz 
kalmasına, daha düşük ücretle çalıştırılma-
sına, sosyal haklarının kısıtlanmasına asla 
izin vermedik, asla izin vermiyoruz.

Aynı şekilde çocuğu olan kadının annelik 
görevlerini çalıştığı iş yerinin engelleme-
sine de müsaade etmiyoruz. Bunun için 
geçtiğimiz 12 yılda pek çok anayasal, yasal 
değişiklik yaptık. Mevzuat düzenlemeleri 
getirdik. Bugün kadınların iş hayatındaki 
yeri, eskisiyle mukayese edilemeyecek ka-
dar iyi durumdadır.

Sizler, 20 yıldır bu kurultaylarda bu mese-
leleri konuşuyor, tartışıyorsunuz. Değişimi 
bizzat yaşayan, en iyi gören, en iyi takdir 
edecek olan sizlersiniz. Birtakım eksikler, 
birtakım aksaklıklar, yapılması gereken bir-
çok şeyler muhakkak vardır, olabilir. Yalnız 
sizler birliğinizi-beraberliğinizi muhafaza 
ettikçe, kendi haklarınızı koruma konusun-
da kararlı davrandıkça bunların da kısa sü-
rede aşılacağından şüpheniz olmasın.

Her alanda olduğu gibi iş hayatında da ka-
dınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapıyo-
ruz, niçin? Çünkü geçmişten beri gelen çok 
büyük bir boşluk var, çok büyük bir hak-
sızlık var. Bunu süratle telafi etmek için 
pozitif ayrımcılık yoluna gidiyoruz. Bugün 
eğitim konusunda artık kadın-erkek ayrı-
mı diye bir şeyin neredeyse kalmadığını 
görüyoruz.

Vatandaşlarımız erkek çocuklarının oku-
masına önem veriyorsa, kız çocuklarının 
okumasına da en az o kadar önem veriyor, 
burada çok ciddi bir hamdolsun irtifa ka-
zandık. Kız çocuklarını okutmak isteyen 
dar gelirli vatandaşlarımıza, erkek çocuk-
larına göre daha fazla eğitim yardımı yapı-
yoruz, bunlar geçmişte yoktu. Yine kamu-
ya personel alımında, kadın-erkek ayrımı 
bulunmuyor.

İş Kurmak İsteyen Kadınlarımıza 
Avantajlı Krediler Sağlıyoruz

Kendi işini kurmak isteyen kadınlara, er-
keklere göre daha avantajlı krediler, hibe-
ler sağlanıyor. Kadın işçi çalıştıran işve-
renlere ciddi destekler sağlıyoruz. Pek çok 
ilimizde uygulanan SODES projeleriyle bil-
hassa kırsal kesimdeki, nispeten geri kal-
mış bölgelerdeki kadınlarımıza mütevazı, 
ama çok önemli destekler veriyoruz. Tüm 
bu çabalar sayesinde kadınların iş gücüne 
katılımında çok ciddi bir artış sağlandı. 
Sağlıkta yaptığımız reformlarda yine ka-
dınlara, annelere öncelik veriyoruz. Şidde-
te maruz kalan kadınlarla ilgili çok önemli 
reformlar gerçekleştirdik. Ayrıca evinde 
engelli yavrusuna bakan anneye çok çok 
önemli bir destek veriyoruz.  Daha önce 
bunlar yoktu, ama şimdi var. 
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Adli ve idari pek çok düzenlenmeyle kadın-
larımıza yalnız olmadıklarını gösterdik. 
Siyasal alanda kadınların görünürlüğü ki 
az önce ifade edildi, sayı hamdolsun artış-
ta, inanıyorum ki 7 Haziran seçimlerinde 
kadın milletvekillerimizin sayısı artacak-
tır. Her seçimde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde, il genel meclislerinde, beledi-
ye meclislerinde daha fazla kadın temsilci 
yer almaya başladı, belediye başkanlarımız 
arasında da aynı şekilde. Burada sayması 
çok uzun sürecek pek çok çalışmayla ka-
dınlarımızın iş hayatında ve sosyal hayatta 
etkin olmalarını temin ediyor, kendilerine 
destek veriyoruz.

Tabii tüm bunlar olurken benim üzerinde has-
sasiyetle durduğum bir mesele var, onu unut-
mamamız gerekiyor. Her fırsatta Türkiye’nin 
en büyük avantajının genç, dinamik, eğitimli 
ve üreten nüfusu olduğunu söylüyoruz; ama 
nüfusumuz giderek yaşlanıyor.

Eskiden çevremizde çok sayıda 3-5-9-10 
çocuklu aile varken, bugün bakıyorsunuz 
1 çocuk, 2 çocuk var, 3 çocuğu nadiren gö-
rüyorsunuz. Bu durum ülkemizin geleceği 
için çok ciddi bir sorundur. Şunu unutma-
yalım: Güçlü milletler güçlü ailelerle kuru-
lur, güçlü ailelerin teminatı işte bu salon-
dur, Kadınlar Kurultayı’dır.

3 Çocuk Talebim, Ülkem, Milletim 
ve Bizatihi Sizler İçindir

Ailelerdeki çocuk sayısının azalmasının 
elbette çeşitli sebepleri var, ama en önem-
li sebeplerden birinin çalışma hayatında 
yer alan kadının çocuk konusunda isteksiz 
davranması olduğunu biliyoruz. Bu konu-
da sigorta primlerinden süt iznine kadar 
pek çok düzenleme yapıldı, yenileri de ya-
pılıyor. Sizlerden rica ediyorum, sorumlu-

luk makamında Cumhurbaşkanı olarak, bu 
konuda lütfen hassas olalım. Artık Batı’nın 
nüfusu iyice yaşlandı. Eğer şu andaki gibi 
gidersek, biz de aynen Batı’nın akıbetine 
uğramaya doğru gidiyoruz. Çocuk hiçbir işe 
mani değildir; artık devlet-özel sektör, her 
yerde artık kreşler açılıyor, tüm bunların 
yanında bunlara da verdiğimiz destekler 
var. Tam tersine, çocuk her işin bereketidir 
ve çocuk rızkıyla gelir, bunu da biliniz. Ço-
cuk, evin neşesidir, geleceğinin teminatıdır.

Ben katıldığım nikâh törenlerinde en az 3 
çocuk tavsiyesinde bulunduğumda, bazıla-
rı bunu kendilerince dalgaya alıyor. Onlar 
tehlikenin farkında değiller. Bu, ülkemizin, 
milletimizin ve bizatihi sizlerin, kendini-
zin, ailenizin bekası meselesidir. Eğer olay 
paraysa, ülkemizde zenginlerin ailelerine 
bakın, ya 1 çocuğu vardır, ya 2 çocuğu var. 
Niye? Bu başka bir mesele. 

Çalışan kadınların çocuklarına bakabilmeleri, 
onlarla yakından ilgilenebilmeleri için ne la-
zımsa yapıldı, yapılacak, bu konuda en küçük 
bir tereddüdünüz olmasın. Çocuklarımızın 
eğitimi konusunda, sağlık hizmetleri konu-
sunda, diğer hizmetler konusunda hiçbir en-
dişeniz olmasın. Türkiye hamdolsun bu alan-
larda gerçekten çok iyi bir yere geldi, giderek 
ve standartlarını yükselterek, yoluna devam 
ediyor. Hiçbir çocuğumuz imkânsızlıklardan 
dolayı hayata dezavantajlı başlamıyor, ailele-
riyle birlikte kamunun tüm imkânları çocuk-
larımızın emrindedir. Buradaki tüm hanım 
kardeşlerimin bu hususta hassasiyet sahibi 
olduğuna inanıyorum.

Bir kez daha Türk Metal Sendikası 20. Büyük 
Kadın Kurultayı’nın hayırlı olmasını diliyor, 
tüm katılımcıları saygıyla, sevgiyle selamlı-
yor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
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Çok değerli kardeşlerim, çok değerli ha-
nımefendiler, değerli misafirler, sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum.

Başta burada, bu salonda bulunanlar ol-
mak üzere, ülkemizdeki ve dünyadaki 
tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü samimiyetle tebrik ediyorum. Bu 
günün, Türkiye’nin ve dünyanın tüm ka-

dınları için hayırlara vesile olmasını Rab-
bimden niyaz ediyorum.

8 Mart’ı dayanışmanın, dostluğun, kardeş-
liğin günü haline getirmek için çaba göste-
ren herkese teşekkür ediyorum. Tabii, Ka-
dınlar Günü bir gün olmaz, her gün kadılar 
günüdür. Bu güzel toplantıyı düzenleyen 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızı, 

Sadece Bazı Kadınların Hakları 
İçin Mücadele Edenler Gibi 
Değiliz, Hepsini Savunuruz

Dünya Kadınlar Günü Buluşması | İstanbul | 8 Mart 2015 
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Sayın Bakanımızı ve ekibini huzurunuzda 
tebrik ediyorum. Biraz önce hep birlikte 
seyrettiğimiz spot filmde ne diyoruz:  “Ka-
dına Şiddet, İnsanlığa İhanettir.” Bir anne, 
bir eş, bir evlat, bir kardeş, komşu, arkadaş 
olan kadın, hepsinden önce bir insandır.

İnsan da eşrefi mahlukâttır, yaratılmışla-
rın en şereflisidir. Bakınız burada, kadın 
denmiyor, erkek denmiyor, çocuk, yaşlı 
denmiyor; insan deniyor. Kadına kalkan 
her el, tüm insanlığa kalkmıştır. Kadının 
onuruna, haysiyetine yönelik her türlü sal-
dırı, tüm insanlığa yapılmıştır. Hele hele, 
sırf kadın olduğu için öldürülen her kadın-
la birlikte, tüm insanlık da katledilmiş de-
mektir. Meseleye bu açıdan yaklaşmayan-
lar, kusura bakmasın, zihnini ayrımcılık 
fitnesine teslim etmiş demektir.

Kadını ve erkeği, diğer tüm vasıflarından 
önce insan olarak görmeyen herkes, Orta-
çağ Avrupa’sının, cahiliye dönemi seviye-
sinin ötesine geçememiş demektir. Dünya 
bu karanlık dönemleri geride bırakalı çok 
oldu.

Ben, bu tür etkinliklerin, kadının sosyal, 
kültürel, siyasal konumuyla ilgili yanlış 
düşünceler, çarpık uygulamalar konusun-
da ciddi bir toplumsal bilinçlenmeye vesi-
le olacağına inanıyorum. Bu konuda emek 
veren, gayret gösteren, mücadele eden her-
kesi tebrik ediyorum.

Bir evlat, bir eş, bir baba, bir kardeş olarak, 
hayatımın her döneminde, kadınların, eş-
refi mahlûkat vasıflarıyla sahip oldukları 
haklarını savundum, savunmaya devam 
edeceğim.

Dünyamızın yarısını oluşturan kadınla-
rın fikri ve duygusal katkısını karar me-
kanizmalarımıza hakkıyla katabildiğimiz 
zaman, daha yaşanabilir, daha huzurlu bir 
dünyaya erişeceğimize yürekten inanıyo-
rum. Bugün burada, Cumhurbaşkanı sıfa-
tımdan önce, işte bu mücadelemle sizlerle 
birlikteyim.

Değerli kardeşlerim,  
değerli hanımefendiler,

Siyasi hayatımda kadınların ayrı bir yeri, 
ayrı bir önemi var. İstanbul’da İl Başkanlı-
ğı yaptığım dönemden başlayarak, daima 
kadınları siyasi hayatın içinde aktif olma-
ya teşvik ettim. 1994 yılındaki Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı seçimi kampanyamda, 
benim en büyük yardımcım hanım kar-
deşlerimdi. Onlarla birlikte çalmadık kapı, 
adeta ulaşılmadık insan bırakmadık. Bü-
yük başarılara onlarla birlikte imza attık. 
Beraber çalıştığımız kadın arkadaşlarımızı 
kılığına, kıyafetine, işine, gücüne bakarak 
değerlendirmedik. Onların mücadelemize 
fikir olarak, emek olarak ne katacakları-
na baktık. Bunların dışında hiçbir ayrım, 
hiçbir bariyer, hiçbir sınıflandırma asla 
gözetmedik. Çünkü biz, biraz önce de ifa-
de ettim, her şeyden önce karşımızdakilere 
insan nazarıyla bakıyoruz.

İstanbul’da elde ettiğimiz başarının geri-
sindeki sırrı merak edenlere, işte burada 
açıklıyorum; bu sır, hanım kardeşlerimizin 
meseleye sahip çıkmasını sağlayabilmiş 
olmamızdır. Belediyeyi de onlarla birlikte 
yönettik. Haksız, hukuksuz, adaletsiz bir 
şekilde mahkûm edilip cezaevine gönde-
rildiğimde, yine yanımda hanım kardeş-
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lerimiz vardı. Onların gösterdiği tevec-
cühten aldığımız cesaretle siyasi partimizi 
kurduk. Genel Başkanı olduğum partide 
Türkiye’nin en büyük kadın teşkilatlanma-
sını gerçekleştirdik. Şu anda hala öyledir. 
Diğer siyasi partiler kadının sözünü eder-
ler, hiç birinin bu kadar güçlü bir kadın 
teşkilatı olmamıştır. İktidara gelmemizde 
kadınlardan aldığımız yüksek desteğin 
çok büyük payı olduğunu biliyorum, bunu 
yapılan bütün kamuoyu araştırmaları da 
ortaya koymaktadır.

Kadınlarımızın Mağduriyetlerini 
Gidermeye Özel Önem Verdik

Başbakanlığım süresince attığımız tüm 
adımlarda, kadınlarımızın mağduriyetle-
rini gidermeye özel önem verdik. Anayasa 
değişikliklerinden yasal düzenlemelere 
kadar her konuda kadınlarımızın durumu-
na, onların sorunlarının çözümüne ayrı 
bir ihtimam gösterdik. 

2004 yılında yaptığımız bir değişiklikle, 
Anayasamızın 10’uncu maddesine “Kadın-
lar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet 
bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 
yükümlüdür” hükmünü ekledik. Bununla 
da kalmadık, yine aynı maddeye yaptığı-
mız bir ilaveyle, “Bu konuda alınacak ted-
birlerin eşitlik ilkesine aykırı yorumlana-
mayacağı” ilkesini getirdik.  Aksi takdirde 
kadınlara pozitif ayrımcılık içeren tüm 
yasaların, mevzuat düzenlemelerinin Ana-
yasa Mahkemesi tarafından, Danıştay ta-
rafından iptali söz konusu olabilecekti. Bu 
hükümle, bunun da önüne geçmiş olduk. 
Keza 2005 yılında İş Kanununa, “İşveren-
işçi ilişkilerinde cinsiyet başta olmak üze-

re hiçbir nedenle insan haklarına aykırı 
ayrımcılık yapılamayacağı” maddesini ek-
ledik. Yine aynı yıl çıkardığımız Türk Ceza 
Kanunuyla, cinsiyet eşitliği ve kadına karşı 
şiddet konusunda çok önemli yenilikler ge-
tirdik. Belediyeler Kanunu’na, nüfusu 100 
binin üzerindeki yerlerde belediyelerin 
kadın ve çocuklar için koruma evi açma-
sı zorunluluğunu getiren bir madde ilave 
ettik. Gelir Vergisi Kanunu’na, kadınların 
evlerinde imal ettikleri ürünleri vergiden 
muaf tutan bir hüküm ekledik. 

2009 yılında Meclis’te Kadın-Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonunu kurarak, bu yöndeki 
çalışmaların Meclis denetiminde yürüme-
sini temin ettik. 2010 yılında kadın istih-
damının artırılmasına ve eşit işe eşit ücret 
ödenmesine yönelik bir genelge çıkardık.  
Kadın istihdamını teşvik için, işveren 
primlerini devletin ödemesine imkân sağ-
ladık, doğum borçlanmasının kapsamını 
genişlettik. 2012 yılında kadına şiddetle 
ilgili, gerçekten çok ileri düzenlemeler içe-
ren bir kanun çıkardık. Hemen arkasından 
da bunun uygulamasıyla ilgili genelgemizi 
yayımladık.  2013 yılında ilgili mevzuatta 
yaptığımız değişiklikle kamu kurumların-
da kadınlarımızın başörtülü olarak çalışa-
bilmesine imkân sağladık. Bunlar sadece 
temel mevzuat düzenlemeleri…

Ayrıca eğitimden sağlığa, istihdamdan 
siyasal hayata katılıma kadar, kadınları-
mız için pozitif ayrımcılık içeren pek çok 
çalışmayı hayata geçirdik. Eşi ölen dul ka-
dınlara, evladı askere giden, çocuğu okula 
giden annelere maddi destek sağlayacak 
düzenlemeler yaptık. Hepsinden de ger-
çekten çok olumlu neticeler, çok güzel tep-
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kiler aldık. Yaşanan kimi kötü hadiselerin, 
bizim yıllar içinde bu konuda ülkemize, 
milletimize, kadınlarımıza sağladığımız 
kazanımları gölgelemesine lütfen izin ver-
meyelim.

Kanun Çıkarmak Yetmez, 
Zihniyetin Değişmesi Gerekiyor

Değerli kardeşlerim,  
değerli hanımefendiler,

Yapılanlar önemli olmakla birlikte, elbette 
hala kat etmemiz gereken çok yol var, bu-
nun farkındayız. Kanun çıkarmanın, kural 
koymanın yetmediğini biliyoruz. Aynı za-
manda bunları uygulayan kişilerin zihni-
yet dünyalarını değiştirmemiz gerekiyor. 
Bizim kanunu çıkardığımızda gözettiği-
miz hassasiyetler, onu uygulayan poliste, 
jandarmada, savcıda, hakimde olmayınca, 
işler arzu ettiğimiz gibi yürümüyor. Kadı-
na yönelik şiddette, bilhassa cinayetlerde, 
iyi hal indirimi gibi uygulamalarda çok 
dikkatli olunmalı.

Bunun için, her kurumda, her düzeyde eği-
tim çalışmaları yürütülüyor. Önümüzdeki 
dönemde, bu konuda çok daha dikkatli 
olunacağına, hassasiyet gösterileceğine 
inanıyorum. Kanunların daha iyi uygulan-
ması gerekliliğinin yanı sıra, bu kanunla-
rın hitap ettiği sosyal dokuyu da dönüş-
türmemiz gerekiyor. Birey olarak her bir 
vatandaşımızın bu konuda hassasiyet sa-
hibi olmasını temin etmek durumundayız.

Sokakta dövülen bir kadının, o kişinin eşi, 
kızı veya başka bir yakını olması, yapılan 
eylemin yanlışlığını ortadan kaldırmaz. 

Nasıl, herhangi bir kişiye yönelik haksız 
şiddet eyleminde duruma müdahale edili-
yorsa, burada da, aynı hassasiyet sergilen-
melidir. Biz mazlumun, inancına, diline, 
kökenine, fikrine bakmadığımız gibi cinsi-
yetine de bakmayız.

Aynı şekilde biz mağdur edenin de cinsi-
yetine bakmaz, erkek olduğu için onu hoş 
görmeyiz. Açıkça söylüyorum, biz “Erkek-
tir, yapar” asla diyemeyiz, dememeliyiz. Bi-
zim için her can Allah’ın bir emanetidir ve 
tüm imkânlarımızla, tüm gücümüzle ona 
sahip çıkmak mecburiyetindeyiz.

Bu vesileyle, Mersin’de hunharca, alçak-
ça öldürülen Özgecan kızımızı bir kez 
daha rahmetle anıyorum. Geçtiğimiz yıl 
Almanya’da, hiç tanımadığı iki genç kızı 
tacizden kurtarmak isterken öldürülen 
kahraman Tuğçe Albayrak kızımızı rah-
metle anıyorum. Nerede olursa olsun, sırf 
cinsiyetinden dolayı öldürülen tüm kadın-
ları rahmetle anıyorum. Yine buradan, şe-
hitlerimizin annelerine, geride bıraktıkları 
eşlerine, çocuklarına sevgilerimi, saygıları-
mı iletiyorum. Gazilerimize, onların anne-
lerine, eşlerine, çocuklarına sevgilerimi su-
nuyorum. Onların fedakârlıkları sayesinde 
bu ülkenin dimdik ayakta olduğunu asla 
unutmadık, unutmayacağız. Aynı şekilde, 
evlatları terör örgütü tarafından dağa kaçı-
rıldığı için Diyarbakır meydanında kahra-
manca itirazlarını dile getiren, çocuklarını 
talep eden cesur annelere de hürmetlerimi 
sunuyorum.

Evlatlarını, eşlerini, babalarını maden ka-
zalarında, iş kazalarında kaybeden tüm 
anneleri, tüm eşleri, tüm evlatlarımızı bu-



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru

213

radan selamlıyorum. Suriye’de, Mısır’da, 
Myanmar’da, Irak’ta, Filistin’de ve dünya-
nın daha pek çok köşesinde inançları, öz-
gürlükleri uğruna her türlü çileye göğüs 
geren tüm kadınlarımıza saygılarımı ileti-
yorum. Zalimlere karşı kendileri, aileleri, 
toplumları ve tüm insanlık adına karşı ko-
yan, baş eğmeyen bu kadınlar, hem saygıyı, 
hem takdiri ziyadesiyle hak ediyorlar. Al-
lah onlardan razı olsun.

Kadın Emeğinin Sömürülmesine 
Asla Müsaade Etmemeliyiz

Değerli kardeşlerim,

Biz, dünya görüşleri, ideolojileri ne olursa 
olsun bütün kadınların haklarını savunu-
ruz. Kadınların değil, sadece bazı kadınla-
rın hakları için mücadele edenler gibi de-
ğiliz, hepsini savunuruz. Biz insan olarak 
değer verdiğimiz için, kadına karşı fiziksel, 
ekonomik, psikolojik, sembolik her türlü 
şiddete karşı çıkıyoruz. Şiddet uygulanan 
kadının da, emeği sömürülen kadının da, 
mobbinge maruz kalan kadının da yanın-
dayız, yanında olmaya devam edeceğiz. 
Tabii işadamları var, işkadınları var, emek-
lerini sömürüyorlar. Emeğin sömürülme-
sine asla müsaade etmemeliyiz. Ben bunu 
da bir taciz olarak görüyorum. Asgari ücre-
te bile layık görmeyenler var, bunları yaşı-
yoruz. Bunları bir kenara koyamayız. Bun-
ların üzerinde de hassasiyetle durmamız 
gerekir. Erkekse daha fazla, kadınsa daha 
az ücret ver, bu adalet değil. Adaletin olma-
dığı yerde huzuru bulamayız.  Aile içi şid-
dete karşı çıktığımız kadar, iş hayatındaki 
adaletsiz ücret politikalarına ve hakkani-
yetsiz çalışma şartlarına da karşı çıkacağız.

Cumhurbaşkanınız olarak, samimi bir kar-
deşiniz olarak, kadınların, adeta bir pazar-
lama aracı olarak, bir vitrin süsü olarak kul-
lanılmasını da kadına karşı bir saygısızlık 
olarak kabul ediyoruz. Kadın emeğinin ve 
bedeninin bu şekilde sömürülmesini, ka-
dına karşı şiddetin bir başka biçimi olarak 
değerlendiriyor ve bununla da mücadele 
edilmesi gerektiğini savunuyoruz. İnşallah 
önümüzdeki dönemde bu konularda daha 
kapsamlı farkındalık çalışmalarını gerçek-
leştireceğimizi umut ediyorum.

Değerli kardeşlerim,  
değerli hanımefendiler,

Kadına şiddet sorunu, sadece ülkemize 
mahsus değildir. Bu görüntüler, bu dram-
lar, bu vahşet sadece ülkemizde yaşanmı-
yor. Dünyanın pek çok ülkesinde benzer 
sorunlar mevcut. Böyle söyleyince gözle-
rimizin önüne hemen Afrika, Asya, Güney 
Amerika, geri kalmış ülkeler gelmesin. 
Gelişmiş ülkelerde de aynı sıkıntılar ya-
şanıyor. ABD’de, Avrupa’da da yaşanıyor. 
Zannetmeyin ki buralarda yaşanmıyor, 
yaşanıyor. Bunları bizzat yerinde gören bi-
risi olarak söylüyorum. Dolayısıyla, kadı-
na karşı şiddetle mücadele için yapılacak 
çalışmaları, küresel düzeydeki eğilimleri, 
gelişmeleri, yönelimleri de dikkate alarak 
yürütmek durumundayız. Eğer bugün 
dünya genelinde şiddet eğiliminde, bilhas-
sa da kadına karşı şiddet eğiliminde artma 
varsa, burada sadece lokal faktörlere bak-
makla yetinemeyiz. Eş zamanlı olarak kü-
resel etkenleri de değerlendirmeli, hepsini 
göz önünde bulunduracak kapsamlı sosyal 
politika önerileri geliştirmeliyiz.
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Esasen, bu konuda bizim kültürümüzde 
çok zengin, çok derinlikli bir birikim var-
dır. Kur’an’ı Kerim’de kadına, kadın-erkek 
ilişkilerine dair pek çok ayet var. En’am 
suresinde, Nisa suresinde, Araf suresinde, 
Zümer suresinde tekrar tekrar “bizi tek 
bir nefisten yarattı” buyruluyor. Kur’an’da 
iman etmeye çağrılan kadın veya erkek 
değildir, insandır. Dolayısıyla, yaradılış iti-
bariyle de, Rabbimizin katında da erkekle 
kadının birbirlerine herhangi bir üstünlü-
ğü yoktur. Aynı şekilde Peygamberimizin 
bu doğrultuda pek çok hadisi bulunuyor. 
Bir sahabenin döverek kolunu kırdığı eşi-
ne Peygamberimiz, tartışmanın sebebini 
dahi sormadan, ailesinin yanına dönmesi-
ni emrediyordu. “Sizin en hayırlınız kadın-
larına karşı iyi davrananlarınızdır” diyen 
Peygamberimiz, bu konuda gayet açık, net, 
tartışmaya mahal vermeyecek bir ölçü or-
taya koymuştur. Hazreti Aişe olmasaydı, İs-
lam tarihi konusundaki, Peygamberimizin 
hayatı konusundaki, hadisler konusunda-
ki bilgilerimizin ne kadar eksik kalacağını 
tahayyül bile edemiyoruz.

Kendi tarihimizde, medeniyetimizde, kül-
türümüzde de kadının toplumdaki seçkin 
yerine ilişkin çok sayıda örnek bulmak 
mümkün. “Kadın Hakk’ın nurudur” diyen 
Mevlana Hazretleri, kadından üstün oldu-
ğunu zanneden erkekleri de bilgisiz, kaba, 
sevgisi az insanlar olarak tasvir ediyor. 
Terken Hatun’dan Hayme Ana’ya, Nene 
Hatun’dan Kara Fatma’ya kadar, tarihimiz-
de, mücadeleleriyle, azimleriyle, dirayet-
leriyle efsane haline gelmiş nice kadınlar 
vardır. Bu emirlerin, tavsiyelerin, tespitle-
rin, şahsiyetlerin hepsi de, özünde, bizim 
burada ısrarla üzerinde durduğumuz me-
sajı ifade ediyor.

Toplumsal Hayatta Erkek-Kadın 
Ayrımına Müsaade Edemeyiz

İnsan dediğimiz varlığın yarısını erkek 
oluşturuyorsa, diğer yarısını da kadın 
oluşturuyor. Bunlardan birisini resmin ge-
risinde tutmak, insanlığı eksik bırakmak-
tır. Kimseyi annesiyle babası arasında ter-
cih yapmaya zorlayamazsınız. Kimseyi kız 
evladı ile erkek evladından birini tercih 
etmeye zorlayamazsınız. Kimseyi erkek 
kardeşi ile kız kardeşi arasında seçim yap-
maya zorlayamazsınız. Öyleyse, toplumsal 
hayatta da bu ayrıma müsaade edemeyiz. 
Buna cevaz veren töre, yanlıştır. Bunu teş-
vik eden gelenek, yanlıştır. Buna mani ol-
mayan yasa, yanlıştır. Bunlar tamimiyle 
cahiliye devrinin adetleridir. Buna karşı 
gerekli önlemleri almayan yönetim, yan-
lış içindedir. Bunlar asla Kadınlar Günü 
vesilesiyle ifade edilmiş güzellemeler, la-
lettayin sözler de değildir. Bunlar bugüne 
kadar inanıp savunduğumuz ve fiili olarak 
da mücadelesini verdiğimiz gerçeklerdir.

Buradan tüm kadınlarımıza, tüm 
Türkiye’ye, dünyaya, şunu ilan etmek is-
tiyorum. Cumhurbaşkanı olarak kadına 
şiddetle mücadele için yürütülen her ça-
lışmanın yanındayım, destekçisiyim. Bi-
liyorsunuz bazı konular benim şahsi taki-
bim altındadır. Mesela, sigara başta olmak 
üzere zararlı alışkanlıklarla ve bağımlılıkla 
mücadele, bunlardan biridir. Bundan son-
ra, kadına şiddeti de bizzat takip ettiğim 
konular arasına ilave ediyorum, bunu özel-
likle vurgulamak istiyorum. Bu doğrultu-
da, bakanlığımız ve sivil toplum kuruluş-
larımız tarafından yürütülen çalışmaları 
bizzat kuracağım ekip ile takip edeceğim. 
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Kurumlararası işbirliğinden medyanın 
kullanımına kadar, bu konudaki kapsamlı 
ve uzun soluklu tartışmaların hem öncü-
sü, hem takipçisi olacağım. Eksiklerin he-
sabını soracak, başarıları tebrik edeceğim. 

Bugün, Sayın Başbakan, Mardin’de bir Ey-
lem Planı açıkladı. Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Eylem Planlarının ilkini, 2007-
2010 yıllarını kapsayacak şekilde biz baş-
latmıştık. Sonra, 2012-2015 yıllarını kap-
sayan ikinci Eylem Planını hazırladık ve 
hayata geçirdik. Şimdi de, Sayın Başbakan, 
2016-2019 yıllarını kapsayan üçüncü Ey-
lem Planını kamuoyuyla paylaştı. Burada 
yasal düzenlemelerden, zihniyet dönüşü-
müne, koruyucu hizmetlerden sağlık hiz-
metlerine kadar pek çok düzenleme var. 
Bunların da hepsinin, hep birlikte takipçi-
si olacağız.

Değerli kardeşlerim,  
değerli hanımefendiler,

Burada kadın için söylediğimiz her şeyin 
tüm insanlar için geçerli olduğunu biliyo-
ruz. Kendimiz için istemediğimiz hiçbir 
şeyin başkasının başına gelmesine rıza 
göstermeyeceğiz. Kadına şiddete ne kadar 
karşıysak, çocuğa, ebeveyne, güçsüze, maz-
luma, yani insana karşı şiddete de o kadar 
karşıyız. Öfkemizi bastıracağız ki sevgiye, 
saygıya yer açılsın. Çünkü sevgi karşılıklı 
olarak insanları güçlendiren bir duygudur.

Kadına Yönelik Şiddet, 
Toplumsal Dokunun 
Zehirlenmesine Yol Açıyor

Sevginizi verdikçe karşınızdakini güçlen-
dirirsiniz, aldıkça da siz güçlenirsiniz. Bu 

iklimi, bu ortamı, bu havayı bozacak her 
türlü davranıştan, kadınıyla, erkeğiyle hep 
birlikte uzak durmak mecburiyetindeyiz. 
Kadına yönelik şiddet, ailenin de, toplum-
sal dokunun da zehirlenmesine yol açıyor. 
Bu da, ruhen sağlıksız nesiller, sorunlu ki-
şilikler ortaya çıkartıyor. Eşine el kaldıran 
her erkek, aynı zamanda ailesinin gelece-
ğini de tahrip ettiğini bilmelidir. Böyle bir 
aile içinde büyüyen kız ya da erkek çocu-
ğunun haleti ruhiyesinin sağlam olabilme-
si mümkün müdür? Nitekim bakıyorsu-
nuz, kadına yönelik şiddet olaylarında ön 
plana çıkan kişilerin neredeyse tamamının 
aile geçmişinde bu türden izler var, tahri-
batlar var.

Kadına yönelik şiddeti, inancıyla, kültü-
rüyle, geleneğiyle, töresiyle meşrulaştır-
maya kalkan herkes, kendini kandırıyor. 
Kimse, bu suçu, bu hoyratlığı kutsal de-
ğerlerimizi kullanarak örtmeye kalkma-
sın. Aynı şekilde, kimse de sözde kadın 
hakları savunuculuğu adı altında bu yan-
lışları aile kurumuna yüklemeye kalkma-
sın. Aile kurumu ile ilgili varolan sorunlu 
alışkanlıklar elbette giderilmelidir. Fakat 
unutulmamalıdır ki, doğru alışkanlıkla-
rın yerleştirilmesi ve bir sonraki nesle 
aktarılması için dayanacağımız en güçlü 
yapı yine ailedir.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, bu ko-
nuda söyleyecek sözü olanlar için bir fırsat 
olduğu gibi, yaptıklarından pişmanlık du-
yanlar için de tövbe vesilesi, özür dileme, 
kendine çeki düzen verme vesilesi olması-
nı temenni ediyorum. Bir kez daha bütün 
kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlu-
yorum. Bir kez daha “Kadına Şiddet, İnsan-
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lığa İhanettir” diyorum. Bu vesile ile hafta 
içinde ebediyete uğurladığımız, bir bayan 
yol arkadaşımızı anmadan edemeyeceğim;  
Emine Nalbantoğlu kardeşime Allahtan 
rahmet diliyorum. Rabbim cenneti ile ce-
mali ile inşallah müşerref kılsın diyorum.

Kadına yönelik şiddetle mücadele için ha-
zırlanan spot filme katkı veren tüm sanat-
çılarımızı, sporcularımızı, aydınlarımızı 
tebrik ediyorum. Bu güzel buluşma vesile-
siyle bizleri bir araya getiren Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığımıza, Sayın Bakana, 
ekibine teşekkür ediyor, hepinize sevgile-
rimi, saygılarımı sunuyorum.
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Sayın Yükseköğretim Kurumu Başkanı, 
çok değerli rektörler, saygıdeğer hocala-
rım, yükseköğretim camiamızın değerli 
mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Yükseköğretim Kurumumuza yaptığım 
bu ziyaret bir ilktir. 12 yıllık Başbakan-

lık döneminde maalesef böyle bir ziyaret 
olmadı, şu anda böyle bir ziyaret ilk defa 
gerçekleşiyor. Bundan dolayı ayrıca bir he-
yecanım var, ayrıca bir tabii duygusallığım 
da var. Bundan dolayı sizlerle birlikte ol-
maktan duyduğum memnuniyeti özellikle 
ifade etmek isterim.

Üniversitelerin Artmasıyla 
Arz-Talep Dengesi Kuruldu ve 

Tıkanıklık Aşıldı

Yükseköğretim Kurulu’nu Ziyaret | Ankara | 11 Mart 2015 
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Değerli rektörler,

Dünyanın bilinen en eski üniversitelerine 
ev sahipliği yapan topraklarda yaşıyoruz. 
Bu topraklar daima ilmin, bilginin araştır-
manın, eğitimin merkezi olmuştur. Bizim 
medeniyetimizde, kültürümüzde, tarihi-
mizde her düzeydeki eğitim kurumlarına 
büyük bir önem verilmiştir. Buhara’dan, 
Horasan’dan Semerkant’a, Endülüs’ten 
Kurtuba’ya kadar dönemlerinin dünya-
daki en önemli bilim, sanat, eğitim mer-
kezi olan nice şehirlerimiz vardır. Selçuk-
lularda Konya, Osmanlılarda İstanbul, 
aynı şekilde dönemlerinin parlayan yıl-
dızları olmuştur. Kayseri’den Bursa’ya, 
Erzurum’dan Manisa’ya kadar pek çok şeh-
rimiz yine önemli eğitim ve bilim merkez-
leri olarak ön plana çıkmışlardır.

Maalesef, son 200 yılda yaşadığımı buna-
lım döneminin etkilerini, yükseköğretim 
alanında da tüm ağırlığıyla hissettik. Gele-
neksel eğitim sistemimiz çökerken, yerine 
bu ülkenin ve milletin şartlarına uygun 
modern kurumlar ikame etmekte zorlan-
dık. Batıdan örnek alınarak, açılan kurum-
lardan ise sınırlı faydalar elde edilebildi.

176 Üniversitede 5.5 Milyon 
Öğrenci Eğitim Görüyor

Ülkemizde bugünkü sisteme göre ilk üni-
versite 1933 yılında kuruldu. 1981 yılına 
geldiğimizde ülkemizde sadece 19 üniver-
site vardı. Aynı yıl yüksekokullar, akade-
miler, enstitüler dâhil, ülkemizdeki yükse-
köğretim kurumlarının sayısı ancak 107’yi 
buluyordu. Tüm bu kurumlarda eğitim gö-
ren öğrenci sayısı ise 237 bindi. Üniversite 

sayımız 1992 yılında 53, 2002 yılında ise 
75’di. Bugün 176 üniversitemiz, 5,5 mil-
yon öğrencimizle bu alanda bambaşka bir 
yerde bulunuyoruz. Aynı şekilde açtığımız 
yurtlarla, verdiğimiz burs ve kredilerle, 
akademisyenlerimize sağladığımız destek-
le üniversite eğitimi konusunda hiçbir en-
gel bırakmamaya çalışıyoruz.

Peki, biz, bu kadar kısa bir süre içinde ni-
çin bu kadar üniversite kurduk, öğrenci 
sayısını bu kadar artırdık? Hatırlarsanız 
göreve gelmeden önce talep eden öğren-
cilerle, üniversiteye yerleştirilen öğrenci-
ler oranına baktığımız zaman yüzde 9 idi. 
Ama şimdi yüzde 46, böyle bir konuma 
gelmiş bulunuyoruz.

Tabii bu üniversitelerin sayısının şu anda 
176’ya ulaşması sebebiyle yapılan eleşti-
rilerin hepsini biliyorum. Ama bizim poli-
tikamızın gerisinde çok önemli bir sebep 
var. Bilindiği gibi, Türkiye’de uzun yıllar 
eğitim-öğretim sisteminin en önemli prob-
lemi, ortaöğretimden yükseköğretime ge-
çişteki tıkanıklık olmuştur. Dershaneler 
başta olmak üzere, eğitim sistemimizin 
sancılı pek çok uygulaması, bu tıkanıklı-
ğın ürünü olarak ortaya çıkmış ve kök sal-
mıştır. Biz, üniversite sayısını artırarak, ta-
leple arz arasındaki dengeyi kurarak, işte 
bu tıkanıklığı büyük ölçüde ortadan kal-
dırdık. Aşağıdan yukarıya doğru artarak 
devam eden yükseköğretime geçiş baskısı 
sürdüğü müddetçe, üniversitelerdeki di-
ğer sorunların üzerine kararlılıkla gitme 
imkânı bulamayacağımızı biliyorduk.

Bugün artık yüzde 81’i aşan okullaşma 
oranıyla üniversite eğitimi, ülkenin en 
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büyük şehirlerinden en ücra köşesinde-
ki köylerinde yaşayanlarına kadar hiçbir 
gencimiz için ulaşılmaz bir imkân değildir. 
Türkiye’de üniversite eğitiminde nicelik 
sorununu, kapasite sorununu inşallah ta-
mamıyla geride bıraktığımıza inanıyorum. 
Tüm üniversitelerimizin fiziki ihtiyaçla-
rını karşılama, bina, araç-gereç, öğretim 
elemanı, idari personel sorunlarını çözme 
konusundaki çalışmalarımızı hep birlikte 
devam ettirmek zorundayız. Burada açı-
ğımız var, bunu süratle gidermek duru-
mundayız. Ama bu konudaki kritik eşiği 
aştığımıza, esas meseleyi çözdüğümüze 
inanıyorum. Artık bir taban oluştu.

Başörtülü Öğrencileri Okula 
Sokmamak İçin Nöbet Bekleyen 
Rektörlerimiz Oldu

Değerli rektörler,

Üniversitelerin adının uzun yıllar bilim-
le, araştırmayla, eğitimle değil, kavgayla, 
kamplaşmayla, yasaklarla anılması da 
önemli bir sıkıntımızdı. Yani burada bir 
özeleştiriyi birlikte yapalım istiyorum. 
Öğrencilik yıllarımda üniversitede bunla-
rı ben de yaşadım. Üniversiteye gideme-
diğimiz yılları unutmam mümkün değil, 
bunları hep yaşadık. Türkiye 27 Mayıs’ta, 
12 Eylül’de, 28 Şubat’ta darbecileri teşvik 
eden, darbecilere yol gösteren, onlara meş-
ruiyet sağlama çabası içine giren üniver-
site hocaları gördü. 27 Mayıs’ta kamyonla 
taşınan öğrenci cesetlerinden bahsederek, 
kamuoyunu galeyana getiren üniversite 
rektörleri olduğunu biliyoruz, bunlar hep 
belgelerde kayıtlı. 28 Şubat’ta brifingler-
de boy göstererek, gösterilerde pankart 

taşıyarak unvanlarına adeta ihanet eden 
hocaları ibretle izledik. Üniversite, fakülte 
kapısında nöbet bekleyen hocaların varlı-
ğına şahit olduk. Çünkü benim çocuklarım 
aynı akıbete uğradı. Öğrencilerin bu yüz-
den yaka-paça dışarı atıldığı, ikna odala-
rında psikolojik baskıya maruz bırakıldığı 
dönemleri yaşadık. Milletimizin üniver-
sitelerden beklentileriyle üniversitelerin 
işleyişleri arasındaki makasın çok açıldığı 
o kötü günler hala acı bir hatıra olarak ha-
fızalarımızdaki yerini koruyor.

Biz, demokrasi, insan hakları ve özgürlük 
temelindeki reformlarımızla da üniversi-
teleri bu tür tartışmaların dışına çıkarma-
nın çabası içinde olduk. Üniversitelerdeki 
hocalarımızı kimlikleriyle, şahsiyetleriyle, 
birikimleriyle, milletimizin gözündeki yer-
leriyle çelişecek işlerin içinde olmaktan 
kurtardığımıza inanıyorum. Bu konuda 
üzerimize ne düşüyorsa, bundan sonra da 
onu yapmanın gayreti içerisinde olacağı-
mızı özellikle ifade etmek isterim.

Biz, kendi yanımızda olacak değil; hak-
kın, hakikatin, ilmin safında, hikmetin 
safında yer alacak profesörler, doçentler, 
araştırma görevlileri istiyoruz, bunun 
için çalışıyoruz.

Türkiye’nin kargaşanın, kavganın, terörün 
hâkim olduğu üniversite kampüslerine de-
ğil, araştırmanın, öğrenmenin, hikmetin 
hâkim olduğu eğitim ocaklarına çok ama 
çok ihtiyacı var. Üniversitelerde elinde taş 
olan, molotof olan, sopa olan değil; kitap 
olan, bilgisayar olan, ‘T’ cetveli olan öğren-
ciler görmek istiyoruz, bunu yakalamamız 
lazım. Yol yaptırmamak, baraj yaptırma-
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mak, tünel yaptırmamak için değil; bunla-
rı kendisi tasarlamak, inşasına katkıda bu-
lunmak için yöneticilerin karşısına dikilen 
öğrenciler görmek istiyoruz.

İstiyorum ki bizim öğrencilerimiz icabında 
bir eserin mimari, estetik anlayışına katkı 
versin, bunun için kafa yorsun. O kendi 
ruh dünyasındaki, gönül dünyasındaki 
estetik anlayışını oraya yansıtsın. Bu ülke-
nin Başbakanlığına, bakanlıklarına orayı 
tahrip etmek için değil, orada Türkiye’nin 
geleceğini müzakere etmek, görüşlerini, 
tekliflerini ifade etmek için yürüyen öğ-
renciler görmek istiyoruz. Bu konuda geç-
mişe göre çok önemli mesafe kat ettiğimiz 
kanaatindeyim. İnşallah, zaman zaman şa-
hit olduğumuz birtakım ufak tefek mesele-
ler de kısa sürede ortadan kalkacak ve arzu 
ettiğimiz üniversite ortamına kavuşacağız.

Ortadoğu’yu Oryantalistlerle 
Değil, Üniversitelerimizin Bakış 
Açısıyla Takip Etmeliyiz

Şimdi benim üniversitelerimizden, hocala-
rımızdan çok önemli bir beklentim var. Her 
üniversitemiz en azından bir alanda, sa-
dece ülkemizin değil, tüm bölgenin, hatta 
dünyanın en iyilerinden biri haline gelme-
lidir. Bu konuda Yükseköğretim Kurumu-
muz, Üniversitelerarası Kurulla, rektör-
lerimizle beraber; hangi üniversitemizin, 
hangi alanda, uluslararası platformda bir 
temsil noktası oluşturmasının gayretinde 
olmalıdır. Mesela tarım denildiğinde dün-
yada tarımın ilk kez yapıldığı, ilk üniversi-
tenin kurulduğu Şanlıurfa Harran Üniver-
sitesi akla gelmeli. Harran Üniversitesi bu 
alanda şöyle sıyrılmalı, örnek olmalı. Bu 

konuda gerek YÖK, gerekse bizler devlet 
olarak her türlü desteği vermeliyiz. Pet-
rolde Batman, sivrilmiş olan şehrimizdir. 
Aynı şekilde denizcilikte Trabzon KTÜ, de-
mir-çelik denildiğinde Karabük, savunma 
sanayinde Kırıkkale, gıda deyince Trakya, 
tekstilde Denizli, bu şehirlerimiz alanla-
rında öne çıkmalıdır. Bunlar birer örnek, 
farklı üniversitelerimiz de bu konuda de-
ğerlendirilebilir. 

Ortadoğu’yu, Batıdaki oryantalistlerden 
değil; mesela Diyarbakır’daki, Gazian-
tep’teki, Hatay’daki üniversitelerimizin 
çalışmalarından takip etmeliyiz. Kafkasya 
denilince, Kars’taki, Erzurum’daki üni-
versitelerimizin uzmanlıkları ön plana 
çıkmalı. Akdeniz uygarlıkları ile turizm 
Antalya’dan, kadim Anadolu uygarlıkla-
rı Çorum’dan, Osmanlı tarihi Bursa’dan, 
Selçuklu tarihi Konya’dan sorulmalı. Kür-
dolojiyle ilgili araştırmaların adresi Paris 
değil, Mardin olmalı. Sosyal bilimlerde, fen 
bilimlerinde, mühendislik bilimlerinde, 
her alanda bu şekilde üniversitelerimizi 
marka haline dönüştürmeliyiz. Bunun için 
de yapmamız gereken, kalite ve nitelik ko-
nusuna eğilmektir.

Bu doğrultuda yürütülen çalışmaların bir 
an önce sonuçlandırılarak, üniversiteleri-
mizdeki kalite sorununun çözümü yolun-
da süratle mesafe kat edilmesini özellikle 
sizlerden istirham ediyorum.

Gerçekten çok sancılı süreçlerden geçerek, 
bugünlere gelen yükseköğretim sistemimi-
zin bu sorunu da aşacağına doğrusu ben 
inanıyorum. Türkiye’nin imkânları buna 
her zamankinden daha müsaittir. YÖK’ün 
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öncülüğünde oluşturulacak ve kalite ko-
nusunda yoğunlaşacak bir yapının bu doğ-
rultuda atılacak önemli bir adım olacağını 
düşünüyorum. Sizlerin gayreti ve azmiyle 
bu konuda ülke olarak kısa sürede önemli 
mesafe kat edeceğimize inanıyorum.

Ülkemizin Dönüşüm Sürecine 
Üniversitelerimiz Işık Tutacaktır

Değerli rektörler, değerli hocalarım,

Türkiye’nin 2023 hedefleri konusunda 
üniversitelerimize çok önemli görevler dü-
şüyor. Siyasetçisiyle, bürokratıyla, üniver-
site hocalarıyla, özel sektörüyle, ilgili tüm 
taraflarıyla, el ele vererek ülkemizi 2023 
hedeflerine ulaştırmak mecburiyetinde-
yiz. Türkiye’nin muasır medeniyet seviye-
sinin üzerine çıkma konusunda, Cumhu-
riyetin kuruluşundan beri önüne çıkan bu 
en büyük fırsatı kaçırmamalıyız.

Üretimden ihracat sürecine giden yolun 
anahtarı, üniversitelerimizdir. Araştırma-
larıyla, raporlarıyla, analizleriyle, yaşadı-
ğımız dönüşüm sürecine rehberlik edecek, 
ışık tutacak olan üniversitelerimizdir. Baş-
bakanlığım döneminden buna yana, araş-
tırma-geliştirme faaliyetlerine ciddi destek 
desteklemelerde bulunduk.  Araştırma-
Geliştirme için Gayri Safi Milli Hasıla’nın 
yüzde 2’sine ulaşma noktasında kendimi-
ze hedef koymuştuk. Tabii henüz yüzde 
2’ye ulaşabilmiş değiliz. Bunun için gerek 
öğrencilerimizin, gerek öğretim üyeleri-
mizin ciddi projelerini desteklemeye hazır 
olduğumuzu belirtmek isterim. 

Tabii 2023 hedeflerine ulaşma konusunda 
çözmemiz gereken sorunlar, aşmamız ge-
reken engeller olduğunu biliyoruz. Bunla-
rın bir tanesi malum, çözüm sürecidir.

Geçmişte milyonlarca vatandaşımızın 
mağduriyetine yol açan ihmalleri, eksik-
leri giderme noktasında ciddi mesafeler 
aldığımıza inanıyorum. Bugün artık ne 
temel hak ve hürriyetler konusunda, ne 
de altyapı yatırımlarında şikâyet etmeyi 
gerektirecek önemli meseleler kalmadı-
ğına inanıyorum. İktidar olduğumuzda 
Türkiye’de 26 tane havalimanı vardı, ama 
şu anda 52 havalimanı var. En uzak nok-
tadan bir havalimanına, şöyle aracınızla 
atlayıp gitmeye kalkarsanız 45 dakika, bu 
noktaya geldik. Bu, tabii ciddi manada bu 
ülkenin ne denli çağdaş, ne denli modern 
bir ülke haline gelmekte olduğunu göste-
riyor. Havaalanı sayısı 52’de mi kalacak? 
Hayır, hala devam eden havalimanı yatı-
rımları var.

Terör Örgütü Silahlarını Betona  
Gömmeli

Hakkari’de bugün terörün engellediği ha-
valimanı yapımı var, ama maalesef terör se-
bebiyle şu ana kadar 1 yıl ertelendi. Teröre 
rağmen, o havalimanı bitecek. Çünkü biz, 
Kürt kardeşlerimizin buna layık olduğuna 
inanıyoruz. Ama onları sevdiklerini iddia 
edenler, o tür yatırımları maalesef engelle-
menin gayreti içerisindeler; bu nasıl sevgi? 
Bir taraftan diyeceksiniz ki, “Biz Kürtlerin 
temsilcisiyiz”, öbür taraftan Kürt vatanda-
şıma gidecek bir hizmetin, bir havalimanı-
nın yapımını engelleyeceksin; bunların ne 
kadar samimiyetsiz olduğu zaten böylece 
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ortaya çıkıyor. Yol yapacaksın, yapılan yol-
ların inşaatındaki iş makineleri yakılacak. 
Öbür tarafta işadamı fabrikasının temeli-
ni atıyor, konstrüksiyonlarla yükselmeye 
başlıyor, gelip orasını bombalıyorlar. Tabii 
ki o bölgede işsizlik meydana geliyor. Nasıl 
sevgi bu? Böyle bir çelişkiyle karşı karşıya-
yız. Ama bunlar aşılacak, ben buna inanı-
yorum, bu böyle devam etmez. Yeter ki ce-
sur olalım, yeter ki kararlı olalım. Bu ülke 
bizim, 77-78 milyon insan bizim diyelim. 
Herhangi bir ayrıma, ayrımcılığa fırsat 
vermeden hepsini kucaklayalım ve bu işi 
Allah’ın izniyle bitirelim.

Onbinlerce vatandaşımızın hayatına mal 
olan terör meselesinin çözümü konusun-
da çok kritik bir dönemdeyiz. Ben bunu 
siz değerli hocalarımla paylaşmak duru-
mundayım. Terör örgütünün silah bıraktı-
ğını açıklaması, ülkemizde demokrasinin, 
hukukun, huzurun, güvenin, istikrarın 
tesisini sağlayacak önemli bir eşik olacak-
tır. Tabii bu sadece lafla olmaz. İrlanda’da 
IRA, “Ben silahımı gömdüm” diyor. Nere-
ye gömdü? Betona. Betona gömdüğünü 
görüntülü olarak da yerinde tespit ediyor-
lar. IRA, orada inandırıcılık testini kazan-
mış oluyor. Ama bizdeki teröristler böyle 
bir adımı atamıyor. Çünkü o adımı attığı 
anda varlık sebepleri ortadan kalkacak, 
varlık sebepleri o. Temenni ederim ki, bu 
son gelişmeler de sözde kalmaz, uygula-
maya geçilir.

Devlet, Hükümetiyle ve tüm kurumlarıy-
la bu konuda üzerine düşenleri titizlikle, 
metanetle yerine getirmiştir, getirmeye 
devam ediyor. Yaşanan kimi incitici, yü-
rek burkucu sürecin ruhuna uymayan 

görüntüler karşısında dahi, ülkemizin ve 
milletimizin geleceği için hep sabırla so-
ğukkanlılıkla davrandık. Ama işin kamu 
güvenliğini tehdit eder boyuta gelmesine 
de izin veremeyiz.

Okullarımızda Sürecin 
Ruhuna Aykırı Eylemlere İzin 
Verilmemelidir

Mecliste görüşülen İç Güvenlik Paketi’yle, 
bu konuda ilgili kurumlarımızın önemli 
adımlar atması sağlanacaktır. Üniversite-
ler, bu sürecin en hassas şekilde takip edil-
mesi gereken yerlerin başında geliyor.

Bir süre önce İzmir’de yaşanan ölümlü ha-
dise, onun öncesinde ve sonrasında pek 
çok yerde yaşanan gerginlikler, inanın 
bizlere üniversitelerdeki hassasiyeti tek-
rar tekrar hatırlatıyor. Üniversitelerimizin 
yasalara aykırı, çözüm sürecinin ruhuna 
aykırı, diğer öğrenciler üzerinde baskı kur-
maya, hele şiddete yönelik hiçbir eyleme, 
hiçbir girişime izin vermemeleri gereki-
yor. Demokrasi ve özgürlük ortamını mu-
hafaza etmek başkadır, ülkenin bekasına, 
milletin geleceğine yönelik tehlikeler kar-
şısında tedbir almak başkadır. Bu ince çiz-
giyi çok iyi gözeterek, çok iyi koruyarak, 
üniversiteleri belli grupların potansiyel 
eylem alanları olmaktan çıkarmalıyız.

