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

nin tersine, adeta vesayet rejiminin bekçisi haline dönüştürülmüştür. 2007 yılın-
da Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halk tarafından 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 ira-
desi yerine ikame ettikleri kendi seçkinci iktidarlarının en önemli müdafii 
olarak görenler, 2014 yılında yaşanan değişimden fevkalade rahatsızlık duy-
dular. Başbakanlığım döneminde Beştepe’de inşasına başlanan külliyenin 
Cumhurbaşkanlığı’na tahsisi, bu rahatsızlığı daha da artırdı. Özellikle Beştepe 
Külliyesi’ni üzerinden Cumhurbaşkanlığı makamını itibarsızlaştırmak 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 ilgilendiren her mesele-
de, görüşlerimi kamuoyuna ifade ederek, hükümete tavsiyelerimi ileterek, tüm 
dünyaya mesajlar vererek insiyatif aldım, öncülük ettim. 

Bu süreçte her fırsatta illerimize giderek, toplu açılış törenleri ve resmi ziyaret-
lerle, milletimle aramdaki bağı daima sıkı tuttum. Kamu kurum ve kuruluşları, 
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 kendi-
leriyle hasret giderdim, hem de ülke ve dünya meselelerini istişare etme imkânı 
buldum. Aynı şekilde yurt dışı gezileriyle ülkemin ve milletimin menfaatlerini 
uluslararası düzeyde savundum.

15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ ihanet çetesi mensubu teröristlerin 
en önemli hedeflerinin başında şahsımın ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin gel-
mesinin sebebi, Cumhurbaşkanlığı makamının ülkenin ve milletin hakiki temsil 
yeri haline gelmiş bulunmasıdır. Bunun için milletimiz, 29 gün süren demokrasi 
nöbetleri boyunca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, adeta etrafında etten bir du-
var örerek korumaya almıştır. 



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru-4

7

Türkiye’nin mevcut yönetim sistemi ile yoluna daha fazla devam edemeyeceği, 
15 Temmuz darbe girişimiyle, bir kez daha ve tüm açıklığıyla görülmüştür. Mille-
timizin değişim talebine kulak veren siyaset kurumu, 16 Nisan Halkoylaması ile 
nihayet bulan bir süreci başlatmıştır. Milletimizin teveccühüyle yürürlüğe giren 
Anayasa değişikliğine göre Türkiye, 2019 yılı Kasım ayında yapılacak seçim-
lerle yeni yönetim sistemine geçecekti. Muhalefetin erken seçim çağlarına uygun 
şekilde erken seçim kararı alınmasıyla, yeni yönetim sistemi, 24 Haziran 2018 
seçimleriyle birlikte devreye girmiştir. 

Bu kitap, 2014 yılı Ağustos ayından 2018 yılı Haziran ayı sonuna kadar, Cum-
hurbaşkanı sıfatıyla yaptığımız konuşmalardan oluşuyor. Adını “Yeni Türkiye 
Vizyonu” olarak belirlediğimiz eseri, 4 kitap halinde hazırladık. Birinci kitap, 
“Milletin Evi” başlığıyla, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki programla-
rımızda yaptığımız konuşmalardan teşekkül ediyor. İkinci kitap “2023’e Doğru” 
başlığıyla, yurt içinde katıldığımız programlardaki konuşmalarımızı kapsıyor. 
Üçüncü kitap “Dünya 5’ten Büyüktür” başlığıyla, yurt içinde ve dışında yaptı-
ğımız dış politikayla ilgili konuşmalarımızı içeriyor. “Yeniden Diriliş Yolunda” 
başlığını taşıyan dördüncü kitap ise, AK Parti Genel Başkanlığına seçilmemizin 
ardından, parti faaliyetlerinde yaptığımız konuşmalardan oluşuyor. 

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

      Recep Tayyip ERDOĞAN  
       Cumhurbaşkanı
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Sevgili Muşlular, Türkiye’nin dört bir ya-
nından Malazgirt’e gelen aziz vatandaşla-
rım, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Gönlü bizimle beraber olan dünyanın dört 
bir yanındaki kardeşlerime Malazgirt’ten 
sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. 

Malazgirt Zaferi’nin 900’üncü yıldönü-
münde yazılan o güzel marşta ne diyor:

“Yiğitler kan döker, bayrak solmaya,

Anadolu başlar, vatan olmaya…

Kızılelmaya’ya hey… Kızılelma’ya!

En güzel marşını vurmadan mehter

Ya Allah… Bismillah… Allahuekber”

Evet, bundan tam 946 yıl önce, mübarek bir 
Cuma günü, Sultan Alparslan Malazgirt’te 
kazandığı zaferle, Anadolu’yu bizlerin ebe-

2071’i Kendimize Bir Ufuk Çizgisi, 
Bir Kızılelma Olarak Belirledik

Anadolu’nun Fethi 1071 Malazgirt Töreni | Muş | 26 Ağustos 2017
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di yurdu yapacak adımı atmıştı. Bir elinde 
al bayrağı, diğer elinde yeşil sancağıyla 
Anadolu’ya Malazgirt’ten girip Avrupa’nın 
ortalarına kadar şanla, şerefle, zaferle yü-
rüyen ecdadımızla iftihar ediyoruz. 

Sultan Alparslan, savaşmak için ordusu-
nun önüne geçtiğinde, “Şehit olursam bu 
beyaz elbisem kefenim olsun, zaferi kaza-
nırsak istikbal bizimdir” demişti. Gerçek-
ten de bu zafer, milletimize yeni bir vatan, 
yeni bir istikbal kazandırdı. 

Malazgirt Zaferinden sadece 4 yıl sonra, 
1075’te, İznik’te, bu coğrafyadaki ilk devle-
timizin, Anadolu Selçuklu devletinin kuru-
luşunu ilan ettik. Yaklaşık 2 asır sonra da, 
dünyanın gördüğü en büyük devletlerden 
biri olan Osmanlı çınarı, Anadolu’da kök 
salmaya, 7 iklim 4 kıtayı gölgesi altında 
toplamaya başladı. 946 yıldır, bu vatanı ko-
rumak için gözlerini kırpmadan canlarını 
veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum. Bu uğurda ölümü göze alarak 
mücadele eden tüm gazilerimize Allah’tan 
rahmet, yaşayanlara sağlık ve afiyet dili-
yorum. İstiklali ve istikbali için aynı mü-
cadeleyi verecek tüm evlatlarımızın, tüm 
çocuklarımızın yolu açık olsun. 

Türk Milleti Bağımsızlığından ve 
Namusundan Hiç Vazgeçmedi

Anadolu! 
Ey Anadolu! Cennet vatan Anadolu! 

Altı kanla, üstü çileyle yoğrulmuş Anado-
lu! Ecdadın emaneti, geçmişimiz Anado-
lu! Çocuklarımıza bırakacağımız en de-
ğerli mirasımız Anadolu! Bugün, tam 946 

yıldır bizimlesin… Bunca yıldır, Doğu’da-
ki ve Batı’daki, Kuzey’deki ve Güney’deki 
kardeşlerinin hem köprüsü, hem umudu 
oldun. Bugün de tüm soydaşlarının, tüm 
dindaşlarının umudu olmaya devam edi-
yorsun. 

Yazık, sana ağlamayan şaire

Yazık, sana titremeyen vicdana

Yazık, sana uzanmayan ellere

Yazık, seni kurtarmayan insana

Ey Anadolu!

Sen ki asırlarca, hem Yavuz’u, hem Yunus’u 
bağrında yaşattın. Sen ki asırlarca, sevgiyle 
bakanı yüreğinde, düşmanlıkla bakanı bile-
ğinle karşıladın. Bir asır önce, senin kolları-
nı, kanatlarını budamakla kalmayıp, kalbini 
de yerinden söküp çıkarmaya niyetlendiler. 
Galiçya’dan Yemen’e, Trablus’tan Kafkasya’ya 
kadar dört bir yanından saldırıya uğradın. 
Ama, Çanakkale’de, Dumlupınar’da, 15 
Temmuz’da Türk milleti sana öyle bir sarıldı, 
öyle bir sahip çıktı ki, tüm dünya şaştı kaldı. 

Ne diyor şair:

“Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda,

Gördüğün bu tümsek, Anadolu’nda,

İstiklal uğrunda, namus uğrunda, 

Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.”
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Evet, her tümseğinin altında bir şehit yat-
ma pahasına da olsa Türk milleti bağımsız-
lığından ve namusundan vazgeçmedi. İşte 
bunun için Anadolu’daki hikâyemizin baş-
ladığı yeri, Malazgirt’i asla unutmamalıyız. 

“Tarihi öğrenmeyenler, onu tekrar yaşa-
mak zorunda kalırlar.” Maalesef ülkemizde 
Malazgirt Zaferi uzun zaman ihmal edil-
di. Anadolu’daki varlığımızı bin yıl önceki 
Malazgirt’i atlayıp, Anadolu’daki zayıf bağ-
lantılarla daha eskilere götürme çabası, bel-
ki iyi niyetliydi ama beyhudeydi. Malazgirt’i 
devleti yönetenler unutsa da, millet unut-
madı. Siyasi hayatımızın her döneminde biz 
milletimizi takip ettik, onun iradesine, ter-
cihlerine ram olduk. İnşallah bundan sonra, 
devlet ve millet olarak Malazgirt Zaferini 
burada, bizzat yerinde, önemine, anlamına, 
mesajına uygun şekilde kutlayacağız. 

Tıpkı 2023 gibi, tıpkı 2053 gibi, 2071’i de 
kendimize bir ufuk çizgisi, bir Kızılelma 
olarak belirledik. Sultan Alparslan, 1071’de 
Malazgirt’teki zaferiyle Anadolu’nun mil-
letimize kapılarını açmıştı. Biz de, 2071 
vizyonumuzla, bu çerçevede hayata geçi-
receğimiz projelerle Anadolu’yu yeniden 
gönül coğrafyamızın atan kalbi, nefes alan 
ciğeri, düşünen beyni, her anlamda merke-
zi haline getireceğiz. 

Malazgirt’i Anlamayanlar, Tek 
Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devleti de Anlamaz 

Kardeşlerim,

Malazgirt Savaşı, Anadolu’daki “Çokluk 
içinde birlik”, günümüzün deyimiyle ço-

ğulculuk anlayışının en somut tezahü-
rüdür. Malazgirt’i anlamayanlar, bugün 
bizim niçin her fırsatta Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet dediğimize 
de anlam veremiyorlar. 

Biz, Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çer-
kez’iyle, Gürcü’süyle, Boşnak’ıyla, Ro-
man’ıyla, Arnavut’uyla 80 milyon tek mil-
letiz. Bizi bölemeyecekler. Biz etle tırnak 
gibi tek millettiz.

Bayrağımıza eş bayrak tanımıyoruz. Bay-
rağımızın rengi şehidimizin kanı, hilal ba-
ğımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin 
ta kendisidir.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, 

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 

780 bin kilometrekareyle tek vatanız. Kim-
se, bu vatanımızı bölmeyi, parçalamayı ak-
lından dahi geçirmesin. 

Bizim tek devletimiz var; o da Türkiye 
Cumhuriyeti Devletidir. 

Onun için; bir olacağız, iri olacağız, diri ola-
cağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye 
olacağız. Bu gayretle bu yolda yürüyeceğiz.

Halbuki, Anadolu demek işte bu dört ilke 
demektir. Anadolu demek, tüm gönül coğ-
rafyamızı ezip geçmek isteyenlerin önünde 
çelikten bir set olmaktır. Bizim milletimize 
kefen biçenlerin sonları hep çok korkunç 
olmuştur. Malazgirt’te Sultan Alparslan’ın 
karşısına çıkan iki kat fazla sayıdaki Doğu 
Roma ordusunun amacı, başlarındaki ku-
mandanın ifadesiyle “İsfahan’da kışlayıp 
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Hamedan’da atlarını sulamaktı”. Bu, tüm 
Müslüman Türk coğrafyasını ezip geçmek 
için harekete geçmiş bir orduydu. Kaderin 
üstündeki kader tecelli etti ve işte bu niyet-
le yola çıkanlar, Anadolu’nun anahtarları-
nı kendi elleriyle Sultan Alparslan’a ver-
diler. Malazgirt’te Bizans ordusunun sonu 
böyle olmuştur. 

Anadolu’daki Selçuklu devletini ezip ge-
çip Kudüs’e ulaşmak isteyen Haçlı Ordu-
su, 600 bin kişiyle başladığı Anadolu’daki 
yürüyüşünü ancak 100 bin kişiyle tamam-
layabilmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han, 
Bizans’ın önlerine geldiğinde, surların 
içindekiler ve tüm Avrupa, daha önceki 
denemeler gibi bunun da boşa çıkacağına 
inanıyorlardı. 29 Mayıs’ta Bizans surları 
üzerinde Osmanlı bayrağı dalgalanmaya 
başladığında, dünya artık yeni bir çağa 
adım atıyordu. Bu bayrak altında, asırlar-
ca zaferden zafere koşan ecdadımızın ha-
reket noktası ve güç kaynağı hep Anadolu 
olmuştur. Çanakkale Zaferi, “Artık ayağa 
kalkamaz” denilen bir milletin yeniden 
şahlanışının adıydı. Kurtuluş Savaşımızla 
da, bu şahlanışı yeni bir devlet kurma ira-
desiyle neticeye ulaştırdık. 

En son 15 Temmuz’da, bir darbe girişi-
mi gibi gözüken, ama aslında tıpkı daha 
öncekiler gibi, bizi esir etmeye ve bu top-
raklardan söküp atmaya yönelik bir ham-
leyle karşılaştık. 946 yıldır olduğu gibi, 
bu defa da, bayrağımıza, ezanımıza, vata-
nımıza, devletimize, bağımsızlığımıza ve 
geleceğimize sahip çıkarak, bu işgal te-
şebbüsünü boşa çıkardık. Sultan Alpars-
lan kimlerle mücadele etmişse, Sultan Kı-
lıçarslan kimlerle mücadele etmişse, biz 

de 15 Temmuz’da onlarla mücadele ettik. 
15 Temmuz’da, Osman Gazi kimlerle mü-
cadele etmişse, Fatih Sultan Mehmet Han 
kimlerle mücadele etmişse, Abdülhamid-i 
Sani Han kimlerle mücadele etmişse, Gazi 
Mustafa Kemal kimlerle mücadele etmiş-
se, biz de onlarla mücadele ettik. 

Türkiye’nin Şahlanışının  
Önüne Geçemeyeceksiniz

Kardeşlerim,

Oyun aynıdır, hedef aynıdır, sadece senar-
yo farklıdır, figüranlar farklıdır. Bu oyun-
da, FETÖ bir piyondur, PKK-YPG-PYD bir 
piyondur, DEAŞ bir piyondur, diğer terör 
örgütleri birer piyondur. Hepsi de, gözünü 
vatanımıza dikmiş olan güçlerin kullan-
dıkları birer araçtır. Bizim mücadelemiz, 
sadece araçlara değil, asıl onları kullanan-
lara karşıdır. Bugün milletçe 7 düvele karşı 
mücadele ediyor olabiliriz. Ama unutulma-
sın ki, tarih boyunca Anadolu hep 7 düvele 
bedel bir güç olmuştur. Sultan Alparslan’ın 
Malazgirt’te giydiği kefen, bu millete lider-
lik eden herkesin sırtında olmaya devam 
etmiştir. Bu uğurda nice devlet adamı, 
rahmetli Menderes gibi nice siyaset adamı 
mücadele meydanında son nefesini ver-
miştir. Biz de, 15 Temmuz gecesi aynı his-
siyatla, “Yürüyeceksin, millet yürüyecek 
arkandan” diyerek darbecilerin, işgalcile-
rin, hainlerin karşısına dikildik. 

Yabancı bir devlet adamına atfedilen, an-
cak Türkiye’ye yönelik oyunların mantığı-
nı çok iyi ifade eden bir söz var. Diyor ki 
bu söz;
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“Türkleri ne yerde süründüreceksin, ne 
de doğrulmalarına izin vereceksin. Sü-
rünecek olurlarsa, gururlarına dokunur, 
küllerinden yeniden doğarlar. Ayağa kal-
karlarsa da artık önlerinde duramazsın. 
Bunları belleri bükük vaziyette bırakacak-
sın ki, idare edebilesin.” 

Ama bunu başaramadılar, başaramayacak-
lar. Evet, bizi hayatımız boyunca beli bükük 
olarak görmek isteyenlere diyoruz ki, Türki-
ye artık ayağa kalktı. Ne yaparsanız yapın, bu 
şahlanışın önüne geçemeyeceksiniz. Çünkü 
biz ancak rükuda eğiliriz. Çünkü biz sadece 
Allah’a ibadet eder, sadece O’ndan yardım 
dileriz. Çünkü bizi doğru yola iletecek olan, 
yanlış yoldan koruyacak olan sadece Rabbi-
mizdir. Allah’ın yardımı ve milletimizin fe-
rasetiyle, üstesinden gelemeyeceğimiz hiç-
bir saldırı, hiçbir tuzak yoktur. 

Ağaç, dallarıyla ve yapraklarıyla gürler. 
Anadolu dediğimiz bu ulu çınar, gölgesin-
de yaşayan 80 milyon insanıyla, çevresin-
deki yüzlerce milyon dostuyla, tarihiyle, 
kültürüyle, tüm zenginlikleriyle, hamdol-
sun gürlemektedir. Yeter ki, bir olalım, iri 
olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep bir-
likte Türkiye olalım. 

Kardeşlerim,

Büyük devlet olmak, güçlü ülke olmak, 
müreffeh millet olmak kolay değil. Bunun 
için hem vatanımıza yönelik saldırılarla 
mücadele edeceğiz, hem de daha çok yatı-
rım yapmak, daha çok üretmek, daha çok 
ihraç etmek, daha çok istihdam etmek su-
retiyle kalkınmamızı sürdüreceğiz. Bizim 
bir medeniyet iddiamız var. Medeniyetleri, 

“Taş üstünde taş koymayanlar” değil, “Taş 
üstüne taş koyanlar” kurabilir, geliştirebi-
lir, yükseltebilir. Bunun yolu da çalışmak-
tan geçiyor. Eğer siz kendiniz için çalış-
mazsanız, birileri gelir sizi kendileri için 
çalıştırır. 

Şunu unutmayalım: Tıpkı Sultan 
Alparslan’ın, tıpkı Selahattin Eyyubi’nin, 
tıpkı Yavuz Sultan Selim’in, tıpkı Gazi Mus-
tafa Kemal’in yaptığı gibi, ancak bir ve bera-
ber olursak bu zulmün, bu kötü gidişin önü-
ne geçebiliriz. Türkiye’nin 2023 hedefleri, 
sadece bizim değil, tüm coğrafyamızın kur-
tuluşunun anahtarıdır. Türkiye’nin 2053 ve 
2071 vizyonları, bizimle birlikte tüm kardeş-
lerimizin aydınlık geleceğinin müjdecisidir. 

Ahlat’taki Mezarda Türk ile  
Kürt Bir Arada Yatıyor

Bakınız, hemen yanıbaşımızda Ahlat’taki 
mezar taşlarına baktığımızda, mezarda 
kimin yattığının Arapça ifade edildiğini, 
meyyiti öven ifadelerin Farsça dile getiril-
diğini, yatanın da Türk veya Kürt olduğu-
nu görürüz. Sultan Alparslan, Malazgirt 
Savaşını bu meydanda vermiş, ordugahını 
da işte böylesine zengin bir kültüre sahip 
Ahlat’ta kurmuştur. 

Bugün de diyoruz ki, gelin ecdadımızın 
yolundan gidelim. Gelin, bölgemizin yaşa-
dığı kara kışı, umut dolu bir bahara hep be-
raber dönüştürelim. Sultan Alparslan’ın ve 
Malazgirt’te aslanlar gibi dövüşen ecdadın 
ruhunu ancak bu şekilde şad edebiliriz. 
Şehitlerimizin hatırasını ve gazilerimizin 
fedakârlıklarını ancak bu şekilde yücelte-
biliriz. Peygamberimizin fetih müjdesinin 
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anahtarı olan bu bölge, inşallah hep birlik-
te inşa edeceğimiz yeni geleceğimizin de 
sembolü haline gelecektir. 

Kardeşlerim,

Malazgirt Zaferi kutlamaları kapsamında-
ki etkinliklere baktığımda, okçuluk, atlı 
binicilik, güreş gibi ata sporlarımızı ihya 
etme çabasının öne çıktığını görüyorum. 
Bu gayreti ben de destekliyorum. Son yıl-
larda yeniden ayağa kaldırıldığını gör-
mekten büyük memnuniyet duyduğum 
okçuluk sporunu destekleyen Okçuluk 
Vakfımızın bu yöndeki çabalarını yakın-
dan takip ediyorum. Osmanlı’da, Keman-
keş, yani okçu olmak isteyen kişiye, üstadı 
bir sır fısıldarmış. Osmanlı ifna olunca bu 
sır da ifşa olmuş. Asırlarca kulaktan kula-
ğa fısıldanan bu sır, Enfal Suresinin 17’nci 
ayetinin bir bölümüdür: “Attığın zaman 
onu sen atmadın, Allah attı!” Evet, attığı-
mız oku da, attığımız adımı da bizlere Al-
lah attırsın, bizleri yolundan ayırmasın. 

Tüm sporlar, tüm sanatlar, tüm mücade-
leler gibi, okçuluk da sabır, disiplin, çalış-
ma, hedefe odaklanma işidir. Men sabera 
zafera. Yani sabreden kimse zafere ulaşır. 
Zaferin sabır işi olduğunu unutmadan yo-
lumuza devam edeceğiz. Türkiye’nin son 

15 yılı, bu hakikatin en müşahhas örneği-
dir. Ülkemizi adım adım nereden nereye 
getirdiğimizin şahidi, bizatihi milletimizin 
kendisidir. 

Doğu Anadolu’muz başta olmak üzere, 7 
bölgemizin her birine, geçmişle mukayese 
edilemeyecek büyüklükte yatırımlar yapa-
rak, adeta çağ atlattık. Malazgirt Zaferi’nin 
900’üncü yılı kutlamaları sırasında, yani 
1971 yılında buraya gelenler, ilçemizi şöy-
le tarif ediyorlar: “Nüfusu 2 bini bulmayan, 
elektrikten mahrum, ulaşılması güç, sade-
ce bir ilkokulu ve bir fırını olan, köy görü-
nümlü bir kasaba…” Bugün Malazgirt, 50 
binin üzerindeki nüfusu, okul öncesinden 
yüksekokula kadar her kademedeki eğitim 
kurumları, sağlık tesisleri, yolları ve diğer 
imkânlarıyla, pırıl pırıl bir Anadolu şehri-
dir. Eksikler yok mu? Elbette var. İnşallah 
onları da en kısa sürede tamamlayacağız. 

Beraber yürüdük biz bu yollarda 

Beraber ıslandık yağan yağmurda 

Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda 

Bana her şey sizi hatırlatıyor

Bana her şey Malazgirt’i hatırlatıyor.

Kalın sağlıcakla. 



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru-4

15

Üniversitelerimizin kıymetli yöneticileri, 
değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, çok 
değerli misafirler, sizleri en kalbi duygula-
rımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 
2017-2018 Akademik Yılının, ülkemiz ve 
milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 
Hocalarımıza, öğrencilerimize ve aileleri-
mize, yeni akademik yılda başarılı bir eği-

tim-öğretim dönemi temenni ediyorum. 
Yükseköğretim Kurulumuzun Sayın Baş-
kan ve üyelerini, ülkemizdeki üniversitele-
rin tamamının katılımıyla böyle güzel bir 
akademik yıl açılışı tertip ettikleri için gö-
nülden kutluyorum. Geçtiğimiz yıl başlattı-
ğımız bu güzel etkinliğin, artık her yıl tek-
rarlanarak devam edeceğine inanıyorum. 

Eğitim ve Kültür Meselesini 
Çözmeden Hayata Veda 

Edersem, Gözlerim Açık Giderim

2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yıl  
Açılış Töreni | Ankara | 26 Eylül 2017
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Değerli arkadaşlar,

Geçtiğimiz yıl, yine bu salonda yaptığımız 
akademik yıl açılış töreninde, yükseköğ-
retim sistemimizde kaliteyi yükseltmenin 
yollarından birinin misyon farklılaşması 
ve ihtisaslaşma olduğunu belirtmiştim. Bu 
çerçevede, YÖK’ün koordinasyonunda yü-
rütülen projede yer alan Bölgesel Kalkın-
ma odaklı 5 pilot üniversitemizin ismini 
de açıklamıştım. Bunun yanında, ülkemizi 
uluslararası alanda en üst düzeyde temsil 
edecek araştırma üniversitelerinin tespit 
edilerek, bunların özel olarak desteklenme-
si gerektiğini ifade etmiştim. Geçtiğimiz yıl 
üzerinde durduğum bir başka husus da, bir 
Yükseköğretim Kalite Kurulu oluşturulma-
sına olan ihtiyaçtı. Bugün, tüm bu konular-
da önemli bir mesafe kat edildiğini, memnu-
niyetle görüyorum. “Misyon Farklılaşması 
ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında “Araş-
tırma Üniversiteleri”nin belirlenmesiyle il-
gili çalışma tamamlanmış durumda. 

Şimdi sizlere, “Araştırma Üniversitesi” ola-
rak tespit edilen 10 üniversitemizi alfabetik 
sıraya göre açıklamak istiyorum. Ankara 
Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes 
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Tek-
nik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üni-
versitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniver-
sitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi… Bu 
alanda yedek olarak belirlenen üniversite-
ler de şunlardır: Çukurova Üniversitesi, Ege 
Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Uludağ 
Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi… 
Asil ve yedek olarak isimlerini saydığım 
bu araştırma üniversitelerimize, yükseköğ-
retim alanındaki hedeflerimize ulaşma ko-

nusunda çok büyük görevler düştüğünü bir 
kez daha hatırlatmak istiyorum. 

Diğer taraftan, Kalite Kurulu da oluşturul-
muş durumda… Bu kurul sayesinde, ülke-
mizdeki yükseköğretim çalışmalarını, idari 
ve mali açıdan bağımsız bir kalite güvence 
sistemine kavuşturmuş oluyoruz. YÖK’ün, 
üniversitelerimizi dünyada rekabet edebilir 
düzeye taşıyacak yenilikler konusundaki 
çalışmalarını da yakından takip ediyorum. 
Yükseköğretim programları ve kontenjan-
ları ile Meslek Yüksekokullarının planlama-
sının artık YÖK’ün koordinasyonunda belir-
lenecek olmasının, bu hususlarda yaşanan 
sıkıntıların önüne geçeceğine inanıyorum. 

Her dönemde sözü edilmesine rağmen, 
bir türlü arzu ettiğimiz seviyeye ulaşma-
yan üniversite-özel sektör işbirliği için de 
önemli adımlar atılıyor. Fen ve mühendis-
lik alanlarındaki iş yeri eğitimlerinin teşvi-
ki için Meslek Yüksekokullarının Organize 
Sanayi Bölgelerinde de kurulabilmesinin 
önü açıldı. Teknoloji transfer ofislerinden 
ücretli araştırma izinlerine ve doktora 
sonrası araştırmacı istihdamına kadar, ge-
lişmiş ülkelerdeki pek çok düzenleme ül-
kemize de kazandırıldı. Bu çalışmaları ger-
çekleştiren Yüksek Öğretim Kurumumuz 
ile sürece katkı veren ilgili tüm bakanlıkla-
rımıza teşekkür ediyorum. 

Üniversitelerimizin diğer sorunlarının 
çözümü için de gereken adımları atmaya 
hazırız. Bunun karşılığında üniversitele-
rimizden tek bir talebimiz vardır; o da bi-
lim üretmeye hız vermeleri ve ülkemizin 
kalkınmasına daha fazla katkı sağlamala-
rıdır. YÖK’ün, üniversitelerimizin bilimsel 
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performanslarını objektif olarak ortaya 
koymak suretiyle, bu konuda hükümeti ve 
kamuoyunu bilgilendirmesi, çalışmaların 
daha sağlıklı yürütülmesini sağlayacaktır. 

Ders Kitaplarının İçerikleri 
Konusunda Fazla Şikâyet  
Gelmeye Başladı

Saygıdeğer hocalarım, 
Sevgili gençler, 
Değerli misafirler, 

Şimdi burada, YÖK’e iki yeni hedef daha 
işaret etmek istiyorum. Bunlardan ilki, öğ-
retmen yetiştiren programların geliştirilme-
sidir. Çünkü eğitim meselesi, şu anda ülke-
mizin en ciddi sıkıntısıdır. Öğretmen kalitesi 
meselenin önemli boyutlarından biridir. Bu-
nun yanında, müfredattan ders kitaplarına, 
ilk, orta, lise ve yükseköğretime geçişteki sis-
temlere kadar, eğitimde çözmemiz gereken 
pek çok sorumumuz bulunuyor. 

Hep ifade ettiğim gibi, geçtiğimiz 15 yılda 
Türkiye’de her alanda çok büyük reformla-
ra imza attık; sadece 2 alanda arzu ettiğimiz 
gelişmeyi sağlayamadık. Bunlar eğitim ve 
kültürdür. Eğitim, nesillerin mimarlığıdır; 
eğitim kurumları da nesillerin tasarlandığı 
ve inşa edildiği yerlerdir. Böylesine önemli 
bir konuda en küçük bir ihmale, aksaklığa, 
yanlışa tahammülümüz olamaz. Mesela 
son günlerde şahsıma, ders kitaplarının 
içerikleri konusunda giderek daha fazla 
şikâyet gelmeye başladı. Demek ki burada 
bir sıkıntı var. Milli Eğitim Bakanımızla bu 
meseleyi konuştuk, gerekli tespitler derhal 
yapılacak ve tedbirler alınacak. 

Eğitimde istediğimiz neticeyi alamadıkça, 
tabii olarak, yeni arayışlar içine giriyoruz. 
Bu da ayrı bir eleştiri konusu oluyor. Sınav 
sistemlerini defalarca değiştirdiğimiz halde, 
hala öğretmenlerimizi de, öğrencilerimizi 
de, velilerimizi de memnun edecek bir sonu-
ca ulaşamadık. Yaptığımız son düzenlemeye 
rağmen, müfredat ve ders kitapları hususun-
da da istediğimiz neticeyi elde edemediğimiz 
anlaşılıyor. Ne yapıp edip, eğitim meselesini 
çözmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde, 
2053 ve 2071 vizyonlarımızın içi boş kalır. 

Değerli arkadaşlar, 

Üzerinde önemle durmamız gereken ko-
nularından biri de öğretmenlerin niteliği 
meselesidir. YÖK’ün, temel bilimlerde; yani 
matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanla-
rında ülkemizin en başarılı öğrencilerini 
bir araya toplayarak, onlara üstün nitelikli 
eğitim verme projesi, bu doğrultuda atılmış 
bir adımdır. Ancak, bunun ötesinde, özel-
likle öğretmen kalitemizin yükseltilmesine 
yönelik çalışmalara da ihtiyacımız olduğu 
açıktır. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği 
içinde bu hususun masaya yatırılması ve 
etkin bir eylem planı ortaya konması şarttır. 

TEOG’la ilgili görüşlerimi geçtiğimiz günler-
de kamuoyuyla paylaşmıştım. Çocuklarımı-
zı bu tür sınavların eziyetinden kurtarmakta 
kararlıyız. Özel nitelikli belli okullar dışın-
da, lise eğitiminde ortalama bir standardı 
tutturduğumuzda, hiçbir öğrencimizin böy-
le bir arayışı zaten kalmaz. Yavrularımızı 
sınav sıkıntısından arındırmalı, kendilerini 
tamamıyla derslerine ve okullarındaki ça-
lışmalarına yönlendirmeliyiz. En iyi okul, 
evladımızın evine en yakın okuldur. Artık 
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bina, derslik ve personel konusunda ciddi 
bir eksiğimiz, hamdolsun, kalmadı. Öyleyse, 
öğrencilerimizi şehirlerimizin bir ucundan 
diğer ucuna taşımaktan artık vazgeçmeliyiz. 

Yavrularımızı, Terör Zihniyetini 
Benimsemiş Öğretmenlerin  
Eline Bırakmayalım

Eğitimde en büyük sıkıntılarımızdan biri de 
idealist öğretmen yetiştirememektir. Öğret-
men atama kuraları çekiliyor, Güneydoğu 
ve Doğu Anadolu Bölgelerimize tayini çıkan 
öğretmenlerimiz hemen büyükşehirlere gel-
mek için türlü yollara tevessül ediyorlar. Hani 
kuralar çekilirken, isminiz çıktığında sevini-
yordunuz. Bu bölgelerdeki yavrularımızı, 
terör zihniyetini benimsemiş öğretmenlerin 
eline bırakmayalım. Bölücü terör örgütünce 
fikri anlamda zehirlenen öğretmenler yok 
mu? Var. Bu zihniyetteki öğretmenler yavru-
larımızı bir terörist gibi yetiştiriyor. Hamdol-
sun son dönemde üniversitelerimizde terör 
unsurları ciddi manada azalmıştır. 

Fakat ben öğretmen adayı olan tüm evlat-
larımıza şöyle sesleniyorum: Vatanımızın 
her köşesine mutlaka gitmelisiniz. 780 bin 
kilometrekarelik vatan toprağının her kö-
şesinde görev yapmaya hazır idealist öğ-
retmenler olmalısınız. Yavrularımızı yerli-
milli duygularla donatmalısınız. 

Yükseköğretime geçiş sınavı konusunda 
da öğrencilerimizin işlerini kolaylaştıra-
cak formüller geliştirmemizde fayda var. 
Daha sade, daha kolay ulaşılabilir, evlatla-
rımızın üzerinde daha az baskıya yol açan 
bir sistemi hep birlikte geliştirmeli ve bir 
an önce hayata geçirmeliyiz. 

Az önce YÖK Başkanımız bazı müjdeler 
verdi, kendisine teşekkür ediyorum. Eği-
tim müfredatı noktasında Milli Eğitim 
Bakanlığı’yla YÖK’ün işbirliğine gitmesi 
çok önemlidir. Eskiden sınavlarda çocuk-
larımız, Milli Eğitim müfredatının dışında 
sorulara maruz kalmışlardı. FETÖ denilen 
ahlaksız terör örgütü, kendi dershanele-
rinde hazırlanan sorularla sınav yaptılar. 
Maalesef çocuklarımız belli istikametlere 
yönlendirildi. Artık bunlardan kurtulduk. 

YÖK’ten bir başka talebim, ülkemizin kal-
kınması için sanayimizin ihtiyaç duyduğu 
kalitede eğitime ve beceriye sahip eleman 
ihtiyacını karşılayacak adımları atmasıdır. 
Bu çerçevede, özellikle Meslek Yükseko-
kullarının müfredatından yeterliliklerine 
kadar baştan sona gözden geçirilerek ye-
niden yapılandırılması dahil, gereken her 
türlü çalışma yürütülmelidir. 

Diğer taraftan, kültür konusundaki ku-
raklığımızın emarelerini, medyadan aka-
demiye, edebiyattan plastik sanatlara 
kadar her alanda görüyoruz. Teknolojiyi, 
interneti, sosyal medyayı kültürel kurak-
lığımızın sebepleri olmaktan çıkartarak, 
kültürel yükselişimizin altyapısı haline 
dönüştürmeliyiz. Ecdadımızın en zor 
şartlarda başardığı bir işin üstesinden biz 
elimizdeki bu imkânlarla gelemezsek, her 
şeyden önce dönüp kendimizi sorgulama-
lıyız. Kaybettiğimiz kültür ve bilim insan-
larının yerine yenilerinin yetişmediğin-
den şikâyet ediyorsak, sebepleri çok daha 
derinlerde aramalıyız. Eğitim ve kültür 
meselesini çözmeden hayata veda eder-
sem, inanın bana gözlerim açık giderim. 
Bu iki konu benim için böylesine önemli-
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dir. İlgili tüm kurumlarımızdan, bu doğ-
rultuda içi dolu, tutarlı, uygulanabilir ve 
neticeye almaya yönelik çalışmalar bekli-
yorum. 

Aybüke Kızımızı ve Necmettin 
Evladımızı Nereye Koyacağız?

Değerli arkadaşlar,

Eskiden beri Türkiye’nin en büyük zenginli-
ği “insan kaynağıdır” deriz. Ama bu eksik bir 
tespittir. İnsan gücümüzü zenginliğimiz ha-
line dönüştürebilmemiz, ancak kaliteli bir 
eğitimle mümkündür. Eğitim meselesi öyle 
önemlidir ki, Türkiye’yi dershaneler ve ko-
lejlerde yetiştirdikleri kişiler üzerinden tes-
lim almaya teşebbüs eden örgütlerin saldırı-
larına dahi maruz kaldık. Evet, 15 Temmuz, 
daha öncesinde 17-25 Aralık, işte böyle bir 
organizasyonun ürünüdür. Türkiye’nin en 
parlak beyinlerini, eğitimin cazibesini kul-
lanarak devşirip, zihinlerini kendi ülkesine 
ve milletine karşı kullanacak derecede iğdiş 
eden bir örgüte karşı en büyük mücadeleyi 
vereceğimiz yer, yine aynı alandır. 

Çocuklarımızı, tarihlerinden, kültürle-
rinden, medeniyetlerinden uzak tutmaya 
yönelik eğitim anlayışı, bu tür arızalar do-
ğurmaya mahkûmdur. Biz çocuklarımıza 
doğruyu göstermezsek, birileri gelip kendi 
hain emellerini o doğruların yerine koy-
maktan çekinmezler. Bunun için diyoruz 
ki, insanımızı sadece kuru bilgiyle donat-
mak, yani öğretmek yetmez. Onu aynı za-
manda dürüst, vicdanlı, ahlaklı, ülkesini 
seven, milletine hizmet aşkıyla dolu bir 
şekilde eğitmek zorundayız. 

Eğer biz Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, 
Tek Devlet idealimizi evlatlarımızın gönül-
lerine ve düşüncelerine nakşedemezsek, 
birileri gelip kendi bölücü fikirlerini, sap-
kın inançlarını oraya zerk eder. Bu mesele, 
doğrudan doğruya kendinizi nereye; hangi 
inanca, hangi topluma, hangi toprağa, han-
gi geleceğe ait hissettiğinizle ilgilidir. Biz 
“yerli ve milli” dedikçe rahatsız olanlar, ken-
dilerinin örnek aldığı kişilerin ve kurumla-
rın gerisine baktıklarında, hepsinin de ben-
zer bir anlayışla çalıştıklarını göreceklerdir. 

Mesela ülkemizde birileri, terör örgütle-
riyle ilişkileri yüzünden kamudan ihraç 
edilen öğretmenler için dünyayı ayağa kal-
dırıyor. Ama aynı çevrelerin, tüm masumi-
yetleri ve samimiyetleriyle çocuklarımıza 
eğitim hizmeti veren öğretmenlerin terör 
örgütü tarafından alçakça katledilmesi 
karşısında sus-pus olduklarını görürsü-
nüz. Aybüke kızımızı ve Necmettin evladı-
mızı nereye koyacağız? Bu iki pırlanta gibi 
evladımız Güneydoğu’da görev yaparken, 
terör örgütü tarafından şehit edildiler. An-
cak bu katliama birileri hiç ses çıkarmadı. 
Bunların tek amacı, ülkemize ve milletimi-
ze zarar verecek malzeme üretmektir.

İşte Almanya’da referandum sürecinde 
Türkiye’ye nasıl saldırdılar, gördünüz. 
Şimdi kendi seçimlerinde bize saldırı-
yorlar. Seçimin bizimle ne alakası var? 
Almanya’da seçim yapıyorsunuz, bizi ne-
den hedef alıyorsunuz? Bunlar zannedi-
yorlar ki, Türkiye’ye vurursak netice alırız. 
Hiç bir netice alamayacaksınız, kaybede-
ceksiniz. Göreceksiniz Almanya’da hükü-
met kurulamayacak. 
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Zihinlerini ya bir terör örgütünün, ya da 
başka bir gücün emrine vermiş olanlarla 
ne eğitimi, ne adaleti, ne de başka bir me-
seleyi konuşma, müzakere etme imkânı 
bulamazsınız. “Elinde sadece çekici olan 
her şeyi çivi gibi görür” derler. Bunların 
da ellerinde sadece ihanet çekici olduğu 
için, sürekli Türkiye’ye ve Türk milletine 
zarar vermek için uğraşıyorlar. Ama mey-
danı bunlara bırakmadık, bırakmayacağız. 
Büyük ve güçlü Türkiye yolunda çalışmayı 
sürdüreceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Küresel ve bölgesel ölçekte, eşine yüzyılda 
bir rastlanabilecek bir dönüşüm sürecin-
den geçiyoruz. Türkiye olarak, çevremizde 
yaşanan tüm insani krizlere, çatışmalara, 
istikrarsızlıklara rağmen, kendi hedefle-
rimiz doğrultusunda yolumuza devam 
ediyoruz. Bugüne kadar bize yöneltilen 
her saldırı, devlet ve millet olarak sergile-
diğimiz güçlü duruş sayesinde, amacına 
ulaşamadan etkisiz hale geldi. Toplumsal 
kaos çıkarma planlarından bölücü eylem-
lere, ekonomik kriz senaryolarından siyasi 
istikrarsızlık gayretlerine kadar sayısız sal-
dırıyı milletimizle birlikte göğüsledik. 

Fakat sizin duruşunuz ve durumunuz biz-
ler için çok önemli. Çünkü sizin eserleriniz 
var; gençlerimizi sizler yetiştiriyorsunuz. 
Yarınların Türkiye’sinin, gerçek sahibi bu 
gençlerimiz olacak. Hocalarımız bizim var-
lık sebeplerimiz, biz onların eseriyiz. Onlar 
bizim inşamızda bu kadar önemli yere sahip 
olduklarına göre, artık yeni süreçte bu işe 
çok daha önem vereceğiz, helvayı yapacağız.

Kuzey Irak’ta Referandumda, 
Çıkan Sonuçlar da Şaibelidir

Suriye ve Irak başta olmak üzere, dört bir 
yanımızda yaşanan çatışmaların ateşinin 
ülkemize sıçramasını engellemekle kalma-
dık, oralardaki mağdur kardeşlerimize de 
el uzattık, sahip çıktık. Henüz mevcut ça-
tışmaların önü alınamamış, istikrarsızlık-
lar ortadan kaldırılamamışken, bir süredir 
yeni bir krizle daha karşı karşıya kaldık. 
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, tüm ikazla-
rımıza, tüm karşı çıkmalarımıza rağmen, 
ilk olarak 7 Haziran’da duyurduğu bağım-
sızlık referandumunu yapmakta ısrarcı 
davrandı. 

Esasen, bu referandumun, mevcut Irak 
Anayasası bakımından hiçbir hükmü yok-
tur. İsrail dışında, bu girişimi destekleyen 
hiçbir ülke ve uluslararası kuruluş da bu-
lunmuyor. Kuzey Irak’ın inanç ve köken 
bakımından çok renkli bir yapıya sahip ik-
liminde, tek bir grubun böyle bir teşebbü-
se girişmesi, yeni çatışmaların ve acıların 
habercisi olmaktan başka anlam taşımıyor. 
Şimdi referandumu yapmışlar, güya yüz-
de 90-92 ile bağımsızlıkları onaylanmış. 
Bu sonucun bir kıymeti harbiyesi var mı? 
Senin bağımsızlığını kim kabul edecek? 
İsrail. Dünya İsrail’den ibaret değil ki. 114 
ülkenin kabul etmesine rağmen hala Ko-
sova maalesef devlet olamadı. Ey Kuzey 
Irak, sen bir İsrail’le ne elde edeceksin? 
Bunlar siyaseti de, devleti de bilmiyorlar. 
Ama sadece “Biz yaptık oldu” demekle dev-
let olacaklarını zannediyorlar; olmayacak. 
Biz yaptırımları uygulamaya başladığımız 
andan itibaren ortada kalacaklar. Bir vana-
yı kapadığımız anda iş bitti. Tırlar Kuzey 
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Irak’a çalışmadığı anda, bunlar yiyecek, 
giyecek bulamayacaklar. Yaptırım uygula-
maya mecburuz. 

Araplar ve Türkmenler başta olmak üze-
re, bölgede ciddi nüfusa sahip, uzun bir 
tarihi geçmişi olan kesimlerin içinde yer 
almadığı hiçbir adımın hayırlı bir neticeye 
ulaşması mümkün değildir. Türkiye’nin, 
İran’ın, Irak merkezi hükümetinin; yani 
çevresindeki tüm ülkelerin karşı olduğu 
bir bağımsızlık girişiminin fiilen mümkün 
olması ve orada yaşayanları mutlu etmesi 
düşünülemez. 

Açıkçası biz son ana kadar Barzani’nin böy-
le bir yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyor-
duk. İlişkilerimizin tarihteki en iyi seviye-
sinde olduğu bir dönemde, önceden hiçbir 
danışma ve görüşme yapılmadan alınan 
bu karar, açıkça Türkiye’ye ihanettir. Bu 
mesele, öyle Barzani tarafının iddia ettiği 
gibi Kürtlerin hakkı meselesi değildir. Eğer 
haktan söz edeceksek, oradaki Arapların, 
Türkmenlerin, Ezidilerin, Süryanilerin, 
Keldanilerin haklarını da konuşmamız ge-
rekiyor. Bu referandumda onların hakları-
na dair hiçbir şey yoktur. Kuzey Irak’taki 
diğer etnik grupların varlıklarından ve 
haklarından söz etmek Kürt düşmanlığı 
değil, binlerce yıllık bir hakikati dile getir-
mektir. Bu girişim onların haklarının gaspı 
anlamına gelmektedir. 

Dünyanın ve bölgemizin içinde bulun-
duğu şartlar, Irak’nı ve Suriye’nin toprak 
bütünlüğünü temelinde halkların tercihle-
rine saygılı yönetemlerle idare edilmesini 
gerekli kılmaktadır. Kimse kimseyi kandır-
masın… Referandumu Kuzey Irak yöneti-

mi gerçekleştiriyor… Tek desteği İsrail ve-
riyor… Daha sandıklar açılmada kutlamayı 
PKK’lılar yapıyorsa… Orada masumiyet 
de, meşruiyet de yoktur. 

Nasıl ve hangi şartlarda fiiliyata geçirildiği 
meçhul olan bu referandumla ilgili açık-
lanan katılım oranı da, çıkan sonuçlar da 
şaibelidir. Özellikle Türkmen ve Arap nü-
fusun çoğunlukta olduğu yerlerde nüfus 
kayıtlarının imhasından zorla göçe kadar 
her türlü hukuksuzluğun yaşandığı bir sü-
recin ardından yapılan bu referandumu 
meşru kabul etmek mümkün değildir. 

Kadim Irak coğrafyası, önümüzdeki dö-
nemde, en az DEAŞ tehdidi kadar, hatta on-
dan çok daha fazla yıkıcı ve acı sonuçları 
olacak olayların içine itilmeye çalışılmakta-
dır. Türkiye, sınırlarının yanı başında yaşa-
nan böyle bir rezalete, böyle bir çarpıklığa, 
böyle bir tehlikeye sessiz kalamaz. Türkiye, 
İran, Irak Merkezi Yönetimi bu konuda sü-
rekli istişare halindedir. Yakın takip içeri-
sinde süreci değerlendiriyoruz. Barzani ve 
Kuzey Irak yönetimi, bir an önce bu yanlış-
tan dönmezlerse, bölgemizi bitip tükenmez 
bir köken ve mezhep savaşının içine itme 
utancıyla tarihe geçeceklerdir.

Bugünün Hırsı İçin,  
Yarınlarınızı Heba Etmeyin

Değerli arkadaşlar, 

İstikrarsızlığı bölgede kalıcı hale getirme 
ve yayma amacı taşıyan her girişim, doğ-
rudan bizim milli güvenliğimize tehdittir. 
Irak’ın bölünmeye değil, birliğini, beraber-
liğini, kardeşliğini, dayanışmasını pekiş-
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tirmeye ihtiyacı vardır. Aynı durum Su-
riye için de geçerlidir. Bu tür girişimlerle 
kendilerine devlet kuracaklarına sananlar, 
birilerinin oyuncağı olacaklarını, işleri bi-
tince de kaldırılıp bir köşeye atılacaklarını 
unutmamalıdır. 

Geçmişte bunun pek çok örneği vardır. 
Kendi ülkelerindeki çok parçalı yapıları 
bütünleştirmek için uğraşanlar, bölgemiz-
deki binlerce yıllık birliktelikleri parçala-
maya çalışarak, asıl niyetlerini ele veriyor-
lar. Bölgemizde ayrılıkları teşvik edenler, 
eğer bölünme, parçalanma, küçülme iyi 
bir şeyse, önce bunu kendi topraklarında 
tatbik ederek, dünyaya emsal teşkil etme-
lidir. Ama böyle bir niyeti ve çabayı asla 
göremezsiniz. 

Buradan Irak’taki ve Suriye’deki tüm aklıse-
lim sahibi kardeşlerimize sesleniyorum: Ge-
lin bu oyuna düşmeyin. Gelin kendinizi kul-
landırtmayın. Bugün sizi kışkırtanlar yarın 
çekip gidecekler, ama bizler, inşallah bin-
lerce yıl birlikte yaşamaya devam edeceğiz. 
Bugünün hırsı için, yarınlarınızı heba etme-
yin. İsrail bayraklarının orada dalgalanma-
sı sizi kurtarmaz, bunu bilesiniz. Biz Kürt 
kardeşlerimizi de, Arap kardeşlerimizi de, 
soydaşımız Türkmenleri de, diğer grupları 
da barış içinde, huzur içinde, güven içinde, 
refah içinde görmek istiyoruz. Bunun için 
elimizden gelen herşeyi yapmaya hazırız. 
Gerekirse ekmeğimizi bölüşmeye, gerekirse 
kolkola girip birlikte mücadele etmeye, hat-
ta icap ederse kanımızı aynı toprağa birlikte 
akıtmaya hazırız. Yeter ki, birlik yolundan, 
beraberlik yolundan, kardeşlik yolundan 
ayrılmayalım. 

Türkiye’nin gücü ve imkânları, bu tür 
tehditlerle mücadele etmeye ziyadesiyle 
yeterlidir. Biz sadece, meselenin sulh yo-
luyla çözülmesini istiyoruz. Bu yol kapan-
dığında, elimizdeki imkânları kullanmak-
tan asla tereddüt etmeyeceğimizi bir kez 
daha ifade ediyorum. Ülkemizi Suriye’de 
oyaladıklarını, dolayısıyla Irak’la ilgilene-
meyeceğini sananlar, bizim en zor zama-
nımızda dahi gerektiğinde 7 düvelle mü-
cadele edebilecek gücümüzün olduğunu 
unutmasınlar. Ekonomik yaptırımlardan 
askeri seçeneklere kadar tüm ihtimaller 
gündemimizdedir. Ümit ediyorum ki, bun-
ların hiçbirine gerek kalmadan Kuzey Irak 
yönetimi aklını başına alır ve bu sonu ka-
ranlık maceradan vazgeçer. 