Diğer bir önemli meselemiz; devletin ve 
toplumun içine birer kanser hücresi gibi 
sızmış olan paralel devlet yapılanması ile 
mücadeledir. Burada altını çizerek bir defa 
daha ifade etmek istiyorum; bu benim şah-
si meselem değildir, bu devletin Milli Gü-
venlik Kurulu dahil tüm organlarında gö-
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rüşülmüş, tespiti yapılmış, teşhisi konmuş 
ve mücadele kararı alınmış bir meseledir. 
Üniversitelerimizin bu konuda da hassasi-
yet göstermesini, devletin ve milletin çıkar-
ları doğrultusunda bu yapıya karşı kararlı 
bir tutum içinde olmasını bekliyorum.

Değerli hocalarım,

Küresel sistem ciddi bir değişim sancısı 
yaşıyor. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları-
nın ardından kurulan iki kutuplu düzenin, 
1990’lı yılların başında çökmesiyle girilen 
o ara dönem sona eriyor. 2008 yılında baş-
layan küresel ekonomik krizin de tetikle-
mesiyle, dünya, yeni arayışlar içerisinde. 
Bölgemizde yaşanan çatışmalar, bu sancı-
ların birer yansımasıdır. Türkiye olarak bu 
süreci çok iyi değerlendirmeliyiz. Çok cid-
di fırsatların önümüze serileceği ve aynı 
zamanda çok ciddi tehditlerin karşımıza 
çıkabileceği bir döneme doğru gidiyoruz. 
Bu yıl biliyorsunuz G-20 Dönem Başkanlı-
ğı bizde ve şu anda çalışmalarımız devam 
ediyor. Yılsonunda G-20 Antalya’da topla-
nıyor ve bu zirve bizim özellikle ekonomik 
alanda dünyadaki konumumuza güç kata-
cak olan bir süreçtir.

Geçtiğimiz 12 yılda demokraside, ekono-
mide, sosyal politikalarda gerçekleştirdiği-
miz atılımlar bize önümüzdeki dönem için 
güçlü bir altyapı sağlıyor. 2023 hedeflerine 
ulaşmamız, bize bu doğrultuda yeni bir sıç-
rama imkânı verecek. ‘Yeni Türkiye’, Yeni 
Anayasa ve Başkanlık Sistemi teklifimizi, 
bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirebilme-
mize imkân sağlayacağına inandığımız için 
gündeme getiriyoruz.

Türkiye, mevcut sistemiyle ne bugünkü 
büyüklüğünü taşıyabilir, ne de gelecekte-
ki hedeflerine arzu ettiği hızla ilerleyebilir. 
Bu meselenin bir kamplaşma, bir ayrışma 
aracı haline dönüştürülmeden, ülkenin ve 
milletin menfaatleri açısından değerlendi-
rilmesini istiyorum. Üniversitelerimiz, bu 
konuda da aydınlatıcı, yol gösterici, rehber-
lik edici fonksiyonlarını ortaya koymalıdır. 
19 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 
konuyla ilgili akademisyenlerimiz ve ya-
zarlarımızla bir araya gelip, etraflıca bir de-
ğerlendirme yaptık, çok istifade ettim.

Geçtiğimiz günlerde de bir kısım akade-
misyenlerimiz, yayınladıkları bir bildiriyle 
kendi bakış açılarıyla bu konudaki görüş-
lerini ifade ettiler. Eskilerin güzel bir sözü 
var “Müsademe-i efkârdan barika-i hakikat 
doğar”, yani gerçeğin ışığı, fikirlerin çatış-
masından çıkar. Tüm bu tartışmaların bizi, 
ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en 
hayırlı karara ulaştıracağına inanıyorum. 
Bu konuda üniversitelerimizden, hocaları-
mızdan katkı bekliyorum.

Kadına Şiddet, Kültür ve 
İnancımıza Uygun Çözümlerle 
Önlenebilir

Değerli rektörler,

Ayrıca, bu arada kadının sosyal, siyasal, 
ekonomik hayattaki yeri ve kadına şiddet 
meselesi en önemli gündem maddelerimiz-
den biridir. Bilhassa kadınlara yönelik cina-
yet haberleri haklı olarak toplumumuzda 
bu konuda ciddi hassasiyet doğurmuştur. 
Tüm siyasi hayatım boyunca, kadın mese-
lesine ayrı önem vermiş birisiyim. Kadına 
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şiddet ve kadın hakları meselesi Cumhur-
başkanı olarak da yakın takibimde olacak-
tır. Bu amaçla “Kadına şiddet insanlığa iha-
nettir” sloganıyla bir kampanya başlattım. 
Üniversitelerimizde de bu konuda pek çok 
çalışma yürütüldüğünü biliyorum. Ancak, 
bu çalışmaların gerekli etkiyi oluşturama-
dığını, gerekli bilinçlenmeyi sağlayama-
dığını görüyoruz. Benim tespitim; bu ça-
lışmaların gerçekten etkili olabilmesi için 
kendi tarihimize, kendi kültürümüze, ken-
di inancımıza uygun bir yaklaşımla yürü-
tülmesi gerektiğidir. Bir başka kültürdeki 
kadın algısını getirip, bizim toplumumuza 
giydirmeye kalkarsanız oradan netice ala-
mazsınız. Yükseköğretim Kurumumuzdan 
ve üniversitelerimizden kadınlarla ilgili 
ülkemiz gerçeklerine uygun ve eyleme dö-
nük bir program oluşturmalarını özellikle 
bekliyorum. Böylece ilgili kurumlarımız 
tarafından yürütülen çalışmalara destek 
verilmiş, yol gösterilmiş olacaktır. Ben de 
Cumhurbaşkanlığı’nda kuracağım bir bi-
rim vasıtasıyla, talimatını verdim, şu anda 
arkadaşlarım çalışmalarını yapıyorlar, ka-
dına şiddet ve kadın hakları konusunda 
yürütülen çalışmaları bizzat o heyet tara-
fından takip edilecektir, takip edeceğim.

Değerli arkadaşlar,

Harran Okulu’ndan Nizamiye Medresele-
rine, oradan Fatih dönemi medreselerine, 
Darülfünun’a ve nihayet bugünkü üniver-
sitelerimize ulaşan yükseköğretim biriki-
mimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Ken-
di dönemlerinin ilim atlasının yıldızları 
olan Harizmi’yi, Ali Kuşçu’yu, Birûni’yi, 
Akşemseddin’i, El-Cabir’i, İbn-i Sina’yı, Mi-
mar Sinan’ı, İbn-i Rüşd’ü, Hayyam’ı, Katip 

Çelebi’yi, Piri Reis’i, Uluğ Bey’i ve daha 
nice değerlerimizi yalnız bırakmamalıyız. 
Üniversitelerdeki hocalarımızı darbeciler-
le, yasakçılarla, milli irade karşıtlarıyla de-
ğil, işte bu değerlerimizle birlikte anmak, 
onların izinde gidiyor görmek istiyoruz.

İnşallah önümüzdeki kalite odaklı yeni dö-
nemde üniversitelerimizin, hocalarımızın, 
fen bilimlerinde, sosyal bilimlerde, tüm 
alanlarda bilimsel başarılarıyla bizlerin 
iftihar kaynağı olacağına inanıyorum. Bu 
doğrultuda yürütülen tüm çalışmalarda 
Yükseköğretim Kurumumuzun da, tek tek 
üniversitelerimizin de, hocalarımızın da 
yanında yer alacağımı özellikle burada ifa-
de etmek isterim.

Her fırsatta üniversitelerimizin program-
larına katılarak çalışmaları ve sorunları 
yerinde görmeye çalışıyorum. Rektörleri-
mizin pek çoğuyla çeşitli vesilelerle görüş-
me ve onlarla sorunlarını müzakere etme 
ve kendi ağızlarından bunları dinleme 
imkânı buldum. Bu toplantıda derli toplu 
bir şekilde konuşulacağını, tartışılacağını 
ve karara bağlanacağını ümit ettiğim hu-
susların hayata geçirilmesi için her türlü 
desteği vereceğimden şüpheniz olmasın.

Ben bir kez daha bu anlamlı buluşmanın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizle-
ri burada biraraya getiren Sayın YÖK Baş-
kanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine te-
şekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sevgili kardeşlerim, değerli vatandaşlarım, 
sevgili Çanakkaleliler, Çanakkale’nin ev sa-
hipliğinde ülkemizin değişik yerlerinden 
şu anda burada bulunan sevgili Roman 
kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

Çanakkale’de, siz değerli Roman kardeş-
lerimizle buluşuyor olmaktan büyük bir 
memnuniyet duyuyorum. Sizler aracılığıy-
la, Türkiye’deki, dünyadaki tüm Roman 

kardeşlerimize de sevgilerimi gönderiyo-
rum. 14 Mart Romanlar Günü’nüzü kut-
luyor, bu güzel programı düzenleyenlere 
şükranlarımı sunuyorum.

Aslında dünyada Romanlar Günü 8 
Nisan’da kutlanıyor. Ama bizdeki Ro-
man kardeşlerimiz, bu kutlamayı artık 14 
Mart’ta yapacaklar. Bu tarihin seçilmesi-
nin sebebi de, geçmişte yine bir 14 Mart 
tarihinde Roman kardeşlerimle yaptığımız 

Romanlar Bu Medeniyetin 
Ayrılmaz Bir Parçasıdır

14 Mart Romanlar Günü Toplantısı | Çanakkale | 14 Mart 2015



Recep Tayyip ERDOĞAN

226

buluşmada verdiğimiz mesajlar olarak ifa-
de ediliyor.

Bizim, Roman kardeşlerimizle teması-
mız, Başbakanlığım döneminde, Cum-
hurbaşkanlığım döneminde başlamadı. 
Ben çocukluğumdan itibaren Roman kar-
deşlerimle birlikteyim, onlarla birlikte 
büyüdüm. İstanbul’un Kasımpaşa’sında, 
Kulaksız’ında, Kaptanpaşa Mahallesinde 
onlarla birlikte büyüdüm, aynı ilkokulda 
sınıfı paylaştım. Geldiğim hiçbir görev-
de de onları unutmadım, ihmal etmedim. 
İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanı 
oldum, Roman kardeşlerimin yanında yer 
aldım, dertlerinin, sıkıntılarının çözümü 
için çalıştım. Başbakan oldum, aynı şekil-
de onların yanında yer aldım, çalıştaylar 
düzenleyerek, toplantılar yaparak mesele-
lerinizin takipçisi oldum. Kanunlardaki, 
yönetmeliklerdeki incitici ifadelerin ayık-
lanmasından, toplu konut inşasına, sosyal 
desteklerden sanatçı kimliklerinin tescili-
ne kadar her alanda çalışmalar yapılması-
nı sağladım, sağladık.

Her fırsatta da sizlerle bir araya geldim. 
Çok değil, daha 36 gün önce, 6 Şubat 2015 
tarihinde Bursa’da Türkiye’nin dört bir ta-
rafından gelen Roman kardeşlerimizle bu-
luştuk, görüştük, hasbihal ettik. Şimdi de 
burada, Çanakkale’de sizlerle bir kez daha 
buluşuyor, aynı coşkuyu, aynı heyecanı 
yine sizlerle birlikte yaşıyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Ben Roman kardeşlerimi etnik kimliğin-
den, parasından, pulundan, şusundan, bu-
sundan dolayı sevmiyorum, sadece Allah 

rızası için seviyorum. Allah nazarında aynı 
haklara, aynı mükellefiyetlere, aynı değe-
re sahip insanlar olduğumuzun bilinciyle 
sizleri seviyorum. Ne diyor o güzel Roman 
şarkısında: “O da Allah kuludur, her kim 
olursa olsun, ille de Roman olsun.”

İnsan Sıfatı, Bütün Sıfatların 
Önündedir

Bizler aynı kıbleye yönelen, Hakk’tan ge-
len ve Hakk’a dönecek olan, tüm sıfatları-
nın ötesinde insan sıfatına haiz kullarız. 
Her kim ki diğer sıfatlarından birini, insan 
sıfatının önüne çıkartır, işte o zarardadır, o 
gaflettedir, o acz içindedir.

Biz aynı sıkıntıyı kadınlar konusunda ya-
şıyoruz, aynı sıkıntıyı Kürt kardeşlerim, 
Suriye’den, Irak’tan gelen Arap kardeşle-
rim konusunda yaşıyoruz, Ahıska Türkleri, 
Boşnak kardeşlerim, bunlar konusunda da 
yaşıyoruz. Kimi zaman etnik ayrımcılıkla, 
kimi zaman cinsiyet ayrımcılığıyla, kimi 
zaman kültürel ayrımcılıkla, diğer vasıflar-
dan biri insan sıfatının önüne geçirildiğin-
de sorun başlıyor.

Şu çözüm sürecine bakın, her televizyona 
çıkan, varsa yoksa ‘Kürt sorunundan’ bah-
sediyor. ‘Kürt sorununu’ ağızlarından dü-
şürmeyerek, ülkeyi parçalamanın, bölme-
nin gayreti içerisine giriyorlar.

Bu ülkedeki mevcut etnik unsurların hep-
sinin kendine göre sorunları vardır. Ama 
ülkemizde varsa yoksa hep ‘Kürt sorunu’ 
konuşuluyor. Ben 2005’te Diyarbakır’da, 
‘Kürt sorununun’ bizim sorunumuz oldu-
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ğunu ifade ettim, süreç kapandı. Ama hala 
bunu devam ettirmek isteyenler var. Bunu 
niye devam ettirmek istiyorlar? Molotof 
kokteylini eline almak için. Niye? Havai 
fişeklerle insanları öldürmek için. Niye? 
Beşinci kattan, o kurbanlık eti dağıtmak 
isteyen Yasin’leri öldürmek için.

Değerli kardeşlerim,

Bunların etnik kimliklerinden kaynakla-
nan bir sorun bu ülkede yok, çünkü biz 
yaratılanı Yaratandan ötürü seven bir me-
deniyetin, bir inancın mensuplarıyız. Biz, 
Türk’ü de, Kürt’ü de, Laz’ı da, Çerkez’i 
de, Roman’ı da, Boşnak’ı da, Gürcü’yü de, 
Abhaza’yı da, Ahıska’yı da, hepsini de aynı 
şekilde severiz, bir ayrım yok.

Çünkü müminler ancak kardeştir, bizim 
ölçümüz bu. Tüm hayatımız boyunca bu 
ayrımcılıklara karşı mücadele ettik, etme-
yi sürdüreceğiz. Ben işte bu yaklaşımla, 
samimi bir kardeşlik bilinciyle, uhuvvet 
bilinciyle sizleri seviyorum, sizleri kucak-
lıyorum.

Bu Topraklarda Farklı Kimlik, 
Kültür ve İnançtaki İnsan 
Kardeşçe Yaşadı 

Bu toprakların yüzyıllar boyunca farklı 
kimlikleri, farklı kültürleri, farklı inançları 
bir arada barış ve kardeşlik içinde yaşat-
ma tecrübesi var. Biz, işte böyle bir mede-
niyetin bugünkü temsilcileriyiz, sizler de 
bu medeniyetin ayrılmaz bir parçasısınız; 
dün de öyleydiniz, bugün de öylesiniz, ina-
nıyorum ki yarın da öyle olacaksınız. Tek 

fark, bugün artık size dün yapılan hak-
sızlıkların, ayrımcılığın, ötekileştirmenin 
yapılamıyor olmasıdır, rahatsız oldukları 
konu budur.

Yunus Emre ne diyor:

“On sekiz bin alemin cümlesi bir içinde

Kimse yok Bir’den ayrı, söylenir bir içinde

Cümle bir onu Bir’ler, cümle ona giderler

Cümle dil onu söyler, her bir tebdil içinde.”

Bizim davamız, işte bu birliğin davasıdır, 
en batıdan en doğuya kadar, en kuzeyden 
en güneye kadar. Bizim için herkes, bu 
Bir’in bir parçasıdır, tamamlayıcı cüzü’dür. 
Maalesef, geçmişte ülkemizde insanlarımı-
zın inancından ötürü, dilinden, kılığından, 
kıyafetinden, kültüründen ötürü horlandı-
ğı, tahkir edildiği, ikinci sınıf addedildiği 
dönemler yaşadık,  Roman kardeşlerim 
bunu çok yakından biliyor, aynı şekilde 
Kürt kardeşim de biliyor, imam hatipli kar-
deşim biliyor, başörtülü kardeşim de bili-
yor. Bu ülkede o kadar çok insanı ötekileş-
tirdiler ki, devletle milletin arasına adeta 
uçurum ördüler.

Ankara’nın Ulus’una, Kızılay’ına kasketli, 
şalvarlı vatandaşlarımızın alınmadığı gün-
leri yaşadı bu ülke, iş o dereceye varmıştı. 
“Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz 
gece” diyen Âşık Veysel’i bile Ankara’ya 
sokmuyorlardı. Düşünebiliyor musunuz 
neler yaşadı bu ülke? Bir devlet, milletine, 
kendi insanına böyle bir muameleyi reva 
görür mü? Gördü işte…
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Ama farklı gerekçelerle, farklı sebeplerle 
yürütülen bu ayrıştırma politikaları so-
nunda iflas etti. Milletimiz, her fırsatını 
bulduğunda hakkına, hukukuna, inancı-
na, kültürüne saygı duyanlara ülke yöne-
timini teslim etti. 2002 Kasım, her alanda 
olduğu gibi bu alanda da Türkiye için bir 
milattır, tarihi bir dönem noktasıdır. Ülke-
mizdeki her kesim gibi, her vatandaşımız 
gibi, Roman kardeşlerimiz de demokrasi 
ve özgürlük ikliminde haklarına kavuş-
maya başladı. İnşallah bu süreci kesinti-
siz devam ettirecek, herkesle birlikte Ro-
man kardeşlerimizin de, bu ülkenin tüm 
imkânlarından adil şekilde faydalanmala-
rını temin etmeyi sürdüreceğiz.

Kardeşlerim,

Bakın Batı, Roman kardeşlerimizi ülke-
lerinden sürüyor. Halbuki Avrupa Birliği 
müktesebatına göre böyle bir şey yapamaz-
lar, ama buna rağmen, isim vermeyeceğim, 
bazı ülkeler var ki, Romanları ülkelerinden 
şu anda çıkarıyorlar. Dünya bunları yaşı-
yor. Dünyanın sesi var mı? Yok, hiç sesleri 
çıkmıyor. Ama biz bunları bilmemiz lazım, 
onun için Türkiye farklı bir ülke.

Kardeşlerim,

Tarih bize çok anlamlı ibretler, çok özel 
deneyimler, güzellikler sunduğu kadar; acı 
hatıralar, kötü uygulamalar, buruk mağlu-
biyetleri de sunuyor. Maalesef tarihte çok 
sayıda millet sırf inancından, renginden, 
kimliğinden dolayı kötü muamele gör-
müş, vatanından, toprağından sürülmüş, 
işkencelere, toplu ölümlere, soykırımlara 
maruz bırakılmıştır. Çok uzağa gitmeye ge-

rek yok, Endülüs Medeniyeti sadece Müs-
lümanlar için değil, Batılılar için de çok 
önemli bir merkez olmuş, ilmin, bilginin, 
irfanın kaynağı haline gelmişti. Endülüs; 
Hıristiyan’ı, Yahudi’si, Müslüman’ıyla her-
kesi birarada yaşatmayı başarmış örnek 
bir medeniyettir. Peki, bugün kendisine 
medeni denen Avrupa ne yaptı? O, Yahu-
di’leri Endülüs’ten sürdü ve bunların 500 
binine ecdadımız Osmanlı kabul etti? Bi-
zim ecdadımız böyle bir ecdat. Kadın, ço-
luk çocuk demeden Endülüs’te Müslüman-
lara büyük bir soykırım uyguladı, koskoca 
bir coğrafyayı Müslümanlardan arındırdı. 
Sadece Müslümanlardan mı? İşte az önce 
söylediğim Yahudiler de ve soykırıma tabii 
tutuldular.

Roman Kardeşlerim Bu Ülkenin 
Birinci Sınıf Vatandaşıdır

Burada, işte Roman kardeşlerim var. Bu-
radaki kardeşlerimin atalarını sorsanız, 
köklerini araştırsanız mutlaka Batıdan 
gelenler de vardır. İstisnasız Batı ülkeleri-
nin tamamında Romanlar zulme uğradı, 
katliamlara maruz bırakıldı, yerlerinden, 
yurtlarından çıkarıldı. Şimdi bu zulmü, bu 
insanlık dışı muameleyi yapanlar; bugün 
dünyaya nizam vermeye, akıl vermeye, in-
sanlık dersi vermeye, insan hakları, özgür-
lükler, barış dersi vermeye çalışıyor. Bun-
lar,  ülkelerindeki yaşananları görmezden 
gelip, çiftçe standart uygulamaya devam 
ediyorlar.

Beğenmedikleri, istemedikleri kim varsa 
hemen bir terörist yaftası yapıştırıyor, o 
kesime topyekun tavır alıyorlar. Kendileri 
hakkında olumsuz yazı yazanları hemen 
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dışlıyorlar, ama bizim Peygamberimize 
hakaret edenlere demokrasi diyerek, fikir 
özgürlüğü diyerek sahip çıkıyorlar. Böyle 
fikir özürlüğü olur mu?

Topraklarından arındırmak istediğin kim 
varsa onlara yapılan saldırılara ses çıkarma-
yacaksın, sonra gelip dünyaya demokrasi, 
insan hakları dersi vereceksin. Dünya ırkçı-
lıktan çok çekti, dünya ve İslam âlemi mez-
hepçilikten, sen-ben kavgasından çok çekti.

Biz öncelikle kendi içimizde, sonra bölge-
mizde ve dünyada İslamofobiyayla, ırkçı-
lıkla, mezhepçilik ile mücadeleyi sonuna 
kadar yürütmeye kararlıyız. Bizim dinimiz 
öldürmeyi değil yaşatmayı, zulmü değil 
merhameti, şefkati, rahmeti esas alır. Fark-
lılıklar bu ülkenin zenginliğidir. Farklı 
kültürler, farklı kimlikler Türkiye’nin en 
büyük gücüdür.

Roman kardeşlerimizin, bu ülkenin birin-
ci sınıf vatandaşları olduğunu herkes bil-
melidir, bunu böyle kabullenmelidir. Buna 
karşı çıkan, buna aykırı iş yapan herkesten 
önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve maka-
mını karşısında bulur. Ama şunu da açık 
söylüyorum: İçinden geldiğim Hükümeti 
de karşısında bulur. Romanlar bu toprak-
ların üvey evladı değil, asli unsurudur.

İşte bu yıl Çanakkale Zaferinin 100. Yıldö-
nümü, zaferde Romanların payı yok mu? 
Elbette var. Sizlerin dedeleri Çanakkale’de, 
Kurtuluş Savaşında savaştı, şehit düştü, 
gazi oldu. Herkesin bu ülkede ne kadar 
hakkı varsa, Roman kardeşlerimin de o ka-
dar hakkı var, ne bir eksik, ne bir fazla.

Romanları Kötü Gösterme, Horlama 
Dönemleri Artık Sona Erdi

Romanları kötü gösterme, horlama, potansi-
yel suçlu kabul etme, o dönemler artık geride 
kaldı. Bu ülkede artık hiç kimse, Romanları 
buçuk millet olarak tarif edemez. Bu ülkede 
artık hiç kimse, “‘Sen bir garip çingenesin, 
telli zurna neyine gerek” diyerek Romanla-
rın hakkını, hukukunu çiğneyemez.

Hani Neşet Usta diyor ya: 

“Dinle sana bir sözüm var, 

Kimseyi hor görme gardaş. 

Kim nasıldır, Allah bilir, 

Kötüleyip yerme gardaş”, 

Evet, Romanları yerme, hor görme, onları 
potansiyel suçlu kabul etme dönemi ka-
pandı, eski Türkiye’nin alışkanlıklarıydı 
onlar, geride kaldı. İşte burada toplanan 
sizler, eski Türkiye’nin sona erdiğinin, eşit-
lik içinde, kardeşlik içinde, barış, huzur 
içinde ‘Yeni Türkiye’nin kapılarının sonu-
na kadar açıldığının en büyük ispatısınız.

Kardeşlerim,

Bu ülke bugüne kadar Romanlar hiçbir 
zarar görmemiştir. Şimdi şu ifadelerimi 
altını çizerek söylüyorum: Romandan te-
rörist çıkmaz, Romandan bölücü çıkmaz, 
Romandan hain çıkmaz. Romanlara yö-
neltilen suçlamalara bakın, hepsi de her 
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şehrimizde, her ilçemizde, her köyümüz-
de rastlanabilecek tamamen insana dair, 
tamamen imkâna dair hususlardır. Buna 
karşılık Romanların ülkemize kattığı çok 
şey vardır, Türkiye’yi Romansız düşün-
mek bile içimizi karartmaya yeter. Çünkü 
sizler, bu ülkenin gülen yüzü, neşesi, se-
vincisiniz. Roman’ın kışı olmaz, sizler hep 
bir baharsınız. Roman karamsar, kötümser 
olmaz, sizler hep bir inancın, ümidin tem-
silcisisiniz. Soruyorum, asık yüzlü Roman 
olur mu? Roman’ın yüzünde hep bir bahar 
çiçeği bulunur.

Zaman zaman yollarda görüyorum; küçük 
Roman çocukları, gençleri, kendilerinden 
büyük derme çatma el arabalarıyla kâğıt 
topluyor, hurda topluyor. Helalinden ka-
zanılan her kuruş paraya sonsuz saygım 
var, ama benim gönlümden geçen Roman 
manzarası asla bu değil. Ben istiyorum ki, 
Roman kardeşlerim çocuklarının eğitimi-
ne ihtimam göstersin.

Niçin Roman Çocuklarının 
Hayalleri Küçük Olsun?

Ben Romanları sadece çalgı çalan, sadece 
çiçek satan, sadece kağıt toplayan değil, 
doktor olarak, mühendis olarak, öğretmen 
olarak, iktisatçı, işletmeci olarak görelim 
istiyorum. Niçin Roman çocuklarının ha-
yalleri küçük olsun? Niçin sizin çocukları-
nız hedeflerini küçük tutsun? Bunun yolu 
eğitimden geçiyor.

Değerli arkadaşlar,

Çocuklarınızın ellerinden tutacaksınız, 
okula götüreceksiniz. Gitmiyorsa yine tu-

tup götüreceksiniz, gerekirse başında bek-
leyeceksiniz. Hiç kimse sizin hakkınıza, 
sizin kadar sahip çıkmaz, çıkamaz. Çocuk-
larınızı okutmak için imkânınız mı yok? 
Valiliğe gideceksiniz, bütün valiler sizin 
haminizdir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, 
bizim dönemimizde sosyal devlet olma-
nın erdemine ulaşmıştır. Kaymakamlığa, 
belediyeye gidin, mutlaka size el uzatan 
devletin eli çıkacaktır. Yine de bulamadı-
nız; işte bu salonlara bu kardeşiniz geliyor, 
bu salonlardan bir tanesinde beni yakala-
yacaksınız, bana diyeceksiniz ki, “Benimle 
vali ilgilenmedi, kaymakam ilgilenmedi”, 
bana hemen adını vereceksin, gereğini ben 
yapacağım.

2023 diyoruz; ‘Yeni Türkiye’ diyoruz, bu-
nun için bizim yetişmiş insana ihtiyacımız 
var. Bu insanları, kendimizin bu kadar 
nüfusu, bu kadar potansiyeli varken dışa-
rıdan alıp getirmeyeceğiz. Herhalde sizler 
çocuklarınızı yetiştireceksiniz ki,  gelece-
ğin Türkiye’sinde onlar hak ettikleri yeri 
alabilsinler.

Roman kardeşlerimin büyük düşünmesi-
nin zamanı artık geldi. Önümüzde seçim-
ler var, 2019’da 3 seçim birden var, siz-
ler seçen olduğunuz kadar seçilen olma 
hakkına da sahipsiniz. Temsilcilerinizi 
belediye meclislerine gönderdiniz, ama 
yeterli değil, il genel meclislerine gönder-
diniz, ama yeterli değil, büyükşehir mec-
lislerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
göndermelisiniz. Bunun için tek ihtiyacı-
nız olan, çocuklarınızın eğitimine önem 
vermek ve aranızdaki birliği, beraberliği 
güçlendirmek.
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Bunları yaptığımızda, kilitli gibi duran 
tüm kapıların birer birer kendiliğinden 
sizlere açıldığını göreceksiniz. Biz bunun 
altyapısını oluşturmaya devam edeceğiz.

TOKİ sizler için evler yapıyor, belediyeler 
kentsel dönüşüm kapsamında sizlere yeni 
yaşam alanları oluşturuyor.

Bu çalışmaların sonuna kadar destek-
çisiyim. Roman kültürünün bu ülkenin 
önemli bir değeri olarak korunması, ya-
şatılması konusunda tüm kuruluşlarımızı 
göreve çağırıyorum. İşte az önce burada 
bir ilahi okuyan, aynı zamanda bir de bir-
çok enstrümanı kullanan yavrularımızı 
gördünüz. Bunlar Kocaeli’nde, Roman 
Konfederasyonu’nun oluşturmuş olduğu 
bir konservatuarda yetişiyorlar. Bakın, kü-
çücük yaşta hepsi kemani olmaya başladı-
lar, org çalıyor.

İnşallah ‘Yeni Türkiye’yi sizlerle birlik-
te inşa edeceğiz. ‘Yeni Türkiye’, sizlerin 
de katkılarıyla kardeşliğin, barışın, hu-
zurun, bir büyük kucaklaşmanın adre-
si olacak. Ben bu düşüncülerle bir kez 
daha sizlerle birada olmaktan duydu-
ğum memnuniyeti özelikle belirtiyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, 
Allah’a emanet ediyorum.
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Değerli misafirler, ASELSAN ailesinin 
kıymetli mensupları, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri, sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyor, açılışını yaptığımız ASELSAN 
Gölbaşı Yerleşkesi Radar ve Elektronik 
Harp Merkezi’nin ülkemize, milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum.

Bu merkezin ülkemize kazandırılmasın-
da emeği geçen, Türk Silahlı Kuvvetlerini 

Güçlendirme Vakfımızın yöneticileri başta 
olmak üzere, herkesi tebrik ediyorum. Ül-
kemizde ve dünyada kendi alanında devler 
liginde her geçen yıl daha yükseğe çıkan 
ASELSAN, başarılarıyla iftihar kaynağımız 
olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl yeniden yapılanan 
ASELSAN’ın, Türkiye’nin 2023 hedefleri 
doğrultusunda daha güçlü bir işleyişe ka-

Savunma Sanayinde Geçmiş 
 Yıllarda Yapılan Hataları 

Yapmayacağız

ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi Açılış Töreni | Ankara | 18 Mart 2015  
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vuştuğuna inanıyorum. Bu yıl 40’ıncı ku-
ruluş yıldönümüne ulaştığımız ASELSAN’a 
41 kere maşallah diyor, bu güzide kuruluşu-
muzdan daha çok hizmetler beklediğimizi 
özellikle belirtmek istiyorum.

Değerli arkadaşlar,

Savunma sanayimizin serüveni, aslında ül-
kemizin de serüvenidir. Türkiye Cumhuri-
yeti devletini, gerçekten çok büyük, gerçek-
ten kahramanlıkla, fedakârlıkla örülü bir 
mücadelenin sonunda kurduk. Bu müca-
delenin ateşi, 18 Mart’ta deniz zaferinin, 24 
Nisan’da kara savaşlarının yıldönümünü 
idrak edeceğimiz Çanakkale’de yakılmıştı.

Kurtuluş Savaşı ile bunu neticeye ulaştırıp, 
200 yıllık bir hüsran dönemini geride bırak-
tık. Cumhuriyeti kurduktan sonra, geçmiş-
ten alınan derslerin de etkisiyle, gerçekten 
çok ciddi girişimler, çok önemli çalışmalar 
başladı. Tren yollarından fabrikalara, eği-
timden sağlığa ve savunma sanayine kadar 
her alanda, bizi dönemin gelişmiş ülkele-
riyle aynı seviyeye çıkarma amacı taşıyan 
temeller atıldı.

Nuri Demirağ’ın Uçak Üretme 
Hikâyesi Çok Anlamlı

Nuri Demirağ’ı biliyorsunuz… Ülkemizin 
o dönemdeki demiryolu ağının büyük bö-
lümünü, pek çok fabrikayı, havalimanını 
inşa eden bu vatansever insan, aynı za-
manda 1931 yılında İstanbul Boğazına ilk 
köprüyü inşa etme teşebbüsünde bulunan 
kişidir. İşte bu Nuri Demirağ’a, ordumuzun 
ihtiyacı olan uçakların alınabilmesi için ba-
ğışta bulunması talebiyle geliyorlar. Bu ta-

lep üzerine Nuri Demirağ diyor ki, “Madem 
bu milletin tayyareye ihtiyacı var, o zaman 
ben bunun fabrikasını yapmaya talibim.” 
Evet, kendisinden uçak alınmak için bağış 
istenen Nuri Demirağ, böylece uçak fabri-
kası kurmak için kolları sıvıyor. Bugünkü 
Atatürk Havalimanının bulunduğu araziyi 
satın alıyor, oraya uçak pisti, bakım-ona-
rım atölyesi inşa ediyor. Yine bugünkü De-
niz Müzesi’nin yanındaki yerde de, üretim 
için bir atölye kuruyor. Bunlarla da yetin-
miyor. Pilotları yetiştirmek için havacılık 
okulu, buraya öğrenci yetiştirmek üzere de 
Divriği’de bir havacılık ortaokulu faaliyete 
geçiriyor.

1936 yılında tek motorlu ilk uçağı, 1938 
yılında 6 kişilik çift motorlu bir başka uça-
ğın prototiplerini üretiyor. Bu arada, ayrıca, 
Türk Hava Kurumu için planör, paraşüt gibi 
pek çok araç-gerecin üretimini de yapıyor, 
bunları teslim ediyor. 1938 yılında, Türk 
Hava Kurumu’nun siparişi olan uçağın 
Eskişehir’de son testleri yapılıyor.  Bu test 
uçuşunun inişi sırasında uçak, çevredeki 
hayvanların piste girmemesi için açılan bir 
çukura düşüyor.

Bakınız, burada ne uçağı yapanın, ne uçağı 
kullananın, ne de uçağın hiçbir kabahati 
yok. Buna rağmen, uçak siparişi iptal edi-
liyor. Tüm bunlara rağmen Nuri Demirağ 
vazgeçmiyor. Uçak üretimi çalışmalarına 
devam ediyor. 1941 yılında İstanbul’dan 
Divriği’ne kadar, bizzat kendisi uçakla 
uçuyor. Ancak, tüm mücadelesine, tüm 
çabalarına rağmen, Nuri Demirağ’ın uçak 
fabrikasına ülke içinden hiçbir sipariş ol-
madığı gibi, yurt dışına uçak satma izni 
de verilmiyor.
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Satış, dolayısıyla üretim yapamayan bu 
fabrikanın kapısına 1950’de, mecburen ki-
lit vuruluyor.  Fabrikada bulunan mevcut 
uçaklar da hurdacılara satılıyor. Pistin bu-
lunduğu alan kamulaştırılıyor ve daha son-
ra buraya Atatürk Havalimanı kuruluyor.

Bir başka örnek, Türk Hava Kurumu’nun 
1948 yılındaki uçak üretme teşebbüsüdür. 
Uçankanat ismiyle üretilen bu uçak, bir 
başka uçağın arkasına bağlanarak deneme 
uçuşuna çıkartılıyor. Bu arada, her nasılsa 
aradaki halat kopuyor ve uçak Çankaya 
tarafında bir yere düşüyor. Bu olay üzeri-
ne, Uçankanat’ın da üretiminden vazgeçi-
liyor.  Daha da acısı, bu uçak için kurulan 
fabrikayı ne yapıyorlar biliyor musunuz? 
Çocuk karyolası, masa, dikiş kutusu gibi 
basit tüketim maddelerinin imalatı için 
kullanıyorlar.

Türkiye, o tarihten beri tüm uçaklarını 
yurt dışından satın alıyor. Burada ne uçak-
ların tasarımında, ne üretiminde, ne çalış-
masında hiçbir temel sorun yok. Sadece, 
her işin başlangıcında yaşanabilecek kü-
çük aksaklıklar, eksikler, talihsizlikler var.

Aynı şekilde, tank üretimine teşebbüs 
etmişiz. 1943 yılında Makine Kimya En-
düstrisi’ndeki mühendislerimiz, ustala-
rımız tankın prototipini de üretiyorlar. 
Ama bu teşebbüsün de, seri üretim için 
gerekli siparişin verilmemesi sebebiyle 
arkası gelmiyor.

Aynı şekilde, devrim arabası meselesini 
bilmeyeniniz yoktur herhalde. Otomobil 
imal ediliyor, benzini olmadığı için yolda 
kaldı diye, üretimden vazgeçiliyor. Şim-

di yıl olmuş 2015… Biz hala yerli tasarım 
araba üretimi için kapı kapı dolaşıyoruz. O 
tarihlerde kaçırılan fırsatların, heba edilen 
imkânların, karşılıksız bırakılan emekle-
rin bedelini Türkiye, çok uzun yıllar, çok 
ağır şekilde ödedi. Hala da ödüyoruz.

Üretmekte Ürkek Davrananlar, 
İthal Etmekte Pek Cesur Çıktılar

Bu millet, yıllar boyunca alın teriyle, çok 
zor şartlarda çalışarak ortaya koyduğu bi-
rikimi, yurt dışından aldığımız uçaklara, 
tanklara, gemilere, otomobillere tahsis et-
mek zorunda kaldı. Üretmekte ürkek dav-
rananlar, ithal etmekte pek cesur çıktılar, 
sıkıntı burada.

Kendi girişimcisini, mühendisini, ustasını 
teşvik etmek için parmaklarını oynatma-
yanlar, yurt dışındaki firmaları, onların 
kadrolarını ihya ettiler.

Değerli arkadaşlar,

Her alanda olduğu gibi, savunma sanayii 
alanında da 2002 yılı, Türkiye için bir milat-
tır. Ben, 2003 yılı 14 Mart’ın da Başbakan-
lık görevini devraldığımda, Türkiye’nin sa-
vunma sanayi alanındaki dışa bağımlılığı 
yüzde 80 düzeyindeydi. Bu mesele, bizim 
eskiden beri yüreğimizde yara olduğu için, 
savunma sanayi çalışmalarını bizzat kendi 
himayeme aldım. AR-GE’den üretime ka-
dar bu alanda yürütülen tüm faaliyetleri 
bizzat takip ettim, bizzat teşvik ettim.

Bugün, savunma sanayimiz, binden fazla 
şirketimizin, araştırma kuruluşlarımızın, 
üniversitelerimizin, KOBİ’lerimizin iştira-
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kiyle ülkemizin en önemli sektörlerinden 
biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl, bu alanda 
5 milyar doları aşan üretim ve 1 milyar 
647 milyon doları bulan ihracat gerçekleş-
tirdik. Yılda 1 milyar dolar AR-GE harca-
ması yapılan bu alan, ülkemizin sanayi ve 
teknolojisinin amiral gemisi olma yolunda 
hızla ilerliyor.

Tasarımından teknolojisine kadar her saf-
hasını kendimizin yürüttüğü projelerde 
elde edilen başarılar, bize, daha büyük he-
defler için umut veriyor. Altay tankımızın 
seri üretimine yakında başlıyoruz. Atak 
helikopterimizin üretimi başladı, 7 tane-
si Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın en-
vanterine girdi.  Anka İnsansız Hava Aracı 
Projesinin seri üretimi için çalışmalar sü-
rüyor.  Karayel ve Bayraktar insansız hava 
araçlarıyla, bu alanda geniş bir yelpazede 
birikim sahibi olma yolunda ilerliyoruz. 
MİLGEM Projesi kapsamında, Heybeliada 
ve Büyükada gemilerimiz Donanma Komu-
tanlığımıza teslim edildi, Burgazada’nın 
inşası devam ediyor. Aynı şekilde, bugüne 
kadar 100’e yakın askeri gemi ve karakol 
botu, kendi tersanelerimizde üretilerek 
hizmete girdi.

2023’te Savunma Sanayinde Dışa 
Bağımlığı Ortadan Kaldıracağız

Hürkuş eğitim uçağımızın tasarımı bitti, 
test uçuşları tamamlandı, seri üretim aşa-
masına gelindi. Kirpi zırhlı araçlarımızla, 
seyir füzelerimizle, tanksavar füzelerimiz-
le, güdümlü roketlerimizle, uydularımızla, 
milli piyade tüfeğimizle, savunma sana-
yinin her alanında sevindirici gelişmele-
re şahit oluyoruz. Türkiye artık, 1930’lu 

yıllardan 2000’li yıllara kadar yaptığı ha-
taları, inşallah bir daha tekrarlamayacak. 
Devam eden projelerle, yatırımlarla birlik-
te, 2023 yılında savunma sanayi alanında 
dışa bağımlılığımızı büyük oranda kaldır-
mayı planlıyoruz.

Açık söylüyorum; benim gönlüm, tasarı-
mından üretimine kadar, içinde yer alma-
dığımız hiçbir savunma sanayi ürününün, 
hazır olarak alıp kullanılmasına razı değil. 
İşte az önce içeride dolaşırken, Genel Mü-
dürümüzden duyduğumuz, “Yüzde 100 bi-
zim imalatımızdır” ifadesi bizim gönlümü-
zü gerçekten ferahlatıyor; mesele bu.

Çünkü bunlar bizim stratejik meseleleri-
mizdir. Eğer biz, burada yüzde 100 ima-
latı gereğinde yapamazsak, eğer birilerine 
muhtaç olursak, o ihtiyacı duyduğumuz 
anda dirseğini çevirdiklerinde duman 
oluruz. Şu anda bunu bize yapıyorlar, bu 
duruma üzülüyorum. Bunlar güya dost 
ülkeler, beraber olduğumuz ülkeler, güya 
dayanışma halinde olduğumuz, NATO’da 
beraber olduğumuz ülkeler. Ama kıskanç-
lık nedeniyle  bize isteğimizi vermiyorlar. 
Son anda vazgeçiyorlar. Güçlü bir Türkiye 
istemedikleri için vazgeçiyorlar. Dünya-
nın en modern uçağı da bize teklif edilse, 
mutlaka onun tasarımında, üretiminde 
yer almalıyız.

Bunun için de savunma sanayinde dün-
yadaki 100 şirket arasında 2 değil, en az 
20 kuruluşumuz yer almalı. Kendi savaş 
uçaklarını, yolcu uçaklarını tasarlayan 
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ve üreten, kendi uydularını tasarlayan ve 
üreten, bunları kendisi uzaya gönderen, 
kendi uçak gemisini tasarlayan ve üreten, 
kendi elektronik harp sistemlerini tasar-
layan ve üreten bir Türkiye hedefliyoruz. 
Bu doğrultuda yapılan tüm çalışmaların 
sonuna kadar destekçiyim, sonuna kadar 
arkasındayım.

Suriye Üzerinden, Türkiye’nin 
Gücünü ve Konumunu Kırmak 
İstiyorlar

Hamdolsun, ülkemizin gücü ve imkânları, 
tüm bu çalışmaları destekleyecek, haya-
ta geçmesini sağlayacak düzeye gelmiş-
tir.  Buna rağmen Türkiye’yi engellemek 
için her yolu deniyorlar. Geçmişte darbe-
lerle, muhtıralarla, bildirilerle bunu yap-
mışlardı. Son yıllarda, Gezi Olaylarıyla 
Türkiye’yi durdurmaya, geriletmeye ça-
lıştılar. Oradan netice alamayınca, 17-25 
Aralık darbe teşebbüsüyle aynı oyunu 
tekrarladılar.

17-25 Aralık darbe teşebbüsünün hedef 
aldığı yerlere dikkat edin… Ülkemizin ge-
lişmesine, kalkınmasına, güçlenmesine 
katkı sağlayan tüm milli kurumlarımızın 
bu yapının saldırısına maruz kaldığını 
görürsünüz. Aynı çete, kurduğu kumpas 
düzeni ile, yıllarca ülkemizin tüm önemli 
kurumlarını ele geçirmeye, ele geçireme-
diklerini de çökertmeye çalıştı. Bu ülkenin 
Cumhurbaşkanı’ndan, Başbakanı’ndan Ge-
nelkurmay Başkanı’na, Bakanlarına kadar 
herkesi dinleyip, elde ettikleri bilgileri bir 
yerlere sızdırdılar. Türkiye, bir kez daha 

küçük bir azınlığın çoğunluğa tahakkümü, 
vesayet düzeni kurması tehlikesiyle karşı 
karşıya geldi.

Hamdolsun, milletimizin desteğiyle, ir-
fanıyla bu saldırının amacına ulaşmadı. 
İçeride ve dışarıda, bu yapının tüm unsur-
larıyla kararlı bir şekilde mücadele ediyo-
ruz. Ülkemizi bu hastalıklı yapıdan tama-
men temizleyene kadar da mücadelemiz 
sürecek.

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, dünyada sıcak çatışmaların en 
çok yaşandığı bölgede yer alıyor. Libya’dan 
Suriye’ye, Irak’tan Yemen’e kadar tüm böl-
ge, adeta ateş içinde… Doğu’da Ermenistan 
ve Gürcistan, Kuzeyde Ukrayna aynı şe-
kilde huzursuz bölgeler. Balkanlar, her ne 
kadar bir süredir sakinse de, her an sorun 
çıkma potansiyeli olan bir bölge.

Biz, çevremizi saran tüm bu sıkıntılar için-
de, ekonomik, sosyal, siyasal bakımdan ve 
elbette savunma alanında kendimizi gü-
ven altına almak zorundayız. Biz güven 
içinde olmazsak, diğer kardeşlerimize de 
yardımcı olamayız.

Dün Balıkesir’de de, önceki gün 
Çanakkale’de de ifade ettim; Türkiye sa-
dece kendi topraklarından, kendi vatan-
daşlarından sorumlu bir ülke değil. Bizim, 
tarihi ve kültürel bakımdan sorumluluk 
alanımız çok daha geniş, çok daha büyük. 
Bunun için önce kendi içimizde bir olaca-
ğız, iri olacağız, diri olacağız.
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Türkiye’nin uzun yıllarına ve 40 bin canı-
na mal olan terörle mücadele dönemini 
hatırlayın.  Bu dönemde çevremizde pek 
çok önemli hadise yaşanırken, biz kendi 
içimize kapanmış, kendi sorularımızla uğ-
raşır halde olduğumuz için kardeşlerimize 
yeterince el uzatamamış, yardımcı olama-
mıştık. Saraybosna’da 50’li yaşlardaki bir 
hanımefendinin, orada görev yapan arka-
daşlarımıza söylediği bir şey var. Gerçek-
ten çok çarpıcı, çok ibret verici. Diyor ki bu 
hanımefendi, “O zamanki, yani 1990’ların 
başındaki Türkiye, eğer bugünkü Türkiye 
olsaydı, bize bu katliamı yapamazlardı.” 
Mesele bu. Ben aynı durumun Karabağ 
meselesi için de, Ortadoğu’daki pek çok ha-
dise için de geçerli olduğuna inanıyorum.

Bugün Suriye’de yaşananların gerisindeki 
sebeplerden biri de, aslında Türkiye’nin bu 
gücünü, bu konumunu kırma gayesidir. Biz, 
Suriye içindeki çatışmaları önleyemesek de, 
mağdur duruma düşen tüm kardeşlerimize 
sahip çıkarak, kucağımızı açarak, bu oyunu, 
önemli ölçüde boşa çıkardık. Esed’e verilen 
desteğin de, DEAŞ’ın ortaya çıkartılmasının 
da, Irak’ta izlenen mezhepçi politikaların 
ısrarla desteklenmesinin de gerisinde yatan 
amaçlardan biri işte budur.

Bugün, binlerce kişinin Saddam tarafın-
dan kimyasal silahlarla acımasızca katle-
dildiği Halepçe katliamının 27. yıldönümü. 
İnsanlık, dün Halepçe’ye sessiz kalmıştı. 
Bugün aynı duyarsızlığı Halep konusunda 
yaşıyoruz. Kardeşlerinin acısını paylaşan, 
onlara kucağını açan hep Türkiye oldu. 
Halepçe’den hemen sonra zulümden ka-
çan 500 bin Iraklı Kürt kardeşimize, bu-

gün olduğu gibi o zaman da kapılarımızı 
açtık. Bu vesileyle Halepçe’de katledilen 
binlerce kardeşimize de, bugün Suriye’de 
zalim Esad yönetimi tarafından katledilen 
yüzbinlerce kardeşimize de Allah’tan rah-
met diliyorum.

Savunma Sanayimizin Dünyanın 
En İyisi Olma Mücadelesi Sürecek 

Türkiye olarak, tüm bu gelişmeler karşı-
sında diplomasinin imkânlarını sonuna 
kadar kullanarak, mücadelemizi elbette 
yapıyoruz, yapacağız. Ama, siyasi ve dip-
lomatik gücümüzü askeri gücümüzle tah-
kim etmedikçe, arzu ettiğimiz neticeyi ala-
mayacağımızı da biliyoruz. Biz asla savaş 
peşinde bir ülke olmadık, olmayacağız. 
Bununla birlikte, gerektiğinde her türlü 
mücadeleye sonuna kadar hazırlıklı olma 
kararımızdan da asla vazgeçmeyeceğiz.

En güçlü savunmanın en güçlü silahlarla 
yapılacağının bilinciyle, savunma sanayi-
nin her alanında dünyanın en iyisi olma 
mücadelemizi sürdüreceğiz. Biraz önce ifa-
de ettim; askeri gücü tahkim etmenin yo-
lunun dışarıdan hazır ürün olmak olmadı-
ğını, çok acı tecrübelerle yaşadık, gördük. 
Onun için ben buradan, savunma sanayi-
mizin kamudaki sorumlularına ve özel 
sektördeki temsilcilerine, sizlere sesleniyo-
rum. Mevcut projelerimizi süratle tamam-
layalım. İşte 1974 Kıbrıs Harekâtı’nda gör-
dük. Yanımızda olan, olması gerekenler bir 
anda bize bütün desteklerini kestiler mi? 
Kestiler. İyi ki kestiler. Onlar, bize orada 
desteklerini kestiler ve susturma teknik-
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lerini kullanmak suretiyle telsizlerimiz 
çalışamaz hale geldi. Ondan sonra geldik 
ASELSAN’ı kurduk. İşte atasözümüz var 
ya, hırsızlar bizi ev sahibi yaptı, olay bu.

Üretim aşamasına gelmiş olan ürünleri-
mizi süratle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
envanterine dahil edelim. Yeni projeleri 
süratle gündemimize alalım. AR-GE faa-
liyetlerini, tasarım, prototip üretimi faa-
liyetlerini olabildiği kadar hızlandıralım. 
Bizim, savunma sanayimizin ihtiyaçları 
için dışarıya verecek tek kuruşumuz yok. 
Çünkü bu millet, kendi refahından, çolu-
ğunun, çocuğunun rızkından artırdığı kay-
naklardan bu alanı besliyor, destekliyor. 
Savunma sanayi bütçemizi bu anlayışla 
değerlendiriyoruz.

‘Yeni Türkiye’, savunma sanayinde, sade-
ce kendi kendine yeten değil, tüm dostla-
rına, tüm kardeşlerine de yardımcı olan, 
onların da ihtiyaçlarını karşılayan bir 
Türkiye olacak. Bu konuda, Cumhurbaş-
kanı olarak ben de, Hükümetimiz de so-
nuna kadar sizin yanınızdayız; bundan 
şüpheniz olmasın.

ASELSAN’ı, bugüne kadar ki başarıları ve 
yürütmekte olduğu projeleri için kutluyo-
rum. Ama yetmez… Bizim ASELSAN ça-
pında daha pek çok savunma sanayi kuru-
luşuna ihtiyacımız var.

Bu konuda özel sektörümüzün çok daha 
gayretli olması, adeta bir rekabet alanı 
oluşturmasının da gereğini savunuyo-
rum. Diğer şirketlerimizden, üniversitele-
rimizden bu konuda çok daha fazla gayret 
bekliyorum.

Çanakkale Savaşı’nda insanüstü bir gay-
ret, bir mücadele ortaya koyan kahraman 
subaylarımız, askerlerimiz, “Bir daha Bal-
kan yenilgisi utancı yaşamak istemedikle-
rini” söylüyorlardı. Biz de, bir daha uçak 
üretmek için kurduğumuz fabrikada masa 
üretmek zorunda kalma utancını yaşamak 
istemiyoruz.  Bu ülke, benzini olmadığı 
için yolda kalan arabaya bakıp otomobil 
fabrikası kurmaktan vazgeçme gafletine, 
inşallah bir daha kapılmayacak.

Bu düşüncelerle, ASELSAN Gölbaşı Yerleş-
kesi Radar ve Elektronik Harp Merkezi’nin 
ülkemize, milletimize hayırlı olmasını dili-
yorum. Bu tesisin ülkemize kazandırılma-
sında emeği geçenleri, bir kez daha tebrik 
ediyorum.

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah 
yar ve yardımcımız olsun diyorum.
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Sayın Genelkurmay Başkanımız, değerli 
komutanlarımız, çok değerli subaylarımız,  
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Bugün burada Türk Silahlı Kuvvetleri’mi-
zin değerli komutanlarıyla, kahraman su-
baylarıyla bir arada olmaktan büyük mem-
nuniyet duyuyorum.

Sizlerin nezdinde Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’mizin tüm mensuplarına, Mehmetçik-
lerimizin her birine, şahsım, ülkem ve 
milletim adına şükran duygularımı ifade 
ediyorum.

Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, 
ahirete irtihal etmiş tüm gazilerimizi, bir 
gül bahçesine girercesine toprağa düşmüş 
tüm şehitlerimizi hürmetle yad ediyorum.

Çözüm Süreci, Hiç Kimseye 
Ayrıcalık Sağlama Amacı 

Gütmüyor

Harp Akademileri Komutanlığı’nı Ziyaret | İstanbul | 19 Mart 2015 
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Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz pilot-
larımız başta olmak üzere, son dönemde 
yurt içinde ve yurt dışında, görev sıra-
sında hayatını kaybeden tüm subayları-
mıza, astsubaylarımıza, uzmanlarımıza, 
er ve erbaşlarımıza Cenabı Allah’tan rah-
met diliyorum.

Dün 100. yıldönümünü idrak ettiğimiz 
Çanakkale Deniz Zaferimiz için kahraman 
ordumuzu bir kez daha tebrik ediyorum. 
Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale’yle 
birlikte Hicaz-Yemen, Sina-Filistin, Irak, 
Kafkasya, Galiçya ve Balkan cephelerinde 
fedakârca savaşan tüm askerlerimizi rah-
metle anıyorum.

Milletimizin 200 yıllık makus talihinin 
kırıldığı yer olan Çanakkale, Kurtuluş Sa-
vaşımızın da habercisiydi, müjdecisiydi. 
Kurtuluş Savaşımızın tüm cephelerinde, 
asker ve sivil olarak savaşan gazilerimizi, 
şehitlerimizi de bir kez daha rahmetle yad 
ediyorum. 

Kore’de, Kıbrıs’ta, uzun yıllar süren terörle 
mücadele döneminde şehit olan, gazi olan  
tüm askerlerimizi minnetle anıyor, şehitle-
rimize rahmet diliyor, hayatta olan gazile-
rimize uzun ömürler temenni ediyorum.

93 Rus Harbi ve Balkan Savaşında 
Türk ve Müslüman Soykırımı 
Yaşanmıştır

Değerli arkadaşlar,

Bu yıl, 100’üncü yıldönümüne ulaştığımız 
Çanakkale Savaşlarını, 1877-1878 yılların-
da yaşanan 93 Rus Harbi ve 1912 Balkan 

Harbi ile birlikte değerlendirmemiz gerek-
tiğine inanıyorum. Gerçekten de, 93 Rus 
Harbi ve 1912 Balkan Harbi, milletimi-
zin hafızasında çok derin izler bırakmış, 
gönlünde çok derin yaralar açmıştır. Bu 
iki savaş sonunda, Rumeli’deki anavata-
nımız olan Balkanları, hem toprak olarak, 
hem de nüfus olarak, neredeyse tamamen 
kaybettik. Bugün çeşitli Balkan devletleri-
nin sınırları içinde, sembolik Müslüman 
nüfuslarına sahip şehirlerin her biri; ül-
kemizdeki Edirne gibi, Tekirdağ gibi her 
şeyiyle bizim olan, sokaklarında Türkçe 
konuşulan, okullarında Türkçe eğitim ve-
rilen, alışverişi Türkçe yapılan yerlerdi. 
Bugün misafir olarak, turist olarak gezdi-
ğimiz Balkan coğrafyası, bizim en verimli, 
en değerli, en gözde parçamızdı.

İstanbul’dan bile daha önce sahip oldu-
ğumuz, İstanbul’dan bile daha eski ha-
tıralarımızın bulunduğu bu coğrafyayı 
kaybedişimizin hazin hikâyesine burada 
girmeyeceğim. Aslında, bilhassa 1912 Bal-
kan bozgununun, bizim için her bakım-
dan, sonsuza kadar unutmamamız gere-
ken dersler içeren bir trajedi olduğunu da 
belirtmek istiyorum. 

93 Rus Harbinden başlayıp 1912 Balkan 
bozgununa ve Kurtuluş Savaşımıza kadar 
devam eden süreçte, bu coğrafya, tarihin 
gördüğü en büyük soykırımlarından bi-
rine şahit olmuştur. Bu, Türk ve Müslü-
man soykırımıdır. Bugün Anadolu’nun 
ve Trakya’nın neredeyse her şehrinde, bu 
savaşlardan kaçıp gelmiş kardeşlerimiz 
yaşıyor. Ama bir de bu yolculuğa hiç çıka-
mamış olanlar, yola çıkıp da menzile ula-
şamamış olanlar var. Maalesef, bu büyük 
soykırımın istatistiği dahi tutulamadı. 
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Farklı rakamlar ileri sürülmekle birlikte, 
bu süreçte 2 milyon civarında kardeşimizi 
kaybettiğimiz ifade edilir.

Dikkatinizi çekiyorum, 1800’lü yılların 
başında Anadolu’da, yarısından fazlası 
Müslüman olmak üzere 12 milyon; Bal-
kanlarda ise yine yarısından fazlası Müs-
lüman olmak üzere 10 milyon nüfus vardı. 
1900’lerin başına geldiğimizde, toprakları-
mızda, 12 milyonu Müslüman 16 milyon 
insan kalmıştı.

1923 yılında, Cumhuriyetimizi kurduğu-
muzda ülkemizin nüfusu 13 milyondu ve 
dini inanç bakımından büyük ölçüde ho-
mojenleşmişti. Bu homojenizasyon, Cum-
huriyetimizi kuranların, Balkan faciasının 
dersleri ışığında yaptıkları bilinçli bir ter-
cihti ve çok doğruydu. Bu sürecin sonunda 
Balkanlarda ise, biraz önce de ifade ettiğim 
gibi, sembolik düzeyde bir Türk ve Müslü-
man nüfusu kalmıştı.

Çanakkale Savaşı, 93 Harbi ve 
Balkan Bozgununa Karşı Bir 
Başkaldırıydı

İşte Çanakkale Savaşları, 93 Harbi ve bil-
hassa 1912 Balkan bozgununa karşı, as-
keriyle, siviliyle, milletimizin topyekûn 
bir başkaldırısıydı, isyanıydı, yeminiydi. 
Çanakkale Savaşından kısa bir süre önce 
yaşanan Sarıkamış faciası da bu duygu-
ları iyice bilemişti. Gazi Mustafa Kemal, 
Arıburnu’nda hücum emri verirken, asker-
leriyle birlikte, “Balkan utancını bir daha 
görmektense burada ölme” yemini ediyor-
du. Balkan bozgunu, işte böylesine bir ruh 
haline yol açmıştı.

Milletimizin geçtiğimiz 200 yıldaki ruh ha-
lini Çanakkale öncesi ve Çanakkale sonrası 
diye ikiye ayırmak gerekir. Ömer Seyfettin, 
1917 yılında yazdığı “Çanakkale’den Son-
ra” isimli eserinde, işte bu ruh halini anla-
tır. Çanakkale’ye gönüllü olarak ve adeta 
koşa koşa giden, dönemin en eğitimli, en 
donanımlı kahramanları, şehit olma haya-
liyle, geride bıraktıkları mektuplarda “Ey 
anne! ağlama!” diye sesleniyorlardı.

Üsteğmen Zahit, yazdığı mektupta eşine, 
“Ruhuma bir mevlit okutmak vicdanınıza 
kalmıştır. Kendim için başka bir şey iste-
miyorum. Şehitlik bana yeter” diyordu.

Kayserili asker Mehmet oğlu Mustafa ya-
ralanıp hastaneye kaldırıldığında, annesi 
onun için dövünmek, ağlamak bir yana, 
kendisine yazdığı mektupta, “Kolunun o 
hafif yarası yüzbin Müslüman namusunu 
kurtardı” diyerek, adeta sevincini ifade 
ediyordu.

Seddülbahir’de düşmanı süngüleriyle de-
nize döken asker, komutanına, “Emir ver 
kumandanım! Eğer şu düşman zırhlıları-
nın süngülenecek bir yerleri varsa, denize 
girelim, onları da süngüleyelim!” diye yal-
varıyordu.

Yine cephede, sol kolunu kaybettiği için 
tüfeğini kullanamayan bir asker, komu-
tanına, “benim sevgili zabitim, bir kolum 
düştü, tüfekle ateş edemiyorum. Bari şu 
belindeki tabancayı ver de düşmana karşı 
boşaltayım” diye yalvarıyordu.

Cephedeki oğluna mektup yazan baba, 
“Oğlum! ya gazi olup avdet, ya şehit olup 
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dahil-i cennet ol” diyerek, duygularını ifa-
de ediyordu.

Teğmen Mehmet Dursun, savaşta yarala-
nıp Kilitbahir Hastanesinde kendine gel-
diğinde yaşadığı duyguları hatıralarında 
şöyle anlatıyor: “Gözlerimi açtığım vakit 
kendimi yatakta kolsuz olarak buldum. 
Vatan için bu hale geldiğimi düşünerek te-
selli oldum.” 

Hüseyin Sabri Beyin mektubundaki şu ve-
ciz ifadeyle bu örnekleri tamamlamak isti-
yorum: “Balkan Muharebesi’nde pak nasi-
yemize haksız bir surette sürülen o lekeyi, 
hamd olsun kanımızla sildik, temizledik.” 

Çanakkale’de Aldığımız Güçle 
Kurtuluş Savaşı’nda Zaferle Çıktık

Evet, Balkan bozgununun utancını bu 
millet Çanakkale’de, varını, yoğunu orta-
ya koyarak, gerçekten de kanıyla, canıyla 
silmiş, temizlemiştir. Şu da üzerinde itti-
fak edilen bir gerçektir ki, Çanakkale’den 
aldığımız güçle, moralle, inanç tazelemey-
le Kurtuluş Savaşımızı başlattık ve zaferle 
sonuçlandırdık.

Şüphesiz, Çanakkale Savaşında düşma-
nın asıl hedefi İstanbul’u ele geçirmekti. 
Çanakkale’de ordularımızı ezip İstanbul’a 
ulaşmak, buraya dönemin en modern, en 
güçlü, en donanımlı ordularını yığanların 
500 yıllık rüyasıydı. Bu rüya, 1915’te önce 
denizde, sonra karada bir kâbusa döndü. 
1918’de, savaşsız, zahmetsiz İstanbul’u iş-
gal eden düşman kuvvetleri için, bu, bir 
zafer değil, sadece buruk bir teselliden iba-
retti. Çünkü, Çanakkale ruhu Anadolu’da 

alev alev yanıyordu. Bu özgürlük ateşinin 
İstanbul’u kendilerine yar etmeyeceğini 
gayet iyi biliyorlardı. Nitekim, 1923 yılın-
da, bu buruk teselliyi de geride bırakarak 
İstanbul’u terk etmek zorunda kaldılar.

93 Harbi ve Balkan Bozgunu ile başlayıp 
Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları ile renk 
değiştirerek günümüze kadar etkileri 
ulaşan bu süreç, içinde, geleceğimizi de 
aydınlatacak çok önemli dersler barındı-
rıyor. Ben, Çanakkale’de zirveye çıkan bu 
hissiyatın, Kore’de de, Kıbrıs çıkarmasında 
da, bölücü teröre karşı uzun yıllar boyunca 
verdiğimiz mücadelede de en büyük moral 
kaynağımız olduğuna inanıyorum.

Bugün de, şehitlerimizin geride bıraktıkla-
rı aileleri, acılarını yüreklerine gömerek, 
metanetle, gururla “Vatan sağolsun” di-
yorlarsa, Çanakkale ruhu tüm ihtişamıyla 
yaşıyor demektir. Bu duyguyu, bu ruhu, bu 
inancı güçlendirerek yaşatmak, hepimizin 
en başta gelen görevidir. İnsanımızın bu 
ruhu kaybettiği gün, devlet ve millet olarak 
bizim de geleceğimizin karardığı gündür.

Cumhurbaşkanından Başbakanına, Ge-
nelkurmay Başkanından her rütbedeki 
subayına, siyasi parti liderlerimizden sivil 
toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine 
kadar hepimiz, bu konuda sorumluluk sa-
hibiyiz. Bu bizim, en başta şehitlerimize ve 
gazilerimize, daha da önemlisi bu coğraf-
yayı vatan yapmak için bin yıldır her türlü 
fedakârlığa katlanan milletimize karşı asli 
vazifemizdir. Rabbime, büyük şairimiz, 
bayrak şairimiz Arif Nihat Asya’nın ifade 
ettiği gibi dua ediyorum: “Bizi sen sevgi-
siz, susuz, havasız ve vatansız bırakma 
Allah’ım.” 
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Yaşadığımız Coğrafya Tarihi Bir 
Değişim Döneminin Sancılarını 
Yaşıyor

Değerli arkadaşlar, 

Ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya 
tarihi bir değişim döneminin sancılarını ya-
şıyor. Bu sancılar kimi yerlerde siyasi kriz, 
kimi yerlerde sosyal çalkantı, kimi yerlerde 
fiili çatışma olarak ortaya çıkıyor. Pek çok 
yerde de hepsi birden tezahür ediyor. 

Güneyimizdeki Suriye’den başlayan so-
runlar geriye doğru Irak’la, İran’la devam 
ediyor. Doğumuzda Ermenistan ve Gür-
cistan, kuzeyimizde Rusya ve Ukrayna’ya 
bu sıkıntılı çemberi sürdürüyor. Balkan-
lar hiçbir zaman azalmayan gerilimli or-
tamıyla buraya ekleniyor. Kıbrıs mese-
lesi, sorun ajandamızın daimi gündem 
maddesi olarak, yerini muhafaza ediyor. 
Çemberi biraz genişlettiğimizde de ortaya 
çıkan manzara farklı değil. Mısır, Libya ve 
Yemen başta olmak üzere Kuzey Afrika, 
aynı şekilde çatışma haberlerinin eksik 
olmadığı bir coğrafya. Afganistan’daki, 
Kafkasya’daki, Orta Afrika’daki sorunlar 
bitmiş değil. Avrupa ülkelerinde yaşayan 
vatandaşlarımız, yabancı düşmanlığı ve 
İslamofobya kampanyalarının en başta 
gelen hedefleri durumunda. 

Türkiye, bu coğrafyaların hiçbirine sırtı-
nı dönme, buralarla ilgilenmeme lüksüne 
sahip değildir. Bu salonda, bu bölgelere 
çeşitli vesilelerle gitmiş, görev yapmış olan 
çok sayıda arkadaşımız olduğunu tahmin 
ediyorum. Harp Okulu yıllarından baş-

layarak, Akademi safhası da dahil olmak 
üzere, her aşamada aldığı eğitimle, tüm su-
bay arkadaşlarımın, bu coğrafyalarla olan 
ilişkilerimiz konusunda çok kapsamlı bir 
birikime sahip olduğunu biliyorum.

Türkiye’nin zor yıllarında, sıkıntı zaman-
larında bu coğrafyaların ihmal edilmiş 
olması, devletimizin de, milletimizin de 
buralara sırtını döndüğü, unuttuğu, gö-
nül bağlarını kopardığı anlamına kesin-
likle gelmiyor. Nitekim, imkânlarımız el 
verdiği anda, ilgili kamu kurumlarımızla, 
sivil toplum kuruluşlarımızla, iş adamla-
rımızla, asırlık hasreti dindirmek için bu 
coğrafyalara adeta koştuk. Oralardaki kar-
deşlerimizle kucaklaştık, hemhal olduk. 
Hiç sönmemiş olan güçlü kardeşlik duygu-
larımızı yeniden canlandırdık. Geride bı-
raktığımız tarihi ve kültürel miraslarımıza 
sahip çıktık, onları ihya etmenin gayreti 
içine girdik. Hamdolsun bu çabalarımız-
dan çok güzel neticeler de aldık, alıyoruz. 

Ama bu arada, küresel sistem yeni bir ya-
pılanma döneminin içine girdi. Biz, asırlık 
ayrılığın yol açtığı eksikleri telafi etmenin 
mücadelesini verirken, yepyeni durumlar-
la, yepyeni şartlarla karşı karşıya kaldık, 
kalıyoruz. İlk başta demokrasi, insan hak-
ları, refah gibi bizim de samimiyetle des-
teklediğimiz ilkeler çerçevesinde başlayan 
bu süreç, sonra şekil değiştirdi. Demokrasi 
tercihi yerini zalim diktatörlerin destek-
lenmesine bıraktı. İnsan hakları vurgusun-
dan, yüzbinlerce masumun öldürülmesi 
karşısında sessizliğe bürünülen bir iklime 
geldik. Refah için atılan adımların kapısı 
bombalarla, çatışmalarla yıkılan hayalet 
şehirlere çıktı.



Recep Tayyip ERDOĞAN

246



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru

247

Bu Coğrafyalardaki İnsanlarla 
Kalplerimizde Hiçbir Zaman 
Sınırlar Olmadı

Tüm bu yürek kanatıcı, vicdan yaralayıcı 
gelişmeler karşısında Türkiye, kararlılıkla 
ve erdemle, kardeşlerinin yanında olmayı 
sürdürdü. Bilhassa sıcak çatışma alanları 
olan Suriye’de, Mısır’da, Irak’ta, Libya’da, 
Ukrayna’da bu tavrımızı koruyoruz, koru-
yacağız. Bunun Türkiye’ye bir bedeli elbet-
te var. Ama buralardaki kardeşlerimizin 
zor zamanlarında yanlarında olmak, bizim 
tarihi ve vicdani sorumluluğumuzdur. Biz 
buna samimiyetle inanıyoruz. 

100 yıl önce Suriye’den çekilirken, orada-
ki insanlar askerlerimizin boynuna sarılıp 
“Bizi kimlere bırakıp gidiyorsun ey Türk” 
diye ağlamıştı. Geçtiğimiz yıllarda Ma-
kedonya dağlarında bir köye giden TİKA 
ekibimize, orada bulunan bir ihtiyar amca, 
“Hoş geldiniz… Ama Niye Bu Kadar Gecik-
tiniz… 100 yıldır sizi bekliyoruz…” diyerek 
gözyaşları içinde duygularını ifade etmişti.

Biz, 100 yıl önce tüm bu coğrafyalardan 
askeri olarak çekilmiş olabiliriz. Aramıza 
sınırlar, tel örgüler, mayınlı araziler, güm-
rük kapıları girmiş olabilir. Ama bizim bu 
coğrafyalardaki insanlarla kalplerimizde, 
yüreklerimizde, hatta zihnimizde hiçbir 
zaman sınırlar olmadı. Her şeyden önce 
bu coğrafyalardaki insanların büyük bö-
lümüyle aramızda akrabalık ilişkileri var. 
Bugün sınırın ötesi dediğimiz yerlerle ara-
sındaki fark, dün, iki vilayetimiz arasında-
ki fark kadardı. Bu konuda milletimizin 
hafızası da, devletimizin hafızası da gayet 
nettir. Şayet bugün, sıkıntıya düştükleri 

bu zor zamanlarda kardeşlerimize el uzat-
maz, “Bana dokunmayan yılan bin yaşa-
sın” anlayışıyla onlara sırtımızı dönersek, 
yarın ne yolumuzu gözleyenler, ne gitme 
diye boynumuza sarılanlar bulabiliriz.

Nasıl dün Çanakkale Savaşına, Balkan boz-
gununun telafisi olarak bakıp dört elle sa-
rıldıysak, bugün de, bölgemizde yaşanan 
hadiseleri 100 yıllık ayrılığın telafisi fırsatı 
olarak görüp, her türlü riski alarak, kardeş-
lerimizin yanında olmalıyız. 

Şah Fırat Operasyonu Başarılı Bir 
Şekilde İcra Edildi

Dün, Çanakkale’deki muhteşem zafere rağ-
men nasıl Kurtuluş Savaşına karşı çıkan-
lar, bağımsızlık mücadelemize mesafeli 
duranlar çıktıysa, bugün de, elbette yaşa-
nan olaylar karşısında izlediğimiz politika-
yı farklı değerlendirenler olabilir. Bunların 
bir kısmı iyi niyetle yapılırken, bir kısmı 
da kötü niyetin, ülkemize ve milletimize 
gizli-açık düşmanlığın tezahürü olarak or-
taya çıkıyor.

İşte Süleyman Şah Türbesinin ve orada-
ki karakolumuzun taşınması konusunda 
yürütülen tartışmaları hep birlikte takip 
ettik, hep birlikte yaşadık. Şah Fırat Ope-
rasyonu, askeri bakımdan gerçekten çok 
başarılı bir şekilde icra edildi. Bu vesile ile 
harekâta katılan tüm personelimizi canı 
gönülden kutluyorum. Şah Fırat Operas-
yonu, devletin ilgili tüm kurumlarının ör-
nek düzeyde işbirliği ile gerçekleştirilmiş 
olmasıyla da ayrıca takdire şayandır. Bu 
vesileyle, harekâta ilişkin iki önemli nokta-
yı da burada vurgulamak istiyorum. Önce-
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likle, herhangi bir vatan toprağı terk edil-
memiş, sadece uluslararası anlaşmalardan 
kaynaklanan haklarımız çerçevesinde, Sü-
leyman Şah Türbesinin Suriye toprakları 
içerisinde yer değişikliği yapılmıştır. 

İkinci olarak, bazı basın yayın organla-
rında iddia edildiği gibi geride herhangi 
bir askeri silah, araç ve teçhizat ile kutsal 
emanet de bırakılmamıştır. Bu operasyon-
la ilgili oluşturulmak istenen ve kesinlikle 
ülkemizin, milletimizin hayrına olmayan 
algının gerisindeki niyeti gayet iyi biliyoruz. 
 
Süleyman Şah Türbesi hadisesinden önce 
Suriye’deki Türkmen kardeşlerimize yar-
dım götüren MİT tırlarına yapılan operas-
yona şahit olduk. Hatta daha da ileri giderek 
ifade ediyorum; komutanlarımıza, subayla-
rımıza, askerlerimize yönelik operasyonları 
da ben aynı kapsamda değerlendiriyorum. 
Suçluyla suçsuzun, gerçekle yalanın, doğ-
ruyla yanlışın aynı torbaya konularak yü-
rütüldüğü bu operasyonlarla, şahsım başta 
olmak üzere, tüm ülke yanlış yönlendirildi, 
aldatıldı. Kurumlarımızın içinde örgütlen-
miş, güçlü medya desteğiyle teçhiz edilmiş 
bir yapının, Türkiye’yi ele geçirmek için yü-
rüttüğü bir kumpasa, bir darbe teşebbüsü-
ne hep birlikte maruz kaldık.

Komutanlarımızın 
Tutuklanmasına Gönlüm  
Hiç Razı Olmadı

Samimiyetle ifade ediyorum; eski Genel-
kurmay Başkanımız başta olmak üzere, 
birlikte mesai sarf ettiğim için yakından 
tanıdığım pek çok komutanın tutuklan-
masına şahsen gönlüm hiçbir zaman razı 

olmadı. Tereddütlerimi, itirazlarımı o dö-
nemde bu işin sorumlularına ifade ettim, 
hatta kamuoyu önünde de dile getirdim. 
Ama o zaman önümüze konan, ancak ço-
ğunun sahte ve çarpıtılmış olduğu daha 
sonra ortaya çıkan belgeler, bilgiler kar-
şısında, hukuka saygı gereği, yapacak bir 
şeyimiz kalmadı. Bu süreçte, Başbakan ve 
Hükümet olarak bizim de, Genelkurmay 
Başkanımızın ve Türk Silahlı Kuvvetleri-
mizin de, hukuk devleti ilkesine saygının 
gereğini yerine getirmek dışında bir duru-
şumuz olmadı.

Uzun süredir temkinle yaklaştığım, faa-
liyetlerini takibe aldığım bu yapı, biliyor-
sunuz, 17-25 Aralık 2013’de doğrudan 
hükümeti devirmeye ve adeta Türkiye’ye 
topyekûn el koymaya yönelik bir teşebbüse 
girişti. Yolsuzluk kılıfı altında başlattıkları 
bir operasyonla, şahsımla birlikte ülkemi-
zin tüm milli kurumlarını, milli projeleri-
mizi hedef aldılar. Milletimizin desteğiyle 
bu teşebbüsü akamete uğrattık. 

Türkiye için bir tehdit olarak değerlen-
dirdiğimiz Paralel Devlet Yapılanmasına 
karşı süratle gerekli tedbirleri almaya baş-
ladık. Bu meseleyi Milli Güvenlik Kurulu-
muzun da takibine aldık. Tüm kurumla-
rıyla devlet olarak bu konuda kararlı bir 
duruş içindeyiz.

Milletimiz de, gerek mahalli seçimlerde, 
gerekse Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
ortaya koyduğu iradeyle bu konuda devle-
tinin yanında olduğunu gösterdi. Hukuk 
devleti sınırları içinde, kararlılıkla, azimle 
bu yapının üzerine gidiyoruz, gitmeye de-
vam edeceğiz.
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Geçmişte hangi sıkıntıları yaşamış olur-
sak olalım, Türkiye Cumhuriyeti’nin de-
mokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti 
vasıflarından asla taviz vermeyeceğiz.  
Bu ilkelerden sadece herhangi birine değil, 
tamamını birden aynı kararlılıkla sahip 
çıkarak meselelerimizi çözebileceğimize 
inanıyorum. Bunun için diyorum ki, Tür-
kiye demokrasi ve insan hakları yolundaki 
mücadelesinden asla vazgeçmeyecek. Tür-
kiye, vatandaşlarının inanç özgürlüğünün 
teminatı olan laiklikten asla geriye gitme-
yecek. Türkiye, sosyal devlet ilkesinin ge-
reği olarak tüm vatandaşlarının refahtan 
pay almasını sağlamaya devam edecek. 
Türkiye tüm bunları, hukuk devleti ilkesi-
ni titizlikle koruyarak, işleterek, buna sa-
dık kalarak yapacak. 

Ülkemizde her dönemde farklı kesimler, 
farklı sebeplerle, çeşitli acılar ve mağdu-
riyetler yaşamışlardır. Bu süreçte de elbet-
te yaşanan mağduriyetler, acılar vardır. 
Geçmişte nasıl, kimse yaşadığı acıların ve 
mağduriyetlerin hesabını kişisel olarak 
görmeye kalkmadı, mücadelesini demok-
rasinin ve hukukun imkânları içinde ver-
diyse, şimdi de aynı yöntemi takip etme-
miz gerekiyor. Türkiye’ye yakışan budur, 
bize yakışan budur.

Yozgat’ta da, Diyarbakır’da da 
“Tek Millet, Tek Bayrak, Tek 
Vatan, Tek Devlet” Diyoruz

Değerli arkadaşlar, 

2023 hedeflerimize giden süreçte, önümü-
ze çıkan engelleri birer birer aşarak yolu-
muza devam ediyoruz, edeceğiz. 

Çözüm Süreci, bu yolun en kritik dönemeç-
lerinden biridir.  Bu proje, Türkiye’nin 30 
yılına, 40 bin canına ve yüzlerce milyar do-
lar kaynağına malolan bölücü terör mesele-
sini, demokrasinin sağladığı imkânlar için-
de çözme iradesinin adıdır. Süreç bir anda 
ortaya çıkmış da değildir. Önce Demokratik 
Açılım olarak ifade ettiğimiz, daha sonra 
Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi olarak ileri 
bir safhasına geçirdiğimiz bu çalışmaları, 
nihai hedefe ulaşmak üzere Çözüm Süreci 
başlığıyla uygulamaya koyduk.

Şu, herkesin kabul ettiği bir gerçektir: Tür-
kiye, bölücü terör örgütünü askeri olarak 
yendiğini, yenebileceğini defalarca ortaya 
koymuştur. Ancak, bölücü terör örgütünün 
askeri olarak yenilmesinin sorunu çözme-
diğini de bu süreçte hep birlikte gördük.  
Bölücü terörü tamamen ortadan kaldırma-
nın yolunun, soruna ve istismara yol açan 
faktörlerin çözümünden geçtiği tespitiyle 
işte bu çalışmaları başlattık.

Türkiye’nin demokrasi, insan hakları ve 
özgürlükler konusunda gerçekleştirdiği re-
formların, refahı artırmak için yaptığı yatı-
rımların sadece bir kesime yönelik olması 
asla söz konusu değildir. Biz, 78 milyon 
insanımızın her biri için, 81 vilayetimizin 
tamamı için bu çalışmaları yürüttük, yü-
rütüyoruz. Kürt vatandaşlarımızın hak ve 
özgürlük sorunları daha köklü, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’muzun ihmal edil-
mişliği daha derin olduğu için, bu yönde 
bir yoğunlaşma ortaya çıktı. Her zaman 
ifade ediyorum; ülkemizde demokrasi adı-
na yapılan ne varsa, bundan Türk, Kürt, 
Laz, Çerkez, Boşnak, Roman; ülkemizdeki 
her kesimden vatandaşımız aynı derecede 
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yararlanır. Ülkemizde altyapıdan üstya-
pıya ne kadar yatırım varsa, bundan her 
bölgemiz, her şehrimiz, her köyümüz aynı 
şekilde faydalanır. Çözüm Süreci, bu çerçe-
vede hiç kimseye ayrıcalık sağlama amacı 
gütmüyor. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz-
de eskiden beri devam eden sorunlarının 
çözümü konusunda, yöntem olarak farklı 
beklentilerinin olduğu da bir gerçektir. Biz, 
Çözüm Süreci’yle, bölgenin gerçeklerine 
ve bölge halkının beklentilerine uygun şe-
kilde bu meselenin halli için gayret göste-
riyoruz. Kullandığımız araçlar, devletin bu 
meselenin çözümü için eskiden beri kullan-
dığı enstrümanları da içeren, ama çok daha 
kapsamlı, çok daha gerçekçi yöntemlerdir.

Kırmızı çizgilerimizi “Tek millet, tek bay-
rak, tek vatan, tek devlet” olarak Yozgat’ta 
hangi kararlılıkla ve ne kadar yüksek sesle 
söylüyorsak, Diyarbakır’da da, Hakkari’de 
de aynı şekilde ifade ediyoruz. Bugüne ka-
dar bölgede, bunu bizden başka söyleyebi-
len ve halktan destek alan, teveccüh gören 
kimse de çıkmamıştır.

Kürt Kardeşlerimizin Hak ve 
Özgürlük Sorunu Yoktur

Geldiğimiz noktada diyoruz ki, ülkemizde 
artık, tıpkı diğer kesimlerin hak ve özgür-
lük sorunları olmadığı gibi Kürt kardeşle-
rimizin de bu tür sorunları yoktur. Türki-
ye, demokrasi ve ekonomi açısından Kürt 
sorununu, diğer kesimlerin sorunlarıyla 
birlikte, geçtiğimiz 12 yılda yapılan çalış-
malarla artık geride bırakmıştır. 

Bölücü terör sorununu ise, silahların bı-
rakılarak, mücadelenin artık demokratik 
zeminde yürütülmesi kararının alınıp uy-
gulanmasıyla, nihayete erdirmeyi hedef-
liyoruz. Bu konuda devlet üzerine düşeni 
harfiyen yapmıştır. Ancak, karşımızdaki 
yapı, siyasi kanadıyla da, silahlı kanadıyla 
da yekpare bir görüntü vermiyor. Farklı ül-
kelerin tesirindeki farklı eğilimlerin, süre-
ci farklı yerlere çekme gayreti içinde oldu-
ğunu görüyoruz, biliyoruz. Şahsım başta 
olmak üzere, milletçe, sabrımızın zorlan-
dığı, tereddütlerimizin arttığı günler yaşa-
dık. Buna rağmen, bugüne kadar meseleyi 
soğukkanlılıkla, dirayetle, umutla getirdik.

Süreçte artık sözün bittiği, uygulamanın 
konuşacağı bir yere geldik. Bu kritik dö-
nemeci olumlu bir şekilde geride bırakır-
sak, Türkiye olarak 2023 hedeflerimizle 
birlikte, artık 2053 ve 2071 vizyonumuza 
odaklanabileceğimiz bir döneme gireceğiz. 
Çözüm Süreci konusunda, ülkenin bölüne-
ceği iddiası başta olmak üzere,  polemik 
amaçlı ifade edilen söylemlerin hiçbiri ger-
çeği yansıtmıyor.

Biz, vatan sevgimizi, millet sevgimizi, ülke 
sevgimizi kimseye ölçtürmeyiz. Bizim bu 
konudaki beratımız, milletimizin rızasıdır, 
milletimizin desteğidir. Bursa’daki vatan-
daşımızla Van’daki vatandaşımızı, Trab-
zon’daki vatandaşımızla Mardin’deki va-
tandaşımızı, Kırıkkale’deki vatandaşımızla 
Şırnak’taki vatandaşımızı aynı umut, aynı 
beklenti etrafında buluşturabilmişsek, bu-
rada ümit var demektir. Provokasyonlara, 
tahriklere, şımarıklıklara bakarak milleti-
mizin bu umudunu yıkamayız. Eğer nihai 
çözüm için bir ışık varsa, bunu sonuna ka-
dar takip etmek durumundayız.
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Meclis’te görüşülmekte olan İç Güvenlik 
Paketi’nde, bölgede ve batıdaki bazı büyük 
şehirlerimizde zaman zaman şahit olunan, 
milletimizin yüreğini yaralayan görüntü-
lerin önüne geçmeyi amaçlayan tedbirler 
var. İlgili kurumlarımızın muhataplarıyla 
yürüttüğü görüşmeler de, her şeye rağ-
men, belli bir seviyeye geldi. Biz samimi 
olarak, terör meselesini ilanihaye geride 
bırakacağımız bir huzur iklimine kavuş-
mayı istiyoruz. Sorunlarımızı demokrasi 
içinde, hukuk içinde, siyasetin meşru sı-
nırları içinde tartışmaya, görüşmeye sonu-
na kadar varız.

Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, demok-
rasisi ve ekonomisi geliştikçe, meselele-
rimizi çözme kapasitemizin de bununla 
orantılı olarak arttığına inanıyorum. Bu 
konuda, içeride ve dışarıda, en küçük bir 
özgüven sorunumuz yok. Yeter ki silahla-
rın sesi demokrasinin sesini bastırmasın. 

Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. 
Çözüm Süreci ve Süleyman Şah Türbesi-
nin taşınması başta olmak üzere, güncel 
gelişmeler bahane edilerek Genelkurmay 
Başkanımıza, Komutanlarımıza, Türk Si-
lahlı Kuvvetlerimize yöneltilen, çoğu kere 
de haddi aşan eleştiriler lütfen canınızı sık-
masın, moralinizi bozmasın. Ülkemizde, 
bilhassa siyasetçiler ve medya mensupları 
arasında maalesef ciddi bir seviye sorunu 
var. Fikirlerle, hatta olaylarla değil, kişiler-
le uğraşma kolaycılığıyla hareket eden hiç 
kimsenin, inanın bana, milletimiz nezdin-
de en küçük bir karşılığı yok. 

Hayatının 40 yılını siyasetin içinde geçir-
miş biri olarak, bunu ben çok iyi biliyorum. 

Bu çerçevede ifade edilen sözlerin, ortaya 
konan tavırların, kendi tribünlerindeki bir 
avuç taraftara selam verme dışında, ne bir 
ciddiyeti, ne de somut bir karşılığın olma-
dığını bilmenizi isterim. 

Ordumuzu, Dünyanın ve 
Bölgemizin En Caydırıcı Gücü 
Haline Getirmeye Kararlıyız

Türkiye, büyük hedefleri olan, bunun için 
de her alanda büyük olması gereken bir 
ülke. Pazartesi günü ASELSAN’ın Gölbaşı 
Yerleşkesi’nin açılışında da ifade ettim; biz 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizle, savunma sa-
nayimizle güçlü olmaya mecburuz. Sadece 
kendi güvenliğimiz için değil, aynı zaman-
da umudunu bize bağlamış tüm kardeşleri-
miz için buna mecburuz. Güçlü bir orduya, 
güçlü bir savunma sanayine sahip olma is-
teğimiz, asla kimsenin toprağında gözümüz 
bulunduğu, kimseye saldırmak gibi bir ni-
yetimiz olduğu anlamına gelmiyor. Tam 
tersine, kimse toprağımıza gözümüzü dike-
mesin, kimse tarihi ve coğrafi olarak bin yıl-
lık beraberliğimizin olduğu kardeşlerimize 
zarar veremesin diye bunu istiyoruz. 

Biz, güven içinde olmazsak, biz caydırıcı 
bir güce sahip olmazsak, kendi geleceği-
mizi riske atmakla kalmaz, 100 yıllık bir 
aranın ardından kardeşlerimizle aramızda 
açılan kapıları da yeniden kapatmış olu-
ruz. Ben, bu yöndeki tüm çalışmalarında 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Komutan-
larımızın yanında oldum, olmaya devam 
edeceğim.

Kara, hava, deniz; Silahlı Kuvvetlerimizin 
tüm unsurlarının en modern araçlarla, en 
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eğitimli birliklerle donatılması için proje-
leri hayata geçirmeyi hep birlikte sürdüre-
ceğiz. Bilhassa savunma sanayimizi güç-
lendirerek, her alanda kendi tasarımımız, 
kendi üretimimiz olan silahlarla, araç-ge-
reçle, ordumuzu dünyanın ve bölgemizin 
en caydırıcı gücü haline getirmeye karar-
lıyız. Savunma sanayinde dışa bağımlı-
lığın anlamını en iyi sizler biliyorsunuz. 
Kıbrıs çıkarması başta olmak üzere, pek 
çok acı hadiseyle bu gerçeği yaşadık. Müt-
tefikimiz, dostumuz dediğimiz ülkelerin, 
en ihtiyaç duyduğumuz zamanda nasıl 
bize tavır alabildiğini hep birlikte gördük.  
Benim, ülkemizi bir daha asla böyle bir 
duruma düşürmemek için sözüm var, ah-
dim var. Aynı ahdi sizlerin de paylaştığına 
inanıyorum. 

İnşallah, biten, devam eden, başlayacak 
olan projelerimizle, 2023 yılında bu so-
runu büyük ölçüde, daha sonraki dö-
nemde de tamamen geride bırakmayı 
hedefliyoruz.

Bu düşüncelerle, Harp Akademileri Ko-
mutanlığımıza, burada eğitim alan tüm 
subaylarımıza, tüm misafirlerimize çalış-
malarında başarılar diliyorum.

Bu ziyaret vesileyle sizlerle birlikte olmak-
tan duyduğum memnuniyeti bir kez daha 
ifade ediyor, hepinize sevgilerimi, saygıla-
rımı sunuyorum.

Allah yar ve yardımcınız olsun.
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Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafir-
ler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah’ın 
salat ve selamı, Efendimiz, Rehberimiz, 
canlar canı Muhammed Mustafa’nın ve 
Ehl-i Beyt’inin üzerine olsun. Allah’ın sela-
mı, Ashab-ı Kiram’ın ve 14 asırdır insanlığı 
aydınlatan tüm alimlerin, evliyaların, gö-
nül insanlarının üzerlerine olsun diyorum.

Doğumunun sene-i devriyesine ulaştığı-
mız, Kutlu Doğum’u bir kez daha idrak et-
tiğimiz için Rabbime hamd-ü senalar edi-
yorum. Efendimizin şefaatine bugün her 
zamankinden daha çok ihtiyacımız var. 
Cümlemizin, mahşer günü, şefaat lütfuna 
sahip yegâne kişi olacak Peygamberimizin 
Livaü’l-Hamd Sancağı altında toplananlar 
içinde olmasını temenni ediyorum.

İnanç Buhranı Yaşayan Batı, 
İslâmı Hedef Alarak 

Çıkış Yolu Arıyor

Kutlu Doğum Programı | Ankara | 12 Nisan 2015 
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Dünyada gelmiş geçmiş tüm ümmetlerin 
en hayırlısı olan İslam ümmetinin men-
supları olarak, Peygamberimizin şefaa-
tiyle, hesap gününden mahcup olmadan 
çıkmamızı Rabbimden niyaz ediyorum. 
Bu yıl, “Hazreti Peygamber ve Birlikte Ya-
şama Ahlakı” mesajıyla idrak edeceğimiz 
Kutlu Doğum’un, Alemi İslam ve tüm in-
sanlık için hayırlara vesile olmasını dili-
yorum. Bir kez daha Hazreti Nebi’yi tüm 
kalbimizle, tüm ruhumuzla anmamıza ve-
sile olan bu güzel programı düzenledikleri 
için Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Sayın 
Başkan’a ve ekibine teşekkür ediyorum.

400 yıl önce İstanbul’da yazılmış bir hilye-
de veciz şekilde ifade edildiği gibi; 

“Gönüllerde Taht Kuran Ey Sultanlar Sultanı

Sana “Levlak” Demişken Alemlerin Rahmanı 

Senin Vasıflarını Nasıl Döküp Sayayım

Lutufların Sayısız, Nasıl Nokta Koyayım”

 

Evet, Alemlerin Rabbinin övdüğü Hazreti 
Muhammed Mustafa için biz ne söylesek 
eksik kalır, ne söylesek yetersiz kalır. Bize 
düşen O’nun şanına yakışır bir ümmet ol-
mak için çalışmaktır.

Ben, Kutlu Doğum etkinliklerini bu bakım-
dan, bizi sünnete daha da yaklaştırmanın, 
sünnetle daha da bütünleştirmenin bir ve-
silesi olarak görüyorum. Peygamberimizin 
kendi yaşadığı ve ümmetine tavsiye ettiği 
sadelikte ve samimiyette yapılan Kutlu 
Doğum etkinliklerinin, rahmet ve bereket 
kaynağı olacağına inanıyorum.

Alvarlı Efe Hazretleri’nin söylediği gibi: 

“Derde Dermandır Muhammed Sohbeti 

Nur-i İmandır Muhammed Ülfeti 

Rahmet-i Rahman Dilerse Ey Kiram

Ver Habib-i Kibriya’ya Çok Selam” 

Allahümme Salli Ala Seyyidina Muham-
medin ve Ala Ali Seyyidine Muhammed.

Değerli kardeşlerim,

İnsan, nefis sahibi bir varlık olarak, diğer 
tüm yaradılmışlardan farklıdır. Bu nefis, 
insanları aklı ve vicdanıyla bulması gere-
ken doğrulara ulaşmaktan alıkoyuyor. Esa-
sen ilk peygamber Hazreti Adem’den son 
peygamber Hazreti Muhammed’e kadar, 
tüm elçiler insanlığa aynı dini, aynı ilahi 
emri tebliğ etmişlerdir.

İnsanları akıl ve vicdan ölçüsüne, yani ya-
radanın belirlediği sınırlar içine, bunun id-
rakinde ve sorumluluğunda olmaya davet 
eden Peygamberler silsilesinin en üzerin-
de, hiç şüphesiz, Hazreti Muhammed var-
dır. İlk yaradılıştan bugüne, insanlar ara-
sındaki tüm farklılıklar, Allah’ın kainatta 
kurduğu ilahi nizamın işaretidir.

Kur’an’da, “Allah’ın, dileseydi herkesi 
iman üzere yaratacağı ve tek ümmet ya-
pacağı, fakat bu şekilde yaratılmayarak, 
sahip olduğumuz nimetler için imtiha-
na tabi tutulduğumuz” ifade ediliyor. Bu 
çok anlamlıdır. 
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Bu yılki Kutlu Doğum etkinliklerinin te-
ması olan Hazreti Peygamber ve Birlikte 
Yaşama Ahlakı’nın kaynağını işte burada 
buluyoruz.  Evet, Müslümanlar ve tüm in-
sanlar olarak ‘birlikte yaşama’ imtihanına 
tabiyiz. Bu imtihanı başarmanın, birlikte 
yaşamanın ahlakını güçlendirmenin yolu 
da, Peygamberimizin örnek hayatından ve 
bizlere tavsiyelerinden geçiyor. Günümüz 
dünyasına baktığımızda, bu imtihanın 
çok çetin bir şekilde sürdüğünü görüyo-
ruz. Acaba bunu başarabiliyor mu muyuz? 
Zulmün, katliamın, terörün, işkencenin 
ve daha nice dinimizce ve elbette Peygam-
berimizce kötülenmiş, yasaklanmış fiilin, 
dünyanın dört bir yanında, her gün, her an 
işlendiği bir dönemden geçiyoruz.

Batı’da Tüm Kutsallarımıza 
Yönelik Bir Saldırı Sözkonusu

Batıda giderek yaygınlaşan İslamofobi, 
kitabımız ve Peygamberimiz başta ol-
mak üzere, tüm kutsallarımıza yönelik 
topyekûn bir saldırı haline dönüşüyor. 
Kendileri ciddi bir inanç buhranı yaşayan 
Batı toplumlarının, İslam’ı ve Müslüman-
ları hedef alarak, buradan çıkış yolu ara-
mak gibi çok yanlış bir yola girdiklerini 
üzüntüyle müşahede ediyoruz.

Diğer yanda ise İslam dünyası, sadece pa-
ramparça bir görüntü içinde olmakla kal-
mıyor, her yerde kardeşin kardeşi öldür-
düğü vahim bir tablo önümüze çıkıyor. 
Suriye, Irak, Yemen, Filistin, Myanmar, 
Türkistan başta olmak üzere, pek çok yer-
de, on milyonlarca Müslüman muhacir du-
rumuna düşürüldü.

Biz Türkiye olarak, ülkemize gelen mu-
hacir kardeşlerimize her türlü yardımı 
yapıyor, her türlü kolaylığı gösteriyoruz. 
Birlikte yaşama ahlakına sıkı sıkıya sarı-
larak, tüm imkânlarımızı seferber ediyor, 
kapılarımızı ve yüreğimizi açık tutuyoruz. 
Çünkü bizde bir Ensar kültürü var. Bunu 
yerine getirmemiz gerekir diyoruz, Ama 
diğer ülkelerin, bilhassa da İslam ülkele-
rinin çoğunda aynı durumun söz konusu 
olduğunu maalesef söyleyemeyiz. Müslü-
manların büyük bölümü, kardeşine Ensar 
olma imtihanından başarıyla çıkamadı, 
çıkamıyor.

Diğer yandan, üçüncü bin yılda dünyadaki 
gelişmelerin merkezinde yer alacağı öngö-
rülen Afrika’da, her konuda olduğu gibi 
din konusunda da adaletsiz ve insafsız bir 
yarış söz konusu. Bu kıtada, “Akla ve vicda-
na seslenen” ile “Aklı ve vicdanı esir eden” 
arasında süren çok çetin bir mücadeleye 
şahitlik ediyoruz.  Geçmişteki Endülüs ör-
neğinden, Balkanlar örneğinden, Kafkas-
ya örneğinden hareketle, bu mücadelenin 
nasıl sonuçlar doğurabileceği konusunda 
fikir sahibiyiz. Bizim tarihimizde, tüm 
inançlara, tüm farklılıklara adaletle, hoş-
görüyle yaklaşan Osmanlı tecrübesi var-
ken, karşımızdaki örnekler maalesef işte 
bunlar.

Bu bakımdan, Afrika kıtasının, sadece son 
100 yılda köklü bir şekilde değişen demog-
rafik ve dini yapısı hepimiz için endişe 
kaynağı olmalıdır. “Dert insanı söyletir” 
derler. Bu sıkıntıları, bu sorunları saatler-
ce, günlerce konuşmak, anlatmak müm-
kün. Bize düşen, “Ancak sana ibadet eder, 
ancak senden yardım dileriz” diyen bir 
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inancın mensupları olarak, istikametimizi 
sağlam tutmaktır. İstikametimizi sağlam 
tutmazsak, yani kıblemizi şaşırırsak, yap-
tığımız ibadet dahi Allah’ın rızasına de-
ğil, Allah’ın gazabına vesile olur. Yardımı 
Allah’ın emirlerinde ve Peygamberimizin 
tavsiyelerinde değil, başka yerlerde ara-
maya başladığımızda, daha büyük felaket-
lerin, daha büyük acıların, daha büyük yı-
kımların kapısını aralamış oluruz.

Peygamberimiz, Tüm Hayatı 
Boyunca Mazlumun Yanında Oldu

Maalesef bugün İslam dünyasının bu ko-
nuda da çok iyi bir imtihan veremediğini 
görüyoruz. Bilhassa, DEAŞ gibi terör örgüt-
lerin yol açtığı tahribat, İslam düşmanları-
nın çabalarını dahi geride bırakacak dü-
zeye ulaşmış durumda. Bu tür gelişmeler, 
Müslümanları daha büyük sıkıntılara ma-
ruz bırakmanın ötesinde, olumlu herhangi 
bir amaca hizmet etmiyor. İslam’a tam ak-
sine yanlış bakışlar getiriyor.

Bu durum karşısında bize düşen, Allah’ın 
ipine sımsıkı sarılarak, Peygamberimizin 
rehberliğinden asla sapmadan ümmetin 
birliği, beraberliği, kardeşliği için daha çok 
çalışmak, daha çok mücadele etmektir. 
Peygamberimizin birlikte yaşama ahlakını 
anlayarak, yaşayarak, anlatarak bu misyo-
numuzu devam ettirmeliyiz. Biz, sorumlu-
luğumuzun, vazifemizin farkındayız. Bu 
yükün büyüklüğünün ve ağırlığının da bi-
lincindeyiz. Ama hamdolsun, Kur’an’da, sı-
kıntıya düştüğümüz durumlarda “Allah’ın 
yardımının yakın olduğu” müjdeleniyor. 
Ben de, istikametimizi kaybetmediğimiz 
sürece, ümmetin kurtuluşunun yakın ol-
duğuna yürekten inanıyorum.

Değerli kardeşlerim,

Peygamberimiz, tüm hayatı boyunca maz-
lumun yanında durmuş, zalimin karşı-
sında olmuştur. Mazlumun yanında du-
rurken, onun diğer vasıflarına bakmayan 
Peygamberimiz, aynı şekilde zalime karşı 
çıkarken de kim olduğunu, ne olduğunu 
dikkate almamıştır.

Peygamberimiz, “İnsanlara azap edene 
Allah da azap eder” diyerek, bu konuda-
ki tavrını net bir şekilde göstermiş, ifade 
etmiştir. Çağları aşan mesajlarıyla Pey-
gamberimiz, bugün de bizim en önemli, 
en güçlü başvuru kaynağımızdır. Tebliğ 
ettiği dini en güzel şekilde yaşayarak tüm 
insanlara gösteren Hazreti Nebi, dönemin-
de düşmanları tarafından dahi kendisine 
teslim edilen ‘emin’ sıfatıyla da bizlere çok 
önemli bir mesaj vermiştir.

Öyle ki, Peygamberimizin hayatına kast 
etmek için yanına gelenler, ondan yeniden 
hayat bularak, geri dönmüşlerdir ki, bun-
ların en önemlisi Hazreti Ömer Radıyalla-
hu Ant’tır. Her türlü asabiyeti, ırkçılığı, ay-
rımcılığı ayakları altına aldığını ifade eden 
Efendimizin işaret ettiği kardeşlik bağları-
na bugün ne çok ihtiyacımız olduğunu hep 
birlikte görüyoruz.

Mezhepçilik İslam Dünyasını 
Paramparça Ediyor

Mezhepçilik şu anda İslam dünyasını pa-
ramparça ediyor, ümmeti paramparça edi-
yor, bunu bizzat yaşıyoruz; şu anda Irak’ta 
bunu görüyoruz, Suriye’de bunu görüyo-
ruz, Filistin’de bunu görüyoruz, Yemen’de 
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bunu görüyoruz. Acımasızca Müslüman, 
Müslüman’ı öldürüyor. Sadece mezhebi 
farklılıktan dolayı insan öldürülüyor. Bi-
zim Sünnilik diye bir dinimiz yoktur, bi-
zim Şia diye bir dinimiz yoktur, bizim tek 
dinimiz İslam’dır. Ne yazık ki mezhebini 
din edinmiş olanlarla başımız dertte, sıkın-
tı burada.

Hazreti Peygamber, kinle, nefretle, öfkey-
le dolu ruhları rahmetle, aşkla, umutla 
besleyerek, insanlığın ufkunda ilelebet 
sönmeyecek bir ışık yaktı. Bu ışığa doğru 
attığımız her adım, kendimizle, ümmetle 
birlikte tüm insanlığın kurtuluşuna doğru 
kat ettiğimiz bir mesafedir. Bu ışıktan uzak-
laştığımız her an, daha çok zulme, daha çok 
acıya, daha çok zillete maruz kalacağımız-
dan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Dikkatinizi çekiyorum, burada sadece biz-
den, sadece Müslümanlardan bahsetmiyo-
rum; tüm insanlığın felahına, tüm insan-
lığın kurtuluşuna açılan bir kapıdan söz 
ediyorum. Çünkü Peygamberimizin tebliği 
tüm insanlığadır. Bu, dileyenin dilediği ka-
dar faydalanabileceği bir hazinedir. Bunun 
için herhangi bir ırka, herhangi bir renge, 
herhangi bir dile, herhangi bir coğrafyaya 
mensup olma şartı yoktur. Bu, herhangi bir 
seçkin gruba, herhangi bir sosyal veya eko-
nomik kesime mahsus da değildir. Mükelle-
fiyetleri itibariyle, akıl sahibi olmak, bu kut-
lu çağrının muhatabı olmak için yeterlidir.

Hazreti Peygamberin tebliğ ettiği din, tüm 
mensuplarına özgüven sahibi olmalarını 
emreder. Bunun için Müslümanların tecrit 
olmalarına, diğer inanç sahiplerinden ta-

mamen ayrı bir toplumsal hayata yönelme-
lerine gerek yoktur. Kur’an’da, “İnanıyorsa-
nız üstünsünüz” buyruluyor. Hiç şüphesiz 
bu üstünlük, inancımızla, kalbimizle, aklı-
mızla, vicdanımızla ilgili bir üstünlüktür. 
Öyleyse, gevşemeyeceğiz, üzülmeyeceğiz. 
Bizim kendi tarihimizde de bunun sayısız 
örneği vardır. Osman Gazi’den Fatih Sul-
tan Mehmet’e kadar pek çok devlet yöne-
ticisi, günümüzde rastlanılması gerçekten 
zor hoşgörülü tavırlarıyla, ümmete örnek 
olmuşlardır. Günümüzün çatışma kültürü 
üzerine kurulu Batı sistemindeki diyalog, 
hoşgörü, farklılıklara saygı söylemi ile bi-
zim medeniyet müktesebatımızdaki anla-
yış çok farklıdır.

Bir tarafta “Yaradılanı yaradandan ötürü 
seven”, yani doğrudan insanın aklına ve 
vicdanına seslenen bir anlayış varken, di-
ğer yanda “İnsanı insanın kurdu olarak” 
gören bir yaklaşım söz konusudur. Yaşadı-
ğımız sıkıntılar, sorunlar, karşılaştığımız 
engeller bizi asla yeise düşürmemeli. Çün-
kü Allah bize yeter. İnsanlık tarihi bunun 
sayısız örneğiyle dolu.

Silah Zoruyla Müslüman Yapılan 
Hiçbir Topluluk Göremeyiz

Bir dönem adeta tüm dünyayı titreten, ka-
sıp kavuran nice kavimler, nice hükümdar-
lar, bir süre sonra, geride iz bırakmamaca-
sına yok olup gitmişlerdir. Biz, sahibi Allah 
olan bir dinin mensupları olarak, böyle bir 
akıbete asla duçar olmayacağımızı biliyo-
ruz, buna inanıyoruz. Yeter ki, haset ve kin 
gibi, geçmişte pek çok toplumu yok eden 
hastalıkların pençesine düşmeyelim. Yeter 
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ki, Hazreti Nebi’nin aydınlık yolundan bir 
an olsun, bir milim olsun sapmayalım.

Peygamberimizin yöntemi bellidir. Bir 
öğüt verici olan Peygamberimiz, hiç kim-
seye karşı zor kullanmamış, baskı yapma-
mıştı. Onun en büyük gücü imanıydı, teb-
liğiydi. İslam tarihine baktığımızda, silah 
zoruyla Müslüman yapılan hiçbir topluluk 
göremeyiz. Bugün en büyük Müslüman 
nüfusunu barındıran Güney Asya ülkele-
rine İslam, Müslüman tüccarlar aracılı-
ğıyla, onların tebliğleriyle ulaşmıştır. Aynı 
şekilde bizim milletimiz de, ilahi tebliğin 
gücüyle, yani gönüllü olarak İslam’la şeref-
lenmiştir. Bakınız burada silah yok, ordu 
yok, zor yok, baskı yok. Ne var? Sadece 
Hak yola davet var. Hak sözü anlatma var. 
Peygamberimizin yolunu takip etme var.