Değerli arkadaşlar, 

Sadece bu gelişmeler dahi bizim her alan-
da çok daha fazla çalışmamızın, çok daha 
fazla üretmemizin, çok daha fazla büyü-
memizin ne derece önemli olduğunu gös-
termektedir. Yeni eğitim-öğretim yılının 
resmi açılışını yaptığımız üniversitelerimi-
ze, bu konuda çok büyük görevler düşüyor. 
Üniversitelerimizin, hem yetiştirecekleri 
öğrencilerle, hem yapacakları bilimsel ça-
lışmalarla, kendilerinden beklediğimiz ön-
cülüğü ortaya koyacaklarına inanıyorum. 

Bu duygularla bir kez daha hocalarımıza 
ve öğrencilerimize başarılı, verimli, huzur-
lu bir akademik yıl diliyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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Polis Akademisi’nin değerli yöneticileri ve 
hocaları, akademimizin kıymetli öğrenci-
leri, değerli misafirler, sizleri en kalbi duy-
gularımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Polis Amirleri Eğitim Merkezimizdeki eği-
timlerini tamamlayarak göreve başlamayı 
hak eden 1.859 komiser yardımcımızın her 
birini gönülden tebrik ediyorum. Emniyet 
teşkilatı dışından alınan öğrencilerimiz, 
24 Ekim 2016’da başlayıp 18 Ağustos 2017 

tarihinde sona eren zorlu bir maratondan 
geçtiler. Derslerinde, mesleki eğitimlerin-
de ve kamplarında başarılı bulunan arka-
daşlarımız, eğitim sonu sınavının ardın-
dan, işte bugün burada polis teşkilatımıza 
katılma gururunu yaşıyorlar. “İlk Derece 
Amirlik Eğitimi ve Güvenlik Yönetimi Tez-
siz Yüksek Lisans Eğitimi”ni tamamlayan 
arkadaşlarımıza görev yerlerinde başarılar 
diliyorum. 

Yeni Lawrence’ler Bu Defa 
Başarılı Olamayacaklardır

Polis Akademisi Mezuniyet Töreni | Ankara | 28 Eylül 2017
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Mezun olan öğrencilerimiz arasında ülke-
mizin 81 vilayetinden kardeşlerimiz oldu-
ğunu görüyorum. Her meslek grubundan, 
her sosyal kesimden, her meşrepten insan-
larla bu kadro adeta Türkiye’nin bir özü, 
özeti gibidir. Böyle de olması gerekir. Mil-
letin içinden gelen insanlar milletin bek-
lentilerine, hassasiyetlerine, ihtiyaçlarına 
uygun hizmetleri çok daha iyi bir şekilde 
verebilir. Sizlerden, bu çok renkli yapıya 
uygun şekilde, şu veya bu grubun, şahsın, 
ekibin değil, milletin ve devletin polisleri 
olarak görev yapmanızı bekliyorum. Göre-
vinizi yaparken, arkanızda devletin ve mil-
letin, bunların temsilcisi olan Cumhurbaş-
kanının bulunduğunu asla unutmayınız. 
Devletten ve milletten daha büyük bir güç 
yoktur. Sizin de böyle arayışa girmenize ih-
tiyaç bulunuyor. 

Biliyorsunuz, geçmişte, pek çok kurumu-
muz gibi, maalesef Polis Akademimiz de 
bir grup tarafından sinsice kontrol altına 
alınarak, kendi amaçlarına hizmet eder 
hale getirilmişti. Sınavlarından terfilerine 
kadar her konuda hakka, hukuka, ahlaka 
aykırı yollarla elde ettikleri gücü, devleti 
ele geçirmek için kullanan FETÖ, sonunda 
işi millete saldırmaya kadar vardırdı. 17-25 
Aralık’ın ardından başlattığımız mücade-
leyi, 15 Temmuz’dan sonra hızlandırarak, 
bu ihanet çetesini devletten de, ülkeden 
de temizledik, temizliyoruz. Bu çerçevede 
Polis Akademisini de yeniden yapılandır-
dık. FETÖ’nün propagandasına kanarak, 
terörle mücadele için yapılan tasfiyelerin 
kurumlarımızı, özellikle de emniyet teşki-
latımızı zaafa uğratacağını düşünenlere en 
güzel cevabı sizler veriyorsunuz. 

Bugün mezun olanlarla birlikte, 17-25 Ara-
lık sonrası göreve başlayan komiser yar-
dımcısı sayısı 7 bin 347’yi buldu. Eskiden 
yılda 500 mezun verebilen Akademimiz, 
üstün bir gayretle, sadece bu yıl 1.859 me-
zun vermiştir. Mevcut eksiği tamamlayana 
kadar, bu sistemle, yani sivilden öğrenci 
alarak komiser yardımcısı yetiştirme prog-
ramını sürdüreceğiz. Şu anda eğitim gören 
1.000 öğrencimiz ile yeni alınan 2 bin 200 
öğrencimiz de en geç önümüzdeki yılın 
Temmuz ayında göreve başlayacaktır. İn-
şallah, 2020 yılından itibaren bu ihtiyaç 
ortadan kalkacaktır. Bu tarihten sonra ar-
tık komiser yardımcısı alımı, sadece teşki-
latın kendi içinden yapılacaktır. Böylece, 
polis teşkilatımızın en altından en tepesi-
ne kadar tüm kademelerindeki terfiler, ta-
mamen liyakate, bilgiye, beceriye, başarıya 
dayalı bir sisteme bağlanacaktır. 

Bu amaçla yapılan sınavlar, Polis Akademisi 
dışında bir kurumda gerçekleştirilecektir. 
Açık Öğretim Fakültesi tecrübesiyle kendini 
kanıtlamış bulunan Anadolu Üniversitesi 
aracılığıyla yürütülecek bu çalışmanın başa-
rılı olacağını ümit ediyorum. Böylece siste-
mi, hiçbir şaibeye, hiçbir haksızlığa meydan 
vermeden, meslekte yükselme yolları tüm 
polislerimize açık olacak şekilde işletme 
imkânını elde edeceğimize inanıyorum. 

Koskoca Profesörler, İlkokul 
Mezunu Bir Dalkavuğun Peşine 
Takılmış Gidiyorlar

Değerli kardeşlerim,

17-25 Aralık ve 15 Temmuz tecrübeleri bize 
bir gerçeği göstermiştir. Emniyet, yargı, ordu 
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gibi kritik kamu kurumları ile medya, üni-
versite, iş dünyası gibi toplum üzerinde yük-
sek etkisi olan yerlerde yerli ve milli anlayışı 
çok güçlü bir şekilde yerleştirmeliyiz. Hangi 
görünüm, hangi iddia, hangi kisve altında 
olursa olsun, kendini devletin ve milletin 
menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anla-
yışın, buralarda hâkim olmasına izin ver-
memeliyiz. Meşruiyetinin kaynağı millet ve 
hukuk olmayan, adaletten, ahlaktan, vicdan-
dan, diğerlerine saygıdan, hoşgörüden nasi-
bini almamış hiçbir kişi ve grubun, fikirleri 
ve eylemleriyle, ortak geleceğimize hizmet 
etmesi mümkün değildir. 

Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz. 
Biz, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin 
ülkemize verdiği zararları, toplumsal ya-
pımızda yol açtığı tahribatları yeniden 
yaşamak istemiyoruz. Türk Milleti, varlığı-
na, birliğine, özgürlüğüne, geleceğine kast 
eden dış güçlerle mücadelede yeteri kadar 
yoruluyor. Bir de aynı mücadeleyi, 10’ar, 
20’şer yıllık periyotlarla içeride vermemi-
zin akılla, mantıkla izah edilebilir bir tarafı 
yoktur. PKK’yla mücadelede, sadece 2015 
Temmuz’undan bu yana 1.000’in üzerinde 
şehit verdik. Buna karşılık da 10 bine ya-
kın teröristi etkisiz hale getirdik. Ama dik-
kat edin, ölen de, yıkılan da, kaçıp-göçen 
de; hepsi bizden gidiyor. 

Aynı şekilde FETÖ’yle mücadelede kamu-
dan ihraçlarla, tutuklamalarla, kaçıp gi-
denlerle yüzbinlerce kişilik bir insan kay-
bımız var. Bunların hepsi de milletimizin 
kendi ekmeğinden kısarak artırdığı kay-
naklarla büyütülmüş, eğitilmiş, her alanda 
belirli konumlara gelmiş insanlardır. Elbet-
te teröre bulaştıkları için, kan döktükleri, 

devletlerine ve milletlerine ihanet ettikleri 
için bunların hiçbirinin gözünün yaşına 
bakmıyoruz, bakmayacağız. Fakat, faturayı 
kendimizin ödediğini de asla unutmaya-
cağız. Allah’ın izni, milletimizin desteği, 
devletimizin kararlılığıyla biz tüm terör 
örgütlerinin, tüm teröristlerin üstesinden 
geliriz. Bu konuda kimsenin en küçük bir 
şüphesi olmasın. 

En az bu mücadele kadar önemli olan, 
bundan sonra ne yapacağımızdır. Eğer, bü-
yük bedeller ödeyerek imha ettiğimiz terör 
örgütlerinin, teröristlerin yerlerine sürekli 
yenileri türeyecekse, o zaman burada bir 
sorun var demektir. 

Biz Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet derken, ülkesine ve toplumuna tüm 
benliğiyle, tüm varlığıyla, tüm samimiye-
tiyle bağlı insanlardan oluşan bir Türkiye 
hayal ediyoruz. Kendi etnik kökenini, ken-
di meşrebini-cemaatini, kendi ideolojik 
grubunu, kendi siyasi hizbini, kendi eko-
nomik-sosyal çıkar çevresini bu değerlerin 
üzerinde tutan bir anlayışla böyle bir Tür-
kiye inşa edemeyiz. 

Pensilvanya’daki nasipsiz adamın peşin-
den giden profesörler de bulunuyor. Sen 
profesör olsan ne yazar? Peyami Safa, “Bi-
zim kitap yüklü merkeplere değil, kitabın 
içindekini sindiren insanlara ihtiyacımız 
var” demiştir. Koskoca profesörler, ilkokul 
mezunu bir dalkavuğun peşine takılmış 
gidiyorlar. Hatta bunlardan bazıları da, 
Pensilvanya’da, onun kaşanesinde beraber 
yaşıyorlar. Bu hain, Amerika’nın kendine 
tahsis ettiği 400 dönümlük arazi üzerine 
kurulan malikâneden “160 ülkeyi idare 
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ediyoruz” diyor. Bu duruma Amerika ses 
çıkartıyor mu? Çıkartmıyor. Bu şarlatanın 
iadesiyle ilgili defaatle görüşmemize, 85 
koli mahkeme dosyası göndermemize rağ-
men kıllarını kıpırdatmıyorlar. Onlarda 
bizden hapisteki filanca papazı istiyor. Ya 
bir papazda sizde var, onu iade edin. Ne de-
mek istediğimi anlıyor musunuz? Birileri 
bizi bölmeye, parçalamaya çalışıyor. Fakat 
Türkiye’yi asla bölemeyecekler. 

Peygamber Efendimizin “Birlikte rahmet, 
ayrılıkta azap vardır” hadisi, hepimize hi-
tap ediyor. Burada kast edilen birlik, ken-
di dar çevremizin değil, tüm milletin, tüm 
ümmetin birliğidir. 

15 Temmuz’un Hesabını  
Elbette Soruyoruz, Soracağız

Arkadaşlar,

Buradan açıkça ikaz ediyorum: Devletin 
içinde hiçbir kişinin, ekibin veya grubun 
paralel bir yapılanmaya gitmesine izin ve-
remeyiz. Bu yönde girişim başlatanlar, or-
ganizasyon yapanlar veya heveslenenler, 
hangi gruba mensup olurlarsa olsunlar, 
karşısında şahsımı bulur. Göreve başlaya-
cağınız yerlerde bunları didik didik ara-
manız, bulmanız, gerekiyor. 

Bu hainler, milleti ve ümmeti bölmek, parça-
lamak istiyorlar. İşte 15 Temmuz’da Rabbim 
bunlara fırsat vermedi. O gece asil milletim, 
bir çağrımızla sokaklara, caddelere, mey-
danlara döküldü ve hainlere geçit vermedi. 
F-16’lara, tanklara, toplara, silahlara benim 
milletim göğüsünü siper etti. Milletimin bu 
azmi, ruhundaki asaletin tezahürüdür. 

İşte burada 29 şehidimiz, 36 da gazimiz 
var. Sizlerin yetiştiği o merkezde 53 şehit 
verdik. Şimdi biz bunların hesabını sor-
mayacak mıyız? Elbette soracağız. Bazıları 
bana mektuplar yazararak, yakınlarının 
suçsuz olduğunu iddia ediyorlar. Ama 
F-16’larda suçsuz olduğunu iddia ettiğiniz 
yakınlarınız vardı. O zamanda ne diyorlar? 
Komutanlarının emriyle uçmuşlar, darbe-
den haberleri yokmuş! Ne demek darbeyi 
bilmiyorlardı? Bunların hepsi yaşandı. 

Türkiye, dost ve kardeş topluluklarıyla bir-
likte çok büyük bir ülkedir. Böylesine büyük 
bir ülkede, herkese kendi alanında yapacak 
ziyadesiyle iş vardır. Yardım faaliyetleriy-
le ilgileniyorsanız, kendi vatandaşlarımız 
yanında, el uzatmamız gereken Suriyelisi, 
Iraklısı, Afrikalısı, Arakanlısı, Asyalısı, Bal-
kanlısıyla yüzlerce milyon mağdur ve maz-
lum var; bunlara yoğunlaşmak lazımdır. 
Mazlumlar, mağdurlar Türkiye’yi kendile-
ri için sığınacak bir liman olarak görüyor-
larsa, bu bir mutluluktur. Bunun tam tersi 
de olabilir değil mi? Ne yazık ki o günleri 
de gördük. 2,5 kuruşa muhtaç olduğumuz, 
Marshall yardımlarıyla bu ülkenin askeri 
gücünün oluşturulduğu dönemler yaşandı. 
Ama artık kimseye muhtaç değiliz. Kendi 
silahımızı üretir hale geldik. 

Eğitim faaliyeti yürütüyorsanız, özel öğre-
tim kurumlarına, tarihimizde hiç olmadığı 
kadar büyük bir alan açtık. İster ilk, orta, 
lise, üniversite düzeyinde olsun, ister dini 
eğitim alanında olsun; okuluyla, öğrenci-
siyle, öğretmeniyle, yurduyla ve diğer hu-
suslarıyla yapılacak o kadar çok iş var ki, 
asırlarca uğraşsak bitiremeyiz. İlim-irfan 
işleriyle uğraşıyorsanız, kıyamete kadar 
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bitmeyecek bir sorumluluğun, bir yükün 
altına girdiğinizi zaten biliyorsunuz. Kül-
tür ve sanat alanına yönelmişseniz, ülke-
mizin katkıya en çok ihtiyacı olan alanda 
faaliyet gösteriyorsunuz demektir; dolayı-
sıyla ne yapsanız karşılık bulur, hangi hiz-
meti sunsanız teşekkürle karşılanır. 

Bu kadar çok hizmet ve faaliyet alanı önü-
müzde dururken, tutup tüm gücü, tüm 
imkânları devlet içinde paralel bir yapı 
oluşturmaya teksif etmek, netice verme-
yeceği gibi, yılların emeğinin hebasına 
yol açar. Devlet kendi işini yapacak, hayır-
sever, eğitimci, ilim-irfan sahibi, kültür-
sanat erbabı da kendi alanında en güzel 
hizmetleri vermeye çalışacak. Tüm bunlar, 
milletin maddi ve manevi varlığını güçlen-
dirmek, yüceltme içindir. Her fırsatta ifade 
ettiğim gibi bizim ölçümüz “İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın” ilkesidir. 

Elbette herkesin ülke yönetimine talip olma 
hakkı vardır. Bunun yolu siyasetten geçi-
yor. Kurarsınız partinizi, çıkarsınız milletin 
karşısına, programınızı, hedeflerinizi an-
latırsınız, eğer gereken desteği bulursanız 
iktidara gelir ülkeyi yönetirsiniz. Ülke yöne-
timinde söz sahibi olmanın tek meşru yolu 
budur. Bunun dışındaki yol ve yöntemlerin 
darbelerden, cuntalardan, vesayet güçlerin-
den, işgallerden bir farkı yoktur. 

Bozduğumuz Oyunlar Sebebiyle, 
Sürekli Yeni Senaryolar Üretiliyor 

Değerli kardeşlerim,

Bir yandan içerideki ihanet odaklarıyla 
mücadele ederken, diğer yandan bölge-

mizde ve dünyada yaşanan büyük değişim 
sürecinden ülkemizi güçlü bir şekilde çı-
karmanın da hesapları içindeyiz. Ülkemiz 
üzerinde yapılan hesapları boza boza bu-
günlere geldik. Ne toplumsal kaos senar-
yoları tuttu, ne darbe teşebbüsleri neticeye 
ulaşabildi, ne üzerimize salınan terör ör-
gütleri başarılı olabildi. 

Suriye ve Irak’ta yaşanan hadiseleri, 
bu ülkeler üzerinde yapılan hesapları, 
Türkiye’den bağımsız olarak görmüyoruz. 
Eğer Türkiye konusundaki niyetler ger-
çekleşmiş olsaydı, zaten şu anda Suriye ve 
Irak başta olmak üzere, tüm bölgemizde 
başka şeyler konuşuluyor olurdu. Bizim 
bozduğumuz oyunlar sebebiyle, sürekli 
yeni senaryolar üretiliyor ve tedavüle so-
kuluyor. 

Böylesine değişken, böylesine sisli bir ze-
minde, biz hem kendi hedeflerimize bağlı 
kalarak, hem de tüm kardeşlerimize sahip 
çıkarak, farklı bir yol izliyoruz. Büyük dev-
let olmanın, büyük millet olmanın verdiği 
vakarla, günlük gelişmelerin heyecanına 
kapılmadan, asıl oyunun, asıl amacın bi-
lincinde olarak, kararlılıkla adımlarımızı 
atıyoruz. Bu süreçte, çıkarlarımızın yüzde 
100 uyuştuğu, hedeflerimizin tam olarak 
kesiştiği hiçbir gücün olmadığını belirt-
mek isterim. Herhangi bir konuda buluş-
tuğumuz her ülkeyle veya güçle, bir başka 
yerde mutlaka ayrışıyoruz, hatta karşı kar-
şıya geliyoruz. İşte bu karmaşık ilişkiler 
yumağı içinde, ülkemizin ve milletimizin 
çıkarlarını koruyarak, istiklalimiz ve istik-
balimizi önceleyen bir anlayışla mücadele-
mizi yürütüyoruz. 
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Kuzey Irak’ta ortaya çıkan son durum, 
bizim açımızdan üzüntü verici olmakla 
birlikte, üstesinden gelemeyeceğimiz bir 
mesele değildir. Birlikte hareket etme-
yi sürdürmemiz halinde çok daha güzel 
neticeler elde edebileceğimiz Kuzey Irak 
Bölgesel Yönetimi, anlamsız bir şekilde 
başlattığı bağımsızlık girişimiyle, adeta 
kendini ateşin ortasına atmış bulunuyor. 
Bölgemizde yakılan her ateş gibni ateşin 
ortasına atmıştır. Bölgemizde yakılan her 
ateş gibi, inşallah bu da bizi teğet geçer, 
ama birilerinin canını fena halde yakar.

İşte paran, pulun, petrolün her şeyin var, 
otur oturduğun yerde. Neymiş, bağımsız 
devlet olacakmış! Seninle 350 km sınırı-
mız bulunuyor, bunu bizimle konuştun 
mu? Konuşmadın. İran’la konuştun mu? 
Konuşmadın. Peki, Irak Merkezi Devletiyle 
konuştun mu? Konuşmadın. Sen nasıl böy-
le bir adımı atarsın? Görüldüğü gibi, devlet 
yönetmek, aşiret yönetmeye benzemiyor. 

Bugün, sırf kendi çıkarları için kullanacak 
araç arayanlara gönüllü asker yazılanlar, 
yarın her şey normale döndüğünde kapı 
komşularının, kardeşlerinin, kaderdaşları-
nın yüzüne bakamayacaklardır. Atılan bu 
adım, dün bölgedeki kötülüklerin sembolü 
haline gelmiş olanlara dahi rahmet okuta-
cak vehamette gelişmelerin önünü açma 
potansiyeli taşımaktadır; işte böylesine 
tehlikedir. 

Geçmişte kendilerinin maruz kaldığı zu-
lüm ve baskı politikalarını, bugün zayıf 
gördükleri herkese uygulayanların, artık 
mağduriyet sözünü ağızlarına almaya hak-
ları kalmamıştır. İşte Türkmenlere orada 

zulmediyorlar. Onların haklarını-hukuku-
larını asla göz önünde bulundurmuyorlar. 

Biz, dostlarımızın ve kardeşlerimizin sade-
ce iyiliğini isteriz. Bugün, Kuzey Irak’taki 
gelişmelere böyle sert tepki veriyorsak, tek 
sebebi, en başta Kürtler olmak üzere, Arap-
ların, Türkmenlerin ve diğer kesimlerin 
iyiliğini istiyor olmamızdır. 

Yapılan ve esasen hiçbir hukuki ve fiili kar-
şılığı olmayan referandum, kimsenin fay-
dasına değildir. Tüm ikazlarımıza rağmen 
ısrarla girişilen bu maceranın hüsranla so-
nuçlanması kaçınılmazdır. Hiç kimse ken-
dini kandırmasın. Kuzey Irak’taki mesele, 
şu veya bu kesimin devlet kurma hakkıyla 
alakalı değildir. Buradaki asıl konu, bölge-
deki halkların birliğini, beraberliğini, daya-
nışmasını ortadan kaldırarak, ardı arkası 
gelmez çatışmaların önünü açmak isteyen-
lere payanda olunmasıdır. Mezhep gerilimi 
sebebiyle zaten yeteri kadar acı çeken böl-
genin, şimdi bir de etnik kavgalarla daha 
da örselenmesinin kime faydasının oldu-
ğunu çok iyi hesap etmeliyiz. Türkiye’ye, 
Irak’a, Suriye’ye; buralarda yaşayan hiç 
kimseye faydası bulunmayan bir girişimin 
birileri tarafından açık veya örtülü şekilde 
desteklenmesinin sebebi, elbette ki onların 
birilerinin işine geliyor olmasıdır. 

Biz, hem bu konudaki tavrımızı net bir 
şekilde ortaya koyacak, hem de sonuna 
kadar ikaz vazifemizi yerine getireceğiz. 
Suriye’de yakılan ateşin nasıl ülkemize 
sıçramasına izin vermediysek, Irak’ta te-
şebbüs edilen bu fitneyi de inşallah dur-
duracağız. Yeni Lavrensler, bu defa başarılı 
olmayacaklardır. 
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Milletimiz İradesini,  
Büyük ve Güçlü Türkiye’den  
Yana Kullanmıştır

Değerli arkadaşlar, 

Dünya haritasını önünüze alıp baktığı-
nızda, ülkemizin bulunduğu yerin ne 
derece önemli olduğunu, başka hiçbir 
izaha gerek kalmadan görebilirsiniz. Böy-
lesine büyük bir hazineye sahip olmanın 
bir bedeli mutlaka olacaktır. Türk mille-
ti olarak, bin yıldır bu bedeli ödüyoruz. 
Kimi zaman Haçlı seferleriyle, kimi za-
man Moğol istilasıyla, kimi zaman kendi 
içimizde oluşturulan çatlaklarla maruz 
kaldığımız imtihanlardan, hamdolsun al-
nımızın akıyla çıktık. Bizim 2023 hedefi-
mizi, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla daha da 
ileriye taşımamızın sebebi, halen içinden 
geçtiğimiz imtihanları başaracağımıza 
olan inancımızdır. Bu tarihlerin hiçbiri de 
tesadüf değildir, sıradan değildir, rastgele 
belirlenmiş değildir. 

Geçtiğimiz 15 yılda yaptıklarımızın taçlan-
dırılması olan bu vizyonlarımızın mesajı-
nı, dışarıdaki herkes aldı, ama maalesef 
içimizdeki bazıları hala meseleyi anlaya-
madı. Hiç önemli değil. Her dönemde, böy-
le gafiller, böyle aymazlar çıkabilir. Asıl 
olan milletimizin taşıyıcı ve kurucu unsu-
ru olan kahir ekseriyetinin ne dediğidir, ne 
istediğidir. 

Milletimiz, özellikle son 4 yıldır karşılaştığı-
mız her sıkıntıda, iradesinin büyük ve güç-
lü Türkiye’den yana olduğunu ortaya koy-
muştur. 2019 yılından itibaren geçeceğimiz 
yeni yönetim sistemimiz, hedeflerimiz doğ-
rultusunda çok daha kararlı ve süratli bir 
şekilde ilerleyebilmemizi sağlayacaktır. 

Bildiğiniz gibi, Milli haltercimiz Naim Sü-
leymanoğlu çok ciddi bir siroz ve karaci-
ğer yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda 
yatıyor. Milli haltercimize karaciğer nakli 
gerekiyor. Bunu özellikle milletime du-
yurmak istiyorum. Kendisine geçmiş ol-
sun diyor, Allah’tan şifalar temenni ediyo-
rum. Bu vesileyle, Naim Süleymanoğlu’nu 
Türk sporuna kazandıran Turgut Özal’a da 
Allah’tan rahmet diliyorum. 

Sizler de, ülkemizin bu tarihi dönüşümü-
ne, emniyet teşkilatımızın bel kemiğini 
teşkil eden kritik noktalarda üstlendiğiniz 
görevlerle katkıda bulunacaksınız. Huzu-
run ve güvenin olmadığı bir toplumun, 
orta ve uzun vadeli hedeflerine odaklana-
bilmesi mümkün değildir. Sizler, huzurun 
ve güvenin teminatı olarak, milletimize 
işte bu imkânı sağlayacaksınız. 

Her birinize görev yerlerinizde başarılar 
diliyorum. Mezuniyetinizin hayırlı olması-
nı temenni ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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Çok değerli kardeşlerim, sevgili canlar, bu 
mübarek Muharrem akşamında sizleri en 
kalbi muhabbetlerimle, hürmetle selamlı-
yorum. Âşûra gününde siz kıymetli dost-
larımla, kardeşlerimle beraber olmaktan 
büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bizleri, 
Ramazan-ı Şerif ’in ve Kurban Bayramı-
nın ardından, “Şehrullah’a” yani “Allah’ın 

ayı” olan Muharrem’e eriştiren Rabbimize 
hamd ediyorum.

Peygamber Efendimiz, Muharrem ayında 
tutulan oruçların Hak katında Ramazan 
orucundan sonraki en faziletli oruç olduğu-
nu müjdeliyor. Yüce Mevla’dan, bu mukad-
des günde tuttuğunuz oruçları, yaptığınız 

Kerbela Üzerinden Ümmeti 
Parçalamak İsteyenler, Hz. 

Hüseyin’in Mirasına İhanet Ediyor

Muharrem Ayı İftarı | İstanbul | 30 Eylül 2017
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ibadetleri, hayır ve hasenatı dergâhı izze-
tinde makbul eylemesini niyaz ediyorum. 
Bu vesileyle, Rasul-i Kibriya, Hatem’ül En-
biya, Fahri Kâinat Efendimiz Muhammed 
Mustafa’ya salat ve selamlarımızı gönderi-
yoruz. Şah-ı Merdan Ali’yyül Mürteza Efen-
dimizi, Hazreti Hasan Efendimizi, hicri 61 
yılında, 10 Muharrem gününde, Kerbela’da 
şehit edilen Hazreti Hüseyin Efendimiz ile 
tüm Ehl-i Beyt’i bir kez daha kemal-i edeple 
yâd ediyoruz. Allah’ın selamı, rahmeti, be-
reketi hepsinin üzerine olsun. Rabbim bu 
mübarek günler vesilesiyle ülkemize, mil-
letimize, dünyadaki tüm kardeşlerimize 
huzur, barış ve sükûn versin.

Kıymetli dostlarım,

Muharrem ayı; rahmet, merhamet ve lütuf 
ayıdır. Tarih boyunca birçok önemli hadise 
Aşura gününde, yani Muharrem’in 10’undu 
vuku bulmuştur. Hazreti Âdem’in tövbesi bu 
günde kabul olmuştur. Hazreti Musa, Fira-
vunun zulmünden bugün kurtulmuş, Haz-
reti Nuh’un gemisi yine bugün Cudi dağına 
demirlemiştir. Hazreti Eyüp, hastalığından 
10 Muharrem’de şifa bulmuştur. Hazreti İsa 
bugün doğmuş, yine bugün göğe yükseltil-
miştir. Peygamber Efendimiz, “Ayların efen-
disi Muharrem, günlerin efendisi Cuma’dır” 
diyerek birçok hadisi şeriflerinde Muhar-
rem ayının kutsiyetine dikkat çekmiş, biz 
Müminlere bu ayda oruç tutmamızı tavsiye 
etmiştir. Zira bu ayda oruç tutmak, Hazre-
ti Âdem’in tövbesine iştirak etmek, Hazreti 
Yunus’un sevincine, Hazreti Eyüp’ün sabrına 
ortak olmak demektir. Bu ayda oruç tutmak, 
Nuh Aleyhisselâmı, Hazreti Musa’yı, Hazreti 
İsa’yı, iki cihan serdarı Hazreti Muhammed 
Mustafa’yı yâd etmek demektir. Bu ayda oruç 

tutmak, Hazreti Hüseyin Efendimizin şanlı 
mücadelesine, kutlu davasına sahip çıkmak 
demektir. Milletimizin Muharrem ayına fark-
lı bir değer vermesinin, bu ayı oruçla, ibadet-
le, taatle geçirmesinin sebebi işte budur.

Kardeşlerim,

Muharrem ayı; aynı zamanda bir hüzün ve 
keder ayıdır. Bu ayda, maalesef İslam tarihi-
ne kapkara bir leke olarak geçen Kerbela ha-
disesi gerçekleşmiştir. Peygamber Efendimi-
zin “Dünyadaki reyhanlarım” diyerek öpüp 
kokladığı, “Cennet gençlerinin efendileri” 
olarak ifade ettiği torunu Hazreti Hüseyin, 
Ehli Beytten 72 kişi ile beraber bugün şehit 
edilmiştir. Bu öyle büyük bir acıdır ki, za-
man yüreklerdeki sızıyı dindirmedi. Aradan 
geçen 14 asra rağmen gönüllerimizde açılan 
yaralar asırlara rağmen bir nebze olsun iyi-
leşmedi. Alvarlı Efe Hazretleri, o günün acı-
sını şu şekilde tasvir ediyor: 

“Bu gün mah-ı Muharremdir,  
muhibb-i hanedan ağlar.

Bu gün Eyyam-ı matemdir,  
bu gün ab-ı revan ağlar.

Hüseyn-i Kerbela’yı elvan eden gündür. 

Bu gün Arş-ı muazzamda olan âli divan ağlar.

Bugün Âl-i abanın gülşeninin gülleri soldu, 

Düşüp bir ateş-i dilsuz, kamu ehl-i iman ağlar.

Bugün Gülzar-ı Muhtar-ı Hüda’ya bir hazan esti, 

Zemine düştü vaveyla, felekte kehkeşan ağlar.”
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Evet, Kerbela’yı hatırladıkça bugün de göz-
lerimiz doluyor. Sahra-ı Kerbela’da yaşa-
nan vahşeti hatırladıkça insanlığımızdan 
hicap duyuyoruz.

İktidar Hırsı İçin İşlenen 
Bu Katliam Kıyamete Kadar 
Unutulmayacaktır

Kerbela, ümmetin içinde belki de hiç ka-
panmayacak derin bir yara bırakmıştır. 
İktidar hırsı için işlenen bu katliam kıya-
mete kadar da unutulmayacaktır. Hazreti 
Hüseyin Efendimiz, Hak yolunda verdiği 
canıyla bize, iyi ile kötü, Hak ile batıl ara-
sındaki farkı göstermiştir. Hazreti Hüseyin 
asil duruşuyla bize, fedakârlığı, cefakârlığı, 
sabrı ve sebatı öğretmiştir. O kızgın Kerbe-
la çölünü suladığı mübarek kanı pahasına, 
bize vahdeti, uhuvveti ve kardeşliği yücelt-
meyi öğretmiştir.

Kardeşlerim,

Bugün bizlere düşen görev, bedeli ehli bey-
tin kanıyla ödenmiş bu acı dersi iyi kavra-
mamız, öğrenmemiz ve gelecek nesillere 
aktarmamızdır. Öncelikle şu gerçeğin he-
pimiz idrakinde olmalıyız. Acılarımız or-
taktır. Kederimiz, kaderimiz ortaktır. Kıb-
lemiz, kitabımız, rehberimiz ortaktır. Ehli 
Beytimiz ortaktır. Aynı şekilde istikbali-
miz de ortaktır. Kim ki Kerbela üzerinden 
ümmeti parçalamak istiyorsa, O Hazreti 
Hüseyin’in mirasına ihanet ediyor demek-
tir. Kim Kerbela’yı kardeşlik yerine ayrış-
manın, muhabbet yerine düşmanlığın ara-
cı yapmaya çalışıyorsa, açık söylüyorum, o 
Yezid’in tarafındadır. 

Birilerinin ortak acılarımızı istismar etme-
sine, kin ve nefret siyasetlerinin aracı yap-
masına rıza göstermemeliyiz. 14 asırdır 
kapanmayan yaramıza yenilerinin eklen-
mesine fırsat vermemeliyiz.

İslam dünyasının içinde bulunduğu man-
zara ortadadır. Kan ve gözyaşı, adeta coğ-
rafyamızın kaderi haline gelmiştir. Asırlar 
boyu esenlik beldesi olan şehirler, bugün 
enkaza dönmüş durumdadır. Dünyanın 
dört bir köşesinden ilim ve hikmet yolcu-
larını misafir eden kütüphaneler, medre-
seler, kervansaraylar, bugün gözlerimizin 
önünde birer birer yok ediliyor. Hamuru 
kardeşlikle, barışla, hoşgörüyle yoğrulmuş 
bu topraklara, köken ve mezhep fitneleri 
ekilmeye çalışılıyor.

Bugün Irak’ta, Suriye’de, Yemen’de katledi-
lenlerin tamamı, etnik ve mezhebi kimliği 
ne olursa olsun, bizim öz kardeşlerimizdir. 
Feryatları arşı titreten anneler, evlat acısıy-
la yüreği dağlanan babalar, yetim ve öksüz 
bırakılan çocuklar, bizim çocuklarımızdır. 
Kardeş kavgasının kazananı olmadığını 
maalesef yaşayarak görüyoruz. Her zaman 
ifade ettiğim gibi; bizim Sünnilik diye, Şii-
lik diye bir dinimiz yoktur. Bizim dinimiz 
birdir, o da Din-i Mübin olan İslam’dır. 
Müslüman olmak, insanlık ailesinin onur-
lu bir ferdi olmak, sıfat olarak bize kâfidir. 

Biz, bugüne kadar daima farklılıkları-
mızı zenginliğimiz olarak gördük; hiç 
kimsenin inancına, meşrebine, yaşam 
tarzına müdahale etmedik. Sünni vatan-
daşlarımız kadar Alevi vatandaşlarımızın 
da hakkına, hukukuna riayet ettik. İnşal-
lah bundan sonra da elbirliği ve gönül bir-
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liği içinde yolumuza devam edeceğiz. Hiç 
kimsenin bizi bölmesine, senaryolarına fi-
güran yapmasına, kanlı hayallerine ortak 
etmesine rıza göstermeyeceğiz. Hünkâr 
Hacı Bektaş-ı Veli’nin dediği gibi “Bir ola-
cağız, iri olacağız, diri olacağız.” Basiretle, 
ferasetle hareket ederek, Allah’ın izniyle, 
tüm fitne teşebbüslerinin üstesinden ge-
leceğiz.

Bu duygularla, Muharrem ayının milleti-
miz ve tüm İslam âlemi için birlik ve be-
raberliğe vesile olmasını diliyorum. Ehl-i 
beytin tüm mensuplarını, hassaten şehit 
İmam Hazreti Hüseyin’i hürmetle, rahmet-
le, tazimle yâd ediyorum.

Allah birliğimizi, dirliğimizi, muhabbeti-
mizi daim kılsın. Teşekkür ederim.



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru-4

35

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nin 26’ncı Dö-
nem, 3’üncü Yasama Yılı’nın açılışında, siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi çatısı altında görev yapmış tüm millet-
vekillerimizi saygıyla yâd ediyorum. Cum-
huriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal 
başta olmak üzere, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinden ahirete irtihal etmiş 
bulunanları rahmetle anıyorum. 

Kurtuluş Savaşı’nı sevk ve idare eden, 15 
Temmuz’da da en ağır şekilde saldırıya 
maruz kalarak çifte Gazilik unvanını kaza-
nan Yüce Meclisimize yeni yasama yılında 
başarılar diliyorum. 

Aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi, tek yürek 
ve tek bilek olarak bağımsızlığının, geleceği-
nin ve iradesinin temsilcisi olan tüm müesse-
selere sahip çıkmıştır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin 

Türkiye’nin Geleceğini  
Beraber İnşa Edelim

TBMM 26. Dönem 3.Yasama Yılı Açışı | Ankara | 1 Ekim 2017
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etrafında adeta etten bir duvar ören mille-
timiz, istiklalinin ve istikbalinin sembolü 
olarak gördüğü bu kurumları korumak için 
canını vermekten dahi çekinmemiştir. Nite-
kim, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ve 
hemen karşımızdaki Genelkurmay Başkan-
lığı binasının çevresinde 34 vatandaşımız, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafında da 29 
vatandaşımız şehit olmuştur. 15 Temmuz 
darbe girişiminin birinci yıldönümünde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hemen 
önünde gece saat 3’te, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi önünde de sabah saat 6’da bir araya 
gelen onbinlerce vatandaşımız, milletimizin 
bu konudaki kararlılığını bir kez daha göster-
miştir. Bu vesileyle, İstanbul’da 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’nde, Ankara’da Meclis’te 
ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan 
törenler ile ülkemizin dört bir yanında gece 
yarısına kadar süren demokrasi nöbetlerine 
coşkuyla iştirak eden tüm vatandaşlarımıza 
bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

15 Temmuz gibi felaketler, ülkelerin ve 
milletlerin birliklerinin, beraberliklerinin, 
dayanışmalarının, maziden atiye uzanan 
ortak değerlerinin adeta test edildiği imti-
hanlardır. Hamdolsun biz devlet ve millet 
olarak bu imtihanı alnımızın akıyla verdik. 
Artık ülkemiz üzerinde karanlık emeller 
besleyenlerin, bunun için kanlı senaryolar 
yazanların, kendilerine ihanet ortakları 
devşirenlerin işi çok daha zordur. Mille-
timiz de, devletimiz de, Meclisimiz de oy-
nanan oyunu görmüş ve tepkisini tek bir 
yumruk gibi terör örgütlerinin, ihanet çe-
telerinin tepesine inerek ortaya koymuştur.

15 Temmuz artık bizim, tıpkı Malazgirt 
gibi, tıpkı İstanbul’un Fethi gibi, tıpkı Ça-

nakkale gibi, tıpkı Dumlupınar gibi, tıpkı 
ecdadımızın nice emaneti gibi hepimizin 
ortak bir değeridir. Bu değere sahip çıkan, 
bu değere saygı duyan herkes milletimizin 
gönlünde yükselir, yücelir, itibar sahibi 
olur. Bu değeri örselemeye, önemsizleştir-
meye, çarpıtmaya kalkan herkes de mille-
timizden hak ettiği cevabı alır, hak ettiği 
muameleye maruz kalır. Darbenin doğru-
dan hedefi olan Türkiye Büyük Millet Mec-
lisimizdeki partilerimizden bu konuda çok 
daha fazla hassasiyet beklediğimi özellikle 
belirtmek istiyorum. 

MHP Gösterdiği İradeyle, 16 
Nisan’a Giden Yolu Açmıştır

Değerli milletvekilleri,

Geçtiğimiz yasama döneminde Meclisi-
mizin gerçekleştirdiği en önemli çalışma-
lardan biri de, hiç şüphesiz, 16 Nisan’da 
milletimiz tarafından tasdik edilen Ana-
yasa değişikliği sürecini yürütmüş olması-
dır. Ülkemizin yönetim sisteminde köklü 
bir değişiklik anlamına gelen bu Anayasa 
değişikliğinin, tüm partilerin ortak eseri 
olmasını gönülden arzu ederdik. Ancak, 
Meclis’te grubu bulunan partilerimizden 
bazıları farklı bir politika izledikleri için, 
Anayasa değişikliği süreci, AK Parti ve 
MHP tarafından yönetilmiştir. 

Esasen, bu sürecin temelleri 2007 Cumhur-
başkanlığı seçiminde yaşanan kriz esnasın-
da atılmıştır. Cumhurbaşkanını doğrudan 
milletin seçmesine imkân veren değişik-
lik, daha sonraki gelişmelerin habercisi 
olmuştur. Doğrudan halkın oylarıyla göre-
ve gelen ilk Cumhurbaşkanı olma şerefine 
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nail olmamızın ardından her fırsatta, her 
zeminde başlanan işin tamamlanması ge-
rektiğini ifade ettik. Anayasa değişikliği 
gerektiren bu düzenlemenin gerçekleştiri-
lebilmesi ancak, diğer partilerimizden des-
tek alınabilmesiyle mümkündü. MHP’nin 
bu yönde gösterdiği irade, 16 Nisan’a gi-
den yolu açmıştır. Meclis’in üzerine düşeni 
yapmasının ardından, milletimiz de nihai 
kararını hür iradesiyle sandıkta vermiştir. 
Kabul edilen Anayasa değişikliğine göre 
Türkiye, 2019 yılında yapılacak seçimle-
rin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemine geçecektir. 

Yeni sistemin en önemli özelliklerinden 
biri yasama, yürütme ve yargı arasındaki 
ilişkileri netleştirmiş olmasıdır. Ülkemiz-
deki mevcut sistemin en önemli zaafı, bu 
ilişkilerin birbirine karışıyor olmasıy-
dı. Yasamanın yürütme organının, yani 
Meclis’te çoğunluğu elinde bulunduran ik-
tidar partisinin veya koalisyon partilerinin 
tahakkümü altında bulunduğu eleştirisi, 
böylece ortadan kalkmaktadır. 

Bilindiği gibi yeni sistemde, yürütme er-
kini temsil eden Cumhurbaşkanı’nın büt-
çe kanunu dışında Meclis’e kanun teklifi 
veya tasarısı sunma imkânı bulunmuyor. 
Yasama yetkisi, tamamen milletvekilleri-
mizin uhdesine bırakılıyor. Nasıl anayasa 
yasaların üzerindeyse, yasalar da Cumhur-
başkanlığı Kararnamesinin üzerindedir. 
Yani, herhangi bir konuda yasa ile kararna-
me çeliştiğinde, geçerli olan yasa olacaktır. 
Daha da önemlisi, kararnameyle düzenle-
nen herhangi bir konuda Meclis yasa çı-
kardığında, yasa esas alınacaktır. 

Değerli milletvekilleri, 

Meclis ile Cumhurbaşkanı’nın görev süre-
lerinin birbirlerine endekslenmiş olması, 
bu iki organın karşılıklı denge ve anlayış 
içinde çalışmasını elzem kılmaktadır. Bu 
ahengi bozan taraf, seçimde millete hesap 
vermek zorundadır. Üstelik bunun için illa 
5 yıl beklenmesine de gerek yoktur. Yasa-
ma veya yürütme organından herhangi 
biri, kendi çalışmasının karşı tarafça en-
gellendiğini düşünüyorsa, istediği zaman 
millete müracaat yoluna gidebilir. Milletin 
vereceği hükme yasama da yürütme de uy-
mak zorundadır. 

Yasamanın yürütme üzerindeki dene-
tim yolları da açıktır. Yazılı sorudan Yüce 
Divan’da yargılanma talebine kadar uzanan 
geniş bir yelpazede sağlanan imkânlarla 
yasama organı, yürütmeyi denetleme hak-
kına sahiptir. 

Yeni Sistem, Güçler Arasındaki 
Ayrımı Netleştiriyor

Aynı şekilde, kararlarını “Türk Milleti” 
adına veren yargının da gücünü milli ira-
deden aldığı bir sistem kurulmuştur. Yar-
gının en önemli idare mekanizması olan 
Hâkimler Savcılar Kurulunun 13 üyesin-
den 7’si Meclis, 4’ü de Cumhurbaşkanı ta-
rafından belirlenecek. Ayrıca Adalet Baka-
nı ile Müsteşarı da bu kurulda yer alacak. 
Dikkat ederseniz yeni sistem, güçler ara-
sındaki ayrımı netleştirirken, asıl kararları 
hep millete bırakıyor. 

Türkiye, milli iradenin bu derece güçlen-
dirildiği, halkın tercihlerinin bu derece ön 



Recep Tayyip ERDOĞAN

38



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru-4

39

plana çıkartıldığı bir sisteme kavuşmuştur. 
Bu vesileyle ülkemizde ilk defa Meclisimizin 
eliyle, milletimizin özgür iradesiyle, demok-
ratik usullerle böyle köklü bir yönetim refor-
munu hayata geçirebilmemize katkı sağla-
yan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Önümüzde, hem Meclisimize, hem hükü-
metimize düşen önemli bir görev daha var-
dır. Uyum yasaları başta olmak üzere, yeni 
sistemin en sağlıklı şekilde hayata geçme-
sini sağlayacak düzenlemeler üzerinde 
derhal çalışılmaya başlanması gerekiyor. 
2019 yılından önce tüm bu hazırlıkları 
bitirmiş olmalıyız. Bu çalışmaların sadece 
anayasa ve yasalardaki ifadelerin ayıklan-
masından ibaret kalmamasını ümit ediyo-
rum. Elimizdeki bu imkânı, kapsamlı bir 
yönetim reformu haline dönüştürme fırsa-
tını çok iyi değerlendirmeliyiz. 26’ncı dö-
nem Meclisi bugüne kadar çok büyük işler 
başardı, inşallah yeni yasama yılında çok 
daha önemli çalışmalara imza atacaktır. 

Değerli milletvekilleri,

Her anlamda tarihi bir süreçten geçiyoruz. 
Dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişme-
ler, ister istemez bizi de etkiliyor. Ülke-
mizin son yıllarda yaşadığı sosyal, siyasi, 
ekonomik, diplomatik gelişmelerin hiçbiri 
de, bu genel fotoğraftan bağımsız değildir. 
Elbette bu karmaşık dönemde herkesin bir 
hesabı, bir yol haritası, bir hedefi vardır. 
Bize düşen, bir yandan ülkemizin hedef-
lerimiz doğrultusunda ilerlemesini temin 
ederken, diğer taraftan da Türkiye’yi hedef 
alan saldırıların boşa çıkmasını sağlamak-
tır. Zor olsa da bu ikisini birlikte başarmak 
mecburiyetindeyiz. 

Ülkemizi her alanda dünyanın en büyük 10 
devletinden biri haline getirme hedefimiz-
den en küçük bir taviz vermedik, verme-
yeceğiz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda 
attığımız her adımda, büyük ve güçlü Tür-
kiye idealine biraz daha yaklaşıyoruz. Dört 
bir yanımızın istikrarsızlık ve çatışmayla 
çevrili olduğu bir dönemde, hem kendimi-
zi koruyabilmemiz, hem de planlarımızı, 
programlarımızı, yatırımlarımızı hayata 
geçirebilmemiz önemli bir başarıdır. Tür-
kiye, çevresinde yaşadığı istikrarsızlıklar 
sebebiyle tek bir projesinden vazgeçme-
miştir, tek bir yatırımını ertelememiştir. 

Bu yılın ilk yarısındaki ortalama büyüme 
oranımızın yüzde 5,1 olarak gerçekleşme-
si, izlediğimiz kararlı politikanın eseridir. 
Büyümede, kurlarda, enflasyonda, işsizlik-
te, ihracatta, turizmde yaşanan dalgalan-
ma büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. 
Bu olumlu ivmenin her geçen ay artarak 
süreceği görülmektedir. Hükümetten bek-
lentim, kamu mali disiplininden taviz ver-
meden, vatandaşımızın günlük hayatını 
kolaylaştıracak, geleceğe daha güvenle ba-
kabilmemizi sağlayacak tedbirler alıp ha-
yata geçirmesidir. 

Maruz kaldığımız iç ve dış saldırılar karşı-
sında gösterdiği güçlü duruşa müteşekkir 
olduğumuz milletimizi huzursuz ve tedir-
gin edecek, kafasında soru işaretleri oluş-
turacak gereksiz adımlardan kaçınılması 
büyük önem arz etmektedir. Meclisimizin 
de, yeni yasama döneminde hükümetimi-
zin bu yöndeki çabalarına destek verece-
ğine inanıyorum. Geçtiğimiz hafta yapılan 
olağanüstü toplantıda görüşülen tezkere 
konusunda, bir parti hariç, Meclisimizde 
sergilenen birlik ve beraberliği takdirle 
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karşıladığımı özellikle belirtmek istiyo-
rum. Milletimizin özlediği Meclis görüntü-
sü işte budur. Önümüzdeki dönemde milli 
konularda bu dayanışmanın çok daha sık, 
çok daha güçlü bir şekilde sergileneceğini 
ümit ediyorum. 

OHAL’le İlgili Bir Takım 
Nitelemeler, Asla Kabul Edilemez

Değerli milletvekilleri,

Türkiye, 1984 yılından beri kesintisiz bir 
şekilde bölücü terörle mücadele ediyor. 
PKK ve uzantıları yanında, ideolojik ve 
dini söylemlerle kurulan terör örgütleri 
de ülkemize önemli zararlar vermişlerdir. 
FETÖ’nün devleti ele geçirmek için emni-
yetten yargıya, mülkiyeden orduya kadar 
tüm kurumlarımız üzerinden yaptığı sal-
dırıları, milletimizle birlikte boşa çıkardık. 

Terör örgütlerine karşı verilen mücadele, 
birlik ve beraberliğimizi en çok sergile-
memiz gereken alanların başında geliyor. 
Hiçbir siyasi ve kişisel çıkar, terör örgüt-
lerine destek anlamına gelecek bir söyle-
mi, duruşu, politikayı mazur gösteremez. 
Yargının, terör örgütü olarak tanımladığı 
yapıları doğrudan veya dolaylı olarak des-
teklemeyi hiç kimseye yakıştıramam. Bu 
uğurda yüksek yargı kurumlarımızdan 
kürsü hakimlerimize, savcılarımıza kadar 
tüm yargı sisteminin yıpratılması anla-
mına gelecek beyan ve tutumları da asla 
doğru bulmuyorum. Hele hele olağanüstü 
hal uygulamasına yönelik bir takım nite-
lemeler var ki, gerçekten kabul edilebilir 
değildir. Türkiye’nin, darbe teşebbüsü ve 
terör örgütlerinin saldırıları gibi gerçekten 

olağanüstü tehditlerle karşı karşıya bulun-
duğunu kim inkâr edebilir? Olağanüstü 
tehditler olağanüstü tedbirleri gerektirir. 
Üstelik, hükümetin Anayasada belirtilen 
olağanüstü hal yetkilerinden gerçekten 
pek azını kullandığı, sadece aciliyet arz 
eden hususlarda bu yola başvurduğu da 
bir gerçektir. Bugüne kadar, terör örgütleri 
ve mensupları dışında, olağanüstü halden 
zarar gören hiç kimse olmamıştır. Terörle 
mücadelede duyulan ihtiyaçlar ortadan 
kalktığında elbette olağanüstü hal uygula-
ması da sona erecektir. 