Bu manzara, bugün mezhepçilik ve böl-
gecilik fitnesinin pençesine düşenlerin, 
bu uğurda kardeş kanına dahi girmekten 
çekinmeyenlerin ne kadar uzağında değil 
mi? Zahirde haktan yana görünüp esasta 
batılın kılıcını çalanlar bu yoldan ne kadar 
uzakta değil mi? Tüm insanlığı birlikte ya-
şatma ideali bir yana, kendi kardeşleriyle 
dahi birlikte yaşayamayanlar, rahmet yük-
lü mesajları kalplerinde özümseyememiş 
olanlardır. İnşallah önümüzdeki dönem, 
bu bakımdan hepimiz için, tüm insanlık 
için bir uyanışa, bir silkinişe, bir öze dönü-
şe vesile olacaktır. Yaşadığımız ve “Fitne-
nin öldürmekten daha kötü olduğu” ilahi 
mesajının adeta ete-kemiğe büründüğü bu 
dönemi, en kısa zamanda geride bırakaca-
ğımızı ümit ediyorum.

İslam Dünyasında Peygamber 
Sevgisinin En Yoğun Yaşandığı Yer 
Ülkemizdir 

Değerli kardeşlerim,

İslam dünyasında Peygamber sevgisinin, 
Peygambere olan saygının, hürmetin, öz-
lemin ülkemiz kadar belirgin şekilde gö-
rülebileceği pek az yer vardır. Milletimiz, 
yüzlerce yıldır, ilahileriyle, naatlarıyla, 
mevlitleriyle, hilyeleriyle, miraciyeleriyle, 
esma-i nebileriyle, gazavat-ı nebileriyle, 
ahlak-u nebileriyle, hicret-i nebileriyle, 
şefaatnameleriyle bu sevgisini ortaya koy-
muştur, koymaya devam ediyor.

Arif Nihat Asya, Naat’ında bunu şu şekilde 
ifade ediyor: 

“Yüreklerden Taşsın 

Yine, İmanlar! 

Itrî, Bestelesin Tekbîr’ini; 

Evliyâ, Okusun Kur’ân’lar! 

Ve Kur’ân-I Göz Nûruyla Çoğaltsın 

Kayışzâde Osman’lar 

Na’tını Galip Yazsın, 

Mevlid’ini Süleyman’lar! 

Sütunları, Kemerleri, Kubbeleriyle

Geri Gelsin Sinan’lar!”

Hazreti Peygamber sevgisinin, Hazreti 
Nebi’nin tebliğ ettiği dine bağlılığın, onun 
kitabına hürmetin böylesine büyük oldu-
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ğu bir milletin mensubu olmaktan ancak 
iftihar ederiz, Allah’a hamdolsun.

Değerli kardeşlerim, 

Sözlerime, yine Arif Nihat Asya’nın Naat’ı-
nın bir bölümüyle son vermek istiyorum:

“Neler duydu şu dünyada

Mevlidine hayran kulaklarımız;

Ne adlar ezberledi, ey Nebî,

Adına alışkın dudaklarımız!

Artık, yolunu bilmiyor;

Artık, yolunu unuttu Ayaklarımız!

Kabe’ne siyahlar yakışmamıştır,

Yâ Muhammed bugünkü kadar!

Gel, ey Muhammed, bahardır…

Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır…

Hacdan döner gibi gel;

Mi’râc’dan iner gibi gel;

Bekliyoruz yıllardır!

Konsun yine pervazlara güvercinler,

Hu hulara karışsın âminler…

Mübarek akşamdır;

Gelin ey Fâtihalar, Yâsinler!”

Evet, Fatihalarla, Yasinlerle dolu akşamlar 
dileklerimle sizlere sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyor, hepinizi Allah’a emanet ediyo-
rum.
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Türk Telekom ailesinin kıymetli mensup-
ları, değerli misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularım-
la selamlıyor, Türk Telekom’un 175’inci 
kuruluş yıldönümünün hayırlı olmasını 
diliyorum. Kuruluşundan bugüne, Türk 
Telekom’a emek veren, katkı sağlayan, ül-
kemizin böyle gurur verici bir kuruma sa-
hip olmasına vesile olan herkese şükranla-
rımı sunuyorum.

Türk Telekom Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Hariri’ye, ülkemize göster-
dikleri güven ve bugüne kadar yaptıkları 
katkı için ayrıca teşekkür ediyorum. Yöne-
tim Kurulu’ndan 81 ilimize yayılan 34 bin 
mensubunun her birine kadar tüm Türk 
Telekom çalışanlarına, görevlerinde başa-
rılar temenni ediyorum. Bu kurumda 40 
yıllık hizmetlerini tamamlayan Türk Tele-
kom çalışanlarını da kutluyorum.

Dünya 5G’yi konuşuyor, 
Şimdi Biz 4G ile Zaman 

Kaybetmeyelim

Türk Telekom’un 175. Kuruluş Yıl Dönümü | Ankara | 21 Nisan 2015
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Küresel düzeyde her alanda etki ve iddia 
sahibi bir ülke haline gelen Türkiye’nin 
bu konumunu en iyi yansıtan örneklerin 
başında biri Türk Telekom geliyor.  Bugün 
ülkemizde, kendi imkânlarımızla oluşmuş 
ve içinden küresel markalar çıkarmış bir 
telekomünikasyon sektöründen bahse-
debiliyorsak, bunda en önemli pay Türk 
Telekom’a aittir.

Türk Telekom, ülkemizin en köklü kurum-
larından posta idaresinin bir parçası ola-
rak yürüttüğü faaliyetlerini, 2005 yılından 
bu yana da özel sektör çatısı altında sürdü-
rüyor. Türk Telekom’un özelleşme süreci 
uzun ve oldukça sancılı geçti. 2005 yılında 
tamamlanan bu sürecin ardından kurum-
da yaşanan gelişmeler, verdiğimiz kararın 
doğruluğunu ortaya koydu. Özelleştikten 
sonra 17 milyar liralık yatırım yapılan ku-
rum, faaliyet alanını genişletti ve altyapısı-
nı güçlendirdi.

Biz, bu ülkenin ve milletin geleceği için 
katkı sağlayan, üretim ve istihdam gerçek-
leştiren herkesin sonuna kadar yanındayız, 
sonuna kadar destekçiyiz. Bugün gelinen 
yere, yapılan yatırımlara baktığımızda, 
Türk Telekom’un özelleştirilmesi aşama-
sında ifade edilen eleştirilerin ne kadar 
yanlış, ne kadar haksız olduğunu bir kez 
daha görüyoruz.  Açık söylüyorum; Türk 
Telekom eskisi gibi verimsiz bir kamu ku-
ruluşu olarak devam ediyor olsaydı, 10 yıl-
da böyle bir yatırıma imkân olur muydu, 
doğrusu çok şüpheliyim. Bir bütün olarak 
devletin yatırım öncelikleriyle, bir kuru-
mun yatırım önceliklerinin çok farklı ol-
ması gayet tabiidir.

Özelleşen Türk Telekom, tamamen kendi 
önceliklerine odaklandığı için, 10 yılda 
böylesine bir başarı ortaya koyabildi. Biz, 
her alanda aynı performansı yakalamanın 
çabası içindeyiz.

Fakat şunu çok açık, net söylemeliyim. 
Bugün siyasetin diliyle, siyasi hedefler 
gütmek suretiyle özelleştirme mantığına 
karşı olan siyasi hareketler var. Bu siyasi 
hareketlerin elinde ülkemiz hiçbir zaman 
büyüyemez, tam aksine küçülmeye devam 
eder. Bunu dünyanın ileri gelen komünist-
leri bile anladı, ama bizimkiler hala anla-
yamadı, burada ciddi bir sıkıntı var.

Türkiye 5G’ye Geçmeli

Devletin stratejik alanlar dışında üretim ve 
hizmet sektörlerinden çekilerek, temel alt-
yapı yatırımlarına, sosyal içerikli konulara 
yönelmesi gerektiğini savunuyoruz. Türk 
Telekom, bunun en önemli ve en başarılı 
örneklerinden biridir. Bu başarının diğer 
kurumlarımıza da örnek olmasını temen-
ni ediyorum.

Değerli arkadaşlar,

Ülkemizin bugün telekomünikasyon ala-
nında bulunduğu yer, bilhassa genç kuşak-
lar için, son derece tabii, olması gereken bir 
düzey gibi algılanıyor olabilir. Ama orta ve 
üstü kuşaklar, Türkiye’nin bu alanda neler 
yaşadığını, nerelerden geçerek bu noktaya 
geldiğini gayet iyi biliyor. 1960’lı, 1970’li 
yılları bir kenara bırakıyorum, 1980’li yıl-
larda dahi, ülkemizde evinde telefon sa-
hibi olmak, çok büyük bir imtiyazdı, çok 
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büyük bir ayrıcalıktı. Santraller aracığıyla 
yapılan telefon görüşmeleri için, talebinizi 
yazdırıp, saatlerce beklemeniz gerekiyor-
du. Doğrudan aramalara geçildiğinde ise, 
hat bulmak, karşınızdaki kişiyle sağlıklı 
bir görüşme yapabilmek gerçekten olduk-
ça zordu.

Tabii, burada bir hakkı teslim edip, geçti-
ğimiz günlerde 22’nci ölüm yıldönümün-
de rahmetle andığımız Turgut Özal’ın, bu 
alana verdiği özel önemi, bilhassa ifade 
etmemiz gerekiyor. Telefonla iletişimin bir 
imtiyaz, bir istisna olmaktan çıkıp, köylere 
kadar uzanan yaygın bir alışkanlık haline 
dönüşmesi, Özal dönemiyle birlikte oldu.  
Onun açtığı yolda devam edilerek, bugün-
lere gelindiğini hepimiz çok iyi biliyoruz.  
Hakkı teslim etmemiz gerekir. Daha önce 
telefon sırasına yazılıp 10 yıl, 20 yıl bek-
leyenler vardı. Özal’ın bu konuyu ülkenin 
öncelikli meselelerinden biri olarak görüp, 
ciddi bir yatırım süreci başlatmasıyla bu 
sancılı dönemi geride bıraktık.

Biraz önce arkadaşlardan bir brifing aldık. 
Şimdi 4G meselesi konuşuluyor. Ben de 
diyorum ki, dünya şu anda 5G’yi konuşu-
yor. Biz 3G’deyiz, dolayısıyla 4G ile bizim 
zaman kaybetmemize gerek yok. Öyleyse 
iki yıl içerisinde Türkiye 5G’ye geçmeli, 
buna bir defa adım atmalıyız. Aksi takdir-
de Türkiye adeta 4G ile bir çöplük haline 
döner, bunu aşmamız lazım. 3G’de iyi bir 
noktadayız, sabırlı olalım ve biz 5G’ye çalı-
şalım. 3G’den 5G’ye atlayalım. Bunu yapar 
mıyız? Kesinlikle yaparız. 

1980’li yılların ikinci yarısından itibaren, 
ülkemizin hemen her yerinde, telefon ta-
lepleri kısa sürede karşılanmaya başlandı. 
Bununla birlikte telefon görüşmelerinin 
kalitesi de arttı. Türkiye, “Telgrafın telle-
rine kuşlar mı konar” türküsünün verdiği 
mesajlardan, çalmayan telefonlar üzerine 
şarkıların yazıldığı günlere geldi.

Sonra hayatımıza araç telefonları, mobil 
telefonlar girdi. Ardından da cep telefonla-
rıyla tanıştık. Buna rağmen klasik telefon-
ların hayatımızdaki önemi asla azalmadı. 
Altyapısı güçlendirilen, hizmet kalitesi ve 
çeşitleri artırılan klasik telefon sistemi, ev 
ve iş hayatımızın vazgeçilmezleri arasında-
ki yerini koruyor. Türk Telekom, iletişim 
alanındaki farklı hizmetleri bünyesinde 
toplayan yapısıyla, bunları birbirlerini des-
tekleyecek şekilde halkımızın hizmetine 
sunarak, bu alandaki önemli konumunu 
sürdürüyor.

Bilişim Sektöründe Türk Telekom 
Öncü Yerini Koruyacaktır

Türkiye’nin 2023 hedefleri konusunda da, 
Türk Telekom’un, kendi alanında yapaca-
ğı yatırımlar ve sunacağı hizmetlerle bize 
büyük destek sağlayacağına inanıyorum. 
Çünkü biz artık teknolojiyi ithal eden veya 
sadece kullanan değil, aynı zamanda tasar-
layan, geliştiren ve ihraç eden bir ülke ol-
mak istiyoruz.  Grup şirketleri aracılığıyla 
bu kapsamda önemli başarılar ortaya kon-
duğunu biliyorum. Son 10 yılda internet 
bağlantı hızını 16 kat, internet kullanımını 
30 kat artıran Türk Telekom’un atılımlarını 
takdirle takip ediyorum. Bununla birlikte 
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önümüzdeki dönemde Türk Telekom’un, 
teknoloji geliştirme konusunda çok daha 
atak, çok daha kararlı bir yaklaşım benim-
seyeceğine inanıyorum.

2023 yılında 160 milyar dolara ulaşaca-
ğı öngörülen bilişim sektörü içinde, Türk 
Telekom’un öncü ve farklı yerini koru-
yacağını düşünüyorum. Uzun süredir 
Türkiye’nin en değerli şirketi unvanını 
elinde bulunduran Türk Telekom’dan, 
buna uygun şekilde, performansını katla-
yarak artırmasını bekliyorum, ama biraz 
bu ara rekabet halinde olduğu şirketten 
geri düşme gibi bir durumu var. Rekabeti 
artırın, rekabette fayda vardır. Bugün ar-
tık iletişim sektöründe Avrupa’nın önde 
gelen ülkeleri arasında yerini almış olan 
Türkiye’nin, 2023 yılında, her konuda ol-
duğu gibi bu alanda da liderliği zorlayaca-
ğına inanıyorum.

Değerli kardeşlerim,

Türk Telekom, sadece kendi sektöründe 
değil, sosyal sorumluluk projeleri ve spor 
alanındaki başarılarıyla da marka değerini 
ortaya koyan bir kuruluşumuzdur.

Benim doğum yılım olan 1954 yılında 
PTT adıyla kurulan, 1998’de bugünkü 
adını alan bu kulübümüz geçmişte futbol, 
voleybol ve basketbolda çok önemli başarı-
lara imza attı. İllerimizde de, oradaki Türk 
Telekom müdürlüklerinin desteğiyle her 
branşta pek çok evladımızın spor hayatına 
atıldığını, önemli başarılar elde ettiklerini 
biliyoruz. Bilhassa basketbolda 4 defa Tür-
kiye Kupası finali oynayan, 2007-2008 se-
zonunda da kupayı Ankara’ya getiren, Türk 

Telekom Spor Kulübünün başarılarını tak-
dirle takip ediyoruz, play-off konusunda 
kendilerinden güzel haberler bekliyoruz.

Bu vesileyle kendilerini bir kez daha tebrik 
ediyor, başarılarının artarak devamını dili-
yorum.

Sözlerime son verirken Türk Telekom’un 
175. kuruluş yıl dönümünün bir kez daha 
hayırlı olmasını temenni ediyorum, daha 
nice yıl dönümlerini bu şekilde sevinçle, 
iftiharla yaşamanızı diliyorum. Yönetim 
Kurulu’ndan ülkemizin en ücra köşesinde-
ki memuruna, teknisyenine, işçisine kadar 
Türk Telekom’un tüm mensuplarına hiz-
metleri için başarılar diliyorum, teşekkür 
ediyorum.
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Sayın Divan Başkanı, MÜSİAD’ın Çok De-
ğerli Başkanı, değerli yönetim kurulu üye-
leri, sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi muhabbet-
lerimle selamlıyorum. Müstakil Sanayici 
ve İşadamları Derneği’nin 23’ücü Genel 
Kurulu’nun başarılı geçmesini diliyorum. 
Genel Kurul’un, ülkemiz, milletimiz, in-
sanlık için hayırlara vesile olmasını Rab-
bimden niyaz ediyorum.

Konuşmamın hemen başında, özellikle 
Sayın Başkan’ın az önce yapmış oldukları 
konuşma sebebiyle de kalbi şükranlarımı 
ifade ediyorum.

Bugüne kadar MÜSİAD çatısı altında gö-
rev yapmış herkese teşekkür ediyorum. 
Türkiye’nin ekonomisine, üretimine, istih-
damına olduğu kadar, demokrasisine de 
çok önemli katkılar yapan MÜSİAD’a ve 

Diyanet ve İmam Hatiplere 
Saldırılarak Milli Birliğimiz 

Hedef Alınıyor

MÜSİAD 23. Genel Kurulu | İstanbul | 25 Nisan 2015 
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onun değerli üyelerine şükranlarımı sunu-
yorum. Ben TÜSİAD’la ilgili herhangi bir 
şey bugün söylemeyeceğim, gerekenleri 
zaten Başkan söyledi. Zaman kaybetmeye-
lim, iltifat olur.

Milletimizin bağrından çıkan ve orada 
neşv-ü nema bulan MÜSİAD’ın, bugün de 
aynı şekilde yolunda devam ettiğini biliyo-
rum.   “Her ne pahasına olursa olsun” de-
ğil, ‘Helalinden’ kazanmayı, sadece ‘Kendi-
niz için’ değil, ‘Ülkemiz ve milletimiz için’ 
çalışmayı ilke edindiğiniz için her birinizi 
kutluyorum.

Ülkemizle birlikte dünyanın dört bir ya-
nında bu doğrultuda koşturan, mücadele 
veren her MÜSİAD’lıyı, günümüzün Alpe-
renleri, dervişleri olarak görüyorum. Eme-
ğinizle, üretiminizle, ticaretinizle ve daha 
önemlisi örnek hayatınızla, çok önemli 
bir görev ifa ediyorsunuz. Ekonomideki 
önemli rolünüz yanında, milletimizin bu 
coğrafyadaki bin yıllık medeniyet davası-
na verdiğiniz katkıyla da her türlü takdiri, 
her türlü teşekkürü hak ediyorsunuz. Al-
lah yar ve yardımcınız olsun.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin 2003 yılı başından bugüne ka-
dar elde ettiği başarının sırrı nedir biliyor 
musunuz? Bu sır, sürekli üretimi artırma, 
büyümeyi destekleme, yani pastayı büyüt-
me yönünde çalışmış olmamızdır.  Bunun 
için yanımıza iş adamlarını alıp, dünyanın 
dört bir yanını adeta karış karış dolaştık. 
Bu gayeyle “Acaba Türkiye’ye ilave ne ka-
zandırabiliriz” diye gece, gündüz çalıştık. 
Kökenine, meşrebine bakmaksızın ülke-

mizin geleceği için taş üstüne taş koyan 
herkesi bunun için destekledik. “Bu Beyaz 
Türk’tür, bu Zenci Türk’tür” demedik, bu 
milletin vatandaşı olan her bir ferdine aynı 
şekilde yaklaştık.

Gayrı Safi Yurtiçi Hasılayı 800 
Milyar Dolara Çıkardık

Uluslararası sermayeyi, küresel girişimci-
leri Türkiye’ye çekmek için bizzat uğraştık, 
bizzat mesai harcadık. Bu şekilde ülkemi-
zin Gayrı Safi Yurtiçi Hasılasını 230 milyar 
dolardan, kurdaki artışa rağmen, 800 mil-
yar dolara çıkardık. Artan gelirden, ortaya 
çıkan zenginlikten milletimizin her kesimi-
nin faydalanabilmesini sağladık. Girişimci-
nin önünü açtık, yatırımları teşvik ettik.

Aynı şekilde ücretlilerin gelir düzeyini 
yükselttik. Bakınız, 2002 yılında ülkemiz-
de net asgari ücret 184 liraydı. Bu yılın 
Ocak ayı itibariyle bu rakam 949 lira oldu. 
Beş katın üzerinde artış var. Ortalama me-
mur maaşı 2002 yılında 578 lira iken, bu 
rakam 2015 Ocak ayı itibariyle 2 bin 481 li-
raya çıktı. Burada da 4 kattan fazla bir artış 
söz konusu. 2002 yılında en düşük Emekli 
Sandığı emeklisi maaşı 377 liraydı, bugün 
bu rakam 1.351 lira. 3,5 kattan fazla artış 
var. SSK işçi emeklilerinin en düşük emek-
li maaşı, 257 liradan 1.072 liraya yükseldi. 

Hatırlayın, bir zamanlar SSK’nın başında 
kim vardı? Şimdi bol keseden atıp tutuyor. 
Ama şimdi sorumluluğu atıp, “Suçlu o za-
manki siyasiler” diyor. Yani o siyasinin, Ge-
nel Müdürü olarak Beyefendinin hiç suçu 
yok. Siyasetçi kiminle çalışır? Bürokratı ve 
teknokratıyla çalışır. Demek ki siyasetçi 
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yanlış yapmış; eksik, yanlış adamı bulmuş, 
bundan dolayı da çok ağır bedel ödemiş ve 
iktidarını kaybetmiş. Bürokratıyla siyaset-
çi güç kazanır. Eğer o bürokrat yanlışsa, 
eksikse, iktidarlar kaybolur gider. Tabii 
burada seçmede bir hata yapılmış, yanlış 
kişiler seçilmiş.

Bağ-Kur’lu esnafımızın en düşük emekli 
maaşı 149 liradan 869 liraya yükseldi. Ne-
redeyse 6 katlık bir artış var. Bu rakamla-
ra, bin liranın altındaki emekli maaşları-
na seyyanen 100 lira artış yapan; 1000 ile 
1.100 liranın arasındaki maaşları da 1.100 
liraya yükselten son düzenleme dahil de-
ğil. Temmuz ayında yürürlüğe girecek bu 
düzenleme ile, bilhassa düşük maaş alan 
emeklilerin gelirlerindeki artış oranı çok 
daha yüksek düzeylere ulaşacak.

Değerli kardeşlerim,

Burada bir ciddi değerlendirme yapmamız 
lazım. Şu anda bir panayır yeri açıldı, geç-
mişte de vardı bu panayır yerleri; bir veri-
yorsa 5 vereceğim diyenler, 2 vereceğim 
diyenler, 2 daire, 2 anahtar dağıtanlar var. 
Bunları bu ülkede hep yaşadık değil mi?

Ekranları başında bizi izleyen sevgili va-
tandaşlarıma özellikle bunları duyurmak 
istiyorum. Ben şu anda herhangi bir par-
tinin genel başkanı değilim, ama sorum-
luluk makamında olan bir Cumhurbaşka-
nıyım, Cumhurun Başkanıyım. Gördüğüm 
yanlışlar varsa bunları uyarma gibi de bir 
görevim var, bu benim tarafsızlığım da ge-
reğidir. Çünkü ortada bir cinayet var. Bu ci-
nayeti seyir mi edeceğiz, yoksa müdahale 
mi edeceğiz? Müdahale etmeye mecburuz.

Kardeşlerim,

Üniversite öğrencileri 2002 yılında sadece 
45 lira burs veya kredi alıyordu, Ocak ayı 
itibarıyla 330 liraya yükseldi. Bu destek 
değil mi?  65 yaş maaşı neydi biliyor musu-
nuz 2002’de? 24 lira, Ocak’ta 145 lira oldu. 
Bu destek değil mi? Temmuz ayı itibarıyla 
200 liraya çıkıyor. Muhtar aylıkları neydi 
biliyor musunuz? 97 lira, şimdi 904 lira-
ya çıktı. Bu destek değil mi? Bu örnekleri 
daha da çoğaltmak mümkün.

Tabii bir de bu dönemde yeni başlatılan 
uygulamalar var. Eşi vefat etmiş hanımla-
ra, 2 ayda bir olmak üzere 500 lira ücret 
veriliyor. Oğlu veya eşi asker gitmiş muh-
taç durumdaki ailelere, bu süre içerisinde 
ayda 250 liralık bir ödeme yapılıyor. Bun-
lar Başbakanlığım döneminde başlatılmış 
olan destekler. Bunlar ne?  Bunlar destek 
değil mi? Şu anda bu bol keseden atanların 
zihniyetlerinin iktidar olduğu dönemleri 
yaşadık, böyle bir şey olmadı.

Engelli çocuklara zerre kadar ellerini uzat-
madılar. Biz engelli çocuğuna evinde ba-
kan muhtaç durumdaki ailelere, engellilik 
durumuna göre ayda 291 ila 437 lira ara-
sında bir destek sağladık, şimdi daha da 
artacak. Sosyal yardımlar kapsamındaki 
bu tür ödemelere ilişkin örnekleri de ço-
ğaltmak mümkün.

Ekonomimizi Çökertmek İçin 
İttifak Kurdular 

Değerli kardeşlerim,

Biz, önce Türkiye’yi büyütmenin çabası 
içinde olduk, sonra buradan ortaya çıkan 
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zenginlikten, refah artışından, toplumun 
her kesiminin istifade etmesini istedik. 
Biliyorsunuz, Türkiye geçtiğimiz yıl yüz-
de 2.9 oranında büyüdü. Yüzde 2,9’luk bir 
büyüme oranı asla Türkiye’nin gerçek po-
tansiyeline uygun, gücüne uygun değildir.

Türkiye, yılda en az yüzde 6-7 büyüme 
sağlayacak bir potansiyele sahiptir, bunu 
başarırsak, işte biz ilk 10 arasına Allah’ın 
izniyle gireriz, yeter ki bunu harekete geçi-
rebilelim. İçeride ve dışarıda birileri, bunu 
engellemek için ellerinden gelen her şeyi 
yapıyorlar.

Dikkat ediniz, ülkemizde son yıllarda de-
mokrasiye yönelik her saldırı, aynı zaman-
da ekonomiyi hedef alıyor. Gezi olayları 
başladığında ne dediler? Tabii bunların 
içinde paralel örgüt de var, “Ekonomiyi dur-
duralım” dediler. Bunların mensuplarından 
bazıları önlükler takarak yürüdüler, yürü-
yüş yaptılar. Şimdi de bazı özel mahfillerde, 
kadeh tokuşturuyorlar ve “İktidar partisi-
nin kaybı yakındır şerefine” diyorlar.

Bu millet, bu kadehleri tekrar tattırmayı 
Allah’ın izniyle size nasip etmeyecek. Çün-
kü siz, milli iradeye aykırı olarak bu ülkeyi 
yönetmek istiyorsunuz. Bu ülke sermaye-
nin yönettiği bir ülke olmayacak, bu ülke 
milli iradenin egemen olduğu bir ülke ola-
rak inşallah yoluna devam edecek.

Ekonominin durması, bu ülkede üretimin 
düşmesi demektir, ihracatın azalması de-
mektir, istihdamın gerilemesi demektir. 
Bundan zarar görecek olan da, 78 milyon 
vatandaşımızın her biridir. Hem bu ülkede 
yaşayacaksın, bu ülkenin vatandaşı olacak-

sın, hem de ekonomiyi durdurma çağrısını 
yapacaksın. Böyle bir çağrıyı yapmak, akıl 
ziyanının işareti değilse, başka bir proje-
nin işaretidir. 

Bu tezgâh tutmayınca, milli iradeye çarpıp 
darmadağın olunca, bu defa ne yaptılar? 
17-25 Aralık darbe girişimini devreye aldı-
lar. Kimlerle? Paralel devlet yapılanmasıy-
la beraber, müşterek çalışıyorlar, bunların 
hepsinin tespiti var. Muz cumhuriyetinde 
pazarlıklar yapanlarla, oralarda ihaleleri 
alanlar birlikte çalıştılar. Orada da en ön-
celikli hedeflerden biri Türkiye’nin milli 
kurumlarıydı, onlarla birlikte özel sektö-
rümüzün önemli aktörleriydi. Yani hedefte 
yine ekonomi vardı, ekonomiyi çökertme 
gayesi vardı. 

Allah aşkına soruyorum sizlere, ülkesini, 
milletini gerçekten seven kim? Hangi ke-
sim böyle bir çabanın içinde olabilir? Tür-
kiye ekonomisi zarar gördüğünde bunun 
ceremesini hepimiz çekmeyecek miyiz? 
Bir zamanlar bunlar, bazı malum sendika-
lar tarafından işgal edildiğinde feryat edip, 
ağlayanlar değil miydi? “Devlet nerede” 
diye kapı kapı dolaşanlar bunlar değil miy-
di? Çünkü bunlar o dilden anlıyorlar. Biz, 
milletimizin çıkarı için o dile müsaade et-
meyelim diye gayret sarf ediyoruz, bunlar 
ise hala bent oluşturma gayretinin içinde-
ler. Niye biliyor musunuz? Sadece taşıdığı-
mız kimlik sebebiyle.

Bu işlerden kim fayda sağlayacak? Gezi 
olaylarında faiz lobilerine nasıl çalışıldı-
ğını hep anlattık. Faiz lobileri, şu anda o 
malum kurumların içerisinde var mı? Var. 
Ve oradan çok ciddi bir gücü devşiriyorlar 
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mı? Devşiriyorlar. Maalesef, buna hizmet 
edenler kim olursa olsun ben onlara iyi na-
zarla bakmıyorum. 

Çünkü ben şuna inanıyorum: Faiz hiçbir 
zaman benim ülkemin yararına olmamış-
tır, olmayacaktır. Ben şuna inanıyorum: 
Amerika bu işi hiç bilmiyor mu, Batı bu işi 
hiç bilmiyor mu, Japonya bu işi hiç bilmi-
yor mu? Bunlar 1 puan veya eksi faiz uygu-
lamasını yaparken, biz de faizler neden 15-
18’ler civarında? Bu ülkede Allah aşkına 
yatırım olur mu, soruyorum sizlere? 

IMF Başkanı’na “Biz, Ülkemizi 
Yönetmesini Biliriz” Dedim

Tabii diyeceksiniz ki, Sayın Cumhurbaşka-
nım, siz bu işin başındaydınız? “Ağlarım 
ağlatamam, hissederim söylemem, dili yok 
kalbimin ondan ne kadar bizarım”; derdi-
miz bu. Devletin borçlanma faizini yüzde 
63’ten tek haneli rakama getirene kadar biz 
çok hendek atladık maalesef. Ama başara-
cağız bu işi, er veya geç başaracağız. Eğer 
bugün Türkiye’yi IMF’nin baskısından kur-
tarmışsak, bilesiniz ki verdiğimiz bu kav-
gayla bunu başardık. Hala IMF’in sultası al-
tına kalmayı arzu edenler de var bu ülkede.

Davos’a son gidişimde hani malum bir IMF 
Başkanı vardı ya, hovarda, onunla bir görüş-
memiz olmuştu. O görüşmemizde dedim 
ki, “Siz, bize mali destek mi vereceksiniz, 
yoksa bize idari, siyasi proje mi vereceksi-
niz? Eğer mali destek vereceksiniz verin, 
ülkemizi yönetmesini biz biliriz. Para nok-
tasına da alacağınızı, hazırladığımız taksit-
ler içerisinde Türkiye size şakır şakır öder.” 
İşlerine gelmedi biliyor musunuz? Ama de-
dik ki, “İdari ve siyasi yapımızla biz sizden 

nasihat alamayız.” Tabi almadık, 23,5 mil-
yar doları da biz bunlara tıkır tıkır ödedik, 
işi bitirdik. Şimdi bizim bunlara borcumuz 
filan yok. Şimdi onlar bizden borç istiyor, 
“İhtiyacımız olursa, bize 5 milyar dolar 
borç verir misiniz” diyorlar. Başbakanlığı-
mı dönemimde verebileceğimizi söylemiş-
tik, herhalde şimdi onlar da talep etmiyor-
lar. Merkez Bankamızın döviz rezervi 27.5 
milyar dolardan 120 milyar dolar geldi.

İşin gerisindeki niyet açıkça ortadayken, 
Gezi olaylarını ve 17-25 Aralık darbe gi-
rişimini adeta kutsayanlar, katiline aşık 
kurbanlar gibidir. Bakınız, o zaman Gezi 
olaylarında faiz nereye düşmüştü? 4.6 pu-
ana kadar düşmüştü. Hedefimiz onu 2,5’a 
düşürmekti, bunu gördüler, hemen orada 
vurgunu yaptılar.

Gezi olayları, sadece içeride tezgâhlanmış 
bir olay değil, dışarıda uzantıları var. İçer-
deki malum medyanın ve dünyadaki med-
yanın nasıl zil takıp oynadıklarını gördü-
nüz. Neler yazdılar, neler görüntülediler, 
bunları hep gördünüz. Benzer şeyleri bun-
dan sonra da yapabilirler. Onlara ekono-
mik kriz üzerinden siyasi sonuç elde etme 
aklı verenler, elbette ne yaptıklarını çok iyi 
biliyorlar. Bu oyuna alet olanlar ise, gözle-
rini bürümüş kinden ve hırstan kendileri-
ni kurtaramadıkları müddetçe, birer maşâ 
olarak kalmaya mahkumdurlar.

Gezi Olaylarında Kullanılan 
Maşalar Bir Gün Kenara 
Atılacaklar

Şu anda Sayın Başbakanın söylediği bu ku-
rumun Başkanı’nın, malum Demirbank ve 
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Tarişbank olayında da suç layihası aslında 
bayağı kabarıktır. Ülkemizde bu tür ku-
rumların başlarında kimlerin olduğunu, 
milletimizin bilmesi gerekir. Bunlar bizim 
üzüntümüze mucip oluyor. Bunlar, elden 
ele dolaşan her maşa gibi, işe yaramaz hale 
gelince bir kenara atılacaklar, hiç merak 
etmeyin.

Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan 
ne yaparlarsa yapsınlar alı koyamayacak-
lar. Her hesabın üzerinde bir hesap olduğu-
na inanan insanlar olarak, bu mücadeleye 
devam edeceğiz, daha çok üreteceğiz, daha 
çok ihracat yapacağız, daha çok istihdam 
oluşturacağız. Dünyanın neresinde olursa 
olsun mazlumlara kollarımızı daha çok 
açacağız, zalimlerin karşısında daha gür 
sesle itirazlarımızı dile getireceğiz, çünkü 
“Dünya 5’ten büyüktür” diyerek, bu yola 
devam edeceğiz. Bizler inandığımız için 
üstün geleceğimizi biliyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Seçim tarihi yaklaştıkça partilerin beyan-
nameleri birer birer açıklanıyor, gazete-
lerde, televizyonlarda reklamlar, gümbür 
gümbür yayınlanıyor. Bilhassa muhalefet 
partileri ne diyor, milletimize ne taahhüt 
ediyor? Şöyle bir baktığımızda, gördüğüm 
manzara açıkçası hiç de iç açıcı değil. Ben 
Cumhurbaşkanı olarak, elbette partilerin 
hepsine eşit mesafedeyim, o ayrı bir konu, 
ama buraya da gökten zembille veya para-
şütle inmedim, Cumhurbaşkanlığım ön-
cesinde bu ülkenin 12 yıla yakın süre bo-
yunca Başbakanlığını yaptım, ülkemizde 
şu an uygulanan ekonomik, sosyal, siyasal, 
kültürel, tüm programların altında imzam 
var, emeğim var, katkım var.

Türkiye’nin 12 yıllık birikimini yok etme-
yi hedefleyen her saldırı, aynı zamanda 
milletimizin hanesine yazdırmak için mü-
cadele ettiğim kazanımlara yöneliktir; do-
layısıyla bir yerde de şahsıma yöneliktir. 
Cumhurbaşkanı olmakla, ülkenin geleceği-
ne ilişkin sorumluluklarımdan azat olmuş 
değilim. Tam terinse bu sorumlulukları-
mın daha da arttığına inanıyorum.  Seçim 
sürecinde bu şekilde ortaya saçılan vaatle-
ri, nasıl olsa iktidara gelemeyeceğini bilen-
lerin sorumsuzluklarının ürünleri olarak 
görüyorum.

Sırtlarında yumurta küfesi olmadığı için, 
akıllarına düşeni, ağızlarına geleni vaat 
diye ifade ediyorlar. Asgari ücretle ilgili 
olarak; birisi çıkıyor bin 500 diyor, birisi 
çıkıyor bin 600 diyor, birisi çıkıyor diyor ki 
5 bin diyor. Eğer bu vaatlere oy verilecekse 
herhalde 5 bine oy vermek lazım. Böyle bir 
şeyin olması mümkün mü? Ancak, bu ül-
keyi yönetme sorumluluğu üstlenenlerin, 
ağızlarından çıkan her sözün mutlaka bir 
karşılığının gerektiğini düşünüyorum.

Halkımıza “Bidon Kafalı” Dediler

Vaatlerine bakıyoruz, emekliden ev kadı-
nına, öğrenciden kredi kartı borçlusuna 
kadar herkese bol keseden dağıtıyorlar. 
Hâlbuki bunlar yıllarca bizim sosyal yar-
dım politikalarımızı eleştirdiler. Ramazan-
larda milletimize paketler dağıtıyorduk, 
bunlardan dolayı “Makarnacı” dediler. 
Yıllarca halkımıza kömür dağıttık. Bu kö-
mürü niye dağıtıyorduk biliyor musunuz? 
Tabii ki vatandaşım ısınsın diye. Ama bu-
rada biz aynı zamanda bir eksiği gidiyor-
duk; neydi o? Bir; bizim Çorlu’dan Şırnak’a 
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kadar çok ciddi bir kömür rezervimiz var, 
bu kömür rezervimizi kullanalım, değer-
lendirelim istedik. İki; göreve geldiğimiz-
de kamyonlar yatıyordu. İstedik ki, bu 
kamyonlara da ciddi manada bir nakliye 
imkânı sağlayalım. Kömür dağıtımıyla; 
hem fakir fukaraya yakacak sağladık, hem 
de boş yatan kamyonlara ve şoförlerine iş 
imkânı getirdik. 

Ama şu anda muhalefetin buna aklı er-
mez, onların böyle bir şeyi düşünmek gibi 
bir durumları yok. Onlar “kömürcü” diye 
o zamanlar bizi aşağıladılar. Daha da ileri 
gidip, halkımıza “Bidon kafalı” demediler 
mi? Halkımıza “Göbeğini kaşıyan adam” 
demediler mi? Milletimize hakaretten baş-
ka ne yaptılar bunlar? Şimdi birdenbire en 
büyük sosyal yardım sevdalısı kesildiler.

Türkiye’nin, OECD üyeleri arasında eko-
nomik büyümesini sürdürürken, aynı za-
manda gelir dağılımındaki eşitsizlikleri 
de giderebilen iki ülkeden biri olduğunu 
bilemeyecek kadar cahiller. 12 yıl önce, 
dünyada en az gelişmiş ülkelere donörler 
olarak Türkiye’nin o zaman verdiği yardım 
45 milyon dolardı. Şimdi 4,5 milyar dola-
ra ulaştık. Bak nereden nereye geldik. Bu 
bereket ortada, bu milletin bereketi. Ve 
hamdolsun, veren el alan elden üstündür 
ve üstün olduğunu da gördük.

Biraz önce ifade ettim, asgari ücretten 
emekli maaşlarına kadar, dar gelirli kesim-
lere yönelik tüm alanlarda milli gelirimiz-
deki yükselişin çok üzerinde bir artış söz 
konusu.

Sağlıktan toplu konuta kadar her alanda, 
vatandaşlarımızın tamamını kucaklayan, 

tamamına hizmet verecek şekilde kurdu-
ğumuz sistem, tüm dünya tarafından ör-
nek alınıyor. Ben bugün burada bunların 
detayına girecek değilim. 

Bu ülke sağlıkta gerçekten bir reformu ger-
çekleştirmiştir. Çünkü bizler hastane kapı-
larında ne çileler çektiğimizi çok iyi biliriz. 
İşte şurada, SSK Okmeydanı Hastanesin-
de, genç yaşta oraya giderdim, önce orada 
kuyruğa girerdim, o kuyrukta Rahmetli 
Anacağım için numara almak için bekler-
dim. Oradan numarayı alacaksın, ondan 
sonra eve tekrar koşacaksın, öyle telefonda 
yok tabii, ondan sonra da alacağımızı alıp 
tekrar oraya geleceğiz; bunları biz yaşadık. 
Daha sonra bu Beyefendi buranın Genel 
Müdürü oldu. Rahmetli Savaş Ay bir prog-
ram yapmıştı, o programı izledim. Savaş 
Ay programında, o koğuşları gösteriyor, o 
hasta odalarını gösteriyor, o serum şişele-
rini ve serumların atıldığı çöp bidonlarını 
gösteriyor. Hastane denince akla ne gelir? 
Hijyen gelir. Burada hijyen diye bir ortam 
yok. Niye? Ya bunların ruh dünyasında 
hijyen yok ki.  Ve ne diyor Beyfendi? “10 
yıl önce daha iyiydi” diyor. Yani daha kötü 
durumda olduğunu da kabul ediyor; yani 
durum bu. 

Savaş Ay programında; yanlış tedavi uygu-
lamasıyla ölen çocukları, sakat kalan ço-
cukları da gösterdi. 

Şimdi artık hastanelerimiz, uluslararası 
sağlık camiasında parmakla gösterilir hale 
geldi. Eksikler yok mu? Var tabii, ama sü-
ratle bu eksikler gideriliyor. Artık özel sek-
törmüş, şuymuş, buymuş yok, hepsini bir-
leştirebildik. Yani benim köyden gelen bir 
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vatandaşım istediği hastaneye gidip ameli-
yatını olabiliyor, bu imkânlar artık var.

Eskiden ilaçlarımızı alamazdık. Ama şim-
di gidiyorsun istediğin eczaneden ilacını 
alabiliyorsun, buralara geldik.

Eğitim Alanında Büyük Atılımlar 
Yaptık

Okullarımıza  400 bine yakın sınıf ilave 
ettik. Artık kitaplarını ücretsiz olarak yav-
rularımız alabiliyor. Peyderpey artık bil-
gisayarlar dağıtılmaya başlandı, tabletler 
dağıtılmaya başlandı. Öbür taraftan akıl-
lı tahtalar dağıtılmaya başlandı, sınıfla-
ra bunlar monte ediliyor. İnternet bütün 
okullara artık yerleştirilmeye başlandı. 
Baktım ki Beyefendi, ‘Okullara internet’ 
diyor. Ya okullarda internet var zaten. Ama 
bunlar başka ülkede yaşıyorlar, nerede ne 
olduğundan haberleri yok. 

Değerli kardeşlerim,

Ekonomiyle ilgili vaatleri, üretmeden da-
ğıtma mantığına dayalı olduğu için tasvip 
etmiyorum, ama anlayabiliyorum. Temeli 
çürük de olsa, pozitif mesajlar içeren va-
atlerle halka ümit vermeye ve bu şekilde 
siyasi sonuç almaya çalışıyorlar.

Ancak, muhalefet partilerinden bir kısmı-
nın demokrasi, özgürlükler, temel hak ve 
hürriyetler konusunda öyle sakat yakla-
şımları var ki, üzülmemek elde değil. Geç-
mişten hiç ders almadıklarını görüyoruz. 
Hâlbuki Türkiye, 28 Şubat döneminde, bir 
8 yıllık kesintisiz eğitim ve katsayı faciası 
yaşadı. Tamamen ideolojik saplantılarla 

alınan bu karar, ülkemizde mesleki eğiti-
me çok büyük darbe vurdu. İmam hatipler, 
meslek liseleri, hep birlikte gerçekten çok 
büyük bir darbe yediler. Bu darbe yüzün-
den yüzünden milyonlarca öğrenci mağ-
dur oldu. Başbakanlığım dönemimde, bu 
yanlış uygulamayı ortadan kaldırmak için 
çok büyük mücadele verdik. Önce üniver-
siteye girişteki katsayı adaletsizliğini or-
tadan kaldırdık, hamdolsun şimdi artık 
imam hatipler, meslek liseleri istedikleri 
üniversiteye girme şahsına sahip. Daha 
sonra da, 4+4+4 diye ifade ettiğimiz, ilko-
kulda, ortaokulda ve lisede 4’er yıl eğitim 
alınan mevcut sistemi kurduk. Anaokul-
larını da süratle yaygınlaştırarak, bunları 
eğitim sisteminin ilk basamağı haline dö-
nüştürdük. Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi 
düz liselerde seçmeli ders haline geldi.

Bugün ülkemizde, ilkokulu bitiren her ev-
ladımız hiçbir engelle karşılaşmadan dile-
diği ortaokula, ardından da liseye devam 
edebiliyor. Buna rağmen, meslek lisele-
riyle genel liseler arasındaki dengeyi hala 
Batı ülkeleri seviyesine getirebilmiş deği-
liz. Daha önce yüzde 27’ye kadar düşen or-
taöğretimdeki meslek lisesi ağırlığını, yüz-
de 54’e kadar çıkarttık, hedef bunu yüzde 
60-65’e kadar çıkarabilmek. Meslek lisele-
rinin, Batı ülkelerinin eğitim sistemindeki 
ağırlığı ise yüzde 65-70 düzeyine ulaşıyor, 
bizim bu konuda hala kat etmemiz gere-
ken önemli bir mesafe söz konusu.

Hal böyleyken, bakıyorsunuz birileri tut-
muş yine 8 yıllık kesintisiz eğitimi, seçim 
bildirgesine proje diye koymuş. Biz bu şif-
renin ne anlama geldiğini gayet iyi biliyo-
ruz. Milletimizin imam hatip okullarına 
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olan teveccühünü gördüler, hemen bunu 
kesmenin arayışına girdiler. Amaçları, 
imam hatiplerin kapısını yeniden kilitle-
mek. Türkiye’nin önüne, ‘Eğitim projesi’ 
diye 28 Şubat uygulamasını getirenler, 
milletimizin buna vereceğe cevaba şimdi-
den hazır olsunlar.

28 Şubat’ta imam hatiplere ve meslek lise-
lerine gözlerini dikenlerin hiçbiri bugün 
ortada yok, hiçbiri hayırla yad edilmiyor. 
Ama bu okullar, hamdolsun dimdik ayak-
ta; 60 bine düşmüştü öğrenci sayısı, şu 
anda 1 milyon. Niye? Millet istiyor karde-
şim, bunlar zorla oralara getirilmiyor, bu 
milletin talebi. Milletin eğitim özgürlüğü 
talebini engelleyebilir misin? Bir taraftan 
‘özgürlükçüyüz’ diyeceksin, öbür taraf-
tan engellemeye kalkacaksın. Bu okullar 
yarın yine ayakta olacak, ama onların ka-
pısına kilit vurmayı ‘proje’ diye milletin 
önüne getirenleri yine kimse hatırlama-
yacak. Bu milletin okullarına, bu milletin 
eğitim kurumlarına el uzatılmasına asla 
izin vermeyeceğiz.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nı 
Kapatmak İstiyorlar

Değerli kardeşlerim,

Mesele sadece imam hatiplerle bitmiyor. 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nı hedef almış 
durumdalar, ana muhalefet partisi seçim 
bildirgesine, “Diyanet İşleri Başkanlığı tüm 
inançlara eşit mesafede olacak” diye yaz-
mış. Bu milletin inancı belli, diğer inanç 
sahiplerinin kendi kurumları var, onlar 
da belli. Öyleyse niye lafı şöyle döndürüp 
döndürüp Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 

kapısına dayıyorsun? “Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nı kapatacağız” diyen zaten bu 
milletten nasıl ders alır belli. Sen de kalk 
açık açık Ana Muhalefet olarak, “Biz Diya-
net İşleri Başkanlığı’nı kapatacağız” diye 
konuş. Çık bunu açıkla; söyleyemez. Di-
yanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluşu, Gazi 
Mustafa Kemal dönemine dayanır. 

Bir başka parti, bunu zaten alenen ilan etti; 
ne dedi seçim bildirgesinde? “Diyanet İş-
leri Başkanlığı kaldıracağız” dedi, açıkça 
yazdı. Demek ki, o ana muhalefet partisine 
göre herhalde biraz daha dürüst.

Cumhuriyetin ilk kurumlarından olan Di-
yanet İşleri Başkanlığımıza karşı gösterilen 
bu husumeti doğrusu anlamakta zorlanı-
yorum. Hani sen Cumhuriyetçiydin, hani 
sen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün parti-
siydin, niye değiştiriyorsun, nereden çıktı 
bu? İmam hatip okulları ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı üzerinden bu milletin inancına 
saldıranlar, milli birliğimize ve beraberli-
ğimize çok büyük zarar veriyorlar.

Kardeşlerim,

Milletler mukaddesatlarıyla ayakta kalır-
lar. Bu milletin Balkan Harbi’nde, Doğu 
Cephesinde, Çanakkale’de, Kurtuluş 
Savaşı’nda milyonlarca evladını toprağa 
gömme pahasına savunduğu değerleri 
yaşamak ve yaşatmak hepimizin en başta 
gelen görevidir. Bunu seçim beyanname-
lerine koyarak, benim Kürt kardeşlerimin 
ve tüm vatandaşlarımın inancıyla alay edi-
yorlar. Bir taraftan istismarını yapacaksın, 
öbür taraftan “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı 
kaldıralım” diyeceksin. Bu kurumumuz, 
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milli ve manevi birliğimizin ve beraberliği-
mizin çimentosudur, garantisidir. Bunları 
tahrip ettiğinizde, ülkenin ve milletin be-
kasını tehlikeye atmış olursunuz. Bu gibi 
niyet sahiplerine en güzel cevabı, Merhum 
Mehmet Akif, İstiklal Marşımızda veriyor:

“Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.” 

Olay bu. Evet, milletimiz mabedinin göğ-
süne namahrem eli değdirmeyeceğini, geç-
mişte gösterdi, ama şimdi içimizde maale-
sef bu tür namahrem elleri türedi. Bugün 
aynı niyeti taşıyanlara şunu hatırlatmak 
isterim: Bu vatan topraklarında kök salma 
iddiasındaki her parti, milli birliğimizin ve 
bekamızın sembolü olan kutsallarımıza, 
onun kurumlarına saygı duymak mecbu-
riyetindedir. Kendi dünya görüşüne ve ha-
yat biçimine saygı gösterilmesini isteyen 
herkes, önce bu milletin kahir ekseriyeti-
nin inancına hürmetle yaklaşacak.

İmam Hatipler, Bu Milletin 
Bağrında Filizlenmiş Okullardır

Tek taraflı demokrasi olmaz, tek taraflı öz-
gürlük olmaz. Saygı göstermek istiyorsan 
veyahut da saygı görmek istiyorsan, önce 
sen saygı göstermesini bileceksin.

İmam hatipler bu milletin bağrında filiz-
lenmiş okullardır. Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı da, yine milletimize hizmet veren böyle 

bir kurumdur. Bu kurumlara saldıranla-
ra, yanlış yolda olduklarını, bunun yerine 
ülkenin ve milletin hayrına işlere yönel-
melerini tavsiye ediyorum. Hem milletin 
değerlerine saldırıp, hem de kazanama-
dıklarında millete hakaret edenler, hatta 
milleti tehdit edenler en büyük demokrasi 
düşmanlarıdır. Ağızlarından hiç düşürme-
dikleri özgürlükleri, sadece kendileri için 
isteyenleri samimiyete davet ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

Bildiğiniz gibi dün Çanakkale’de, 100’e 
yakın ülkenin devlet başkanı, cumhurbaş-
kanı, başbakan, bakanlar ve temsilcinin 
katılımıyla büyük bir tören düzenledik. 23 
Nisan akşamı da İstanbul’da, yine bu ülke-
lerin temsilcileriyle bir Barış Zirvesi dü-
zenledik. Bu etkinliklerle, Çanakkale Kara 
Savaş’larının 100. yıl dönümünde tüm 
dünyaya güçlü bir barış mesaj verdiğimize 
inanıyorum.

Biz, dünyaya barış mesajı vermek için mü-
cadele ederken, aralarında Rusya, Fran-
sa, Almanya, Avusturya gibi devletlerin 
de bulunduğu kimi ülkeler, Ermenilerin 
yalanları üzerine inşa edilmiş bir iddiaya 
destek vererek, kinin, nefretin, husumetin, 
düşmanlığın tarafında saf tuttular. Her 
zaman söylüyorum, burada bir kez daha 
ifade ediyorum. Yüz yıl önce bu coğrafyada 
yaşanmış acılar, hepimizin ortak acıları-
dır. Osmanlı’nın mukaddesatını, vatanını, 
şerefini koruma mücadelesi sırasında ger-
çekleştirmek zorunda kaldığı zorunlu göç 
sırasında yaşananları biz gayet iyi biliyo-
ruz, bunu arşivlerimizden biliyoruz.
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Aynı şekilde, bu uygulamaya yol açan se-
bepleri de çok iyi biliyoruz. Diyoruz ki, bu 
gerçekleri ortaya çıkarmak, siyasetçilerin, 
parlamentoların işi değildir, bu işi tarihçile-
re bırakalım. Biz, geçmişte yaşanan acıları 
unutmadan ortak bir gelecek kurmanın ça-
bası içinde olalım. Ermeni iddialarına destek 
veren ülkeleri, önce kendi tarihlerindeki le-
keleri bir bir temizlemeye davet ediyorum.

Bu konuda en son söz söyleyecek ülkeler Al-
manya, Rusya, Fransa olmalı.  Almanya’nın 
geçtiğimiz yüzyılda yol açtığı iki ayrı dün-
ya savaşında yaşananlar ortada. Kaldı ki, 
3 milyon Türk’ün yaşadığı Almanya’da, 
Cumhurbaşkanı’nın böyle bir tavrın içeri-
sine girmesi anlaşılır bir şey değildir. 

Rusya’nın da, 1917’den beri kendi toprak-
ları içinde gerçekleştirdiği uygulamalar 
sebebiyle hayatını kaybeden 10 milyonu 
aşkın insan var. Son olarak Kafkasya’da ve 
Ukrayna’da yaşanan hadiseler tüm çıplak-
lığıyla ve tazeliğiyle ortada. 

Aynı şekilde Fransa’nın, Cezayir’den baş-
layıp, Ruanda’ya kadar gelen o kötü sicili 
tüm dünyanın malumu.

Bizim, Birinci Dünya Savaşı şartlarında 
tamamen nefsi müdafaa amaçlı yaptığı-
mız zorunlu göç uygulamasını eleştirenler, 
önce kendi geçmişlerindeki bu kanlı izle-
rin hesabını vermek zorundadır.

Ey Avrupa Birliği, 
Bize Akıl Verme!

Biz, kendi vatanımızı korumak için müca-
dele ederken, onlar emperyalist amaçları 

için tüm bu insanlık suçlarını işliyorlar-
dı. Fransa’dan kalkıyorsun ta Cezayir’e, 
Ruanda’ya gidiyorsun; ne işin var senin 
oralarda? Bunlar yaşandı.

Şimdi biz, ikili ilişkilerle çok farklı bir 
barış dünyasını tesis edelim derken, 
atılan bu adımlar bizleri bu cevabı ver-
meye mecbur etti. Biz isterdik ki, Sayın 
Putin Ermenistan’a gitmesin, Sayın Hol-
lande Ermenistan’a gitmesin. Bak biz, 
Çanakkale’de Ermenistan’a yönelik her-
hangi bir cevap vermedik, böyle bir adım 
da atmadık. Oraya iki devlet başkanı 
gitti, hamdolsun Çanakkale’ye 20 devlet 
başkanı geldi. Çünkü biz, böyle bir şeyin 
gayreti içine girmedik. Çanakkale Barış 
Konferansına gelen tüm konuklara te-
şekkür ediyorum.

Buradan bir kez daha Ermeni toplumuna 
ve onları destekleyenlere sesleniyorum: 
Tarihteki olayların hesabının bugün ve-
rilmesi gibi bir yol açılacaksa, bu konuda 
en rahat olan ülke hiç şüpheniz olmasın 
Türkiye’dir.

Ey Avrupa Birliği, “Bize akıl verme, ken-
dine sakla.” Niye? Bak diyorsunuz ki, “Ar-
şivlerinizi açın.” Biz, 15 yıldır arşivlerimi-
zi açmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz 
zaten. Bunların kulakları var duymuyor, 
gözleri var görmüyor, dilleri var hakikati 
konuşamıyor.

Kardeşlerim,

Barış Zirvesinde de söyledim, arşivleri-
mizi açmaya hazırız. 1 milyon belge ve 
bilgi arşivlerimizde mevcut. Gerekirse 
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askeri arşivimizi de açarız, ona da hazı-
rız. Ermenistan’ın varsa arşivi, o da açsın, 
üçüncü ülkelerde varsa onlar da açsınlar. 
Bırakalım tarihçilere, bırakalım araştır-
macılara onlar araştırmalarını yapsınlar. 
Araştırmacılar, hazırladıkları bütün çalış-
malarını getirsinler bizim önümüze. On-
dan sonra yüzleşmekse, biz yüzleşmeye 
varız.

Bundan sonraki süreç çok daha farklı ola-
cak. Biz hiçbir zaman savunmada olmaya-
cağız. Bilginin, ilmin, araştırmanın her za-
man net olarak delillerle ortaya koyduğu 
ve konulduğu bir ülke olacağız.

Ben bu düşüncelerle bir kez daha 
MÜSİAD’ın 23. Genel Kurulunun başarılı 
geçmesini diliyorum. Geçmiş başkanlara 
şükranlarımı ifade ediyorum. MÜSİAD’ın 
içerisinden, MÜSİAD ailesinden ebediyete 
göç etmiş olanlara Allah’tan rahmet dili-
yorum. Yeni yönetimde görev alacak olan 
arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar te-
menni ediyorum.

‘Yeni Türkiye’ için verdiğiniz mücadelede 
daima yanımızda olan MÜSİAD’ın, yeni 
anayasa ve başkanlık sistemi konusunda 
da coşkulu desteğini eksik etmeyeceğine 
inanıyorum. MÜSİAD yönetimine önü-
müzdeki dönem yapacakları çalışmalarda 
başarılar temenni ediyorum.

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepi-
nizi Allah’a emanet ediyorum, sağ olun, 
var olun.
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Sevgili çiftçi kardeşlerim, değerli üretici-
ler, kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum.

Türkiye Tarım ve Kırsal Kalkınma Ham-
lesi Proje Uygulamalarına iştirak ederek, 
ülkemizin gelişmesine, büyümesine katkı 
sağladığınız için her birinize ayrı ayrı şük-
ranlarımı sunuyorum.

Uyguladığınız projelerin ülkemize ve mil-
letimize hayırlı olmasını Allah’tan temen-
ni ediyorum.

Ülkemizin 81 vilayetinin tamamında, yüz-
de 50 hibe desteğiyle hayata geçirilen bu 
projeleri, aynı zamanda müreffeh gelece-
ğimizi ören birer tuğla taşı olarak görüyo-
rum. Bu desteklerin bir kısmı doğrudan 

12 Yılda Üreticilerimize 
70 Milyar Lira Nakit Hibe 

Desteği Sağladık

Türkiye Tarım ve Kırsal Kalkınma Hamlesi 
Proje Uygulamaları Tanıtım Programı | Ankara | 29 Nisan 2015 
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Bakanlığımız tarafından, bir kısmı ise Av-
rupa Birliği ve Bakanlığımızın işbirliğiyle 
sağlanıyor.

Bugün burada, 81 ilimizde verilen bu des-
teklerin toplu tanıtımı için bir aradayız. 
Kırsal Kalkınma Programı ve Kırsal Kal-
kınma Desteği kapsamında bugüne kadar 
üreticilerimize aktarılan kaynak, tabii bu-
günkü rakamla söylüyorum, 3 milyar 700 
milyon lirayı buluyor. Bu kaynakla tam 13 
bin 308 projeye destek sağlandı. Bu des-
tekle hayata geçirilen yatırım tutarı ise, 
7,5 milyar lira. Yani eski rakamla bunu ko-
nuşacak olursak, 7,5 katrilyon Türk Lirası. 
Ülkemiz tarımının, ülkemiz hayvancılığı-
nın bugün ulaştığı seviyede, bu projelerin 
büyük payı var. Tabii bu konuştuklarım, 
verdiğim rakamlar hayali rakamlar değil, 
bunlar uygulanan rakamlar. Ben, pek ‘cek-
cak’la konuşmayı sevmem, yaptıklarımızla 
konuşmayı severim. Onun için de Başba-
kanlığım döneminde olsun, Cumhurbaş-
kanlığım döneminde olsun, hiçbir zaman 
temel atma törenlerine, fevkalade projeler 
dışında gitmemişimdir, sadece açılışlara 
giderim. Niye? İş bitecek, ‘buyurun’ diye-
ceğiz, ondan sonra orada olacağız.

Tarım ve Hayvancılıkta 2023 
Hedeflerine Ulaşılacaktır

Artık, babadan kalma usullerle çiftçilik ve 
hayvancılık yerine modern usullerle, en 
yeni teknolojilerle, yüksek standartlarda 
ülkemizde hamdolsun üretim yapılıyor. 
Rekabetin giderek ağırlaştığı şartlarda, bu 
tür projeler üreticilerimiz için gerçekten 
birer can suyu, birer hayat damarı işlevi 
görüyor. Hayata geçirilen örnek projeler, 

diğer üreticilerimiz için de bir teşvik un-
suru haline dönüşüyor. Komşusunun daha 
çok üretim yaptığını, daha çok kazanç elde 
ettiğini düşünen her çiftçi ve hayvan yetiş-
tiricisi kardeşim, inanıyorum ki kendisi de 
aynı yönde bir gayretin içine giriyor. Bu 
desteklerin, bu projelerin hayata geçiril-
mesinde emeği geçenleri can-ı gönülden 
tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki 
dönemde Türkiye, bu tür gayretlerle, diğer 
alanlarla birlikte tarım ve hayvancılıkta da 
2023 hedeflerine ulaşacaktır.

Değerli kardeşlerim,

Tarımın bizim milletimizin tarihinde, kül-
türünde çok önemli bir yeri vardır. Ana-
dolu topraklarını kendimize vatan yaptı-
ğımızdan bu yana, temel olarak iki uğraş 
alanımız olmuştur; bunlardan biri asker-
liktir, bir diğeri tarımdır. Geçtiğimiz yüz-
yılın başına kadar, diğer üretim alanlarını 
devletin gayrimüslim tebaasına adeta terk 
ederek, bu iki alanda yoğunlaştığını görü-
yoruz. Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı 
ve İstiklal Harbimizin ardından ülkemizde 
ortaya çıkan yeni nüfus yapısı, diğer alan-
larda da varlık mücadelesi verirken, da-
yanak noktamız hep tarım ve hayvancılık 
oldu. Önce kara sabanının sapına sıkıca 
sarılan, ardından pulluğunu traktörünün 
arkasına takıp tarlasına koşan çiftçi kar-
deşlerimiz, kendi aileleriyle birlikte tüm 
milleti besledi, doyurdu. Üçüne, beşine 
bakmadan hayvanın ardında gün boyu 
dolaşan, onu otlatıp, gözü gibi bakan üre-
tici kardeşim, aynı şekilde kendi ailesiyle 
birlikte tüm millete hizmet etti. Milletimiz 
bugün hala dimdik eğer ayaktaysa, bunu 
sizlerin babalarının, dedelerinin iptidai 
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şartlarda da olsa, dört elle sarılarak sür-
dürdüğü tarım ve hayvancılık faaliyetleri-
ne borçludur.

Ülkemizde zamanla sanayi, ticaret ve hiz-
met sektörü gelişmeye başlayınca, bilhassa 
da şehirleşmenin artmasıyla, tarım ve hay-
vancılıkta ciddi bir sarsıntı yaşadığımızı 
görüyoruz. Bir dönem hayatta kalmamızı 
sağlayan bu alan, artık artan ihtiyaçlara ce-
vap veremeyen verimsiz bir sektör haline 
dönüşmeye başlamıştı.

Biz, 2002 yılı sonunda ülkeyi yönetme so-
rumluluğunu üstlendiğimizde, tarımı aya-
ğa kaldırmadan büyük ve güçlü Türkiye 
hedefimiz yolunda yürümeyeceğimizi gör-
dük ve bunu ifade ettik. Tarım sektörünü 
geliştirmek, üretimi artırmak, çiftçilerimi-
zin ve hayvancılıkla iştigal eden kardeşle-
rimizin gelir düzeyini yükseltmek için çok 
önemli projeleri, çok önemli reformları ha-
yata geçirdik.

Burada ben tüm kardeşlerimi, ekranları 
başında bizleri izleyen tüm vatandaşları-
mı 12 yıl öncesine götürmek suretiyle bir 
muhasebe yapmaya davet ediyorum. 12 
yıl önce Türkiye bu noktada neredeydi, 
bugün nerede? Laf kolay, yaparsınız, ama 
aslolan icraattır.

Tarımın yıllardır çözüm bekleyen sorunla-
rını birer birer hal yoluna koyarken, aynı 
zamanda sektörün rekabetçi yapısını da 
güçlendirdik. Bu verdiğim rakama lütfen 
dikkat ediniz, 12 yılda üreticilerimize 70 
milyar lira nakit hibe desteği sağladık, yani 
70 katrilyon; hayali bir rakamdan bahset-
miyorum. Tabi bunu bir kişiye vermedik, 

tüm bu sektörde olan vatandaşlarımıza 
verdik, kuruluşlarımıza verdik. Tarım des-
teklerini kurumsal bir yapıya oturtarak, et-
kinliğini artırdık. Bitkisel üretimden hay-
vancılığa, kırsal kalkınmadan güvenilir 
gıdaya kadar pek çok farklı alanda 52 ayrı 
desteği hayata geçirdik.

Mesela mazot desteğini hep konuşuyor-
lar değil mi? Şimdi ben de konuşuyorum. 
Mazot desteğini 2003 yılında ilk defa biz 
başlattık, bizden önce “Mazot desteği” diye 
bir şey söz konusu değildi. Bugün bazıları 
çıkmış, mazot üzerinden çiftçimize selam 
vermeye, mesaj göndermeye çalışıyor. Bu 
hak gaspıdır, böyle bir şeye müsaade ede-
meyiz, ilk defa bunu başlatan biziz. Halbu-
ki biz bunun sözünü dahi etmedik, bunun 
istismarını yapmadık.

Yine gübre desteğini 2005 yılında ilk defa 
biz hayata geçirdik. Prim desteği verilen 
ürün sayısını 4’ten 17’ye çıkarttık.

Kardeşlerim, 

Soruyorum, Allah 2002 yılında çiftçimize 
Ziraat Bankası’nın verdiği kredilerin faizi 
neydi? Yüzde 59. Çiftçimiz bu yüzde 59 fa-
izi nasıl ödeyecekti? Tarım kredi koopera-
tiflerinin kredilerinde bu oran yüzde 69’a 
çıkıyordu. Hepiniz buradasınız, bugün 
çiftçimiz yüzde sıfır ile yüzde 8,25 arasın-
da bir faizle kredi kullanabiliyor. Geçti-
ğimiz yıl bu şekilde kullanılan kredilerin 
miktarı 22,8 milyar lirayı buldu, yani eski 
rakamla verdiğimiz zaman yaklaşık 23 kat-
rilyon. Bu krediyle çiftçimiz işini büyüttü, 
teknolojisini yeniledi, geleceğine yatırım 
yaptı. Artık neredeyse traktörü olmayan, 
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biçerdöveri olmayan çiftçi kalmadı, böyle 
bir noktaya geldik.

2023’e Kadar 14 Milyon Hektar 
Arazi Toplulaştırılacak

Değerli kardeşlerim,

Tarım alanında yaptığımız en önemli re-
formlardan biri, tarım topraklarının bölün-
mesini de engellemek oldu. 2005 yılında 
çıkardığımız bir kanunla, tarım toprakları-
nın korunmasını ve amaç dışı kullanılma-
sının önlenmesini sağladık. 2014 yılında 
çıkartılan bir başka kanunla da, tarım sek-
törümüzün kanayan yarası olan arazilerin 
miras yoluyla bölünerek verimsiz hale ge-
tirilmesinin önüne kati olarak geçmiş ol-
duk. Sadece bununla kalınmadı, geçmişte 
bu şekilde bölünmüş arazileri üretime ka-
zandırmak için de önemli bir adım atıldı. 
Arazi toplulaştırılması çalışmasıyla, 12 yıl-
da 4,5 milyon hektar arazi tarımın hizme-
tine sunuldu. Bakın bir taraftan da toprak 
kazanıyoruz. Hedefimiz ne biliyor musu-
nuz? 2023 yılına kadar 14 milyon hektar 
arazide toplulaştırma işlemini tamamla-
maktır. Çünkü bizim bu noktada verime, 
verimliliğe ihtiyacımız var. Toplulaştırma-
yı ne kadar başarabilirsek, verimi de o ka-
dar ne yaparız? Artırırız.

Kardeşlerim,

Bizim verim ekonomisine ihtiyacımız var. 
Böylece, bilhassa sulanabilir nitelikteki 
8,5 milyon hektar araziyi, tamamen mo-
dern tarım teknikleriyle işlenir hale geti-
rip, ekonomimize kazandırmak istiyoruz. 
Tarım envanterimizi çıkartarak, havzalara 

göre üretim ve destekleme modeli oluş-
turduk. Bugün sahada görev yapan 10 bin 
ziraat mühendisi ve veteriner hekimle, 
Türkiye’nin her yerinden tarım bilgileri 
toplanıyor, bunların istatistiği tutuluyor. 
Bununla birlikte, uydu görüntüleri aracılı-
ğıyla 32,5 milyon tarım arazisinin tamamı-
na parsel bazında kimlik numarası verildi. 
Böylece önümüzü görerek, ne yaptığımızı, 
ne yapacağımızı bilerek, tarım politikaları-
mız yönlendiriyoruz.

Sadece tohumculuk alanında 12 yılda gel-
diğimiz yer dahi başlı başına bir başarı 
hikâyesidir. Bu alanda yürütülen çalışma-
lar sayesinde, ülkemizin yıllık tohum üre-
timi 145 bin tondan 776 bin tona çıkarıldı, 
bu önemli bir olay. Tohum ithal Türkiye, 
bugün artık önemli tohum ihracatçıların-
dan biri haline geldi. Kurduğumuz Tohum 
Gen Bankası’yla, bu konudaki varlığımızı 
koruma altına aldık, daha yapacağımız çok 
şeyler var.

Aynı şekilde, hayvancılık alanında da cid-
di reformlar gerçekleştirdik. 2002 yılında 
sadece 83 milyon lira olan hayvancılık des-
teği, her yıl artarak 2015 yılı için 3 milyar 
liraya kadar yükseldi, bakınız nereden ne-
reye.

Türkiye, Tarımsal Üretimde 
Avrupa’da İlk, Dünyada da  
7. Sırada

Ülkemizin en önemli hayvan varlığı olan 
küçükbaş hayvancılığı canlandırmak için, 
kapsamı genişlettik. Böylece süt, kırmızı 
et, tavuk eti ve yumurta üretiminde çok 
büyük artışlar sağladık. Tüm bu çabalar 
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neticesinde bugün Türkiye tarımsal üre-
timde Avrupa’da ilk sırada, dünyada da 
7’nci sırada yer alıyor, buraya geldik.

Ben rakam veriyorum ve verdiğim rakam 
geleceği ait değil, yani ‘cek-cak’ değil, şu 
anda geldiğimiz yeri konuşuyorum, bütün 
dünya istatistiklerinin hepsinin kabul etti-
ği rakamı söylüyorum. Şu anda biz burada-
yız, Avrupa’da birinciyiz, dünyada 7.yiz.

2002 yılında 23,7 milyar dolar olan tarım-
sal milli gelirimiz, 2014 yılı itibarıyla 61 
milyar dolara ulaştı, bakın nereden nere-
ye. Bu rakamla, az önce gerçi Bakanım da 
söyledi, Fransa, İtalya, İspanya gibi tarım 
alanında iddialı olduğunu söyleyen Avru-
pa ülkelerinin tamamını geride bıraktık.

Değerli kardeşlerim,

Bu bir aşk meselesidir, bu bir sevda mese-
lesidir, bu bir dert meselesidir. Sizler gibi 
toprağa sevdası olan, toprağa aşkı olan, 
dertlisi olan kardeşlerimizle hamdolsun 
buralara geldik. Yeter mi? Yetmez, daha 
çok yapacağız.

Tarımsal ihracatımız 12 yıllık dönemde, 
yaklaşık 4 milyar dolardan 18 milyar do-
lara yükseldi. 2023 yılında tarımsal milli 
gelirimizi 150 milyar dolara, ihracatımızı 
da 40 milyar dolar çıkarmayı hedefliyoruz. 
İnşallah sizlerle birlikte bu hedeflere de 
ulaşacağız.

Tabii konu tarım olunca, toprak olunca 
rahmetli Aşık Veysel’i anmadan geçmek 
olmaz. Ne diyor Aşık Veysel:

“Dost dost nicesine sarıldım,

Benim sadık yarım kara topraktır.

Beyhude dolandım, boşa yoruldum,

Benim sadık yarım kara topraktır.

Nice güzellere bağlandım kaldım,

Ne bir vefa gördüm, ne fayda buldum,

Her türlü isteğimi topraktan aldım,

Benim sadık yarım kara topraktır.”

Evet, gerçekten sadık yarımız toprağa iyi 
sahip çıkmalıyız, topraktan geldik topra-
ğa döneceğiz. Bu topraklar sadece buğday, 
sadece sebze vermekle, meyve vermekle, 
hayvanlarımızın yemini sağlamakla kal-
mıyor; aynı zamanda bize yurt oluyor, aynı 
zamanda bize vatan oluyor.

Kardeşlerim,

Vatansız insan köksüz insandır, köksüz 
insan da rüzgârın önünde savrulan yap-
rak misali nereye gideceği, nereye vara-
cağı, nerede çürüyeceği belli olmayan bir 
varlığa dönüşür. Türkiye bizim vatanımız. 
Taşıyla toprağıyla, kurduyla kuşuyla, baha-
rıyla kışıyla, yani her şeyiyle bu topraklar 
bizim ezeli ve ebedi toprağımız. Vatanımız, 
vatanımıza sahip çıkacağız. Bu toprakların 
hiçbir örgüt tarafından, hiçbir hain tara-
fından kirletilmesine izin vermeyeceğiz.
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Türkiye’nin Sırtından 
Hançerlenmesine Asla Göz 
Yummayacağız
Az önce ekranda loaderi gördünüz değil 
mi? Ne yapıyordu loader? Diyarbakır’da 
taşları, o büyük kayaları kaldırıyor. O ve-
rimsiz toprağı, verimli hale getirebilmek 
için onları farklı yerlere götürüyor ve ora-
ları ekilecek, biçilecek alan haline getiri-
yordu; işte bu aşk, bu sevda. 

Ne diyor Mehmet Akif:

“Bastığın yerleri toprak! diyerek geçme, tanı!

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.”

Değerli kardeşlerim,

Bastığımız yer, evet, topraktır, ama her ka-
rışı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış 
mübarek bir topraktır. Bu Cennet vatanı, 
bu mübarek toprakların üzerinde bin yıldır 
kardeşçe yaşayan vatandaşlarımızı bölmek 
isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. Bu vata-
nın ekmeğini yiyip, suyunu içip, bu ülkenin 
imkanlarıyla okuyup bir yere gelenlerin, 
milletten topladıklarıyla semirenlerin yurt 
dışındaki sırça köşklerinde ihanet çeteleri 
kurup, Türkiye’yi sırtından hançerlemesine 
asla göz yummayacağız. Türkiye’yi, Avrupa 
Birliği’nin meclislerinde, Amerika’da, şura-
da, burada arkasından vurma gayreti içeri-
sinde olanlara göz yummayacağız.

Kardeşlerim,

Bu millet, kendi kaderini kendi Parlamento-
sunda milli iradesiyle belirleyen bir millet-
tir. Bizim kaderimize farklı parlamentolar-
dan hükmetmek isteyenlere, bu Parlamento 
bugüne kadar cevap vermediği gibi, bundan 
sonra da onların beklediği istikamette ce-
vap vermeyecek, tam aksi cevabı verecektir. 
Bin yıldır bu coğrafyayı bize vatan yapma-
mak için başvurmadık yol, gerçekleştirme-
dik zulüm bırakmayanların dümen suyuna 
girmiş olanları bu topraklar kabul etmez, 
yaşarken de kabul etmez, öldükten sonra da 
kabul etmez. Onun için toprakları nasıl bü-
tünleştiriyorsak, toplulaştırıyorsak; bir ola-
cağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber 
Türkiye olacağız.

Unutmayın, toprağın hafızası, coğrafyanın 
hafızası, insanınkinden daha güçlüdür. 
Kendisini seveni, kendisine hizmet edeni 
ödüllendiren bu topraklar, kendisini sata-
nın cezasını da mutlaka verir.

Bakınız her zaman söylerim, siz dere ya-
tağına ev yaparsanız, tabiat gelir sizden 
hakkını alır. Niçin? Çünkü siz oraya ev yap-
makla tabiatın hakkını gasp ediyorsunuz. 
Bu ülkenin geleceğinin önüne set çekmek 
isteyenden, bu millete tuzak kurandan da 
bu coğrafya hakkını söke söke alır.

Biz, Bu Ülkeye İnsanıyla ve 
Toprağıyla Sevdalıyız

Kardeşlerim,

Dert insanı söyletir. Beni en iyi toprağın 
evladı olan sizlerin, anlayacağını bildiğim 
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için burada sizlerle dertleştim, dertleşiyo-
rum. Biz bu ülkeye insanıyla ve toprağıyla 
sevdalıyız, işte bu sevdayla yaklaşık 13 yıl-
dır gece-gündüz milletimize hizmet ettik. 
Türkiye’yi bölgesinde ve dünyada güçlü, iti-
barlı, kalkınmış, refah içinde bir ülke haline 
getirmek için içeride ve dışarıda herkesle 
mücadele ettik. Hamdolsun, milletimiz bu 
mücadelemizde hep yanımızda oldu.

Bugün Türkiye kritik bir dönemin eşi-
ğinde bulunuyor, bölücü terörden para-
lel ihanet çetesine kadar pek çok tehditle 
karşı karşıyayız. Türkiye’nin bölgesindeki 
kardeşleriyle kucaklaşmasından rahatsız 
olanlar, bunu hazmedemeyenler, çevremi-
zi adeta bir ateş çemberiyle kuşattı. Biz, 
neyin, niçin olduğunu gayet iyi biliyoruz, 
bunların arkasında kimlerin olduğunu, 
hangi hesapları güttüklerini de çok iyi bi-
liyoruz. Ama şunu da biliyoruz: “La galibe 
illallah.” Nedir anlamı? Allah’tan başka ga-
lip yoktur. Bütün hesapların üzerinde bir 
hesap vardır, onu da ancak Allah bilir.

Biz, çalışacağız, mücadele edeceğiz, dur-
madan, duraksamadan doğru bildiğiz, hak 
bildiğimiz yolda ilerleyeceğiz. Tevekkülün 
anlamını en iyi çiftçi kardeşlerim bilir, siz-
ler bilirsiniz, üzerimize düşenleri bihakkın 
yapıp, sonra tevekkül edeceğiz. İnandığı-
mız için, üstün olduğumuz müjdesinin 
gerçekleşeceği günün yakın olduğunu bili-
yorum. 78 milyon insanımızın her biriyle 
birlikte, en çok da sizlerle birlikte bize müj-
delenen zafere yürümeyi sürdüreceğiz. Al-
lah yar ve yardımcımız olsun.

Bir kez daha Türkiye Tarım ve Kırsal Kal-
kınma Hamlesi Proje Uygulamalarının 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum, ülkemizin güçlenme-
sine yaptığınız bu katkı için özellikle sizle-
re bir kez daha bu projelerin hayata geçme-
sinde emeği olanlara teşekkür ediyorum.

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum, sağ olun, var olun, Allah’a emanet 
olun.
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Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştır-
malar Merkezi’nin değerli yöneticileri, 
hukuk ve akademi camiamızın değerli 
mensupları, kıymetli öğrenciler, değerli 
kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularım-
la selamlıyor, “Türkiye’de Hükümet Sis-
temleri ve Başkanlık Modeli” panelinin 
başarılı geçmesini diliyorum. 

Ülkemiz için çok önemli gördüğüm bu 
konu üzerinde yürüttüğünüz çalışmalar, 
hazırladığınız rapor ve bugün gerçekleştir-
diğiniz panel için sizlere en kalbi şükranla-
rımı sunuyorum. 

Burada ortaya konacak düşünceleri, tek-
lifleri, ‘Yeni Türkiye’ yolunda atılmış birer 
adım olarak değerlendiriyorum. 

Devletle Birlikte, Milletin de 
Temsilcisi Olacak Bir Devlet 

Başkanlığı İstiyoruz

ASEM “Türkiye’de Hükümet Sistemleri ve Başkanlık Modeli” Paneli
Ankara | 30 Nisan 2015 



Recep Tayyip ERDOĞAN

286

Panelin, 2023 hedeflerimiz bakımından 
kritik öneme sahip bir seçim arifesinde 
düzenlenmiş olmasını da çok daha önemli 
görüyorum.

Değerli arkadaşlar, 

Siyaset bilimi, Platon’dan beri, meşruiyet 
ve bununla bağlantılı olarak istikrar kav-
ramlarını tartışıyor. Uzun bir tarihsel sü-
reç sonunda, siyasal meşruiyet, kapsamlı 
yasal düzenlemelerle; siyasal istikrar ise, 
güçler ayrılığı sisteminin uygulanmasıyla 
günümüzdeki biçimlerini aldılar. Meşrui-
yetle istikrar kavramının ilişkisinin kopar-
tılması, çoğu defa diktatörlükleri ve buna 
bağlı acı tecrübeleri beraberinde getirdi. 

Demokrasinin yerleştirilmesine ve istikra-
ra ilişkin uygulamalar, sadece zamana göre 
değil, aynı dönemde değişik coğrafyalara, 
toplumlara göre de farklılıklar içeriyor. 

Başkanlık Sistemi ve Parlamenter Hükü-
met Sistemi, toplumun tamamının istikrarı 
ve refahı için etkili bir araç olan demokrasi 
uygulamalarının tezahürleri olarak karşı-
mıza çıkıyor. Ancak, hiçbir ülkedeki siyasal 
sistem uygulamasının diğeriyle yeknesak 
olmadığı, isimleri aynı olsa da, içerikleri ve 
yöntemlerinde farklılıklar bulunduğu görü-
lüyor. Siyasal sistem tercihi ve uygulamala-
rı, ülkelerin kendi özgün tarihsel, sosyal ve 
siyasal geçmişleri, güncel ihtiyaçları ve çev-
resel faktörlere bağlı olarak oluşuyor. Ame-
rikan Başkanlık Sistemi de, Fransız Yarı 
Başkanlık Sistemi de, İngiliz Parlamenter 
Hükümet Sistemi de, esasında bu ülkelerin 
kendi şartlarının ürünüdür. Bunlar üzerin-
den yapılan modellendirmelerin birebir di-

ğer ülkelere oturması, uyması beklenemez. 
Doğru olan, bu sistemlere esas teşkil eden 
prensiplerden hareketle, her ülkenin kendi 
durumuna uygun, özgün sistemler oluş-
turmasıdır. Nitekim, literatürde dünyada 
kaç tane Başkanlık Sistemi uygulayan ülke 
var ise, o kadar Başkanlık Sistemi, kaç tane 
Parlamenter Hükümet Sistemi uygulayan 
ülke var ise, o kadar Parlamenter Hükümet 
Sistemi olduğu açıkça ifade edilir. Daha da 
ötesi, bu sistemlerin hepsi de zamanla krize 
girmişlerdir. 

Her Kriz, Yeniden Yapılanmanın 
ve Reformun Kapısını Açıyor

Son yıllarda sıkça yaşanan temsil krizleri 
ve mali krizler, sorunu daha da derinleş-
tirdi. Kendini, değişen sosyal, siyasal ve 
tarihsel şartlara göre geliştiremeyen her 
sistemin, bu krizi yaşaması mukadderdir.  
Bunun yanında, yaşanan her kriz aslın-
da bir yeniden yapılanmanın, reformun 
da kapısını açıyor. Yeni yönetim strateji-
lerinin üretilmesini, sivil toplumun güç-
lendirilmesini, iyi yönetişim arayışlarını, 
farklılıkların kabulünü ve benzeri gelişme-
leri, bu çerçevede düşünmek gerekir. Bu 
arayışların mevcut sistemlerden hareketle 
yürütülmesinin hiçbir mahzuru yoktur. 
Nitekim Türkiye’de, her ne kadar çok uzun 
bir Parlamenter Hükümet Sistemi geçmişi 
bulunsa da, Başkanlık Sistemi talepleri hiç 
eksik olmamıştır. 

Yaşanan sorunlar ve topluma yüksek 
maddi-manevi maliyeti olan krizler, ister 
istemez mevcut sistemin etkinliğinin ve 
istikrarı sağlamadaki başarısının tartışıl-
masına yol açmıştır. Bu tartışma, berabe-
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rinde alternatif arayışlarını da gündeme 
getirmiştir. Başkanlık Sistemi ülkemizde, 
özellikle son 20 yıldır sıkça telaffuz edilir 
oldu. Bilhassa rahmetli Özal’dan sonra bu 
konu, zaman zaman geri plana düşse de, 
Türkiye’nin gündeminden hiç eksik olma-
dı denilebilir. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’de Başkanlık Sistemi arayışla-
rının temelinde yatan en önemli gerek-
çelerin başında, siyasi istikrar arayışı 
geliyor. Ülkemiz, çok partili sisteme 
geçildiği dönemden beri, sık sık siyasi 
istikrarsızlık krizlerine girdi. Cumhur-
başkanı seçmekte, hükümet kurmakta 
zorlanılan, hatta demokrasinin kesinti-
ye uğradığı dönemler yaşandı. Bu süreç-
te Türkiye ağır bedeller ödedi. 

Başkanlık Sistemi arayışlarıyla ilgili ifa-
de edilen önemli gerekçelerden bir diğeri 
de, Başbakanların ve Hükümetlerin prog-
ramlarını uygularken güçlü bir bürokra-
tik direnişle karşılaşmalarıdır. Özellikle 
koalisyon dönemlerinde, karar mekaniz-
malarında atanmış bürokratların, seçilmiş 
siyasetçilerden daha etkin olduğu kanaa-
ti sıkça dile getirilmiştir. Bunun yanında, 
Cumhurbaşkanı ile Başbakanın farklı gö-
rüşlerden olması durumunda, bürokrasi-
deki atamalar ciddi sorun haline dönüştü. 

Yine temsil ve meşruiyet krizine ilişkin 
bir diğer önemli gerekçe, Türkiye’de çok 
parçalı siyasi yapının istikrarsızlıkları kö-
rüklediği yönündedir. Başkanlık Sistemi 
tartışmalarına temel oluşturan ve Parla-
menter Hükümet Sistemi’nin zaaflarını an-
latan pek çok argüman daha sıralanabilir. 

Değerli arkadaşlar, 

Ülkemizde 150 yıllık bir geçmişi olan, dev-
letin yapısına ve idare şekline ilişkin çaba-
ların ortak özelliği, kısa zamanda ve kolay 
sonuç alma amacına dayanıyor olmaları-
dır. Tanzimat, tıkanma emareleri gösteren 
devletin yapısı ve idare şekli ile ilgili arayış-
ların ilk tezahürü olarak ortaya çıktı. Batı 
ve Batılılaşma kavramları, gerisindeki tari-
hi, kültürel, sosyal, siyasal sebepler analiz 
edilmeden, sathi bir bakışla ve kopyalama 
yöntemiyle, yeni sistemin temel unsurları 
olarak kabul edildi. Aynı şekilde, Birinci 
Meşrutiyet’in ilanı sırasında, 9 hafta içinde 
bir Anayasa hazırlandı. Meşrutiyet’in ila-
nının ve 9 haftada hazırlanan Anayasa’nın 
ülkenin sorunlarına çözüm getiremediği-
nin, getiremeyeceğinin anlaşılması uzun 
sürmedi. Rusya’yla girilen savaşın ağır bir 
yenilgiyle sonuçlanmasının ardından, top-
lam 15 ayı dahi bulmayan bir süre sonun-
da, kurulan bu sistem çöktü. 

2’nci Meşrutiyet de benzer şekilde, büyük 
beklentiler ve kısa sürede sonuç alma ha-
yalleriyle ilan edilmişti.  Balkan Harbi ve 
Birinci Dünya Savaşı’yla ülkenin param-
parça olması, 2’nci Meşrutiyet’in de sorun-
lara çözüm getiremediğini acı bir şekilde 
gösterdi. 

Cumhuriyet, Demokrasi, Laiklik 
ve Batıcılık Kavramları Belirli 
Zümrelerin Zırhı Olmuştur

Cumhuriyet’in kuruluşu sonrasında da 
devletin yapısı ve idare şekliyle ilgili ara-
yışlar devam etti. Önce tek parti kuruldu, 
ardından çok partili sistem arayışlarına gi-
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rildi, sonra yeniden tek partili sistemde ka-
rar kılındı. 2’nci Dünya Savaşı’ndan sonra 
yeniden çok partili sisteme geçildi. 1960 ve 
1980 darbeleriyle kesintiye uğrasa, 1971 
ve 1997 dolaylı müdahaleleriyle sarsıntı 
geçirmiş olsa da, çok partili sistem, bütün 
sorunlarına ve sıkıntılarına rağmen bugü-
ne kadar devam etti. 

Çok partili sisteme geçildiğinden beri, ge-
rek Anayasa, gerek seçim ve siyasi parti 
kanunları başta olmak üzere, temel mev-
zuatlarda yapılan değişikliklerle, idare 
şekline ilişkin arayışlar hep sürdü. Aslın-
da, bütün sorunlarına, sıkıntılarına, kesin-
tilerine rağmen Türkiye’nin önünde, ken-
dini tartmasını, eksiklerini görmesini ve 
yeni hedefe yürümesini sağlayacak zengin 
bir siyasal tarihi bulunuyor. Buna rağmen, 
Başkanlık Sistemi konusundaki tartışma-
ların, büyük ölçüde 150 yıllık yanlışların 
tekrarı olarak ifade edilebilecek, sathî, 
ideolojik değerlendirmeler üzerinden yü-
rütülmeye çalışıldığını görüyoruz. İlkeler 
ve veriler değil, kişiler üzerinden yürüyen 
bir Başkanlık Sistemi tartışmasından, ger-
çekçi ve işlevsel sonuçların çıkması elbette 
mümkün olamaz. 

1787 yılında Amerikan Anayasasını yap-
mak için bir araya gelenlerin de, 1920 
yılında Ankara’da Kurtuluş Savaşı’nı yü-
rütmek üzere toplananların da ortak bir 
özelliği vardı. Bu da, özgürlük, devlet ve 
demokrasi konularında samimi görüşle-
re sahip olmalarıydı. Bu kadroların arka-
sında, farklı toplum kesimlerinin desteği 
bulunuyordu. Ülkemizde yeni anayasa ve 
bununla bağlantılı olarak Başkanlık Siste-
mi tartışmalarının başarıya ulaşmasının 
buna bağlı olduğunu düşünüyorum. 

Demokrasi ve özgürlükler konusunda sa-
mimi görüşlere sahip olan, bunları açık 
yüreklilikle ifade edebilen herkes, bu sü-
rece katkı verecektir. Aksi yönde davranan 
herkesin de, milletimiz tarafından teşhis 
ve tedip edileceğine inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’de “Cumhuriyet, Demokrasi, Laik-
lik, Batıcılık, Çağdaşlık” gibi kavramlar, be-
lirli zümrelerin kendi siyasi ve ekonomik 
güçlerini korumak için kullandıkları birer 
zırh haline dönüştü. Bir takım kesimlerin 
nüfuz alanlarını genişletmeye yönelik çı-
kar mücadelelerinin silahı haline gelen 
bu kavramların, bir hayli yıprandığını ka-
bul etmek durumundayız. Bu kavramların 
çarpık kullanımı, ister istemez aynı karşıt 
kavramların da türetilmesine yol açtı. De-
mokrasilerde, bu tür tartışmaların siyasi 
karar alma mekanizmaları içinde yapılma-
sı gerekir. Ama bizde bu temel tanımlama-
lar yargı organları, ordu, meslek örgütleri, 
medya gibi kurumların temsilcileri tara-
fından topluma adeta dayatıldı.

Burada öncelikle şu tespiti yapmak mecbu-
riyetindeyiz. Türkiye’nin şekil olarak Ang-
lo-Sakson, ruh olarak Fransız kökenli bir 
demokrasisi bulunuyor. Bu da demokrasi 
ile cumhuriyetin birbirine karışmasına yol 
açıyor. Daha açık bir ifadeyle, Türkiye’de 
bürokratik oligarşiye dayalı bir anlayışla 
sistem tahkim edilmeye çalışılırken, hal-
kın demokrasi yoluyla bu sürece etkin 
katılımına yeterli önem verilmemiştir. Bu 
durum, bürokratik oligarşinin cumhuri-
yetten; halkın demokrasiden yana olduğu 
ikili bir yapı ortaya çıkarmıştır. 
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Ordunun Asli Görevinin Dışına 
Çıkması Bu Ülkeye Felaketler 
Yaşatmıştır

Yarım asır boyunca yaşanan gizli-açık 
darbeler, Türkiye’nin demokrasiye dayalı 
cumhuriyet anlayışına geçiş mücadelesin-
de ortaya çıkan sancıların tezahürleri ola-
rak görülebilir.  

Cumhuriyet rejiminin, üzerine bina edildi-
ği  ‘cumhur’un samimi desteğini elde etme-
sinin yolu güçlü demokrasiden geçiyor. 

Türkiye’nin ortasında yer aldığı Kafkas-
ya, Ortadoğu, Balkanlar coğrafyasında 
son 200 yılda yaşanan yıkımlar ve çekilen 
acılar, ülkemizde güçlü bir ordunun mev-
cudiyetini elbette zorunlu kılıyor. Ancak, 
ordunun asli görevinin ötesine geçip siya-
setçilerin yerini alması, bu ülkeye hep bü-
yük felaketler yaşatmıştır. Balkan Harbi ve 
Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanan ve bu-
gün hala teeddüple hatırladığımız kayıpla-
rın nedeni, ordunun siyasi karar alma me-
kanizmalarını da kontrol etmesidir. Buna 
karşılık, Kurtuluş Savaşı’nda elde edilen 
zaferin sebebi, tam tersine, ordunun siyasi 
karar alma mekanizmalarının mutlak ha-
kimiyeti altında bulunmuş olmasıdır. 

Cumhuriyet döneminde yaşadıklarımız, 
meşruiyet ve istikrar zemininde gelişen 
yeni sistem arayışlarında, ordunun rolü-
nün yeniden biçimlenmesini gerekli kıldı. 
Aynı şekilde, siyasetçilerin sistemdeki ko-
numları da dikkat çekicidir.

İsmet İnönü’nün başında bulunduğu CHP, 
1950’de yüzde 39,9, 1954’de yüzde 34,8, 

1957’de yüzde 40,6, 1961’de yüzde 36,7, 
1965’de yüzde 28,7, 1969’da yüzde 27,4 oy 
almıştır. Partisinin aldığı oylar, bir seçim 
hariç sürekli düşmesine rağmen, İsmet 
İnönü CHP Genel Başkanlığı’nı bırakma-
mıştır. Sonunda parti içi mücadelede Bü-
lent Ecevit’e kaybederek siyaset sahnesin-
den çekilmiştir. 

Süleyman Demirel’in başında bulunduğu 
AP, 1965’de yüzde 52,9, 1969’da yüzde 
46,5, 1973’de yüzde 29,5, 1977’de yüz-
de 36,5, DYP olarak 1987’de yüzde 19,1, 
1991’de yüzde 27 oy almıştır. 

Görüldüğü gibi, oyları genellikle düşme-
sine ve siyasetteki ilk seçiminin düzeyine 
asla ulaşamamasına rağmen; Demirel parti 
lideri, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak 
yıllarca ülkenin kaderine hükmetmiştir. 

Rahmetli Özal’ın aktif siyaset hayatında 
da, sürekli düşen bir seçmen desteği grafi-
ği söz konusudur.  Benzer durumlar Demi-
rel sonrası Tansu Çiller, Özal sonrası Mesut 
Yılmaz, Rahmetli Türkeş sonrası Devlet 
Bahçeli ve diğer pek çok lider için de ge-
çerlidir. Liderler, ancak partileri adeta yok 
olup gittikten, ortada yönetecek bir teşki-
lat, sözüne kulak verecek kitleler kalma-
dıktan sonra, bir zorunluluk olarak kenara 
çekilmişlerdir. 

Türk siyasetinde liderlerin genel yaklaşımı 
daima, partileri küçülse de kendilerini ayak-
ta tutacak politikaları ve yöntemleri tercih 
etmek şeklinde olmuştur. Biz, Başkanlık 
Sistemi’ni, kaybedenin sahneden çekilmesi-
ni zorunlu kılan seçim yöntemiyle, bu konu-
da da bir çıkış yolu olarak görüyoruz. 



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru

291

Başkanlık Sistemi, Siyasal 
Sistemin Değişiminde Köklü Bir 
Reform Hamlesidir

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’de devlet işleyişinin her alanın-
da yapısal değişime ihtiyaç duyulduğu, 
bunun için reformlar yapılması gerektiği, 
hemen bütün siyasi partilerin ifade ettiği 
gerçekler. Peki, sözü edilen bu yapısal deği-
şimi gerçekleştirecek olan kimdir? Elbette, 
seçimler yoluyla ülkeyi yönetme sorumlu-
luğunu ve yetkisini milletten devralan si-
yasal sistemdir. Öyleyse değişimin önce si-
yasal sistemde başlaması gerekmiyor mu? 
Kendi sorunlarını çözemeyen bir siyasal 
sistemin, ülkenin yapısal sorunlarına çö-
züm bulması mümkün müdür? 

Ülkemizde yapısal değişimleri gerçekleş-
tirmesi beklenen siyasal sistemin, bizatihi 
kendisi değişimi engelleyen bir yerde dur-
maktadır. İşte bu bakımdan da Başkanlık 
Sistemini, Türkiye’de siyasal sistemin deği-
şiminde köklü bir reform, radikal bir adım 
olarak görüyoruz. 

Sistem değişiklikleri elbette sancılı olur. 
Sadece kurumlar değil, toplum da ciddi 
sarsıntılar yaşar. Bunun için büyük deği-
şimler, ancak arkalarında büyük toplum 
desteği olan güçlü liderler eliyle gerçek-
leştirilebilir. Bu liderler, sistem değişikliği 
sürecinde, toplumda sağladıkları büyük 
güven ile yaşanan sarsıntıların etkilerini 
en aza indirirler. 

Türkiye’nin Parlamenter Hükümet 
Sistemi’nden Başkanlık Sistemi’ne, zayıf 

koalisyonlar, güçsüz liderler ve siyaset dışı 
kurumların etkin olduğu bir dönemde geç-
mesinin mümkün olamayacağı açıktır. Bu-
gün, Türkiye, arkasında yüzde 52’lik halk 
desteğine sahip bir Cumhurbaşkanı ile sis-
tem değişikliğine daha önce hiç olmadığı 
kadar uygun bir iklime sahiptir. 

Elbette bu sistem, ABD’deki Başkanlık 
Sistemi’nin kopyası veya Güney Ameri-
ka’daki örneklerinin de benzeri olmaya-
cak. Şüphesiz bu sistemin, asla Afrika ve 
Asya’da aynı ismi taşıyan diktatörlüklerle 
de benzer yanı bulunmayacak. Bu sistem, 
Türkiye’ye özgü, Türkiye’nin tarihi, sosyal, 
kültürel geçmişine ve bugünkü ihtiyaçları-
na göre şekillendirilmiş bir sistem olacak. 

Başkanlık Sistemi denince akıllarına he-
men padişahlık gelenlere şunu hatırlatmak 
isterim. Dünyada Başkanlık Sistemi’nin ol-
duğu hiçbir ülkede monarşi, yani krallık 
yokken; parlamenter sistemlerin pek ço-
ğunda bunu görmek mümkündür. 

Güçler Ayrılığı, Başkanlık 
Sisteminde Çok Daha Sağlıklı 
Şekilde Kurulabilir

Aynı şekilde, Başkanlık Sistemi denince 
hemen güçler ayrılığı konusunu gündeme 
getirenler de, şu tespitime herhalde katı-
lacaklardır. Parlamenter Sistem’de fiilen 
yasama ve yürütme iç içe geçtiği için güç-
ler ayrılığı 3 değil, 2 ayak üzerine oturur. 
Hâlbuki Başkanlık Sisteminde yasama, 
yürütme ve yargı, çok keskin hatlarda bir-
birinden ayrılmıştır. Yani, güçler ayrılığı 
sistemi, Başkanlıkta çok daha sağlıklı ve 
etkin bir şekilde kurulabilir. 
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Son olarak şunu söylemek istiyorum: Biz, 
sadece devletin temsilcisi bir Cumhurbaş-
kanlığı değil, devletle birlikte milletinde 
de temsilcisi olacak bir Devlet Başkanlığı 
istiyoruz. Rejimin muhafızı olarak tasar-
lanan ve milletin temsilcisi durumundaki 
Hükümeti yola getirmekle vazifeli olarak 
konumlandırılan Cumhurbaşkanlığı siste-
mi, 10 Ağustos 2014 tarihi itibariyle çöktü. 

Eski sistemde ısrar edenler, sadece ve sa-
dece kendi mevcut pozisyonlarını koru-
manın çabası içinde olanlardır. Ülkenin 
ve milletin geleceğini düşünen, samimi 
olarak bu yönde endişe duyan herkes, Yeni 
Anayasa ve Başkanlık Sistemi talebimizi 
desteklemelidir.

Bugün burada yapılacak olan tartışmaları, 
işte bu doğrultuda atılmış hayırlı bir adım 
olarak değerlendiriyorum. 

Bir kez daha bu panelin düzenlenmesinde 
emeği geçen, görüşleriyle bu panele katkı 
sağlayacak olan herkese teşekkür ediyorum. 

Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar 
Merkezi’ne çalışmalarında başarılar diliyor, 
sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 

Allah yar ve yardımcımız olsun.  
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Değerli çiftçilerimiz, sevgili kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Yarım asırdan 
fazladır ülkemizin tarımına, üreticisine 
hizmet veren Türkiye Ziraat Odaları Bir-
liği’mizin 26. Genel Kurulu’nun hayırlı 
olmasını diliyorum.

Birliğimizin bünyesinde bugüne kadar ül-
kemiz çiftçisine hizmet vermiş olan herke-
si minnetle, takdirle, hürmetle yad ediyo-
rum. Ebediyete göçmüş olanlara Allah’tan 
rahmet diliyorum.

Ülkemizin 81 vilayetinde alın terleriyle, 
emekleriyle, yürekleriyle çalışan, üreten 

Tarım Politikamız Sadece 
‘Ucuz Mazot’ Parantezine 

Hapsedilemez 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği 26. Olağan Genel Kurulu
Ankara | 8 Mayıs 2015 
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tüm çiftçi kardeşlerime sizlerin aracılığıy-
la şükranlarımı sunuyorum.

Soframızdaki ekmekte, tenceremizdeki ye-
mekte, kilerimizdeki tüm gıdalarda emeği 
olan üreticilerimizin 14 Mayıs Dünya Çift-
çiler Günü’nü şimdiden kutluyorum.

Değerli kardeşlerim,

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye Kırsal Kal-
kınmayı Destekleme Kurumu’nun proje 
uygulamaları tanıtım toplantısına katıl-
dım. Bu toplantıda, 81 vilayetimizin tama-
mında yürütülen ve yüzde 50 hibe deste-
ğiyle hayata geçirilen projelerle ilgili bilgi 
alma imkânımız oldu. Bugüne kadar sa-
dece Kırsal Kalkınma Programı ve Kırsal 
Kalkınma Desteği kapsamında çiftçimize 
aktarılan kaynak tam 3,7 milyar lira. Bu 
destekle hayata geçirilen yatırım tutarı 
ise bugünkü rakamla 7,5 milyar lira, eski 
rakamla 7,5 katrilyon lira. Hamdolsun bu-
gün Türkiye, tarımsal üretimde Avrupa’da 
ilk sıraya, dünyada da 7. sıraya yerleşmiş 
vaziyette. Tarımsal Milli Gelirimizi, 2002 
yılındaki -küsuratı atıyorum- 24 milyar 
dolar seviyesinden, geçtiğimiz yıl itibariy-
le 61 milyar dolara çıkardık. Aynı şekilde 
tarımsal ihracatımız, 4 milyar dolardan 18 
milyar dolar düzeyine geldi. Hedefimiz, 
2023 yılında tarımsal milli gelirimizi 150 
milyar dolara, ihracatımızı da 40 milyar 
dolara çıkarmaktır.

Gelecek Hedeflerimizde Tarımın 
ve Çiftçimizin Çok Önemli Bir 
Yeri Var

Görüldüğü gibi, Türkiye’nin gelecek hedef-
leri içinde tarımın, çiftçimizin çok önemli 

bir yeri var. Bunun için devletiyle, üretici-
siyle, ihracatçısıyla el ele vererek, bu he-
deflere uygun bir çalışma temposu ortaya 
koymamız gerekiyor. Eskilerin güzel bir 
sözü var, “Tarlada izi olmayanın harman-
da gözü olmaz.” Biz bugünden hazırlık-
larımızı yapacağız, ülkemize, tarlamıza 
mührümüzü vuracağız ki, vakti saati geldi-
ğinde de hedeflerimize ulaşabilmiş olalım. 
Rahmetli Aşık Veysel’in deyimiyle “Benim 
sadık yârim kara topraktır.” Toprak, bizim 
sadık yârimizdir. Ama aynı zamanda, her 
yar gibi toprak nazlıdır da. Ona hak ettiği 
değeri vermezsek, bize küser. Bunun için, 
tarım politikalarımızı bütüncül bir anla-
yışla tasarlamalı ve hayata geçirmeliyiz. 

Ülkemizde çiftçinin meselelerini sadece 
ucuz mazot parantezine hapsederek bir ta-
rım politikası oluşturulamaz. Üstelik şunu 
da söylemem lazım: Çiftçiye mazot deste-
ği 2003 yılından bu yana zaten veriliyor, 
buna hayır demek mümkün mü, ortada. 
Ülkemizde bugüne kadar, mazot desteğiy-
le birlikte tam 52 ayrı destek uygulaması 
hayata geçirildi. Prim desteği sağlanan 
ürün sayısı 4’ten 17’ye çıkartıldı. Ülkemiz-
de 12 yılda üreticilerimize verilen nakit 
hibe desteği rakamı nedir biliyor musu-
nuz? Tam 70 milyar lira, eski rakamla 70 
katrilyon lira. Öyle tarımsal üretimde Av-
rupa lideri kendi kendine olunmuyor, bu 
tür desteklerle olunuyor. Bunun bir politi-
kası var, buna göre destekleri var.

Bunlara ilave olarak, tarım arazilerinin 
toplulaştırılması başta olmak üzere çiftçi-
mizin üretim gücünü arttırmaya yönelik 
çok sayıda düzenleme yapıldı. Bakınız, 
sadece arazi toplulaştırılması bile, ülke-
miz çiftçisinin geleceği için başlı başına 
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büyük bir reformdur. Geçmişte tarım ara-
zileri miras yoluyla öyle küçük parçalara 
bölünüyordu ki, bir süre sonra kullanılır 
olmaktan çıkmaya başlıyordu. Bu ülkede 
yıllardır arazi toplulaştırmasının hep sözü 
edilmiştir. Geçtiğimiz 12 yılda ise, ondan 
önceki 40 yılda yapılanın tam 10 katı arazi 
toplulaştırması gerçekleştirildi. Yani biri-
leri sadece sözünü etmiştir, geçtiğimiz 12 
yılda ise bir fiil iş yapılmıştır. Bu amaçla, 
2005 yılında tarım topraklarının korun-
masını ve amaç dışı kullanılmasını önle-
meye yönelik bir kanun çıkardık. Arazi 
toplulaştırılması yoluyla, 12 yılda 45 mil-
yon dönüm araziyi ekonomik bakımdan 
verimli hale getirdik. 2014 yılında da ara-
zilerin miras yoluyla bölünerek, kullanım 
dışı kalmasının önüne geçecek bir başka 
kanunu ülkemize kazandırdık. Özellikle 
sulanabilir nitelikteki 85 milyon dönüm 
arazimizin tamamını ekonomimizin hiz-
metine sunmak istiyoruz. Hedefimiz, 2023 
yılına kadar 140 milyon dönüm arazide 
toplulaştırma işlemini tamamlamaktır.

Yerli Tohum Üretimi, Adeta Yerli 
Tank, Yerli Uçak Üretimi Kadar 
Önemlidir

Aynı şekilde, tohum meselesini milli bir 
dava haline getirdik. Biz yerli tohum üre-
timini, adeta yerli tank, yerli uçak üretimi 
kadar önemli görüyoruz. Bu çerçevede yü-
rütülen çalışmalar sonucu, ülkemizin yıllık 
tohum üretimi 145 bin tondan 776 bin tona 
çıktı. Ama bunu da yeterli bulmuyoruz. Bu 
alanda kendi ihtiyaçlarımızın tamamını 
karşılamakla kalmamalı, dünyanın da en 
önemli üreticisi haline gelmeliyiz.