Diğer taraftan, savunma sanayinde ve tek-
noloji alanında elde ettiğimiz neticeler sa-
yesinde, özellikle sınırlarımız içinde terör 
örgütlerini hareket edemez hale getirdik. 
Sınır ötesi operasyonlarımızı da, bölgede-
ki diğer güçlerle sağladığımız işbirliği çer-
çevesinde adım adım ilerletiyoruz. Fırat 
Kalkanı Harekâtı’ndaki başarımız, DEAŞ’a 
karşı kurulan koalisyonun mücadele stra-
tejisini değiştirmiştir. Şimdi de, Astana 
görüşmelerinde sağlanan uzlaşma çerçe-
vesinde, İdlib bölgesinde güvenli bir alan 
oluşturmanın gayreti içindeyiz. 

Buna karşılık bazı müttefiklerimizin, bi-
zim terör örgütü olarak tanımladığımız ya-
pılarla işbirliği konusundaki ısrarlarının, 
bölgedeki krizin daha derinleşmesine yol 
açtığını görüyoruz. Bu konudaki düşün-
celerimizi, duruşumuzu, politikalarımızı 
her platformda dile getiriyor, ikazlarımızı 
yapıyoruz. Krizlerin yaşandığı ülkelerin 
toprak bütünlüğü ve toplumsal mutabaka-
tı gözetmeyen, sahadaki gerçeklerle uyuş-
mayan hiçbir projenin başarı şansı yoktur. 
Bu tür adımların varacağı yer, daha fazla 
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acı, kan ve gözyaşıdır. Biz Türkiye olarak, 
sınırlarımız içinde ve dışında, terör örgüt-
leriyle mücadele konusundaki kararlılığı-
mızı sonuna kadar devam ettireceğiz. 

Bölgesel Bir Yapının Bağımsızlık 
İddiası, Başka Güçlerin Oyuncağı 
Olmaktan Öteye Geçemez 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,

Irak, ilk Körfez Savaşı’ndan bu yana istik-
rara kavuşamamış, sürekli çatışmaların ve 
krizlerin yaşandığı bir ülkedir. DEAŞ teh-
didinin ilk patlak verdiği yer olan Irak’taki 
mezhep gerilimi, pek çok sorunun ana kay-
nağı durumundadır. Şimdi bir de bu sıkın-
tıya, Kuzey Irak Yönetiminin attığı yanlış 
adımlar eklenmiştir. Hem Irak Anayasasına 
göre, hem de uluslararası toplumun yak-
laşımı itibariyle, Kuzey Irak Yönetiminin 
yaptığı referandumun herhangi bir karşılı-
ğı yoktur. Buna rağmen, bu teşebbüs dahi 
başlı başına önemli bir sorundur. Türkiye, 
Irak’taki tüm kesimlerin güvenliği, huzuru, 
refahı için yaptığı çalışmaların, Kuzey Irak 
Yönetimi nezdinden böyle karşılık bulma-
sının üzüntüsü içindedir. Buradaki asıl sı-
kıntı bu girişimin yol açtığı sonuçların, asıl 
kimin işine yarayacağıdır. Bu süreçten ne 
Kürtlere, ne Araplara, ne Türkmenlere, ne 
de diğer gruplara hayırlı bir sonuç çıkmaya-
cağı çok açıktır. Kadim devletlerin dahi var-
lıklarını korumakta zorlandıkları bir kaotik 
dönemde, bölgesel bir yapının bağımsızlık 
iddiası, başka güçlerin oyuncağı olmaktan 
öte bir anlam taşımayacaktır. 

Sınırlarımızın hemen başında, hem Irak 
halkı, hem de Türkiye başta olmak üzere 

çevre ülkeler için daimi tehdit oluşturacak 
bir fitne kuyusunun kazılmasına göz yuma-
mayız. Hele hele uluslararası toplumun ai-
diyeti tartışmalı olarak gördüğü, bizim ise 
bir Türkmen kenti olduğunu çok iyi bildi-
ğimiz Kerkük üzerinden ülkemizin tehdit 
edilmesine asla tahammül edemeyiz; bu-
nun hesabını da mutlaka sorarız. Erbil’de-
ki Kürt’ün hakkını savunmak, Musul’daki 
Arap’ın, Kerkük’teki Türkmen’in hakkını 
yok saymak anlamına asla gelemez. 

Yanı başındaki Türkiye’yi karşısına alma 
uğruna uzaklardan destek bekleyen Kuzey 
Irak Yönetimi, önünde sonunda hüsrana 
uğramaya mahkûmdur. Hiç kimsenin böl-
gede yaşayan milyonlarca mazlum insanı, 
ambargoların, tecrit ve yaptırımların bas-
kısı altında perişan etmeye hakkı yoktur. 
Güvenliğin ve refahın formülünün birlikte, 
bütünlükte, dayanışmada arandığı bir dö-
nemde bu tür ayrılıkçı heveslere kapılmak, 
en başta kendi toplumuna ihanet etmektir. 
Kişisel hırslar ve iktidar kaygılarıyla yapı-
lan bu yanlıştan bir an önce dönüleceğini 
umuyoruz. 

Uluslararası toplumdan, dünyanın pek 
çok yerinde başka sorunların da tetikleyi-
cisi olacak bu adımı cesaretlendirecek her-
hangi bir destek beyanının şu ana kadar 
gelmemiş olmasını önemli görüyorum. 
Türkiye olarak Irak Merkezi Yönetimi ve 
İran’la birlikte çeşitli adımlar attık. Ulus-
lararası toplumun da bu adımlara destek 
vermiş olmasından memnuniyet duyuyo-
ruz. Konunun daha tatsız noktalara varma-
dan, bir an önce suhuletle ve sağduyuyla 
çözümü en büyük arzumuzdur. Kuzey Irak 
Yönetimi, yaptığı yanlıştan dönme erdemi-
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ni gösterdiğinde, Türkiye, devleti ve mille-
tiyle bu kardeşlerimizin yanında olmaya 
devam edecektir. 

Değerli arkadaşlar,

Terör örgütleriyle mücadelemizde bizi en 
çok hayal kırıklığına uğratanların başında 
Avrupa Birliği ülkeleri geliyor. Türkiye’nin 
Avrupa Birliği üyeliğine, öyle gizli sak-
lı da değil, göstere göstere engel olanla-
rın, terör örgütlerine karşı sergiledikleri 
müsamahakâr tutumdan fevkalade rahat-
sızız. Biz diyoruz ki, PKK bölücü bir ör-
güttür, devletimizi yıkmaya çalışmaktadır, 
bunun için sürekli terör eylemleri düzen-
lemektedir. Biz diyoruz ki, FETÖ bir ihanet 
çetesidir, devleti ele geçirmeye teşebbüs 
etmiştir, başlattığı darbe girişiminde 250 
vatandaşımızı şehit etmiştir. Aynı şekil-
de cinayetten soyguna, adam kaçırmadan 
emniyet güçlerine saldırıya kadar her çeşit 
suça bulaşmış çeşitli terör örgütü mensup-
larının bilgilerini kendilerine veriyoruz. 
Peki, Avrupa ülkeleri bunun karşılığında 
ne yapıyor dersiniz? Hiçbir şey. 

Avrupa Birliği Üyeliğine 
İhtiyacımız Kalmamıştır

Bugün Avrupa, teröristlerin ellerini kol-
larını sallayarak dolaştıkları, Türkiye’nin 
meşru yönetimine karşı her türlü organi-
zasyonu yapabildikleri bir yer haline gel-
miştir. Bir Avrupa ülkesinin parlamento 
binasının önünde, şakağıma silah dayan-
mış posterler açılıyor ve o ülkenin polisleri 
bunu sadece seyrediyor. G20 zirvesinde, 
şahsımın, Sayın Putin’in ve Suudi Arabis-
tan Kralı’nın aleyhinde çirkin gösteriler 

yapıldı. Bizi öldürenlere Mercedes verile-
ceği yönünde pankartlar bile açılmıştı. Bu 
çirkinliğe Alman polisi gözyumdu. Üstelik 
o ülkenin Şansölyesi bu çirkinliği hiç gör-
memiş! Nasıl haberiniz olmaz, mümkün 
mü? Ama dert başka. Türkiye üzerinden 
seçim yatırımı yapıyorlar. Kıtanın her kö-
şesinde terör örgütlerini, teröristleri, onla-
rın işledikleri cinayetleri yücelten broşür-
ler, afişler dağıtılıyor, bunun için stantlar 
kuruluyor. Kendi vatandaşları ülkemizde, 
terör dâhil çeşitli suçlardan yakalandığın-
da hemen kapımıza dayananlar, bizim on-
lara ilettiğimiz dosyaları işleme dahi koy-
muyorlar. 

Avrupa Birliği kurumlarının, fasıllardan 
serbest dolaşıma ve yardımlara kadar her 
konuda ülkemize karşı sergilediği ikiyüzlü 
tutum öylesine alenileşti ki, artık bu du-
rumu örtecek mazeret dahi bulamıyorlar. 
Türkiye’nin, 1959 yılında ilk başvuruyu 
yaptığı, 1963 yılında Ankara Anlaşmasını 
imzaladığı tarihten beri gösterdiği sabrı, 
Avrupa Birliği’nin yanlış anladığını gö-
rüyoruz. Buna rağmen, şunu açıkça ifade 
ediyorum. Bu süreci bitiren, havlu atan, 
vazgeçen taraf biz olmayacağız. Aslına ba-
karsanız, bizim Avrupa Birliği üyeliğine ih-
tiyacımız da kalmamıştır. 

Şayet bugün Avrupa Birliği bir atılım ya-
pacaksa, bunun tek bir yolu vardır, o da 
Türkiye’yi üye yaparak, gerçek anlamda 
bir ekonomik ve kültürel genişleme ham-
lesini başlatmasıdır. Eğer Avrupa Birliği 
bunu yaparsa, biz buradayız, Avrupa’nın 
geleceğine katkı vermekten memnuni-
yet duyarız. Yapmazsa da bizim için hiç 
fark etmez; kendi yolumuzda ilerlemeyi 
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sürdürürüz. Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’ndeki tüm partilerimizin de iştirak etti-
ğini düşündüğüm bu politikamızı, Avrupa 
Birliği’nden kesin bir cevap alana kadar 
muhafaza edeceğiz. 

Değerli milletvekilleri,

Günümüz dünyasında hiçbir yer uzak de-
ğildir. Bu durum, dünyanın neresinde ya-
şanırsa yaşansın, olumlu veya olumsuz her 
gelişmenin tüm ülkeleri, tüm toplumları et-
kilemesine yol açmaktadır. Hele bizim gibi, 
2 bin 200 yıllık devlet tecrübesine, 1.400 
yıllık medeniyet müktesebatına, bin yıllık 
coğrafya hakimiyetine sahip bir ülke için, 
bu tür gelişmeler çok daha önemli hale gel-
mektedir. Tarihi, kültürel ve sosyal olarak 
çok yakın ilişkiler ağıyla bağlı olduğumuz 
bölgelerde, ülkemize yönelik büyük bir 
sevgi, ama aynı zamanda büyük bir umut 
vardır. Sevgiye sadece teşekkürle karşılık 
vermek mümkündür, ama umudun bize 
yüklediği sorumluluklar çok ağırdır. Bu se-
beple, nasıl Irak’a, Suriye’ye, Kafkasya’ya, 
Orta Asya’ya, Balkanlara, Doğu Avrupa’ya 
sırtımızı dönemiyorsak, aynı şekilde Ku-
zey Afrika’yı, Orta Afrika’yı, Güney Asya’yı 
da görmezden gelme hakkımız yoktur. 
Yüreklerine Türkiye sevgisi kazılı kardeş-
lerimizin yaşadığı Libya’daki gelişmelerin 
bizi ilgilendirmediğini nasıl söyleyebili-
riz? Adına türküler yaktığımız Yemen’deki 
hadiseleri nasıl yok sayabiliriz? Ecdadı-
mızın her köşesine damgalarını vurduğu 
Afganistan’ı, Pakistan’ı, Hindistan’ı nasıl 
“öteki” görebiliriz? Arakan’daki, Türkis-
tan’daki, Kırım’daki mazlumları nasıl yüz 
üstü bırakabiliriz? Körfez’deki kardeşle-
rimizi yaşadıkları krizlerle nasıl başbaşa 

bırakabiliriz? Orta Doğu dediğimiz coğ-
rafyaya gittiğinizde, mesela Kudüs’e bak-
tığınızda gördüğünüz siluetlerin pek çoğu 
ecdadımızın yadigârıdır. Türkiye, elbette 
Avrupa-Atlantik kurumlarıyla yakın işbir-
liği içindedir. Ama bu, tarihimizi ve mede-
niyetimizi yok saymamız anlamına kesin-
likle gelmiyor. Tam tersine, tarihimiz ve 
medeniyetimizden aldığımız güç, bizim en 
büyük avantajımızdır. 

Bugün hiç kimse Türkiye’ye baktığında, sa-
dece Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a 
kadar olan bir ülkeyi ve içinde yaşayan 80 
milyon insanı görmüyor. Türkiye denilin-
ce akla, işte bu büyük tarihi ve kültürel 
arka plan geliyor. Bunun için; Arakan’daki 
mazlumlara da el uzatacağız… Avrupa’da-
ki vatandaşlarımızın haklarını da müdafaa 
edeceğiz… Orta Asya’daki, Kafkasya’daki, 
Balkanlardaki kardeşlerimizle de kucak-
laşacağız… Suriye’den, Irak’tan, başka 
yerlerden kaçıp canlarını kurtarmak için 
ülkemize sığınan milyonlara da sahip çı-
kacağız… Hamdolsun, hepsini de yapabile-
cek güçteyiz.

Türkiye, geçtiğimiz yıl yaptığı 6 milyar do-
larlık insani kalkınma yardımı ile rakam 
bazında Amerika’dan sonra ikinci, milli ge-
lire oran bakımından ise ilk sırada yer alı-
yor. Bazılarının bu durumu yadırgadığını 
görüyorum. Halbuki yardım alan değil yar-
dım eden bir ülke olmak, üstelik bu konuda 
tüm dünyanın ilerisinde bulunmak bizim 
için bir şereftir. Bu işler için kullandığımız 
kaynaklar, bugün bizim hiçbir projemize, 
hiçbir çalışmamıza mani olmaz. Ama bu 
şekilde insanların gönlünde edindiğimiz 
yere ise paha biçilemez. Türkiye’nin bu ça-
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lışmalarıyla, hem geçmişine sahip çıktığı, 
hem de geleceğine yatırım yaptığı unutul-
mamalıdır. 

Her Kriz, Beraberinde Yeni 
Fırsatları da Getirir

Değerli milletvekilleri,

Zor bir dönemden geçtiğimiz şu günler-
de, geleceğe ümitle bakmak için de se-
bebimiz çoktur. Bölgemizdeki tüm terör 
örgütlerinin içeriden ve dışarıdan saldırı-
larıyla yıkamadıkları bir Türkiye, güçlü bir 
Türkiye’dir. Uluslararası alanda yalnızlaş-
tırma çabalarına rağmen, tüm platformlar-
da en ön safta yer alan bir Türkiye, güçlü 
bir Türkiye’dir. Ekonomik, sosyal, siyasal 
krizlere karşı bu derece dayanaklılık göste-
ren bir Türkiye, güçlü bir Türkiye’dir. 

Her imtihan, aynı zamanda bir imkândır. 
Her kriz, beraberinde yeni fırsatları da ge-
tirir. Türkiye, çevresinde yaşanan krizlerin 
fırsat pencerelerini yakalama konusunda 
ciddi çaba gösteriyor. Cumhurbaşkanın-
dan hükümetine, iş dünyasından sivil top-
lum kuruluşlarına kadar tüm gücümüzle 
bu imkânları değerlendirmenin gayreti 
içindeyiz. 

Geçmişte ülkemize mesafeli yaklaşan pek 
çok ülkenin ve liderin, artık çok daha gü-
venle ve inançlı bir şekilde yanımızda yer 
aldığını görüyoruz. Kendi iç siyasetlerin-
deki dengeler sebebiyle, kamuoyu önünde 

ülkemiz aleyhinde beyanlarda bulunanla-
rın kapalı kapılar ardında nasıl farklı gö-
rüşler ifade ettiklerini, sizler de yakından 
biliyorsunuz. 

Türkiye’nin 2023 hedeflerini, er veya geç 
gerçekleştireceği artık genel bir kabul ha-
line gelmiştir. Şimdi daha ötesine geçiyor, 
2053 ve 2071 vizyonlarımızın altını dol-
durma sürecini başlatıyoruz. Bu konuda 
Türkiye Büyük Millet Meclisimize de çok 
önemli görevler düşüyor. Buradan, tüm 
partilerimize, tüm milletvekillerimize çağ-
rıda bulunuyorum. Gelin ülkemizin bu kri-
tik dönemden mümkün olan en güçlü şe-
kilde çıkmasını birlikte sağlayalım. Gelin 
Türkiye’nin geleceğini beraber inşa ede-
lim. Gelin 2053 ve 2071 vizyonlarını bir-
likte somutlaştıralım. Gelin milletimizin 
karşısına farklılıklarımızla değil müşterek-
lerimizle çıkalım. İşte o zaman ülkemizin 
büyüme, kalkınma, gelişme performansı-
nın katlanarak arttığını göreceğiz. 2019 
seçimlerinin bu güzel temennileri hayata 
geçireceğimiz bir dönüm noktası olması-
nı temenni ediyorum. Meclisimizin yeni 
yasama yılında yapacağı çalışmalarda or-
taya koyacağı birlik, beraberlik, kardeşlik, 
dayanışma ruhuyla milletimize bu umudu 
vermesini diliyorum. 

Bu düşüncelerle bir kez daha, Türkiye 
Büyük Millet Meclisimizin 26’ncı Dönem 
3’üncü Yasama Yılının hayırlı olmasını, ba-
şarılı geçmesini temenni ediyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın 
sağlıcakla. 
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Bismillahirrahmanirrahim.

İbn Haldun Üniversitesinin kıymetli Rek-
törü, değerli misafirler, kıymetli kardeşle-
rim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle selam-
lıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetulla-
hi ve berekatuhu.

İbn Haldun Üniversitemizin Medeniyetler 
İttifakı Enstitüsü ve El Furkan İslami Miras 
Vakfı işbirliğiyle düzenlenen bu şuranın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu yıl 
“Din ve Medeniyet: Dinin Bir Maksadı Ola-
rak Medeniyetin Korunması” başlığıyla ya-
pılan Şura’nın, her 2 yılda bir tekrarlanmak 
suretiyle sürecek olması memnuniyet veri-

Dünyayı ‘İnsani Çizgide’ 
Tutabilecek Yegâne Güç, İslam 

Medeniyetidir

İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler Şurası  
Açılış Töreni | İstanbul | 21 Ekim 2017
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cidir. Düşünceleri ve tartışmalarıyla Şura’ya 
katkıda bulunacak olan tüm ilim ve fikir in-
sanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli misafirler,

Türkiye olarak, son 2 asrımıza damgasını 
vuran üç tarz-ı siyaset, esasen bir medeni-
yet yönelimi arayışının adıdır. Ancak, adını 
koymuş olmamıza rağmen, bu yönelimleri 
etraflıca tarifte maalesef başarısız olduğu-
muzu kabul etmeliyiz. Hatta daha da ileri 
giderek söylüyorum, her fırsatta ifade etti-
ğimiz “İslam medeniyeti” kavramını dahi, 
günümüz insanlarının muhayyilelerinde 
somutlaştıramadığımız bir gerçektir. Pey-
gamber Efendimizin nübüvvetiyle temel-
leri atılan medeniyetimizin kökleri elbette 
bellidir ve gayet sarihtir. Bunlar, Kur’an-ı 
Kerim ve Sünnet-i Seniyye’dir. Ancak bu-
gün, aziz dinimizi terör örgütleri üzerin-
den öylesine bir yere konumlandırmaya 
çalışıyorlar ki, böyle olmadığını anlatmaya 
çalışmaktan, çoğu zaman hakikati ifade et-
meye fırsat bulamıyoruz. 

Şu anda bazı insanlar çıktı, türedi. Bu yeni 
türeyen tipler sünneti ciddi manada tartışır 
hale getirmek istiyorlar. Bu tartışmaların 
özellikle ülkemizde yapılması, bizler için cid-
di manada bir üzüntü sebebidir. Şunu açık, 
net söylemek zorundayım. Hoca olmak, ah-
kam kesmek yetkisini kimseye vermiyor ve 
dolayısıyla Sevgili Peygamberimizin sünne-
tini tartışma yetkisini de onlara vermiyor. 
Bu tartışmaları açmak, aslında bir neslin 
ifsadı anlamına gelir. Bu nesli ifsat etme hak-
kını da kimse onlara vermemiştir. Kendileri 
de böyle bir tarzla siyasetin içerisine gire-
mezler, girerlerse bedelini ağır öderler. 

Biz bir medeniyet mücadelesinin içerisin-
deyiz. Medeniyetimizin inşası değil, ihyası 
hareketinin içerisindeyiz. Mademki, mede-
niyetlerin özünü belirleyen inançlardır, öy-
leyse bizim de farkımızı ortaya koymamız 
şarttır. Medeniyetin şekillenmesinde bilim 
ve teknik önemli olmakla birlikte, inancı 
ve sosyal dayanışmayı ihmal ettiğinizde 
ortaya çıkan şeyin adı bize göre medeniyet 
değildir. Bu bakımdan, Batı medeniyetinin 
üslubu ve ölçüleriyle İslam medeniyetinin 
üslubu ve ölçüleri farklıdır. Mesela, bir 
şehrin Batı ölçüsüne göre medeni sayılma-
sı için yollarda aydınlatma olması, sokak-
larda çamur bulunmaması gibi görünür, 
sathi özelliklere bakılır. Halbuki İslam’ın 
ölçüsüne göre bir şehrin medeniliğinin 
işareti, mesela kapı kilitlemeden dışarı çı-
kılabilmesi, ihtiyaç sahibi herkese el uza-
tılması, sokak hayvanlarına dahi şefkatle 
davranılması demektir. Batılı seyyahların 
Osmanlıya ve diğer İslam coğrafyalarında 
yaptıkları gezilerdeki gözlemlerine baktı-
ğımızda, bu farkı tüm belirginliğiyle göre-
biliriz. Bunun için Batı medeniyeti doğru-
dan bireye odaklanırken, bizim de içinde 
yer aldığımız İslam medeniyeti toplumsal 
hayatın her alanını ihata eden bir anlayış 
üzerine kuruludur. Hayra çağırmak, iyili-
ği emretmek, kötülüğü yasaklamak olarak 
ifade edebileceğimiz İslam dininin ölçüleri 
eğer bugün dünyada hâkim olsaydı, şu ya-
şadığımız krizler ortaya çıkar mıydı? 

Sayın Trump, Medeniyeti  
Şekil Olarak Değerlendiren  
Bir Tipolojidir

Az önce Hanımefendinin Trump’la ilgi-
li ifade ettiği konu çok önemlidir. Sayın 



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru-4

47

Trump, medeniyeti şekil olarak değer-
lendiren bir tipolojidir. Biz asla farklı dü-
şüncedeki insanlara kapıları kapatmadık. 
Eğer müslümanlar Amerika’dan kovulmak 
isteniyorsa, burada bir sıkıntı var demek-
tir. Önce Sayın Trump’ın bu durumu ma-
saya yatırması lazımdır. Bize göre, insan 
yaratılmışların en şereflisidir. Fakat görü-
yorum ki, Amerika’da durum böyle değil-
dir. Amerika’da çok sıkıntılı bir durum ya-
şanmaktadır. 

Amerika için hep ne deniliyor? Demokra-
sinin beşiği. Böyle bir demokrasi olamaz. 
Son yaptığım ziyaretteki olaylar sebebiyle, 
hiç suçu olmayan 13 korumam hakkında 
gözaltı kararı çıkartıldı. Üstelik bu koru-
maların ikisi ABD’ye bile gitmemişlerdi. 
Böyle bir adalet olur mu? Bu skandal ka-
rarı alan bir ülke için asla medeni ülke di-
yemem. 

Bırakın başkalarını, Müslümanlar olarak 
bizler kendi medeniyetimizin derinliğinin 
ne derece fevkindeyiz, ne derece buna uy-
gun bir hayat yaşıyoruz?

Medeniyetlerin inşasında bilgi kadar ey-
lemin de etkili olduğu bir gerçekse, me-
deniyetlerin gerilemesinin sebebi de aynı 
demektir. Öyleyse, Müslümanlar olarak 
medeniyet tartışmalarında önce kendimi-
zi sigaya çekmemiz gerekiyor. Hangi mede-
niyetin hangisinin önünde veya arkasında 
olduğu tartışması, hakikatin değil algıla-
rın tartışmasıdır. Biz kendi eksiklerimizi, 
diğer medeniyetlerin eksiğinin-fazlasının 
arkasına sığınarak kapatma yoluna gide-
meyiz. Sorgulamayı kendimizden başlat-
maz, tüm suçu karşımızdakilere yükler-

sek, içinde bulunduğumuz fasit daireden 
çıkamayız. Atalarımızın dediği gibi, “Yitik 
kaybedildiği yerde aranır.” Bizim de yap-
mamız gereken budur. 

Sevgili dostlar,

Medeniyetimizin tüm insanlığın gönlünde 
ve kafasında yeniden hak ettiği yere gel-
mesi için öncelikle mecramızı doğru belir-
lememiz gerekiyor. İslam medeniyetinin 
tasavvuf, ilim ve tefekkür olarak ifade ede-
bileceğimiz mecralarını sağlıklı bir yola 
koymadan, diğer alanlarda arzu ettiğimiz 
mesafeyi kat edemeyiz. 

Allah’ın hepimize şahdamarımızdan daha 
yakın olduğu gerçeği, inancımızın en güç-
lü ölçüsüdür. Müminin yitik malı olan ilmi 
aramak, zaten hepimizin başlıca vazifesi-
dir. Tefekkür ise tüm bu manevi ve maddi 
yolları açık tutmanın, daima daha ileriye 
gitmenin vasıtasıdır. Medeniyetin maddi 
unsurları olan sanat, estetik ve kültür işte 
bu iklimde neşet eder, gelişir, yükselir. Üs-
tat ne diyor? Sanat Allah’ı aramaktır. Biz 
sanata böyle bakıyoruz.

Görüldüğü gibi, medeniyetimizi ihya etme-
nin yolunu başka bir yerde değil, doğrudan 
kendimizde aramalı, bunu için de aklımıza 
ve muhakememize sahip çıkmalıyız. Nasıl 
aklı ve muhakemesi olmayan insan dinen 
mazur sayıldığı için mükellefiyetlerinden 
muaf tutuluyorsa, aklını ve muhakemesini 
başkasının emrine verenin de ne dini, ne 
medeniyeti kalır. Kur’an-ı Kerim’de bizlere 
defalarca “Akletmez misiniz?” diye soran 
Rabbimizin çağrısına uyduğumuz ölçüde, 
medeniyetimizin yükselişinin yollarını da 
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aydınlatmış oluruz. Medeniyet, tıpkı bir 
yapboz gibi, birbirlerine benzer gözükseler 
de her biri farklı olan çok sayıda parçadan 
oluşur. Bu parçaların bir kısmına sahip ol-
mak tek başına bir anlam ifade etmez. Ta-
mamı bir araya gelecek ki, o büyük terkip, 
o büyük muhayyile şekillenebilsin. Bu öyle 
bir tasavvurdur ki, ciltler dolusu kitaba 
sığmaz ama bir gönülde ve bir zihinde tüm 
cesametiyle tecessüm edebilir. 

Böyle Garip Bir Dünyada  
Adaleti Arıyorum

Medeniyet konusunda fikri olmayan, takli-
de teslim olmak zorundadır. Bugün İslam 
dünyasının yaşadığı en büyük sorunlardan 
biri de budur. Kendi medeniyeti konusun-
da hayali olmayanın, derdi olmayanın, baş-
ka hiçbir konuda da iddiası olamaz. Bizim 
böyle bir derdimiz var. Ecdadımızın da böy-
le bir derdi vardı. Öyle ki, Osmanlı çökmek 
üzere olduğu dönemde dahi, dünyanın 
dört bir yanında medeniyet davasına ha-
yat verecek hamleler yapmaktan geri dur-
mamıştır. Sultan Abdülhamid-i Sani’nin 
Japonya’dan Hindistan’a, Avrupa’dan 
Rusya içlerine kadar gönderdiği elçilerin, 
kurduğu Hamidiye Medreselerinin, haya-
ta geçirdiği projelerin etkileri bugün dahi 
devam ediyor. 

Ülkemizin, dünyanın dört bir yanındaki 
tüm mazlumlara, mağdurlara el uzatması 
da, kadim medeniyet anlayışımızın bir te-
zahürüdür. Hayata geçirmeye çalıştığımız 
“Hayra çağırmayı, iyiliği teşvik etmeyi, kö-
tülüğü engellemeyi” esas alan dış politika 
anlayışımızın izahı, medeniyetimize sımsı-
kı sarılmaktır. 

“Dünya 5’ten büyüktür” itirazımız, adalete 
çağrı boyutuyla, aynı zamanda bir medeni-
yet çığlığıdır. Dünyanın kaderini, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi 
belirliyor. Bu yapı, İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra kurulmuştur ve günümüzde de aynen 
devam etmektedir. İkinci Dünya Savaşı ge-
ride kaldı, bugün başka bir dünya var. Gü-
venlik Konseyi’nde bir tane Müslüman ülke 
temsil edilmiyor. Niye orada Müslüman bir 
ülke yok? Üstelik Güvenlik Konseyi’nde tüm 
kıtalar da temsil edilmiyor. Asya, Avrupa ve 
Amerika var, diğer kıtalar yok. Şu anda ni-
çin Irak ve Suriye’deki sorunlar çözülmü-
yor? Acaba niçin Rohingya Müslümanları-
nın sorunu çözülmüyor? 

İslamofobiya sürekli tahrik ediliyor. ABD 
Başkanı Sayın Trump Müslümanlar için 
‘terörist’ ifadesini kullanıyor. Biz böyle 
bir şey yok dediğimizde de, bu söylemi-
nin arkasında duramıyor. Bildiğiniz gibi, 
Myanmar’da bazı Budistler, Rohingya 
Müslümanlarını öldürdüler. Peki, Budist-
lerle ilgili aynı nitelemelerde bulanabili-
yorlar mı? Bulunamıyorlar. Niye? Onlar 
yoga yapıyor. Böyle bir saçmalık olabilir 
mi? Hristiyan ve Yahudi teröristler için 
böyle bir şey söylüyorlar mı? Söyleyemi-
yorlar. Varsa yoksa “İslami terör” diyorlar. 

DEAŞ’a karşı en büyük mücadeleyi veren 
ülke Türkiye’dir. Bu mücadelemizi verir-
ken de, DEAŞ’ın İslam’la alakası olmadığı-
nı söylüyoruz. Bu söylemi tüm uluslararası 
toplantılarda ve ikili görüşmelerde ısrarla 
dile getiriyoruz. Ancak ön yargılı oldukla-
rı için bunu anlamıyorlar. Müslümanları 
teröristler olarak yaftalayanlar, Müslüma-
nı Müslümana kırdırıyorlar. Üstelik bun-
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ların eline ücretsiz silahlar da veriyorlar. 
Müttekif olduğumuz halde bize paramızla 
silah vermezlerken, terör örgütlerine tır-
lar dolusu silahlar akıtıyorlar. Böyle garip 
bir dünyanın içerisindeyiz. Böyle garip bir 
dünyada ben de adaleti arıyorum.

Biz, tüm gücümüz ve imkânlarımızla, ya-
kın ilişki içinde olduğumuz geniş coğraf-
yada, ecdadımızın medeniyetimiz adına 
ektiği tohumların fidan haline dönüşmesi 
için çalışıyoruz. Sadece bununla kalmıyor, 
aynı zamanda gelecek nesiller için de yeni 
tohumlar bırakıyoruz. Gittiğimiz her yerde 
çok büyük itibar görüyor, gönülden gelen 
bir sevgiyle kucaklanıyorsak, sebebi bu-
dur. Biz, her ne olursa olsun, bu medeniyet 
tasavvurumuzu kaybetmeyeceğiz, onun 
peşinden gitmeye devam edeceğiz.

İslam, sadece Müslümanlara değil, tüm in-
sanlığa seslenen bir dindir. Öyleyse, bizim 
medeniyet tasavvurumuz da, Müslüman-
larla birlikte diğer inanç sahiplerini de 
kapsamak zorundadır. Bunun formülü de, 
medeniyet telakkimizi şahsiyet, cemiyet, 
devlet hayatını ihata edecek şekilde geniş 
tutmaktan geçiyor. İslam’ın ufkunun derin-
liğini, kendimizden başlayarak tüm insanlı-
ğa göstermeyi ise, ancak medeniyet davamı-
zı başarıya ulaştırarak gerçekleştirebiliriz. 

Avrupa’nın İslam Telakkisi 
Genellikle Bizim Ecdadımız 
Üzerinden Şekillenmiştir

Değerli arkadaşlar,

İslam medeniyeti, kimi zaman Arapların, 
kimi zaman Farisilerin, uzunca bir zaman 

da Türklerin ön planda olduğu 1.400 yıl bo-
yunca dünyaya damgasını vurmuş bir me-
deniyettir. Selçuklu ve Osmanlının yönü, 
istisnalar hariç hep batıya dönük olduğu 
için, Avrupa’nın İslam telakkisi genellikle 
bizim ecdadımız üzerinden şekillenmiştir. 
Öyle ki, asırlardır Avrupa’da “Türk” demek 
“Müslüman” demektir. Bu temas, aynı za-
manda karşılıklı etkileşimi de beraberinde 
getirmiştir. Doğudan batıya ve batıdan do-
ğuya doğru giden her türlü fikri ve fiili güç, 
ister istemez bizim üzerimizden geçmiştir. 
Buna Haçlı Seferleri de dahildir, rönesan-
sın temelini oluşturan doğu toplumlarının 
ilmi birikiminin Avrupa’ya transferi de da-
hildir. Coğrafyamız, bu vasfını günümüzde 
de sürdürüyor. 

Önceki gün 14’üncü vefat yıldönümünde 
kendisini bir kez daha rahmetle yad ettiği-
miz Aliya İzzetbegoviç, vefatından bir gün 
önce kendisini ziyaret ettiğimizde Bosna’yı 
bize emanet ettiğini söylemiştir. Devlet 
adamlığının yanısıra asrımızın en büyük 
İslam mütefekkirlerinden birisi olan mer-
hum Aliya’nın bu vasiyeti, asla sıradan bir 
nezaket ifadesi değildir. Tarihi yaşadıkları 
günden ibaret görmeyenler, maziden atiye 
köprü kurmayı başaranlar, güne ve gele-
ceğe başka türlü bakarlar. Merhum Aliya 
da böyle bakıyordu. Kendisinin Bosna’yı 
Türkiye’ye emanet etmesi, sahip oldu-
ğu medeniyet ufkunun bir tezahürüydü. 
Çünkü Aliya, Müslümanların ancak birlik, 
beraberlik, dayanışma, kardeşlik içinde 
olurlarsa medeniyet tasavvurlarını hayata 
geçirebileceklerini görüyordu, biliyordu. 
Onun için bugün öncelikle yapmamız ge-
reken, İslam dünyasında yaşanan hadisele-
rin acısıyla yeis içine düşenlerin meseleye 
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çok daha geniş bir perspektiften bakabil-
melerini sağlamaktır. 

Bakınız, üniversitemizin ismini aldığı İbn 
Haldun’a göre, tıpkı insanlar gibi devletlerin 
ve elbette medeniyetlerin de bir ömrü var-
dır; doğarlar, büyürler ve ölürler. Avrupa’da 
yeniden hortlayan ırkçılığı, yükselen ya-
bancı düşmanlığını, giderek derinleşen 
bencilliği, bu sürecin ayak sesleri olarak 
görüyorum. Sömürgecilik üzerine kurulan, 
insanları görünmez zincirlerle köleleştiren, 
sınırsız tüketime dayalı, insanı metalaştıran 
bir düzenin ilanihaye devam etmesi düşü-
nülemez. Dün sanayileşme adına kurduk-
ları sömürge düzenini, bugün demokrasi 
adına sürdürenlerin yüzlerindeki makyaj 
dökülüyor ve gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. 

Halbuki İslam medeniyeti, köklerinin de-
rinliği ve beslendiği kaynaklar itibariyle 
ilelebet ayakta kalacak bir medeniyettir. 
Tüm saldırılara rağmen, medeniyetimizin 
çelik çekirdeği sağlamdır. Evet, dünyayı 
“insani çizgide” tutabilecek yegâne güç, İs-
lam medeniyetidir. Bu hakikati, ne DEAŞ 
gibi, El Kaide gibi, Boko Haram gibi terör 
örgütleri, ne de kendi toplumlarını inim 
inim inleten kifayetsiz yöneticilerin zu-
lümleri değiştiremez. Mücevher, çamura 
bulanmakla değerinden bir şey kaybet-
mez. Bize düşen, bu kıymetli hazineyi üze-
rindeki çamurlardan arındırıp insanlığın 
hizmetine sunmaktır. Bunun için de tek 
yapmamız gereken, kendimizi sürekli ge-
liştirmek, ikmal etmek, çalışmak, mücade-
le etmektir.

Değerli kardeşlerim,

Müslümanlar, diğer medeniyetlerin, diğer 
kültürlerin, diğer inançların dolgu malze-
mesi, tüketim pazarı, deneme sahası de-
ğildir. Eğer bugün böyle bir manzara var-
sa, İslam dünyası terörle, geri kalmışlıkla, 
mezhep kavgalarıyla, siyasi çekişmelerle 
harap haldeyse, bizlere bir anımızı bile 
huzurlu geçirmek haramdır. Bugün Suri-
ye’deki, Irak’taki, Libya’daki, Yemen’deki, 
Somali’deki, yakın geçmişte Balkanlarda-
ki, Kafkaslardaki, daha gerilere gidecek 
olursak tüm Asya coğrafyasındaki yaşanan 
acıların müsebbibi, Müslümanlar olarak 
bizleriz. Biz medeniyetimizin gereği olan 
duruşu sergileyemediğimiz için, birileri 
kadim tarihimizin nadide eserlerini yerle 
yeksan edebiliyor. Biz, vahdet ve uhuvve-
ti tam anlayamadığımız için, birileri ko-
layca kardeşi kardeşe kırdırabiliyor. Biz, 
meseleler Müslüman ferasetiyle bakama-
dığımız için, fitne, çatışma ve yoksulluk 
coğrafyamızda kol geziyor. Şu anda Irak’ta, 
Suriye’de kim kimi öldürüyor? Kim, varil 
bombalarını Müslümanların üzerine yağ-
dırıyor? Bunlar Müslüman değil mi? Tabi 
Koalisyon güçleri de, diğerleri de bomba-
lar yağdırıyor? Ya tamam da, onları o top-
raklara kim davet ediyor? Davet edenler 
sözde Müslüman. 

Tüm Müslümanlar, İslam 
Medeniyetini Boynu Bükük 
Bıraktıkları İçin Ziyandadır

Bakınız 11 Eylül’de Amerika’da, Batı mede-
niyetinin sembollerinden olarak gördükle-
ri ikiz kuleler bir terör saldırasıyla yıkıldı 
diye dünyayı kana ve ateşe boğdular. Oysa 
bizim coğrafyamızda, neredeyse yıkılma-
mış eserimiz, üzerine çirkinliğin gölgesi 
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düşürülmemiş mabedimiz kalmadı. Gö-
rüntümüzden, kıyafetimizden, kullandığı-
mız araç-gereçten başlayarak hayatımızın 
her alanını kuşatan bir büyük istiladan, 
ruhumuzu kurtardığımızı nasıl düşüne-
biliriz? Kendi rönesanslarını bize borçlu 
olduğunu söyleyenlerin karşısında bugün 
ortaya koyacak neyimiz var?

Elhamdülillah kaynaklarımız sağlam, saf 
ve sahih bir şekilde yerli yerinde duruyor. 
Ama eğer bu kaynakları değerlendiremi-
yor, hayatınıza aktaramıyor, onlardan aldı-
ğınız ilhamla mimariden kültüre kadar her 
alanda üretim yapamıyorsanız, kayıptası-
nız demektir, ziyandasınız demektir. Bu-
gün tüm Müslümanlar İslam medeniyetini 
boynu bükük bıraktıkları için kayıptadır, 
ziyandadır. Dinimizin isminin terör örgüt-
lerinin istismar malzemesi haline getiril-
mesini dahi engelleyemiyorsak, vah bize… 

Bir zamanlar Himalayalardan Pirenelere, 
Karadeniz’den Hint Okyanusuna kadar 
geniş bir coğrafyaya ışık saçan, insanların 
huzur ve mutluluk kaynağı olan İslam me-
deniyetini yeniden ayağa kaldırmak bizle-
rin elindedir. Dışarıdan birilerinin gelip de 
buna talip olacağını sanmayın… Bu bizim, 
İslam dünyasının, Müslümanların vazifesi-

dir. İnancı, ilmi, tefekkürü hep birlikte ha-
yatımızın merkezine yerleştirmeden de, bu 
vazifemizin gereğini yerine getiremeyiz. 

Bu konuda, kendi adıma sizlere çok net 
bir ölçü söyleyeyim: İstanbul’a Mimar 
Sinan’ın eserlerinin teknik ve estetik bo-
yutunu aşacak bir abide kazandırdığımız 
gün, medeniyetimizi yeniden ayağa kaldır-
dığımız gün olacaktır. İslam coğrafyasında 
zekâtımızı, fitremizi verecek kimse bula-
mayıp da, dünyanın başka neresinde mağ-
dur ve mazlum var diye aramaya başladığı-
mız gün, medeniyetimizin yeniden zirveye 
çıktığı gün olacaktır. Dünyanın hangi köşe-
sinde yaşarsa yaşasın, insanların sıkıntıya 
düştüğünde, zulme uğradığında yardım 
için en yakın İslam beldesine koştukları 
gün, medeniyetimizin güneş gibi cihanı 
aydınlattığı gün olacaktır. İnşallah, bu sil-
kinişin, bu dirilişin, bu yükselişin çok ya-
kın olduğuna inanıyorum. 

Bu duygularla bir kez daha Medeniyetler 
Şurası’nın hayırlara vesile olmasını dili-
yorum. Bu önemli toplantının düzenlen-
mesinde emeği geçenleri tekraren tebrik 
ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.
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Bismillahirrahmanirrahim.

Sevgili Ankaralılar, çok değerli kardeşle-
rim, Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve 
berakatüh… Allah’ın selamı, rahmeti, be-
reketi, hepinizin üzerine olsun. Sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle 
selamlıyorum. Cumanız mübarek olsun. 

Açılışını yaptığımız Melike Hatun 
Camii’nin şehrimize, ülkemize ve tüm 
Âlemi İslam’a hayırlı olmasını diliyorum. 
Caminin inşasına katkıda bulunan hayır-
severlerimizi; işçisinden mühendisine, 
hattatından mimarına kadar bu eserin vü-
cut bulmasında emeği geçen tüm kardeşle-
rimizi tebrik ediyorum.

Bu Tür Eserlerle, Cumhuriyetin 
Ankara’sını Selçuklu’nun, Osmanlı’nın 

Ankara’sıyla Buluşturuyoruz

Ankara Melike Hatun Camii Açılışı | Ankara | 27 Ekim 2017
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Bilindiği gibi Ankara, Cumhuriyetin baş-
kenti olmasının ötesinde, Selçuklu ve 
Osmanlı’nın da merkez şehirlerinden bi-
ridir. Osmanlı, Selçuklu ve modern mima-
rinin özelliklerini bünyesinde başarıyla 
meczeden bu eserin, kendine has güzellik-
leriyle, Ankara’mızın sembollerinden biri 
olacağına inanıyorum. 

19 bin 500 metrekarelik arsa alanı, yakla-
şık 7 bin cemaat kapasitesi, 3 şerefeli 4 adet 
minaresi, kongre salonu, medeniyetler 
müzesi, toplantı salonları, sergi mekânları, 
5 katlı otoparkı ve diğer özellikleriyle Me-
like Hatun Camii, maşallah, her açıdan adı-
na, şehrimize yaraşır bir eser oldu. Böylece 
başta Hacı Bayram Veli Hazretlerinin mü-
derrislik yaptığı Kara Medrese olmak üze-
re inşa ettirdiği camii, medrese, hamam, 
çeşme ve bahçe gibi eserlerle tarihimize 
“vakıf insanı” olarak geçen Melike Hatun’a 
vefa borcumuzu da bir nebze ödemiş ola-
cağız. Bu camimize Melike Hatun Hanı-
mefendinin isminin verilmesi teklifi Sayın 
Bülent Arınç Bey’den gelmiştir. Kendisine 
bunun için teşekkür ediyorum. Bu isimle 
inşallah tarihimizle günümüzü meczetmiş 
olacağız. 

Peki, kimdir Melike Hatun? Melike Hatun, 
halk arasında Sultan Hatun olarak bilinir. 
En eski tahrir defteri kayıtlarına göre, Me-
like Hatun 14. yüzyılda yaşamıştır. Kendi-
si de aslen Ankaralı olan Melike Hatun’un 
kabri, Taşçılar Sokakta yine şahsına ait va-
kıf bahçesinde bulunmaktadır. Varlıklı bir 
aileden gelen ve bir tasavvuf ehli olan Meli-
ke Hatun, Ankara’da birçok cami, medrese, 
hamam, çeşme ve bahçe yaptırmıştır. Bu 
eserlerin en önemlileri Hatuniye Mescidi, 

Melike Hatun Medresesi, bir diğer adıyla 
Kara Medrese, İnebey, Subaşı hamamıdır. 

Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Şerifle-
rinde “Kim Allah’ın rızasını talep ederek 
bir mescit inşa ederse, Allah’u Teâla’nın 
ona cennette bir ev inşa edeceğini” müj-
deliyor. Rabbimiz de Tevbe Suresi’nde 
“Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahi-
ret gününe iman eden, namazı dosdoğru 
kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasın-
dan korkmayan kimseler imar eder” buyu-
ruyor. Burada çok net bir şekilde bize, mes-
citlere sahip çıkmamız, onları imar ve ihya 
etmemiz gerektiği emrediliyor.

Ancak, bir dönem, ülkemizin birçok yerin-
de olduğu gibi Ankara’da da, bu ayetin bize 
nakşetmek istediği şuurun ihmal edildiği-
ni görüyoruz. Bilhassa tek parti döneminde 
Ankara’nın kadim kimliğinden kopartılmak 
ve adeta “camisizleştirilmek” istendiği, inkârı 
mümkün olmayan bir gerçektir. Daha önceki 
dönemlerden kalan camileri ahırlara çeviren 
zihniyet, Ankara’da da mescitleri mahzenle-
re, bodrumlara, binaların en kör noktalarına 
mahkûm etmiştir. İnsanları kılık kıyafetine 
bakarak şehir merkezine sokmayanlar, yeni 
inşa ettikleri semtleri de camisiz, ezansız, 
ruhsuz bir şekilde tasarlamışlardır. 

Evet, bir Başkent’e asla yakışmayan “Yer altı 
camileri”, uzun yıllar Ankara’nın kaderi ol-
muştur. 1959 senesinde tamamlanan Mal-
tepe Camii Rahmetli Menderes’in, 20 yıllık 
bir çabanın sonucu 1987’de açılan Kocate-
pe Camii de Rahmetli Özal’ın eseridir. 

Oysa nüfusunun 30-40 binleri bulduğu 
eski Ankara, her köşe başında bir cami-



Recep Tayyip ERDOĞAN

56

nin ve mescidin olduğu “ruhaniyetli bir 
şehir”di. Biz, bu tür eserlerle, Cumhuriye-
tin Ankara’sını Selçuklu’nun, Osmanlı’nın 
Ankara’sıyla buluşturuyoruz. Şehrimizin 
farklı yerlerine kazandırdığımız abidevi 
camilerle, şehrimizi kadim kimliğine ye-
niden kavuşturuyoruz. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nin mütemmim cüzü olan Beşte-
pe Millet Camii sadece şehrimizden değil, 
ülkemizin dört bir köşesinden ziyaretçi-
leri ağırlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının 
hemen yanındaki Ahmet Hamdi Akseki 
Camii de, şehrimizin anıt eserleri arasın-
da yer alıyor. Melike Hatun Camii’nin de 

Ankara’mızda, özellikle bu bölgede, uzun 
yıllardır eksikliği hissedilen bir boşluğu 
dolduracağına inanıyorum.

Bir kez daha bu güzel eserin hayırlı olma-
sını diliyor, burada yapılacak duaların, 
edilecek ibadetlerin Hakk katında kabul 
ve karin olmasını niyaz ediyorum. Vakıf 
insanı, hayır insanı Melike Hatun’a Yüce 
Mevla’dan rahmet ve mağfiret diliyorum. 

Bu camiinin inşasına katkı sağlayanlara tek-
raren teşekkür ediyor, sizlere sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
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Değerli misafirler, turizm sektörünün kıy-
metli mensupları, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle, saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, ilki 1998, ikincisi 2002 yılında ya-
pılan Turizm Şurasının üçüncüsünü ya-
pıyoruz. Şuramızın ülkemiz, milletimiz, 
sektörümüz için hayırlara vesile olması-
nı diliyorum. Şuranın düzenlenmesinde 
emeği geçen, Kültür ve Turizm Bakanı-

mız Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak 
üzere, tüm bakanlık mensuplarını, sektör 
temsilcilerini ve bilim insanlarımızı tebrik 
ediyorum. 

Bizi bugünlere kadar getiren turizm poli-
tikamızın artık tıkandığı, yeni bir vizyona, 
yeni bakış açılarına, yeni yaklaşımlara ih-
tiyacımız bulunduğu ortadadır. 2023 he-
deflerimiz çerçevesinde, turizm sektörü 
için de belirlediğimiz bir çıta var. Burada 

Devletimiz, Tüm İmkânlarıyla 
Turizm Sektörünün Yanındadır

3.Turizm Şurası | Ankara | 1 Kasım 2017
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ortaya konacak görüşlerin, yapılacak tar-
tışmaların, geliştirilecek önerilerin, büyü-
yen ve güçlenen Türkiye’nin çok önemli 
bir unsuru olarak gördüğümüz turizm sek-
töründeki hedeflerimize ulaşmamıza katkı 
sağlamasını diliyorum. 

Sayın Bakanımızın da az önce ifade ettiği 
gibi, turizmde Türkiye hakikaten çok zen-
gin bir arşive sahiptir. Bu zengin arşive 
sahip olmamıza rağmen, acaba turizmde 
istediğimiz ivmeyi neden bir türlü yakala-
yamıyoruz? Turizm alanındaki eksikleri-
mizi bir an önce gidermeliyiz. 

Değerli misafirler,

İnsanların görme, tanıma, dinlenme veya 
benzeri amaçlarla bir başka yere seyahat et-
mesi anlamında turizmin, insanlığın tarihi 
kadar eski bir geçmişi olduğunu söylemek 
mümkündür. Bununla birlikte, turizmin, gü-
nümüzdeki anlamıyla bir sektör haline dö-
nüşmesi, geçtiğimiz yüzyılda ortaya çıkmış-
tır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında turizm 
sektörü gerçekten çok büyük bir atılım gös-
termiştir. Bugün artık, doğrudan ve dolaylı 
etkileriyle dünya ekonomisine 7,6 trilyon 
dolar katkı sağlayan, 300 milyona yakın is-
tihdamı ifade eden bir büyüklüğe ulaşan bir 
sektörden söz ediyoruz. Bir başka ifadeyle 
turizm sektörü, tüm dünya gayrısafi milli ha-
sılasının ve toplam istihdamın yüzde 10’una 
denk gelen bir büyüklüğe sahiptir. Önümüz-
deki 10 yıl boyunca da, turizm sektörünün 
dünya ortalamasının üzerindeki büyüme 
eğiliminin süreceği öngörülmektedir. 

Türkiye, turizmin neredeyse tüm alanları-
nı kapsayan geniş potansiyeli ile, bu süreci 

yakından takip etmesi gereken ülkelerin 
başında geliyor. Bununla birlikte, turizmin 
son derece hassas bir sektör olduğunu da 
unutmuyoruz. Küresel, bölgesel ve ülkeler-
le ilgili tüm gelişmeler, turizm sektörünü 
derinden etkilemektedir. Bu gerçeği, Tür-
kiye olarak biz, son yıllarda çok yakından 
bizzat yaşamış bir ülkeyiz. Suriye ve Irak 
merkezli olarak bölgemizde yaşanan geliş-
meler ile ülkemizdeki terör eylemleri ve 
darbe girişimi, turizmimize çok ciddi bir 
darbe vurmuştur. 2015 yılında 40 milyo-
na yaklaşan turist sayımız, geçtiğimiz yıl 
25 milyona kadar gerilemiştir. Bu yılın ilk 
8 ayında 22 milyon rakamını yakalayarak, 
sektörün yaşadığı kötü dönemi geride bı-
rakmaya başladık. Bu tablo aynı zaman-
da, Türkiye’nin turizm alanında da kendi 
kendine yetebilen, aldığı yaraları tedavi 
edebilen, hemen ayağa kalkıp hedeflerine 
yürümeyi sürdürebilen güçlü bir ülke ol-
duğuna işaret etmektedir. 

Turizmde Artık Yükseliş 
Dönemine Geçmeliyiz

Ancak, turizm gelirlerinde hala kat etme-
miz gereken çok mesafe olduğunu biliyo-
ruz. Gelen turist sayısına paralel olarak, is-
tediğimiz geliri bir türlü elde edemiyoruz. 
Bu Şura’da, turizm gelirini artırmanın yol-
larını da müzakere etmeliyiz. Turizm gelir-
lerimizin, turist sayısındaki artışa paralel 
yükselmemesinde, sertleşen rekabet şart-
larının yanında, yaşanan olumsuzlukları 
telafi etmek için uygulanan düşük fiyat 
politikasının da etkisi olduğu açıktır. İnşal-
lah, diğer alanlarda olduğu gibi turizmde 
de en kötüsünü geride bıraktık. 
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Ekonomiye ve istihdama katkısıyla ül-
kemiz için vazgeçilmez bir sektör olan 
turizmde artık yükseliş dönemine geç-
meliyiz. Devletimiz, tüm imkânlarıyla sek-
törün yanındadır, yanında olmaya devam 
edecektir. Türkiye’nin potansiyeli öyle bü-
yüktür ki, ihracatta olduğu gibi turizmde 
de, kaybettiğimiz pazarların katbekat bü-
yükleri hemen bir el uzatımı mesafede bizi 
beklemektedir. 

Değerli misafirler,

Değişen dünyayla birlikte değişen bir tu-
rizm algısı var. İnsanlar artık sadece eğlen-
mek, hoş vakit geçirmek için bir ülkeden 
diğer bir ülkeye gitmiyorlar. İnsanlar artık 
lezzetli bir yemeği tatmak kadar, o yemeğin 
nasıl yapıldığını da görmek, malzemeleri-
ni tanımak, hatta tecrübe etmek istiyorlar. 
İnsanlar artık iyi bir müzik dinlemek ka-
dar, o müziğin nasıl icra edildiğini de gör-
mek, sanatçılarla tanışmak, onlarla vakit 
geçirmek, kendi sanat anlayışlarına yeni 
renkler eklemek istiyorlar. Bu yüzden tu-
rizmi belirli alanlarla kısıtlamak mümkün 
değildir. Doğa turizmi kadar gastronomi 
turizmi de, adı giderek daha sık anılan ve 
rağbet gören bir turizm çeşididir. Aynı şe-
kilde inanç turizmi insanların yoğun ilgisi-
ni çekmektedir. Yine termal turizm, sağlık 
turizmi gibi yeni alanların süratle geliştiği-
ni görüyoruz. Görüldüğü gibi insanlar ar-
tık, sadece dinlenmekle, sadece gezmekle 
yetinmiyor, gittikleri yerlerde hayatın her 
alanına ulaşmak, tanımak, tecrübe etmek 
istiyorlar. Bir başka ifadeyle insanlar hedi-
yelik eşyalar kadar unutulmaz hatıralar da 
biriktirmeye önem veriyorlar. 

Elbette bu büyük bir değişimdir. Şayet doğ-
ru şekilde değerlendirebilirsek, bu yeni 
turizm anlayışından en karlı çıkacak ülke 
de biziz. Dünyada başka hangi ülkede, ül-
kemizdeki gibi zengin bir mutfak kültürü 
tecrübesi edinilebilir? Başka hangi ülkede 
bizdeki kadar zengin müzik çeşidiyle, folk-
lor kültürüyle karşılaşılabilir? Yeryüzünün 
başka hangi köşesinde kuzeyden güneye, 
doğudan batıya gidildiğinde bu denli köklü 
ve farklı medeniyetlerin izleri sürülebilir? 
Bizimle aşık atabilecek, denizi bir başka, 
yaylaları bir başka, dağları-ovaları bir baş-
ka, hele hele insanı daha bir başka güzel-
liğe sahip kaç ülke bulunabilir? Bütün bu 
paylaşımlar, aynı zamanda karşılıklı duy-
guların, düşüncelerin, vicdanların da etki-
leşimini beraberinde getirecektir. Açıkçası 
insanlığın buna ihtiyacı var. Belki o zaman, 
Suriye’de, Irak’ta, Arakan’da, pek çok Afrika 
ülkesinde yaşanan insanlık dramları karşı-
sında duyarsız kalan dünyanın büyük bölü-
münün vicdanı harekete geçebilir. 

Bizim, ülkemize gelen her misafirimize bu 
konuda da gösterebileceğimiz çok örneği-
miz, aktarabileceğimiz çok tecrübemiz bulu-
nuyor. Kültür yapımız, turizmin ülke sathına 
yayılması için de çok uygun bir temele sahip-
tir. Kapısını çalan kişiye, kökenine, dinine, 
meşrebine, rengine, diline, kıyafetine bak-
maksızın “Tanrı misafiri” gözüyle bakan bir 
milletiz. Milletimiz için “Tanrı misafiri” sof-
rasında ne varsa bölüşeceği, hele hele çayını-
ayranını içirmeden asla göndermeyeceği, ge-
rekiyorsa altına döşek sereceği kişi demektir. 
Ülkemize gelen turiste, gezdiği çarşıdan aldı-
ğı birkaç parça otantik eşya veya yediği bir-
kaç lokmadan ziyade Türk örfünü, âdetini, 
misafirperverliğini sunmalıyız. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

60

Turistlere, ülkemizin güzellikleri yanında 
insanımızın gönül zenginliğini, ahlaki ol-
gunluğunu, manevi derinliğini gösterdi-
ğimizde, sadece para değil, aynı zamanda 
dost kazanmış oluruz. Yunus Emre’nin şu 
mesajı, bizim rehberimiz olmalıdır:

“Gelin tanış olalım

İşi kolay kılalım

Sevelim sevilelim

Dünya kimseye kalmaz”

Evet, kimseye kalmayacak şu dünyada, 
eğer gönlünü kazandığımız insanlarla, ge-
ride bıraktığımız eserlerle gökkubbede hoş 
bir sada bırakabiliyorsak, ne mutlu bize… 
Bundan daha etkili bir tanıtım, bundan 
daha etkili bir pazarlama düşünemiyorum. 

Tabiat Turizmi Konusunda 
Markalaşmaya Uygun  
Değerlere Sahibiz

Değerli misafirler, 

Türkiye’nin bir açık hava müzesi olma-
sıyla övünmek elbette hakkımızdır, ama 
asıl olan bu zenginliği hakkıyla değerlen-
direbilmektir. Son yıllarda, Anadolu’daki 
şehirlerimizde bu doğrultuda atılan bazı 
ümit verici adımlar var. Örneğin, Gazian-
tep, gastronomi alanında UNESCO Yaratı-
cı Şehirler Ağına katılmıştır. Şanlıurfa’nın 
müzik alanında yaptığı başvuru kabul edil-
miştir. Pek çok şehrimiz, kendileriyle öz-
deşleşmiş ürünlerine sahip çıkarak coğrafi 
işaretlerini almaya başlamışlardır. Sahip 
olduğumuz, Malatya kayısısından Adana 
kebabına, Damal bebeğinden Isparta halı-

sına kadar gerçekten çok zengin güzellik-
lere önce sahip çıkıp tescillemeli, ardından 
da tüm insanlığın hizmetine sunmalıyız. 

Çanakkale’deki Truva antik şehri, mitoloji-
deki pek çok hikâyeye ev sahipliği yapıyor 
oluşuyla dahi, çok büyük bir turistik de-
ğerdir. UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası 
listesinde yer alan Truva’yı, sadece kalın-
tılarıyla değil, bölgede kurulacak turizmin 
tüm unsurlarına hitap edecek altyapısıyla 
dünya çapında bir cazibe merkezi haline 
getirmemiş olmamız, bizim eksiğimizdir. 
2018 yılının Truva Yılı ilan edilmesi, ümit 
ediyorum ki, bu eksiğimizi giderme yönün-
de atılacak adımlar için bir fırsat, bir vesi-
le haline dönüşür. Aynı şekilde, Sivas’taki 
Divriği Ulu Camii, sanat değeriyle öylesine 
nadide bir eserdir ki, inanın başka bir ül-
kede olsa, yılda milyonlarca ziyaretçi çeker. 

Karadeniz’in yaylaları, yeni yeni keşfedi-
len bir başka turizm değerimizdir. Terör 
sorunu tamamen sona erdiğinde, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’muzdaki dağların, 
ırmakların, vadilerin, mezraların her biri-
nin birer turizm yuvası haline geleceğine 
inanıyorum. 

Tabiat turizmi konusunda markalaşmaya 
uygun pek çok değere sahibiz. Bu amaçla 
yapılan çalışmalar sonucunda, ülke ge-
nelinde tabiat turizmi faaliyetlerine uy-
gun 2 binin üzerinde alan belirlenmiştir. 
Anadolu’nun dört bir yanında, değerlen-
dirilmeyi bekleyen, bunlar gibi nice tarihi, 
kültürel, doğal kıymetlerimiz var. 

Daha önemlisi biz, İstanbul gibi, mücev-
her değerinde bir şehrin potansiyelini 
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dahi tam olarak kullanabilmiş değiliz. İs-
tanbul, ülkemize gelen turist sayısını tek 
başına ağırlayabilecek potansiyele sahip 
bir şehrimizdir. Bunun yanında, İzmir’den 
Bursa’ya, Hatay’dan Erzurum’a, Konya’dan 
Edirne’ye kadar hakkıyla değerlendireme-
diğimiz nice şehrimiz var. İnşallah, turizm 
politikamızı bu yönde geliştireceğiz. 

Son dönemde karşımıza çıkan veya çıkar-
tılan engeller, bizim için geleceğimizi inşa 
ederken dikkate alacağımız birer tecrübe-
dir. Turistlerin beklentileri ile elimizdeki 
imkânları en ideal şekilde bir araya getir-
diğimizde, üstesinden gelemeyeceğimiz 
hiçbir sorun olmayacağına inanıyorum. 
Müşterisiz iş, motorsuz otomobile benzer. 
Görüntü tamamdır ama sizi hiçbir yere gö-
türemez. Turizmde de yapmamız gereken, 
elimizdeki üründen önce müşterinin ha-
berdar olmasını sağlamak, sonra da bunu 
en güzel şekilde sunmaktır. 

Son çeyrek asırdaki tecrübelerimiz, tu-
rizmde, altyapıdan insan kaynağına ka-
dar her alanda, gerektiğinde sunduğumuz 
imkânları katlayacak güce sahip olduğu-
muzu gösteriyor. Yeter ki şöyle “Bismillah” 
deyip bir doğrulalım, harekete geçelim, 
çalışmaya başlayalım; inanın bana, gerisi 
kolayca gelecektir. 

Ülkemize Yönelik  
Seyahat Uyarıları, Giderek 
Ciddiyetini Kaybediyor

Değerli misafirler,

Ekonominin diğer alanlarıyla birlikte tu-
rizm de, ülkeler arasındaki ilişkilerde, gerek-

tiğinde bir silah olarak kullanılabilmektedir. 
Türkiye, son birkaç yıldır, güvenlik sorunları 
yanında ekonomik saldırılara da maruz ka-
lıyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının 
tamamen siyasi ve art niyetli notlarını, artık 
kimse ciddiye almıyor. Hep söyledim, yapı-
lan açıklamalar siyasidir. Turizmde de, ülke-
mize yönelik seyahat uyarıları, giderek cid-
diyetini kaybediyor. Ülkemizi ziyaret eden 
insanlar, burada gördükleri manzara ile 
kendi devletlerinin uyarılarını, medya kuru-
luşlarının yayınlarını yan yana getirdiğinde, 
gerçeği çabucak kavrayıveriyorlar. 

Tabii bu durum, bizim hem kurumsal dü-
zeydeki tanıtım çalışmalarımızı, hem de 
fert fert üzerimize düşen sorumlulukları 
ortadan kaldırmıyor. Hep söylediğim gibi, 
yalanların en büyük panzehri hakikatler-
dir. Biz, tüm dünyaya hakikatleri ifade et-
menin, göstermenin, anlatmanın gayreti 
içinde olacağız. 

Ülkemiz dışında yaşayan ve sayıları 6 
milyonu aşan vatandaşımızın her birini, 
gönüllü turizm elçimiz olarak kabul edi-
yorum. Buna, ülkemizi ziyaretlerinde duy-
duğu memnuniyetle fahri vatandaşlarımız 
haline gelen dostlarımızı da eklediğimiz-
de, karşımıza devasa bir tanıtım ordusu 
çıkıyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa’daki vatan-
daşlarımıza yönelik olarak, “Komşunu da 
al tatile gel” kampanyası başlatmıştık. Al-
manya’daki seçim sürecinde aleyhimizde 
yürütülen tüm kampanyalara rağmen, bu 
ülkeden gelen turist sayısının yılın ilk 8 
ayında 2,5 milyonu geçmesi, kampanyamı-
zın başarılı olduğuna işaret ediyor. Rus tu-
ristlerin sayısı da 3,5 milyona yaklaştığına 
göre, oradaki sorunlar da çözüldü demek-
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tir. Körfez ülkeleri, bizim en tabii ve en bü-
yük turizm pazarlarımızdır. 

Yeni dönemde, mevcut pazarları geliştir-
menin yanında, yılda 120 milyon turistin 
dünyaya dağıldığı Çin başta olmak üzere, 
Hindistan, Malezya, Endonezya, Japonya, 
Güney Kore, Güney Amerika ülkeleri gibi 
yeni alanlara ağırlık vermeliyiz. Bu pazar 
çeşitliliğini sağladığımızda, bölgemizde-
ki siyasi sorunların turizm sektörüne et-
kisini asgari düzeye indirebiliriz. Turizm 
Şuramızda, tüm bu konular enine boyuna 
tartışılacaktır. 

Bu vesileyle bugün burada bir müjde ver-
mek istiyorum. İstanbul’da atıl durum-

daki Atatürk Kültür Merkezi’nin yerine 
modern bir opera binası inşa edeceğiz. 
Pazartesi günü lansmanını yapacağımız 
projeyi inşallah 2019 yılının sonunda 
açmayı planlıyoruz. Yeni opera binamız-
la, İstanbul’umuzun turizm değerlerine 
bir zenginlik daha katmış olacağız. İstan-
bul’umuza ve ülkemize şimdiden hayırlı 
olsun diyorum.

Bu düşüncelerle, bir kez daha şuramızın 
başarılı geçmesini diliyor, düzenlenmesin-
de emeği geçenleri tebrik ediyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla. 
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Değerli misafirler, iş dünyamızın kıymetli 
temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Öncelikle Hakkâri ve Tunceli’de terörist-
lerle çıkan çatışmalarda şehit olan 8 as-
kerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu 
çatışmalarda 22 terörist ise etkisiz hale 

getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını yerde 
bırakmayacağız, son terörist yok oluncaya 
kadar mücadelemiz devam edecek. 

“Türkiye’nin Otomobili” için elini taşın al-
tına koyan “babayiğitlerimizi” ilan edeceği-
miz bu toplantının, ülkemize, milletimize, 
sektörümüze, girişim grubunu oluşturan 
şirketlerimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Yerli Otomobilimizin 
2021’deTicari Satışına 

Başlamasını Planlıyoruz

Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu  
Tanıtım Toplantısı | Ankara | 2 Kasım 2017
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Girişim grubunun oluşturulması safhası-
na gelene kadar bu projede emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.

Merhum Muhammed Ali, “Hayal gücü ol-
mayan insanın kanatları yoktur” diyor. 
Bizim de, bugün ortak girişim grubunun 
tanıtımı için bir araya geldiğimiz markası 
Türk, tasarımı Türk, mühendisliği Türk, 
teknolojisi Türk, üretimi Türk, pazarlama-
sı Türk bir otomobile sahip olma hayalimiz 
vardı. Aslında bu bizimle birlikte milleti-
mizin de hayaliydi.

Bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce ülkemizde 
yerli otomobil üretilmesi konusundaki te-
reddütleri anlayabiliyorum. Örneğin ülke-
mizde toplam 91 bin otomobilin satıldığı 
2001 yılında böyle bir teşebbüsün ekono-
mik bulunmaması gayet tabiidir. Ama, geç-
tiğimiz yıl itibariyle yılda 757 bin otomobil 
satışına ulaşmış bir Türkiye’de bu konuda 
hala adım atılmıyor olması, artık ülkemi-
zin bir ayıbı haline gelmişti. Hamdolsun 
bugün, işte bu ayıptan kurtulma yolunda 
tarihi bir adım atıyoruz. “Türkiye’nin Oto-
mobili” konusunda yıllardır yaptığım çağ-
rıların nihayet mâkes bulmuş olmasından 
dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. 

Biraz sonra isimlerini tek tek açıklayacağım 
ortak girişim grubumuzdan beklentimiz, 
hazırlık sürecini hızla tamamlayarak, en geç 
2019’da otomobilimizin prototipini tamam-
laması, 2021’de de ticari satışına başlaması-
dır. Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında özel 
bir yere sahip olduğuna inandığım bu proje-
de en küçük bir gecikme istemiyoruz. Karşı-
nıza çıkacak sorunların çözümü, engellerin 
aşılması noktasında, Cumhurbaşkanı olarak 

bizzat yanınızda yer alacağımı belirtmek is-
tiyorum. Hatta gerekiyorsa, sırf bu projenin 
takibi ve sıkıntıların bertaraf edilmesi için 
bir arkadaşımı görevlendirebilirim. Çünkü 
artık zaman kaybına tahammülümüz bulun-
muyor. Mademki, bu babayiğit arkadaşları-
mız çıkıp ellerini taşın altına soktular, bize 
de onlara gereken her yerde omuz vermek, 
destek vermek düşer. Şimdiden ilan ediyo-
rum: Piyasaya süreceğiniz ilk otomobilin, be-
delini ödemek şartıyla, taliplisi de benim…

Otomotiv Sektörünün 
Değişim ve Yükseliş Dönemini 
Iskalamayacağız

Değerli misafirler,

Dünyada, genel olarak gelişme ve kalkın-
mada, özellikle de otomotiv piyasasında 
belirli sıçrama dönemleri olduğunu görü-
yoruz. İkinci Dünya Savaşına kadar olan 
dönemi, otomotiv sektörünün başlangıç 
yılları olarak ifade etmek mümkündür. 
1945’ten 1980’lere kadar olan dönem, 
Amerika ve Avrupa merkezli olarak, sek-
törün sıçrama dönemidir. 1980’den gü-
nümüze kadar geçen süreçte, bir yandan 
sektör küreselleşirken, diğer yandan da 
Güney Kore, Çin, Hindistan gibi yeni ak-
törler devreye girmiştir. Son yıllarda, hib-
rit otomobiller, elektrikli otomobiller, sü-
rücüsüz araçlar gibi gelişmelerle, sektörün 
yeni bir döneme girişine şahitlik ediyoruz. 

Türkiye olarak, otomotiv sektörünün ilk 3 
dönemini kaçırdık. Esasen, ikinci dönemi-
ni yakalama şansımız belki olabilirdi. Ama 
ülkemizin içinde bulunduğu şartlar, yani te-
rör olayları, darbeler, siyasi istikrarsızlık ve 
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toplumsal huzursuzluk gibi faktörler, buna 
imkân vermedi. Aynı hatayı bir kez daha 
yapmayacak, sektörün dördüncü değişim ve 
yükseliş dönemini, inşallah ıskalamayacağız. 

Bugün burada atılacak imzalar, işte bu 
dönüşümü yakalama kararlılığımızın ni-
şanesi olacaktır. Dolayısıyla, üretilecek 
otomobilin de, bugünün değil geleceğin 
ihtiyaçlarına uygun olacağından şüphe 
duymuyoruz. Bu otomobilin öncü ve ta-
şıyıcı gücü, elbette ortak girişim grubu 
olacaktır. Bununla birlikte, bu otomobil 
tüm Türkiye’nin birikimiyle, katkısıyla, 
desteğiyle ortaya çıkacaktır. Ortaya doğru 
dürüst bir ürün konduğunda, milletimiz 
buna dört elle sarılacak, tercihini bu araç-
tan yana kullanacaktır. 

Bu ürünün çevremizden başlayarak, dünya-
ya pazarlanması konusunda da her türlü des-
teği vereceğimizden emin olunuz. Dünya pa-
zarlarında söz sahibi hemen tüm markaların 
ortaya çıkışlarında ve bugünlere gelişlerinde, 
devlet desteği aldıklarını çok iyi biliyoruz. Bi-
zim de, kendi markamız için bu şekilde ha-
reket etmemizden daha tabii bir şey olamaz. 

Türkiye’nin, dünyanın en büyük 10 ekonomi-
sinden biri haline gelmesi, ancak işte bu tür 
atılımlarla, bu tür girişimlerle mümkündür. 

“Türkiye’nin Otomobili”nin sınıfına, ta-
sarımına, motor teknolojisine, modeline, 
üretim yöntemine, pazar hedeflerine el-
bette girişim grubumuz karar verecektir. 
Halen TÜBİTAK bünyesinde üzerinde ça-
lışmalar yapılan platform, girişim grubu-
muzun emrine amadedir. Bunun yerine 
doğrudan hibrit ve elektrikli otomobile 

yönelmek isterlerse, daha da memnun 
oluruz. Kararları ne olursa olsun, biz ken-
dilerine her türlü desteği vereceğiz. Yeter 
ki, Türkiye’yi ve Türk Milletini bu büyük 
hayaliyle buluştursunlar. 

Değerli arkadaşlar,

Bizim bu otomobil konusundaki heyecanı-
mız ve destek beyanımız, ortak girişim gru-
buna özel değildir. Biz, ülkemizi geleceğe 
taşıyacak, hedeflerine yaklaştıracak adım 
atma niyetine, iradesine ve samimiyetine 
sahip herkes için aynı hissiyata, aynı dü-
şüncelere sahibiz. Eğer bu proje için, daha 
önce başkaları aynı iradeyi ve kararlılığı 
göstermiş olsalardı, onların da yanında yer 
alacaktık. Bundan sonra da, hangi alanda 
olursa olsun, projesi olan herkes için kapı-
larımız sonuna kadar açıktır. 

Savunma sanayinden iletişim sektörüne, 
sağlık teknolojilerinden tarım altyapısı-
na, hatta yapay zekâya kadar her alanda 
Türkiye’nin yeni yatırımlara, yeni yaklaşım-
lara, yeni girişimlere ihtiyacı var. Konvan-
siyonel yöntemlerle geldiğimiz yer elbette 
önemlidir. Türkiye’yi 15 yılda 3 kat büyüt-
me başarısını bu şekilde gerçekleştirdik. 
Ancak, orta gelir tuzağından kurtulup, yük-
sek gelirli ülkeler grubuna çıkabilmenin 
yolunun, tasarımdan, yüksek teknolojiden, 
markalaşmadan geçtiğini çok iyi biliyoruz. 
Teşvik politikalarımızı bu doğrultuda göz-
den geçirmeli, “Ne pahasına olursa olsun 
üretim” değil, “Yüksek teknolojiye ve yük-
sek katma değere sahip üretim” anlayışıyla 
yapılacak yatırımlara öncelik tanımalıyız. 
Bu işin aktörleri şu anda bu salondadır. İh-
racatımızın niteliğini bu yönde geliştirme-
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den, yılda 500 milyar dolar hedefine ulaşa-
mayız. Bunun yolu, örneğin madenlerimizi 
taş ve toprak karışımı olarak değil, mamul 
olarak ihraç etmekten geçiyor. Bunun yolu, 
otomobilin sadece görünürdeki parçalarını 
üretmekten değil, yazılımını da kendimizin 
gerçekleştirmesinden geçiyor. Bu örnekleri 
olabildiği kadar çok artırmak mümkündür. 
Sonuçta ekonominin ve teknolojinin gitti-
ği yön bellidir ve bizim de kendimizi buna 
göre ayarlamamız şarttır. 

Merhum Nuri Killigil’in Silah 
Konusunda Ulaştığı Seviyeye 
Daha Yeni Yeni Geliyoruz

Daha önceki fırsatları, girişimcilerimizin 
ayağına pranga vurarak, önlerine set çeke-
rek, işlerini zorlaştırarak, kendi iç mesele-
lerimizle uğraşmaktan dünyanın nereye 
gittiğini görememekten dolayı kaçırmıştık. 
Milletimiz hala, merhum Nuri Demirağ’ın 
uçak fabrikası projesinin niçin neticeye ulaş-
madığını anlamakta zorlanıyor. Görünürde-
ki sebebin, uçaklardan birinin deneme uçu-
şu sırasında düşmesi olsa da, işin gerisinde 
başka tezgâhlar bulunduğu ortadadır. Kay-
seri’deki uçak fabrikası girişiminin akamete 
uğramasının, “şirketin iflası” olarak gösteri-
len gerekçesi de kimseyi ikna etmemiştir. 

Aynı şekilde, Devrim otomobilinin, deposu-
na yakıt konmadığı için deneme seferinde 
yolda kalması, bu çapta bir projenin rafa 
kaldırılmasının gerçek sebebi asla olamaz. 
Sütlüce’de dönemin en modern silah ve cep-
hane fabrikasını kuran Nuri Killigil’in acı 
akıbeti, ülkemizde savunma sanayinin başı-
na gelen en büyük felaketlerden biridir. Ara-
dan 60 yıla yakın süre geçti ve biz merhum 

Nuri Killigil’in silah ve cephane konusunda 
ulaştığı seviyeye daha yeni yeni geliyoruz. 
Dünya standartlarında yerli piyade tüfeği-
mizi, yerli tabancalarımızı, yerli füzelerimi-
zi, diğer yerli savunma sanayi ürünlerimizi 
henüz yeni yeni ticari düzeye ulaştırabildik. 

Polis Teşkilatımız için alacağımız 1500 tane 
tabancaya ABD Kongresi izin vermedi. Biz 
de bu alımdan vaçgeçtik. Bundan sonra po-
lis teşkilatımız için bu ülkeden silah almaya-
cağız. Artık silahımızı kendimiz üreteceğiz. 

Arkadaşlar,

Bu örnekleri asla unutmadık, unutmaya-
cağız. Ecdadımız, “Hazıra dağ dayanmaz” 
diye, “El atına binen tez iner” diye boşa 
dememiştir. Hep söylüyorum, biz kendi 
göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. 
Çünkü Türkiye, öyle bir ülke ki, kimse hu-
sumetini kazanmak istemez; ama kimse 
büyümesini, güçlenmesini, kendi ayakları 
üzerinde durmasını da istemez. 

Tabii biz başkalarının ne dediğine, ne iste-
diğine bakmayacağız. Biz büyüyeceğiz. Biz 
güçleneceğiz. Biz sadece kendi ayaklarımız 
üzerinde durmakla kalmayacak, gönlünü 
ve gözünü bize yöneltmiş tüm kardeşleri-
mizin, tüm dostlarımızın da güven kayna-
ğı haline geleceğiz. Başka türlü bize hayat 
hakkı tanımayacaklarını, yaşadığımız her 
hadiseyle bir kez daha görüyoruz. 

“Türkiye’nin Otomobili” projesine işte bu 
anlayışla çok büyük önem veriyoruz. Mese-
le sadece otomobil üretmek değil, buradan 
ortaya çıkacak teknolojiyle, birikimle, tecrü-
beyle, dünyaya meydan okuyacak yeni ve çok 
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iddialı bir çıkış ortaya koymaktır. Sözlerimi 
başlarken merhum Muhammed Ali’den nak-
len, “Hayal gücü olmayan insanın kanatları 
yoktur” dedim. Şimdi de diyorum ki, iddia-
nız yoksa, kanatlarınız olsa da uçamazsınız. 

Biz, ülke ve millet olarak, işte burada id-
diamızı ortaya koyuyor ve diyoruz ki, 
“Türkiye’nin Otomobili”ni yapacağız. Hem 
de en güzel tasarımla, en son teknolojiyle, 
en iyi organizasyonla bu otomobili ülkemi-
ze ve dünyaya kazandıracağız. Böyle baba-
yiğitler bize destek olduğu sürece, Allah’ın 
izniyle, otomobille birlikte daha nice başa-
rılara da imza atarız. Çünkü bu ülkenin ar-
kasında yüz milyonlarca insanın duası, 80 
milyon vatandaşımızın ümidi, bize güve-
nen milletimizin gereken her durumda en 
güçlü şekilde ortaya koyduğu iradesi vardır. 

Ülkemize yönelik saldırıların cüreti gi-
derek artmasına rağmen, devlet ve millet 
olarak dimdik ayaktayız. Türkiye’yi, dar-
belerle yıkamadılar. Türkiye’yi, vesayet 
güçleri eliyle durduramadılar. Türkiye’yi, 
terör örgütlerini kullanarak hizaya soka-
madılar. Türkiye’yi, ekonomiyi silah gibi 
kullanarak sendeletemediler. Bölgemiz-
deki krizlerin yıkıcı etkilerini bize ciro 
edemediler. Küresel düzenin çarpıklıkları 
konusundaki itirazlarımızın haklılığının 
üzerini örtemediler. Kendilerini küresel 
düzenin sahipleri olarak gören ülkelerin, 
son dönemde ülkemizin üzerine bu kadar 
çok gelmelerinin sebebi işte bunlardır. 

Buradan onlara kötü bir haber vereyim: 
Geçmişte, attığı her adımı kontrol ettikle-
ri, yaptığı her işi yönlendirebildikleri, ge-
leceğiyle istedikleri zaman istedikleri gibi 

oynayabildikleri Türkiye artık yok. Artık, 
istiklali ve istikbaline, tıpkı 15 Temmuz 
gecesi olduğu gibi, tıpkı terörle mücadele-
de olduğu gibi, tıpkı sınır ötesi operasyon-
larında olduğu gibi, hayatı pahasına sahip 
çıkan bir Türkiye var. 

Son nefesimize kadar bu Türkiye için çalış-
maya, mücadeleye etmeye, hizmet etmeye 
devam edeceğiz. Gençlerimizle her bir araya 
gelişimde, onların 2023 hedeflerine, 2053 
ve 2071 vizyonlarını sahiplenişlerine şahit 
oldukça, bu ülkede Tayyip Erdoğanların bit-
meyeceğini de görüyorum. Biz bir oldukça, 
iri oldukça, diri oldukça, kardeş oldukça, 
hep birlikte Türkiye oldukça, önümüze çı-
kan engelleri, Allah’ın izniyle çiğner geçeriz. 

Büyük Hayalimizi  
Gerçekleştirme Sorumluluğunu 
Sizlerin Sırtına Yüklüyoruz

Değerli misafirler,

Şu ana kadar hep babayiğitlerden, ortak 
girişim grubundan söz ettik, ama henüz 
isimlerini açıklamadık. Şimdi sizlere, or-
tak girişim grubumuzda yer alan 5 şirketi-
mizi teker teker tanıtmak istiyorum. 

Ortak girişim grubumuzda yer alan baba-
yiğitlerin, harf sırasına göre ilki, Anadolu 
Grubu’dur. Temelleri 1950 yılında atılan 
bu grubumuz, bünyesindeki 80’e yakın 
şirket ve 50 bin çalışanıyla, Türk ekono-
misine çok önemli katkılarda bulunuyor. 
Otomotiv alanında da ciddi çalışmala-
rı ve birikimi olan Anadolu Grubunun, 
“Türkiye’nin Otomobili” projesinde yer 
almasını, fevkalade isabetli buluyorum. 
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Ortak girişim grubunun bu önemli üyesini 
tebrik ediyorum. 

Harf sırasına göre ikinci babayiğidimiz, 
BMC’dir. Türkiye’nin en büyük ticari ve 
askeri araç üreticilerinden BMC de, yarım 
asırlık bir geçmişe sahiptir. Şirket mülkiye-
ti 2014 yılında değişen BMC’nin, vizyonu-
nu da genişleterek, savunma sanayi yanın-
da, “Türkiye’nin Otomobili” projesinde yer 
alma kararını memnuniyetle karşıladım. 
Kendilerini tebrik ediyorum. 

Üçüncü babayiğidimiz, Kıraça Holding’tir. 
Bu şirketimiz, her ne kadar 20 yıla yakın 
bir geçmişe sahip görünüyorsa da, İnan 
Kıraç’ın şahsında, aslında yarım asrı aşan 
bir birikimi ifade ediyor. Türkiye’de, özel 
olarak otomotive odaklanmış az sayıdaki 
kuruluştan biri olan Kıraça Holding, yeni-
likçiliğiyle kısa sürede sektörde hak ettiği 
yeri almıştır. Bu birikimin “Türkiye’nin Oto-
mobili” projesinde yer almasını da önemli 
görüyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. 

Dördüncü babayiğidimiz, Turkcell’dir. Yazı-
lımın ve yüksek teknolojinin en önemli un-
sur olduğu böyle bu projede, Turkcell gibi, 
dünya çapında başarılara imza atmış bir ku-
ruluşumuzun yer alması, yapılan işin sağlı-
ğına, gidilen yolun doğruluğuna işaret edi-
yor. Bu kuruluşumuzu da tebrik ediyorum. 

Beşinci babayiğidimiz, Zorlu Holding’tir. Ku-
ruluş yılı 1953’e kadar uzanan Zorlu Holding, 
Denizli’den başladığı sanayicilik serüvenini 
bugün neredeyse tüm dünyaya yaymış bir 
başarı hikâyesinin adıdır. Tekstilden elektro-
niğe, enerjiden madenciliğe kadar geniş bir 
alanda faaliyet yürüten Zorlu Holdingin bu-

rada yer alması, sahip olduğu büyük birikim-
le, Türkiye’nin Otomobili projesi için önemli 
bir şanstır. Kendilerini tebrik ediyorum. 

Evet, böylece 5 babayiğidimizi ilk defa 
kamuoyuna açıklamış oluyoruz. Tabii 
projede bir de, bu işin özel sektör koordi-
nasyonunu yürütecek Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ile kamu tarafındaki ko-
ordinasyondan sorumlu Bilim Sanayi Ve 
Teknoloji Bakanlığımız var. Kendilerine 
bu süreçte başarılar diliyorum.

Bu iki kurumumuz, Ortak Girişim Gru-
bunda yer alan 5 şirketimizle birlikte, in-
şallah Türkiye’nin Otomobilini üretecek ve 
inşallah projeyi tüm unsurlarıyla başarıya 
ulaştıracaklar. Eğer Türkiye’de böyle bir 
proje hayata geçirilecekse, bunu yapabile-
cek birikime, kapasiteye, imkâna, kararlılı-
ğa sahip olanlar sizlersiniz. Ülke ve millet 
olarak, bu büyük hayalimizi gerçekleştir-
me sorumluluğunu sizlerin sırtına yüklü-
yoruz. Bu yükün ağır olduğunu biliyoruz. 
Bizler, kamu temsilcileri olarak, sonuna 
kadar sizin yanınızda yer alacak, önünüzü 
açacak, başarınız için her türlü çabayı gös-
tereceğiz. Cumhurbaşkanı olarak şahsen 
ben de, bu meseleyi yakından takip edece-
ğimi, bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Bu duygularla Girişim Grubunda yer alan 
şirketlerimizi bir kez daha tebrik ediyor, 
kendilerine çalışmalarında başarılar dili-
yorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. 
Atmakta olduğumuz bu tarihi adım, ülke-
miz, milletimiz ve sizler için hayırlı olsun. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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Değerli misafirler, kültür ve sanat dünya-
mızın kıymetli temsilcileri, hanımefendi-
ler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygula-
rımla, muhabbetle selamlıyorum.

Atatürk Kültür Merkezi Projesi Tanıtım 
Toplantısının şehrimiz ve ülkemiz için ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. Bakanlı-

ğımızdan belediyemize ve mimarlarımıza 
kadar, bu projenin ortaya çıkmasında eme-
ği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah 
2019’un ilk çeyreğinde tamamlanıp hiz-
mete girdiğinde, Atatürk Kültür Merkezi, 
İstanbul’umuz ve ülkemiz için, gerçekten 
yüz akı, gerçekten sembol bir mekân hali-
ne gelecektir. 

Farklı Yöntemler Kullanarak, 
Muasır Medeniyet Seviyesinin 

Üzerine Çıkacağız

Atatürk Kültür Merkezi Projesi  
Tanıtım Toplantısı | İstanbul | 6 Kasım 2017
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Sevgili dostlar,

Gerek mimarımız Murat Bey, gerekse 
diğer arkadaşlarımız, Atatürk Kültür 
Merkezi’nin yapılışından bugüne kadar 
geçirdiği süreci, çeşitli yönleriyle ifade et-
tiler. Sizlerin de gördüğü gibi, AKM, ma-
alesef talihsiz bir mekândır. İlk gündeme 
geldiği 1930’larda başlayan macerası, yak-
laşık 40 yıl sonra, ancak 1969 yılında fiziki 
gerçekleşmeyle sonuçlanabilmiştir. Açılı-
şının üzerinden bir yıl geçtikten sonra ise, 
bu defa yangın felaketi sebebiyle kapıla-
rını tekrar kapatmak zorunda kalmıştır. 
1977 yılında yeniden açılışının ardından 
depreme dayanaksız olduğunun ortaya 
çıkmasına kadar verdiği hizmetler elbette 
önemlidir. 2007 yılından itibaren çeşitli 
vesilelerle farklı kurumlar tarafından ya-
pılan incelemeler, bu binanın artık kulla-
nılamayacağını göstermiştir. 

Bilimsel verilere rağmen, bu yapının yıkı-
lıp yeniden inşasına karşı yürütülen dire-
nişin, kültür-sanat hassasiyetinden değil 
ideolojik saplantılardan kaynaklandığını 
gayet iyi biliyoruz. Protestolar, davalar, 
kampanyalar ve onca kavga-gürültünün 
ardından sonunda nihayet, bilimin, aklın, 
mantığın yoluna gelinmiştir. Bugün ta-
nıtımı yapılacak projeyle, Atatürk Kültür 
Merkezinin yıkılıp yeniden inşa sürecini 
başlatmış oluyoruz. Türkiye, 10 yıl önce 
yapması gereken bir işe, ancak bugün baş-
layabiliyor. Soruyorum sizlere, ülkemizin 
kaybettiği bu 10 yılın hesabını kim vere-
cek? Çünkü, bu engellemeyi yapanların 
sırtlarında yumurta küfesi yok. Kaybettik-
leri hiçbir şey yok. Sadece ülkemize kay-
bettirdikleri var. 

Bu zihniyet bizim karşımıza her alanda 
çıkıyor. Ülkemizde taş üstüne taş koydur-
mamayı maharet sanan, bunun için siste-
min açıklarını, tüm zaaflarını kullanan, 
hatta dışarıdan da ciddi destek alan, adeta 
kurumsallaşmış bir lobi bulunuyor. Biz, 
ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız olduğumuz gün bu lobiyi tespit ve teş-
hir etmiştik. Başbakan olduk, bu lobinin 
Türkiye’nin her işinde, her yerinde aynı faa-
liyeti gösterdiğini gördük. Cumhurbaşkanı 
olduk, Avrupa’dan Amerika’ya kadar dün-
yanın dört bir yanında yine aynı lobinin 
uzantılarıyla karşılaştık. AKM’nin yeniden 
inşasına karşı çıkan zihniyetle Türkiye’nin 
terör örgütleriyle mücadelesini engelleme-
ye çalışan anlayış aynıdır. İstanbul’da inşa 
ettiğimiz yeni havalimanı ve diğer büyük 
projelerimizi engellemek için uğraşan güç-
lerle, Suriye ve Irak’taki operasyonlarımızı 
sabote etmeye çalışan eller de aynıdır. Gü-
nümüzde küresel ve bölgesel güç mücade-
leleri öylesine kural, kaide, ahlak tanımaz 
bir hale gelmiştir ki, bedeli milyonlarca in-
sanın hayatı olan alçakça bir oyun her gün 
yeniden sahnelenmektedir.

AKM’yi İnşallah 2019’un İlk 
Çeyreğinde Bitireceğiz

Biz, diğer tüm alanlarda olduğu gibi, proje 
tanıtım töreninde bir arada bulunduğu-
muz AKM’nin yeniden inşası konusunda 
da sabırlı ve kararlı bir duruş sergiledik. 
Dikleşmeden dik durarak, ötekiler gibi 
ahlakı ve hukuku bir kenara bırakmadan 
ama hedeflerimizden de taviz vermeden, 
hamdolsun, işte bugünlere geldik. Yeni-
den ama daha büyük, daha işlevsel, daha 
modern bir şekilde inşa edilecek yeni 
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AKM’den en çok, yıllardır bu projeyi sabo-
te etmek için uğraşanların yararlanacağını 
da biliyoruz. Fakat, onların yanlış yolda 
gidiyor olmaları, bizi doğru işler yapmak-
tan alıkoyamazdı. Nitekim, benzer görün-
tülere Marmaray’dan Avrasya Tüneline 
ve Yavuz Sultan Selim Köprüsüne kadar 
nice projede de şahit olduk. Biz, “Kıyme-
tini balık bilmezse Halik bilir” anlayışıyla 
hareket ediyoruz. Milletimizin yapılanları 
ve bunları inşa edenleri olduğu gibi, engel 
olanları da gördüğüne inanıyoruz. 

AKM’yi inşallah 2019’un ilk çeyreğinde 
bitireceğiz. Şimdiden bütün hazırlıkları 
yaptık, adım adım takip ediyoruz. Nasıl 
ki Harbiye Kongre Merkezini 17 ayda ta-
mamladıysak, inşallah AKM’yi de kısa za-
manda bitireceğiz.

Yeni düzenlemeyle, Taksim Meydanı’nda ar-
tık araçları görmeyeceğiz. Gümüşsuyu’ndan 
gelen araçlar, yerin altından Mete 
Caddesi’nden Taşkışla’ya doğru devam ede-
cek. Dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi’nin 
önünde bir araç trafiği görmeyeceksiniz. 
Aynı şekilde Marmara Oteli’nin önünde de 
araç trafiği olmayacak. Dolayısıyla bu yaya-
laştırma süreci, yeni peyzaj düzenlemele-
riyle birlikte meydana farklı bir zenginlik 
kazandıracak.

Dünyada gelişmiş ülkeler meydanlarıyla 
anılır, hepsinin kendilerine has dev mey-
danları vardır. Bizim maalesef bu tür mey-
danlarımız yok edildi. İnşallah Taksim ye-
niden o özelliğine kavuşacak. 

Proje üretemeyenlerin, icraat ortaya ko-
yamayanların, bu konuda topluma güven 

veremeyenlerin milleti hedef alan, millete 
hakaret eden tavırları ise, içinde bulunduk-
ları çaresizliğin ifadesidir. Halbuki çalışsa-
lar, terleseler, dirsek çürütseler, ufuklarını 
genişletseler, kendi küçük dünyalarından 
kafalarını kaldırıp gerçek Türkiye’yi, mil-
letimizin ulaştığı seviyeyi görseler, tüm 
sorunları çözülecek. Bunun yerine, “Sen, 
ben, bizim oğlan” mantığıyla hareket ede-
rek, “Küçük olsun, benim olsun” kolaycı-
lığına kaçtıkları sürece, milletimiz onları 
yedek kulübesinde tutmayı sürdürecektir. 

Değerli arkadaşlar,

Ülkemizde bir kesim, eskiden beri belirli 
alanları kendi tekelinde görmekte, kimseyi 
buralara yaklaştırmamaya çalışmaktadır. 
Kültür-sanat da bu alanların başında geli-
yor. Şu acı gerçeği hep birlikte tespit etmek 
durumundayız. Cumhuriyetin kuruluşun-
dan sonra, Osmanlı döneminde üç tarzı 
siyasetten muasırlaşma yolu konusunda 
kati bir tercih ortaya konmuştur. Ancak, 
sorun, bu tercihin altının doldurulamamış 
olmasıdır. Türkiye, taklit seviyesinin bile 
gerisinde bir kültür üretimine mahkum 
edilmiştir. Sonuçta karşımızda, bir yan-
dan kendi tarihine sırtını dönmüş, diğer 
yandan ise benimsediğini iddia ettiği Batı 
dünyasında esamesi okunmayan bir ülke 
manzarası bulduk. 

Ağızlarını her açtıklarında muasırlıktan, 
Batılılıktan, Avrupalılıktan, modernlikten, 
çağdaşlıktan söz edenlere soralım baka-
lım, dünya çapında hangi eserleri ortaya 
koyabilmişler? Örneğin, dünya çapında bir 
opera sanatçısı, bir pop sanatçısı, bir aktör, 
bir gitarist yetiştirebilmişler mi? Dünya ça-
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pında bir besteci, bir yönetmen, bir şair, bir 
romancı yetiştirebilmişler mi? Nasıl dünya 
çapında kabul gören bir otomobil, bir uçak, 
bir bilgisayar, bir telefon, bir işletim siste-
mi ortaya çıkartamamışsak, kültür ve sa-
nat alanında da aynı başarısızlığı yaşadık. 

Çünkü bu bir ortam meselesidir, bu bir ik-
lim meselesidir, bu bir zihniyet meselesidir. 
İklim çorak olunca, bir taraf kavrulurken 
diğer taraf yeşermiyor. Aslında hedef doğ-
ruydu, ama yöntemler yanlış olunca netice-
ye ulaşılamadı. Bugün biz de, Cumhuriye-
timizin kuruluş yıllarında ortaya konmuş 
olan muasır medeniyet seviyesinin üzerine 
çıkma hedefini isabetli buluyor ve sahip 
çıkıyoruz. Sadece, bu hedefe ulaşmak için 
daha farklı yöntemler kullanıyoruz. 

AKM, Belli Bir Elitin Sanatsal 
Faaliyetleri İzlediği Bir Mekân 
Olmayacak

Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye’yi 3 kat büyüt-
müş olmamız, Cumhuriyet tarihinin en bü-
yük, en iddialı, en başarılı çağdaşlaşma ve 
modernleşme hamlesidir. Atatürk Kültür 
Merkezinin yerine inşa edeceğimiz yeni 
eser de, işte bu anlayışın bir yansıması ola-
caktır. Projenin, ilk AKM’nin tasarımcısı 
olan merhum Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu 
Murat Tabanlıoğlu tarafından yapılacak 
olması, hem hedefin aynı olduğunun, hem 
de tarihe sırt dönülmeden, tam tersine ta-
rihten güç alınarak geleceğe doğru yürün-
düğünün ifadesidir. Diğer alanlarda da, sa-
dece geçtiğimiz yarım asra, bir asra değil, 
coğrafyamızdaki bin yıllık birikimimizin 
tamamına sahip çıkan bir anlayışla çalış-
malarımızı sürdürmekte kararlıyız. 

Tabii binanın kendisi kadar, burada ortaya 
konacak kültür-sanat faaliyetlerinin zen-
ginliği de önemlidir. Eğer mazruf vasatsa, 
zarf istediği kadar şatafatlı olsun, oradan 
bir şey çıkmaz. İkisi birbirini tamamlaya-
cak ki, dünya çapında isimler yetiştirebi-
lelim, eserler ortaya koyabilelim. İnşallah, 
yeni proje böyle bir misyon üstlenecektir. 

Burası belli bir elit kesimin sanatsal faali-
yetleri izlediği bir mekan olmayacak. Tüm 
halkımız AKM’de sanatsal gösterileri izle-
yebilecek.

Değerli arkadaşlar,

Türk Milleti olarak bizim kültür-sanat 
kaynaklarımız, belki de başka hiçbir mil-
lete nasip olmayacak derecede geniştir, 
zengindir, mümbittir. Doğu’ya doğru gi-
din, Kafkasya kültürü, Orta Asya kültürü, 
bizim kültürümüzdür. Batıya doğru gidin 
Balkan kültürü, Doğu Avrupa kültürü, 
bizim kültürümüzdür. Kuzeye gidin Kı-
rım kültürü, Kazan kültürü, bizim kültü-
rümüzdür. Güneye doğru gidin Mezopo-
tamya kültürü, hatta Güney Asya’ya kadar 
uzanan geniş bir coğrafyada ecdadımızın 
ayak izlerini sürebileceğiniz kültürlerin 
hepsi de bizim kültürümüzdür. Anadolu, 
zaten başlı başına bir kültür vahası, bir 
kültür membaıdır. 