Diğer taraftan, çiftçimizin en büyük des-
tekçisi olan Ziraat Bankası, 2002’de göreve 
geldiğimizde yüzde kaç faizle kredi veri-
yordu? Yüzde 59 faizle çiftçiye kredi veri-
yordu. Attığımız adımlarda hamdolsun, 
bugün gelinen nokta yüzde 0 ile yüzde 8,5 
arasında bir düzeye gerilemiştir. Tarım 
kredi kooperatifleriyle birlikte, geçtiğimiz 
yıl çiftçimizin kullandığı kredi miktarı ne-
dir biliyor musunuz? Mukayeseli verece-
ğim, yine küsuratı atıyorum, 29 milyar li-
rayı buldu, yani eski rakamla 29 katrilyon. 
Peki, 2002’nin sonunda neydi? 227 mil-
yondu, yani sağlanan artış 1’e 10. Bu kre-
diyle çiftçimiz işini büyüttü, teknolojisini 
yeniledi, geleceğine yatırım yaptı. Allah aş-
kına, bu ülkede 2002’de biz ne kadar trak-
tör sahibi idik, ne kadar biçerdöver sahibi 
idik? Ama, bugün ne kadar traktörümüz 
var, ne kadar biçerdöverimiz var? Başımızı 
iki elimizin arasına alalım bir düşünelim. 
Önümüzdeki dönemde, çiftçimize kullan-
dığı kredilerde sağlanan desteğin de arta-
rak süreceğine inanıyorum.

Değerli kardeşlerim,

Bizler hep birlikte çalışacak, üretecek, gay-
ret edecek ve sonra da Allah’a teslim olaca-
ğız. Tevekkülün anlamını, ümidin anlamı-
nı en iyi çiftçilerimiz bilir, sizler bilirsiniz. 
7 Haziran seçimlerinde Türkiye, 2023 he-
deflerimiz bakımından hayati önemi olan 
bir seçimi yaşayacak. Seçim sonuçlarının 
şimdiden ülkemiz için, milletimiz için ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum.

Türkiye’nin milletin oyuyla iş başına gel-
miş ilk Cumhurbaşkanı olarak, bu süreçte 
bir kenarda beklemem elbette ki düşünü-
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lemez. Ülkemin ve milletimin geleceğiyle 
ilgili görüşlerimi seçim döneminde de her 
fırsatta ifade ediyorum, etmeye de devam 
edeceğim. Gerek toplu açılış törenleri ve-
silesiyle gittiğim illerimizde, gerekse katıl-
dığım diğer programlarda düşüncelerimi, 
tekliflerimi milletimle paylaşıyorum. Her-
hangi bir siyasi parti için değil, Türkiye 
için, tüm milletimiz için ne düşünüyor-
sam, ne hedefliyorsam onu söylüyorum.

Yeni Anayasa, Ülkemiz İçin 
Zorunluk Haline Geldi 

4,5 yıl İstanbul gibi bir şehirde Büyükşehir 
Belediye Başkanlığım var, 12 yıla yakın bu 
ülkede Başbakanlığım var, 8 aydır da Cum-
hurbaşkanlığı yapıyorum. Aldığım sorum-
luluğun hakkını yerine getirmekle mükel-
lefim. Milletim bana bu yetkiyi, bu görevi 
bunun için verdi. Önümüzdeki dönemin, 
‘Yeni Türkiye’nin inşası için önemli bir dö-
nem olacağına inanıyorum. ‘Yeni Türkiye’ 
için de yeni anayasaya ve bununla birlikte 
Başkanlık Sistemine ihtiyacımız olduğu-
nu düşünüyorum. 10 Ağustos 2014 tarihi 
itibariyle, Yeni Anayasa ülkemiz için artık 
bir zorunluluk haline geldi. Parlamenter 
Sistem, Cumhurbaşkanını doğrudan hal-
kın seçmesiyle birlikte artık miadını dol-
durmuş oldu.

Hiç kimse, benim bu tekliflerimden ve bu 
görüşlerimden rahatsız olmamalı. Çünkü 
ben bunları şahsım için değil, milletim 
için, ülkemin geleceği için ifade ediyo-
rum. Çünkü damdan düşenim. Damdan 
düşen bir insan olarak, siyasetçi olarak 
neyin ne olduğunu da gayet iyi biliyo-
rum. Bu konuda da beni en iyi anlaması 

gereken çiftçi kardeşlerimdir. Sizler top-
rağı sürer, tohumu atar, tüm hazırlıkları 
yapar, sonra da ürünün boy vermesini, 
olgunlaşmasını beklersiniz. Ama, o ürün-
den sizin faydalanıp faydalanamayacağı-
nız belli değildir, çünkü dünya fani, öyle 
mi? Hepimiz gelip geçeceğiz, ama bunun 
için toprağı ekmekten, tohumu saçmak-
tan vazgeçiyor muyuz? Hayır, asla. Ben 
de ülkemin ve milletimin geleceği için 
bu tartışmaları başlatıyorum, yürütüyo-
rum. Sonuçta yarın, öbür gün Türkiye 
başkanlık sistemine geçtiğinde kim ölür, 
kim kalır, kim devlet başkanı olur, onu an-
cak Rabbim bilir. Bunun kararını verecek 
olan sizlersiniz, aziz milletimizdir. Benim 
bugünkü sorumluluğum, ülkemin ve mil-
letimin geleceği için bu görüşlerimi ifade 
etmek, meselenin gündeme gelmesini ve 
tartışılmasını sağlamak.

Dünyanın en ileri ülkelerine bakıyorsu-
nuz, bu ülkelerde Başkanlık Sistemi uygu-
lanıyor. Onlarda bu sistem uygulanırken, 
biz niçin geri kalmış veya en az gelişmiş 
veya gelişmekte olan ülkelerdeki sistem-
lerle uğraşıyoruz? En ileri ülkeler, şu anda 
bu sistemi uyguluyorsa, o zaman bizim de 
sistemimizi idari anlamda reforma etme-
miz lazım. Barika-i hakikat, müsademe-i 
efkardan doğar. Yani hakikate, fikirlerin, 
düşüncelerin, tekliflerin tartışılmasıyla 
ulaşılır. Çekinmeyelim, korkmayalım, bu 
fikirler tartışılsın. Ama birileri, acaba Baş-
kanlık Sistemine geçilirse, biz bir daha ik-
tidar yüzü görebilir miyiz veya bir koalis-
yon ortağı olabilir miyiz gibi düşüncelerle 
ne yapıyor? Başkanlık Sistemi olmaz diyor, 
çünkü bir köşesinden tutalım, dertleri bu, 
sıkıntı buradan geliyor.
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2023 Hedeflerine Ulaşabilmemiz 
İçin Müzakerelere İhtiyacımız Var

Bugün Yeni Türkiye hedefimizi, Yeni Ana-
yasa ve Başkanlık Sistemi teklifimi sizlerle 
de paylaşıyorum. Dolayısıyla, bu sistem-
le ilgili Türkiye Ziraat Odaları Birliği’miz 
çalışmalar yapmalı ve yaptırmalı. Birçok 
STK’lar Başkanlık Sistemiyle ilgili çalış-
malarını hazırlıyorlar ve bana gönderi-
yorlar. Her ay zaten Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde, bilim adamlarıyla, medya 
mensuplarıyla, STK’larla ilgili veya farklı 
konularda müzakereler yapıyoruz. Mesela 
dün de, yine 20’ye yakın akademisyen ve 
gazeteciyle Ermeni meselesini konuştuk, 
Çanakkale’yi konuştuk. Ne yapmamız ge-
rekir? Dünya geneline vermemiz gereken 
mesajlar nelerdir? Bugüne kadar eksikle-
rimiz neler olmuştur? Tüm bu konularda 
çok ciddi manada fikir teatisi yapıyoruz. 

Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi 
için, bu müzakerelere ihtiyacı olduğuna 
inanıyorum, sizlerden de buna destek ver-
menizi, katkı sağlamınızı bekliyorum.

Ben bu düşüncelerle bir kez daha Türkiye 
Ziraat Odaları Birliğimizin 26. Genel Ku-
rulunun başarılı geçmesini diliyorum.

Köyünde, tarlasında, bahçesinde, serasın-
da, ahırında, merasında çalışan, emek ve-
ren, ter akıtan tüm üretici kardeşlerime 
sizlerin aracılığıyla selamlarımı, muhab-
betlerimi iletiyorum.

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet 
olun.
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Sayın Başbakan, değerli misafirler, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor, açılışını yap-
tığımız TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegras-
yon ve Test Merkezi’nin ülkemiz için ha-
yırlı olmasını diliyorum. 

Bu merkezin ülkemize kazandırılmasında 
emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu mer-
kezde görev yapacak mühendislerimize, tek-
nisyenlerimize başarılar temenni ediyorum.

Değerli konuklar,

Savunma sanayimizin diğer kuruluşları 
gibi TUSAŞ da, geçtiğimiz 12 yılda çok bü-
yük bir atılım gerçekleştirdi.  TUSAŞ, 1984 
yılında, sadece F-16’ların fason üretimi 
için kurulmuştu. 2005 yılında bu kurulu-
şumuzun yapısı ve yönetimi millileştirile-
rek yeni bir döneme geçildi. Bugün artık 
TUSAŞ, havacılık alanında dünyanın en 

TUSAŞ Sayesinde, Uzay 
Çalışmalarında İddia Sahibi 

Ülkeler Arasına Girdik

TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi Açılış Töreni 
Ankara | 21 Mayıs 2015 
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önemli kuruluşlarından biri haline gelmiş 
bulunuyor. Devler ligi denen dünyanın en 
büyük 100 savunma sanayii şirketi listesi-
ne giren TUSAŞ, ülkemizin gurur kaynağı 
haline geldi. Hedefimiz, bu listeye en az 
20 şirketle girmek olmalıdır.  Biliyorsu-
nuz şu anda dünyanın en büyük 250 mü-
teahhitlik firması listesinde, 42 şirketle 
yer alıyoruz.  Aynı başarıyı savunma sa-
nayii alanında da göstereceğimize inanı-
yorum.  TUSAŞ, bu listeye ilk giren Türk 
şirketi olarak, öncülük görevini yerine ge-
tirdi. Şimdi sıra diğer firmalarımızda.

Tabii, TUSAŞ’ın bu konuma gelmesinde, 
2003 yılından itibaren savunma sanayin-
de yerli üretime verdiğimiz önemin, bu 
doğrultuda ortaya koyduğumuz güçlü ira-
denin çok büyük payı var. TUSAŞ da, sağ 
olsun, kendisine olan güvenimizi boşa çı-
karmadı. İşte ATAK helikopterimiz, tüm 
zorluklar aşılarak tasarlandı, üretildi, se-
malarımızda gururla vazifesini yerine ge-
tirmeye başladı.

Küresel Sermaye, Ortak 
Üretimlere Girmede Hep Kaçak 
Dövüştü

ATAK ile ilgili ilk adımları attığım zaman, 
yetkilileri ile İtalya’da ilk görüşmeleri 
yaptığım zaman, doğrusu zaman zaman  
‘acaba’ sorusu aklıma geliyordu. Çünkü 
bildiğiniz gibi, yıllar yılı küresel sermaye 
bizlerle ortak üretimlere girme noktasında 
hep kaçak dövüşmüştür, gelmemiştir. Sa-
mimi olarak bir ortak üretimi ülkemizde 
yapmaya yanaşmamıştır. Ama Agustawest-
land ve Finmeccanica firmaları bu konuda 
hakikaten bizlerle bu işi paylaştı. Sağ olsun 
bu adımı onlarla beraber attık.

HÜRKUŞ uçağımız, Avrupa’da sertifika 
alma aşamasına geldi. ANKA insansız hava 
aracımız, sürekli geliştirilerek, hedefledi-
ğimiz düzeye yaklaştı. GÖKTÜRK-2 uydu-
muzu 2012’de uzaya fırlatmıştık. Bu uy-
dumuz başarıyla hizmet vermeye devam 
ediyor. TUSAŞ, sivil havacılık sektörünün 
dev firmalarıyla işbirliği içinde, çalışmala-
rını ve büyümesini sürdürüyor. TUSAŞ’ın 
hikâyesi, Türkiye’nin hikâyesinin aslında 
bir özetidir. Bu kuruluşumuz, 2000 yılın-
da 90 milyon dolarlık cirosu ve 2 bin ça-
lışanıyla neredeyse kapanma noktasına 
gelmişti. İktidara geldiğimizde o zaman ki 
Savunma Bakanı Vecdi Bey’le birlikte bu 
konuda değerlendirmelerimizi yapmış ve 
kararlılıkla işin üzerine, üzerine gitmiştik. 
Bugün ise TUSAŞ, 1 milyar doları aşan ci-
rosu ve 5 bin çalışanıyla, kendi alanında 
dünyanın en büyük 80’nci şirketi olarak 
karşımızda duruyor

Tabii, TUSAŞ’ı sadece buradan, Kazan’da-
ki bu tesislerden ibaret görmemek gere-
kiyor. TUSAŞ, Ankara’da OSTİM Organize 
Sanayisini hareketlendirdi. OSTİM başta 
olmak üzere, Ankara’daki organize sanayi 
bölgelerinde faaliyet gösteren kuruluşlarla 
yürütülen çalışmalar da takdire şayan bir 
büyüme gösterdi. Sadece OSTİM’e aktarı-
lan iş hacmi, 12 yılda 10 kat arttı.

TUSAŞ’ın bugün sadece yardımcı sanayisi-
ne verdiği iş hacmi, 2005 yılındaki toplam 
cirosundan dahi fazla. Bu büyük iş hacmi, 
Kazan’da bir Havacılık İhtisas Organize Sa-
nayi Bölgesi kurulmasının da yolunu açtı.

İşte böylesine önemli bir başarıdan söz 
ediyoruz. 2023 yılında TUSAŞ’ı, her ba-
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kımdan çok daha ileride, çok daha büyük 
projelerin içinde görmek istiyoruz. Milli 
Muharip Uçağımızla ilgili karar, Savunma 
Sanayi İcra Kurulu’ndan çıktı.  Bu uçağı 
2023 yılında semalarımızda, 2030 yılında 
da hava Kuvvetlerimizin envanterinde gör-
meyi arzu ediyoruz. Ben biraz tez canlıyım, 
aslında bunu öne çekmenin gayretinde de 
olmamız lazım. Ne kadar öne çekebilirsek, 
o kadar isabetli olacak. Aynı şekilde özgün 
tasarımı ve üretimiyle, hem sivil, hem as-
keri amaçla kullanacağımız helikopteri-
mizi, milli haberleşme ve gözlem uydula-
rımızı, yeni nesil ANKA’ları sabırsızlıkla 
bekliyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi; 
durmak yok, yola devam, diyoruz.

Uzay Sistemleri Entegrasyon ve 
Test Merkezi Stratejik Bir Yapıdır

Değerli misafirler, 

Bugün açılışını yapmak üzere bir araya 
geldiğimiz Uzay Sistemleri Entegrasyon 
ve Test Merkezi, TUSAŞ’ın gözlem ve ha-
berleşme uydularının üretimine yönelik 
stratejik bir altyapıdır. Bu tür tesisler, uzay 
çalışmaları alanında söz sahibi az sayıda 
ülkede bulunuyor. Türkiye’nin, TUSAŞ 
vasıtasıyla bu tesise sahip olarak, uzay ça-
lışmaları konusunda iddia sahibi ülkeler 
arasına girdiğini ifade edebiliriz.

Savunma Sanayi Müsteşarlığımız ve 
TÜRKSAT’ın 100 milyon Avroluk deste-
ğiyle hayata geçirilen bu merkez, TUSAŞ 
tarafından işletilecek. Burada uyduların fır-
latma esnasında ve uzayda maruz kalacağı 
tüm etkilerle ilgili testler yapılabilecek.

GÖKTÜRK-1 uydumuz da, gerekli testleri 
yapılmak üzere Fransa’dan buraya getiril-
di. Hemen ardından da GÖKTÜRK-3 uy-
dusu ve diğer uydularla ilgili çalışmalar 
başlayacak.

Burada, diğer ülkelerin uzay ve uydu pro-
jeleri için de hizmet verilebilecek. Bu tesis 
bizim için, gerçek anlamda uzaya ilk adım 
niteliği taşıyor. Türkiye, 12 yıldır pek çok 
alanda hayata geçirdiği ilklerinden birini 
de, böylece uzay çalışmaları alanında ger-
çekleştirmiş oluyor.

Değerli dostlar,

Tarihte, savunma sanayi konusunda çok 
büyük müktesebatı olan bir milletiz. Ka-
dırgalarımızla denizlerde, toplarımızla ka-
rada destanlar yazdık. 8 gün sonra 562’nci 
yıldönümünü kutlayacağımız İstanbul’un 
fethi başta olmak üzere, pek çok savaşta, 
kendi geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz silah-
larımızla çok büyük başarılar kazandık. 
Birinci Dünya Savaşı’na geldiğimizde, bu 
üstünlüklerimizi büyük ölçüde yitirmiş-
tik. Buna rağmen, Kurtuluş Savaşımızı, 
çok zor şartlarda ürettiğimiz veya yeniledi-
ğimiz silahlarla, cephaneyle kazandık.

Cumhuriyetin kuruluşunun hemen ardın-
dan, Gazi Mustafa Kemal’in talimatı ve 
desteğiyle başlatılan savunma sanayi ham-
lesi, maalesef, 1940’lı yıllardan itibaren 
akamete uğradı. Kurduğumuz uçak fabri-
kalarını, geliştirdiğimiz otomobilleri, faali-
yete geçirdiğimiz motor fabrikalarını birer 
birer kapattık.1926 yılında kurduğumuz 
Tayyare ve Motor Türk şirketi, 1939 yılı-
na kadar tam 112 uçak üretti. O dönemin 
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şartlarında bu, gerçekten muazzam bir ba-
şarıdır. Ama maalesef kapısına 1939 yılın-
da kilit vuruldu. Rahmetle andığımız Nuri 
Demirağ’ın 1936’da başlattığı girişim de, 
1943’te aynı akıbete uğradı. Şayet bu ham-
le desteklenip devam ettirilebilmiş olsaydı, 
hiç şüphesiz, bugün Türkiye dünyanın en 
önemli uçak üreticilerinden biri olurdu. 
İthalata dayalı bir kalkınma ve savunma 
sanayi sebebiyle Türkiye, Kıbrıs çıkarması 
dahil, pek çok durumda acı tecrübeler ya-
şamak zorunda kaldı.

Elbette Makine ve Kimya Endüstrisi Kuru-
mu gibi başarılı örnekler de olmakla birlik-
te, Türkiye savunma sanayinde, rahmetli 
Özal’a kadar, gerçekten büyük bir gafletin 
etkisi altında geldi. Bu dönemde başlayan 
girişimler de, siyasi ve ekonomik istikrar-
sızlık sebebiyle, arzu edilen hızda ilerleme-
di ve arzu edilen neticelere ulaşamadı.

Savunma Sanayinde Kendi 
Kendimize Yetmezsek Bağımsız 
Bir Ülke Olamayız

Türkiye’nin en büyük savunma sanayii atı-
lımının, 2003 yılından itibaren başladığı-
nı söyleyebiliriz. Zira arkadaşlarımla hep 
bunu konuştum dedim ki, artık biz, bize 
yetmek zorundayız. Biz bize yetmediğimiz 
durumda, bağımsız bir Türkiye’den bahse-
demeyiz. Bunun adımlarını atmak durum-
dayız. Dünyanın bir ucundaki de insan, biz 
de insanız. O yapıyorsa, biz de yapabiliriz, 
yapmamak için hiçbir sebep yok. Ama bi-
rileri önümüze bariyeri koyuyor. Ondan 
sonra da “Bunun üzerinden atla” diyor. 
Biz, bunları da atlatacağız, gerekirse bu ba-
riyerleri de kaldıracayız. İşte bu başladı. 

Eskiden beyin göçünden endişe ediyorduk, 
artık bu göç özüne dönüşe başladı Ülkemiz 
2002 yılında savunma sanayi ihtiyaçların-
da yüzde 80 oranında dışa bağımlıydı. Bu-
gün bu oran, hamdolsun, yüzde 45’e düştü. 

Hedefimiz, 2023 yılında ülkemiz savunma 
sanayinin dışa bağımlılığını tamamen or-
tadan kaldırmaktır. Elbette uluslararası şir-
ketlerle ortak projeler daima olacaktır. Ar-
tık dünya bu noktada küçülmüştür. Bugün 
başta Boeing olmak üzere, dünyada marka 
uçakların yedek parçalarını Türkiye’de 
üretiyoruz. Ama Türkiye, gerektiğinde ve 
ihtiyaç duyduğunda, tüm önemli savunma 
sanayi ürünlerini üretebilir konuma, inşal-
lah 2023 yılında ulaşacaktır.

Bunun için, savunma sanayine verdiği-
miz desteği, sürekli artırarak devam et-
tirmeliyiz. Başbakanlığım döneminde 
olduğu gibi, Cumhurbaşkanlığı görevim 
sürecinde de, bu alandaki çalışmaları, ge-
lişmeleri yakından takip ve teşvik etmeyi 
sürdüreceğim.

Değerli misafirler,

Türkiye’nin savunma sanayindeki geliş-
meler, sadece bizi değil, bizimle birlikte 
tüm dost ve kardeş ülkeleri de yakından il-
gilendiriyor. Çünkü, bu ülkeler, bizim geç-
mişte yaşadığımız ve bugün, hamdolsun 
büyük ölçüde aşmaya başladığımız sıkın-
tılarla, yeni yeni karşılaşıyorlar. Savunma 
sanayinde ileri düzeye ulaşmış ülkeler için 
bu alan, ticari olmanın yanında siyasi ve 
stratejik güç kaynağıdır. Paranız da olsa 
istediğiniz silahları alma imkânına sahip 
değilsiniz. Niye? Çünkü, bunları üreten ül-
keler öyle takdir ediyor. “Sen bana bağımlı 
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olacaksın” diyor. Yeri gelir, öyle bir anda 
sana yedek parçasını vermez. Bütün üret-
tiklerin elinde kalır. Bunları biz yaşadık; 
birçok yerden siparişler almışızdır, ama 
motoru bize verme taahhüdünde bulun-
duğu halde son anda motoru vermekten 
vazgeçtiği için, biz o ürünümüzü o ülkeye 
satamamışızdır. Bu tür tehditler içerisinde 
yaşıyorsunuz. “Ben nereye istiyorsam ora-
ya vereceksin” diyor. “Benim istemediğim 
yere veremezsin” diyor. Böyle vicdansızlık 
olur mu? Ama dünya vicdansızlarla dolu, 
bunu da görmemiz lazım, bilmemiz lazım. 

Tamamen siyasi, stratejik ve ekonomik çı-
kar ilişkilerine dayalı kriterler söz konusu.  
Elbette bu konuda bizim de kriterlerimiz 
var ve olacak. Ama bizim kriterlerimizle 
onlarınki arasında çok büyük farklar bu-
lunuyor. Biz, tüm dost ve kardeş ülkeleri, 
sahip olduğumuz imkânları birlikte kul-
lanma konusunda kendimizden ayrı gör-
müyoruz. Bizim mazlum ve mağdur top-
lumlara, coğrafyalara bakışımız, Batıdan 
ve diğer bazı güçlü ülkelerden çok farklı. 
Biz, Afrika’ya, Orta Asya’ya, Orta Doğu’ya, 
Balkanlara baktığımızda sadece insan gö-
rüyoruz, kardeşlerimizi görüyoruz. Diğer-
leri ise bu coğrafyalarda, sadece petrol gö-
rüyor, doğal gaz görüyor, maden görüyor, 
ürün satılacak pazar görüyor, siyasi denk-
lemdeki yerini görüyor.  İşte bu sebeple, 
ekonomide, siyasette, dış politikada ve 
elbette savunma sanayinde elde ettiğimiz 
her başarı, bizimle birlikte dost ve kardeş 
toplumları da sevindiriyor, ümitlendi-
riyor, cesaretlendiriyor. İşte geçenlerde 
İstanbul’da yaptığımız Uluslararası Savu-
ma Sanayii Fuarı’nda hareketliliği, canlılı-
ğı hep birlikte yaşadık gördük.

TUSAŞ’ın ve diğer tüm savunma sanayii 
kuruluşlarımızın çalışmalarını bu anlayış-
la, bu bilinçle yürüttüklerine inanıyorum. 
Açılışını yaptığımız Uzay Sistemleri Enteg-
rasoyun ve Test Merkezi’nin bir kez daha 
hayırlı olmasını diliyorum. Burada çalışa-
cak tüm mühendislerimize, teknisyenleri-
mize başarılar temenni ediyorum.

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili çocuklar, çok değerli öğretmenler, 
eğitim camiamızın kıymetli mensupları, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum.

Ekranları başında bizleri izleyen vatandaş-
larımızı; canlı bağlantıyla İzmir, Samsun, 
Sivas ve Gaziantep’te bizimle birlikte olan 
Bakanlarımızı, sınıflarında bizi izleyen 
öğrenci ve öğretmenlerimizi de buradan, 

Ankara’dan sevgiyle selamlıyorum.

Fatih Projesini başarıyla yürüten Milli Eği-
tim Bakanlığımızı kutluyor, emeği geçen, 
katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. 

Ülkemizin eğitim tarihinde gerçekten son 
derece önemli bir günü, önemli bir adımı 
atarken heyecanlı olduğumu da söylemek 
istiyorum.

Eğitim Sadece Mutlu Azınlığın 
Değil, Tüm Milletin Hakkıdır

700 Bin Tablet Dağıtım Töreni | Ankara | 22 Mayıs 2015
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Bu projeyi hayata geçirmek için arkadaşla-
rımla Başbakanlığım döneminde müzake-
releri yaptığımda, burada bir aksamanın 
olmasına tahammülümüzün olmadığını 
söylemiştim. Çünkü böyle dev projelere bu 
ülkede alışamayanlar var, onları da buna 
alıştırmamız gerekiyor. Onun için kararlı 
olmamız, yol haritamızı gayet iyi uygula-
mamız lazım. Öğretmenlerimiz olsun, öğ-
rencilerimiz olsun, velilerimiz olsun gün 
geçtikçe “Evet bizim devletimiz yapar” 
desinler.  Gerek etkileşimli tahtalar, gerek 
tablet bilgisayarlarla beraber geleceğe çok 
daha farklı bakıyoruz desinler.

Bugün, 81 vilayetimizde 700 bin tablet 
bilgisayarı öğrencilerimize teslim ediyor, 
eğitim sistemimize kazandırıyoruz. Bu-
güne kadar 737 bin 800 tablet bilgisayarı 
öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına 
sunmuştuk. İnşallah, 2016 yılında da 10 
milyon 600 bin tablet bilgisayarı yine öğ-
rencilerimize teslim edeceğiz. 

Gördüğünüz gibi, bu rakam 10 milyon 600 
bin. Şu anda ihalesi yapılarak sonuçlandır-
ma safhasına geldi ve bu sonuçlandırma 
safhasından sonra da Türkiye’de ve dışarı-
da üretimi yapılacak.  Bu üretimle birlik-
te de artık ülkemiz, aynı zamanda bilişim 
teknolojisinde bir üs olmanın, uygulama 
alanı olmanın da adımını atmış olacaktır. 
Yani burada sadece bir pazar olmak, bizim 
kitabımızda yazmıyor. Aynı zamanda bu 
işin üssü haline geleceğiz.

Bugün teslim edilen 700 bin tablet bilgisa-
yarın, öğrencilerimize, öğretmenlerimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu tablet bil-
gisayarların, milletimiz ve memleketimiz 

için hayırlı araştırmalara, hizmetlere vesi-
le olmasını temenni ediyorum. 

Fatih Projesiyle Eğitimde Kaliteli 
Bir Alt Yapı Kuruyoruz

Fatih Projesi’yle, eğitimde gerçekten de 
çok güçlü, kaliteli bir altyapı kuruyoruz. 
Bu tablet bilgisayarlar tamamen yerli 
imkânlarla, ülkemizde üretildi. Tabletle-
rimiz birçok bakımdan piyasadakilerden 
daha üstün niteliklere sahip. Fatih Projesi, 
sadece tablet bilgisayardan ibaret değil. 
Bilgisayarla birlikte etkileşimli tahtayı, 
çok fonksiyonlu yazıcıyı, fiber optik inter-
net bağlantısını öğrencilerimizin hizmeti-
ne sunuyoruz. Tabii bu altyapıyı tamamla-
yacak şekilde, her derse özgü eğitim içeriği 
hazırlanıyor. Videolarla, görsellerle dersler 
daha anlaşılır, daha zevkli hale getiriliyor. 
Bu çalışmaların da süratle tamamlanarak 
öğrencilerimizin hizmetine sunulacağına 
inanıyorum. 

Çok değerli kardeşlerim, kıymetli öğrenciler, 

Biz çok geniş, çok derin bir ilim geleneği-
nin; bununla birlikte ilimle yoğrulmuş, irfa-
nın, hikmetin temsilcisi bir milletiz. Bizim 
ilim anlayışımız taklitçiliğe, tekrara, mad-
diyata dayanmaz, tam tersine bizde ilim 
önce kalple yapılır. İlmin peşine, kazanç 
için, dünyalık menfaatler için değil, haki-
katlere muttali olmak, ulaşmak için düşü-
lür. Çağının önüne geçemeyen, insanı geliş-
tirmeyen, ruhları coşturmayan, hakikatin 
hakkını vermeyen ilmin, bizim nezdimizde 
bir kıymeti yoktur. Bizler Batının yaptığı 
gibi tabiata, dünyaya hükmetmek için de-
ğil, bilakis tabiatın kanunlarını, hakikatini 
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öğrenmek ve öğretmek için ilim tedris eden 
bir geleneğe sahibiz. Tarihimizin her döne-
minde, devrinin yıldızı haline gelmiş, diğer 
toplumlara örnek olmuş nice değerlerimiz, 
nice alimlerimiz, ariflerimiz vardır. 

İşte biz de bu bilinçle, bu özgüvenle, 12 yıl 
boyunca önceliklerimizin en başına eğiti-
mi aldık. Bütçeden en fazla payı eğitime 
ayırdık, kadro tahsislerinde en büyük payı 
eğitime verdik. 

Burada bizleri izleyen gençler, öğrenci kar-
deşlerim bilmezler. Ama ben size bazı ya-
şadıklarımı anlatmak zorundayım. Aynı 
şekilde bizimle o dönemleri yaşayan bura-
da değerli dostlarımız var. Eski Türkiye’de 
büyük şehirlerde bile, imkânlar öylesine 
sınırlıydı ki, bu süreci tamamlamak için 
gerçekten çok büyük bir sabır ve azim ge-
rekiyordu. Bir sırada üç öğrencinin otur-
duğu, aynı sınıfta 70 öğrencinin olduğu 
okullarda biz eğitim-öğretim gördük. Sınıf-
larda öğrenci sayısı 100’e kadar çıkıyordu, 
kara tahtanın önünde toz toprak içinde 
ders işlemeye çalışılırdı. 

Okul olsa öğretmen olmuyor, öğretmen 
olsa ders kitabı, defteri bulunmuyordu.  
Kırtasiye dükkânlarının önünde kuyruğa 
girerdik “Acaba kitaplarımızı temin edebi-
lir miyiz?” diye. Sıra bize gelirdi, kırtasiyeci 
derdi ki, “Bu Kitap yok.” Okulda abilerimiz-
den, bir üst sınıftan teksir notları isterdik. 
Abiler de tabii bize onu satmazlardı, niye? 
Çünkü eseri antika durumuna düşmüştü, 
o nedenle notlarını bize vermezlerdi. 

Bugün sene başında okuluna başlayan bir 
öğrencinin, sırasına oturur oturmaz kitap-

ları önünde hazır oluyor. Geçmişte, Eski 
Türkiye’de, bırakın sıranızda kitapları hazır 
bulmayı, paranızla bile bunları temin etme-
niz çok zordu. Kitapçıların önünde uzun 
kuyruklar olur, listedeki kitaplardan 3’ünü 
bulsanız 2’si mutlaka eksik kalırdı. Kağıdı, 
kalemi, defteri paranızla bile bulup da ala-
madığınız dönemlerden geçti bu ülke. 

Eğitimde Büyük Hamleler Yaptık

Köylerdeki, kasabalardaki sobalı okullara, 
her öğrenci, koltuğunun altında bir parça 
odun ya da tezekle geliyordu. Şu anda bi-
rileri, eğitimdeki eksiklerimizi bulmanın 
gayreti içerisinde. En ücra bir mezrada 
böyle bir yer bulsalar, hemen televizyon 
kanallarında bunları yaymaya başlıyorlar 
ve “İşte öyle diyorsunuz ama, bak biz fi-
lanca mezrada böyle bir okul bulduk” di-
yorlar.  İnsaf ya, bulursun doğrudur. Yani 
bunların içerisinde “İstisna yoktur” diye 
bir iddianın içerisinde olamayız.

Okula ulaşmak için kilometrelerce, saatler-
ce yol yürümek gerekiyordu. Bugün öğren-
cilerimiz servislerle taşınıyor okullarına. 
Ben 45 dakikada ilkokula gidiyordum, o 
kadar uzun bir mesafe. Öyle taşımalı sis-
tem falan, geç o işi, nerede. Ama şimdi biz, 
Anadolu’nun en ücra köşesinde taşımalı 
sistemlerle de olsa yavrularımızı okula 
gönderiyoruz. Ortaöğretim hayatım zaten 
yatılı olarak geçti. 

Biz bu kara günleri çocuklarımız yaşama-
sın diyerek, eğitim altyapısını güçlendir-
mek için çalıştık, çabaladık. Hamdolsun, 
bu konuda gerçekten çok büyük ilerleme 
kaydettik.
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Mesela, 2002 yılında 7,5 milyar lira olan 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesini, 2014 
yılında 55,7 milyar düzeyine yükselttik. 
30 bin adet Bilişim Teknolojisi Sınıfı ku-
rup, okullarımıza 1 milyon adet bilgisayar 
gönderdik. 2002 yılında 346 bin 600 adet 
olan derslik sayısını, 234 bin 473 adet ila-
veyle, 581 bin 133’e ulaştırdık. Derslikler-
deki öğrenci sayılarını 30’un altına kadar 
indirdik. 

Eğitimde 4+4+4 sistemine geçerek, darbe 
döneminin ürünü haksızlıklara, adaletsiz-
liklere, katsayıyla ortaya çıkan mağduri-
yetlere son verdik.  Okullarda kılık kıya-
feti serbest bıraktık. Hukuk ve adaletten, 
Kur’an ve Siyer öğrenimine kadar pek çok 
yeni dersi müfredata yerleştirdik. 

Meslek liseleri, imam hatipler, diğer düz 
liseler, Anadolu, fen, bütün bunların ara-
sındaki ayrımcılığı ortadan kaldırdık; bu 
bir yarış. Okullarda kılık kıyafeti serbest 
bıraktık, Bakın şimdi Danıştay kararını 
açıkladı, ne dedi? “Ortaokulda, lisede ba-
şörtüsü serbesttir” dedi. Danıştay’ın aldı-
ğı bu karar, bir adaletsizliğin giderilmiş 
olmasıdır. 

Ne diyorlardı? Meslek lisesi mezunları, 
imam hatip mezunları üniversite sınavın-
da şu katsayıya tabidir, bu katsayıyı eğer 
halledebilirse sınavı geçer. Bu adaletsizlik 
değil mi? Aynı soruları o da cevaplandır-
mayacak mı? O da cevaplandıracak. Niye 
böyle bir engel koyuyorsun? Ve şimdi ne 
oldu? Bu engeller kalktı. 

Şimdi hukuk ve adaletten, Kur’an ve siyer 
öğrenimine kadar pek çok yeni dersi müf-

redata yerleştirdik. Gençler, şunu bilmeniz 
istiyorum: Eğer bir nesil tarihi bilmiyorsa, 
bir nesil dilini bilmiyorsa, bir nesil dinini 
bilmiyorsa, o neslin geleceği yoktur.

Yoksulluk, imkânsızlık nedeniyle okula 
gidemeyen öğrencilerimiz vardı. Verdiği-
miz desteklerle, burslarla, kredilerle on-
ların eğitim özlemlerini, okul hasretlerini 
sona erdirdik. Bugün Türkiye’de maddi 
imkânsızlık nedeniyle okuluna gidemeyen 
hiçbir çocuğumuz bulunmuyor. 

En büyük atılımı yaptığımız alanlardan biri 
de üniversiteler. 2002 yılında ülkemizde 
76 üniversite vardı. Bugün bu rakam, vakıf 
yüksekokullarıyla birlikte, tam 193’e ulaştı. 
Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. 

Değerli misafirler, sevgili çocuklar,

Bizler eleştiriye açığız; tabii yapıcı olma-
sı şartıyla. Bazıları diyor ki, “Fatih Projesi 
sona erdi, tablet bilgisayar dağıtımı artık 
yapılmayacak.”  Bunu neye dayanarak söy-
ledikleri belli değil. Madem Fatih Projesi 
sona erdi, bugün dağıtılan 700 bin tablet 
bilgisayara ne diyeceksiniz? Hatta gelecek 
yıl dağıtılacak 10 milyon 600 bin tabletin 
ihalesi de neticelenmek üzere. “Çamur at 
izi kalsın” mantığıyla yapılan siyasetin 
kimseye, en başta da ülkemize ve evlatları-
mıza, faydası olmaz. 

Eğitim Kimsenin Tekelinde 
Değildir

Yine birileri çıkmış, “Bu kadar üniversite 
açılması hatadır” diyor. Burada şunu çok 
açık şekilde ifade etmek istiyorum. Eğitim 
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kimsenin tekelinde değildir, olamaz. Eği-
tim de, sağlık da, ulaşım da, diğer tüm hiz-
metler de sadece mutlu azınlığın, parası 
olanların değil, tüm milletin hakkıdır. Biz, 
12 yıl önce dedik ki, “Bu ülkede Batıda ne 
varsa Doğuda da, Kuzeyde de, Güneyde de 
o olacak” dedik. Bugün, ulaşımdan sağlığa 
kadar her alanda olduğu gibi eğitim konu-
sunda da, tüm vatandaşlarımız, ülkemizin 
her yerinde aynı imkânlara sahipler. 

İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de olan üni-
versitenin diğer vilayetlerimizin hepsinde 
de olmasından niye rahatsız oluyorsunuz 
ki? Elinizi vicdanınıza koyarak cevap ve-
rin. Ülkemizin dört bir tarafında, imkânı 
olan-olmayan tüm gençlerimize üniversite 
eğitimi imkânı sağlamanın neresi kötü? 
Biz istiyoruz ki, okumak isteyen, üniver-
siteye gitmek isteyen, akademik kariyer 
planlayan her gencimiz, bölgesine, kimli-
ğine, inancına bakılmaksızın bu fırsata ka-
vuşabilsin. 

Birileri “Tabela fakültesi” diyerek, “aApart-
man üniversite” diye istediği kadar çamur 
atsın. Üniversitelerimiz her yıl daha fazla 
imkâna, daha güzel kampüslere kavuşu-
yor, kavuşacak.  Üniversitelerdeki hocala-
rımız da, inanıyorum ki, gençlerimizin eği-
tim kalitesini her yıl daha yükseltecek, bu 
eğitim kurumlarını, dünya çapında araştır-
maların, yayınların merkezi haline getire-
cek. Yeni Türkiye’nin inşasında en büyük 
görevi, üniversitelerimizin, oralardaki pı-
rıl pırıl gençlerimizin, öğretim elemanları-
mızın üstleneceğine inanıyorum. 

Sevgili çocuklar, sevgili gençler, 

Tabii eğitimde bu altyapıyı, bu imkânları 
sağlarken, sizlerden de beklentilerimiz 
var. Biz, üstad Necip Fazıl gibi, “Durun ka-
labalıklar, bu cadde çıkmaz sokak” diyebi-
len bir gençlik istiyoruz. Böyle bir bilinçle, 
böyle sağlam bir iradeyle kendini yetiştire-
cek, milletimize yönelik her tehdidin kar-
şısında dimdik durabilecek bir gençlik, en 
büyük hayalimiz. 

Bizim zamanımızda; evet, kitap defter, ka-
lem bulmak çok zordu; ama, bizim yük-
sek ideallerimiz vardı. Biz gıdamızı bu 
ideallerden, hedeflerden, umutlardan alı-
yorduk. Bugünlere bu ideallerimizle, bu 
mücadele azmimizle geldik. Daha önem-
lisi, bu millet, hiçbir karşılık beklemeden, 
yalnızca Allah rızasını gözeterek mücadele 
veren nesiller sayesinde Malazgirt’ten bu-
güne varlığını ve özgürlüğünü devam et-
tirebildi. Biz istiyoruz ki, önümüzdeki dö-
nemde ülkemizden yeni Alparslan’lar, yeni 
Fatih’ler, yeni Akşemseddin’ler çıksın.  Biz 
istiyoruz ki, bu topraklardan daha nice Yu-
nus Emre’ler, Mevlana’lar, Itrî’ler, Mimar 
Sinan’lar yetişsin.  

Yeni Türkiye’yi Yükseltecek, 
Büyütecek Olan Sizsiniz

Gençler!

‘Yeni Türkiye’yi yükseltecek, büyütecek 
olan sizsiniz. Yeni Türkiye, “Kökü mazide 
olan ati” anlayışıyla tarihine, kültürüne, 
inancına, değerlerine sımsıkı sarılan ne-
siller tarafından inşa edilecek. Bunun için, 
eğitim kalitesinin yükselmesi, ufkunuzun 
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genişlemesi için tüm gücümüzle, tüm 
imkânlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. 

Benim sizden isteğim, bu tabletleri, in-
terneti amacına uygun olarak kullan-
manızdır. Bilgisayarın sanal dünyasında 
kaybolup, gerçek hayattan, okulunuzdan, 
öğretmeninizden, özellikle kitaptan uzak-
laşmayın. Unutmayın, aslolan kağıt, kitap, 
kalemdir. Aslolan öğretmendir, onun size 
aktardığı irfandır. Teknoloji, bilgisayar, in-
ternet ancak yardımcı eğitim aracıdır. 

Bu düşüncelerle, eğitim sistemimizin Fatih 
Projesini hayata geçiren, başta Milli Eği-
tim Bakanlığı mensuplarımız olmak üzere, 
herkesi bir kez daha tebrik ediyorum. 

Öğretmenlerimize, eğitim camiamızın her 
bir ferdine, geleceğimiz olan öğrencileri-
mize başarılar diliyorum. 

Bir kez daha tablet bilgisayarlarınızın ha-
yırlı olmasını temenni ediyor, hepinizi sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Ordulular, sevgili Giresunlular, kıy-
metli hemşehrilerim, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, mu-
habbetle, hasretle selamlıyorum. 

Bugün Ordu ve Giresun için tarihi bir gün, 
bugün olmaz denilenin olduğu, yapılamaz 
denilenin yapıldığı, bitmez denilenin biti-
rildiği bir gün. Evet, bugün Ordu-Giresun 
Havalimanımızın açılışını yapıyoruz. Gö-

zün aydın olsun Ordu, gözün aydın olsun 
Giresun, gözün aydın olsun Karadeniz. 

Ordu-Giresun Havalimanımızın her iki 
şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı 
olmasını Allah’tan diliyorum.

Sinop’ta Havalimanı yoktu, Başbakanlığım 
döneminde bitirdik ve açtık. Ardından Kas-
tamonu Havalimanı’nı açtık. Aynı şekilde 

Denizin İçinde Havalimanı 
Hayal Bile Edilemezdi, Bunu 

Gerçekleştirdik

Ordu-Giresun Havalimanı Açılış Töreni  | Ordu | 22 Mayıs 2015 
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Samsun Havalimanı’nı açtık. Şimdi mutlu-
yuz, zira Ordu-Giresun Havalimanı’nı açı-
yoruz. Az önce Değerli Başbakanımızın da 
ifade ettiği gibi, proje aşaması biten, deni-
ze dolgu bir havalimanı da Ardeşen-Pazar 
arasına inşallah inşa edeceğiz. Dolayısıy-
la, artık bu millete efendi olmanın değil, 
hizmetkâr olmanın hazzını duyuyoruz bu 
eserlerle.

Zira biz, bu yola çıkarken bu anlayışla çık-
tık, kurusıkı atarak değil, hizmet ederek 
yol aldık. Biz, şuna inanıyorduk: “Hayrun 
nas, men yenfeun nas”, insanların en ha-
yırlısı insanlara en faydalı olanıdır. Bizim 
derdimiz buydu. Şimdi birileri kalkıp fark-
lı farklı şeyler söyleyebilirler. Biz, bu mil-
letin hizmetkârıyız, efendisi değil, bu yola 
böyle çıktık.

Bu Havalimanının Ordu ve 
Giresun’daki İşlevi Çok Önemli

Bu havalimanının, Ordu ve Giresun’daki 
işlevi çok önemli. Artık benim vatandaşım 
arabasına atlayacak ve yarım saatte havali-
manına gelecek. Öyle mi? Yolları kısa ettik. 
Öyle bir noktaya geleceğiz ki; Türkiye ge-
nelinde inşallah, halkımız acaba ben filan-
ca yere nasıl ulaşırım endişesinden kur-
tulacak. 2 saatte rahatlıkla buradan çıkıp, 
İstanbul’daki evime ulaşacak. Nerelerden 
nelere geldik değil mi? 

Samsun- Sarp Karadeniz Sahil Yolu’nun, 
Hükümete geldiğimizde yüzde 35’i yapıl-
mıştı, tamamlayan biz olduk. Dağları del-
dik,  Biz Ferhat, siz Şirin. Son zamanlarda 

baktım ki, Kılıçdaroğlu da ‘Ferhat-Şirin’ 
hikayesini bol bol anlatmaya başladı. Ama 
daha öğrenmesi gereken çok şey var. Böyle 
aşk, her kişinin işi değil, er kişinin işi. 

Aşk, kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. 
Bunların böyle bir derdiği oldu mu bu-
güne kadar gördünüz mü?  1997-1998 
yıllarında, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun 
hastanelerinde ne çileler çektiğimizi bir 
hatırlayın? Kâr eden bir kurumun, ne hale 
getirildiğini bilmiyor muyuz? 

Değerli kardeşlerim, 

Müslüman bir sokulduğu yerden, bir daha 
sokulmaz. Bu oyunu bozmaya mecburuz, 
bu oyuna gelmeyeceğiz.

2002 ve öncesinin Türkiye’sinde, Ordu ve 
Giresun için denizin içinde bir havalimanı 
inşa edilmesi hayal bile edilemezken, bu-
gün hamdolsun bunu gerçekleştirdik. 

Sevgili hemşehrilerim, 

Az önce söylendi ama, tekrarda fayda var; 
bakın göreve geldiğimizde Türkiye’de 26 
havalimanı vardı, bugün 54’üncüyü açıyo-
ruz. Bu dertli olmayı gerektirir, aşk budur 
işte, sevda budur. Sevdanız varsa bunları 
yaparsınız, yoksa yapamazsınız.

Bölünmüş yollarımızın uzunluğu 6100 ki-
lometreydi, ama biz buna 17615 kilometre 
yol ilave ettik. 6100 kilometreyi 79 senede 
yaptılar. Biz, 17615 kilometreyi sevgili kar-
deşlerim, 12 senede yaptık; fark bu. 
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12 Yılda Türkiye’nin Ulaşım Alt 
Yapısında Devrim Gerçekleştirdik

Hızlı trenin adını bilmiyorlardı, bunu öğ-
rendiler. 12 yılda Türkiye’nin ulaşım altya-
pısında adeta bir devrim gerçekleştirdik. 
Hızlı tren hatlarının uzunluğu şu anda 
1213 kilometreye uzadı. 

Bugün bu hava limanıyla birlikte, özellik-
le hava taşımacılığında attığımız adım bir 
rekor. 

Ben Ulaştırma Bakanım Binali Bey’e o za-
man şunu söylemiştim: Hava taşımacılığı-
nın, elit bir çevrenin taşındığı değil, tüm 
halkın rahatlıkla kullanabileceği bir hale 
gelmesi lazım. Yani hava yolu, halkın yolu 
olmalıdır demiştim. Sağolsun Binali Bey, 
üstün bir gayretle, havalimanlarının hal-
kın yolu olması için çok çalıştı. 

Sevgili gençler, 

Bir defa şunu bilmeniz lazım: Biz yola çı-
karken ne demiştik? Dik duracağız, dik-
leşmeyeceğiz; öyle mi? Şunu da bilmenizi 
istiyorum: Biz Allah’tan başka kimsenin 
huzurunda eğilmedik, eğilmeyiz. Önümüz-
deki hafta Hakkâri’de, Sayın Başbakanı-
mızla birlikte, Hakkâri Havalimanı’nı 2 yıl 
tehirli açacağız. Peki, niye 2 yıl tehir oldu? 
Bölücü terör örgütünün engellemeleriyle, 
oralardaki müteahhitlerin kaçırılmasıy-
la, iş makinelerinin yakılması sebebiyle 
maalesef iş bu noktaya geldi. Bölücü terör 
örgütünün desteklemiş olduğu partiye rağ-
men Hakkâri Havalimanı’nı bitiriyoruz. 

İstanbul’da Giresunlu, Ordulu hemşehri-
lerim çoktur bilirler; İstanbul’a Belediye 
Başkanı olduğum zaman su akmıyordu, 
sadece ses geliyordu tısss diye. Ama biz 
hamdolsun öyle adımlar attık ki, 180 kilo-
metre mesafeden İstanbul’a su getirdik, o 
gün bugündür İstanbul’da su sorunu yok. 
Zira bizim zihniyetimizde hizmetkâr ol-
mak var, bizim zihniyetimizde eserin en 
güzelini yapmak var ve biz bunları yaptık. 

Şu anda hamdolsun, ülkemizde Hakkâri 
ile birlikte hava taşımacılığında 55 nokta-
ya ulaşacağız, inşallah 2023 yılına kadar 
60 havalimanına çıkacağız. 

Sevgili gençler, sevgili kardeşlerim, saygı-
değer hanım kardeşlerim,

İstanbul’da yılda 150 milyon yolcu kapasi-
teli havalimanın yapımına başladık. Şimdi 
bu hava limanında da enteresan bir durum 
var; nedir? Buranın maliyeti, 12 milyar 
avro, ortada bir tablo daha var. Nedir o? 
Bu havaalanının 25 yıl kira süreci var, bu 
zaman zarfında havalimanını yapan firma 
ayrıca devlete 22 milyar lira kira ödeyecek. 
Yani bu bir idarecilik sanatıdır, bu bir sev-
ki idare kabiliyetidir. 

2023’te 500 Milyar Dolar İhracat 
Hedefliyoruz

Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu çıkmış projeler 
açıklıyor, 30 yıl sonrasına yönelik hedefler 
ortaya koyuyor. Kim öle, kim kala. Sırtında 
küfe de yok, çok rahat atıyor. Sayın Kılıç-
daroğlu bak, senin bu söylediklerini, Baş-
bakanlığım dönemimde ilan ettiğim için 
tekrar söylemek durumundayım. Cumhu-
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riyetin 100. yıl dönümüyle ilgili olarak biz 
hedef koyduk, 2023’ün çalışmaları devam 
ediyor. Hedef koyduk, ne dedik? Şu anda 
bizim kişi başı milli gelirimiz 10500 dolar, 
2023’te hedef ne? 25 bin dolar. Göreve gel-
diğimizde ihracatımız 36 milyar dolardı, 
şu anda 158 milyar dolar. İhracatta 2023’e 
hedef koyduk, ne dedik? 500 milyar dolar. 
Ama bizim hedefimiz 2023’le bitmiyor, bir 
de ne dedik? İnşallah İstanbul’un fethinin 
600. yıl dönümü 2053, burada da farklı bir 
Türkiye olacak. Aynı şeklide Alparslan’ın 
Malazgirt Savaşı ve onun da bininci yıl dö-
nümü olan 2071 üçüncü hedef. Bu hedef-
leri koyarak, yürüyen bir Hükümet var, bir 
iktidar var. Böyle kurusıkı atmakla bu işler 
olmuyor, sorumluluk istiyor.

Bu sorumluluk içerisinde işte göreve gel-
dik, 230 milyar dolar milli gelire sahipken, 
bugün 800 milyar dolara çıktık; bunlar du-
rup dururken olmuyor.

Türkiye’nin milli gelire oranla borcu göre-
ve geldiğimizde yüzde 73’tü, şimdi yüzde 
35; nereden nereye. Devletin borçlanma fa-
izi yüzde 63’tü, şimdi tek haneli rakam. Bu 
ülke enflasyonda yüzde 330’u gördü, şimdi 
tek haneli rakam. 

Sevgili kardeşlerim, 

Kimlerden devraldık bu ülkeyi? DSP, MHP, 
ANAP’tan devraldık. Şimdi bakıyorum, 
Sayın Bahçeli zaman zaman bize ileri-geri 
hakaretler ediyor. Sayın Bahçeli, ben sana 
hakaret etmeyeceğim, muhatabım da de-
ğilsin zaten. Çünkü Çankaya’ya çıkama-
yacağımı, o yokuşta yarı yolda kalacağımı 
söylemişti. Biz, öyle çıktık ki, bunlar geri-
den nal topluyorlar. 

26 tane bankayı bunlar iflas ettirdi, 40 
milyar dolar bu ülkeyi zarara soktular, yol-
suzlukların tamamıyla tavan yaptığı bir 
dönemdi. Beş yıllığına siz onlara görev ver-
diniz mi o zaman? Millet verdi mi? Verdi. 
Ne kadar kaldılar? 3,5 yıl kaldılar, kaçarak 
gittiler. Niye kaçıp gittiniz, çalışsaydınız, 
idare etseydiniz Türkiye’yi. Ama bunlar, 
Düzce depreminin altında kaldılar, bunlar 
Sakarya depreminin altında kaldılar, bun-
lar Bolu depreminin altında kaldılar, bun-
lar Kocaeli depreminin altında kaldılar, 
çıkamadılar altından. Biz, deprem geçir-
medik mi? Geçirdik. Bingöl depreminde 
tüm arkadaşlarımla beraber deprem gece-
si oradaydım, yeni bir Bingöl inşa ettik. Si-
mav depremi oldu, anında yeni Simav inşa 
ettik. Van depremi oldu, anında müdahale 
ve yeni bir Van inşa ettik. 