Sorun, bizim sahip olduğumuz bu kıymet-
li hazinenin yeteri kadar farkında olmayı-
şımızdır. Bununla birlikte şu gerçeğin de 
elbette farkındayız. Geçtiğimiz yüzyıldan 
beri hakim kültür haline gelen batı mede-
niyetinin yol açtığı sorunlar, sadece bize 
mahsus değildir. Dünyanın hemen her ye-
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rinde benzer sancılara, benzer tartışmala-
ra rastlıyoruz. Açıkçası, bugün artık devasa 
bir tüketim canavarı gibi önüne gelen her 
şeyi yutan Batı kültürü denilen olgunun 
kesin bir tarifini yapmak da çok mümkün 
görünmüyor. Amerikalı bir sosyal antropo-
log, ortalama bir Amerikan vatandaşının 
günlük hayatındaki kültürel unsurların as-
lını şu şekilde anlatıyor:

“Sabah uyanan bir Amerikalı’nın altındaki 
karyola, Yakındoğu’da icat edilmiş, Kuzey 
Avrupa’da uğradığı değişikliklerle bu hale 
gelmiştir. Üzerindeki yorganın hammad-
desi pamuksa Hindistan, ketense Yakındo-
ğu, ipekse Çin menşelidir. Ayağına giydiği 
makosen terlik Kızılderelilerin icadıdır. 
Giydiği elbiselerin aslı Asya bozkırların-
da yaşayan göçebelerin kullandığı deri kı-
yafetlerdir. Ayakkabısı eski Mısır, kravatı 
Hırvat, şemsiyesi Güney Asya mahreçlidir. 
Başına geçirdiği şapka asya steplerinde, 
cüzdanındaki bozuk para Lidya, yani Ana-
dolu, yemeğini koyduğu tabak çin, eline 
aldığı bıçak Hindistan, çatal İtalya kay-
naklıdır. Sofrasındaki yemeklerin her biri 
başka bir coğrafyaya aittir. Okuduğu ga-
zete, Almanya’da icat edilen bir yöntemle, 
Çin’de geliştirilmiş bir maddenin üzerine, 
Sami uygarlığının icat ettiği işaretler ba-
sılarak ortaya çıkmıştır. İşte bu kişi, gaze-
tesinde söz konusu coğrafyalardaki karı-
şılıklıklara ilişkin haberleri okuduğunda, 
yüzde 100 Amerikalı oluşu sebebiyle şük-
redecektir.”

Evet, Batı medeniyeti, işte böylesine kadim 
bir birikimin üzerine kendi kültür kodları-
nı inşa ederek, bugünkü gücüne ulaşmıştır. 

Batılı Olmakla, Şeklen Avrupalı 
Olmayı Birbirine Karıştırdık

Değerli arkadaşlar,

Son 2 asrımıza damgasını vuran arayış-
ların, hayal kırıklıklarının, kavgaların 
ve bunların gölgesinde canlılığını daima 
sürdüren ümitlerimizin merkezinde hep 
bu tartışma yer almıştır. Mesela, rahmetli 
Mehmet Akif Ersoy, Batı’nın ilmini, tek-
niğini, iş disiplinini tasvip ederken, onun 
ahlakını, mücadele yöntemlerini, insani 
tarafını “Tek dişi kalmış canavara” ben-
zetmektedir. Her ne kadar kendileriyle il-
gili farklı değerlendirmeler yapılıyor olsa 
da, aslında Reşit Paşa’dan Enver Paşa’ya, 
Namık Kemal’den Mehmet Akif ’e kadar 
dönemin tüm devlet ve fikir insanları, ül-
kenin ve milletin selameti için en iyisini 
arıyorlardı. Unutmamalıyız ki, o dönem-
de ülkemizin başına gelen felaketleri biz 
kitaplardan okuyoruz, ama bu kişiler biz-
zat yaşamışlardır. Tıpkı bugün bizim te-
rör örgütleriyle, bölgemizdeki envai çeşit 
kumpasla mücadele ettiğimiz gibi, onlar 
da devletin başına gelen felaketlere karşı 
kendilerince çareler aramışlardır. Sonuçta 
tarih bizi, yeni bir devlete kavuştururken, 
bu devleti kuran kadro vasıtasıyla yeni bir 
kültür ve medeniyet tercihiyle de yüz yüze 
getirmiştir. 

Cumhuriyetimizin, 94 yılını geride bıraka-
rak başarılı olduğunu iftiharla söylerken, 
maalesef, kültür konusunda aynı duygula-
rı ifade edemiyoruz. Bugün geriye dönüp 
baktığımızda, Avrupa’nın hukuk sistemini, 
sosyal hayatını, kültür ürünlerini aynen alıp 
kullanmanın, bizi arzu ettiğimiz hedeflere 
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ulaştıramadığını görüyoruz. Çünkü biz mu-
asır medeniyet anlamında Batılı olmakla, 
şeklen Avrupalı olmayı birbirine karıştırdık. 

Muasır medeniyet seviyesinin üzerine 
çıkmak, küresel bir iddia sahibi olmak de-
mek iken, kültürel taklitçiliğin asırlarca 
sizi kendisine rakip, hatta düşman görmüş 
bir dünyaya teslimiyet demek olduğunu 
göremedik. Biz teslimiyeti reddediyor, 
Türkiye’yi her alanda küresel düzeyde söz 
ve iddia sahibi bir ülke haline getirmenin 
mücadelesini veriyoruz. Siyasetteki en bü-
yük farkımızın da bu olduğuna inanıyo-
rum. Türkiye’nin son 15 yılında bu doğrul-
tuda yaptığımız hizmetleri, önümüzdeki 
dönemde yeni ve çok daha büyük eserlerle 
taçlandırmak istiyoruz. 

Bugün projesinin tanıtım toplantısını yap-
tığımız Atatürk Kültür Merkezinin, yeni 
dönemin sembol eserlerinden biri olacağı-
na inanıyorum. Taksim Meydanı inşallah 
çok daha farklı hale geliyor, zenginleşiyor. 
Atatürk Kültür Merkezi sadece sanatsal et-
kinliklerle anılmayacak; gerek tiyatro nok-
tasında, gerek kitap teşhir alanlarıyla, ge-
rekse de kıraathaneleriyle çok daha farklı 
bir zenginliğe sahip olacak.

Bu duygularla bir kez daha bu projenin 
ortaya çıkmasında emeği geçenleri tebrik 
ediyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Te-
şekkür ediyorum.
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Değerli misafirler, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığımızın kıymetli mensupları, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle, saygıyla selam-
lıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, 
milletin evine, bu gazi mekâna hoşgeldiniz.

Sözlerimin hemen başında bu salonda bu-
lunanlarla beraber tüm kardeşlerimin “8 

Kasım Dünya Şehircilik Günü”nü tebrik 
ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 
tarafından “Şehircilikte Yeni Vizyon” tema-
sıyla toplanan Şehircilik Şurası Genel Kuru-
lunun ülkemiz, milletimiz, özellikle de şe-
hirlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 

27 Ocak’ta yine bu salonda şura çalışmala-
rının açılışını yapmış, alınacak kararların 

İnsanı Merkeze Almadan, 
Şehircilikte Arzu Ettiğimiz  

Yere Varamayız

Şehircilik Şurası Genel Kurulu | Ankara | 08 Kasım 2017
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sadece bugünümüz için değil, geleceğimiz 
için de çok önemli olduğunun altını çizmiş-
tik. Aradan geçen süre zarfında yaklaşık 100 
farklı kurum ve kuruluştan; alanında uzman 
133 kişi, 4 ayrı komisyon halinde çalıştılar. 
Komisyonlar, “Şehirlerimizde kimlik”, “Kent-
sel dönüşüm”, “Şehirleşme, göç ve uyum”, 
“Şehirleşmenin yeni vizyonunda yerel yö-
netimlerin rolü” başlıkları altında ve çok 
geniş bir yelpazede yoğun mesai harcadılar. 
Sonuçta ortaya, bugün ve yarın üzerinde ni-
hai tartışmaların yapılacağı birbirinden kıy-
metli raporlar çıktı. Teklifleri, tespitleri ve 
tenkitleriyle komisyon çalışmalarına katkı 
veren tüm hocalarımıza, sektör temsilcileri-
mize, bürokratlarımıza teşekkür ediyorum.

Gerek şura sırasında alınacak kararlar, ge-
rekse sonuç bildirgesi, bakanlık mensup-
ları, şehircilik alanında faaliyet gösteren 
tüm kurum ve kuruluşlar ile uzmanlar 
için bir başvuru kaynağı olacaktır. İnşallah 
emeklerinin boşa gitmeyeceğine, tam ter-
sine bu çalışmaların geleceğin şehirlerinin 
inşasında adeta bir pusula vazifesi görece-
ğine inanıyorum.

Kıymetli dostlarım,

Hayatın hızla aktığı, mesafelerin, sınır-
ların anlamının değiştiği, ilişkilerin kar-
maşıklaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu 
yeni dönem, yol açtığı sıkıntılar yanında, 
ulaşımdan iletişime, altyapıdan inşaat 
teknolojisine kadar pek çok farklı alanda 
bize büyük imkânlar da sunuyor. Mesela, 
daha önce aylar sürecek yolculukları bir-
kaç saat içerisinde gerçekleştirebiliyoruz. 
Dünyanın en ücra köşesindeki bir hadise-
den saniyeler içerisinde haberdar olabili-

yoruz. Yapı teknolojilerindeki yeniliklerle 
beraber yüzlerce metrelik, yüzlerce katlık 
binaları kısa sürede tasarlayabiliyor ve bir-
kaç sene içerisinde inşa edebiliyoruz. Biz-
den önceki nesillerin yaşanılmaz bulduğu 
nice bölgeler, şu an milyonlarca insanın 
hayatını sürdürdüğü büyük metropollere 
dönüşmüş durumdadır. Modern dönemle 
birlikte gelişmeye başlayan makina, çelik 
ve beton teknolojisi, insanın eline dünyayı 
inşa etme, değiştirme, arzu ve isteklerine 
göre biçimlendirme noktasında tahayyül 
edilemeyecek bir güç veriyor.

İnsanoğlu, bu gücün verdiği şımarıklıkla, 
belki de tarihte ilk defa, kendisini yaşadı-
ğı çevrenin yegâne hâkimi olarak görmeye 
başladı. Diğer varlıklara ve canlılara saygı 
anlayışı, paylaşma kültürü, yerini tahak-
küme bıraktı. Modern insanın yaşadığı bu 
güç zehirlenmesi, maalesef beraberinde 
yabancılaşmayı da getirdi. Böyle olunca 
da insan, sadece kendine değil; ailesinden 
çevresine, içinde yaşadığı toplumdan dün-
yadaki diğer varlıklara kadar herkese ve 
her şeye yabancılaştı. Bugün modern bire-
yin gözünde kendi dışındaki tüm varlıklar, 
hilkatte, yani “yaratılışta ortakları” değil, 
sınırsız güç mücadelesinde kontrol altı-
na alınması gereken rakipleridir. Tarihte, 
insanının heva ve heveslerinin bu derece 
kutsandığı bir başka dönem vaki değildir.

Günümüz Şehirleri  
İnsana Huzur Vermiyor

Dostlarım,

Şu an dünyanın kronik sorunları haline 
gelen hiçbir meseleyi, bu anlayışın dışın-
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da değerlendiremeyiz. Çarpık kentleşme, 
çevre kirliliği, sosyal buhranlar, yıkıcı re-
kabet, hatta terör olayları ve savaşlar, mo-
dern insanın tasavvurunda meydana gelen 
bu köklü değişikliğin birer tezahüründen 
başka bir şey değildir. Şüphesiz bu zihinsel 
yozlaşmanın menfi etkilerini en çok his-
settiğimiz alanların başında şehircilik uy-
gulamaları geliyor.

Belediye Başkanlığı yapmış bir dostunuz, 
bir kardeşiniz olarak bir tespitim olacak. 
1994’de Büyükşehir Belediye Başkanı ol-
duğumda, İstanbul’daki gecekondu sayısı 
640 bindi. İstanbul’un o dönem nüfusu ise 
8 milyondu. Görevi bıraktığımda ise, ge-
cekondu sayısı 110 bine düştü. Ancak ne 
yazık ki gerek gecekondulaşma, gerek ka-
çak yapılaşma halâ devam ediyor. Az önce 
Sinan’ı dinledik; şehrin mimaride ruhunu 
okumanın gönülle ilişkisi vurgulandı. 

Çünkü şehirleri inşa ederken, onlara kendi 
ruhumuzdan da üfleriz. Ne diyor Hacı Bay-
ram Veli Hazretleri:

“Nagehan ol şehre vardım

Onu yapılır gördüm

Ben dahi bile yapıldım

Taş ve toprak arasında”

Evet, insan, inşa ettiği şehirlerde kendini 
de ortaya koyar, kendini de gösterir.

Şehirler bu açıdan kurucularının, sakinleri-
nin, üzerinde daha önce yaşayanların aynası 
gibidir. Hayata nasıl bakıyorsak, dünyayı na-
sıl idrak ediyorsak, nasıl inanıyorsak, yaşa-
dığımız şehirlere de öyle şekil veririz. Bu se-
beple ecdadımız “Şeref-ül mekân bil mekîn” 

yâni, “Bir şehri aziz kılan, o şehrin sakinleri-
dir, yaşayanlarıdır” derlerdi. Tasavvurumuz 
nasılsa, inşa ettiğimiz şehirlerin mimarisi 
de öyledir. Yahya Kemal’in tespitleriyle ifade 
edecek olursak; “Ecdat bir yere yerleşeceği 
zaman önce mescidini yapar, onun yanına 
hamamını kondurur, yakınında da mezar-
lığını seçerdi. Solmadığı ve yekpare olduğu 
için tevhidin temsilcisi olarak gördüğü selvi-
lerini diker, sonra bunların etrafına evlerini 
inşa ederdi. Ve böylece toprak imana gelirdi.”

Bizim kültürümüzde şehirler işte böyle ku-
rulurdu. “Şehirlerin sultanı” olan ve “Bir 
semtini sevmenin dahi ömre bedel olduğu” 
İstanbul da, böyle bir şehirdir. “Şehirlerin 
anası” Kahire de, böyle bir şehirdi. Buhara, 
Semerkant, Tebriz, Kudüs, Medine, Bağ-
dat, Şam, Kurtuba; hülasaten medeniye-
timizin tüm şehirleri insanı, fıtratı, aşkın 
olanı merkeze alan mekânları ifade ediyor-
du. Merhum Tanpınar bu tasavvuru “Ced-
lerimiz inşa etmiyorlar, ibadet ediyorlardı” 
diyerek tanımlıyor. Şehir kurmak için işte 
böyle bir vecd, böyle bir gönül bağı gerekir. 

İnsanın varoluş gayesini unutarak, dünya 
üzerinde mutlak bir hakimiyet kurmayı 
hedefleyen mevcut paradigma, önce bu 
inceliğe saldırdı. Bugünkü şehirlerimiz 
maalesef “İnsan fıtratını” değil, “Bireysel 
hırsları” merkeze alan bir bakış açısıyla 
inşa ediliyor. İnsan fıtratıyla mütenasip 
olmayan her yer, zamanla insanın zinda-
nı haline dönüşüyor. Bu sebeple günümüz 
şehirleri insana huzur vermiyor, sükûn ge-
tirmiyor ve esenlik sağlamıyor. Bu huzuru 
yeniden sağlamak için biz yöneticiler baş-
ta olmak üzere, tüm belediyelere çok ciddi 
görevler düşüyor. Şimdi salonumuzda mi-
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marlarımız, mühendislerimiz var, onların 
hocaları da buradalar. İnşallah hazırlana-
cak projelerde ve bu projelerin içine sığdı-
rılacağı planlarda bunlar ihmal edilmezse, 
şehirlerimiz çok daha farklı olacaktır.

İnsan, bizzat kendi elinin ürünü olan şe-
hirlerde, dünyasını karartan bir ruh ha-
liyle oradan oraya savrulup duruyor. Onca 
ihtişama, onca şatafata rağmen dünyadaki 
metropollerin insanı ürkütmesinin, mut-
suz etmesinin, adeta bir değirmen gibi öğüt-
mesinin sebebi budur. Bazen sohbetlerde 
söylenen şudur: “Efendim, Amerika’nın 
Manhattan’ı var.” Tamam da, Manhattan’ın 
nesi var? Manhattan’da ruh yok. Yazın bile 
şehir aydınlık değildir. Halbuki şehirlerin 
güneşten nasibini alması önemlidir. Ama 
Manhattan’da güneşi bulamazsınız, sizi 
karanlık bir dünya karşılar. Onun için de 
parası olan zaten Manhattan’da yaşamaz, 
daha çok kenar mahalleleri tercih eder. 

Şehircilik Konusunda  
Asırlara Sari Bir Müktesebata  
ve Geleneğe Sahibiz

Değerli kardeşlerim,

Sorunların kaynağını doğru tespit etmek, 
çözümün ilk adımıdır. Şu an bizlerin şe-
hircilik noktasında yüz yüze kaldığı mese-
leler, ülkemizle birlikte dünyanın pek çok 
yerinde çeşitli derecelerde yaşanıyor. Her 
şeye rağmen, Allah’a hamdolsun, bizim bir-
çok açıdan iyi bir konumda olduğumuzu 
söyleyebiliriz. Her şeyden önce üzerinde 
oturduğumuz binlerce yıllık tarihi birikim, 
tüm hoyratlığımıza, tüm ihmalkârlığımıza 
rağmen hala canlıdır, hala mümbittir. Şe-

hircilik konusunda asırlara sari bir mükte-
sebata ve geleneğe sahibiz. Şairlere ilham 
olmuş, masallara mekân olmuş şehirleri-
miz var. Her biri adeta bir açık hava mü-
zesini andıran kadim şehirlerimiz, son bir 
asırdır yaşadığı aşırı göçe, işgale rağmen 
ayakta kalmayı sürdürüyor. 

Özellikle son 15 yılda ülkemizdeki 81 vilaye-
timizin birikmiş sorunlarının çözümü nok-
tasında gerçekten tarihi nitelikte adımlar at-
tık. 1950’lilerden itibaren başlayan, özellikle 
1970 ve 1980’lerde zirveye çıkan düzensiz 
göç, çarpık kentleşme, gecekondulaşma, ha-
zine arazilerinin işgali gibi sorunları, önemli 
oranda ortadan kaldırdık. Ülke genelinde 
artan araç sayısına rağmen trafik sorununu 
büyük ölçüde azalttık. Tüm kurumlarımızla 
birlikte asırlık ihmalleri gidermenin, kronik-
leşen meselelere çözüm bulmanın mücade-
lesini vermeyi sürdürüyoruz. 

Ancak, böylesine köklü sorunların kısa sü-
rede çözümü kolay olmuyor. Hatırlayınız; 
İstanbul Belediyesini devraldığımızda şeh-
rin gündeminde patlayan çöplükler, akma-
yan sular, kokudan yanına yaklaşılamayan 
Haliç ve getirilemeyen daha nice hizmetler 
vardı. Türkiye’nin pek çok yerinde olduğu 
gibi İstanbul ve Ankara da, şairin ifade-
siyle, “Üzerine usul usul karbonmonoksit 
yağan”, kışın nefes dahi alınamayan bir şe-
hir durumundaydı. Metronun, tünellerin, 
alt-üst geçitlerin, çevre yollarının kuru bir 
hayal olduğu şehirlerimizden isyan sesleri 
yükseliyordu. 

Hamdolsun, şehirleşme hızındaki büyük 
artışa rağmen, geçtiğimiz 15 yılda tüm bu 
sıkıntıları büyük ölçüde hal yoluna koyduk. 
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Şehirlerimizin dönüşümünde TOKİ’nin 
öncülüğünde ortaya çıkan konutu, okulu, 
ibadethanesi, ticaret merkezi, çevre düzeni 
ve tüm altyapısıyla kendi kendine yeterli 
yerleşim birimlerinin çok önemli katkısı ol-
muştur. Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 805 
bin konutu tamamlayarak hak sahiplerine 
teslim ettik. Bu rakamın 355 binini, dar ve 
orta gelir grubuna yönelik olarak ürettiği-
miz ve çok uygun şartlarda kendilerine ver-
diğimiz konutlar oluşturuyor. 

Buna rağmen zaman zaman TOKİ’yi eleş-
tirenlere rastlıyoruz. Neymiş? TOKİ pro-
jeleriyle mahalle kültürü yok oluyormuş, 
yeşil alanlar katlediliyormuş, binalar çok 
yüksekmiş… İnanın bunları söyleyenle-
rin ne milletten haberi var, ne de milletin 
çektiği sıkıntılardan haberi var. Kendileri 
30-40 katlık rezidansta oturup, kapı kom-
şularının adını dahi bilmeyenlerin, ma-
halle kültüründen bahsetmeleri kadar boş 
bir iş yoktur. Ömürlerinde bir kez olsun 
kışın ısınmak için soba yakmamış, her yağ-
murda çatısı akmamış olanların, gecekon-
du hayatının erdeminden bahsetmeleri 
riyakârlıktan başka bir şey değildir. Hayat-
larında bir tek ağaç dikmediği, bir tek ağaç 
sulamadığı halde, dünyanın en çevreci in-
sanı geçinenleri artık dikkate almıyoruz. 

Bugünkü İhtiyacımız Neyse,  
TOKİ Ona Yönelecektir

Türkiye’de dünün ihtiyacı kısa sürede 
büyük miktarda konut üretip milletin ta-
lebine cevap vermekti, TOKİ bunu yaptı. 
Bugünkü ihtiyacımız da neyse, hiç şüphe-
siz, TOKİ ona yönelecektir. Türkiye’nin 80 
milyon kendi vatandaşı, sayıları 4 milyo-

nu bulan çeşitli statülerdeki misafirleri, 6 
milyon civarındaki yurt dışı insan gücüy-
le, nasıl büyük bir ülke olduğunu göreme-
yenlerin ufuksuzluğundan bıktık usandık. 
Esasen bunlar kendilerine, “Taş üstüne taş 
koydurmamayı” hayat felsefesi olarak be-
lirlemiş bir çetedir. Yol yaparsınız, baraj 
yaparsınız, köprü yaparsınız, karşınızda 
bu çeteyi bulursunuz. İstanbul’da Atatürk 
Kültür Merkezi’nin projesini takdim eder-
siniz, ertesi gün hemen projenin iptali için 
Mimar Mühendisler Odası girişimde bulu-
nur. Mimar ve Mühendisler Odası olarak, 
bugüne kadar hangi faydalı girişime ön 
ayak oldunuz! Nereye müracaat ederse-
niz edin, 2019’da inşallah AKM’yi hizme-
te açağız. İtiraz ederek, yaptıklarımızı bo-
zarak 10 yılımızı yediniz, artık daha fazla 
size tahammül edemeyiz. Bedeli ne olursa 
olsun, bunu yapacağız.

Sırça köşklerinden bize ahkâm kesenlerin 
asıl derdi, büyük şehirlerin, özellikle de 
kurtarılmış bölge olarak gördüklerin belli 
muhitlerin, sadece kendilerine ait olmaktan 
çıkmasıdır. Lafa gelince halkçılığı kimseye 
bırakmayanlar; milletle aynı yollarda yürü-
meyi, aynı mekânlarda oturmayı, aynı mey-
danları paylaşmayı içlerine sindiremiyorlar.

Hiç kusura bakmasınlar, biz onlara değil 
millete hizmetle mükellefiz. Bizim millete 
sözümüz var; ülkemizi muasır medeniyet 
seviyesinin üzerine çıkartacağız. Bu yol-
da bize verecek katkısı olan herkese yüre-
ğimiz de, kollarımız da açıktır. Bize takoz 
olmaya çalışanları ise, 15 yıldır yaptığımız 
gibi kendi sığ dünyalarında bırakır, yolu-
muza devam ederiz. 
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Değerli arkadaşlar,

Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig’de; “Kötü-
ye katılma, selametle yürü; daima doğru ve 
dürüst ol; küheylan gibi meydanda cevelan 
et” diyor. Kendilerinden başka herkese hu-
sumeti maharet sayan bu zihniyetteki in-
sanlara harcayacak tek bir saniyemiz dahi 
yoktur. Bunları kendi küçük, dar ve sığ 
dünyalarında bırakacak, milletimize en iyi 
şekilde hizmet etmenin mücadelesini vere-
ceğiz. Çünkü biz, Sultan Fatih’in ifadesiyle; 
“Hüner bir şehir bünyâd etmektir. Reâyâ 
kalbin âbâd etmektir” inancıyla, milletimi-
zin gönlünü kazanmak için çalışıyoruz.

Bir siyasetçinin görevi, hizmettir, projedir, 
kalıcı eserler üretmektir. Bir devletin vazi-
fesi de, vatandaşlarının birkaç adım önün-
de giderek, onların ihtiyaçlarına uzun 
vadeli çözümler geliştirmektir. Ülkemiz-
de devlet yönetimi, maalesef, uzun yıllar 
boyunca toplumun ve hayatın gerisinde 
kalmıştır. Bakınız, 1950 yılında şehirle-
rimizde yaşayan nüfus yüzde 25 iken, bu 
oran 1980 yılında yüzde 44’e, 2000 yılında 
yüzde 65’e ve geçen yıl da yüzde 88’e ulaş-
tı. Dünyada şehirlerde yaşayan nüfus or-
talaması yüzde 54’tür. Aynı şekilde, 1950 
yılında nüfusu 500 binden fazla olan şehir 
sayımız sadece 2 iken, bugün bu sayı 40’ı 
aştı. Şehirlerimizin önümüzdeki dönemde 
daha da kalabalıklaşacağını tahmin etmek 
için allame olmaya gerek yok.

Eski yönetim mantığı içinde bu değişimi 
kontrol etme ve yönlendirme şansımız 
yoktur. Mevcut politikalarımız ve araçla-
rımızla buraya kadar geldik. Önümüzdeki 
dönem için yeni politikalara ve araçlara ih-

tiyacımız olduğunu biliyoruz. Her alanda 
olduğu gibi şehircilikte de nicelik odaklı 
değil nitelik odaklı bir anlayışı hakim kıl-
mamız gerekiyor. İnsanı merkeze alma-
dan, fıtratı odak noktası yapmadan şehir-
cilikte arzu ettiğimiz yere varamayız. 

Eskiler “Vaaz-ı cedid değil, keşf-i kadîm la-
zım” derlerdi. Biz de modern mimarinin 
imkânlarıyla, kadîm ve kalıcı olanı sentezle-
mek için çalışacağız. Son iki asrımıza damga-
sını vuran mukallit zihniyeti artık bir kenara 
bırakmalıyız. Bugün yüzleştiğimiz meselele-
rin çözümü için önce zihniyet dönüşümünü 
gerçekleştirmeye ihtiyacımız bulunuyor. 

Biraz önce Sayın Bakanımızın ayrıntılarıyla 
dile getirdiği Yeni Şehircilik Vizyonu esas-
larının, bu bakımdan son derece kıymetli 
olduğuna inanıyorum. Merkezine insanı 
koyan, yeryüzünün dengesine müdahale 
etmeyen, şehirlerimizi korumanın yanın-
da çocuklarımız için çok daha yaşanabilir, 
dünyaya örnek olacak şehirler inşa etmeyi 
amaçlayan bu anlayış, Türkiye’nin yeni şe-
hircilik vizyonunun taşıyıcı sütunlarıdır. 
İnşallah bizler de tüm imkânlarımızla şura 
kararlarının tatbiki için gayret edeceğiz.

Özverili bir çalışma sürecinin ürünü olan 
bu şuranın, geleceğin şehirlerini planla-
ma ve hayata geçirme noktasında bir dö-
nüm noktası olmasını diliyorum. Emeği 
geçenleri bir kez daha gönülden tebrik 
ediyorum. Alınan kararların ülkemiz ve 
istikbalimiz için hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum.

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.
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Sayın Başbakan, Enerji Bakanlığımızın 
kıymetli mensupları, saygıdeğer sektör 
temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesine, bu gazi mekâna hoşgeldiniz.

Toplu açılış törenini icra ettiğimiz elektrik 
santrallerinin ülkemiz ve milletimiz için ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. Bu proje-
lerin ülkemize kazandırılmasında emeği ge-
çen, Sayın Bakan ve ekibi ile yatırımcılarımız 
başta olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. 

Dün Darbecilere Hizmet Edenler, 
Bugün de Enerji Yatırımlarını 

Baltalayanlara Piyonluk Yapıyor

Elektrik Santralleri Toplu Açılış Töreni | Ankara | 21 Kasım 2017
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Değerli misafirler, 

Bugün burada, 2017 senesinde kamu ve özel 
sektörümüzün inşa ettiği tesislerin toplu açı-
lış törenini gerçekleştiriyoruz. Bu törenle, yıl 
bitmeden 6 bin 90 megavat gücünde 1.583 
tesisi resmen ülkemize kazandırmış oluyo-
ruz. Bu tesislerin kurulu güç bakımından 
yaklaşık yüzde 78’lik kısmı lisanslı; yüzde 
22’lik kısmı ise kendi tüketimini karşılama-
ya yönelik olarak hayata geçirilen lisanssız 
elektrik santrallerinden oluşuyor. İnşallah 
yılsonuna kadar yaklaşık 1.191 adet, toplam 
2 bin 132 megavatlık elektrik üretim tesisi-
ni daha devreye alacağız. Bu santrallerin de 
hizmete girmesiyle sadece 2017 yılı içinde 
toplam 2 bin 774 adet ve 8 bin 222 mega-
vatlık tesis, ülkemize kazandırılmış olacak. 
Böylece bir yılda devreye giren üretim sant-
ralleri açısından yeni bir rekora imza atıyo-
ruz. Enerji, özellikle elektrik enerjisi alanın-
daki yatırımlarımıza, inşallah bundan sonra 
da hız kesmeden devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlar,

Sizlerin de çok iyi bildiği gibi, ülkelerin 
büyüme oranlarıyla enerji tüketimleri ara-
sında doğrudan bir ilişki vardır. Türkiye 
son 15 senedir, yılda ortalama yüzde 5,7 
oranında bir büyüme kaydetti. Bu da ülke-
mizin enerji talebini hızlı bir şekilde artır-
dı. 2002 yılında 132,3 milyar kilovatsaat 
olan elektrik enerjisi tüketimimiz, 2016 
senesinde 278,3 milyar kilovatsaate ulaştı. 
Sadece elektrik enerjisinde tüketim mikta-
rımız iki kattan fazla yükseldi. 

Artan bu talebi karşılamak için son 15 
yılda birçok yatırımı hayata geçirdik. Bir 

taraftan enerji altyapımızı yenilerken, di-
ğer taraftan da yeni yatırımlarla toplam 
kurulu gücümüzü 32 bin megavattan 83 
bin megavata çıkardık. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elektrik üretiminde yüzde 
31’lik artış sağladık. Yerli kömürün elekt-
rik üretimindeki payını ise yüzde 16’ya 
yükselttik. Elektrik üretiminde 10 bin 550 
megavat olan yerli kömürün kurulu gücü-
ne, yakında 5 bin megavat daha ilave kapa-
site ekleyeceğiz.

Bütün Kömür Rezervlerimizi 
Kullanmak Durumundayız

Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada 
elektrik üretiminde kömür kullanımı gi-
derek yaygınlaşıyor. Son yılların yükse-
len ekonomileri olan Çin ve Hindistan, 
bu başarılarını önemli oranda elektrik 
üretiminde kömür kullanmaya, yani ken-
di kaynaklarını değerlendirmeye borç-
ludurlar. Aynı şekilde Polonya yüzde 84, 
Almanya yüzde 42, İngiltere yüzde 39 ve 
Danimarka ise yüzde 34 oranında elektrik 
ihtiyacını kömürden karşılıyor. Avrupa’da 
hâlihazırda işletmede olan 682 kömür 
santraline ilaveten 30 yeni kömür santrali 
daha inşa ediliyor.

Durum bu kadar açık bir şekilde ortaday-
ken, ülkemizde sayıları az fakat sesleri 
çok çıkan belli kesimlerin, enerji hamle-
lerimizi baltalamak için özel çaba harca-
dıklarını görüyoruz. Buna itiraz edenlerin 
Türkiye’de bir dikili taşı yoktur. Bunlar an-
lamsız gösteri ve protestolarla kendilerini 
tatmin ediyorlar. Boşuna çaba harcama-
yın, bu kervan yoluna devam ediyor. 
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Biz, bu ülkede karanlık bir köy görmek is-
temiyoruz. Bütün tesislerimizin makine-
lerinin takır takır çalıştığı bir Türkiye’de 
yaşamak istiyoruz. Bütün kömür rezervle-
rimizi kullanmak durumundayız ve kulla-
nacağız da. Şimdiye kendi kömür rezevle-
rimizin kullanımı konusunda tüm enerji 
bakanlarımızı teşvik ettim ve ediyorum. 
Bu konuda çok büyük mesafeler katettik. 

Bir takım marjinal örgütler, Türkiye’nin 
farklı yerlerinde bu sabotaj girişimlerinin 
sancaktarlığını yapıyor, milletimizin ka-
fasında istifhamlar oluşturmaya çalışıyor. 
Bir dönem HES’lerin enerji ihtiyaçlarımı-
zın karşılanması için değil, bölücü terör 
örgütüyle mücadele için inşa edildiği ya-
lanını ortaya attılar. Eğer HES’ler bölücü 
örgütlerin saldırılarında bir engel teşkil 
ediyorsa, demek ki doğru yoldayız. 

Ayrıca elektrik üretimi için yapılan baraj-
lar bize çok farklı kazanımlar sağlıyor. Bu 
barajlar hem içme suyu hem de sulama 
amaçlı kullanılıyor. Yani ekonomimize çok 
ciddi katkılar sağlıyor. 

Biliyorsunuz, göreve geldiğimizde doğ-
ru dürüst hidroelektrik santralimiz yok-
tu. Hemen barajlar yapıp, hidroelektrik 
santalleri kurduk. Bu alanda Cumhuriyet 
tarihinin rekorlarını kırdık. Yine termik 
santrallerinin sayısını hızla artırdık. Öbür 
taraftan güneş enerjisinde, RES’lerde, 
rüzgâr enerjisinde çok önemli adımlar 
atılmaya başlandı. Şimdi ise nükleer enerji 
konusunda kolları sıvadık. Ancak birileri 
bundan rahatsız oldu. Rahatsız olsalar da, 
olmasalar da nükleer enerji üretimine ge-
çeceğiz. 

Enerji yatırımlarımız hakkındaki safsata-
larının tutmadığını görünce, birden düme-
ni çevreye kırdılar. Ömürlerinde bir ağaç 
dikmemiş, bir fidana su vermemiş kişiler, 
birden başımıza ekoloji uzmanı kesildiler. 
Gezi olayları sırasında insanımızın canına 
kast eden, esnafın dükkânını yağmalayan, 
polisimize kurşun sıkan vandalları, 3-5 
ağaç için mücadele eden ‘çevreci gençler’ 
diye pazarlamaya kalktılar. Baktılar bu eti-
ket, yurt dışındaki Türkiye düşmanı çev-
relerde onlara prim kazandırıyor, işi, terör 
örgütünün broşürüne çevirdikleri gazete-
lerinde eli kanlı teröristleri ‘ekolojik kahra-
manlar’ olarak sunmaya kadar vardırdılar. 

Aynı şekilde çukur eylemlerinde de bu 
kesimlerin benzer tavırlarına şahit olduk. 
Öyle ki, kim gerçekten samimi çevreci, 
kim bu işleri başka amaçlar için kullanan 
istismarcı, ayırt edemez hale geldik. Eğer 
mesele gerçekten çevreyse, bu ülkenin or-
man varlığını 20,8 milyon hektardan 22,3 
milyon hektara çıkartan bir iktidar partisi-
nin lideri olarak, kimse kusura bakmasın, 
çevreci sıfatını bunlara bırakmam. İşte bu 
hassasiyetle, gerçek manada çevreci olma-
yanları ifşa etmeyi de vazife bilirim. 

Ülkemizin Ekonomik 
Bağımsızlığını Savunanların, 
Enerji Yatırımlarına Karşı 
Çıkması Anlamsızdır

Değerli kardeşlerim,

Ülkemizde bu tür istismarları yapanlar, ge-
nellikle kendilerini sol ve sosyalist gibi sı-
fatlarla tanımlıyorlar. Kimileri liberal gibi 
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görünseler de, hepsinin de yıldızını kazı-
yınca altından bunlar çıkar. Halbuki Türk 
solunun tarlası, sözüm ona karşı oldukları 
emperyalistler tarafından çok önceden sü-
rülmüştür. Bu gruplar, tarihimizin önemli 
bir bölümünde Türkiye’nin büyümesini 
sabote etmenin, ülkemizi kaos ve çatışma 
ortamına sürüklemenin en kullanışlı araç-
ları olmuştur. “Kahrolsun” dedikleri tüm 
güçlerin, Türkiye karşıtı tüm çevrelerin, 
bilerek ya da bilmeyerek, taşeronluğunu 
yapmışlardır.

Dün darbecilere, vesayetçilere gönüllü hiz-
metkarlık edenler, bugün de Türkiye’nin 
enerji yatırımlarını baltalamak isteyenlere 
piyonluk yapıyor. Kimse aksini iddia etme-
sin. Herkes kullanırken bu ülkede kömüre 
karşı çıkmak demek, Türkiye kendi kay-
naklarını değerlendirmesin demek değil 
midir? Nükleer güç santrallerine karşı çık-
mak, Türkiye enerjide dışa bağımlı olmaya 
devam etsin demek değil midir? Barajlara 
karşı çıkmak, her yıl milyarlarca dolarımı-
zın dışarıya akıtılmasına aracılık etmek 
demek değil midir?

Doğu Karadeniz’de inşa edilen tüm baraj-
larımızı gördüm. Bu barajlarla beraber bin-
lerlerce kilometre yol yapılıyor, köprüler ve 
tüneller inşa ediliyor. Yani o sarp arazilerde 
baraj inşa etmekle kalmıyorsunuz, diğer alt 
yapı çalışmalarını da yapıyorsunuz. 

Ülkemizin ekonomik bağımsızlığını savu-
nan, böyle bir iddiası, hassasiyeti olan hiç 
kimsenin enerji yatırımlarına karşı çıkma-
sı mümkün değildir. Enerji politikalarımız-
da ve uygulamalarımızda eksik varsa, hata 
varsa, yanlış varsa, bunları tartışmak başka 

bir şeydir, yapılan işlere külliyen karşı çıkıp 
engellemeye çalışmak başka bir şeydir. Biz 
burada meselenin çevre olmadığını, ağaç 
olmadığını, ekolojik hassasiyet olmadığını 
çok iyi biliyoruz. Bunların derdi gerçekten 
çevre olsa, mesela, Avrupa Birliği’nin 2024 
ve sonrası için belirlediği emisyon kriter-
lerinin de altında bir teknolojiyle üretim 
yapacak olan Çayırhan Termik Santrali iha-
lesine karşı çıkmazlar. Ecdadımız ne diyor: 
“Göz nereye bakarsa gönül oraya akar, gö-
nül nereye akarsa ayak oraya koşar.” Bunla-
rın da gözleri husumete baktığı için, gönül-
leri de kin ve nefrete akıyor.

Dostlarım,

Biz sadece enerjide değil, bugüne kadar 
ülkemiz ve milletimiz için hayata geçirdi-
ğimiz tüm kritik projelerde, “Hırsları akıl-
larının önüne geçmiş” bu çevrelerin saldı-
rılarına muhatap olduk. Çünkü başarının 
çekemeyeni çok olur; meyve veren ağaç da 
taşlanır. Milletimiz de bunların karakteri-
ni artık çok iyi bildiği için, yaptıkları tezvi-
ratlara itibar etmiyor. Biz, büyük ve güçlü 
Türkiye yolunda yürümeye devam edece-
ğiz. Hedeflerimize ulaşmak için daha çok 
çalışacak, daha çok yatırım yapacak, daha 
çok üretecek, daha çok istihdam sağlaya-
cak, daha çok ihraç edecek; velhasıl daha 
büyük adımlar atacağız. 

Sürdürülebilir büyümeyi temin için enerji-
de dışa bağımlılığımızı en aza indirmemiz, 
bunun için de yerli kaynakları daha fazla 
kullanmamız gerektiği açıktır. Allah’ın 
bize bir emaneti olan tabiata saygı duyma-
dan, sürdürülebilir büyümeden zaten söz 
edemeyiz. Biz bu ikisini birlikte yapacak 
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anlayışa ve imkâna sahip olduğumuza ina-
nıyoruz. 

Enerji Teknolojilerinin 
Yerelleşmesinde Ciddi Bir 
Devrime İmza Atıyoruz

Yerli kaynakları harekete geçirme kararı 
aldığımızda, açıkçası, bu derece başarılı 
bir ivme yakalayacağımızı ummuyorduk. 
Ama hamdolsun, çok iyi gidiyoruz. Mesela, 
daha önce güneş enerjisindeki rakam 19 
doların üzerindeydi. Son ihalede güneşte 
kilovatsaat başına 6,99 dolar fiyat verildi. 
Aynı şekilde rüzgârda verilen 3,48 dolar-
lık teklif de bir rekordur. Türkiye bugün, 
yenilenebilir enerji kaynaklarından elekt-
rik üretiminde yüzde 32’lik payla Fransa, 
Almanya, Belçika, Avustralya, Güney Kore, 
Hindistan, Çin, Rusya ve Japonya gibi ül-
kelerin de önüne geçti. 

Yerli kaynakları harekete geçirme mode-
liyle sadece enerji maliyetlerini düşür-
mekle kalmıyor, aynı zamanda enerji tek-
nolojilerinin yerelleşmesi anlamında da 
ciddi bir devrime imza atıyoruz. Türkiye, 
bu alanda teknoloji ihraç eden bir ülke ko-
numuna gelme yolunda ilerliyor. 

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde 10 bin me-
gavat güneş ve 10 bin megavat rüzgâr 
enerjisini devreye almak istiyoruz. Buna 
hazır olan girişimcilerimizin şu anda ara-
mızda olduğunu görüyorum, bundan do-
layı da mutluyum. Bakanlığımızın, yerli 
kömüre daha fazla teşvik sağlanması ko-
nusunda çalıştığını biliyorum. Bu hususta 
önümüzdeki yılın ilk aylarında, inşallah 
bir müjde açıklanacak. Milli Enerji ve Ma-
den Politikası, Türkiye’nin gelecek yıllar-
daki hedeflerine ulaşmasında önemli bir 
itici güç olacaktır.

Bizim temel meselemiz siyasi, mali, ekono-
mik, diplomatik, adli, askeri, kültürel her 
alanda milli ve yerli bir altyapıya sahip ol-
maktır. İnşallah bunu hep birlikte gerçek-
leştireceğimize inanıyorum. Bunun için 
yatırımcılarımızdan yeni projelerin haber-
lerini bekliyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
açılışını yaptığımız elektrik enerji santra-
linin ülkemize kazandırılmasında emeği 
geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.
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Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli men-
supları, Kara Harp Okulumuzun değerli 
yöneticileri ve öğrencileri, mezun olacak öğ-
rencilerimizin kıymetli aileleri, hanımefen-
diler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygula-
rımla, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. 

Bugün 15 Temmuz darbe girişimi sonra-
sında yeniden yapılandırılan Kara Harp 

Okulumuzun ilk mezunlarını veriyoruz. 
Ülkemizin, 1834’lere kadar uzanan tari-
hiyle en köklü kurumları arasında yer alan 
Kara Harp Okulumuz, maalesef, 15 Tem-
muz darbe girişiminin önemli merkezleri 
arasındaydı. Milletimizle birlikte darbe 
girişimini engelledikten sonra, bu şeref-
li kurumu kirleten darbecilerin tamamı 
hamdolsun tasfiye edildi. Ülkemizi ele ge-

Ordumuz Güçlü Olmasaydı,  
Bizi Bu Coğrafyada  

Bir Gün Bile Yaşatmazlardı

Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni | Ankara | 23 Kasım 2017
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çirmek isteyenlerin işe harp okullarımız-
dan başladığını görüyoruz. Bu okullarda 
son 10 yılda görev yapmış tabur komutanı 
düzeyindeki yöneticilerin neredeyse ta-
mamının darbecilerle birlikte olduğunun 
ortaya çıkması, çok önemlidir. Bunun için 
biz önce eski sistemi tümüyle tasfiye ettik, 
ardından da tüm askeri eğitim kurumla-
rımızı, Milli Savunma Üniversitesi adıyla, 
tek çatı altında birleştirdik. Kara Harp Oku-
lumuz da asli görevi olan subay yetiştirme 
odaklı olarak yeniden yapılandırılarak, sü-
ratle eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı. 

Hem eğitim kadroları, hem öğrencileri 
yenilenen okulumuzun tek bir gayesi var-
dır; o da Türk Silahlı Kuvvetlerimize en 
iyi, en donanımlı, en kabiliyetli subayları 
yetiştirmektir. Harp okullarımıza, bunun 
dışında bir misyon biçmeye kalkanlara 
kesinlikle izin vermeyeceğiz. Müslüman 
aynı delikten iki defa ısırılmaz, biz de aynı 
tecrübeleri tekrar tekrar yaşama yanlışına 
düşemeyiz. Bunun için, diğer harp okulları 
gibi Kara Harp Okulumuz da, milletimizin 
evlatlarının tamamına kapıları açık olacak 
şekilde öğrenci kabulü yapıyor. Hiçbir ide-
olojinin, hiçbir kesimin, hiçbir marjinal 
zihniyetin okullarımızı ele geçirmesine 
imkan vermeyecek tamamen yerli, tama-
men milli bir yapıyı buralara hakim kıldı-
ğımıza inanıyorum. 

Türkiye’nin artık, kaybedecek ne zamanı, 
ne de insanı vardır. Bunun için, üniversite 
mezunları arasından alınan öğrencilerimi-
ze, Harp Okullarında 4 yılda verilen askeri 
eğitimin daha fazlası, bir yıl içinde veri-
lerek, hepsi de vazifeye hazır hale getiril-
mişlerdir. Okulumuzun müfredatı içinde 

askeri derslerin oranı yüzde 18’den yüzde 
60 düzeyine çıkartılmış, diğer derslerin 
oranı yüzde 40 düzeyine çekilmiştir. Ay-
rıca, eğitim süresi bir yıl artırılarak, güçlü 
bir yabancı dil altyapısı oluşturulmuştur. 
Böylece, harp okullarımızda, aslında yıllar 
önce yapılması gereken reformları da, kısa 
sürede hayata geçirmiş olduk. Artık bu 
okullarımızın eski sisteme dönmesi kesin-
likle söz konusu değildir. Milli Savunma 
Üniversitemizin ve bağlı tüm okullarımı-
zın, yeni yapılarıyla sürekli geliştirilmesi, 
güçlendirilmesi, ileriye doğru gitmesi için 
kendilerine her türlü desteği veriyorum, 
vermeyi sürdüreceğim. 

İşte bugün Kara Harp Okulumuzda, yeni 
dönemin ilk meyveleri olan 858 teğme-
nimizi mezun ederek, ülkemize ve mille-
timize hizmet için görev yerlerine gönde-
riyoruz. Mezun olan teğmenlerimizin her 
birini ayrı ayrı tebrik ediyor, alınlarından 
öpüyor, görev yerlerinde başarılar diliyo-
rum. Teğmenlerimizin ailelerini de, ülke-
lerine böyle hayırlı evlatlar yetiştirdikleri 
için ayrıca tebrik ediyorum. Cumartesi 
günü de, inşallah, Balıkesir’de Kara Astsu-
bay Meslek Yüksekokulumuzun mezuni-
yet törenine iştirak edecek, orada astsubay-
larımız ve aileleriyle bir araya geleceğiz. 

Harp Okullarımıza Yapılan 
Müracaat Sayısı  
Katlanarak Artacaktır

Değerli misafirler,

Tarih kitaplarını incelediğimizde Türk Mil-
leti için “asker millet” tanımı yapıldığını gö-
rürüz. Nasıl her milletin kabiliyetli olduğu 
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bir alan varsa, bizim öne çıktığımız alan da 
askerliktir, savaştır, yürekle ve bilekle yapı-
lan mücadeledir. Önümüzdeki haftalarda 
tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür 
Sanat Büyük Ödülünü takdim edeceğimiz 
Prof. Dr. İlber Ortaylı hoca, bu gerçeği an-
latmak için şöyle bir hikâye aktarıyor:

“Bir savaş sırasında İtalyan kumandan as-
kerlerine ateş emri verir. Kimse ateş etme-
yince, kumandan ‘ateş, ateş, ateş’ diyerek 
ahenkli bir şekilde bağırmaya başlar. Bu 
sırada siperdeki askerlerden biri ‘Bu ne gü-
zel ses’ diyerek ayağa kalkıp geriye bakma-
ya çalışınca, vurulur ve yere düşer.”

İlber Hoca, her milletin belli alanlardaki 
kabiliyetlerini anlatan bu hikâyesinin ar-
dından, bizim için yapılan “asker-millet” 
tanımını teyit ediyor.

Gerçekten de, askerlikle ilgili meslekle-
rin milletimizin gönlünde daima ayrı bir 
yeri olmuştur. Kendi çocukluğumdan bi-
liyorum, akranlarımızın çoğunun hayali, 
subay olup, şu güzel üniformayı giymek, 
o kılıcı taşımaktı. 15 Temmuz darbe girişi-
minin yol açtığı tüm olumsuzluklara rağ-
men, bu yıl Harp Okullarımıza girmek için 
250 bin gencimizin müracaat etmiş olma-
sının gerisinde de işte bu duygu vardır. 

Milletimiz, “Peygamber ocağı” olarak nite-
lediği bu şanlı yuvaların şu veya bu kesi-
me değil, bizatihi kendisine ait olduğunu 
çok iyi biliyor. Tıpkı Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün tüm milletimizin ortak değe-
ri olması gibi, ordumuz da hepimizindir. 
Önümüzdeki yıl harp okullarımıza yapılan 
müracaat sayısının katlanarak artacağına 

inanıyorum. Çünkü; bu ordu, darbecile-
rin, cuntacıların, vesayetçilerin ordusu 
değildir. Bu ordu, FETÖ’cülerin ordusu 
değildir. Bu ordu, şu veya bu yabancı ku-
rumun ordusu hiç değildir. Bu ordu, sade-
ce ve sadece Türkiye’nin ordusudur, Türk 
Milletinin ordusudur. Bu ordunun şerefli 
subayları, Türkiye’nin subaylarıdır, Türk 
Milletinin subaylarıdır. Bu ordunun kah-
raman askerleri, Türkiye’nin askerleridir, 
Türk Milletinin askerleridir. Bu sancak, 
tıpkı bayrağımız gibi, tıpkı ezanlarımız 
gibi, gerektiğinde canımız pahasına koru-
mamız gereken namusumuzdur. Ne diyor 
Harp Okulumuzun marşında: 

“Şahikalar üstünde meydan okur bu erler,

Yaklaşacak düşmana mezar olur bu yerler,

Bağlayamaz bir kuvvet bu kasırga milleti,

Tarihlere sorun ki bize ‘Ölmez Türk’ derler.”