Maliye Bakanım,  
Birilerine Hesap Öğretsin

Değerli kardeşlerim, 

Bu milletin IMF’e borcu neydi? 23,5 milyar 
dolar. Şimdi borcumuz var mı? Yok, şimdi 
IMF bizden istiyor. Merkez Bankası’nın re-
zervi neydi, 27,5 milyar dolar, şimdi 122 
milyar dolar. Böyle konuşarak bu işler ol-
muyor Sayın Kılıçdaroğlu. Hesap uzma-
nıymış… Maliye Bakanı’mın yanında 200’e 
yakın hesap uzmanı var, beraberce bir te-
levizyona çıkın, bir hesaplaşın. O, sana bu 
hesapların ne olduğunu gayet iyi anlatır.

Bir taraftan Kılıçdaroğlu  “Kim istiyorsa 
gelsin televizyona çıkmaya razıyım” diyor. 
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İşte Maliye Bakanı “Gel tartışalım” diyor, 
niye çıkmıyorsun? Çık, çıkamaz. Bunların 
dikili ağacı yok, dikili ağacı. 

Merhum Ahmet Kaya’yı ödül törenindeki 
konuşmasından dolayı linç edenler, “Vay 
şerefsiz vay” diye sür manşetten başlık 
atanlar ve daha sonra ne dediler biliyor 
musunuz? “Biz o akşam orada yoktuk” 
dediler. Halbuki hepsi de oradaydılar, 
çünkü dürüst değiller, hayatları yalan 
üzere kurulu. 

Şimdi aynı medya grubu, bize karşı bu 
tür oyunların içerisine giriyor. Sizler, bize 
hiçbir şey yapamazsınız. Şahsımın res-
mini Hürriyet.com.tr’ye koyup, altına da 
“Yüzde 52’ye idam” başlığı attılar. Tepkiler 
gelmeye başlayınca, bu haber ve resmi kal-
dırdılar. Ondan sonra da “Biz onu demek 
istemedik” dediler. Sizin o karanlık dün-
yanızdan neler geçtiğini biz çok iyi biliriz. 
Ben diyorum ki, bu yayın gruplarına karşı 
tavır koymalısınız. 

Değerli kardeşlerim,

Kendilerine şunu söyledik: “Muhtar bile 
olamaz” diye başlık attınız. Ne oldu? Doğ-
ru, muhtar olamadım ama; bu ülkede Be-
lediye Başkanı da oldum, Başbakan da ol-
dum, Cumhurbaşkanı da oldum. Çünkü bu 
kararı verecek olan kaderin üstünde, bir 
kader vardır. İşte o kader tecelli etti, şimdi 
buradayız. Bizden gelip hakları olmayan 
şeyleri isteyenler, bunları alamayınca du-
man oldular. 

Benim Nezdimde Mısır’ın 
Cumhurbaşkanı Sisi Değil, 
Mursi’dir

Mursi’yi ve arkadaşlarını idama mahkum 
edenler, siz zannediyor musunuz ki, bu 
dünyada da, öbür dünyada da hayırla anı-
lacaklar; asla. 

Zaten Bosna Hersek’te de söyledim, bu-
rada da söylüyorum; benim nezdimde 
Mısır’ın Cumhurbaşkanı Sisi değildir, 
Mursi’dir. Çünkü Mursi, halkın yüzde 52 
oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçilmiştir, 
ama onu darbeyle indirmişlerdir. ‘Demok-
ratız’ diyenler, demokrasiden bahsedenler, 
maalesef ikiyüzlülük yapmışlardır. 

Değerli kardeşlerim, 

Aynı oyunu bu ülkede de oynadılar, Men-
deres ve arkadaşlarını ipe öyle götürdüler. 
Ben diyorum ki, bu Karadeniz inşallah bu-
güne kadar bizi yanıltmadı, 7 Haziran’da 
da yanıltmayacak.

2011’den bu yana havalimanı hızla devam 
etti, şu anda hakikaten muhteşem bir sa-
nat eserini görüyoruz. Bazı eksikler var, 
onlar da bitecek. Çünkü zor şartlarda ya-
pıldı. Bundan sonraki süreçte inanıyorum 
ki, yapılacak olan yeni tesviye çalışmala-
rıyla havalimanımızın güzelliği bir başka 
olacak. Denize havaalanı yapma düşüncesi 
ilk ortaya çıktığında, bize inanmayanlar 
vardı ve bizimle dalga geçenler vardı. Tabi 
Avrupa’da hiçbir örneği olmayan, dünyada 
da topu topu iki tane emsali olan bir proje-
yi hayata geçirdik. 1 milyon kamyon sefe-
riyle, 828 milyon metreküp deniz dolgusu 
yapılarak bu proje hayata geçirildi. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

316

Bütün bunlarla beraber benim sizlerden 
bir ricam var. Tabii Sayın Başbakanımızın 
Trabzon programı var, benim Kahraman-
maraş programım var, çok fazla konuşacak 
değilim. Ama isteğim şu: Bizim birliğe ih-
tiyacımız var. Hacı Bektaş-ı Veli’nin ifade 
ettiği gibi, biz bir olacağız, iri olacağız, diri 
olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Tür-
kiye olacağız. 

Fakat bir de bizim Rabia’mız var. Bizim Ra-
bia’mızı biliyoruz değil mi? Nedir o? 

Tek millet; Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, 
Çerkez’iyle, Arap’ıyla, Gürcü’süyle, Abha-
za’sıyla, Boşnak’ıyla, Arnavut’uyla, ülke-
mizde ne kadar etnik unsur varsa hep bir-
likte tek millet.

Tek bayrak; bayrağımızın rengi şehidimi-
zin kanıdır, hilal bağımsızlığımızın ifadesi-
dir, yıldız şehitlerimizin ta kendisidir. 

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, 

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 

Tek vatan; vatanımız 780 bin kilometre-
kare. Vatan topraklarının üzerinde hesabı 
olanlar, bölmeye çalışanlar karşılarında bizi 
bulurlar. Kimse burada hesaba girmesin.

Parelel Yapının İnlerine Girdik, 
Girmeye de Devam Edeceğiz

Dört; tek devlet. Bu tek devletin anlamı çok 
farklı. Bir paralel yapı, devlet içinde devlet 
olmaya çalışıyor. Ama kaçmaya başladılar, 
daha çok kaçacaklar. Yakalananlara zaten 
malum, gereği yapılıyor. Hatırlayın, Baş-
bakanlığım dönemimde ne demiştim? İn-

lerine gireceğiz. Girdik mi? Kovalıyoruz, 
gereği neyse yapılacak. Çünkü bu ülkeyi 
bölmek isteyenler, bu milleti bölmek iste-
yenler, bu ümmeti bölmek isteyenler hesa-
bını verecek. 

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek 
devlet’ten taviz yok. 

Bizim kızlarımızın başörtüleriyle uğraştı-
lar. Pensilvanya’daki ne dedi? Füruattandır. 
Öyle mi? Yavrularımız üniversiteye giremi-
yordu, bu zat “Başlarınızı açın” dedi. Bunla-
rı söyledi mi? Sevgili öğrenciler, istediğiniz 
üniversiteye girebiliyor musunuz? Giriyor-
sunuz. Artık katsayı problemi var mı? Yok. 

Milli Eğitim Bakanımızla bu sabah bera-
berdik, 700 bin tablet bilgisayarın dağıtım 
programındaydık. Orada da konuştum, 
şimdi Ağustos’ta 47 bin öğretmen daha alı-
nacak. 

Şimdi hazır mıyız? Durmak yok. 7 Haziran 
bir kırılma noktasıdır, ona göre.

Şöyle şarkımızı beraber söyleyelim, elleri 
bir kaldıralım, bayraklarımızı görelim.

Beraber yürüdük biz bu yollarda, 

Beraber ıslandık yağan yağmurda. 

Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, 

Bana her şey sizi hatırlatıyor, 

Bana her şey sizi hatırlatıyor, 

Bana her şey Ordu’yu, Giresun’u hatırlatıyor.

Kalın sağlıcakla.
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Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar 
Pazarcılar Federasyonu’muzun Değerli 
Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, de-
ğerli pazarcı esnafı kardeşlerim, kıymetli 
misafirler, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum.

Pazarcı esnaflarımızın meselelerinin ele 
alınacağı Çalıştay’ın başarılı geçmesini, ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlerin 
vasıtasıyla ülkemizin her ilinde, ilçesinde, 

mahallesinde fedakârca hizmet veren pa-
zarcı esnaflarımızın tamamına hayırlı, be-
reketli kazançlar temenni ediyorum.

Sözlerimin hemen başında, 2009 yılın-
da elim bir kaza neticesi ebediyete irtihal 
eden, bugün de vefatının 6’ncı yıldönümü-
ne ulaştığımız merhum Muhsin Yazıcıoğlu 
kardeşime Cenabı Allah’tan rahmet dili-
yorum. Savunduğu değerler ve mücadele-
si ile örnek bir şahsiyet olarak gördüğüm 

Artık Arızası Minimize Olmuş 
Bir Sisteme İhtiyaç Var

Türkiye Esnaf Buluşması | Ankara | 25 Mayıs 2015 
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Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatı, milletimiz 
için gerçekten büyük bir kayıp olmuştur. 
İnşallah mekânı cennet olur diyorum.

Yine, geçtiğimiz ay vefat eden Muhsin Ya-
zıcıoğlu kardeşimin muhterem annesi Fi-
dan Yazıcıoğlu’na da bu vesileyle Cenabı 
Allah’tan rahmet diliyorum.

Dün Fransa’da, bir Alman havayolu şirke-
tine ait yolcu uçağı düştü. Uçakta bulunan 
144 yolcu ve 6 mürettebattan kurtulan ol-
madığı açıklandı. Enkaz kaldırma işlemle-
rinin sürdüğü bu kazada hayatını kaybe-
den için ülkelerine ve ailelerine başsağlığı 
diliyorum. Şu ana kadar, aynı kazada, Al-
man uyruklu bir kardeşimizin de hayatını 
kaybettiği tespit edildi. Bu kardeşimize de 
Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına baş-
sağlığı diliyorum. Rabbimden, bizimle bir-
likte tüm insanlığı her türlü kazadan, be-
ladan, afetten korumasını niyaz ediyorum

Değerli kardeşlerim,

Pazarcılık, insanların toplu olarak yaşama-
ya başladıkları dönemlerden beri var olan, 
dünyanın en eski ve en muteber meslekle-
rinden biridir. Peygamberimizin “Rızkın 
onda dokuzu ticarettedir” diye buyurdu-
ğu meslek, işte tam da sizin mesleğinizdir. 
Yine Peygamberimizin “Hiçbir kimse ken-
di elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma 
yememiştir” diye ifade ettiği meslek de, si-
zin mesleğinizdir.

Pazarcı esnafımız, sabahın erken saatlerin-
den akşamın geç saatlerine, pazardaki her 
şeyini topladığı ana kadar, yaz-kış deme-
den, yağmur-çamur demeden, alın teriyle, 

emeğiyle çalışır. Bu gayretiyle, hem kendi 
rızkını temin eder, hem de her evde ihtiyaç 
duyulan sebzeyi, meyveyi muntazaman ve 
en taze şekilde insanımıza ulaştırır.

Pazar Kültürünü Mutlaka 
Yaşatmalıyız

Siz pazarcı esnafının reklamı olmayabilir, 
gösterişli binaları, kocaman tabelaları, şa-
tafatlı vitrinleri, özel tasarımlı ambalajları 
olmayabilir. Ama sizin milletimizin gön-
lündeki yeriniz, inanın, bunların hiçbiriy-
le mukayese kabul etmez. Bunun için pa-
zar kültürünü mutlaka yaşatmalıyız.

Tabii benim gönlümdeki pazar yerleri, 
öyle sokak aralarında, araçların, çöp va-
rillerinin arasında, tozun, kirin içinde 
tezgâh kurulan mekânlar değildir. Ben, 
haftanın diğer günlerinde de farklı amaç-
lar için kullanılabilecek, çatısıyla, aydın-
latmasıyla, otoparkıyla, sosyal tesisleriyle 
hem esnafımıza, hem milletimize yakışan 
pazar yerleri arzu ediyorum. Belediyeleri-
mizin bu yönde gayretleri olduğunu bili-
yorum. Gittiğim illerdeki toplu açılış tö-
renlerinde, Başbakanlığım döneminde de 
tüm belediye başkanı arkadaşlarıma şunu 
tavsiye ettim; ilde, ilçede, beldede, pazar-
cı esnafımız için pazar yerleri açınız, ku-
runuz. Hamdolsun güzel gelişmeler var. 
Daha iyi olacağına da inanıyorum, sık sık 
böyle modern pazar yerlerinin açılışlarını 
da yapıyorum. Ama bunların yetersiz ol-
duğunu da görüyorum. Bu konuda beledi-
yelerimiz daha gayretli olmalı. Sizler de, 
belediyelerimizi bu konuda teşvik etmeli, 
birlikte çaba göstermelisiniz. 



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru

319

Biraz önce ifade ettiğim gibi, sizin milleti-
mizle bir gönül bağınız var. Bu bağı, mo-
dern imkânlarla teçhiz ederek, karşılıklı 
fayda esasına dayalı olarak güçlendirme-
lisiniz. Pazar kültürünün önemine, sami-
miyetle inanan ve bu kültürün mutlaka 
devam etmesini isteyen birisi olarak, Cum-
hurbaşkanı sıfatıyla, bu yöndeki çabaları-
nıza destek olacağımı bilmenizi isterim.

Değerli kardeşlerim,

Geçmişte esnaf ve sanatkârlarımız ger-
çekten zor günler yaşadı, sıkıntılı dönem-
ler geçirdi. Hatırlayınız, 2001 yılında, 
belki de tarihimizde ilk defa, esnaf ve 
sanatkârlarımız sokağa çıktı, gösteri yaptı. 
İstikrar ve güven ortamının tamamen kay-
bolduğu bu kötü dönemi, şimdi sadece acı 
bir hatıra olarak hatırlıyoruz. Ülkemizde 
“Orta direk” diye tabir ettiğimiz ve toplu-
mun omurgasını oluşturan kesim, büyük 
ölçüde esnaf ve sanatkârlarımızdan oluşu-
yor. Bu kesimin yaşadığı sıkıntı, tüm toplu-
mu etkiler, tüm toplumu rahatsız eder.

Esnafa Verilen Kredi Faizleri 
Yüzde 47’lerden Yüzde 4-5’lere 
Düştü

Bunu bildiğimiz için 2002 yılında iktida-
ra gelir gelmez, esnaf ve sanatkârlarımızı 
ayağa kaldıracak, onları güçlendirecek 
adımları süratle attık. Öncelikle, esnaf ve 
sanatkârlarımızı bünyesinde barındıran 
meslek kuruluşlarının yapısını, çıkardığı-
mız bir kanunla günün ihtiyaçlarına uy-
gun bir hale getirdik. Meslek odalarında-
ki işlemleri kolaylaştırdık ve hızlandırdık. 
Esnafımızın kredi ve finansman maliyet-

lerini düşürdük. Bakınız, 2002 yılında es-
nafımızın kullandığı kredilerin faiz oranı 
neydi biliyor musunuz? Yüzde 47’ydi. Biz 
bunu, yüzde 4-5 düzeyine kadar indirdik. 
Böylece, esnafımızın Halkbank ve Kredi-
Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullan-
dığı kredilerin miktarını, 2002 yılındaki 
153 milyon lira seviyesinden, bugün 12 
milyar 600 milyon lira düzeyine kadar çı-
kardık. Kredi limitlerini de 150 bin liraya 
kadar yükselttik. Kullanılan kredilerdeki 
kesintileri azalttık, faiz desteğini artırdık. 
Artık esnafımızın kullandığı kredilerin 
faizinin yüzde 50’sini devlet karşılıyor.  
Pirim borçlarını, sigorta ve vergi borçları-
nı yapılandırdık.

Son olarak, sizler açısından da çok önemli 
olan “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi-
ne İlişkin Kanun” 29 Ocak’ta yürürlüğe gir-
di. Bu kanunla, alışveriş merkezlerinde es-
naf ve sanatkârlarımızın da yer alabilmesi 
sağlanıyor. Tedarik ve dağıtım koopera-
tifleri kurulmasından çalışma saatlerine, 
ruhsatlardan ustalık belgesine kadar pek 
çok yeni düzenleme içeren bu kanunun da 
bir kez daha esnaf ve sanatkârlarımız için 
hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli kardeşlerim,

Bizim tarihimizde, bizim kültürümüzde 
esnaf ve sanatkâr sadece ticaret erbabı de-
ğildir. Esnaf ve sanatkâr ticaretiyle birlik-
te, toplumu inşa eden, toplumu irşad eden, 
toplumu ayakta tutan kesimdir. Sizin böy-
le bir önemli göreviniz var. Ahi Teşkilatı, 
Selçuklu’nun ve Osmanlı’nın kuruluşunda 
ve yükselişinde, gerçekten hayati bir rol 
oynadı. 10 asırlık bu gelenek, bilhassa zor 
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zamanlarımızda, milletimizin birliğini, be-
raberliğini, dayanışma ruhunu güçlendire-
rek, gerçekten çok hayırlı hizmetler ifa etti.

Ahiliğin özünü ahlak oluşturur, erdem 
oluşturur. Fatih Sultan Mehmet’e atfedi-
len bir hikâye var. Bu hikâyeyi, burada 
sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. 
Osmanlı’nın başkenti İstanbul daha fethe-
dilmediği için, Edirne’deyken, Sultan Meh-
met tebdili kıyafet yaparak esnafı teftişe 
çıkar. Alışveriş ettiği esnaf, istediği ikinci 
ürün için kendisini, henüz siftahını yap-
mamış olan komşusuna yönlendirir, “Ben 
siftahımı şimdi yaptım ama komşum sif-
tahını yapmadı, bu ürünü de oradan alın” 
der. O esnaf da, talep ettiği ikinci ürün için 
kendisini, yine henüz siftah etmemiş bir 
başka komşusuna gönderir. Bu durumu 
gören Sultan Mehmet, “Arkamda böyle bir 
halk varken, değil İstanbul’u, dünyayı fet-
hederim eyvelallah” der.

Esnafımızın Milletimize İhanet 
Etmesi Mümkün mü?

İşte bu şekilde komşusunun siftahını dü-
şünen esnafın, mahallesine, ülkesine, mil-
letine zarar vermesi, ihanet etmesi müm-
kün müdür? Bu ahlak, Peygamberimizin 
ticaret ahlakıdır, meşru yollardan elde 
edilen kazancı öven bir inancın mensup-
larının ahlakıdır. Bu ahlak, “Ölçerken ve 
tartarken adaleti yerine getirin” emriyle 
hareket eden bir ümmetin ahlakıdır. Sizler 
pazarcı esnafı olarak, işte bu emre doğru-
dan muhatapsınız. Ben, her birinizin ölçer-
ken ve tartarken adaleti yerine getirdiğine 
yürekten inanıyorum. Aranızda, bu ilkeye 

aykırı hareket edenler varsa, onları ikaz 
ettiğinize, doğruyu telkin ettiğinize, hatta 
dışladığınıza inanıyorum.  Çünkü esnafın 
en büyük sermayesi itibarıdır.

Ölçüde ve tartıda hileyle, yalan yere ye-
minle kazanılan paranın bereketi olmaya-
cağı gibi, bu tarz davranışlar itibarı, yani 
asıl sermayeyi de kısa sürede bitirir. Evet, 
bizim kültürümüzde ticaret rekabet değil, 
itibar üzerine kuruludur. Büyük balığın 
küçük balığı yuttuğu değil, biraz önce 
verdiğim örnekte olduğu gibi, herkesin 
birbirini kolladığı, birbirini desteklediği 
bir anlayışla ticaretimizi yaparız, yapmak 
zorundayız.

Her ne pahasına olursa olsun kazanç değil, 
helalinden kazanç peşinde koşan bir esnaf-
lık anlayışıyla bin yıldır bu coğrafyada var-
lığımızı sürdürüyoruz. Batılıların bizim 
coğrafyamızla ilgili hatıratlarına bakarsa-
nız, hepsinde de esnafımızın bu anlayışına 
olan hayranlığın uzun uzun anlatıldığını 
görürsünüz.

Ahi Evran’ı, aradan geçen bunca zamana 
rağmen, bu anlayışı en güzel şekilde ifade 
ettiği için her fırsatta yad ediyor, hatırlı-
yoruz.  Ahiliğin 3 açık ve 3 kapalı ilkesi 
neydi? “Elini açık tut, kapını açık tut, sof-
ranı açık tut. Elini bağlı tut, dilini bağlı 
tut, belini bağlı tut. Hani ‘edep’ ifadesi var 
ya, işte buradan geliyor; el, dil, belini bağlı 
tut. Evet, elini ve kapını nerede açık, ne-
rede bağlı tutacağını çok iyi bileceksin ki 
kazancının bereketi artsın. Sofranı açık, 
belini bağlı tutacaksın ki, kazancının hay-
rını görebilesin.
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Sebzenin, meyvenin iyisini öne, çürüğü-
nü, çarığını arkaya koyar, müşteriye de 
el çabukluğuyla bunları verirsen, işte bu 
olmaz.  Aynı malı herkes 3’e satarken, fi-
yatlardan haberi olmayan müşteriye 5’e 
verirsen, bu da olmaz. Velinimetin olan 
müşteriye kötü davranırsan, kendi elinle 
kendi sonunu hazırlamış olursun. Emro-
lunduğun gibi dosdoğru olacaksın.

Böyle durumlarla karşılaşan müşteri, bir 
süre sonra istikametini süpermarketlere 
çevirir, sen de pazarda, güneşin, yağmurun 
altında akşama kadar bekler durursun.

Sizin Sermayeniz Müşteri 
Karşısındaki İtibarınızdır

Sizin sermayeniz sadece tezgâhınızdaki 
mal değil, aynı zamanda müşteri karşısın-
daki duruşunuzdur, itibarınızdır. Devletin 
esnafımızın arkasında olması, onları des-
teklemesi yetmez. Esnafımızın da, Ahilik 
kültürüne, inancımızdaki ticaret ahlakına 
sıkı sıkıya sarılarak, milletimizle olan gö-
nül bağlarını güçlendirmeleri, geleceğe ta-
şımaları gerekiyor.

Ben, buradaki her bir esnaf kardeşimin 
bu bilinçte olduğunu biliyorum. Sizlerden 
beklentim, varsa aradaki çürük elmaları 
ayıklayıp, bu yolda devam etmenizdir. Bu 
şekilde hareket ettiğinizde, inanın, bu mil-
let sizi el üstünde tutar, size daha çok sa-
hip çıkar.  Bu defa markete değil, AVM’ye 
değil, pazar yerine gelir. Belediye Başka-
nı, Başbakanı, Cumhurbaşkanı olduktan 
sonra pazar yerlerine gidemiyorum. Ama 
ondan önceki dönemlerim, Kasımpaşa’da 

hep Cuma pazarında geçti. Hatta hatta ço-
cuk yaşımda anacığım, takardı beni kolu-
na, çünkü o fileyi bana taşıtacaktı, beraber 
pazar yerine gider, alırdık oradan sebzeyi, 
meyveyi koyardık fileye ve eve öyle dö-
nerdik. Taşındık Üsküdar’a, orada da yine 
aynı şekilde pazar zaten evimizin hemen 
ön tarafında kuruluyordu, her şeyimizi 
oradan karşılardık.

Bu bizim adeta kültürümüze sinmiş, aman 
bunu kaybetmeyelim. Buna ihtiyacımız 
var. Pazarcılar Federasyonu ile belediyeler 
el ele vererek, pazarları modernleştirmeli-
dir. Eğer pazarlarımız modernleşirse, be-
nim vatandaşımın her gün ihtiyacını gidip 
pazardan alır.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, geçtiğimiz 12 yılda, gerçekten 
çok büyük, çok muazzam bir değişim ya-
şadı. Demokrasiden ekonomiye her alanda 
ülkemiz ve milletimiz sınıf atladı. Eğitim-
de, sağlıkta, ulaştırmada, toplu konutta, 
ihracatta; her alanda büyüyen, güçlenen 
Türkiye, şimdi yeni bir dönemin eşiğinde 
bulunuyor.  Önümüzde 2023 hedeflerimiz 
var. Bunun için çözmemiz gereken sorun-
lar, aşmamız gereken engeller bulunuyor.

Hepsinden önemlisi, başlattığımız ve başa-
rıyla bugünlere getirdiğimiz değişim süre-
cini, yeni bir aşamaya geçirmemiz gereki-
yor. Biz buna ‘Yeni Türkiye’ diyoruz. Yeni 
Türkiye için, yeni bir Anayasaya ve onunla 
birlikte Başkanlık Sistemine geçmeye ihti-
yacımız olduğunu düşünüyorum.
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Başkanlık Sistemine 
Geçildiğinizde Çok Başlılık 
Ortadan Kalkacaktır
Sevgili kardeşlerim,

Başkanlık Sistemine geçtiğimizde bilesiniz 
ki, şu parlamentoda yaşanılanların büyük 
bir kısmı artık yaşanmayacaktır. Çok baş-
lılık ve tüm engellemeler ortadan kalka-
caktır. Çok hızla koşan, sıçrayan ve muasır 
medeniyetler seviyesinin üstüne çıkan bir 
Türkiye olacaktır.

İktidara geldiğimiz ana kadar, Türkiye’de 
16 ayda bir hükümet değişmiştir. 16 ayda 
bir hükümetin değiştiği bir ülkede, istik-
rar bulamazsınız. İstikrarın olmadığı bir 
ülkede de güven bulamazsınız. Onun için 
ne oldu? Maalesef, milli gelir 3 bin 400 do-
larda kaldı, biz görevi aldık hamdolsun 11 
bin dolara kadar tırmandık. Ama yeter mi? 
Yetmez. Hedefimiz, kişi başına milli geliri 
25 bin dolara çıkarmak. 2023’de bu hedefe 
ulaşmamız lazım. Bunun için de önümü-
zün kesilmemesi ve hızla yürümemiz la-
zım. Çünkü bizim artık durup, duraksama-
ya asla tahammülümüz de, lüksümüz de 
yok. Sistem, her 10 yılda bir arıza veriyor, 
artık bu arızalardan bıktık. Artık arızası 
minimize olmuş bir sisteme ihtiyaç var. 
Tekleye tekleye bugünlere geldik.

Bu sistemle yolumuza daha fazla devam 
edemeyiz. Hızlı karar almaya ve hızlı uy-
gulamaya imkân verecek yeni bir sistem 
tesis etmeliyiz. Bu bakımdan, günümüzde 
en yaygın uygulanan Başkanlık Sistemini 
Türkiye’ye taşımamız lazım.

Kardeşlerim,

Dünyanın en gelişmiş ülkeleri G-20’de bir 

araya geliyor. G-20’ye bu yıl liderlik edece-
ğiz. Antalya’da dünyanın en ileri ülkeleri 
bir araya gelecek. G-20’nin içerisindeki 10 
ülke Başkanlık Sistemi ile yönetiliyor. Bun-
lar bu işi bilmiyor mu? Bunlar Başkanlık 
sistemi ile yönetiliyor da, bize ne oluyor. 
Biz niye bu konuda ‘hayır’ diyoruz. Bu adı-
mı atmamız lazım.

Tabii ben Başkanlık Sistemi deyince, bi-
rileri bundan rahatsız oluyor.  Hemen 
başlıyorlar, “Tek adamlık, diktatörlük” 
demeye. Amerika’da diktatörlük mü var? 
Meksika’da diktatörlük mü var. Arjantin, 
Brezilya, Fransa’da diktatörlük mü var? 
Onlar diktatör olmuyor da, Türkiye’de ni-
çin diktatörlük olsun?

Ben inanıyorum ki milletim bu konudaki 
kararını, acil bir şekilde, ideal bir şekilde 
bu seçimlerde vereceği milletvekilleri ile 
ortaya koyacaktır. Başkan Sistemi için 400 
milletvekiline ihtiyaç var. 400 milletveki-
li ile parlamento, bu değişikliği yapacak 
güce ulaşacaktır.

Bu millet, Milli Şeflik özlemini çekenlerin 
heveslerini kursaklarında bırakmış bir mil-
lettir.  Seçimle işbaşına gelmiş ve her icraatı-
nın hesabını millete verecek bir Başkan’dan 
tek adam da, diktatör de çıkmaz. Buradaki 
asıl derdi biliyoruz. Asıl dert; milletin kar-
şısına çıkıp, önce ondan destek alabilmek, 
sonra da dönüp millete hesap vermek. On-
ların işlerine gelmeyen işte bu.

Kardeşlerim,

Milletim, eski Türkiye’nin manzaralarını bi-
liyor. Artık bu millet, eski manzaraları yaşa-
mak istemiyor. Güçlü bir Başkan, güçlü bir 
Meclis, hedefleri inşallah yakalayacaktır. 
Bu konuda 7 Haziran’ı çok önemsiyorum.
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Sevgili Hakkârililer, Yüksekova’nın saygı-
değer güzel insanları, Çukurcalı, Şemdinli-
li değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duy-
gularımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Bugün tarihi bir gün. Hakkâri, Yüksekova, 
Çukurca, Şemdinli, hatta hemen başımız-
daki Urmiye şehri için yeni bir dönemin 
kapısını açıyoruz. Hakkâri artık bugün, az 

önce değerli Başbakanımız da ifade etti, Se-
lahaddin Eyyubi Havalimanı’yla geleceğe 
bir başka yürüyor. Bu açılış 2 yıl ertelendi, 
99 kere buraya saldırı oldu, iş makineleri 
yakıldı, müteahhitler tehdit edildi. 2 yıl 
önce açmamız gereken bu havalimanını 
maalesef bu yüzden açamadık. Bütün bun-
lara rağmen kararlıydık, azimliydik, çün-
kü Hakkârili kardeşlerimi bu imkândan 

Havalimanın İnşaatını 
Engellemeye Çalışmak 
Hakkâriliye İhanettir

Hakkari Yüksekova Havalimanı Açılışı | Hakkari | 26 Mayıs 2015 
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mahrum bırakmak için ellerinden gelen 
her şeyi yapanlara karşı dedik ki, “Bu bite-
cek” ve Hakkârili kardeşlerimiz de insanca 
yaşamanın mutluluğuna erecek.

Ne diyorlardı? Bu havalimanıyla asker ge-
lecekmiş. Askerin uçağı, helikopteri, aracı, 
gereci var, istediği yere zaten gider; öyle 
mi? Van’a gelir, oradan da gelir. Bu hava-
limanı asıl Hakkârili kardeşlerime lazım. 
Hakkârili kardeşim neden uçağa binmek 
için 4 saat yol tepip de, ta Van’a gitsin? İşte 
burada, Yüksekova’nın hemen yanında, 
Hakkâri’nin, diğer ilçelerimizin bir adım 
ötesinde havalimanı yaptık. Bu Havaalanı, 
Yüksekova merkeze 5 kilometre, Hakkâri 
merkeze 65 kilometre uzaklıkta. Hakkârili 
kardeşlerim bu havalimanından, ülkemi-
zin tüm şehirlerine rahatça gidebilecekler, 
aynı şekilde dünyanın her yerine gidebile-
cekler. Hakkâri’ye gelirken binecek uçağa, 
birkaç saat içinde nerede olacak? Evinde 
olacak. İşte İstanbul’dan 1 saat 50 daki-
kada buraya indik. Eğer Yüksekovalı ise 
5 dakikada Yüksekova’da; öyle mi? Peki, 
bunu benim Hakkârili kardeşimden niye 
esirgediler, bu zulüm değil miydi? Niye 
bunu yaptırmamak için ellerinden geleni 
yaptılar?

Hakkâri, 80 Vilayet, Avrupa ve 
Dünya ile Bütünleşti

Kardeşlerim, 

Bunlar benim Kürt kardeşimi sevmiyor, 
yalan söylüyorlar. Kürt kardeşimizi, Kürt 
olduğu için sevmiyoruz, bizi yaratan Allah 
için seviyoruz. Onun için biz de ayrım yok; 
Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, 

Arap’ıyla, Gürcü’süyle, Boşnak’ıyla, aklını-
za kim gelirse, hepsi bizim için aynı. Biz-
de Kürt’ün, Türk’ün üstünlüğü yok. Kim, 
Allah’a daha yakınsa üstünlük onunladır, 
bu ölçüyle hareket ediyoruz. Çünkü biz 
Müslümanız. Ama birileri Zerdüşt’tür, o 
ayrı mesele. Zerdüştlerle de benim işim yok. 
Kimlerin Zerdüşt olduğunu biliyorsunuz?

Bu imkân, bu kolaylık ortada dururken, 
havalimanın inşaatını engellemeye çalış-
mak  Hakkâriliye ihanettir. 

Hakkâri’de hastane yaptık 150 yataklı, 
Yüksekova’da hastane yaptık 150 yataklı, 
açılışlarına geldim, ne yaptılar? O açılışa 
kimseyi göndermediler, tehdit ettiler, en-
gellediler. Peki, şimdi o hastaneden kimler 
istifade ediyor, benim Kürt kardeşim isti-
fade etmiyor mu? Bunları kim için yaptık? 
Sizler için yaptık. Daha önce niye bunlar 
yoktu burada? Biz, size sevdalıyız. İnsan ol-
duğunuz için sevdalıyız. Kardeşlerim, sev-
gililer sevgilisi Peygamberimiz şöyle söylü-
yor: “Hayrun nas men yenfeûn nas.” Yani 
insanların en hayırlısı insanlara en çok 
faydalı olanıdır. Bu aşkla yoldayız, onun 
için bizde ayrım yok. Ama, bunlarda ay-
rımcılık var.  İstiyorlar ki, Hakkârili karde-
şim buraya sıkışsın kalsın; diğer şehirlere, 
diğer ülkelere rahatça ulaşamasın. İşte bu 
oyunu bozduk.  Artık Hakkâri, Türkiye’nin 
diğer 80 vilayetiyle de, Avrupa’yla da, dün-
ya ile de bütünleşti.

Eğitim için burada üniversite var mı? Var. 
Kim yaptı? Biz yaptık. Ama bunlar üniver-
sitelerin camlarını kırdılar, okulların cam-
larını kırdılar. Niye? Yavrularımızın eğitim 
görüp, yetişmesini niye istemiyorlar aca-
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ba? Eğitilir, yetişirlerse doğruyu görürler 
de onun için.

Eğitim için diğer şehirlere giden öğrenci 
yavrularımız artık 1-2 saat içinde evinde 
olacak. İş için yola çıkan kardeşim kısa sü-
rede dilediği yere ulaşabilecek. Ziyaret için, 
bayram için, taziye için, ihtiyaç duyduğu 
her an, Hakkârili kardeşlerim buraya gelme 
ve buradan istediği yere gitme imkânına ka-
vuşmuş bulunuyor. Bundan güzel hizmet, 
bundan güzel mutluluk olabilir mi? 

Bu havalimanının maliyeti 102 trilyon lira, 
yılda 1 milyon yolcu kapasitesine sahip. 
Burayı Urmiyeli kardeşlerimiz de yoğun 
şekilde kullanacaklar. Görüyorsunuz, yap-
tığımız hizmetler sadece kendi vatandaşla-
rımıza değil, çevremizdeki diğer komşu ve 
dostlarımıza da fayda sağlayacak.

Bizim Gönül Dünyamız, 
Sınırlarımız Dışındaki 
Kardeşlerimizi de İçine Alıyor

Şırnak Havalimanı Kuzey Iraklı; Şanlıurfa, 
Gaziantep, Hatay havalimanları Suriyeli; 
Iğdır Havalimanımız Nahcivanlı kardeş-
lerimize de hizmet veriyor. Bizim gönül 
dünyamız, sınırlarımız dışındaki kardeş-
lerimizi de içine alıyor. Havalimanımızın, 
Hakkâri ve burayı kullanacak diğer kar-
deşlerimize de hayırlı olmasını diliyorum.

Bu havalimanının, şehrimize ve ülkemize 
kazandırılmasında emeği geçen tüm ar-
kadaşlarımızı, Sayın Başbakanımızı, eski 
ve yeni ulaştırma bakanlarımızı ve ayrıca 
yüklenici firmayı tebrik ediyorum. Mima-
rından mühendisine, işçisine kadar hep-

sini tebrik ediyorum. Ama havalimanının 
yapımı gerçekten çok çileli oldu. 

Değerli kardeşlerim, 

Başbakan olarak Hakkâri’ye 5 defa geldim, 
bugün Cumhurbaşkanı olarak ilk defa 
geliyorum. Başbakanlığım dönemimde 
Hakkâri’ye yaptığımız yatırım tutarı neydi 
biliyor musunuz? Tam 4,5 katrilyon. 

Üniversiteyi kurduk. Bundan 10 yıl önce 
birisi kalkıp dese ki, Hakkâri’ye üniversite 
kurulacak, inanır mıydınız? Ama bugün 
fakülteleri, yüksekokulları, meslek yükse-
kokulları, araştırma merkezi ve enstitüle-
riyle üniversitemiz faaliyetini sürdürüyor. 

Hastaneler aynı şekilde, 12 yeni sağlık 
ocağı ve aile sağlığı merkezini faaliyete 
geçirdik. Şimdi Şemdinli’ye 50 yataklı 
bir hastaneyle, ağız ve diş sağlığı merke-
zi yapıyoruz. 

Biz geldiğimizde Hakkâri’de ne kadar bö-
lünmüş yol vardı biliyor musunuz? 1 kilo-
metre. Bugün Hakkâri’de 73 kilometre bö-
lünmüş yol var. Bu yollar, örgüte, onların 
iş makinelerini yakmalarına ve işçileri ka-
çırmalarına rağmen yapıldı. Van-Hakkâri 
yolu, 500 trilyon liralık dev bir proje, in-
şaatı sürüyor. Ayrıca Başkale-Yüksekova, 
Yüksekova-Dağlıca, Çukurca - Üzümlü, 
Şemdinli - Umurlu yolarındaki çalışmalar 
da sürüyor. 

Hakkârili çiftçilerimize 12 yılda 173 tril-
yon destek ödemesi yapıldı. Bembo Çayı 
üzerindeki Beyyurdu ve Aslantaş barajları-
nın inşaatı yüzde 90 seviyesine ulaştı.  Yük-
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sekova’daki arazileri sulayacak ve ilçenin 
içme suyu ihtiyacını karşılayacak Dilimli 
Barajı hizmete girdi. Hakkâri, son 12 yılda, 
tüm zorluklara, sıkıntılara rağmen kazan-
dırdığımız hizmetleri, daha önce hiçbir dö-
nemde görmedi. 

İstismar Siyaseti Değil, Hizmet 
Siyaseti Yapıyoruz

Biz, istismar siyaseti değil, hizmet siyase-
ti yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. 
Hakkâri’yi, Hakkârilileri istismar edenle-
rin, bugüne kadar bu şehir için, bu halk 
için herhangi bir hizmetini görmedik, gö-
remiyoruz ve göremeyeceksiniz de.  Çünkü 
onlar sadece tehdit etmeyi ve sadece en-
gellemeyi bilir. Biz hizmet için yola çıktık, 
Allah ömür verdikçe bu hizmete de devam 
edeceğiz.

Değerli kardeşlerim, 

Örgüt ve onun güdümündeki partinin, 
bölge halkına yaptığı baskıları biliyoruz. 
Yıllarca baskıdan şikâyet edenler, şimdi 
kendileri aynı yöntemi bölge insanına uy-
guluyor. Ret politikalarını biz yok ettik, 
asimilasyon politikalarını biz yok ettik, 
inkâr politikalarını biz yok ettik. Bu ülke-
de, Kürt vatandaşlarıma özgürce yaşamayı 
biz tattırdık.  Sayın Başbakanımız da söy-
ledi, öncelikle olağanüstü hali bu bölgeler-
den biz kaldırdık. 

1970’lerin, 1990’ların o karanlık günle-
rinde bu millet ayakta kalmayı başardı. 
İnanıyorum ki, şimdi de örgütün ve onun 
güdümündeki partinin baskısına teslim 
olunmayacak. Çözüm sürecini, bunlar 
Meclis’te değilken başlattık. 

Parti kapatılmasını önlemek için anaya-
sa değişikliğini yapalım dedik, maalesef 
muhalefetin tamamı Meclis’i terk etti, içi-
mizden de 3-5 milletvekili bize ihanet etti.  
Şu anda partilerin kapatılması yine de söz 
konusu değil, ne yazık ki muhalefetin tavrı 
yüzünden, bu konudaki anayasa değişikli-
ğini Meclis’ten geçiremedik.

Şimdi önümüzdeki dönemde atacağımız 
adımlar var. Çözüm süreci aynı kararlılık-
la devam edecek. Çünkü bu süreci, örgüt 
veya onun güdümündeki parti için değil, 
milletimiz için başlattık, milletimizle bir-
likte başlattık. Süreci hedefine ulaştırmak-
ta kararlıyız. Çözüm sürecini hayata geçir-
mek için gerçekten çok büyük risk aldık. 
Bu uğurda attığımız ve atacağım adımlar 
sebebiyle, pek çok kişiyle, pek çok kurum-
la karşı karşıya da kaldık. Bütün karşıla-
şılan sıkıntıların, maruz kaldığımız darbe 
girişimlerinin önemli sebeplerinden biri 
de çözüm sürecidir.

2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
önümüzü kesmeye çalışanların da, Gezi’de 
de, 17-25 Aralık darbe girişiminde kar-
şımıza dikilenlerin de hedefinde çözüm 
süreci vardı. Burada ana muhalefet vardı, 
yavru muhalefet vardı, terör örgütünün 
güdümündeki parti vardı, bunun yanında 
Pensilvanyalı paralel örgüt de vardı; hepsi 
beraberdiler. Ama azimle, kararlılıkla, sa-
bırla bu saldırıları göğüsledik ve mesele-
yi çözüm yoluna koyduk. Şehirler, köyler, 
yaylalar huzura kavuştu. 

Bu ülkede anneler evlatlarıyla Kürtçe ko-
nuşamıyordu, konuşabilir hale geldi. Şim-
di propagandayı Kürtçe yapabiliyor mu? 
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Yapıyor. Kimse bir şey söylüyor mu? Nasıl 
oldu bunlar, kendiliğinden mi oldu? Kar-
deşlerim, bütün bunlar azimle, gayretle 
oldu.  Bugün Kürtçe yayın yapan bir devlet 
televizyonu var mı? Var. Yine bunlar da bi-
zim attığımız adımlarla oldu. 

Bunların ödül töreninde rahmetli Ahmet 
Kaya’ya yaptıklarını unutmadık. Maale-
sef acımazca bu adımları attılar. Ahmed-i 
Hani başta olmak üzere, Kürtçe edebiyatın 
yazarlarının kitaplarının devlet tarafından 
basılması aklınıza gelir miydi? Biz bunu 
da hallettik. 

Kürt Kardeşimin Kürtçe Mealli 
Kur’an-ı Kerim Okumasını 
İstemiyorlar

Değerli kardeşlerim, 

Özellikle bir şeyi burada sizlere göstere-
ceğim, şimdi elimde Kürtçe Kur’an mea-
li var, bunu Diyanet İşleri Başkanlığımız 
bastırdı. Malum partinin başındaki zat 
dedi ki, “Bundan bir tane bastırıldı,  o da 
Cumhurbaşkanına gönderildi’. Kürtçe 
meal, 10 bin adet bastırıldı ve Diyanet İşle-
ri Başkanlığı’mız ve bunu Güneydoğu’nun 
her yanına gönderdi. Nedir bu? Qur’ana 
Piroz. Ama bundan rahatsız oluyorlar. 
Niye? Benim Kürt kardeşim Kürtçe mealli 
bir Kur’an-ı okumasın, öğrenmesin diye. 

Türkiye’yi bugünlere getirmek kolay ol-
madı, çok mücadele verdik, çok emek 
verdik. Peki, biz bu gayretin içindeyken, 
bölücü örgüt ve onun güdümündekiler ne 
yaptı? Her fırsatta tehditleriyle, saldırıla-
rıyla, provokasyonlarıyla maalesef bütün 

yatırımların ortaya çıkışını geciktirdiler. 
Eğer bugün Güneydoğu Anadolu’ya, Doğu 
Anadolu’ya yatırım gelmiyorsa tek sebebi 
terördür. Eğer tehdit ortadan kalkarsa iş-
sizlik burada minimize olur, bunu bilme-
nizi istiyorum. Çünkü sermaye ürkektir. 
Tehdidin olduğu yere sermaye gelmez, 
bunları bilmemiz ve hep birlikte bu kararı 
vermemiz lazım. 

Kardeşlerim, 

Hacı Bektaşi Veli ne diyor? Bir olacağız, iri 
olacağız, diri olacağız. Ben de diyorum ki 
ilave olarak; kardeş olacağız, hep birlikte 
Türkiye olacağız. 

Biliyorsunuz bizim bir Rabia’mız var değil 
mi? Rabia’mızı Yüksekova’dan bir haykıra-
lım, bütün Türkiye duysun:

Bir, Tek Millet dedik. Ne var bu tek millet-
te; Türk’ü var, Kürt’ü var, Laz’ı var, Çerkez’i 
var, Gürcü’sü var, Abhaza’sı var ve hepsiyle 
tek millet. Niye? Çünkü kardeşiz. 

İki,  Tek Bayrak; bizim bundan başka bayra-
ğımız yok. Bayrağımızın rengi şehidimizin 
kanıdır. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesidir. 
Yıldız, şehidimizin ta kendisidir. Bayrakla-
rı bayrak yapan üstündeki kandır, toprak 
eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 

Üçüncüsü, Tek Vatan; 780 bin kilometreka-
reyle tek vatan. Bu vatan üzerinde kim ope-
rasyon düşünüyorsa aldanıyor. Böyle dü-
şünenler karşısında bizi bulur, karşısında 
güvenlik güçlerimizi, silahlı kuvvetlerimizi 
ve hepsinden öte milletimizi bulur. Çünkü 
bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmıştır. 
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Dört, Tek Devlet; biz, devlet içinde devlet 
tanımıyoruz. Devlet içinde devlet, paralel 
devlet çıktı. İnlerine gireceğiz demiştim. 
İnlerine girdik. Şimdi kaçıyorlar. Nereye? 
Pensilvanya’ya. Bunların imamları var. Ya 
imam mihraptan kaçar mı? Bunlarınki ka-
çıyor, biz kovalıyoruz. 

7 Haziran, bilesiniz ki bunları kovalama-
nın final günüdür. Onun için de hep bera-
ber el ele vereceğiz, kardeşçe, dayanışma 
içerisinde, ülkemizin aydınlık yarınları 
için mücadele edeceğiz. 

Selahaddin Eyyubi Havalimanımız, tüm 
Hakkâri’ye, Hakkârililere, ülkemize hayırlı 
olsun diyorum, sizleri kalbi duygularla se-
lamlıyorum. 
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Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları 
Vakfı SETA’nın değerli yöneticileri, sevgili 
katılımcılar, çok kıymetli kardeşlerim, siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyor; Baş-
kanlık Sistemi Sempozyumu’nun başarılı 
geçmesini temenni ediyorum. 

‘Yeni Türkiye’nin inşası sürecinde, bu tür 
ilmi toplantıların, meselelerin derinleme-
sine tartışılmasında, konunun kamuoyuna 

anlatılmasında çok büyük katkısı olduğu-
nu düşünüyorum. 

Bu sempozyumda ortaya konacak görüşle-
rin, ülkemiz ve milletimiz için ufuk açıcı 
olacağına inanıyorum. 

Sempozyumun düzenlenmesinde emeği 
geçenleri tebrik ediyor, konuşmacılara ba-
şarılar diliyorum. 

Türk Tipi Başkanlık 
Sistemi Geliştirebilecek 

Potansiyele Sahibiz

SETA Başkanlık Sistemi Sempozyumu | İstanbul | 27 Mayıs 2015 
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Değerli kardeşlerim, 

Biz bu coğrafyada, tarih boyunca hep, de-
ğişimci, dönüşümcü, reformcu adımların 
öncüsü olmuş bir milletiz.   Selçuklu’ya 
bakınız, Osmanlı’ya bakınız. Bulundukları 
coğrafyalardaki tüm medeniyet değerlerini 
alıp, onları yeni bir terkiple, kendi halkları-
nın ve dünyanın hizmetine sunmuşlardır. 
Ancak, son 150-200 yılda, tarihi çizgimi-
zin dışına çıkarak, birebir uyarlama, tercü-
me, hatta kopya yoluyla kendimize yeni bir 
yol çizilmeye çalışıldığını görüyoruz. Kar-
şılaştığımız sıkıntılar karşısında çözümü 
hep başka adreslerde aradığımız için, bir 
türlü kendimize has yöntemler geliştire-
medik. Halbuki çözüm yolu, Osmanlı Me-
busan Meclisi’nin, İstiklal Harbi’ni veren 
İlk Meclis’imizin duvarında asılı duruyor-
du. Ne yazıyordu orada? Şura Suresi 38’nci 
ayeti yazıyordu: “Onların işleri aralarında 
istişare iledir.” Gözümüzün önündeki bu 
emri uygulamak yerine, çok kıymetli bir 
dönemi, boş tartışmalar, kısır çekişmeler, 
darbeler, krizler arasında heba ettik. 

12 Yıl Önce Siyaset Kurumunun 
İtibarı Yerlerdeydi

Geçtiğimiz 12 yıl, sadece Cumhuriyet dö-
neminin değil, 200 yıllık modernleşme 
tarihimizin de sürekli ertelediği, halının 
altına süpürüp biriktirdiği meseleleri çöz-
mekle geçti.  Biz bu dönemde, sadece geç-
mişte ülkeye verilen zararları telafi etmek-
le kalmadık, aynı zamanda devlet ile millet 
arasındaki bağları da ilmek ilmek yeniden 
dokuduk. Hatırlayınız, 12 yıl önce bu ülke-
de siyasetçilerin, siyaset kurumunun itiba-

rı yerlerde sürünüyordu. Sistem tıkanmış, 
sıkıntılar dağ gibi yığılmıştı. Bu ülke, bu 
millet, vesayet odaklarının, darbecilerin 
oyuncağı haline getirilmişti. 

Daha düne kadar dünyanın en büyük 
devletini yöneten bu millet, IMF memur-
larının iki dudağına bakar duruma düşü-
rülmüştü.  Her şeyimiz ithaldi. Tamam, 
bu ülkede petrol çıkmıyor onu dışarıdan 
alıyoruz da, bu topraklarda Bakan da mı 
yetişmiyordu? Evet. Bu ülkeye dışardan 
Bakan ithal edildiği günleri gördük. 

Milli Şeflik döneminin mirası oligarşik 
yapı, millete efendilik etmeye hevesli yüz-
lerce diktatörü memleketin başına mu-
sallat etti. Bu durum karşısında milletin 
yanında yer alması gereken parlamenter 
sistem, tam tersine, oligarşinin meşruiyet 
aracı haline dönüştü. Kapalı kapılar ardın-
da nice oyunlar oynandı, nice ittifaklar ku-
ruldu. İktidarlarını sürdürmek isteyenler, 
darbecilerle, cuntacılarla, vesayetçilerle, 
mafyayla, çetelerle, teröristlerle anlaşmak-
tan çekinmediler. Dış güçlerle ittifak kur-
dular. Medya zaten kontrolleri altındaydı. 

Bir tek kiminle anlaşmadılar, bir tek kime 
gitmediler biliyor musunuz? Millete gitme-
diler. Ak sakallı ihtiyarı, dili dualı nineyi, 
memuru, işçiyi, esnafı, çiftçiyi; bu memle-
ketin gerçek sahiplerini hep küçümsediler, 
hep sömürdüler. Milletin sözcülüğüne so-
yunan, milletin sesini iktidara taşımak is-
teyen kim varsa, hepsini de bertaraf ettiler. 
Hatta milletin safında olanları, rahmetli 
Menderes gibi, gerektiğinde darağacına çı-
kartmaktan dahi çekinmediler. 
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Biz, işte bu horlanan insanların içinden çı-
kıp geldik, milleti iktidara taşıdık. Evet, bi-
zim iktidarımız milletin iktidarıdır. Onun 
için bu kadar çok direnişle, tehditle, sal-
dırıyla, kumpasla karşılaştık. Biz, milletle 
devlet arasındaki bağı güçlendirdikçe, dar-
becilerin, vesayetçilerin gücü azaldı. 

Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi, işte bu 
darbecilerin, vesayetçilerin önlerinin ebe-
diyen kesilişinin, takatlerinin tamamen bi-
tişinin ilanı olacaktır. Bu tarihi değişimle, 
menfaat şebekelerinin iktidarını, bir daha 
geri geri dönüşü olmayacak şekilde yıkmış, 
Yeni Türkiye’nin önünü açmış olacağız. 

Değerli arkadaşlar,

Başkanlık Sistemi, bugün dünyanın pek 
çok ülkesinde başarıyla uygulanan bir 
yönetim modelidir. Dönem Başkanlığı-
nı yürüttüğümüz G-20 ülkelerinden 10 
tanesi Başkanlık sistemiyle yönetiliyor. 
Dünyanın en büyük ülkesi kabul edilen 
Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık sis-
teminin, adeta amiral gemisi konumunda. 
Avrupa’nın en önemli ülkelerinden Fransa, 
Yarı Başkanlık sistemini, uzun süredir ba-
şarılı şekilde devam ettiriyor. Rusya, aynı 
modeli uyguluyor. Güney Kore, yine bu yö-
netim tarzını benimsemiş ülkelerden biri. 
Güney Amerika ülkelerinin pek çoğu, yine 
Başkanlık sistemini tercih etmiş durumda. 

Başkanlık Talebimiz, Dünyada Bir 
Üst Lige Çıkmanın Hamlesidir

SETA’nın hazırladığı “Dünyada Başkanlık 
Sistemi Uygulamaları Raporu”nda bu ör-
nekler detaylı şekilde inceleniyor. Benim 

burada özellikle ifade etmek istediğim hu-
sus şudur. Türkiye, bu talebiyle, dünyada 
bir alt lige değil, bir üst lige çıkmanın ham-
lesini yapıyor. 

Elbette siyasal sistem tercihi ve uygulama-
ları, ülkelerin kendi tarihi, sosyal ve siyasi 
birikimlerine, ihtiyaçlarına bağlı olarak 
şekilleniyor. Ülkemizde bugün uygulanan 
parlamenter sistem, diğer hangi ülkede-
kiyle aynıdır? Parlamenter sistemin beşiği 
olan İngiltere’deki pratikle, ülkemizdeki 
uygulama arasında çok ciddi farklılıklar 
vardır. Hiç şüphesiz Başkanlık sisteminde 
de bu şekilde olacak. 

Bizim, Türkiye’nin kendi şartlarına göre 
bir Başkanlık Sistemi istememizi de eleşti-
renlerin, bugüne kadar parlamenter sistem 
konusunda benzer bir beyanlarını duyma-
dık. Bu eleştiriyi, kendine güvensizliğin, 
son 200 yıllık hastalığımız olan taklitçili-
ğin, tercümeciliğin bir tezahürü olarak gö-
rüyorum. Açıkçası, çok da ciddiye almıyo-
rum. Önemli olan genel prensiplere, genel 
çerçevede uygun şekilde hareket etmektir. 

Bizim, kendi ihtiyaçlarımıza, kendi biriki-
mimize uygun şekilde, milletimizin tasvip 
ettiği Türk tipi Başkanlık sistemi gelişti-
rebilecek potansiyele sahip olduğumuza 
inanıyorum. Her sistem gibi Başkanlık 
sistemleri de kendi içlerinde krize girebi-
lir. Cumhuriyet tarihine baktığımızda, Baş-
kanlık sisteminin önündeki kriz ihtimali-
nin, parlamenter sistemde yaşadığımız 
krizlerle karşılaştırıldığında, çok daha az 
olduğunu görürüz. 
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Bizim Başkanlık sistemi konusundaki 
ısrarımızın en başta gelen sebebi de, is-
tikrar ve güven ortamının sağlanmasına 
yapacağı güçlü katkıdır. Bizim istikrar 
ve güven ikliminin önemine yaptığımız 
vurguya itiraz edenler olduğunu görüyo-
ruz. Onlara göre, her şey istikrar değilmiş. 
Başkanlık Sistemine karşı çıkmak adına, 
istikrarı gözden çıkartacak kadar gözleri-
ni karartmış durumdalar. 

Halbuki, Türkiye’nin son 12 yılda sağladı-
ğı istikrar ve güven ortamı sayesinde elde 
ettiği kazanımlar ortada. Milli Gelirini 230 
milyar dolardan 800 milyar dolara, ihraca-
tını 36 milyar dolardan 158 milyar dolara 
çıkarmış bir Türkiye var. Bu açık gerçeğe 
rağmen, sadece ve sadece bize olan, iktidar-
daki partiye olan düşmanlıkları yüzünden 
ülkenin kazanımlarını tehlikeye atmaktan 
kaçınmıyorlar. Başkanlık sistemine karşı 
çıkmalarının sebebi ilkesel değil kişiseldir. 
Bilseler ki bu sisteme geçildiğinde kendi 
güdümlerindeki bir isim oraya seçilecek, 
inanın bana, hepsi de en büyük Başkanlık 
Sistemi savunucusu kesilir. 

Bugün Başkanlık sistemine kim karşı çıkı-
yor diye bakıyoruz, en başta, “Benim cena-
zemi Kilise’den kaldırın” diye vasiyette bu-
lunan yazarın medya grubunu görüyoruz. 
Aynı medya grubu, Mısır Cumhurbaşkanı 
Mursi’ye istenen idam cezasını, “Yüzde 52 
ile seçilen Cumhurbaşkanına idam” başlı-
ğıyla vererek, kendince bizi tehdit etmeye 
kalkmıştı. Aynı grubun yazarları yıllarca 
bizi “Menderes’in akıbeti”yle tehdit etmiş-
lerdi. Bunların Başkalık Sistemine karşı 
çıkmaları, demokrasiye olan bağlılıkların-
dan değil, darbecilere olan aşklarından. 

Başka kim karşı çıkıyor Başkanlık Siste-
mine? Sandıktan ödü patlayan siyasetçiler 
karşı çıkıyor. Çünkü milletin karşısına çık-
maya yüzleri yok. 10 Ağustos seçimlerin-
de gördük. Kendileri aday olmaya cesaret 
edemedikleri için, güya bir çatı adayı bul-
dular, ama o çatı başlarına çöktü. 

İstikrarı Kalıcı Kılmak İçin 
Başkanlık Sistemi Diyoruz

Bugün burada Başkanlık Sisteminin ne 
olduğu, dünyadaki uygulamaları, avan-
tajları, dezavantajları hepsi konuşulacağı 
için, bunların detayına girmiyorum. Ama, 
Türkiye için Başkanlık Sistemi ısrarımızın 
en başta gelen sebebinin, istikrar ve güven 
iklimini kalıcı kılmak olduğunun bilinme-
sini istiyorum. 

Bu milleti, 1940’ların Milli Şef uygulama-
larına, 1970’lerin, 1990’ların koalisyon 
günlerine layık görenler, elbette Başkanlık 
sistemine karşı çıkacaklar. Biz, Türkiye bir 
daha o günleri yaşamasın diye Başkanlık 
Sistemi istiyoruz ve bu talebimizi her fır-
satta ifade etmeye devam edeceğiz. 

“Başkanlık Sistemi diktatörlüğü getirir, 
padişahlığı getirir” diye tutturuyorlar. 
Bunlar, İnönü’nün Milli Şefliğiyle Baş-
kanlık Sistemini birbirine karıştırıyorlar. 
Diktatörlük görmek isteyen gitsin, Milli 
Şeflik dönemine baksın, kendi tarihine 
baksın. Merak etmesinler, milletin seçtiği 
ve millete hesap veren Başkan’dan dik-
tatör çıkmaz. Bu millet, geçmişte farklı 
unvanlarla başına musallat olan dikta-
törlerden çok çekti, yenisine izin vermez. 
Biz de zaten, sadece devletin değil, onunla 
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birlikte milletin temsilcisi olacak bir Baş-
kanlık sistemi arzu ediyoruz, bunun için 
çaba gösteriyoruz. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye’de, 10 Ağustos 2014 tarihiyle, yeni 
bir dönemin kapıları açıldı. Bunu herkesin 
kabul etmesi ve kendini buna göre hazırla-
ması gerekiyor. Milletimiz, Cumhurbaşka-
nını doğrudan kendi seçerek elde ettiği bu 
kazanımdan geriye gidişe kesinlikle izin 
vermez. Tam tersine, bu sürecin tamama 
erdirilerek, ülkenin bir an önce Başkanlık 
Sistemine geçmesi, milletimizin en büyük 
beklentisidir. Yeni Türkiye’nin inşası süre-
cinde Yeni Anayasa’nın ve Başkanlık Siste-
mine geçişin önünde duracak herkes, so-
nunda kaybetmeye mahkûmdur. 

Yeni Türkiye, en çok çocuklarımız, gençle-
rimiz için önemlidir. Biz, gelecek nesiller, 
darbecilerin, vesayetçilerin, paralel örgüt 
gibi ihanet şebekelerinin ağına düşmesin 
diye Başkanlık Sistemi istiyoruz. Şahsımız 
için değil, milletimiz için Başkanlık Siste-
mi diyoruz. 

Burada bir hususu vurgulamak isterim. Ya-
şadığımız seçim süreci dahi, parlamenter 
sistemin, öyle iddia edildiği gibi, Başkan-
lık Sisteminden daha kontrollü, daha den-
geli olmadığını göstermeye yetiyor. Miting 
meydanlarına bakıyoruz; ortalık hesap-
sız, kitapsız, bol keseden vaatlerden geçil-
miyor. Yolda akıllarına geleni meydanda 
proje diye anlatıyorlar. Niçin biliyor mu-
sunuz? Çünkü, nasıl olsa iktidara geleme-
yeceklerini, dolayısıyla vaat ettiklerinden 
sorumlu tutulmayacaklarını biliyorlar.  

Milletimiz elbette bunlara inanmıyor, iti-
mat etmiyor. Ama biz buradaki istismarı 
görmezden gelemeyiz. Milletin duyguları-
nı, beklentilerini, umutlarını, hayallerini 
istismar ederek siyaset yapmak, bizdeki 
parlamenter sistem uygulamasının en bü-
yük zaafıdır. Başkanlık Sisteminde böyle 
bir şey asla mümkün olmaz. Çünkü, bu sis-
temde yüzde 50+1 oyla seçilmek zorunda-
sınız. Yani, en azından ikinci turda ikili bir 
yarış söz konusudur. Kazanan, söyledikle-
rini yapmakla mükelleftir.  Yapmazsa, mil-
let onu sandığa gömer. 

Parlamenter sistemde, böyle bir durum 
olmadığı için, işte son 12 yılda pek çok 
örneğini daha gördüğümüz nice çarpıklık 
yaşadık, yaşıyoruz. Karşımızda, her seçim-
de olmayacak sözlerle milletin karşısına 
çıkan, her seçimde kaybeden ama sürekli 
yerini, koltuğunu koruyan genel başkanlar 
var. Dünyanın neresinde tüm hayatı başa-
rısızlıklarla dolu olan genel başkanlar bu 
kadar uzun süre yerlerini koruyabilir? Biz-
deki parlamenter sistem uygulaması işte 
buna imkân veriyor.  Buna da özgürlük di-
yorlar, demokrasi diyorlar. Başarısızlığın, 
milletin gözünün içine bakarak yalan söy-
lemenin özgürlüğü olur mu?

Popülist Siyaset Anlayışı ve 
Parlamenter Sisteme Bir Son 
Vermeliyiz

Türkiye’de artık bu popülist siyaset anlayı-
şına ve buna imkân sağlayan parlamenter 
sisteme bir son vermeliyiz. Mevcut sistem-
de ülkeye yön vermeye, istikamet belirle-
meye heveslenenler kimler diye baktığı-
mızda, “Cebrail parti kursa oy vermem” 
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deyip, tüm muhalefet partilerinin arkasın-
da, içinde olanları görüyoruz. Aynı şekilde, 
“Kıblemiz Taksim’dir” diyenleri, Diyanet’i, 
İmam Hatipleri kapatmayı taahhüt eden-
leri, sokakları yakma-yıkma çağrısı yapan-
ları görüyoruz. Musluklardan kan akıtan, 
milleti alenen tehdit eden afişlerle seçim 
propagandası yapıp Başkanlık Sistemine 
karşı çıkanların asıl niyetini milletimiz 
gayet iyi biliyor. Milliyetçi olduğu iddiasıy-
la halkın karşısına çıkıp, Pensilvanya’nın 
güdümüne girenlerin, bölücü örgütün 
desteklediği partiyi Meclis’e sokmaya çalı-
şanların Başkanlık Sistemine karşı çıkma-
larının sebebini çok iyi biliyoruz. 

Ülkenin seçilmiş Başbakan’ına, hüküme-
tine darbe teşebbüsünde bulunanlar, dar-
becilerle kapalı kapılar ardında iş çeviren-
ler, “Başkanlık sisteminin karşısında biz 
dururuz” diyorlar. Bunların hepsi de Eski 
Türkiye’nin alışkanlıkları. İnşallah 7 Ha-
ziran seçimleri, işte tüm bu anlayışların 
tükenişinin tescili, aynı zamanda yeni bir 
başlangıcın da müjdecisi olacaktır. 

27 Mayıs ile birlikte açılan parantez, ham-
dolsun 10 Ağustos’ta milletin seçimiyle ka-
panmaya başladı. 7 Haziran seçimleri, 27 
Mayıs’la birlikte, milletimizi köklerinden 
koparmaya yönelik tüm girişimlerin de 
nihayet bulduğu gün olacaktır. Bu tarihi 
hesaplaşmanın, Eski Türkiye kalıntılarıyla 
olan mücadelenin milletimize hayırlı ol-
masını diliyorum. 

Bu düşüncelerle Türkiye’de Başkanlık Sis-
temi Sempozyumu’nun başarılı geçmesini 
temenni ediyor, konuşmacılara başarılar 
diliyorum.

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli kardeşlerim, Ziraat Bankası’nın 
değerli çalışanları, çok değerli mensupları, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyor, Ziraat Katılım’ın 
ülkemiz, milletimiz için hayırlı olmasını 
diliyorum.

Böylesine önemli bir projeyi hayata geçire-
rek, Türkiye’nin finans sektörüne farklı bir 
açılım sağlayan herkesi gönülden tebrik 
ediyorum.

Ziraat Katılım’ın, bu sektörün büyümesine 
ve gelişmesine katkı sağlamasını temenni 
ediyorum. Kamunun bu alandaki ilk kuru-
luşu olarak sektöre giren Ziraat Katılım’ın, 
diğer kamu bankalarına da örnek olacağı-
na inanıyorum. 

Değerli dostlar, 

Ziraat Bankası, 152 yıllık yaşıyla, son dö-
nem Türk tarihinin en önemli dönüm nok-
talarına şahitlik etmiş bir kuruluşumuz. 

Ziraat Katılım’ın Amacı Bu 
Sektörü Büyütmek Olmalıdır

Ziraat Katılım Bankası Açılış Töreni | İstanbul | 29 Mayıs 2015 
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Ziraat Bankası’nın, tarihi bir anlamda 
Türkiye’nin finans tarihidir. 1863 yılında 
Ziraat Bankası’nın ilk nüvesi olan Menafi 
Sandıkları kurulduğunda, Osmanlı ekono-
misi adeta iflasın eşiğine gelmişti. İlk dış 
borcun alındığı 1854’ten itibaren geçen 
süre içerisinde devlet, bildiğiniz gibi Gala-
ta bankerlerinin ve tefecilerin eseri haline 
dönüşmüştü. Artık devlet, en yüksek faizle 
dahi borç bulamaz bir hale gelmişti. Ban-
kerler ve onların oluşturduğu güç zincir-
leri, kredi açarak ya da kredi musluklarını 
kısarak Osmanlı maliyesini istedikleri gibi 
yönlendirebiliyorlardı. Günde 1 para he-
sabıyla, yıllık yüzde 900 oranlarına varan 
faizler söz konusuydu. Sadece devlet de-
ğil, millet de borç batağındaydı. Borçları-
nı ödemekte zorlanan çiftçiler, ürünlerini 
daha hasattan önce tefecilere kaptırıyordu. 
İşte böylesi meşakkatli bir zamanda kuru-
lun Menafi Sandıkları, milli bankacılığın 
da ilk örneğini oluşturuyordu. 

Ziraat Bankası Kara Gün 
Dostudur

15 Ağustos 1888’de Menafi Sandıklarının 
yerini, modern bir finans kuruluş olarak 
Ziraat Bankası aldı. Bugün Ziraat Ban-
kası sadece bir banka değil, bir kara gün 
dostudur, çiftçi dostudur, esnaf, sanayici, 
tüccar, ihracatçı dostudur. Paradan para 
kazanma hırsıyla değil, tarımı, sanayiyi, 
ticareti destekleme gayesiyle çalışan Zi-
raat Bankası’nın asli vazifesini hiçbir za-
man unutmadık, unutmayacağız. Ziraat 
Bankası’yla birlikte, diğer kamu banka-
larımız da kuruluş amaçlarına uygun bir 
şekilde çalışmalarını yürütüyor ve gurur 
kaynağımız oluyor.

12 yıl öncesinin Türkiye’si, adeta Ziraat 
Bankamızın kuruluş yıllarının Türkiye’si 
gibiydi. O günleri şöyle bir hatırlaya-
lım, zaman tünelinde şöyle bir geri gide-
lim. 2001 yılında gecelik faizlerin yüzde 
7500’e kadar çıktığı bir krizi yaşamıştık. 
Hükümete geldiğimizde, bu krizin etki-
leri halen yoğun bir şekilde devam edi-
yordu, Türkiye her anlamda durma nok-
tasına gelmişti. Düşünebiliyor musunuz, 
IMF’den borç dilenebilmek için, bu ül-
keye dışarıdan bir Ekonomi Bakanı ithal 
edilmişti. Esnaf, işçi, memur, iş adamı, 
çiftçi, emekli, hepsi kan ağlıyordu, böyle 
bir dönemi yaşıyoruz. Her gün bir banka-
nın batış haberini alıyorduk, geldiğimizde 
25 banka batmıştı. Devletin Sırtında yak-
laşık 40 milyar dolar bir borç yükü vardı. 
Kamu bankalarının içi boşaltılmıştı. 2002 
sonunda, sadece Ziraat Bankası’nın gö-
rev zararı 16 milyar liraydı. Banka, çiftçi-
ye kredi vermiyor, verdiği zaman da çok 
yüksek faiz oranı uyguluyordu. Ama buna 
rağmen görev zararından kurtulamıyor-
du. Çiftçiden, esnaftan alınan yüksek faiz-
le elde edilen kaynak ise, bütçenin açığını 
kapatma kullanılıyordu. 16 milyar lira gö-
rev zararıyla devraldığımız Ziraat Banka-
sı, bugün, hem asli görevini bihakkın yeri-
ne getiren, hem de çok ciddi kâr eden bir 
banka haline geldi. Ziraat Bankası, bugün 
ülkemizde finans kuruluşları içerisinde 
bir numaraya oturmuş vaziyette.

12 yıl önce çiftçiye yüzde 59 faiz oranıyla 
kredi veriliyordu. Şu anda yüzde 0 ile 8 ara-
sında bir faiz oranıyla çiftçiye kredi verili-
yor. Bankamız, Anadolu ve Trakya’nın her 
köşesinde, Ortadoğu’dan Balkanlar’a, Ku-
zey Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar geniş bir 



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru

337

coğrafyada Türkiye’nin yüzü, Türkiye’nin 
gücü olarak faaliyet gösteriyor.

Yeni Türkiye Bazılarının  
Kabusu Oldu

Değerli dostlar, 

Türkiye’deki huzur, istikrar ve güven or-
tamı, 78 milyon vatandaşımızın geleceğe 
ilişkin umutlarını artırmıştır. Ancak, bazı-
ları bu ortamdan çok ciddi şekilde rahatsız 
oluyor. Bu ülkede, yüksek faizden rant elde 
eden tefeciler var, onlar rahatsız oldular. 
Kaos ortamından, gerilimden, belirsizlik-
ten rant sağlayanlar vardı, onlar rahatsız 
oldular. Gençlerin canından, şehitlerimi-
zin kanından rant sağlayanlar vardı, huzur 
ortamından onlar da rahatsız oldular. 

‘Yeni Türkiye’, halkımızın ümidi olurken, 
bazılarının da kabusu haline geldi. Allah 
vermesin, Türkiye’yi düşman işgal etse, 
önce bu ülkenin milli kurumlarına, strate-
jik kuruluşlarına saldırılır değil mi? Milli 
İstihbarat Teşkilatımıza, milli bankaları-
mıza, milli projelerimize saldırdılar. Gezi 
olaylarında ekonomiyi durdurma çağrısı 
yaptılar. Biliyorsunuz, paralel ihanet çete-
sinin 17-25 Aralık darbe sürecinde hedef 
aldığı kurumlardan biri de, kamu bankala-
rımızdı. Bilhassa Ziraat Bankamıza olma-
dık iftiralar, çamurlar attılar. Aynı şekilde 
Halk Bankası’na bu çamurları attılar. 

Aynı şekilde, bugün bizi Mursi’nin akıbe-
tiyle tehdit eden gazete, geçen yıl da Ziraat 
Bankası New York şubesini itibarsız hale 
getirmeye çalışıyordu. Olağan bir deneti-
mi, Amerika’dan Ziraat Bankası’na büyük 

darbe manşetleriyle ve adeta sevinçle ver-
diler. Gaflet veya gafleti tembihle, cehaleti 
talimle çözebilirsiniz, ancak ihanetin ilacı 
yoktur. Maalesef bunlar, böyle acınası du-
rum içerisine girdiler. Hamdolsun, milleti-
miz bunların gerçek yüzünü görüyor, bun-
ların yalanlarına da asla itibar etmiyor. 
Onlar saldırdıkça, Ziraat Bankası gibi ku-
rumlarımıza milletimiz daha güçlü şekilde 
sahip çıktı. 

Eski Türkiye artıklarının saldırılarına 
rağmen, Ziraat Bankamız millete hizmet 
yolunda kararlılıkla yürüyor. Bankamız, 
bilançosunu büyültmek için ihtiyaç duy-
duğu kaynakların çeşitlendirilmesinde 
önemli mesafeler kaydetti. Güçlü mevduat 
tabanının yanı sıra; yurt dışından temin 
ettiği fonlarla, reel sektörün finansmanı 
konusundaki kabiliyetini artırdı. Az önce 
Genel Müdürümüz ve Katılım Bankası 
Genel Müdürümüzle, Ziraat Tekafülü’ün 
de kurulması yönünde fikir alışverişinde 
bulunduk. Bu adımın atılmasında büyük 
fayda var. Ziraat Finans Grubu’yla ilgili ça-
lışmaların kısa sürede nihayetleneceğine 
inanıyorum.

Ziraat Bankası, nasıl bundan 152 yıl önce, 
ülkenin ve milletin sömürüldüğü bir or-
tamda ilk milli banka olarak kurulmuşsa, 
şimdi de tarihi bir adım atıyor. Tabii bunu 
süratle Halk Katılımın, aynı şekilde Vakıf 
Katılımın devam ettirmesi ve bitirmesi ge-
rekiyor. Yani 3 kamu bankasının bu alanda 
yer alması gerekiyor.
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Ziraat Katılım Bankamız Öncü 
Olacak

Bugün, faizsiz bankacılık alanında da 
hizmet verecek olan Ziraat Katılım Ban-
kamızın açılış törenini yapıyoruz. Hazine 
tarafından 675 milyon lira sermayeyle 
kurulan bu Katılım Bankamız, 6 ay gibi 
çok kısa sürede hayata geçirildi, bunun 
için kendilerini tebrik ediyorum. Eminö-
nü’ndeki ilk şubeyi, kısa sürede yenileri-
nin takip edeceğine ve yılsonundaki 20 
şube hedefine süratle ulaşılacağına inanı-
yorum. Önümüzdeki yıl 50, 2018 yılında 
170 ve 2023’te 500 şubeye ulaşması plan-
lanan Katılım Bankamızın örnek ve öncü 
bir kuruluş olarak yoluna devam etmesini 
diliyorum.

Ziraat’ın amacı; bir defa katılım bankacı-
lığının finans sektöründe halen sahip ol-
duğu yüzde 5’lik paya ortak olmak değil, 
bu sektörün büyümesine katkı sağlamak 
olmalıdır. Bilhassa yurt dışında yatırım 
imkânları arayan, faizsiz bankacılık fonla-
rının ülkemize çekilmesi hedeflenmekte-
dir. Batı’da 2007’de başlayan finans krizi, 
katılım bankacılığını güçlü bir alternatif 
olarak öne çıkardı. Ülkemizde de, bilhas-
sa faiz konusunda hassasiyeti olan vatan-
daşlarımıza, katılım bankaları önemli bir 
alternatif hizmet sunuyor. Katılım banka-
ları, faiz yerine ortaklığa dayalı iş modelle-
riyle, esnaf ve sanatkârlarımızın önüne de 
yeni ufuklar açıyor. 

Biliyorsunuz, İstanbul’un finans merke-

zi olması için var gücümüzle çalışıyoruz. 

Bugün örneğin Londra, faizsiz bankacılı-

ğın önemli bir merkezi konumunda. Niye 

Londra olsun da, İstanbul olmasın? Bu işin 

çoktan, İstanbul tarafından organizesi ve 

bir çekim alanı haline getirilmesi gereki-

yordu, bu bizim bir eksiğimizdir. Bunu 
başarmamız lazım, İstanbul bu alanda hak 
ettiği yeri almalıdır. Komşularımız, yakın 
coğrafyamız, bölgemizdeki yatırımcılar 
böyle bir arayışın içindeler. Bu fırsatı layı-
kıyla değerlendirmeliyiz diye düşünüyo-
rum. Bunun için hedeflerimizi yüksek tut-
mamız gerekiyor. Katılım bankacılığının 
sektörde halen yüzde 5 düzeyinde olan pa-
yını, 2023 yılında yüzde 15’e, hatta yüzde 
20’ye çıkarmalıyız. Ben, bu alanda gerçek-
ten sektörün içinde olanlara güveniyorum.

Ziraat Bankası’nın finans sektöründe üst-
lendiği öncü rol sebebiyle, katılım ban-
kacılığı alanında da başarılı olacağına 
yürekten inanıyorum. Bu güzel hizmete, 
hayata geçmesinde emeği geçen Sayın 
Başbakan Yardımcımız ve Sayın Genel 
Müdürümüz başta olmak üzere herkese 
teşekkür ediyorum.

Bir kez daha Ziraat Katılım Bankası’nın ül-
kemiz, milletimiz, bölgemiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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İstanbul! Ey aziz İstanbul, seni yürek-
ten selamlıyorum İstanbul. Seni mu-
habbetle selamlıyorum, ey şehirlerin 
annesi İstanbul.

Seni bütün ilçelerinde, bütün semtlerin-
le, bütün sokaklarınla selamlıyorum. Seni 
yedi tepenle, göğe uzanan minarelerinle, 
toprağın altındaki manevi hazinelerinle 

selamlıyorum. İstanbullu tüm kardeşleri-
mi gönülden selamlıyorum.

Cenabı Allah, Kuranı Kerim’de, “İnna Fe-
tahna Leke Fethan Mübina… Ve Yensu-
rakellahü Nasran Aziza…” buyurmuştur.  
Yani, “Doğrusu biz sana apaçık bir fetih 
ihsan ettik ve sana Allah şanlı bir zaferle 
yardım eder...” 

562 Yıldır Yanan Fetih Işığını 
Söndürmek İsteyenlere Asla 

Meydanı Bırakmayacağız

İstanbul’un Fethi’nin 562. Yıl Dönümü Töreni | İstanbul | 29 Mayıs 2015
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Ve sevgililer sevgilisi Paygamberimiz, 
“Letüftehanne’l Kostantıniyye. Le Ni’mel 
Emrü Zalike’l Emr Ve Le Ni’mel Ceyşü 
Zalike’l Ceyş” demiştir. Yani “Kostantini-
ye bir gün fetih olunacaktır, onu fetheden 
komutan ne güzel komutan, onu fetheden 
ordu ne güzel ordu.” demiştir

Fethin 562. yıl dönümü mübarek olsun. Al-
lah o fetheden komutandan, onu fetheden 
ordudan razı olsun.

Ya Rabbi, sen bu aziz şehri koru. Bu aziz 
şehrin minarelerini ezansız bırakma ya 
Rabbi. Bu aziz şehrin mihraplarını secde-
siz bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi, bu şehrin 
güzel camilerini cemaatsiz bırakma.

Değerli kardeşlerim,

Bugün fethin 562. yıl dönümünü farklı 
kutluyoruz, istedik ki çok farklı bir kutla-
ma olsun.

Bu şehri ezanla, namazla buluşturan Fatih 
Sultan Mehmet Han’dır. Bu şehri Müslü-
manlıkla buluşturan dili dualı, alnı secdeli, 
yüreği imanlı Fatih’in ordusudur. Biz Fatih 
Sultan Mehmet Han’dan razıyız ya Rabbi. 
O muazzez neferlerden, o aziz şehitlerden 
sen de razı ol ya Rabbi. O güzel ordudan 
sen de razı ol Allah’ım. Çağ kapatıp çağ 
açan, köhne ve karanlık bir devri medeni-
yet ışığıyla buluşturan Sultan Fatih’ten sen 
de razı ol ya Rabbi.

Kardeşlerim,

İstanbul, her karışı, sadece şehit kanla-
rıyla değil, şehit bedenleriyle de örülü bir 

şehirdir. İstanbul’un fethinde şehit olan 
askerler, Fatih’in emri üzerine kanların 
aktığı yere defnedildiler. Bugün Rumeli 
Hisar’ından Aksaray’a kadar tüm yollar, 
tüm sur dipleri, tüm ormanlar şehit beden-
lerini misafir ediyor. İstanbul’un bugünkü 
semt isimlerinin pek çoğu, şehrin fethinde 
görev alan komutanlardan geliyor, Koca-
mustafapaşa, Davutpaşa, Altunizade, Kuz-
guncuk, Bebek ve daha pek çok semt ismi 
fethin yadigârıdır. Bizi, bu kahramanların 
hatırlarından ayrı koyma ya Rabbi. Bura-
da, İstanbul’un fethinin 562. yıl dönümün-
de, İstanbul’un huzurunda ya Rabbi, bizi 
Fatih’ten nasipsiz bırakma.

Bu Şehre Namahrem Elinin 
Uzanmasına Asla İzin 
Vermeyeceğiz

Burada, Rabbimizin huzurunda söz veri-
yoruz, bu şehre namahrem elinin uzanma-
sına asla izin vermeyeceğiz. Ezanlarımıza 
söz söyleyen dillere geçit vermeyeceğiz. 
Fatih’in ve sancağımızın yere düşmesine 
asla müsaade etmeyeceğiz. Şehitlerimizin, 
gazilerimizin ruhlarını asla muazzep etme-
yeceğiz. Bu aşkla, bu inançla bu yolda in-
şallah yürümeye devam edeceğiz.

Bilesiniz ki, “Zulüm 1453’te başladı”, “Pon-
tus soykırımı, Ermeni soykırımı” diyen 
hainlere göz yummayacağız. İstanbul’u 
ulu mabetlerde, kutsal emanetler başında 
kesintisiz Kur’an okunan bir şehir olmak-
tan çıkarmaya çalışanlara imkân tanıma-
yacağız. İstanbul’un yüreğinde 562 yıldır 
yanan fetih ışığını söndürmek isteyenlere 
asla meydanı bırakmayacağız. Bu ülkeyi 
bölmek, bu milleti parçalamak için her 
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yola başvuranlara yol vermeyeceğiz. Söz 
veriyor musun İstanbul? Söz veriyor mu-
sun Türkiye? Şahit ol ya Rab, şahit ol ya 
Rab, şahit ol ya Rab.

Değerli kardeşlerim,

Buradaki bu kardeşler topluluğu, fethin 
ne olduğunu gayet iyi bilir. Fethin ne ol-
duğunu kavramak, daha iyi anlamak için 
şöyle bir kendi tarihimize, medeniyetimi-
ze dönüp bir bakmak mecburiyetindeyiz. 
Fetih nedir? Fetih, hicrettir, iki cihan Ser-
verine, Hazreti Ebubekir sadakatiyle yol-
daşlık etmektir. Fetih, Mekke’dir, Allah’ın 
yeryüzündeki evi olan Kabe’yi tüm putlar-
dan temizlemektir. Fetih, Kudüs’tür, Haz-
reti Ömer’in, Hristiyan’ıyla, Yahudi’siyle 
tüm inançlara saygı içinde, ilk kıblemiz 
Mescid-i Aksa’ya İslam mührünü vurma-
sıdır. Fetih, Endülüs’tür, Kurtuba’sıyla, 
Granada’sıyla dünyanın en güzel mimari-
sini, edebiyatını, kültürünü inşa etmektir. 
Fetih, Semerkand’dır. Fetih, Buhara’dır, 
Orta Asya’nın bozkırlarında, tarihin en 
büyük medeniyetlerinden birini kurmak-
tır. Fetih, Selahaddin Eyyubi’dir, uhuvvet 
içinde Kudüs’te yeniden İslam bayrağını 
dalgalandırmaktır. Fetih, Alparslan’dır, 
Anadolu’nun kapılarını Viyana önlerine 
kadar bu kutlu millete açmaktır. Fetih, Os-
man Gazi’dir, insanı yaşat ki devlet yaşa-
sın diyen Şeyh Edebali’den alınan feyizle 
3 kıta, 7 iklimi kaplayacak çınarı toprakla 
buluşturmaktır. Fetih, hazırlıktır, Sultan 
İkinci Murat’ın daha 12 yaşındaki oğlu 
İkinci Mehmet’e tahtı bırakmasıdır. Elbet-
te fetih, Fatih Sultan Mehmet’tir, 21 ya-
şında, bin yıllık Bizans’ı yıkıp dünyanın 
en gözde şehri İstanbul’la kucaklaşmak-

tır. Fatih, İstanbul’u 1453’te fethetti, ama 
fetihler öncesi ve sonrasıyla hep devam 
etti, Yavuz Sultan Selim’le, Kanuni Sultan 
Süleyman’la, Dördüncü Murat’la, İkinci 
Abdülhamid’le fetihler hep devam etti. Fe-
tih, Çanakkale’dir, fetih Kut’ül Ammare’dir, 
en zor zamanlarda dahi tüm dünyaya mey-
dan okuyabilme cesareti, azmi, dirayeti 
göstermektir.

Fetih, Kurtuluş Savaşımızdır, yokluk için-
de, kıtlık içinde cihan imparatorluğunun 
küllerinden yeni bir devlet kurabilmektir. 
Fetih, 14 Mayıs 1950’dir, milletin iradesine 
sandıkta sahip çıkmasıdır. Fetih, 1994’tür.

Değerli kardeşlerim,

İstanbul’a, bu kutlu beldeye, Fatih’in mira-
sına hizmet etmektir fetih. Fetih, Türkiye’yi 
yeniden ayağa kaldırmaktır. 12 yıldan beri 
bu ülkenin, bu milleti makus talihini tersi-
ne çevirmek, bunun için mücadele etmek-
tir fetih. Fetih, inşallah 7 Haziran’dır. ‘Yeni 
Türkiye’ yolunda bu önemli dönüm nok-
tasını birlik, beraberlik, kardeşlik içinde 
başarıyla geçmektir. Fetih, yeniden diriliş 
için, yeniden yükseliş için bir olmaktır, iri 
olmaktır, diri olmaktır, kardeş olmaktır ve 
hep birlikte Türkiye olmaktır.

Ecdadımız “Güçlü Olan Yaşatır” 
Anlayışıyla Fethe Sahip Çıkmıştır

Değerli kardeşlerim,

Fethin ruhunu anlamak için, bu mübarek 
zaferin nasıl kazanıldığını iyi bilmek ge-
rekiyor. Fatih Sultan Mehmet, son hücum 
için hazırlıklarını yaptıktan sonra, 28 Ma-
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yıs akşamı tüm komutanlarını kararga-
hında toplamıştı, burada 29 Mayıs’ta ni-
hai hücumun yapılacağı müjdesini veren 
Fatih, onlara şöyle sesleniyordu: “Ey be-
nim paşalarım, beylerim, ağlarım, silah 
arkadaşlarım; adı bütün cihanda ün sal-
mış İstanbul gibi bir şehri zapt edecek-
siniz. İstanbul’un adı geçen yerlerde, o 
şehri zapt eden kahramanlar olarak şan 
ve şerefle anılacaksınız.” Devam ediyordu 
Fatih: “Bize daima pusular hazırlayan bu 
şehri fethettikten sonra emin yaşayabile-
ceğiz. Kapımızı açık bırakabileceğiz.”

Fatih harbin 3 şeye bağlı olduğunu söylü-
yordu; yılmamak, namus, itaat. Fatih ko-
nuşmasını, “Hücum emri verildikten sonra 
sizindir” diyerek bitiriyordu.

Fetih ruhunu, fetih şuurunun nasıl olduğu-
nu görüyorsunuz değil mi?  O geceye şahit 
olanlar, İstanbul surları önlerindeki man-
zarayı şöyle anlatıyorlardı: Gece çöktüğü 
zaman Sultan’ın karargâhı bir ışık denizi 
kadar göz alıcıydı. Surların üstündeki ku-
şatılmışlar, vadilerde meşalelerin tutuşma-
sını, boru ve davul seslerini titreşe titreşe 
seyrediyorlardı. Gece yarısı tüm ışıklar ve 
tüm sesler bir anda kesildi, bu sessizlik 
ve karanlık biraz önceki manzaradan çok 
daha korkunç tesir yaptı.

Kardeşlerim,

Şu anda biz oralara uzak bir yerde değiliz, 
işte o surlar burada. Gün ağarmadan ilk 
hücum emri verildi. Evet, bizlerin Fatih’in 
bu sözlerinden, fetih öncesindeki bu man-
zaradan çıkartacak çok dersimiz var. Bizim 

inancımız, elinden ve dilinden emin olu-
nan insanların inancıdır. Bizim medeniye-
timiz, kapısı da, gönlü de herkese açık olan 
insanların medeniyetidir. Ecdadımız güçlü 
olan yaşar anlayışıyla değil, güçlü olan ya-
şatır anlayışıyla fethe sahip çıkmıştır; biz 
buyuz. Biz de, bugüne kadar nasıl olduysa, 
bundan sonra da yaşatmak için güce talip 
olmayı sürdüreceğiz.

Bu ülkeyi yönetme sorumluluğunu üst-
lendiğimizde biz de aynı anlayışla hareket 
ettik. Darbecilerle bunun için mücadele et-
tik, cuntacılarla bunun için mücadele ettik, 
vesayetçilerle bunun için mücadele ettik. 
Yasakların Türkiye’sinden, özgürlüklerin 
Türkiye’sine geçişi bu anlayışla başardık. 
Hatırlayın eski Türkiye’yi, bu ülkede in-
sanlar inançlarından dolayı, kılıklarından, 
kıyafetlerinden, sakallarından, hanımlar 
başörtülerinden dolayı tahkir ediliyordu. 
Başörtülü anneler, sakallı babalar, evlat-
larının en mutlu günlerinde yanlarında 
olamıyordu, onları uzaktan gözyaşları 
içinde seyrediyordu. Bırakınız, devlette 
çalışmayı, üniversitede okumayı, kamusal 
alan safsatasıyla insanlar sokakta dahi ta-
ciz edilir hale gelmişti. İşte ben o evlatların 
babasıyım, benim evlatlarım da sokulmadı 
okullara, onlar da aynı durumla karşı kar-
şıya kaldı. Milletin sandıkta koyduğu irade, 
caddelerde tanklarla balans ayarına tabi 
tutuluyordu. Bu milletin kurumları olan 
imam hatiplerin, Kur’an kurslarının kapı-
sına kilit vuruluyordu. Fatih’in kemikleri-
ni sızlatan, şehitlerimizin aziz hatıralarını 
muazzep eden, fetih ruhunu tehdit eden 
bu zillet dönemini hamdolsun milletimi-
zin desteğiyle sona erdirdik.
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Şunu unutmayın değerli kardeşler: Fetih 
nasıl bitmeyen bir süreçse, buna karşı mü-
cadele de bitmeyen bir süreçtir.

Bakınız, şair ne diyor gençler:

“Zafer seni uçuracak, uçuracaktır,

Fakat bil ki, iradende sarsıntı varsa,

Gönlünü bir lahza için korku sararsa,

Ya gözlerin kararırsa böyle uçuştan,

Veya biraz mest olursan, dalgılaşırsan,

Zafer seni birdenbire sırtından atar.”

Türkiye Güçlü Olmalı ki Tüm 
Kardeşlerine El Uzatabilsin

İrademizde sarsıntı olmayacak, eğer ira-
demizde sarsıntı olursa o zaman zafer bizi 
sırtından atıverir. Çünkü zafer, korkakların 
işi değildir. Türkiye, güçlü olmak zorunda, 
biz güçlü olacağız ki tüm kardeşlerimize, 
tüm dünyaya el uzatacağız. “Veren elin 
alan elden hayırlı olduğu” inancıyla, ihti-
yaç duyulan her yerde kardeşlerimizin ya-
nında olacağız.

Sevgili kardeşlerim,

İkinci Abdülhamid sadece Açe’deki kardeş-
lerimize ulaşmakla kalmadı, aynı zamanda, 
açlık içinde kıvranan İrlanda’ya da yardım 
gönderdi. Biz de bu anlayışla, dünyanın 
her köşesinde yardım faaliyetleri sürdürü-
yoruz. Nerede bir zulüm varsa ona karşı çı-
kıyoruz, nerede bir mağdur varsa onun ya-

nında yer alıyoruz. Birleşmiş Milletler’de 
eğer “Dünya 5’ten büyüktür” diyorsak, işte 
bunun için diyoruz. Suriye’de, Mısır’da, 
Filistin’de, Irak’ta, Libya’da işte bu anlayış-
la hareket ediyoruz. Kıbrıs’taki, Kırım’daki 
soydaşlarımıza, Balkanlar’daki kardeşleri-
mize bu hissiyatla el uzatıyoruz. Kosova’da, 
Bosna Hersek’te, ve Makedonya’da bunun 
için bulunduk ve bulunmaya devam ede-
ceğiz. Türkiye, Afrika’da işte bunun için 
var. Biz biliyoruz ki asıl fetih, gönüllerin 
fethidir. Bunun için Yunus Emre ne diyor: 
“Dostun evi gönüllerdir, gönüler yapmaya 
geldik.” Biz buyuz.

Değerli kardeşlerim,

Biz çalışırken, biz ilerlerken, biz mücade-
le ederken, karşımızdakiler de boş dur-
muyor. Önümüzü kesmenin, istikameti-
mizi değiştirmenin, hesabıyla her fırsatı 
değerlendiriyorlar. Amerika’da New York 
Times diye paçavra var, bu gazete daha 
önce de defalarca yaptığı gibi, geçtiğimiz 
günlerde bizimle ilgili bir yazı yayınladı; 
neymiş, “Türkiye’nin üzerinde karabulut-
lar varmış.” Ülkemizde şu anda her tür-
lü fitnenin başını çeken iki yayın organı 
üzerinden bizi eleştirmeye kalkmışlar. Bu 
gazete, bugün bizim için söylediklerinin, 
yazdıklarının benzerlerini 1896 yılında 
da Sultan Abdülhamid için yazıyordu. Ne 
diyordu? “Çekilmez adam, tarif edilmez 
derece kötü Türk” diyordu. Bu gazete, o 
gün Osmanlı Devleti’ne ve onun başında-
ki kişiye karşı kustuğu kini, bugün Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti’ne ve onu temsil 
eden şahsıma yöneltiyor.
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Rahmetli Menderes ve rahmetli Özal için 
de benzer yayınlar yapmıştı. 27 Mayıs 
darbesinin ardından “İnsanlar rejimi mut-
lulukla övüyor” diye manşet atmıştı. Bu 
arada söyleyeyim, gazetenin sahipleri hep 
aynı aile, çizgide değişiklik yok.

Ermeni lobisine yakınlığıyla bilinen bu 
gazete, son zamanlarda Pensilvanya ile de 
sıkı bir işbirliği içinde. Pensilvanya’nın, 
kimlerle ilişki içerisinde olduğunu görü-
yor musunuz?

Geçenlerde söyledim, 99’da buradan kaçtı. 
Nereye gitti? Amerika’ya. Sen hoca efendi 
değil miydin ya, senin Amerika’da ne işin 
var? Mekke’ye gitseydin ya, Medine’ye 
gitseydin ya. Şimdi imamlar da kaçıyor. 
İmam, mihrabı terk eder mi? Ve hepsi gi-
diyor. “İnlerine gireceğiz” dedik. İnlerine 
girdik. Çünkü bu da bir fetih, bu fethin ol-
ması lazım.

2001 yılında, Irak’ta kitle imha silahları 
bulunduğu yalanının en baş savunucusu 
da bu gazeteydi. Demokrasi sicili bir hayli 
bozuk bu gazete, Türkiye’de aynı yolda yü-
rüyen medya gruplarıyla birlikte şahsıma 
karşı bir seferberlik ilan etti. Tabii bunla-
rın Davos’tan başlayıp, Mavi Marmara’ya 
kadar uzanan asıl karın ağrılarının farkın-
dayız, Abdülhamid’e düşmanlıklarının ge-
risindeki sebebi de gayet iyi biliyoruz.

İlk Kıblemizden Vazgeçmeyeceğiz

Ama işte buradan, İstanbul’dan, 
Yenikapı’dan fetih kutlamalarından onlara 
sesleniyorum ve diyorum ki; bizi azla ilk 
kıblemizden vazgeçiremeyeceksiniz. Bizi 

asla kardeşlerimizin yanında yer almaktan 
geri bırakamayacaksınız. Bu ülkede son 
ezan susmadan, son bayrak inmeden, tüten 
son ocak sönmeden amacınıza ulaşama-
yacaksınız. Boşuna, Pensilvanya’daki sizi 
çok seven kuklanız üzerinden, “Mezar sizi 
bekliyor” mesajları göndermeyin. Biz, ona 
inanmış insanlarız. Boşuna İstanbul’un 
fethine gönülden bağlı olmayı “kompleks” 
diye, “zillet” diye aşağılamaya kalkmayın. 
Biz, sonuna kadar fethe, fetih ruhuna sahip 
çıkacağız. Şehitlerimizin emanetine sonu-
na kadar sahip çıkacağız.

Kardeşlerim, unutmayın:

“Şehitler tepesi boş değil,

Toprağını kahramanlar bekliyor.

Ve bir bayrak dalgalanmak için,

Rüzgar bekliyor.

Destanı öksüz, sükutu derin meçhul askerin,

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye.

Yattığı toprak belli,

Tuttuğu bayrak belli,

Kim demiş meçhul asker diye.”

Evet… Bizim yattığımız toprak belli, tuttu-
ğumuz bayrak belli. Bunun için Rabia’mız 
var, Rabia’mız. Biliyoruz değil mi Rabia’mı-
zı? Nedir bizim Rabia’mız?

Bir, tek millet; Türkü’yle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, 
Çerkez’iyle, Gürcü’süyle, Abhaza’sıyla, Boş-
nak’ıyla, Arnavut’uyla, Roman’ıyla, velha-
sıl tek millet.
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İki, tek bayrak; bayrağımızın rengi şehidi-
mizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, 
yıldız şehidimizin ta kendisi. Bayrakları 
bayrak yapan üstündeki kandır, toprak 
eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 

Üç, tek vatan; 780 bin kilometrekareyle, 
vatanımızın üzerinde kimse operasyon dü-
şünmesin. Şunu bilsinler ki, karşında kah-
raman ordumuzu bulurlar, emniyet gücü-
müzü bulurlar, hepsinden öte milletimizi 
bulurlar.

Çıkmışlar ne diyor? Aman ya Rabbim, 
“Taksim Kabe’miz” diyor. Bizim Kabe’miz 
belli, Mekke. Ondan sonra ne diyorlar? 
“Diyanet’i kaldıracağız, din dersini kaldıra-
cağız.” Bu milletin yüzde 99’u Müslüman, 
Müslüman bir sokulduğu bir yerden bir 
daha sokulmaz ve bu toprakları bölmeye 
kimsenin gücü yetmez.

Dört, tek devlet; devlet içinde devlet asla 
olamaz. Ulusal güvenliğimizi tehdide 
yeltenenler, karşısında bilsinler ki Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti’ni bulacaklardır. 
Şu anda inlere girdik, kovalıyoruz, kova-
layacağız.

Değerli kardeşlerim,

Biz bu ülkede, bayrağımıza karşıt bayrak 
çıkaranların ne olduğunu çok iyi biliyoruz. 
Şimdi bazı aydınlar çıkmış, bunlar karan-
lık, bayrağımıza karşı bayrak çıkaranların 
yanında yer alıyor. Bu ülkede, 15 yaşında-
ki bir delikanlıyı 3’üncü kattan atmak su-
retiyle bıçaklayıp, üzerinden arabayla ge-
çen o kişiler ile 50 kişinin ölümüne neden 
olanlara sahip çıkanlara aydın diyemeyiz.

Paralel Yapının Kamikaze 
Gibi Saldırıp Durduğunuz Yer, 
Türkiye’dir

Değerli kardeşlerim,

Onun için, biz yerimizi çok iyi belirledik. 
Milletimiz böyle durumlar için ne der bi-
liyor musunuz? “Gavurun ekmeğini yiyen, 
gavurun kılıcını çalar”; yeter artık bu mil-
lete kılıç çaldığınız. KPSS sorularını çaldı-
lar, milletin zekâtını, sadakasını, kurbanını 
çaldılar, himmet diyerek milletin çoluğu-
nun çocuğunun rızkını çaldılar. Suriye’de-
ki kardeşlerimize gönderdiğimiz yardımla-
rın önünü kesip, onların hayatını çaldılar. 
Utanmadan, sıkılmadan, Bayırbucak Türk-
menlerine gönderilen yardımlarla ilgili 
spekülasyonlara girdiler. Bu casusluktur, 
bu ajanlıktır, bunun hesabını da verecek-
ler. Düşün artık milletin yakasından. Ka-
mikaze gibi saldırıp durduğunuz yer, bile-
siniz ki, hani Yahya Kemal diyor ya, “Galip 
et, çünkü bu son ordusunun İslam’ın” nida-
sıyla sıkı sıkıya sarıldığımız Türkiye’dir. Bu 
vatan, “Toprağın kara bağrında sıra dağlar 
gibi duranlarındır”, bunu bilesiniz.

Yolumuza inançla, karalılıkla devam edi-
yoruz, devam edeceğiz ve asla bunlara böy-
le bir tavizi vermeyeceğiz. Milletimize bağ-
lı olduğumuz derin aşkla, sevgiyle 2023 
hedeflerimiz doğrultusunda yürümeye de-
vam edeceğiz.

Kardeşlerim,

Burada özellikle çok çok önemli oldu-
ğu için, sevgili Peygamberimizin Veda 
Hutbesi’nden sizlere seslenmek istiyorum: 
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“Ey insanlar, Rabbiniz birdir, babanız da 
birdir, hepiniz Adem’in çocuklarısınız, 
Adem ise topraktandır. Arap’ın Arap ol-
mayana, Arap olmayanın da Arap üzerine 
üstünlüğü yoktur. Kırmızı tenlinin siyah 
üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine 
bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak tak-
vada Allah’tan korkmaktadır.” Adalet de, 
merhamet de, sevgi de, kurtuluş da burada 
ifade ediliyor.

İnşallah 2053, tüm insanların kendi inanç-
ları, kendi kültürleri, kendi coğrafyaları 
içinde bu anlayışla huzurlu şekilde yaşaya-
cakları bir dönem müjdesi olacaktır. 1453, 
İstanbul’la birlikte bir medeniyet fethiydi. 
İnşallah 2053 de tüm insanlığın hayrına, 
tüm insanlığın faydasına kutlu bir medeni-
yetin kapılarının yeniden açılışına şahitlik 
edecektir.

Şimdi gençler, 2053’ün Türkiye’sini inşa 
edecek olan, 2053 Türkiye’sinde hayalle-
rimizi gerçeğe dönüştürecek olan sizlersi-
niz, göreviniz büyük, ağır. Fatih, İstanbul’u 
fethinde 21 yaşındaydı. Ama Fatih olarak 
İstanbul’un kapılarından içeri giren o de-
likanlı, kendi anadiliyle birlikte Arapçayı, 
Farsçayı, Latinceyi, Grekçeyi, İbraniceyi 
de biliyordu. İstanbul’un surlarını döven 
topları bizzat o tasarlamıştı, fetih planını 
bizzat yapmıştı. Bölgesindeki dengeleri, 
diplomasinin inceliklerini çok iyi biliyor-
du, ordusuna bizzat kumanda etmişti. 
1453’teki fethi, kendini işte böylesine iyi 
yetiştirmiş bir kumandan gerçekleştirmiş-
ti. 2053’ün Türkiye’sini kurmaya memur 
ve talip olan sizler de kendinizi çok iyi ye-
tiştirmek zorundasınız. Size bu anlayışla, 
bu altyapıyı kurmak için var gücümüzle 
çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz.

Türkiye’yi Fetih Ruhuna Yakışır 
Hizmetlerle Kavuşturduk

Ecdadımız Fatih, İstanbul’u fethetmeden 
önce Boğazkesen Hisar’ını, Rumeli Hisar’ı-
nı inşa etmişti. İşte biz de bugün, az önce 
Başbakanımızın ifade ettiği gibi, yeni hava-
limanıyla, Boğaz’a üçüncü köprüyle, Avras-
ya Tüneli’yle, İzmit Körfez geçişiyle, hızlı 
treniyle, metrolarıyla 2053’ün hazırlıkla-
rını yapıyoruz. Ecdadımız Fatih, gemileri 
karadan yürütmüştü, biz de Marmaray’la 
Boğaz’ın altından raylı sistemleri yürüt-
tük. Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, her 
alanda Türkiye’yi fetih ruhuna yakışır hiz-
metlerle kavuşturduk.

Asıl fethin, gönüllerin fethi olduğu inan-
cıyla 81 vilayetimizin, 78 milyon insanı-
mızı, coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizi 
kucaklamanın çabası içinde olduk. 2023 
hedeflerimizle, 2053 vizyonumuzun te-
mellerini attık. Eksiklerimiz elbette vardır, 
ama gayretlerimiz ve samimiyetimizde en 
küçük bir gerileme yoktur.

Sizlerden her birinizin kendini Fatih gibi 
yetiştirmesini, fetih şuuruyla geleceğe 
hazırlamasını bekliyorum. Hazreti Ham-
za gibi yüreği, Hazreti Ömer gibi adalet 
duygusu, Hazreti Yusuf gibi edebi, Hazre-
ti Ali gibi cesareti, Fatih gibi dirayeti olan 
bir gençlik olmalısınız. Sadece rükuda 
eğilen, sadece secdede alnı yere gelen bir 
gençlik olmalısınız. Düşünen, akleden, 
mücadele eden bir gençlik olmalısınız. 
Köklerinizi Ahmet Yesevi’nin hikmetlerin-
de, Yunus’un, Mevlana’nın, Hacı Bayram-ı 
Veli’nin, Hacı Bektaş-ı Veli’nin öğütlerinde 
aramalısınız. Sevgili gençler, biz sizde bu 
ruhu, bu dinamizmi görüyorum.
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Bir yazarımız ne diyor biliyor musunuz? 
“Aslında Fatih, İstanbul’u Mimar Sinan 
Süleymaniye’yi inşa etsin diye fethetti” 
diyor. Köklerinizi işte buradaki incelikte 
aramalısınız. Asıl büyük fethin medeni-
yetle, ilimle, irfanla, kültürle yapılan fetih 
olduğunu asla unutmamalısınız. Mehmet 
Akif Ersoy’un, Asım’ın Nesli’nde hayal et-
tiği gibi, bilgili, erdemli, çalışan bir gençlik 
olmasınız.

Şimdi ben diyorum ki, gelin hep beraber 
şunu unutmayalım, merhum Arif Nihat 
Asya ne diyor:

“Bu kitaplar Fatih’tir, Selim’dir, Süleyman’dır.

Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinan’dır.

Haydi artık uyuyan destanını uyandır.

Bilmem, neden gündelik işlerle telaştasın,

Kızım, sen de Fatih’ler doğuracak yaştasın.

Delikanlım, işaret aldığın gün atandan,

Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan,

Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan.

Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın,

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın.

Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin.

Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın,

Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın.

Yürü, hâlâ ne diye oyunda, oynaştasın,

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın.”

İstanbul’un fethinin 562. yıl dönümünü 
bir kez daha sizler ve tüm milletimiz için 
kutlu olsun diyorum.

Buraya, Yenikapı’ya geldiğiniz, fetih prog-
ramına iştirak ettiğiniz, Fatih hatırasını 
yad ettiğiniz, gazilerimizin, şehitlerimizin 
ruhlarını abad ettiğiniz için her birinize 
ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Bu muhteşem fetih programının düzen-
lenmesinde emeği geçen başta Sayın Baş-
bakanımız, Valimiz, Büyükşehir Belediye 
Başkanımız olmak üzere, Türk Silahlı Kuv-
vetleri Mehteran Birliğimizi, Türk Hava 
Kuvvetleri Türk Yıldızlarımızı, diğer gös-
terileri hazırlayan ekiplerimizi tebrik edi-
yorum.

Allah yüreğimizden fetih coşkusunu eksik 
etmesin diyorum, hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun. 