Evet, ordumuzun üniformasını giyen her-
kes, ülkemize ve milletimize hizmet etme 
onurunu taşıyan birer ölmez Türk’tür. Va-
tanımızın korunmasını emanet ettiğimiz 
ordumuza kimsenin musallat olmasına, 
kem söz etmesine, hele hele tacize varan 
sataşmalarda bulunmasına izin veremeyiz. 

Bu ordunun Başkomutanı olarak, her bir 
subayımızın, her bir askerimizin şerefini, 
onurunu, haysiyetini korumak benim en 
başta gelen görevimdir. Türk Silahlı Kuv-
vetlerine yapılmış her saldırı, şahsıma 
yapılmış demektir. Ordumuzun içerisine 
sızmış darbeci ve cuntacı hainlerle müca-
dele etmek başkadır, ordumuzu zayıflata-
cak, askerimizi rencide edecek davranışlar 
içine girmek başkadır. Hainlerle mücade-
leyi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Ama hiç 
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kimsenin bunu fırsat bilip ordumuzu, su-
baylarımızı, askerimizi yıpratmasına da 
müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biz sizlere 
en önemli kutsallarımızı, ezanımızı, bayra-
ğımızı, sancağımızı, sınırlarımızı emanet 
ediyoruz. 

Ne diyor şair: 

Ey güzel sancağım, solmasın yüzün,

Biz henüz yaşarken ye’se bürünme!

Hicrana takati yok gönlümüzün,

Bu matem yüzüyle bize görünme!

Evet, milletimizin hicrana takati olmadığı 
gibi, bayrağımızı ve sancağımızı, dolayısıy-
la onların korunmasını emanet ettiğimiz 
kahraman ordumuzu matem yüzüyle gör-
meye de tahammülü yoktur. Bizim ordu-
muz, bizim subayımız, bizim askerimiz da-
ima başı dik bir şekilde görevinin başında 
olacaktır. 

Ordumuzun Gücüne Her 
Zamankinden Daha Çok 
İhtiyacımız Var

Değerli kardeşlerim,

Ülke ve millet olarak, öyle bir dönemden ge-
çiyoruz ki, ordumuza, ordumuzun gücüne, 
ordumuzun kabiliyetlerine her zamankin-
den daha çok ihtiyacımız var. Türkiye, ken-
di sınırları içinde tarihinin en büyük terörle 
mücadele operasyonlarını yürütüyor. Aynı 
şekilde sınırlarımızın Irak tarafında terör 
örgütüne çok ciddi darbeler vuruyoruz. 
Bununla kalmıyor, Suriye’de çok önemli 
operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Katar’dan 

Somali’ye, Afganistan’dan Bosna’ya kadar 
pek çok yurt dışı misyon görevini başarıyla 
yerine getiren bir ordumuz var. 

Açık konuşmak gerekirse, bugün Türkiye, 
operasyonel kabiliyet ve tecrübe bakımın-
dan herhalde dünyanın en güçlü birkaç or-
dusundan birine sahiptir. Günün 24 saati, 
yılın 365 günü kesintisiz operasyon yürüte-
bilecek güçte bir ordumuz olmasaydı, ina-
nın bana, bizi bu coğrafyada bir gün yaşat-
mazlardı. Fırat Kalkanı Harekatında DEAŞ’ı 
birkaç ay içinde çökerten de, çukur eylem-
lerinde masumla haini hassasiyetle ayırıp 
bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara gö-
men de bizim ordumuzdur. Başka ülkeler, 
kendi güvenliklerini bir takım uluslararası 
kurumlara, başka bir takım devletlere hava-
le edebilir. Bizim Türkiye olarak böyle bir 
şansımız kesinlikle yoktur. Biz, her ne yapa-
caksak, kendimiz yapacağız. 

Suriye krizi sırasında bir kez daha gördük 
ki, başımız gerçekten belaya girdiğinde ül-
kemize elini uzatacak ne bir uluslararası 
kurum, ne de kendi kardeşlerimiz dışın-
da bir toplum yoktur. Dost ve kardeş top-
lumların maalesef askeri olarak bize katkı 
sağlayacak güçlü bir durumları olmadığı-
nı biliyoruz. Hani “İyi gün dostu” derler 
ya, üyesi bulunduğumuz uluslararası ku-
rumların böyle olduğunu gördük, yaşadık. 
Onun için, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi her 
bakımdan geliştirmek, güçlendirmek, bü-
yütmek mecburiyetindeyiz. 

Savunma sanayimizi, A’dan Z’ye tüm ihti-
yaçlarımızı karşılayacak bir seviyeye ulaş-
tırmamız şarttır. Bizi kapılarında bekleten-
lere, talep ettiğimiz silahları vermeyenlere 
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inat kendi silahımızı yapıyoruz. İnşallah 
önümüzde dönemde daha güçlük silahlar 
yapacağız. 

Özellikle gençlerimizin moralini, şevkini 
yükseltmenin, ülkemize, milletimize, devle-
timize bağlılıklarını daha da güçlendirme-
nin yollarını aramalıyız. Çünkü Türkiye’nin 
dünü zordu, bugünü meşakkatli, yarını 
daha da sıkıntılı olabilir. Tüm bunların üs-
tesinden gelebilmek için önce kendimize 
güvenmemiz, tarihimize, kültürümüze, de-
ğerlerimize vakıf olmamız gerekiyor. Ana 
sınıfından başlayarak tüm eğitim müfreda-
tımızı, gazetesinden televizyonuna ve inter-
netine kadar tüm medyamızı bu doğrultu-
da seferber etmeliyiz. Bizim çocuklarımız, 
Dede Korkut hikâyelerindeki kahramanlar 
dururken niye bir başka ülkenin kahraman-
larıyla yatıp kalksınlar? Kendi medeniyet ta-
rihimizin meselleri dururken, niye başka bir 
kültürün örnekleriyle çocuklarımızı büyü-
telim? Kendi arı-duru Türkçemiz dururken, 
niye başka dillerin kavramlarıyla, kalıplarıy-
la konuşalım? Bu hususta, kendisi de tarihçi 
olan, Milli Savunma Üniversitemizin Rek-
törü Prof.Dr. Erhan Afyoncu Hocamıza çok 
büyük görevler düşüyor. İnşallah, önümüz-
deki dönemde tüm bu hususlarda, milleti-
mizle birlikte yoğun bir gayret gösterecek, 
eksiklerimizi tamamlayacak, hedeflerimize 
doğru kararlılıkla yürüyeceğiz. Bu süreçte 
ordumuz, en büyük güven kaynağımız ve en 
önemli imkânımız olmayı sürdürecektir. 

Değerli arkadaşlar,

Bugün okullarından mezun olarak Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin saflarında göre-

ve başlayacak olan teğmenlerimiz, aynı 
zamanda, ordumuzu gelecekte yönete-
cek kurmay adaylarımızdır. Önlerinde 
askerlik sanatını icra edecekleri uzun bir 
dönem var. Şimdiden gazanız mübarek 
olsun diyorum. Bu şerefli üniformayı giy-
mekle dahi gazilik unvanını hak etmiş 
oluyorsunuz. Çünkü, görev süreniz bo-
yunca, öyle ya da böyle, mutlaka terörle 
mücadele operasyonlarında, yurt dışı mis-
yonlarında sorumluluk üstleneceksiniz. 
Aranızdan belki payelerin en şereflisi olan 
şehitlik makamına ulaşacaklar çıkacak. 
Millet olarak coğrafyamızdaki bin yıllık 
varlığımızı, gaza ruhumuzu yitirmeyişi-
mize, her zaman mücadeleye hazır oluşu-
muza borçluyuz. 

Suriye’de, Irak’ta, diğer ülkelerde, sınır 
boylarımızda, dağlarımızda ve ihtiyaç 
duyulan her yerde, istiklalimiz ve istik-
balimiz için kahramanca görev yapan 
tüm askerlerimize şükranlarımı sunuyo-
rum. Rabbim onları her türlü beladan, 
kazadan, ihanetten, saldırıdan muhafaza 
buyursun. Milletimiz, dualarıyla ve sev-
gileriyle daima askerimizin, polisimizin, 
jandarmamızın, güvenlik korucularımı-
zın yanındadır. 

Devletimizin başı ve Türk Silahlı Kuvvet-
lerinin Başkomutanı sıfatıyla sizlere ça-
lışmalarınızda başarılar diliyorum. Kara 
Harp Okulu yönetimini ve ailelerimizi bir 
kez daha tebrik ediyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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Çok değerli hanımefendiler, kıymetli mi-
safirler, aile ve sosyal politikalar bakan-
lığımızın kıymetli mensupları, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, saygıyla 
selamlıyorum. 

Kadına yönelik şiddet eylemlerinde hayat-
larını kaybetmiş olan tüm kadınlarımızı 
tazimle yad ediyor, hepsine Allah’tan rah-

met diliyorum. Şiddete uğramış, yaşadık-
larını dışarıya anlatmamış-anlatamamış 
tüm kadınlarımıza geçmiş olsun dilekleri-
mizi iletiyorum. 

Bu toplantı vesilesiyle kadınlarımızla il-
gili duygularımızı, düşüncelerimizi pay-
laşmamıza imkân sağlayan Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanımıza, ekibine ve aynı 

Eğer Yurtdışında Param Olduğunu 
İspat Ederlerse, Cumhurbaşkanlığı 

Makamında Bir Dakika Durmayacağım

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası  
Mücadele Günü Toplantısı | İstanbul | 26 Kasım 2017
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doğrultuda faaliyet gösteren sivil toplum 
kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Ül-
kemizde kadın meselesinin bugün geldiği 
yerde, bakanlığımızın ve sivil toplum ku-
ruluşlarımızın gerçekten çok büyük kat-
kısı, emeği, alın teri vardır. Kadınlarımız 
kendi meselelerine sahip çıktıkça, bizler 
de sizlerden aldığımız güçle daha büyük, 
daha cesur, daha etkin adımlar attık, atma-
yı da sürdürüyoruz. İnşallah, bu emekler 
boşa gitmeyecektir. 

Değerli misafirler, 

Eşrefi mahlûkat olan insana, hele hele ka-
dına yönelik şiddet asla kabul edilemez. 
“Kadına şiddeti insanlığa ihanet” olarak 
ilan etmiş bir Cumhurbaşkanı sıfatıyla di-
yorum ki, bu ihanetin içine giren herkes 
cezasını çekmelidir. 

Esasen, bu mesele sadece ülkemizin değil, 
tüm dünyanın sorunudur. Araştırmalar, bu 
meselenin eğitim düzeyiyle, maddi gelirle 
çok da ilişkili olmadığına işaret ediyor. Bir 
üniversitemizin yaptığı araştırma, lise me-
zunu her dört kadından birinin, üniversite 
mezunu her 5 kadından birinin, maalesef 
aile içi şiddete maruz kaldığını gösteriyor. 
Aynı şekilde, bu meselenin doğu toplum-
larına münhasır olduğu yönünde oluştu-
rulmaya çalışılan art niyetli algı da doğru 
değildir. Batı toplumları da aile içi şiddet 
sorunundan ciddi şekilde mustariptir. De-
mek ki burada asıl sorun, nerede yaşadı-
ğınız, ne kadar okuduğunuz, hangi refah 
düzeyine sahip olduğunuz değildir. Asıl 
mesele, cinsiyetten öte insana bakış mese-
lesidir, insana verilen değer meselesidir. 

Kadına Karşı Yanlış Uygulamalar, 
Dinimiz ve Kültürümüzden 
Kaynaklanmıyor 

Bizim medeniyetimiz ve kültürümüz, her 
işin başına insanı koyar. İnsana bakışımı-
zın bozulduğu bir yerde, kadına bakışın 
sağlıklı olması mümkün değildir. Her kim, 
kadınlarla ilgili şiddeti öven, ayrımcılığı 
körükleyen, onları rencide eden bir söz 
söylüyor, bir tavır içine giriyorsa, bilin ki 
onun zihin kodlarında bir sorun vardır. Bu 
kişinin bir çoban olması veya bir üniversi-
te hocası olması, bir ilahiyatçı veya bir ate-
ist olması arasında hiçbir fark yoktur. 

Her birini ayrı ayrı övdüğü 4 kız çocuğu 
sahibi bir Peygamberin ümmeti, cenneti 
annelerin ayakları altına seren bir inancın 
mensupları olarak, kadınlarla ilgili yanlış 
algıların ve uygulamaların dinimizle iliş-
kilendirilmesini asla kabul edemeyiz. Aynı 
şekilde, uğruna canını feda etmeyi göze 
aldığı topraklarına ‘anavatan’ diyen, kadı-
nı ‘yar’ olarak, ‘canan’ olarak tarif eden bir 
kültürün şiddet üretmesi de, işin tabiatına 
aykırıdır. Ülkemizde insana ve özellikle 
kadına dair yanlış algılar, yanlış kabuller, 
yanlış uygulamalar varsa, bunun sebebini 
dinimizde veya kültürümüzde değil, daha 
derinlerde aramak durumundayız. 

Bu bakımdan biz, kadınlarımızın mesele-
lerine sahip çıkmakla, aslında tüm milleti-
mizin, hatta tüm insanlığın dertlerine der-
man aramış oluyoruz. Bunun da ötesinde, 
kadınların hak ve adalet temelinde sahip 
oldukları eğitim, çalışma, ayrımcılık, şiddet 
gibi sorunlarını çözememiş bir toplumun, 
hedeflerine ulaşamayacağını da biliyoruz. 
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Çünkü kadın yoksa toplumun yarısı yoktur. 
Kadının olmadığı bir toplumun kalan yarısı 
da zaten yok oluşa doğru gidiyor demektir. 

Siyaset hayatım boyunca kadınları, hem 
siyasetin, hem hayatın her alanının, hak 
ettikleri şekilde asli unsuru, temel taşıyıcı-
sı haline getirmenin mücadelesini verdim. 
Cumhurbaşkanı olarak da aynı mücadele-
yi veriyorum. Bugün burada sizlerle olan 
birlikteliğim, sadece bir protokol görevi 
veya nezaket iştiraki değil, kadınların mü-
cadelesine verdiğim samimi desteğin bir 
nişanesidir. 

Değerli hanımefendiler, kıymetli misafirler,

AK Parti’nin iktidara geldiği günden beri, 
kadınlarımızın önündeki engelleri kaldır-
mak için tarihi reformlar gerçekleştirdik. 
Bunların en önemlilerinden biri, 2012 yı-
lında çıkardığımız “Ailenin Korunması ve 
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanun”dur. Bu kanunun çıkması, ülke-
mizde şiddete maruz kalan kadınlarla il-
gili gerçekten tarihi bir dönüm noktasıdır. 
Bakanlığımız, bu çerçevede, şu ana kadar 
şiddete uğramış 20 bin kadının davasına 
müdahil olarak, mağdur kadınlarımızın 
yalnız olmadığını göstermiştir. 

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” için 
hazırlanan eylem planlarını hassasiyetle 
uyguluyoruz. Bu amaçla çeşitli kurumla-
rımızla yürütülen eğitim çalışmalarında, 
yüzbinlerce kamu görevlisine ve askerimi-
ze ulaşıldı. Şiddeti Önleme Merkezlerini, 
Kadın Konukevlerini 81 ile yaygınlaştırı-
yoruz. Halen 6 büyük şehrimizde uygula-
nan elektronik izleme sisteminin kapsamı-
nı da genişletmeyi hedefliyoruz. 

Aynı şekilde, kadınların hak, fırsat ve 
imkânlardan eşit şekilde yararlanarak 
ekonomik ve sosyal hayattaki etkinlikleri-
nin artırılması konusunda da çok önemli 
adımlar attık. Bu çerçevede, inşallah yılba-
şından itibaren uygulanmaya başlayacak 
yeni bir eylem planı hazırlandı.

15 Yıllık İktidarımız  
Döneminde Kadın Eğitimine 
Büyük Önem Verdik

Erken yaşta ve zorla evlilik, artık geride 
bırakmamız gereken bir başka önemli so-
rundur. Ülkemizde günümüz şartlarında 
erken sayılabilecek 16-17 yaşlarındaki ev-
lilik oranı, toplam evlilikler içinde yüzde 
4’lere kadar geriledi. Tabii bunda, orta öğ-
retim kademesindeki kız çocuklarımızın 
oranının yüzde 45’ten yüzde 83’e çıkması-
nın çok önemli katkısı bulunuyor. 

Ana muhalefetin başındaki zat, öğret-
menlerle ilgili birçok şeyler anlatıyor. 15 
yıllık iktidarımız döneminde eğitimde 
çok büyük hamleler yaptık. Okuma-yaz-
ma oranlarını yüzde 100’lere yaklaştır-
dık. Kadınların okuması ve yazması bu 
dönemde arttı. Yine Eşimin Şanlıurfa’da 
başlatmış olduğu Haydi Kızlar Okula 
Kampanyasında çok büyük bir başarı sağ-
landı. Tabi bu başarılar durup dururken 
gelmedi. 

Eğitim hayatına devam eden kız çocukları-
mız, tabii olarak evliliğe zorlanmıyor. Yük-
seköğretim öğrencileri arasındaki kız ev-
latlarımızın oranının yüzde 13,5’ten yüzde 
44,5’e çıkmış olması da çok sevindiricidir. 
Eğitimin her kademesinde kız öğrencileri-
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mizi teşvik etmek için pek çok proje, pek 
çok destek uyguluyoruz. 

Bir diğer önemli mesele, kadınların ekono-
mik hayattaki görünürlüklerinin ve güçle-
rinin artıyor olmasıdır. İstihdamdaki kadın 
oranının 2005 yılındaki yüzde 22,7 seviye-
sinden bu yılın Temmuz ayı itibariyle yüz-
de 34,3’e çıkması, bana göre gerçek bir dev-
rimdir. Hedefimiz, 2023 yılında bu oranı en 
az yüzde 41’e ulaştırmaktır. Esasen, 2005 
yılından bugüne kadar istihdam sayımızı 9 
milyon 200 bin artırmış olmamıza rağmen, 
işsizliğin hala çift haneli rakamlarda gezi-
yor olmasının sebebi, kadınlarımızın işgü-
cüne katılımındaki bu artıştır. Biz bundan 
asla şikâyetçi değiliz. Demek ki daha çok 
istihdam oluşturmamız gerekiyor. İnşallah 
onu da başaracak, erkeğiyle, kadınıyla, gen-
ciyle eli iş tutan herkesin çalışabileceği bir 
ekonomi inşa edeceğiz. 

Tabii, kadın girişimcilerimize verdiğimiz 
çok önemli destekler, pozitif ayrımcılık uy-
gulamaları var. Sadece mikro kredi uygula-
masından 160 bin kadımız yararlanmıştır. 
Kadınlarımızı hayatın her alanında destekle-
meye yönelik daha yüzlerce, binlerce örnek 
sayabiliriz. Burada önemli olan, Türkiye’de 
kadınların, şiddet başta olmak üzere, tüm 
meselelerinin çözümüne yönelik güçlü bir 
siyasi iradenin bulunuyor olmasıdır. 

Bu irade devam ettikçe, diğer sorunla-
rın çözümü yalnızca zaman meselesidir. 
Türkiye’nin sadece Cumhurbaşkanı değil, 
onunla birlikte Başbakanı, bu konudan 
sorumlu bakanı, hükümetin tamamı bu 
iradeye sahiptir. Kadınlarımızdan tek is-
tediğimiz, bizim bu mücadelemize destek 

olmalarıdır. Kadın haklarını ideolojik sap-
lantılarının istismar aracı haline dönüştür-
mek isteyenler, bu mücadeleye en büyük 
zararı verenlerdir. Bizim, şu veya bu ide-
olojiye değil, sadece ve sadece kadınların 
haklarını savunmayı amaçlayan herkese 
yüreğimiz ve kollarımız açıktır. Ama, di-
ğer pek çok konu gibi, kadın meselesini de 
bize saldırmak için silah gibi kullananlara 
da, hiç kimse kusura bakmasın, eyvallah 
etmeyiz. 

Çanakkale’de Kadın Meclis 
Üyesine Yapılanlar,  
CHP Zihniyetinin Göstergesidir 

Değerli hanımefendiler,

Biraz önce benim ve arkadaşlarımın ka-
dınlarımızın sorunlarının çözümüyle ilgili 
iradeye sahip olduğumuzu söyledim ama, 
maalesef, aksi yönde örnekler bulunduğu-
nu da belirtmek durumundayım. Mesela 
ana muhalefet partisinin başındaki zatın, 
geçtiğimiz günlerde kadına şiddetle ilgili 
skandal ifadeleri, bunlardan biridir. Üstelik 
de kadınlara yönelik bir toplantıda, bu zat 
aynen şöyle diyor: “Erkek işsizse, eve yeteri 
kadar para gelmiyorsa, akşam tencere kay-
namıyorsa, bu erkek de gelir hıncını karı-
sından alır.” Böyle çarpık bir zihniyet olur 
mu? Böyle yoz bir bakış açısı olabilir mi? 
Bu, kadına şiddeti insanlığa ihanet değil, 
alenen meşru gören bir kafadır. Bu mantığa 
göre, ana muhalefetin başındaki zatın her 
yaşadığı seçim yenilgisinden sonra evde 
neler yaptığını düşünmek bile istemiyoruz. 
Sözlerimin başında, inancımızla ve kültü-
rümüzle ilgisi olmadığını belirttiğim bir 
zihniyet var ya, işte bu onun ta kendisidir. 
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Burada bir hususa değinmek istiyorum. 
Çanakkale Belediye Meclisi Toplantısında, 
AK Partili Belediye Meclis Üyemiz konuş-
ma hakkını kullanıyor. Belediye başkanı, 
bayan meclis üyesi arkadaşımızın konuş-
masını engellemek için şiddet uyguluyor. 
Buna rağmen arkadaşımız devam edince 
de, mikrofonun kablosunun kesilmesi ta-
limatı veriyor. Başkan, bununla da yetin-
meyerek, bu arkadaşımızı zorla Meclis’ten 
atmak istiyor. Konuşmak isteyen kim? 
Halkın oylarıyla oraya gelmiş bir belediye 
meclis üyesi, üstelik de bir bayan. İşin acı-
sı, bir bayana yapılan bu saldırı karşısında 
CHP’li kadın üyeler başkanlarını alkışladı-
lar. Kadına saygı bu mu? CHP’li kadın üye-
ler başkanı yuhalamaları gerekirken, tam 
aksine onu alkışlıyorlar. İşte yaşanan bu 
olay, CHP’deki kadın zihniyetinin seviyesi-
ni gösteriyor. Tabi ben de, 18 Mart Çanak-
kale Şehitlerini Anma Yıldönümünde, bu 
zorbalığı yapan kişinin konuşma yapması-
na müsaade etmedim. 

Üstelik ana muhalefetin başındaki zat, 
sadece kadınlara yönelik şiddetin savu-
nucusu da değildir. Terör örgütlerinden 
vandallara kadar ülkemizin ve milletimi-
zin aleyhine kim varsa, hepsinin en büyük 
müdafi işte bu zattır. 

Bu kadar da değil… Bu zat aynı zamanda 
fütursuz bir iftiracıdır, müfteridir, hicap 
duygusu gelişmemiş bir yüzsüzdür. Çün-
kü, bu zat eskiden beri şahsım ve ailem 
hakkında, kesinlikle aslı-astarı olmayan 
yalanlar üretir. Her seferinde yalanını yü-
züne vurduğumuz, iftirasını başına çaldı-
ğımız halde, sanki hiçbir şey olmamış gibi, 
pişkince çirkefliğe devam eder. 

Geçtiğimiz günlerde yine çirkin yüzünü 
gösterdi, bu kez Meclis kürsüsünden iftira-
ları ardı ardına sıraladı. Neymiş efendim, 
çocuklarım, kardeşim, eniştem, dünürüm, 
hatta eski özel kalem müdürüm yurt dı-
şına milyonlarca dolar para göndermiş… 
Daha önce de benim 3 milyar dolar param 
olduğunu iddia etmişti. Tabii, bu iftirala-
rın müşterisi de çıkıyor. Medyada, sosyal 
medyada, yurt içinde ve dışında pek çok 
karanlık mahfilde bu iftiralar sürekli dön-
dürülüp dolaştırılıyor. Hangi hukuk ekolü-
ne bakarsanız bakın, hepsinin de temelin-
de şöyle bir kaide vardır: Küddei iddiasını 
ispatla mükelleftir. 

Şimdi ben buradan, artık ismini anmaya 
dahi tenezzül etmediğim bu zata soruyo-
rum: Öne sürdüğün iddiaların belgesi var 
mı? Varsa, çıkart milletin önüne, ben he-
men gereğini yapayım. Yoksa, çık milletin 
önüne, iftira ettiğini söyle, özür dile… Aksi 
takdirde dünyanın en alçak suçu olan ifti-
racı konumuna düşeceksin. 

Azıcık onuru, haysiyeti, şerefi olan, yüre-
ğinde utanma duygusu, yüzünde kızarma 
hissi olan birisi, bu sözler karşısında ifade 
ettiğim iki yoldan birini seçer. Fakat, yıllar-
dır aynı şeyleri yaşadığımız için biliyorum 
ki, bu zat ne ortaya belge koyabilecek, ne 
de çıkıp özür dileyecek. Daha da ötesi, bu 
söylediğim sözlerin hepsini de yutup, 3 
gün sonra yine aynı şeyleri, aynı yalanları 
tekrarlamayı sürdürecek. 

Şimdi buradan çağrı yapıyorum: Tayyip 
Erdoğan’ın yurt dışında herhangi bir ban-
kada parası olduğunu ispatla yükümlü-
sünüz. Eğer yurtdışında param olduğunu 
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ispat ederlerse, Cumhurbaşkanlığı Maka-
mında 1 dakika durmayacağımın taahhü-
dünü veriyorum. Bunu ispat edemeyen 
Kemal, acaba o makamında duracak mı? O 
da bunun bana taahhüdünü versin. 

Biz bugünlere dürüstlüğümüzle geldik. 
Halkımız bu yanımızı gördüğü için bizi 
destekledi. Ama Kemal’in, 9 seçimdir hep 
kaybede kaybede yüzü yerlerde sürünüyor. 

Dün SSK’yı Batıranlar,  
Bugün CHP’yi Batırıyor

Tabii biz bu zatı taa 1990’lı yıllardan, 
SSK’yı batırdığı, millete yaka silktirdiği 
günlerden tanırız. Biz bu zatı, daha bir 
yaşına girmemiş torununu SGK’lı yaptığı 
günlerden biliyoruz. Dün SSK’yı batırmış-
tı, bugün CHP’yi batırıyor. Rahmetli Savaş 
Ay, SSK hastanelerinde yaşanan rezalet-
lerle ilgili programında, bu zatın becerik-
sizliğini ve yüzsüzlüğünü tüm Türkiye’ye 
göstermişti. Dünyada, arsız bir insana laf 
anlatmaya çalışmak kadar zor ve beyhude 
bir iş olmadığını, bu zat sayesinde yaşaya-
rak öğrendik. 

Şimdi size Savaş Ay’ın programından bir 
görüntü vereceğim; özet görüntü, buyurun 
izleyelim. 

Hani derler ya, “Yüzüne tükürsen yağmur 
yağıyor der” diye, işte bu da tam öyle bir 
tip. Biz, bu zatın seviyesine inmeyecek, 
hakkımızı hukuk yoluyla aramaya devam 
edeceğiz. Hemen avukatlarıma talimat ver-
dim, bu müfteri hakkında gereken hukuki 
işlemleri başlattılar. Şahsım başta olmak 
üzere, itham ettiği çocuklarım, eniştem, 

kardeşim, dünürlerim hep birlikte, bu zata 
iftiralarının bedelini ödetmek amacıyla 
davamızı açtık. Toplamda 1,5 milyon lira 
tazminat talep ediyoruz. Şu ana kadar bu 
zatın iddia ettiği gibi milyoner olamadık 
belki, ama bu zattan aldığımız-alacağımız 
tazminatlar sayesinde herhalde olacağız. 

Değerli misafirler.

Sizleri ve kamuoyumuzu böylesine can 
sıkıcı bir meseleyle meşgul etmenin sami-
mi üzüntüsü içindeyim. Ancak, bu zat ve 
onun tıynetinde olanlar, biz cevap verme-
dikçe, sanıyorlar ki korkuttuk, sanıyorlar 
ki doğru yoldayız, sanıyorlar ki attığımız 
çamurlar iz tutuyor… Bunların ağızlarının 
payını vermediğimiz müddetçe, bu tür if-
tiraları, çıtayı sürekli yükselterek tekrar-
lamayı sürdüreceklerini biliyoruz. Onun 
için hem kamuoyu önünde teşhir ederek, 
hem hukuki haklarımızı kullanarak, bu 
terbiyesizlere meydanın boş olmadığını 
göstermek durumundayız. 

Türkiye’nin eskiden beri mustarip olduğu 
kısır ana muhalefet sorunu, bu zatla birlik-
te bir üslup ve ahlak boyutu da kazanmış-
tır. Ülkemizin ve milletimizin hiçbir me-
selesi ile ilgili hayırlı hiçbir sözünü, hiçbir 
teklifini duymadığımız bu ana muhalefet 
anlayışıyla varabildiğimiz yer, “İşsiz ka-
lan erkek gider eşini döver” denklemidir. 
Seçimlerde oy kullanacağı sandığı bula-
mayan, neye hayır dediğini bilmeden hal-
koylaması kampanyası yürüten, bir dediği 
diğerini dediğini tutmayan, “Benim adım 
Kemal” diyerek verdiği tüm sözleri yutan 
bu zata hak ettiğinden fazla süre ayırdığı-
mın farkındayım. Bu zatı milletimize ve 
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özellikle de kadınlarımıza havale ediyo-
rum. Kadınlarımızın, bu zata, kendilerine 
yaptığı hakaret sebebiyle, gereken dersi ve-
receklerine inanıyorum. 

Biz, ülkemizi için, milletimiz için, elbette 
kadınlarımız için, gençlerimiz için çalış-
maya, üretmeye, reform yapmaya devam 
edeceğiz. Türkiye’nin çözüm bekleyen çok 
sorunu, yatırım bekleyen çok yeri, pro-
je bekleyen çok potansiyeli bulunuyor. 
Bizim inşa edecek daha çok yollarımız, 
köprülerimiz, tünellerimiz, barajlarımız, 
santrallerimiz, okullarımız, konutlarımız, 
parklarımız, savunma sanayi projelerimiz 
var. Bizim destek olacak daha çok kadın-
larımız, gençlerimiz, girişimcilerimiz, iş-
çilerimiz, çiftçilerimiz, öğretmenlerimiz, 
güvenlik görevlilerimiz, sağlıkçılarımız, 
sanatçılarımız var. Bizim ülkemizde, ya-
kın coğrafyamızda ve dünyanın dört bir 
yanında el uzatacak daha çok mağdur ve 
mazlum dostlarımız, kardeşlerimiz var. 
Velhasıl bizim yapacak daha çok işimiz 

var. Bu tür asalaklara hak ettikleri cevap-
ları vereceğiz, ama hak etmedikleri şekilde 
bizi meşgul etmelerine de asla müsaade et-
meyeceğiz. 

Hanım kardeşlerim, 

Biliyorsunuz, 2019’da seçimler yapılacak. 
Kapı-kapı dolaşarak, bu müfterilere san-
dıklarda demokratik cevabı en üst düzey-
de vermeye hazır mıyız? Hazır mıyız? Bir 
daha, hazır mıyız? 

Bu duygularla bir kez daha Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 
vesilesiyle, tüm kadınlarımıza sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. Kadınlara, çocuk-
lara, tüm masumlara yönelik her türlü şid-
deti reddettiğimizi bir kez daha belirtmek 
istiyorum. En şerefli varlık olan insana bu 
konumuna uygun şekilde davranılmasını 
sağlayacak o ideal düzeni kurana kadar 
mücadelemiz devam edecektir. 

Kalın sağlıcakla.
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Yeşilay’ımızın kıymetli mensupları, say-
gıdeğer misafirler, çok değerli hocalarım, 
sevgili öğrenciler, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor; açılışını yaptığımız 4’üncü Ulusla-
rarası Teknoloji Bağımlılığı Kongresinin 
hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Yeşilay’ımızı, Sayın Başkanı ve çalışma 
arkadaşlarını bu anlamlı etkinliğe bir kez 
daha ev sahipliği yaptıkları için tebrik edi-
yorum. Kongrenin gerçekleşmesinde kat-
kısı olan tüm bakanlıklarımıza, sivil top-
lum ve medya kuruluşlarımıza, ülkem ve 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Hayatımızı Kolaylaştırmak  
İçin Edindiğimiz Cihazlar,  

Hayatımızı Esir Almamalıdır

YEŞİLAY 4. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı  
Kongresi | İstanbul | 27 Kasım 2017
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İlki 2012 yılında düzenlenen Uluslarara-
sı Teknoloji Bağımlılığı Kongresinin, yel-
pazesi genişletilerek devam etmesinden 
memnuniyet duyuyorum. Yeşilay’ımızın 
alkol, tütün, uyuşturucu gibi zararlı alış-
kanlıklar yanında, giderek daha yaygınla-
şan teknoloji bağımlılığıyla da mücadeleye 
öncülük etmesini takdirle karşılıyorum. 
Yaklaşık bir asırlık tecrübeye sahip Yeşi-
lay’ımıza, gerek yurt içinde, gerekse yurt 
dışında üstlendiği görevlerde Rabbim’den 
başarılar temenni ediyorum.

İki gün sürecek kongre boyunca, ülke-
mizdeki yetkin isimler, dünyanın farklı 
köşelerinden gelen uzmanlar ile diğer ka-
tılımcılar, inşallah, farklı başlıklarla ufuk 
açıcı tartışmalara imza atacaklardır. Tıpkı 
öncekiler gibi bu kongrenin de, kamu ku-
rumları yanında eğitimcilere, ailelere, öğ-
rencilerimize, gençlerimize yol gösterecek 
neticelerin ortaya çıkmasına vesile olaca-
ğına inanıyorum. Burada ortaya konulan 
fikirler, getirilen öneriler ve elbette mev-
cut uygulamalarla ilgili eleştiriler, bizim 
için gerçekten çok kıymetlidir. Şimdiden 
akademik çalışmalarıyla, tebliğleriyle, tec-
rübe ve birikimleriyle kamuoyumuzu ay-
dınlatacak herkese teşekkür ediyorum.

Kıymetli dostlarım,

Değişim ve yenilik, insan hayatının temel 
dinamiğidir. Âdemoğlu bu dünyaya gel-
diği ilk andan itibaren, hayatını kolaylaş-
tırmak, geleceğini güvence altına almak, 
kendini tehlikelere karşı daha korunaklı 
kılmak için kesintisiz bir arayış içindedir. 
Bu arayış kimi zaman insanı yeni toprak 
parçalarına, kimi zaman yeni aletlere, 

icatlara, kimi zaman da yepyeni fikirlere 
götürmüştür. Her keşif, Allah’ın kullarına 
lütfettiği merak ve sorgulama duygusu-
nun bir eseridir. Kıyamet gününe kadar 
insanoğlu merak etmeye, soru sormaya, 
mevcut birikiminin sınırlarını zorlamaya 
devam edecektir.

Öte yandan her buluşun, her teknolojik 
gelişmenin hayatımızda köklü değişikle-
re sebep olduğu da bir gerçektir. Bundan 
5 bin 500 yıl önce icat edilen tekerlek, Sü-
merlerle birlikte tüm insanlığın hayatını 
değiştirmiştir. Buhar teknolojisiyle çalı-
şan makinelerin sanayide kullanılması, 
Avrupa’yla beraber yerkürenin her tara-
fında üretimi dönüştürmüştür. Kâğıt, ba-
rut, pusula, matbaa, ilaç, elektrik, telefon 
gibi binlerce icat, bugün hayatımızın vaz-
geçilmezleri arasındadır. 

Elbette bu keşifler umut yanında, çeşitli 
tartışmaları, korkuları, zaman zaman da 
dirençleri beraberinde getirmiştir. Hatta 
bazı ülkelerde teknolojiyi toptan redde-
den akımlar bile ortaya çıkmıştır. Örneğin 
dünyanın en büyük bilişim ve teknoloji 
firmalarının merkezi olan Amerika, aynı 
zamanda Emişler gibi, hayatlarında tekno-
lojiyi belli bir dönemde dondurmuş toplu-
luklara da ev sahipliği yapıyor. Dünyamız, 
bir telefon markasının yeni modeli için sa-
atlerce sıra bekleyen insanlar kadar, tekno-
lojisiz bir hayat kurmaya çalışan bireylerin 
de dünyasıdır. İnsanın olduğu her yerde, 
bu tür farklı yaklaşımların görülmesi ga-
yet tabiidir. Bize göre buradaki asıl mesele, 
teknolojiyi nasıl anladığımız, onu hayatı-
nızın neresine yerleştirdiğinizdir.
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Teknoloji Dünyanın  
Yok Edilmesi İçin Değil, İmarı  
ve İhyası Yolunda Kullanılmalıdır

Dünyanın ilk rasathanesini kurmuş, ilk şi-
fahanesini inşa etmiş, bir dönem dünyanın 
en mümbit ilim-irfan merkezlerine ev sahip-
liği yapmış bir ülke olarak, bizim yenilikle 
sorunumuz yoktur, olamaz. “İlim Çin’de de 
olsa alınız” diyen bir Peygamberin ümmeti 
olarak, bizim ilmin ve bilginin kaynağıyla 
da herhangi bir sıkıntımız olmaz. Bu açıdan 
biz, modern tabirle “teknofobik” insanlar de-
ğiliz. Biz teknolojik ve bilimsel gelişmelerin 
nereden neşet ettiğine değil; ne için kullanıl-
dığına, hangi gayeyle kullanıldığına, insan 
hayatında nereye taalluk ettiğine bakarız. 
Bizim için kıstas teknolojinin fıtrata aykırı 
olmamasıdır. Bizim için ölçü, teknolojinin 
dünyanın yok edilmesi için değil, imarı ve 
ihyası yolunda kullanılıyor olmasıdır. 

Şüphesiz her buluşun arkasında ona hayat 
veren bir zihniyet ve dünya algısı vardır. 
Müslümanların atom bombası, nükleer 
füzeler gibi kitle imha silahlarına öncülük 
etmemelerinin temel sebebi, herhalde geri 
kalmışlıkları olamaz. Bu tarz bir teknoloji, 
her şeyden önce Müslümanların zihin ya-
pısına, hayata, insana ve tabiata bakışları-
na aykırıdır. Dünya hayatını geçici gören, 
adaleti, merhameti, paylaşmayı merkeze 
alan İslam düşüncesi, böylesi bir gelişme-
ye manidir. Maalesef dünyadaki güç sava-
şı, istemeseniz dahi bu tür silahlara sahip 
olmanızı gerektiriyor. Bu bakımdan bizim 
asıl karşı olmamız gereken, atom bombası-
nın kendisi kadar, onu ortaya çıkaran, ma-
sum insanlar üzerinde kullanmayı meşru 
gören zihniyettir. 

Nükleer silahların yasaklanması anlayışı-
nı savunan zihniyetlere baktığınız zaman, 
birinin elinde 15-16 bin, bir diğerinin elin-
de 12 bin 500, başka birinin elinde ise 7 
bin 500 nükleer silah başlığı olduğunu 
görürsünüz. Buna rağmen, nükleer başlık-
lı silah geliştirmek isteyen başka ülkelere 
“sen yapamazsın” diyorlar. İstediğin anda, 
istediğin yerde bu silahı kullanma hakkı-
na sen sahip olacaksın, ama öbür tarafta 
başka ülkelerin bu tür silahları geliştirme-
sinin karşısında duracaksın. Ne yaman bir 
çelişkidir. İşte sıkıntı burada yaşanıyor. Bu 
durum da bir nevi bağımlılık sayılabilir. 
Bence bu bir zihni bağımlılıktır. 

Bizim asıl mücadele etmemiz gereken, 
teknolojinin insanlığın adım adım kendi 
kıyametine doğru sürüklenmesinin aracı 
haline getirilmesidir. Bundan 4 asır önce 
koç yiğit Köroğlu, “Tüfek icat oldu, mert-
lik bozuldu” demişti. Biz de bugün diyoruz 
ki, modern teknolojinin ürünü olan kitle 
imha silahları çıktı, insanlık bitti. 

Değerli katılımcılar,

İşte bu tür sebeplerle, teknolojinin insan 
hayatın kolaylaştıran bir araç olmaktan 
çıkıp, hayatın gayesine dönüşmesine mü-
saade edemeyiz. Bugün karşılaştığımız en 
büyük tehlike, insan zihninin ürünü olan 
teknolojik aygıtların, insanla aynı “onto-
lojik” seviyeye çıkarılması, adeta bir canlı 
gibi kabul edilip muamele görmesidir. 

Son yıllarda baş döndürücü bir şekilde 
ilerleyen teknolojinin bizi böyle bir tehli-
keyle yüz yüze bıraktığının sayısız örne-
ğini biliyoruz. Yaratılmışların en şereflisi, 
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Allah’ın yeryüzündeki halifesi olan Hazre-
ti İnsan, giderek varoluş gayesinden uzak-
laşıyor. Kendi imal ettiği teknolojik aygıt-
ların esiri, mahkûmu, adeta kölesi haline 
gelen bir insan, tıpkı cahiliye dönemindeki 
gibi, Yaradıcısına isyan halinde demektir. 
Bu konferansın da temasını oluşturan, 10-
15 yıl önce gündemimizde dahi olmayan 
“teknoloji bağımlılığı” gibi yeni problem-
lerin, yeni hastalıkların ortaya çıkmasının 
temel sebebi işte budur. Güney Kore, Çin, 
Singapur gibi teknolojiyi yoğun kullanan 
ülkeler, bu tür sorunlarla bizden daha faz-
la yüzleşiyor. Bu ülkelerde yapılan araştır-
malar, teknoloji bağımlılığının, genç nüfus 
başta olmak üzere tüm toplumu tehdit 
edecek boyutlara ulaştığını gösteriyor.

Hayatımızı Kolaylaştırması 
Gereken Teknoloji, Giderek  
Bizi Hayattan Koparıyor

Teknoloji bağımlılığından kaynaklanan 
fiziki ve psikolojik sorunlar, yeni ihtisas 
alanları haline dönüşmüş durumdadır. 
Şüphesiz buradaki hocalarımız, karşı kar-
şıya bulunduğumuz vahim tabloyu çok 
daha iyi biliyorlar. Ancak meselenin ger-
çek boyutunu ifade için, izninizle, birkaç 
istatistiği sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Japonya’da 1 milyondan fazla genç, aşırı 
teknoloji kullanımıyla ilişkili “sosyal çekil-
me” denilen hastalıktan mustariptir. Araş-
tırmalar, bir çocuğun 14 yaşına gelinceye 
kadar, televizyonda ortalama olarak 11 bin 
cinayet sahnesi izlediğini; çizgi filmlerin 
yüzde 94’ünün ise şiddet ve cinayet konu-
larına yer verdiğini ortaya koyuyor. Keza 
üniversite öğrencilerinden yüzde 13’ünün 
internet bağımlısı olduğu, 12-18 yaş gru-

bundaki çocuklardan yüzde 22’sinin de 
internet bağımlılığı sınırında bulunduğu 
ifade ediliyor.

Öğrencilerin bilgisayar-internet, cep te-
lefonu ve televizyon ile geçirdikleri süre, 
günde ortalama 6 saati geçiyor. Buna 
karşılık ders dışı kitap, dergi ve diğer ya-
yınlara ayırdıkları süre ise bir saati dahi 
bulmuyor. Medyada, saatlerce bilgisayar 
oynadığı için klavye başında ölen çocukla-
rın acı hikâyeleriyle daha sık karşılaşmaya 
başladık. Cep telefonuyla özçekim yapar-
ken düşen, kaza yapan, sakatlanan, hatta 
vefat eden insanlara dair haberleri, kimi 
zaman tebessüm ederek, kimi zaman yü-
reğimiz parçalanarak takip ediyoruz. Son 
model telefonu alamadığı için strese-buna-
lıma giren, hatta suç işleyen kişilere rastlı-
yoruz. Araç kullanırken dahi gözlerini te-
lefon ekranından ayırmayan milyonlarca 
insan olduğunu çok iyi biliyoruz. 

Dost meclislerindeki gönül sohbetlerinin 
yerini, artık sosyal medya tartışmaları 
aldı. Mekke’de Beytullah’da, Medine’de 
Mescid-i Nebevi’de dahi insanlar, ibadet, 
kıraat ve tefekkürle meşgul olmak yerine 
telefonlarıyla vakit geçiriyor. Hayatımızı 
kolaylaştırması gereken teknoloji, maale-
sef giderek bizi hayattan koparıyor.

Değerli kardeşlerim,

Karar alıcılar, anne-babalar, eğitimciler, 
sorumluluk sahibi bireyler olarak bu kötü 
gidişi, elbette eli kolu bağlı bir şekilde iz-
leyemeyiz. Harekete geçmediğimiz her 
gün, sıkıntı da büyüyecektir. Sadece bu-
günümüz değil, asıl istikbalimiz tehdit al-
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tındadır. Türkiye olarak bu konuda, diğer 
ülkelere nazaran, şimdilik daha iyi bir ko-
numda olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama 
tehlike, tıpkı dağdan kopan bir çığ gibi, 
üzerimize doğru gelmektedir. 

Doğru teşhis, doğru tedavinin ilk adımıdır. 
Bu bakımdan, teknoloji bağımlılığı ile mü-
cadele ederken şu noktanın asla gözden 
kaçırılmaması gerekiyor. Eskiye özlemi 
öne çıkartan, geçmişi örnek gösteren bakış 
açısıyla hiçbir yere varamayız. Artık bizim 
çocukluğumuzun geçtiği dönemlerde ya-
şamıyoruz; o günleri istesek de geri getire-
meyiz. Yamalı bir topun peşinde sabahtan 
akşama kadar koşturarak enerjimizi bo-
şalttığımız o dönemler bir daha geri gel-
meyecek… Televizyonun, bilgisayarın ve 
telefonun olmadığı, sohbetin, muhabbetin, 
tezekkürün günlük hayatımızın bir parça-
sı olduğu günleri özleyebiliriz, ama aynı 
canlılıkta yaşatma imkânı bulamayız. Her 
gün akşam evlerde, dedelerin, ninelerin, 
annelerin, babaların, ablaların, abilerin, 
halaların, teyzelerin, amcaların, dayıların 
bir araya geldiği o büyük aile dönemleri 
de, maalesef mazide kaldı. 

Zamanı geri döndüremeyeceğimize göre, 
önümüze bakıp, gelecek için yapabilecek-
lerimizin yollarını aramalıyız. Bakınız 
Hazreti Ali Efendimiz ebeveynlere ne tav-
siye ediyor. “Çocuklarınızı kendi zamanı-
nıza göre değil, onların yaşayacakları za-
mana göre yetiştirin” buyuyor. Evet, bizim 
de meseleye aynen bu şekilde yaklaşma-
mız lazım. Çocuklarımızla, torunlarımızla 
ve gelecek kuşaklarla iletişimde en önemli 
sıkıntının bu olduğuna inanıyorum.

Çocuklarımıza Teknolojiyi 
Bilinçli Kullanmanın  
Yollarını Göstermeliyiz 

Gençlerimizi anlayamazsak, onların ruh 
dünyasına giremezsek, onlara ulaşama-
yız. Evlatlarımızla empati kuramazsak, 
onlarla ortak bir dil geliştiremezsek, so-
runlarının çözümü için doğru yöntemler 
de bulamayız. Bunun için çocuklarımızı, 
beyhude yere teknolojiden uzak tutmaya 
çalışmak yerine, onlara teknolojiyi bilinçli 
kullanmanın yollarını göstermeli, eğitimi-
ni vermeliyiz. Annenin-babanın elinden 
telefonu, tableti bırakmadığı, televizyon 
başından ayrılmadığı bir evde, çocuğa 
teknolojiden uzak dur demek, faydasız 
bir çaba olur. Hani Arapların bir sözü var 
“Men dakka dukka.” Evde torunlarımla 
yaşıyorum. Bakıyorsunuz, sabah çıkıyor 
geliyor, “Anneanne, Ipad’ini bana versene” 
diyor. Bir dayanıyorsun, iki dayanıyorsun, 
en sonunda “Hadi sana 15 dakika müsaa-
de” deyip çocuğun dediğini yapıyoruz. 

Gerçek dünya ile sanal dünyayı ayıramayan 
çocukların zihinleri teknolojinin zararı et-
kilerine daha çok açıktır. Teknoloji bağım-
lılığında en riskli kuşak 12-24 yaş grubu 
olduğuna göre, bu konuda okullarımıza, 
öğretmenlerimize de çok önemli görevler 
düşüyor. Bu konuda, çok geç olmadan, aile-
siyle, okuluyla, ilgili tüm kurumlarımızla, 
elbette Yeşilay’ımızla teknoloji bağımlılı-
ğıyla mücadele etmemiz gereken bir döne-
me girdiğimize inanıyorum. 

Her bağımlılık gibi teknoloji bağımlılığı 
da çözülmez, aşılmaz değildir. Tüm zararlı 
alışkanlıklar gibi teknoloji bağımlığının da 
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tedavisi vardır. Mesele hayatımızı kolaylaş-
tırmak için edindiğimiz cihazların, hayatı-
mızı esir almasına izin vermemektir. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
kongremizin teknoloji bağımlılığı ile mü-
cadele konusunda tüm milletimize ışık 

tutmasını, yol göstermesini temenni ediyo-
rum. Yeşilay’ımızı ve diğer kuruluşlarımızı 
bu yönde gösterdikleri gayretler için tebrik 
ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla.
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Değerli bilim insanları, kıymetli misafirler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
saygıyla selamlıyorum. Türkiye Bilimler 
Akademisi ödüllerini kazanan tüm bilim 
insanlarımızı gönülden tebrik ediyorum. 

Şimdi, bu yıl ki Türkiye Bilimler Akademi-
si Uluslararası Akademi Ödüllerini takdim 
edeceğimiz bilim insanlarını açıklıyorum. 

Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında 
ödül sahibimiz, kablosuz iletişim sistem-
leri konusundaki çalışmalarıyla İstanbul 
Medipol Üniversitesinden Prof. Dr. Hüse-
yin Arslan’dır. 

Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında ödül sa-
hibimiz, migren, inme, ve beyin hasarı gibi 
nörolojik hastalıklarla ilgili çalışmalarıyla 

TÜBA Ödül Töreni | Ankara | 12 Aralık 2017

Hedeflerimizi Gerçekleştirmek 
İçin Bilim İnsanlarımızın 
Desteğine İhtiyacımız Var
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Harvard Üniversitesinden Prof. Dr. Cenk 
Ayata’dır. 

Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında ödül 
sahibimiz, hukuk tarihi ve karşılaştırmalı 
hukuk çalışmalarıyla Macaristan Bilimler 
Akademisi ve Eötvös Lôrand Üniversite-
sinden Prof. Dr. Gabor Hamza’dır. 

Her üç bilim insanını da tebrik ediyor, ça-
lışmalarında başarılar diliyorum. Hüseyin 
Aydın ve Cenk Ayata hocamızın, henüz 50 
yaşına dahi basmadıklarını öğrendim. İn-
şallah, bu hocalarımızdan daha uzun yıllar 
boyunca çok önemli hizmetler, çok önemli 
çalışmalar bekliyoruz. 

Macaristanlı dostumuz Prof. Dr. Gabor Ham-
za, hukuk alanında dünyanın pek çok ülke-
sinde çalışma yürütmüş ve pekçok önemli 
ödül kazanmış bir bilim insanıdır. Kendisi-
nin bu büyük birikimiyle hukuk alanında 
insanlığın geleceğine ışık tutacak kıymetli 
çalışmalara imza atacağına inanıyorum. 

Türkiye Bilimler Akademisi’nin bir de “Üs-
tün Başarılı Genç Bilim İnsanı” ödülleri 
var. Çeşitli üniversitelerimizden ve çeşit-
li branşlardan yardımcı doçent ve doçent 
seviyesindeki 39 genç bilim insanımıza 
da ödüllerini takdim edeceğiz. Ankara ve 
İstanbul yanında Erzurum’dan İzmir’e, 
Antalya’dan Zonguldak’a kadar ülkemizin 
her köşesindeki bilim insanlarımızı bu lis-
tede görmekten memnuniyet duyuyorum. 

Bir başka ödül kategorimiz de Bilimsel 
Telif Eser ve Halil İnalcık Özel Ödülüdür. 
Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Halil İnalcık 
hocamızın adına verilen ödüle, Osmanlı 

dönemindeki sosyoekonomik ve sosyopo-
litik değişim konusundaki incelemesiyle 
Hacettepe Üniversitesinden Doç. Dr. Fatih 
Yeşil layık görülmüştür. 

Kaydadeğer Eser Ödüllerini de, mühendis-
lik alanındaki İleri Dinamik isimli çalışma-
sıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniver-
sitesinden Prof. Dr. Yücel Ercan ile Hazreti 
Muhammed Döneminde Yahudiler isimli 
çalışmasıyla Marmara Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Nuh Arslantaş’a takdim ediyoruz. 

Bu bilim insanlarımızı da tebrik ediyorum. 
Böylece bu yıl Türkiye Bilimler Akademisi 
ödüllerini vereceğimiz isimleri açıklamış 
olduk. Ülkemizde bilimin ve bilimsel çalış-
maların gelişmesine verdikleri katkı için 
akademimizin tüm mensuplarına şükran-
larımı sunuyorum. 

Bilim, İnsanlığın Ortak  
Faydasına Hizmet Edecek  
Çıktılar Üretmelidir

Değerli arkadaşlar,

Bilim, insanoğlunun fıtratında varolan me-
rakla yürüttüğü ve hiç bitmeyecek olan bir 
arayışın, bir keşfin adıdır. Tarih boyunca 
bilimi, yaradıcının büyüklüğünün ispatı 
olarak kullanan da, yaradıcıya isyanının ge-
rekçesi haline dönüştüren de olmuştur. Me-
deniyetler arasındaki fark, bilimin bizatihi 
kendisinden ziyade, işte bu fikri ayrışma-
dan kaynaklanıyor. Yoksa, tedavisi bulunan 
her hastalık, daha gelişmişi üretilen her tek-
nolojik araç, daha kapsamlısı ortaya konan 
her sosyal çalışma, tüm insanlığa hizmet 
eder. Elinizdeki imkânları hangi amaçla 
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kullanacağınız, tamamen sizin hayatı ve 
dünyayı algılama biçiminizle ilgilidir. Me-
sela, atomu parçaladıktan sonra bomba 
da yapabilirsiniz, herkese yetecek elektrik 
enerjisi de üretebilirsiniz. Barutu, en güçlü 
bombaları imal etmek için de, geçit vermez 
dağları delip geçmek için de kullanabilirsi-
niz. Eğitimde bulduğunuz yeni bir yöntem-
den, ayrımcılığı körüklemek için de, yürek-
leri birleştirmek için de faydalanabilirsiniz. 
Bu tercihler, tamamen size kalmıştır. 

Biz, bilimin insanlığın ortak faydasına hiz-
met edecek çıktılar üretmesinden yanayız. 
Mesela geçtiğimiz günlerde, Tesla marka-
sıyla elektrikli araç çalışmaları yürüten 
Elon Musk’la bir görüşmemiz oldu. Kendi-
sinin hayalleri, heyecanı, gayreti gerçekten 
takdire şayandı. Elektrikli araç projesinin 
tek başına, insanlığın son bir-birbuçuk as-
rına damga vuran petrol odaklı çatışmala-
rın, yıkımların, acıların dinmesi anlamına 
geleceğine inanıyorum. Bu gelişmelerin, 
ülkemizin çevresindeki geniş coğrafyada 
süren, enerji kaynaklarına hâkim olma 
kavgasının bir an önce bitmesine vesile 
olmasını tüm samimiyetimle diliyorum. 
Masumları, dünyaya sadece güç ve para 
gözüyle bakan, insanlığın ortak malı olan 
kaynakları asırlardır sömürdükleri halde 
hala doymayan güçlerin tasallutundan 
kurtaracak her gelişme bizi elbette sevindi-
rir. Tabii gönül ister ki, dünyanın huzuru-
na ve refahına katkıda bulunacak bilimsel 
çalışmalar bizim ülkemizden çıksın, bizim 
bilim insanlarımızın damgasını taşısın. 

Her konu gibi, maalesef, bilim de belirli ül-
kelerin tasallutu altındadır. Elbette burada 
tüm suçu, tüm günahı karşı tarafa yıkıp da 

kendimizi rahatlatma kolaylığına kapılmı-
yoruz. Hiç şüphesiz bizim de eksiklerimiz, 
bizim de hatalarımız vardır. Birkaç yüzyıl 
öncesine kadar dünyanın tüm önemli bilim 
insanlarının çekim merkezi olan coğrafya-
mız, bugün sefalet ve acı içinde kıvranıyor-
sa, önce kendimizi sorgulayacağız. Teşhisi 
doğru koymazsak, tespitleri doğru yapmaz-
sak, bundan sonra ne olması gerektiğini de 
doğru şekilde belirleyemeyiz. İşte bunun 
için öncelikle, bilimin, bilimsel çalışmala-
rın ve insanlığın bu yolda verdiği mesainin 
anlamını zihinlerimizde doğru yere oturt-
malıyız. Stratejimizi isabetli bir şekilde be-
lirledikten sonra işimiz daha kolaydır. Aksi 
takdirde taklitçilikten öteye geçemeyiz. 

Sevgili dostlar,

Türkiye, her alanda olduğu gibi, bilimsel 
çalışmalarda da bölgesine öncülük etmek 
mecburiyetindedir. Bunun bir iklim me-
selesi olduğunu biliyoruz. Mehmet Akif 
Ersoy’un o meşhur şiirini hatırlarsınız:

“Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir

Onu en çolpa herifler de emin ol becerir.

Sade sen gösteriver ‘işte budur kubbe’ diye

İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye.

Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman

Bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Sinan.

Bunların var mı sizin listede hiç benzeri; yok.

Ya ne var? Bir kuru dil, siz buyurun karnım tok.”

Evet, Süleyman’la Sinan bir araya gelme-
den eser ortaya çıkmıyor. Ne tek başına 
Süleyman’ın, ne de tek başına Sinan’ın buna 
gücü yetmez. Mutlaka ikisi birlikte olacak.
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Savunma Sanayinde Kendi 
Kendimize Yetmek Zorundayız

Öyle kuru sözle, sadece konuşmakla, sade-
ce eleştirmekle, sadece iftira atmakla bir 
yere varılmıyor. Ülkeye hizmet etmek için, 
millete hizmet etmek için, insanlığa hiz-
met etmek için çalışmak lazım, kararlılık 
lazım, vizyon lazım; hepsinden önemlisi 
aşk ve iştiyak lazım. İşte biz de bu anlayış-
la, geçtiğimiz 15 yılda, ülkemizi bilimin 
her alanında ileriye taşıyacak çalışmalara 
çok büyük destek verdik. Fen ve mühen-
dislik bilimlerinde, savunma sanayi başta 
olmak üzere her alanda devrim niteliğin-
de reformlar gerçekleştirdik. 15 yıl önce 
iktidara geldiğimizde, ABD bize parasıyla 
silah satmak istemiyordu. Gerekçeleri de 
Kongre’nin buna müsaade etmemesiydi. 
Ya da silahlara değerinin çok çok üzerin-
de fiyat istiyorlardı. İsrail de insansız hava 
araçları konusunda bize olmadık güçlük-
ler çıkardı. Ama kötü komşu bizi ev sahibi 
yaptı. Şimdi silahlı-silahsız insansız hava 
aracımızı üretebiliyoruz. Yine zırhlı taşıyı-
cılarımızı yapıyoruz. Savunma sanayinde 
kendi kendimize yetmek zorundayız. Bu-
nun için de, Akif ’in ifade ettiği gibi, el-ele 
vermek durumundayız.

Sağlık bilimlerinde, Türkiye’yi Batı ülkele-
rinin dahi önüne geçiren gelişmelerin önü-
nü açtık. Sosyal bilimlerde, yurt içinde ve 
yurt dışında çok önemli çalışmalara imza 
atan ciddi bilim insanlarımızın yetişmesi-
ni sağladık. 

Bugün geldiğimiz yer önemlidir, ama asla 
yeterli değildir. Türkiye, yıllarca yurt dışı-
na beyin göçü veren bir ülke olarak anıldı. 

Bugün, yetişmiş insanlarımızı ülkemizde 
tutmanın yanında, yurt dışına gitmiş olan-
ları buraya getirmenin de çabası içindeyiz. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız 
başta olmak üzere, bu konuda önemli ça-
lışmalar yürüten tüm kurumlarımıza te-
şekkür ediyorum. Özel sektör kuruluşları-
mızın, sanayici ve işadamlarımızın da bu 
sürece daha fazla katkı yapmasını bekledi-
ğimizi ifade etmek istiyorum. Ülkemizin 
geldiği yer itibariyle, kimsenin yurt dışına 
gittiğinde daha fazla imkâna, daha fazla 
fırsata, daha fazla desteğe kavuşamayaca-
ğını rahatlıkla söyleyebilirim. 

Batı ülkelerinde, 2008 küresel finans krizi-
nin yıkıcı etkileri hala hissediliyor. Bu kriz 
ülkemizi teğet geçtiği için, hızla toparlan-
dık ve rekor büyüme oranlarıyla yolumuza 
devam ettik. Hatta, 15 Temmuz darbe girişi-
mi gibi tarihi bir şoku dahi çok kısa sürede 
atlattık. Ülkemiz ekonomisini hedef alan 
gizli-açık pek çok saldırıyı da püskürttük. 

İşte dün bu yılın üçüncü çeyreğinin büyü-
me rakamları açıklandı. İlk çeyrekte yüzde 
5,3 büyüyen, ikinci çeyrekte yüzde 5,4 bü-
yüyen ekonomimiz, üçüncü çeyreği yüzde 
11,1 ile geride bıraktı. Bu oranla üçüncü 
çeyrek büyümesinde, Çin ve Hindistan da-
hil tüm ülkeleri geride bırakıp ilk sıraya 
yerleştik. Avrupa ve Amerika’nın zaten kat-
bekat önündeyiz. İlk 3 çeyrekte yakaladığı-
mız yüzde 7,4’lük ortalama büyümemizin 
yatırım ve ihracat ağırlıklı olması, temelin 
sağlamlığına ve kalıcılığına işaret ediyor. 

Girişimcilerimizin önünü açmak için, Kre-
di Garanti Fonu aracılığıyla, Eylül ayı itiba-
riyle, yaklaşık 350 bin firmamıza 220 mil-
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yar lira kredi desteği sağladık. Her zaman 
ifade ettiğimiz gibi; biz üreten, çalışan, 
emek veren, ter döken herkesin yanında-
yız, yanında olmayı sürdüreceğiz. 

Benzer bir başarıyı ihracatta yakaladık. Ka-
sım sonu itibariyle, 2017 ihracatımız 143 
milyar doları geçti. Geçmişte yıllık bazda, 
158 milyar doları bulmuştuk. Muhtemelen 
yeni bir rekorla bu yılı tamamlayacağız. İt-
halatımızdaki artış, daha ziyade altın ve 
petrol fiyatlarının yükselişinden kaynakla-
nıyor. Uluslararası yatırımlardaki nispi aza-
lışı, turizmdeki yükselişle telafi ettik. Döviz 
kurunun yüksekliği, hep ifade ettiğim gibi, 
kesinlikle ekonominin gerçekleriyle uyum-
lu değildir. Bunun için de döviz kurunda 
kısa sürede doğru dengenin bulunacağına 
inanıyorum. 

Ekonomideki kısa süreli manipülasyon-
larla faiz artırımı baskısını meşrulaştırma 
gayretlerini beyhude bir çaba olarak görü-
yorum. Yüksek faize karşı olduğumu bura-
da tekrar açıklıyorum. Yüksek faizin olduğu 
bir ülkede enflasyonun düşmesi mümkün 
değildir. Ödenen faizlerle ciddi yatırımlar 
yapılabilir. İnşallah, 2018 yılı, her alanda 
olduğu gibi, ekonomik alanda da çok daha 
büyük atılımlara, çok daha büyük başarıla-
ra imza attığımız bir yıl olacaktır. 

Değerli arkadaşlar,

Biz kendimize güvendiğimizde, kendimi-
ze inandığımızda, kendi hedeflerimize sıkı 
sıkıya sahip çıktığımızda, aşamayacağımız 
hiçbir engel, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun 
yoktur. Ülkemizin uzun yıllar boyunca ya-
şadığı sıkıntıların temelinde, tarihimizle ve 
ecdadımızla ilişkimizin kesilerek özgüveni-
mizin törpülenmiş olması yatar. Allah’ın iz-
niyle, 2023 hedeflerimize ulaşarak, bu kötü 
hatıraları tamamen zihnimizden kazıyıp 
atacağız. İşte o zaman 2053 ve 2071 vizyon-
larımızın da önümüzde pırıl pırıl parlama-
ya başladığını göreceğiz. Hem hedeflerimizi 
gerçekleştirmek, hem vizyonlarımızı gerçe-
ğe dönüştürmek için bilim insanlarımızın 
desteğine ihtiyacımız var. Burada şahit ol-
duğum manzara, özellikle genç bilim insan-
larımızın gözlerinden okuduğum heyecan 
ve cesaret, gelecek için bana ümit veriyor. 

Büyük ve güçlü Türkiye yolunda gösterdi-
ğiniz gayret, verdiğiniz emek ve yaptığınız 
katkı için şimdiden her birinize ayrı ayrı 
şükranlarımı sunuyorum. Ödüllerini tak-
dim edeceğimiz bilim insanlarımızı bir kez 
daha tebrik ediyorum. İnşallah önümüzde-
ki süreçte bu Türkiye Bilimler Akademisi 
Uluslararası Akademi Ödüllerinin ulus-
lararası prestijinin de artacağına inanıyo-
rum. Akademi yönetimine, bu güzel etkin-
lik için teşekkür ediyorum. 

Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Kalın sağlıcakla. 



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru-4

113

Çalışma ve iş dünyamızın kıymetli men-
supları, değerli misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle selamlıyorum. İstihdam 
Şurası’nın başarılı geçmesini diliyorum. 

Bu yılın Şubat ayında başlattığım istih-
dam seferberliğine katılan iş dünyamıza 

şükranlarımı sunuyorum. Bu seferberlik 
kapsamında, 2017 yılında şu ana kadar 
1,5 milyon kişiye ilave istihdam sağlan-
mış olması, ülkemiz için bir rekordur. 
Türkiye’nin geleceğiyle ilgili kriz tellallığı 
yapanlara vereceğimiz en güzel cevap, işte 
bu tür gelişmelerdir. Ülkemizin üçüncü 
çeyrekte yüzde 11,1 oranında büyümesi-

Büyüme Oranımız İkiye 
Katlandığına Göre, +2 İstihdam 

Oluşturmamız Gerekiyor

İstihdam Şurası ve İstihdam Seferberliği  
Ödül Töreni | Ankara | 14 Aralık 2017
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ne dudak bükenlerin, elde ettiğimiz 1,5 
milyon kişilik ilave istihdamı takdir etme-
lerini elbette beklemiyoruz. Sadece göl-
ge etmesinler, ayağımıza bağ olmasınlar, 
vaktimizi boşa harcamasınlar yeter; başka 
ihsan istemeyiz. Biz milletimizle, iş dün-
yamızla, esnafımızla, sanatkârımızla, ça-
lışanlarımızla el ele verir, Allah’ın izniyle, 
önümüzdeki tüm engelleri aşarak hedefle-
rimize ulaşırız. 

İstihdam seferberliğinde elde ettiğimiz ne-
ticede, devletin sağladığı teşvikler elbette 
önemlidir. Ama bu gayretin, sizlerin gönül 
dünyasında karşılığı olmadan yürüme-
yeceğini de gayet iyi biliyorum. İstihdam 
seferberliğimize katılarak, ülkemizin ge-
leceğine yatırım yapan iş dünyamızın tüm 
mensuplarına… Bu süreci organize eden 
bakanlığımızın ve birliğimizin yönetimle-
rine… İllerdeki çalışmaları yürüten valile-
rimize… Velhasıl istihdam seferberliğine 
katkı sağlayan herkese bir kez daha teşek-
kür ediyorum. 

Bu toplantının düzenlenmesinde eme-
ği geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığımız ile Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğimizi tebrik ediyorum. Bu vesileyle, 
geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir şe-
kilde kaybettiğimiz İstanbul Ticaret Odası 
Başkanımız, dostum, güzel insan İbrahim 
Çağlar kardeşime bir kez daha Allah’tan 
rahmet, yakınlarına ve iş dünyamıza baş-
sağlığı diliyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye’nin “Muasır medeniyet seviyesi-
nin üzerine çıkmak” olarak ifade ettiğimiz 

ve 2023 projelerimizle somutlaştırdığı-
mız bir hedefi vardır. Bu hedefe ulaşma-
nın yolu, üretmekten, yenilenmekten, her 
alanda kendimizi geliştirmekten geçiyor. 
Ülkemizin bu yılın ilk 3 çeyreğinde elde et-
tiği ortalama yüzde 7,4’lük büyüme oranı, 
hamdolsun, hedeflerimiz doğrultusunda 
ilerlediğimizi gösteriyor. İnşallah yıl so-
nunda da bu düzeyde bir oranı tutturaca-
ğımıza inanıyorum. 

Ek İstihdam Teşviki  
2020 Yılına Kadar Sürecek

Bizim için büyümenin en önemli göster-
gelerinden biri de istihdamdır. İstihdama 
katkı sağlamayan bir büyüme, tabana ya-
yılmıyor demektir. Bu yıl elde ettiğimiz 1,5 
milyonluk ilave istihdam, eğer istersek ve 
gereken çabayı ortaya koyarsak, neticeye 
ulaşacağımız anlamına geliyor. Teşvik-
lerin, istihdamın artmasında ve sürekli 
hale gelmesindeki öneminin farkındayız. 
Bunun için, mevcut 11 istihdam teşvikini, 
önümüzdeki dönemde de sürdürüyoruz. 

Tüm girişimcilerimiz ve işadamlarımızdan 
özellikle şahsım ve milletim adına yeni bir 
ricam olacak. İstihdam seferberliğini sü-
rekli devletten bekleyecek olursak, ciddi 
bir yanılgıya düşmüş oluruz. Yaklaşık 1,5 
milyon üyesi olan Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği’nden, bu senenin başında, +1 
istihdam sağlamasını istemiştik. Sağolsun-
lar, bu isteğimizi yerine getirdiler. Şimdi 
büyüme oranımız ikiyi katlandığına göre, 
+2 istihdam oluşturmamız gerekiyor. Bu-
radan işadamlarımıza sesleniyoruz, buna 
var mıyız? Eğer Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği üyesi her işadamımız 2’şer isdih-
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dam sağlarsa, ekonomimiz yükselmeye de-
vam eder. Milletimizin de işverenlere olan 
muhabbeti artar. 

Kamuda taşeronluk uygulamasının kalk-
tığı bir dönemde, böyle bir adımı atıyor 
olmamız bambaşka bir coşku getirecek-
tir. Taşeronluk bir nevi komisyonculuktu. 
Bundan böyle devlet, kamuda çalışan ta-
şeron çalışanlarını kendi bünyesinde is-
tihdam edecek. Bu düzenlemede emekleri 
geçen Sayın Başbakanımıza, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanıma ve Maliye Ba-
kanıma teşekkür ediyorum, hayırlı olsun. 

Biliyorsunuz, asgari ücretin tespitiyle il-
gili çalışmalar da devam ediyor. Ücretler 
konusunda işverenlerimizin insaflı olaca-
ğına, işçilerin yanında yer alacağına inanı-
yorum. Veren el, alan elden hayırlıdır. 

Teşvikler, ne kadar iş dünyamızın ihtiyaç-
larına cevap verirse, verimliliği ve uygu-
laması da o kadar güçlü olacaktır. Bu teş-
vikler belirlenirken, öncelikle işverenlerin 
taleplerine bakılıyor. Tabii bunun yanında, 
ülkemizin stratejik öncelikleri, gençler, ka-
dınlar ve engellilerle ilgili hassasiyetleri-
miz de teşviklerin şekillenmesinde önemli 
rol oynuyor. Bu çerçevede, imalat ve bili-
şim sektörlerini, stratejik öncelik olarak 
belirledik. İmalat ve bilişim sektörlerinde-
ki işverenler, bugüne kadar yalnızca asgari 
ücretli çalışanları için prim desteği alıyor-
du. Şimdi bunu genişletiyor ve pirime esas 
kazanç sistemini getiriyoruz. Bir başka ifa-
deyle, artık ek istihdamda, 4 bin 740 liraya 
kadar olan ücretler de sigorta pirimi teşvi-
kine dahil edildi. 2017 yılında, çalışan ba-
şına 773 liradan 1884 liraya kadar olan pi-

rim ve vergi desteği, her sigortalı için 12 ay 
olacak şekilde, önümüzdeki yıl da devam 
edecek. Kadınlar, 18-25 yaş arası gençler, 
engelliler bu sistemden, diğerlerine göre 6 
ay daha fazla, yani 1,5 yıl süreyle yararla-
nabilecekler. 

Tabii buradaki rakamlar, yeni asgari ücre-
te göre güncellenecek. İş dünyamıza ciddi 
katkı sağlayan bu teşvikin 2020 yılına ka-
dar süreceğini de özellikle belirtmek isti-
yorum. Amacımız, yatırımcılarımıza ön-
lerini görebilecekleri, uzun vadeli planlar 
yapabilecekleri, attıkları her adımda devle-
tin desteğini arkasında hissedecekleri bir 
iklim oluşturmaktır. 

Ek İstihdam Sağlayan Küçük 
Esnafımıza da Destek Vereceğiz

Sevgili dostlar, 

Bir başka teşvik uygulamamız da, esnafla-
rımızla ilgilidir. Esnaflarımız, ülkemizin 
maruz kaldığı ekonomik saldırıları en ön 
safta göğüsleyen, ekmek tekneleriyle bir-
likte vatanlarına da canları pahasına sahip 
çıkan kardeşlerimizdir. 15 Temmuz’daki 
kahramanlıklarını ve cesaretlerini asla 
unutmadığımız, unutmayacağımız esnaf-
larımıza da bir müjdemiz var. Önümüz-
deki yıl, 3 ve daha az çalışanı olan işlet-
melerimizin, sağladıkları her ek istihdam 
için ödedikleri maaş, pirim ve verginin bir 
ayını kendileri, bir ayını devlet ödeyecek. 
Yani esnaflarımıza, imalatçılarımıza, kü-
çük işletmelerimize, “Bir ay senden, bir ay 
benden” diyoruz. Bu teşvik de 12 ay sürey-
le geçerli olacak. 
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İşbaşı eğitimi de bizim büyük önem verdi-
ğimiz konuların başında geliyor. “İşçinizi 
kendiniz yetiştirin” sloganı ile İŞKUR tara-
fından uygulanan programın süresini önü-
müzdeki yıl, bilişim ve imalat sektörleri 
için 3 aydan 6 aya çıkartıyoruz. Diğer sek-
törler için bu süre yine 3 ay olarak devam 
edecek. İşbaşı eğitim programlarına katı-
lanlara günlük 54 liraya kadar cep harçlığı 
vermeyi, genel sağlık sigortalarıyla iş ka-
zası ve meslek hastalığı pirimlerini karşı-
lamayı da sürdüreceğiz. Ayrıca, geleceğin 
meslekleri olarak görülen siber güvenlik, 
bulut bilişim, kodlama gibi alanlardaki 
işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 
yaş arası gençlerimizin, 9 aya kadar eğitim 
ve günlük 75 lira cep harçlığı almalarını 
sağlayacağız. 

İşbaşı eğitim programlarında kadınlara 
ayrı bir yer veriyoruz. Sanayi sektöründe-
ki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim 
programlarına ve mesleki eğitim kursları-
na katılan kadınlara, 2 ile 5 yaş arasındaki 
çocukları için aylık 400 lira bakım desteği 
vereceğiz. 

Diğer taraftan, mesleki eğitim programla-
rında da revizyona gidiyoruz. Ülkemizde 
bir yandan işsizlikten şikâyet edilirken, 
diğer yandan da iş dünyamız, bilhassa da 
sanayicilerimiz eleman bulamamaktan ya-
kınıyor. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmak ve 
mesleki eğitimin etkinliğini artırmak için 
özel sektör ile işbirliği yapıyoruz. Şu anda 
aramızda öyle özel sektör mensupları var 
ki, çalıştırmak için yurtdışından işçi getiri-
yorlar. Ama lafa gelince de iş bulamıyoruz 
deniliyor. 

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Proje-
si adıyla bir çalışma başlattık. Bu projeyle, 
işveren örgütleriyle işbirliği halinde, mes-
leki eğitim ve işbaşı eğitim programlarını 
birlikte düzenleyen bir sistemi hayata ge-
çiriyoruz. Yeni sistemde, mesleki eğitimin 
içeriği, işverenlerin talebine göre oluşturu-
lacak. İşgücü piyasasının nitelikli eleman 
ihtiyacını karşılamak için teoriyi ve pratiği 
birleştiren yeni bir modele geçiyoruz. Bu 
projenin uygulama süresi 2 yıl olacak. Pro-
je kapsamındaki programlarda eğitimi, teo-
riyle pratiği birlikte içerecek şekilde, 8 aya 
kadar sürelerle düzenleyecek, katılımcılara 
günlük 54 lira da cep harçlığı ödeyeceğiz. 

Yine işverenlerimizden gelen talepler doğ-
rultusunda, yeni bir takım düzenlemelere 
gidiyoruz. İstihdam ve eğitim kapsamın-
da olmayanlara yönelik “kupon yöntemi” 
adıyla bir pilot uygulama başlatıyoruz. Ele-
man temininde güçlük çekilen ve özellikle 
uzmanlık isteyen sektörlerde gençlerimi-
zin, kendilerine uygun zaman ve şartlarda, 
yani esnek bir şekilde eğitim alabilmeleri-
ni sağlıyoruz. Bu eğitimlerin ücretlerini de 
devlet karşılayacak. 

Girişimcilik Eğitimi  
Sertifikalı Engellilere Verilen 
Destek 50 Bin Liraya Yükseldi 

Değerli arkadaşlar,

Yetimlerin, inancımızda ve kültürümüzde 
ayrı bir yeri var. Mevcut sistemde, 18-25 yaş 
aralığında öğrenci olup da çalışmaya başla-
yanların yetim aylıkları kesiliyor. Yaptığımız 
düzenlemeyle, bu durumdaki öğrencilerimi-
zin aylıklarının devam etmesini sağlıyoruz. 
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Yine, yeşil pasaport olarak bilinen hususi 
damgalı pasaport sahibi gençlerimiz, ka-
yıtlı olarak çalışmaya başladıklarında bu 
haklarını kaybediyorlardı. Artık, 18-25 yaş 
aralığındaki gençlerimiz, çalışmaya başla-
salar da pasaportlarını kullanmayı sürdü-
rebilecekler. 

Sizlerle paylaşmak istediğim bir başka müj-
de, engelli kardeşlerimizin istihdamıyla il-
gilidir. Biliyorsunuz, en az yüzde 40 engelli 
raporuna sahip, iş kuracağı alanda girişim-
cilik eğitimi sertifikası bulunan engellilere, 
İŞKUR tarafından 36 bin liraya kadar hibe 
desteği veriliyor. Bu rakamı, önümüzdeki 
yıl 50 bin liraya yükseltiyoruz. 

Görüldüğü gibi en büyüğünden en kü-
çüğüne iş dünyamızın tamamına hitap 
eden, milletimizin her kesimini kapsayan 
bir istihdam teşvik politikası izliyoruz. İş 
dünyamız da, sağ olsun, bizim bu gayret-
lerimizi karşılıksız bırakmıyor, devletinin 
bir adım attığı yerde, 3 adımla, 5 adımla 
karşılık veriyor. Dolayısıyla, teşvikle 1 is-
tihdam ilave eden iş adamlarımızdan, ken-
di imkânlarıyla da 1 istihdam daha sağla-
malarını bekliyoruz. Çünkü bizim işsizlik 
oranımızı en kısa sürede tek haneli rakam-
lara, onun da mümkünse ortalarında bir 
yere taşımamız gerekiyor. 

Ayrıca, uzun vadeli büyümenin temel şar-
tı olan bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi 
derinleştirmenin ve sürdürülebilir kılma-
nın yolunun dijital dönüşümden geçtiğini 
biliyoruz. Bu, Türkiye’nin işgücünün ve 
dolayısıyla eğitim sisteminin dönüşümü-
nü de kapsayan bir süreçtir. Günün şart-
larına ve ihtiyaçlarına göre donatılmamış 

bir işgücü, düşük katma değerli işlere, bir 
başka ifadeyle hamallığa mahkumdur. Bu-
gün dünya ekonomisinde ilk sıraları dijital 
alanlarda faaliyet gösteren şirketler alıyor. 
Öyleyse, bizim de en kısa zamanda ve ka-
rarlı bir şekilde dijital dönüşümü hayata 
geçirmemiz şarttır. İngiltere, Kanada ve 
Avustralya gibi ülkelerde başarıyla uygu-
lanan bu yaklaşımı ülkemizde işler hale 
getirecek bir yapı üzerinde bir an önce ça-
lışmaya başlamalıyız. 

Her fırsatta ifade ettiğim gibi, Türkiye’nin 
büyümekten, güçlenmekten, her alanda 
muasır medeniyet seviyesinin üzerine 
çıkmaktan başka çaresi yoktur. Dünyada-
ki adaletsizliklerle, haksızlıklarla, zulüm-
le baş etmenin, kendimizi bu cenderenin 
kurbanı olmaktan kurtarmanın tek yolu 
budur. Ülkemizin önünü terörle, darbey-
le, kaosla kesemeyeceklerini anlayanlar, 
şimdi ekonomi silahını çekmiş durumda-
lar. Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte 
yüzde 11,1 büyümüşken bile hala kredi 
notlarımızla ilgili olumsuz değerlendirme-
ler yapılabiliyor olmasının başka bir izahı 
yoktur. Açıklanan büyüme rakamları ana 
muhalefeti rahatsız etti. Ana muhalefetin 
başındaki zatın, ülkede ne olup bittiğinden 
hiç haberi yok. Üstelik yap-işlet-devret sis-
temini de bilmiyor. Bu sistemde, devletin 
cebinden 1 kuruş çıkmadan yatırım yapı-
lıyor. Ama Bay Kemal bundan habersiz. 
İstanbul’a inşa edilen üçüncü havalimanı, 
Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü, şehir hastaneleri işte bu sistemle 
yapılıyor. 

Bugüne kadar önümüze çıkartılan tüm en-
gelleri, milletimizle birlikte aştık, bundan 
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sonra da aynı şekilde yolumuza devam 
edeceğiz. Ne diyor o güzel türkümüzde: 

“Kadir Mevlam senden bir dileğim var

Beni muhannete muhtaç eyleme

Eğer muhannete muhtaç eylersen

Akan deryalara gark eyle beni”

Evet, Rabbim ülkemizi, milletimizi, iş dün-
yamızı, çalışanlarımızı muhannete muh-

taç eylemesin. Rabbim, işadamlarımıza, 
esnaflarımıza, çalışanlarımıza bol ve bere-
ketli kazançlar nasip etsin. 

Bu duygularla bir kez daha İstihdam 
Şurası’nın başarılı geçmesini diliyor, istih-
dam seferberliğine katkı veren iş dünyamı-
za tekraren teşekkür ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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Değerli misafirler, sanat, edebiyat, kültür 
ve ilim dünyamızın kıymetli mensupları, 
Star Gazetesinin değerli çalışanları, sev-
gili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Necip Fazıl Ödülleri’nin 4’üncüsünde siz-
lerle bir kez daha beraber olmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum. 

Her biri mümtaz isimlerden oluşan 5 kişi-
lik jürimiz tarafından bu yılki Necip Fazıl 
Ödüllerine layık görülen; şiir dalında Sa-

Bizler Tepemize İnen 
Gökkubbeyi Daha Fazla 

Görmezlikten Gelemeyiz

Star Gazetesi 4. Necip Fazıl Ödülleri Töreni | İstanbul | 15 Aralık 2017
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yın Ahmet Murat’ı, hikaye-roman dalında 
Sayın Necip Tosun’u, fikir-araştırma da-
lında Sayın Ahmet Özalp’i, ilk eser dalında 
Betül Nurata ve Emre Ergin’i, uluslararası 
ödül alanında Bosnalı dostumuz Sayın Ce-
malettin Latiç’i ve saygı ödülünde de Sayın 
Prof. Dr. Teoman Duralı hocamızı tebrik 
ediyorum. Edebiyat, fikir, sanat dünyamı-
za eserleriyle katkıda bulunan bu kardeş-
lerimize ve hocamıza, gelecekteki çalışma-
larında da başarılar diliyorum. 

“Necip Fazıl” ismini taşıyan bir ödül almak 
öyle kolay değildir. Artık sizler, bu ismin ve 
ifade ettiği büyük davanın da sorumluluğu-
nu üstlenmiş bulunuyorsunuz. Elde ettiği-
niz paye ne kadar kıymetliyse, sorumluluğu 
da o kadar ağırdır. Sizlerin, aynı alanda ça-
lışan, üreten, mücadele veren gençlerimize 
örnek olacağınıza inanıyorum. 

Üstadla ilk tanışmam daha 18 yaşınday-
ken Milli Türk Talebe Birliği çatısı altında 
oldu. Ayrıca Üstadın konuşmacı olarak ka-
tıldığı Milli Gençlik Gecelerinde, kendisini 
takdim etme şerefine de nail oldum. Bu 
sayede Üstadın yakınında bulundum, hatı-
ralarını dinledim. Tabi Üstadın muhabbeti 
doyumsuzdu. 

Üstad, bizim dünyamıza çok farklı bir dina-
mizm ve heyecan kazandırdı. Bugün karşı-
mızda duranlar, bize saldıranlar o dönem-
de de işbaşındaydı. Bu cenaha kalemiyle 
karşı duran yegâne isim, Üstat Necip Fazıl 
Kısakürek’ti. Onları tek başına çökertiyor-
du. Biz dik durmayı ondan öğrendik. Hele 
hele hakkında açılan bir davada hakime 
verdiği bir cevap çok anlamlıdır. Üstad, 
“Senden bıktık” diyen hakime, “Siz hancı 

ben de bu davada yolcu oldukça, daha çok 
uğrarım buraya” şeklinde çok anlamlı bir 
cevap vermişti. İnşallah bizler de bu dava 
yolculuğuna, ayağımızı sabit, kadem tut-
mak suretiyle devam etmek durumundayız. 

Programımızın hemen başında seyrettiği-
miz filmde gördük ki, gençlik sadece yaş 
işi değildir; aynı zamanda ruh işidir. Ru-
hundaki ateşi diri olan, diri kalan herkes 
genç demektir. Necip Fazıl, son nefesine 
kadar ruhundaki ateşi diri tutmuş bir üs-
tadımızdı. Diğer yandan, biyolojik olarak 
daha yolun başında da olsa, adeta dünya-
nın yükünü omuzlamış, adlarına türküler 
yakılsa, destanlar yazılsa az gelecek nice 
gençlerimiz var. Onların örneklerini de 
filmimizde seyrettik. Rabbim, hepimizi 
inancıyla, davasıyla, heyecanıyla, azmiyle, 
enerjisiyle daima genç kalan, genç kalacak 
olan kullarından eylesin diyorum. 

Üstadın Ömrü Boyunca Beklediği 
İnkılabı Gerçekleştirmek  
İçin Çalışıyoruz

Sevgili dostlar, sevgili gençler,

Necip Fazıl üstadımız, hayatını Büyük Türki-
ye idealine adamıştı. Kendisi, Büyük Türki-
ye hedefini realite dışına çıkarmaya, Büyük 
Türkiye ümidini kaybettirmeye çalışanları 
da ağır şekilde eleştirmiştir. Üstad, bu yönde 
gayret gösterenleri, “Milletimizin ümit kapı-
larını sürgülemekle” itham etmiştir. 

Biz, 15 yıldır Büyük Türkiye’yi, Güçlü 
Türkiye’yi, kendisiyle birlikte tüm dostlarının, 
soydaşlarının, dindaşlarının, mazlumların ve 
mağdurların umut kapısı, güven kaynağı bir 
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ülkeyi inşa etmenin gayreti içindeyiz. Biz, 
Üstadın ömrü boyunca hep bekleyip durdu-
ğu o inkılap var ya, işte onu gerçekleştirmek 
için çalıştık, çalışıyoruz. Devlerin kıvranışına, 
cücelerin çırpınışına aldırmadan, tarihin en 
büyük iman devini ayağa kaldırmak için ge-
cemizi gündüzümüze katıyoruz. 

Eğer bugün içeriden ve dışarıdan sürekli 
saldırılara maruz kalıyorsak, iftiralara uğru-
yorsak, davamıza ve onun uğruna adadığı-
mız canımıza kast ediliyorsa, sebebi işte bu 
mücadeleden vazgeçmiyor oluşumuzdur. 
Şayet, tıpkı geçmişte hep yapılageldiği gibi, 
“otur” denildiğinde otursak, “sus” denildi-
ğinde sussak, “ver” denildiğinde versek, “al” 
denildiğinde alsak, inanın bana bu saldırı-
ların hiçbiriyle karşılaşmazdık. Ama biz, şu 
veya bu gücün ne dediğine değil, sadece ve 
sadece Allah’ın ne dediğine baktık, sadece 
ve sadece milletimizin ne dediğine baktık. 

Türk milleti olarak daha dünyaya son sözü-
müzü söylemedik. Milyarlarca Müslüman 
olarak da son sözümüz henüz ağzımızdan 
çıkmadı. Her şeyin bir zamanı olduğu gibi, 
bu büyük inkılabın da bir zamanı vardır. 

Az önce bize hitap eden Betül kızımıza bir 
hususu hatırlatmak istiyorum: “Dibe çakıl-
dık” diye bir tabir kullandı. Dibe çakılma-
dık, dibe çakılanlar başkaları. Biz şu anda 
tavan yapıyoruz. Ah o dönemleri bir yaşa-
mış olsaydınız, bugünü mukayese daha ra-
hat olacaktı. Rabbimize hamdolsun, nere-
den nereye geldik. Bugün dibe vuran değil, 
tırmanan bir nesil gözlemliyorum.

Bir yandan kendimizi güçlendirmenin, 
büyütmenin, o güne hazırlamanın müca-

delesini verirken, aynı zamanda her türlü 
haksızlığa, zulme, ahlaksızlığa karşı itiraz-
larımızı en yüksek perdeden dile getirmek-
ten de geri durmuyoruz. Çünkü elimizle 
düzeltemiyorsak, dilimizle, onunla da bir 
şey yapamıyorsak kalbimizle buğz etmemiz 
gerektiğini biliyoruz. Kalple buğz etmekten 
dille itiraz etme seviyesine çıktık, inşallah 
en kısa sürede haksızlıkları elle düzelte-
ceğimiz günleri de göreceğiz. Bunun ilk 
adımlarını atmaya da başladık. Suriye’de 
tüm Müslümanların geleceğini yakından 
ilgilendiren senaryoyu bozan biz olduk. 
Şimdi Kudüs üzerinden tüm Ortadoğu’yu, 
tüm Müslümanları hedef alan yeni bir sal-
dırı başladı. Bu konuda da ilk adımları at-
tık, inşallah devamını da getireceğiz. Kudüs 
giderse Medine’yi koruyamayız, Medine gi-
derse Mekke’yi koruyamayız, Mekke gider-
se Kabe’yi de kaybederiz. 

Unutmayınız, Kudüs demek İstanbul de-
mektir, İslamabad demektir, Jakarta de-
mektir. Medine demek Kahire demektir; 
Şam demek, Bağdat demektir. Kâbe de-
mek, tüm Müslümanlar olarak hepimizin 
şerefi, namusu, onuru, haysiyeti, varlık 
gayesi demektir. Biz bunların hiçbirinden 
vazgeçemeyiz. Allah’ın emrine ve ecdadın 
emanetine sahip çıkmak için ne gerekiyor-
sa yapacağız. 

Bozuk Düzene Karşı  
Mücadele Edeceğiz

Kardeşlerim,

Dünyanın düzeni bozuktur. Bu bozuk dü-
zen, gün geliyor, kıyıya vuran masum Su-
riyeli bedeni olarak karşımıza çıkıyor. Bu 
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bozuk düzen, gün geliyor, evi başına yıkı-
lan, tüm hakları ellerinden alınan Filistinli 
olarak karşımıza çıkıyor. Bu bozuk düzen, 
gün geliyor, yurtlarından topluca sürgün 
edilirken nehirlerde, bataklıklarda son 
nefeslerini veren Arakanlılar olarak kar-
şımıza çıkıyor. Bu bozuk düzen, gün ge-
liyor, çocuğuyla birlikte kendine güvenli 
bir yer ararken ayağına çelme takılıp yere 
yuvalanan mülteci olarak karşımıza çıkı-
yor. Bu bozuk düzen, gün geliyor, açlıktan 
bir deri bir kemik kalmış, bir yudum su 
için saatlerce yürümek zorunda kalan Af-
rikalı olarak karşımıza çıkıyor. Bu bozuk 
düzen, gün geliyor, dünyanın en gelişmiş 
ülkelerinin sokaklarında hayatlarını biça-
re sürdürmeye çalışan evsizler olarak kar-
şımıza çıkıyor. Velhasıl, kafamızı ne yana 
çevirsek, bu bozuk düzenin bir emaresiyle 
karşılaşıyoruz. Düzen bozuk olabilir ama 
bizim buna rıza gösterme mecburiyetimiz 
yoktur. Biz susmuyoruz, Arakanlı Müslü-
man kardeşlerimiz için her şeyi yapıyoruz. 

Üstadın kalplerimize nakşettiği itiraz ve 
mücadele aşkıyla, bu bozuk düzene kar-
şı mücadele edeceğiz. Bunun için, önce 
kendimizden başlayarak, milletimizi, tüm 
Müslümanları, tüm insanlığı bu doğrultu-
da harekete geçirmeliyiz. Üstadın sesleni-
şiyle diyoruz ki;

“Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak

Haykırsam, kollarımı makas gibi açarak

Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden

Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden”

Bizler millet, ümmet ve insanlık olarak 

tepemize inen gökkubbeyi daha fazla gör-
mezlikten gelemeyiz. Fert fert üzerimize 
düşeni yaptığımızda millet olarak; millet-
ler olarak üzerlerimize düşenleri yaptığı-
mızda insanlık olarak bu sıkıntıları aşaca-
ğımıza inanıyorum. Bu adımları attıkça, 
Üstadın müjdesine her gün biraz daha yak-
laştığımızı göreceğiz. Ne diyor Üstad:

“O gün bir kanlı şafak, gökten üflenen ateş;

Birden, dağın sırtında atlılar belirecek.

Atlılar put şehrine gediklerden girecek;

Bir şehir ki, orada insan ayak üstü leş.

Yalnız iman ve fikir; ne sevgili ne kardeş;

Bir akıl gelecek ki, akıllar delirecek.

Ve bir devrim, evvela devrimi devirecek.

Her şey birbirine denk, her şey birbirine eş.

Fertle toplum arası kalkacak artık güreş;

Herkes tek tek sırtına toplumu bindirecek.

Gökler iki şakkolmuş haberi bildirecek.

Müjdeler olsun size; doğdu batmayan güneş!”

Evet, batmayan güneşin doğuşuna inşallah 
az kaldı. 

Bu duygularla bir kez daha 4’üncü Necip 
Fazıl ödüllerini kazanan sanat ve fikir in-
sanlarımızı tebrik ediyorum. Star Gaze-
tesine, Üstadın adının yaşatılmasına bu 
güzel etkinlikle katkıda bulunduğu için 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla. 
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Değerli akademisyenler, değerli hocalarım, 
bilim camiamızın kıymetli mensupları, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.

Bu anlamlı tören münasebetiyle siz say-
gıdeğer bilim insanlarımızı Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesinde ağırlamaktan büyük 

bahtiyarlık duyuyorum. Milletin Evini 
teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum. 2017 Yılı TÜBİTAK 
Ödüllerini tevdi edeceğimiz hocalarımızı, 
bilim insanlarımızı tebrik ediyor, kendi-
lerine şahsım ve milletim adına en kalbi 
şükranlarımı sunuyorum. Ödüllerin tes-
pitinde gösterdikleri gayret ve hassasiyet 

Kendi Teknolojimizi  
Üretmezsek, Gerçek Manada 

Bağımsız Olamayız

2017 Yılı TÜBİTAK Ödülleri Tevdi Töreni | Ankara | 28 Aralık 2017
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için TÜBİTAK’ı, Sayın Başkan ve ekibini, 
TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun kıymetli üye-
lerini de ayrıca kutluyorum. Yarım asırdan 
fazladır devam eden bu güzel geleneğin 
inşallah bundan sonra da prestijine prestij 
katarak devam edeceğine inanıyorum. 

Bu sene 4 bilim ödülü ve 11 teşvik ödülü 
verildi. Yapılan titiz değerlendirmeler so-
nucunda bu yıl bilim kategorisinde ödüle 
layık görülen; Temel Bilimlerde İstanbul 
Üniversitesinden Prof. Dr. Reşat Apak ile 
Bilkent Üniversitesinden Doç. Dr. Fatih 
Ömer İlday’ı, Mühendislik Bilimlerinde 
Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Ömer 
Civalek’i, Sosyal Bilimlerde Koç Üniversi-
tesinden Prof. Dr. Sumru Altuğ’u gönülden 
tebrik ediyorum.

Ayrıca Teşvik Ödülleri kategorisinde ödül 
tevdi edeceğimiz; Temel Bilimler alanında 
Prof. Dr. Şule Erten Ela, Doç. Dr. Filiz Kura-
lay ve Doç. Dr. Önder Metin’i…

Mühendislik Bilimleri alanında Prof. Dr. 
Serkan Eryılmaz, Doç. Dr. Vehbi Çağrı 
Güngör, Doç. Dr. Tuğba Ölmez Hancı, Doç. 
Dr. Cem Sevik ve Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız’ı…

Sosyal Bilimler alanında Doç. Dr. Reşat Ba-
yer, Doç. Dr. Seda Ertaç Güler ve Doç. Dr. 
Ebru Kaya’yı yürekten kutluyorum.

Kıymetli hocalarımızın tamamına bundan 
sonraki çalışmalarında Allah’tan muvaf-
fakiyetler diliyorum. Kendilerinden ülke-
mizin önünü açacak, bilim dünyasına yön 
verecek çok daha büyük başarılar bekledi-
ğimizi özellikle ifade etmek istiyorum.

Değerli misafirler, kıymetli hocalarım,

Bilgi kendine bigâne kalan kişileri ve top-
lumları affetmez. Bir milletin istikbali bilgi 
kaynaklarıyla kurduğu ilişkinin niteliğine 
bağlıdır. Kitapla, kalemle, ilimle bağı güç-
lü olan toplumların uzun yıllar boyunca 
varlıklarını idame ettirdiklerini görüyo-
ruz. Öte taraftan, bu bağ ne kadar zayıfsa, 
o milletin ayakta kalma şansı da o derece 
zayıftır. Bu gerçeğin en yakın şahidi bizzat 
kendi tarihimizdir. Kendi mazimize baktı-
ğımızda ecdadın inkişaf, yani yükseliş dö-
nemlerinin aynı zamanda ilmi açıdan da 
yeninin öncülüğünü yaptıkları dönemlere 
tekabül ettiğine şahit oluyoruz.

Fatih Sultan Mehmet,  
Kendi Döneminin En Büyük  
AR-GE‘cisidir

Ecdat at üstünde kılıçla sınırlarını 
Asya’dan Avrupa’ya ve Afrika’ya genişle-
tirken, bunu çok güçlü bir ilmi, kültürel 
ve siyasi birikimle de desteklemiştir. Bu 
hafta içerisinde Sudan, Çad ve Tunus’a 
yaptığımız ziyarette ecdadın eserlerini gö-
rünce gururlandım. Ayrıca bir taraftan da 
üzüldüm. Çünkü Batı, oraları yerle yeksan 
etmiş. Bu eserlerin restorasyonuna talip 
olduğumuzu muhataplarımıza ifade ettik. 
Sağolsunlar kabul ettiler. 

Beytül Hikme’yi anlamadan Abbasileri, 
Nizamiye Medreselerini bilmeden Sel-
çukluları, İznik’ten Bursa’ya, Rumeli’den 
İstanbul’a İmparatorluğun dört bir yanı-
nı süsleyen Osmanlı Medreselerini anla-
madan da cihan devleti olmanın sırrını 
çözemeyiz. Semerkant, Buhara, Bağdat, 
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İsfahan, Konya, Kahire, Şam, Timbuktu, 
Gırnata, Kurtuba, İstanbul ve Medine, sa-
dece kendi alimlerini yetiştirmekle kalma-
mış, dönemlerinin alimlerini de cezbetmiş-
tir. Abbasilerin altın çağlarını yaşadıkları 9 
ve 10’uncu yüzyıllar, aynı zamanda döne-
min en ünlü bilimler akademisi diyebile-
ceğimiz Beytül Hikme’nin de Avrupa, Asya 
ve Afrika kıtasının farklı köşelerinden ilim 
talebelerini bir mıknatıs gibi çektiği yıllar-
dır. Beytül Hikme’de daha 9’uncu yüzyılda 
araştırmalar sonucu dünyanın çevresinin 
8 bin fersah yani 38 bin 400 kilometre ol-
duğunu tespit edilir. Aynı şekilde burada 
çizilen dünya haritasının, Batlamyus’un 
hatirasından çok daha kapsamlı, çok daha 
doğru olduğu kabul edilir.

Benzer ilmi keşiflerin Selçuklu ve 
Osmanlı’da da olduğunu görüyoruz. Yal-
nızca ilim erbabı değil, birçok sultan ve 
hükümdar da farklı buluşlara, yeniliklere 
imza atmıştır. Fatih Sultan Mehmet bunun 
en güzel, en somut örneğidir. Günümüzün 
ifadesiyle Fatih Sultan Mehmet Han, kendi 
döneminin en büyük AR-GE‘cisidir. İstan-
bul sadece silahla, güçle, askeri kuvvetle 
fethedilmemiştir. İstanbul, aynı zamanda 
Fatih Sultan Mehmet Han’ın askeri alan-
lardaki AR-GE ve yenilikçi kabiliyetiyle de 
alınmıştır. Tasarımını bizzat kendisinin 
yaptığı şahi topları, top döküm teknoloji-
sinde zamanının en az 100 yıl ilerisinde 
bir teknolojiye sahipti. Hezarfen Ahmed 
Çelebi, daha 1632 yılında kanata ben-
zer bir araçla, 3358 metre uçarak, Galata 
Kulesi’nden Üsküdar’daki Doğancılar’a 
inmeyi başarmıştı. Piri Reis, 1513 ve 1528 
yıllarında çizdiği iki dünya haritası da ken-
di döneminin fersah fersah ilerisindeydi. 

Piri Reis bu haritalarında Amerika Kıtası, 
Atlantik Okyanusu, Afrika kıyılarını ve 
diğer pek çok ayrıntıyı büyük bir isabetle 
çizebilmişti. Bu topraklar asırlar boyu İbni 
Sina’dan Farabi’ye, Attar’dan Hayyam’a, 
Ali Kuşçu’dan Harezmî’ye, Cabir’e kadar 
dünya bilim tarihine yön veren çok sayıda 
ilim adamı yetiştirmişti.

Değerli hocalarım,

Peki, yüzyıllarca sayısız yeniliğe imza atmış 
bir ecdadın torunları olarak neden mevzi 
kaybettik? Nasıl oldu da bilim ve teknoloji 
konusunda geriye düştük? Kimileri buna 
maddiyat diyor. Bazıları problemi beşeri 
sermayede, yani kaht-ı rıcalde arıyor. Bir 
kısmımız sorunun kaynağı olarak devleti 
veya akademiyi gösteriyor. Çoğunluk ise 
bütçe rakamlarıyla meseleyi açıklamaya 
çalışıyor. Elbette bu sayılanların tamamı-
nın belli oranda etkisinin olduğunu doğru-
dur. Ancak son iki asırda yaşadığımız geri 
kalmışlığı yalnızca maddiyatla, bütçeyle 
veya insan kaynağıyla açıklamak hatalı bir 
yaklaşım olacaktır. 

Başarının Anahtarı  
Özgüven Sahibi Olmaktır

Ben, burada temel sıkıntının zihniyet 
meselesi olduğunu düşüyorum. Evet biz 
mücadeleyi önce zihinlerimizle ve gönül-
lerimizde kaybettik. Bu süreçte en büyük 
hatayı özgüvenimizi, kendimize olan itima-
dımızı, başarabileceğimize dair inancımızı 
törpüleyerek yaptık. Okullarda çocukları-
mıza senelerce neden yapamayacaklarını 
öğrettik. Onlara “Yeni işler çıkararak sakın 
başınıza dert açmayın” dedik. Öyleki “İcat 
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çıkarma” , “Eski köye yeni adet getirme” 
ifadeleri olmusuz birer deyim olarak dili-
mize yerleşti. Öğrencilerin zor sorularla 
kafa konforumuzu bozmasından çekindi-
ğimiz için genellikle onlardan statükoya 
boyun eğmesini istedik. Eğitim sistemi-
miz kendinden utanan, tarihinden, kimli-
ğinden, inancından hicap duyan nesiller 
yetiştirmeye ayarlanmıştı. Bunun neticesi 
olarak batı karşısında ezik, ilerlemeyi ba-
tıya öykünmekte gören, öte yandan kendi 
değerlerine karşı da nobran kuşaklar ye-
tişti. Farabi dediğinizde, Ali Kuşçu dedi-
ğinizde, Piri Reis dediğinizde, hafife alan, 
bilimin merkezi olarak sadece batıyı gö-
ren hastalıklı bir anlayış zihin dünyamıza 
hâkim oldu. İnsanı formatlayan bir eğitim 
sistemi içerisinde sürekli olarak bize hep 
umutsuzluk, karamasarlık pompalandı.

Oysa başarının sırrı önce yapabileceğine 
inanmaktır. Başarının anahtarı özgüven 
sahibi olmak, kendi kabiliyetlerinin far-
kına varmaktır. Her zaman ifade ettiğim 
gibi; iman varsa Allah’ın izniyle imkân da 
vardır. İnanç ve sabır tekeden süt çıkartır. 
İnsanı büyük yapan haslet cüssesinin değil 
düşüncesinin cesametidir.

Değerli hocalarım,

Bize lazım olan sadece tarihimizden ve ec-
dadımızdan miras kalan özgüvendir. Bize 
lazım olan, taklit, takip etmek değil; geç-
mişte olduğu gibi bugün de, bu toprakla-
rın bereketinin gereğini yapmaktır. En bü-
yük ihtiyacımız para, petrol, elmas ve silah 
değil, başarabileceğimize inanmaktır. Şu 
anda petrolü ve parası olanların çok çok 
önündeyiz. Petrol ve para işi halletmiyor. 

Kudüs meselesinde dolarlar işe yaradı mı? 
Yaramadı. Birleşmiş Milletler’de onca teh-
dide rağmen 128 ülke ABD’ye, “Sen, benim 
irademi satın alamazsın” dedi. 

Biz son 15 yıldır işte sürekli karamsarlık 
aşılayan bu anlayışı değiştirmek için de 
mücadele veriyoruz. Çiftçimizin, memu-
rumuzun, diplomatlarımızın, akademis-
yenlerimizin, bilim insanlarımızın, kadı-
nımızın-erkeğimizin yani toplumun tüm 
kesimlerini başarıya inandırmaya çalışıyo-
ruz. Gençlerimizin her şeyden önce kendi-
lerine güvenmelerini hedefliyoruz. 

Burada önemli bir hususa dikkat çekece-
ğim. Yanlış internet kullanımı ve teknoloji 
bağımlılığı gençlerimiz için tehlikeli bo-
yutlara ulaştı. Duyguların elimizdeki tele-
fonun esiri haline gelmesi, bizler için çok 
büyük bir tehdittir. Bu tehlikeden kurtul-
mamız lazım. 

Sanayicimize, tüccarımıza, iş erbabımıza 
şayet gerçekten gayret gösterirlerse hedefle-
rine ulaşabileceklerini anlatıyoruz. Bu ülke-
de çabalayan, emek veren, zihin ve alınteri 
döken herkes gayesine ulaşabilir. Bizim bu 
özgüvene sahip olmamız, yetişen nesillere 
de bu özgüveni aşılamamız gerekiyor.

Allah’a hamdolsun bugün, her bakımdan 
15 yıl öncesiyle karşılaştırılamayacak bir 
ülkeye sahibiz. Bugün Türkiye, hiç olma-
dığı kadar yeni fikirlere, yeni tecrübelere 
açık, başarının takdir edildiği ve ödüllen-
dirdiği bir ülke haline gelmiştir. Hükü-
metlerimiz döneminde aldığımız önemli 
mesafede, bilime, bilim insanlarına, AR-
GE’ye verdiğimiz değerin büyük payı var-
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dır. AR-GE merkezi sayısını 16’dan 762’ye 
çıkardık. Tasarım merkezi sayısını 7’den 
138’e yükselttik. 2010 yılında AR-GE ve 
Tasarım Merkezlerinde 10 bin kişi çalı-
şırken, bugün bu merkezlerde 45 bin kişi 
istihdam ediliyor. Yine AR-GE ve Tasarım 
merkezlerinde, 27 bine yakın tamamlanan 
veya devam eden proje bulunuyor. Bilimin 
sanayi ile buluşmasının en önemli araç-
larından biri olan, Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerinde de, çok büyük mesafe aldık. 
2002 yılında, sadece 5 adet Teknoloji Ge-
liştirme Bölgesi varken, bugün 55’i faal, 
14’ü yapım aşamasında toplam 69 Bölgeye 
ulaştık. Teknokentlerimizde 5 bine yakın 
firma faaliyet gösteriyor.

Taklit Eden, Hep Bir Adım  
Geride Olmaya Mahkûmdur

Türkiye, bugün geldiğimiz noktada, 2002 
yılına göre 16 kat daha fazla patent başvu-
rusu, 3 kat daha fazla marka başvurusu ve 2 
kat daha fazla tasarım başvurusu yapılan bir 
ülke konumundadır. Konya, Kocaeli, Bursa, 
Kayseri ve Elazığ’da Bilim Merkezleri kur-
duk. 2018 yılı sonunda Antalya ve Üsküdar’ı 
da inşallah bu halkaya dahil ediyoruz.

İlk milli yer gözlem uydumuz olan GÖK-
TÜRK 2 uzaydaki 5’inci yılını bu ay so-
nunda başarıyla tamamlıyor. Çok yüksek 
çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarımızı kar-
şılamak üzere IMECE Yer Gözlem Uydusu 
projesine 2017 yılı itibarıyla başladık. İlk 
milli haberleşme uydumuz olacak olan 
TÜRKSAT 6A’nın üretimi de 2020’de ta-
mamlanacak. Milli Yer İstasyonu Geliştir-
me Projesi’ni 2019 yılında bitirmeyi arzu 
ediyoruz. Elbette geldiğimiz noktalarla 

yetinmeyecek, kuracağımız uzay üssüyle 
kendi uydumuzu da fırlatmanın yolunu 
arayacağız.

Sizlerin de takip ettiği üzere iki ay önce 
TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ projemizin 
startını verdik. Bu projenin aşamalarını 
yakından takip ediyoruz. İnşallah hedefle-
ğimiz şekilde milletimizi senelerdir hayali-
ni kurduğu otomobiliyle buluşturacağımı-
za inanıyorum.

Kıymetli hocalarım,

Taklit eden, hep bir adım geride olmaya 
mahkûmdur. Bizim artık, takip etmekten, 
taklit etmekten çıkıp, öne geçmeye, takip 
ve taklit edilen olmaya ihtiyacımız var. Bi-
zim artık, bize çizilen sınırları, zihnimize 
vurulan prangaları parçalayıp atmamız 
gerekiyor. Bu millet, tarihi şanlı zaferlerle 
dolu, çağ açıp-çağ kapatan ecdadın torunu 
olan asil bir millettir. Milletimiz 15 Tem-
muz gecesi, Istiklal Marşını sadece söyle-
mekle kalmamış, bizzat yaşamıştır:

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda

Evet, o gece milyonlarca kardeşimiz işte 
böyle diyerek istiklali için tanklara, ölüm 
kusan silahlara meydan okumuştur. Hepi-
miz böyle bir milletin mensubu olmaktan 
daima gurur duyuyor, Rabbimize hamd 
ediyoruz. 15 Temmuz gecesi göğsünü 
namlululara siper eden bu insanlara layık 
olmak için daha fazla gayret göstermemiz 
gerekiyor. 
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Son yaşadığımız hadiseler bize şu gerçeği 
sık sık hatırlatıyor. Bugün borç alan yarın 
emir de alır. Kendi teknolojimizi üretmez-
sek, kendi ürünlerimizi yapmazsak, ger-
çek manada bağımsız olamayız. Siyasi ba-
ğımsızlık, ekonomik ve teknolojik açıdan 
desteklenmedikçe kâğıt üzerinde kalmaya 
mahkûmdur. Şayet Türkiye bugün bağım-
sızlığından zerre kadar taviz vermiyorsa, 
bu ekonomiden üretime, teknolojiden sa-
vunmaya sanayiine kadar farklı alanlarda 
elde ettiğimiz mesafe sayesindedir. İnşal-
lah sizlerin projeleriyle bu başarı çıtasını 
daha da yükselteceğimize inanıyorum. 

Sizlerden Türkiye’nin önünü açacak, bu 
millete ufuk kazandıracak, heyecan ka-
zandıracak yeni projeler bekliyoruz. Cum-
hurbaşkanlığı olarak sizleri desteklemeye, 
ilmi ve akademik çalışmalarınızda daima 
yanınızda olmaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bir kez daha 2017 Yılı TÜBİTAK Ödülleri-
ni vereceğimiz hocalarımızı, bilim insanla-
rımızı tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda 
Rabbimden sizlere başarılar diliyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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Değerli misafirler, Adalet Bakanlığı Teşki-
latımızın kıymetli mensupları, değerli aka-
demisyenler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum.

Adalet Şûramızın başarılı geçmesini, hu-
kuk birikimimizin zenginleşmesine, yeni 
adalet politikalarının oluşturulmasına 
katkı sağlamasını temenni ediyorum. Otu-
za yakın farklı disiplinden bilim ve alan 

insanının görüşleriyle, düşünceleriyle, 
tenkitleri ve teklifleriyle yer alacakları 
şûramızın, hepimiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Şûranın düzenlenme-
sinde ve oturumlarda emeği geçen herkese 
şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Bizim medeniyetimiz adalet üzerine ku-
rulmuştur. Arapça’daki ADL, Türkçedeki 

ABD’nin Zarrab Davasındaki 
Kararlarına Saygı Duymuyorum

Adalet Şûrası | Ankara | 10 Ocak 2018



Recep Tayyip ERDOĞAN

130

TÖRÜ kelimeleri, adalet kavramının kök-
lerini oluşturur. Devleti yönetenlerin bi-
rinci vazifesi adaleti sağlamaktır. Nitekim 
Kur’an-ı Kerim’de, “Allah adaleti, ihsanı ve 
yakınlara yardım etmeyi emreder” buy-
ruluyor. EL-ADL lafzı, Rabbimizin 99 ismi 
celilinden biridir. Bir gün adaletle hükmet-
meyi bir yıllık nafile ibadetten üstün gören 
Peygamber Efendimiz, “Allah adil olanları 
sever” buyuruyor. Hazreti Ömer’i, devlet 
yönetimindeki adaleti ve sorumluluk duy-
gusuyla hatırlıyoruz. Dolayısıyla, dinimizin 
biz inananlara yüklediği en önemli sorum-
luluklardan biri de adaletle davranmaktır. 

Batı ülkelerindeki özgürlük ve demok-
rasi arayışlarına baktığımızda, hepsinin 
de adalet temelli olarak ortaya çıktığını 
ve geliştiğini görürüz. Kendi tarihimizde 
de, adaletle davranan devlet adamlarının 
hayırla yâd edildiğini görürüz. Selçuklu 
ve Osmanlı döneminin adalet kurumları, 
çağlarının çok ötesinde bir anlayışı ifade 
ediyordu. Eğer bugün 600 yıl çok geniş 
bir coğrafyada hüküm sürmüş Osmanlıy-
la ilgili yüzümüzü kızartacak, başımızı 
öne eğdirecek en küçük bir olumsuzluk 
yoksa, bunun sebebi, devletin adalet üzere 
yönetilmiş olmasıdır. Bugün Osmanlı’nın 
çekildiği coğrafyalarda yaşanan acılar, zu-
lümler, katliamlar, insanlık suçları, hep 
adaletsizliğin eseridir. 

Hukuk başkadır, kanun başkadır, adalet 
başkadır. Adaletin tesisine hizmet etme-
yen hukuk da, kanun da toplum nezdinde 
hükümsüzdür. Kağıt üzerinde kalan ka-
nunların ne anlama geldiğini, en iyi siz hu-
kukçularımız bilirsiniz. Ülkemizde uzun 
bir dönem, işte böyle bir “Kâğıt üzerinde 

hukuk” dönemi yaşanmıştır. Şimdi sizler-
le, merhum Abdurrahim Karakoç’un, bir 
dönem hepimizin hafızalarına adeta kazı-
nan, hepimizin kendini bulunduğu bir şii-
rini paylaşarak, ne demek istediğini anlat-
maya çalışacağım:

Gene tehir etme üç ay öteye 

Bu dava dedemden kaldı hâkim beğ. 

Otuz yıl da babam düştü ardına 

Siz sağ olun, o da öldü hâkim beğ.

Kırk yıl önce; yani babam ölünce

Kadılıklar hâkimliğe dönünce

Mirasçılar tarla, takım bölünce

İrezillik beni buldu hâkim beğ.

Yaşım yetmiş iki, usandım gel-git

Bini buldu burda yediğim zılgıt 

Eğer diyeceksen: bana ne, öl git! 

Oğlumun bir oğlu oldu hâkim beğ.

Kabahat sizde mi, kanunlarda mı? 

Şaşırdım billâhi yolu yordamı. 

Kızma sözlerime alam kadanı 

Sıkıntıdan içim doldu hâkim beğ.

Evet, sıkıntıdan milletimizin içini işte böy-
le dolduran bir adalet işleyişine rıza göste-
rebilmemiz mümkün değildir. Onun için 
de, imkân bulduğumuzda hemen bu konu-
yu önceliklerimizin en başlarına aldık. 
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UYAP Gibi Çok Önemli Bir 
Mekanizmayı, Maalesef 
FETÖ’cülere Kaptırdık

Değerli arkadaşlar, 

Milletimiz, “Şeriatın, yani adaletin kestiği 
parmak acımaz” der. Dikkat ediniz, bura-
daki sınırsız teslimiyet duygusu, ağır-ak-
sak işleyen hukuk sistemine değil, hakiki 
adalete karşıdır. Bunun için gerek kanun 
yaparken, gerekse onu uygularken, mi-
henk noktamızın daima adaletin tesisi ol-
ması gerekiyor. Şöyle bir geçmişe doğru 
baktığımızda ne zaman adalete sıkı sıkıya 
sarılmışsak, o zaman yükseldiğimizi, güç-
lendiğimizi, huzurlu ve müreffeh bir top-
lum haline geldiğimizi görüyoruz. Ne za-
man adalet yolundan ayrılmışsak da, işte 
o zaman gerilemiş, zayıflamış, iç ve dış so-
runların ağırlığı altında ezilmişizdir. 

Bunun için, 2001 yılında arkadaşlarımızla 
bir araya gelip yeni bir siyasi hareket kur-
mak istediğimizde, ismi için, hiç tereddüt 
etmeden seçtiğimiz kavramların en başın-
da “adalet” geliyordu. Yaptığımız gözlem-
ler ve araştırmalar sonucunda milletimi-
zin “adalet” ve “kalkınma”ya olan hasretini 
gördüğümüz için, partimizin adını Adalet 
ve Kalkınma Partisi olarak belirledik. AK 
Parti kısaltmasıyla da, bu iki kavramı ade-
ta taçlandırdık. 

Hükümete gelir gelmez de ülkemizi eğitim, 
sağlık, adalet ve emniyet üzere kalkındır-
ma kararı aldık. Bununla birlikte, adalet 
ile zulüm arasındaki ince çizginin, adale-
tin tesisini fevkalade zorlaştıran bir husus 
olduğunu biliyoruz. Örneğin, bir çiçeği, bir 

ağacı sularken adalet üzere hareket eder-
ken, aynı suyu bir dikene vermek zulüm 
yoluna sapmak demektir. Konfüçyüs, “Ada-
let kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri 
kalan her şey onun etrafında döner” diyor. 
Bunun için bizim ülkemizin adalet kurum-
larının duvarlarında “Adalet mülkün te-
melidir” diye yazar. “İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın” anlayışı da, temeli adalet olan bir 
yönetim özleminin ifadesidir. 

Tüm bu zorlukları bilerek, adaletin tesisi 
için 15 yıldır çalışıyoruz. Bu alanda, temel 
kanunların yenilenmesinden geleneksel 
mimariye sahip modern adliye binalarının 
inşasına, Ulusal Yargı Ağı UYAP’ın kurulu-
şuna kadar, Cumhuriyet tarihinin en bü-
yük reformlarını gerçekleştirdik. Burada 
bir özleştiride bulunmak istiyorum. Ger-
çekleştiremediğimiz bir husus var. UYAP 
gibi çok önemli bir mekanizmayı, maalesef 
FETÖ’cülere kaptırdık. UYAP’ı kendi sinsi 
emelleri için çok acımasızca kullandılar. 
En büyük zulmü UYAP üzerinden icra etti-
ler. Anayasa Mahkemesine bireysel başvu-
ru imkânı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve 
İstinaf Mahkemeleriyle iki dereceli yargı-
lama sistemine geçilmesi de, adaletin daha 
kâmil manada tesisi için attığımız adım-
lar arasındadır. İnşallah, önümüzdeki dö-
nemde bu çalışmalarımızı, yeni yönetim 
sisteminin inşasını da fırsat bilerek, daha 
kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Her şey yolunda giderken adaletle davran-
mak nispeten daha kolay olabilir. Zor olan, 
sıkıntılı anlarda, kriz dönemlerinde aynı 
davranışı sergileyebilmektir. Tabii şu anda 
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biz 1. Adalet Şûrası’nı yapıyoruz. Bu Şura 
gerçekten çok önemlidir. Zira Rabbi’miz 
“Bütün işlerinizde müşavere ediniz. Ken-
di aranızda müşavereyle, istişareyle hare-
ket ediniz” buyuruyor. Ecdadımız şimdiki 
Danıştay’ı, Şûra-yı Devlet ismiyle kurmuş-
tu. Şûra-yı Devlet, şûra mekanizmasıydı. 
Zaman zaman Danıştay Başkanımız Zer-
rin Hanımla görüşmelerimizde hep bunla-
rı konuşuyoruz. Zerrin Hanım, “Danıştay 
olarak devletimize nasıl yardımcı olabi-
liriz” şeklindeki hassasiyetlerini hep dile 
getirir. Çünkü Danıştay’ın kuruluş sebebi 
budur, yani devlete yardımcı olmaktır. 

Rıza Zarrab Davasının  
Hukukla Alakası Var mı?

Yine merhum Karakoç’un deyimiyle “Ada-
vetle, yani düşmanlıkla, adalet yanyana 
yürümez.” Biz, 15 Temmuz gibi tarihimizin 
en alçak darbe girişimi sırasında, karşımız-
dakiler gözlerini kırpmadan uçaklarıyla, 
helikopterleriyle, tanklarıyla, tüfekleriyle 
milletimizi katlederken, devletimizi ele 
geçirmeye çalışırken dahi adaletten ayrıl-
mamış bir ülkeyiz. Darbe girişimi gibi dün-
yanın en kuralsız, en vahşi saldırısını dahi 
hukuk devleti ilkelerinden ayrılmadan bas-
tırabilecek dünyada başka bir ülke, başka 
bir millet tanımıyorum. 15 Temmuz gece-
sinde ve ertesinde hepsinin adeta iyot gibi 
yaklaşımları ortaya çıktı. Hiç kimse kalkıp 
da “Bize ne düşüyor” demedi. Ama kendi 
ideolojilerini paylaşan birilerine yönelik 
Türkiye’de yargı bir karar vermeye kalksa, 
bununla ilgili olarak hemen bizi hesaba 
çekerler. Aynı şeyi biz sizden talep ediyor 
muyuz? Ülkeme darbe yapanlar senin ül-
kene geliyor, onları koruma altına alıyor ve 

bize iade etmiyorsun. Bunlarda adalet yok, 
adalet bizdedir. Bunlar ahkam kesmesinler, 
neler yaptıkların gayet iyi görüyoruz.

İşte en son Amerika’yı Rıza Zarrab dava-
sında gördük. Bu davanın hukukla alakası 
var mı? Bu davada tamamıyla siyasi bir ka-
rarı çok net alabiliyorlar. Ülkemden sene 
1999’da kaçıp giden o malum teröristi ise 
beslemeye devam ediyorlar. Bu teröristi 
bize iade etmiyorlar. ABD bizden 12 terö-
risti istedi, onları hemen iade ettik. Ama 
hakkında 4500 klasör dolusu suç bulunan 
teröristi bize vermiyorlar. Ama Zarrab da-
vasında verilen siyasi kararla Türkiye’ye 
meydan okumaya yöneliyorlar. Bunların 
bu tür kararlarına inanmıyorum, saygı da 
duymuyorum. 

İşte Darbe girişiminin anlaşıldığı saatlerden 
itibaren, bu ülkenin gerçek savcıları, gerçek 
hakimleri, gerçek adli personeli harekete 
geçmiş, sistem işlemeye başlamıştır. Darbe-
ciler hakkında derhal soruşturmalar açıl-
mış, gözaltı emirleri verilmiş, şehit edilen, 
yaralanan vatandaşlarımızın hakları, devle-
timizin çiğnenen hukuku ve onuru koruma 
altına alınmıştır. Buradan, 15 Temmuz’da 
gösterdikleri dik ve onurlu duruş için sav-
cısıyla, hakimiyle, kalemiyle, zabıt katibiyle 
ve diğer tüm personeliyle, tüm adalet teşki-
latımıza teşekkür ediyorum. 

15 Temmuz’da, Cumhuriyet tarihimizde ilk 
defa, yargımız, darbecilerin, vesayetçilerin, 
gücün değil milletin yanında yer almıştır. 
Evet, 1960 darbesinde, 1980 darbesinde, 28 
Şubat’ta, daha sonra FETÖ’nün kumpasla-
rı sırasında yaşananlardan aldığı derslerle 
yargımız, 15 Temmuz’da safını, adına karar 
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verdiği milletin yanı olarak belirlemiştir. 
15 Temmuz sonrası da, kendi içindeki FE-
TÖ’cüleri temizleme konusunda en kararlı 
ve tavizsiz adımları atan kurumumuz yine 
adalet teşkilatımız olmuştur. Bugüne kadar 
4 binin üzerinde FETÖ’cü hakim-savcı gö-
revden uzaklaştırılarak, kurumun üzerin-
deki kara bulutlar dağıtılmıştır. 

FETÖ’nün sadece ahlak değil, akıl sınırla-
rını da zorlayan yöntemlerine, hilelerine, 
tuzaklarına karşı adalet teşkilatımızın gös-
terdiği güçlü duruş, gerçekten çok önem-
lidir. Bylock konusunda ortaya çıkartılan 
Mor Beyin uygulaması, bunun en somut 
örneklerinden biridir. Örgüt, sırf bu uy-
gulamayla tespit edilen terör örgütü üye-
lerinin suçlarını gizlemek için, 11 binin 
üzerinde masum insanı ateşe atmaktan 
çekinmeyecek bir yönteme başvurmuştur. 
Farklı uygulamaların arkasına gizledikleri 
kodlarla, bu insanları bylock’un sitesine 
yönlendirmişlerdir. Amaçları, eldeki de-
liller üzerinde soru işaretleri oluşturarak 
mücadeleyi sulandırmaktır. Kurumlarımı-
zın dikkati ve çalışması sayesinde, bu oyun 
bozulmuştur. Bu konuda ortaya çıkan 
mağduriyetler süratle telafi edilmektedir.

Mevcut soruşturmaların ve yargılamala-
rın da aynı titizlikle yapılarak, masumlar-
la suçluların ayrımının, maşeri vicdanı 
tatmin edecek şekilde ortaya konacağına 
inanıyorum. Milletimizden ricam, adalet 
teşkilatımızı, özellikle hakimlerimizi ve 
savcılarımızı itibarsızlaştırmaya yönelik 
ithamlara itibar etmemeleridir. Davalar so-
nuçlanıp, kararlar ortaya çıktığında, varsa 
eksiği-fazlası, bunları hep birlikte konuşu-
ruz, tartışırız. Bu aşamada bizlere ve mille-

timize düşen sabırlı olmak, adalet teşkila-
tımızın işini kolaylaştırmaktır. 

Adaletin Bozulduğu Yerde 
Ekonomi, Ekonominin Çöktüğü 
Yerde Adalet Ayakta Durmaz

Hakim, savcı ve yardımcı personel sayı-
sındaki azalmaya rağmen, hizmetleri hiç 
aksatmadan, hatta eskisine göre daha hızlı 
bir şekilde veren adalet teşkilatımızın tüm 
mensuplarına, fedakarlıkları için şükran-
larımı sunuyorum. Personel sayısındaki 
azalmaya ve karar süresindeki kısalmaya 
rağmen, milletimizin adalet hizmetlerin-
den memnuniyet düzeyinin artıyor olma-
sı, teşkilatın kendisini arındırarak, asli 
görevine odaklandığında neleri başarabi-
leceğini göstermektedir. Şimdi, yeni alım-
lar ve hizmetiçi eğitimlerle süratle perso-
nel eksiği tamamlanarak, hizmetler daha 
üst kaliteye çıkartılıyor. Görüldüğü gibi, 
milletimize verdiğimiz “adalet” sözünü 
tutma yolunda, tüm zorluklara ve engel-
lere rağmen, kararlılıkla yürümeye devam 
ediyoruz. Daha önce darbecilerin, ardın-
dan vesayetçilerin, son olarak da FETÖ’cü-
lerin milletimizin duygu dünyasında ada-
lete vurduğu darbelerin tüm izlerini silene 
kadar, bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

Değerli arkadaşlar, 

Adaletle ekonomi arasında da çok yakın 
bir ilişki vardır. Dünyada hukuk devletinin 
tüm kurum ve kurallarıyla çalışmadığı her 
yerden ciddi yatırımcıların, ciddi girişim-
cilerin uzak durduğunu görüyoruz. Bize 
yatırımcı şunu sorar: Yargınız konusunda 
garanti verebilecek misiniz? Biz de kendile-
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rine hep şunu söyleriz: Herhangi bir yanlı-
şınız olmadıktan sonra garanti verebiliriz. 
Benim vatandaşlarım hangi hukuk kural-
larına tabiyse siz de aynı hukuk kurallarına 
tabisiniz. Para civa gibidir, sadece kâra de-
ğil, aynı zamanda güvene, istikrara doğru 
gider. Adaletin bozulduğu yerde ekonomiyi, 
ekonominin çöktüğü yerde adaleti ayakta 
tutmak fevkalade zordur. Osmanlı, sömür-
gecilerin dünyayı talan ettikleri bir dönem-
de, ekonomi alanında kendisine çıkış yolu 
bulamadığı için zor durumda kalmıştır. Bu 
durum askeriyeden eğitime, sağlıktan sa-
nayiye kadar tüm alanlarla birlikte adaleti 
de olumsuz etkilemiştir. Cumhuriyetimizi 
kurduğumuzda da yine aynı sıkıntıyla kar-
şı karşıya kaldık. Darbeler, cuntalar, vesa-
yet girişimleri siyaset ve toplumla birlikte 
adalete de büyük zarar vermiştir. Hukukun 
böylesine örselendiği bir yerde ekonomik 
kalkınma elbette çok yavaş ilerliyor. 

Eğer Türkiye, geçtiğimiz 15 yılda, Cumhu-
riyet döneminde yapılanların tamamının 
katbekat fazlası yatırım yapmayı başarmış-
sa, ekonomisini 3 kattan fazla büyütmüş-
se, bunda hukuk devletini tavizsiz işletme 
konusundaki hassasiyetimizin çok büyük 
payı vardır. Üstelik bu neticeyi, önce ve-
sayetin, ardından FETÖ’nün tüm istismar 
ve oyunlarına rağmen elde etmiş olmamız, 
çok daha önemlidir. 

Diğer taraftan, ekonomiyle ilgili günümüz-
deki kriterlerin ve açıklanan değerlendir-
me sonuçlarının kesinlikle adil olmadığı 
da bir gerçektir. Türkiye olarak, en önemli 
yatırımları yaptığımız, en yüksek oranlı 
büyümeyi sağladığımız, en canlı üretime 
sahip olduğumuz dönemlerde dahi, kre-

di derecelendirme kuruluşlarının kasıtlı 
açıklamalarına maruz kalmış bir ülkeyiz. 
Özellikle 2013 yılından beri, bu tür kuru-
luşlar ülkemizi batırmak, bitirmek, yerle 
yeksan etmek için adeta ellerinden geleni 
yapıyorlar ama nafile… Görüldüğü gibi biz 
dimdik ayaktayız, yatırımlarımızla, büyü-
memizle, istihdamımızla, ihracatımızla 
hedeflerimize doğru ilerliyoruz. 

Batılı ülkelerin, kendi seri üretimlerine 
rakip gördükleri geleneksel üretim metot-
larını yok etmek için Hindistan’da, Çin’de, 
Güney Asya’da, Afrika’da ve diğer yerlerde, 
bırakınız adaleti, insanlıkla bağdaşmayan 
ne vahşetler uyguladıklarını tarih kaydet-
miştir. Zengin kaynakların fakir bekçileri 
olmanın ötesinde kıymet verilmeyen in-
sanlar, bugün hala Afrika başta olmak üze-
re, dünyanın dört bir yanında makus talih-
lerini değiştirecek yatırımcılar bekliyor. 
Dünyanın geri kalanından olabilecek en 
ucuz fiyata aldığı ürünleri, diğer tarafa 10 
kat karla satan bir ekonomik sistem, enin-
de sonunda çökmeye mahkumdur. 

“Dünya 5’ten Büyüktür” Sözümüz, 
Küresel Adaletsizliğe Başkaldırıdır

Küresel ekonomideki değişim, bir kez 
daha insanların canları, kanları, alınter-
leri ve gelecekleri üzerinden belirli bir 
yöne evrilmeye çalışılıyor. Gizli-açık teh-
ditlerle adeta haraca bağlanan ülkeler ve 
toplumlar, bu çarpık düzeni finanse et-
meye zorlanıyor. Türkiye olarak, tüm bu 
adaletsizliklere, haksızlıklara, hukuksuz-
luklara, zorbalıklara karşı itirazımızı her 
platformda dile getiriyoruz. “Dünya 5’ten 
büyüktür” sözümüz, küresel adaletsizliğe 
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karşı yapılmış en büyük başkaldırıdır. Her 
geçen gün daha da büyük destek bulan bu 
itirazımızı, daha âdil bir küresel yönetim 
düzeni kurulana kadar sürdüreceğiz. 

Aynı itirazı, ekonomi alanındaki çarpık-
lıklar içinde yapıyoruz. Biz, altyapımızla, 
üstyapımızla, hedeflediğimiz ekonomik 
büyüklüğe ulaşmak için çalışırken, sürek-
li belaltı vuruşlara maruz kalıyor, yavaş-
latılmaya çalışılıyoruz. Bunun en önemli 
sebebi, bizim sömürüyü ve sınırsız bir üre-
tim-tüketim hırsını değil, paylaşımı, kar-
deşlerimizle birlikte büyümeyi, onlarla bir-
likte kalkınmayı esas alan anlayışımızdır. 

Demokrasiyi, özgürlükleri, hukuku, refahı 
sadece kendileri için isteyip, sıra başkaları-
na geldiğinde başımıza en büyük faşist, en 
büyük diktatör, en büyük sömürgeci kesi-
lenlerin sonu yaklaşıyor. Dünya bu kadar 
adaletsizliği, bu kadar zulmü kaldıramaz. 
İnşallah, tüm insanlık için daha adil, daha 
huzurlu, daha güvenli, daha müreffeh gün-
ler yakındır. 

Bu duygularla, bir kez daha Adalet Şûramızın 
hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere sevgileri-
mi, saygılarımı sunuyorum. 

Kalın sağlıcakla. 
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Marmara Üniversitemizin çok değerli 
yöneticileri, kıymetli hocalarım, değerli 
misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. Mensubu ve 
mezunu olmaktan daima gurur duyduğum 
Marmara Üniversitemizin 135’nci kuruluş 
yıldönümünün hayırlı olmasını diliyorum. 

Marmara Üniversitemizin, Sultan 
Abdülhamid-i Sani Hazretlerinin kendi has 
hazinesinden tahsis ettiği kaynakla, muha-

sebe ve diplomasi alanında eğitim vermek 
üzere kurulmuş bir okulla başlayan hikâyesi, 
işte bugünlere kadar gelmiştir. Esasen, bu-
gün Atatürk Eğitim Fakültesi adıyla üniver-
sitemiz bünyesinde faaliyet gösteren ve ku-
ruluşu 1846 tarihine kadar giden Mekteb-i 
Muallimi de hesaba katacak olursak, bu 
tarihi daha eskiye götürmek mümkündür. 
Şahsımın mezuniyetinden bir yıl sonra bu-
günkü adını alan Marmara Üniversitemiz 
84 binin üzerindeki öğrenci ve 3 bin 277 

Ülkesini Geriden Takip Eden Bir 
Akademi, Lokomotiflik Yapamaz 

Marmara Üniversitesi’nin Kuruluşunun  
135. Yıldönümü Töreni | İstanbul | 12 Ocak 2018
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öğretim elemanı ile ülkemizin önde gelen 
yükseköğretim kurumları arasında mümtaz 
bir yere sahiptir. Yurt dışındaki eğitim ku-
rumlarıyla yakın ilişkileri de, üniversitemi-
zi farklı kılan özelliklerinden biridir. Her yıl 
115 farklı ülkeden 3 binden fazla öğrencinin 
Marmara Üniversitemize geliyor olması, bu 
tarihi kurumun temsil kabiliyetinin gücüne 
işaret ediyor. Mesela, İlahiyat Fakültemizin 
uluslararası alandaki gücünü ve itibarını 
bizzat gören birisiyim. Aynı şekilde, pek çok 
milli sporcumuzun yetiştiği Spor Bilimleri 
Fakültesi de, kendi alanında başlı başına bir 
markadır. Diğer fakültelerimizin her birinin 
de ülkemiz ve dünya çapında öne çıkan hu-
susiyetleri vardır. 

Üniversitemizin önünde çok büyük hedef-
ler bulunduğunu biliyorum. Bir mezunu 
ve Cumhurbaşkanı olarak, üniversitemi-
ze her konuda destek verdim, veriyorum. 
Maltepe ve Göztepe’deki külliyelerimizle 
ilgili çalışmaları yakından takip ediyorum. 
Üniversitemizin hedeflerine ulaşması için 
hep birlikte çok daha fazla gayret göster-
meliyiz. Türkiye’nin, dünyanın en iyi 500 
üniversitesi listesine onlarca kurumla gir-
mesi lazımdır. Dünyanın en eski üniversi-
telerine, eğitim kurumlarına, şifahaneleri-
ne, matematik ve astronomi merkezlerine 
sahip bir ülke olarak, bize yakışan budur. 

Değerli hocalarım,

Kıymetli misafirler,

Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın en bü-
yük 10 ekonomisinden biri olma hedefine 
ulaşabilmesi, ancak nitelikli bilgi üretimi ve 
nitelikli insan kaynağıyla mümkündür. Ni-

tekim Türkiye’nin geçtiğimiz 15 yılda yaşa-
dığı büyük dönüşüm, hayata geçirdiği tarihi 
reformların en somut örneklerini görebile-
ceğimiz alanlardan biri de yüksek öğretim-
dir. Biz hükümete geldiğimizde, milyonlar-
ca gencimizin girmek için kapıda beklediği, 
ancak çok azının bu imkanı elde edebildiği 
bir yüksek öğretim sistemi vardı. Arz-talep 
dengesi bu kadar bozuk olunca, ister iste-
mez dershaneler gibi fırsatçı bir takım ara 
eğitim mekanizmaları doğmuştu. Dersha-
neleri ele geçiren FETÖ zihniyeti, bu şekil-
de ülkemizin dört bir yanındaki en zeki, en 
parlak öğrencileri devşirebileceği bir zemin 
bulmuştu. Evlatlarımızın üniversiteye giriş-
lerini kolaylaştırarak, bu çarpıklığı ortadan 
kaldırmak için attığımız her adımda, biri-
lerinin tehditleriyle, saldırılarıyla, kumpas-
larıyla karşı karşıya geldik. Yıllar boyunca, 
hükümet değişikliklerinde göreve gelen her 
Milli Eğitim Bakanına ilk talimatım, “Ders-
haneleri kapatın” olmuştur. Buna rağmen, 
allem edilmiş, kallem edilmiş, binbir hile ve 
hurdayla dershanelerin varlığını sürdürme-
si sağlanmıştır. En sonunda, Nabi Avcı Ho-
camızın bakanlığı döneminde bu meseleyi 
kökten çözme imkânı bulduk. Türkiye’nin 
17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimle-
rine giden yolu, dershane tartışmaları üze-
rinden takip etmek mümkündür. FETÖ, bu 
milletin çocuklarına yaptığı kötülükle, gele-
ceğimizi gasp etmiştir. 

Yardımcı Doçentlik  
Uygulamasını Kaldırıyoruz

Değerli misafirler,

Üniversite kapasitemizi, talep eden her-
kesin girebileceği bir düzeye ulaştırdık. 
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Üniversite sayımızı 75’ten 185’e çıkardık. 
Buna bağlı olarak fakülte sayımız 532’den 
1.678’e, yüksekokul sayımız 173’ten 
466’ya, meslek yüksek okulu sayımız 
417’den 968’e, enstitü sayımız 289’dan 
677’ye yükseldi. Üniversitelerimizdeki 
profesör sayımızı 9 bin 396’dan 23 bin 
816’ya, doçent sayımızı 5 bin 367’den 14 
bin 311’e, yardımcı doçent sayımızı 11 bin 
190’dan 36 bin 307’ye ve. 

Yardımcı doçentlik unvanıyla ilgili çeşit-
li şikâyetler vardı. Bu ara unvanı ortadan 
kaldırıp, doktorluktan doğrudan doçent-
liğe geçilebilmesini temin edecek bir ça-
lışma yapılıyor. YÖK Başkanımıza bu tali-
matı verdik. Doçentliğin şartları da buna 
göre yeniden düzenlenecek ve böylece bu 
sorunu çözeceğiz. Artık doktoradan sonra 
bir de yardımcı doçentlik olmayacak. 

Öğrencilerimiz için de, yıllardır tartışma 
ve provokasyon vesilesi olarak kullanılan 
üniversite harçlarını kaldırdık. Talep eden 
her öğrencimize, 2002 yılında 45 lira olan 
bu yıl ise 470 liraya yükselttiğimiz kredi 
veya burs imkanı sağlıyoruz. Yükseköğ-
renim yurtlarının yatak kapasitesini 182 
binden 617 bine yükselterek, barınma so-
rununa da ciddi bir çözüm getirdik. Bugün 
artık öğrencilerimizin yarışı üniversiteye 
girme değil, gönüllerindeki üniversite ve 
bölüm hangisiyse oraya yerleşme yarışı-
dır. Kemiyetten keyfiyete geçiş, yani, kali-
tede yarış dönemi başlamıştır. Bu yarışta 
üniversitelerimize düşen görev, öğrenci-
lerimiz için en cazip, en talep edilen, en 
istenen fakültelere ve bölümlere sahip ol-
maktır. Biz, kapasiteyi ve kontenjanları ta-
lebe uygun düzeye çıkartarak, bunun kül-

fetini üstlenerek üzerimize düşeni yaptık. 
Şimdi sıra üniversite yönetimlerimizde ve 
hocalarımızdadır.

Her iş gibi akademi de adanmışlık gerek-
tirir. Kendisini bilime, üniversitesine, 
öğrencilerine adayan bir hocanın elde 
edemeyeceği hiçbir başarı yoktur. Açık 
konuşuyorum: Türkiye’de imkan sorunu, 
para sorunu, kaynak sorunu yoktur. Bunla-
rın hepsine de, hamdolsun sahibiz. Bizim 
en önemli handikabımız, bu imkanları en 
ideal şekilde kullanarak neticeye ulaşacak 
insan gücünün eksikliği sorunudur. İnşal-
lah, bu sıkıntıyı da en kısa sürede aşarak, 
dünya çapında söz ve yer sahibi çok sayıda 
üniversiteye kavuşacağımıza inanıyorum. 
YÖK, kalite kurulu, misyon farklılaşması, 
nitelikli insan kaynağı yetiştirme program-
larıyla, bu konuda ilk adımları atmıştır. 
Üniversitelerimizden de benzer bir anla-
yışla, kendi projelerini hayata geçirmeleri-
ni bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye, uzun yıllar boyunca her alanda, 
milletimizin değerlerinden kopuk, “Halka 
rağmen halk için” anlayışıyla hareket eden, 
söylemi sosyalist, zihniyeti faşist kadrola-
rın tasallutu altında kalmıştır. Üniversitele-
rimiz de bu alanlardan biridir. Rektörümüz 
Emin Bey’le birlikte üniversite yıllarımızda 
bu çileleri çok çektik. Rektörümüz üniver-
siteye benden daha fazla giderdi, ben onun 
kadar gidemezdim. Benim sıkıntım daha 
fazlaydı. “Benim oyumla çobanın oyu bir 
olabilir mi” diyen bir zihniyetin olduğu 
yerde demokrasiden söz edilemez. Kendi 
tarihini karalamak için, zayıf kaynaklara 
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dayanarak hezeyanlar saçan bir zihniye-
tin olduğu yerde millilikten söz edemeyiz. 
Belli görüşlerin dayatılması, buna karşılık 
farklı görüşlere tahammülsüzlük üzerine 
kurulu bir sistemden özgür bilim çıkmaz, 
nitekim de bunca yıldır çıkmamıştır. 

Bilim Demek,  
Özgür Bir Zihin Demektir

Biraz önce İslam Bilim ve Teknoloji Tarihini 
anlatan bir filmi hep beraber izledik. Dünya 
bilim tarihine böylesine büyük katkılarda 
bulunmuş bir inancı ve onun mensuplarını, 
güya çağdaşlık adına aşağılayan hiç kimse-
ye gerçek bilim insanı nazarıyla bakamayız. 
Çünkü bilim demek, özgür bir zihin demek-
tir. İşte Pensilvanya’nın, her yanıyla cehalet 
kokan bir adamın emrine her şeyinizi tes-
lim etmişseniz, ipotek altına vermişseniz, 
profesör de olsanız bir hiçsiniz. Siz zihninizi 
belirli kalıpların, belirli ideolojilerin, belirli 
tezlerin emrine vermişseniz, bilim adamı 
sıfatınızı artık kaybetmişsiniz demektir. Ka-
pınızdaki tabelada öyle yazıyor olmasının 
bir anlamı yoktur. Yanlış anlaşılmasın, ben 
demiyorum ki, tüm bilim insanları bizim 
istediğimiz gibi düşünecek, bizim istediği-
miz gibi konuşacak, bizim istediğimiz gibi 
hareket edecek… Asla böyle bir talebimiz 
ve emelimiz söz konusu değildir. Bizim iste-
ğimiz, bilimin özünü oluşturan objektiflik-
ten, hakkaniyetten, farklılıklara saygıdan 
uzaklaşılmadan hareket edilmesidir. Mec-
zuplukla mümbitlik arasındaki o ince çiz-
giye dikkat etmek lazımdır. Cumhuriyet ta-
rihinde bilimle, bilimsel çalışmalarla, bilim 
kuruluşlarıyla, araştırmayla, geliştirmeyle, 
teknolojik atılımlarla en yakından ilgile-
nen, bu yöndeki çalışmalara en çok destek 

veren Başbakan ve Cumhurbaşkanının şah-
sım olduğuna inanıyorum. 

Bugün Türkiye’de artık yükseköğretimin 
kontenjan, bina, hoca ve benzeri sorunla-
rını değil de, kalite meselesini konuşuyor, 
tartışıyor olmamız, geldiğimiz noktanın 
en güzel ifadesidir. Geçtiğimiz günlerde 
Boğaziçi Üniversitesinde de ifade ettim, 
milletin değerlerine saygılı olmakla bilim-
de en üst sıralara çıkmak birbirinin alter-
natifi, birbirinin zıttı değildir. Tam tersine, 
dünyadaki tüm önemli üniversiteler, ülke-
leri ve toplumlarıyla sahip oldukları güçlü 
bağlar sayesinde bu konuma gelmişlerdir. 
Bizim de kendi üniversitelerimizden bek-
lediğimiz işte budur. Bu anlayışın giderek 
güçlendiğini görmekten memnuniyet du-
yuyorum. Dünyanın en eski ve köklü bilim 
yuvalarına ev sahipliği yapmış ülkemize 
yakışan, duruşu, söylemi ve faaliyetleriyle 
markalaşmış çok sayıda üniversiteye sahip 
olmaktır. İnşallah o günlerin de yakın ol-
duğuna inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Ülkemizin verdiği çok yönlü mücadelede, 
akademinin desteği “olmazsa olmaz” me-
sabesindedir. Sosyal bilimlerde, temel bi-
limlerde, mühendislik bilimlerinde, sağlık 
bilimlerinde güçlü bir altyapıya, güçlü bir 
desteğe sahip olmadan, bir devletin sade-
ce kamu kuruluşlarının gücüyle hedefle-
rine ulaşması mümkün değildir. Geçmişte 
ecdadımızın en parlak olduğu dönemde, 
geride işte böyle bir gücün varlığını görü-
yoruz. Aynı şekilde batı ülkelerinin gerçek-
leştirdikleri atılımların da itici gücü, loko-
motifi hep bilim dünyası olmuştur.
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Türkiye olarak, şu anda, bölgemizde ve 
dünyada çok büyük mücadeleler veriyo-
ruz. Avrupa’dan Afrika’ya kadar çok geniş 
bir coğrafyada bize kılavuzluk edecek siya-
si, sosyal ve ekonomik verilere, analizlere, 
öngörülere ihtiyacımız var. Ülkesini geri-
den takip eden bir akademi, lokomotiflik 
yapamaz. Bunun için üniversitelerimizin 
önden gitmesi, öncülük etmesi lazım. Şa-
yet biz herhangi bir konuda çalışmaya 
oturduğumuzda önümüzde çok güçlü bir 
bilimsel müktesabat bulamazsak, ancak 
el yordamıyla hareket edebiliriz. Şahsen, 
fotoğraf çekme ve yön gösterme bakımın-
dan kendi çalışmalarımda böylesine dolu, 
tatmin edici, pratik bir birikimi her zaman 
bulamadığımı söylemek isterim. Halbuki 
çok ihtiyacımız var. Çünkü, el yordamıyla 
iş yapmak hem çok enerji ve zaman kay-
bettirir, hem de maliyeti çok artırır. Bilim-
sel verilerle hareket etmek demek, nokta 
atışı iş yapmak, dolayısıyla kısa sürede bü-
yük netice elde etmek demektir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine gi-
den süreçte ve yeni dönemde akademiden 
çok daha güçlü, çok daha işe yarar destek 

bekliyorum. Ülkemizin, milletimizin ve in-
sanlığın hizmetine sunulacak hale getiril-
memiş ve doğru mecralara aktarılmamış 
bilgi, odaların dört duvarı veya kitapların 
iki kapağı arasında kalmaya mahkumdur. 
Biz, değerli kaynaklarını bu şekilde ho-
vardaca heba edebilecek bir ülke değiliz. 
Onun için önümüzdeki dönemde üniver-
sitelerimizden her alanda çok daha büyük 
destek bekliyoruz. 

Bu duygularla bir kez daha Marmara Üni-
versitemizin 135’inci kuruluş yıldönümü-
nü tebrik ediyorum. 

İnşallah Maltepe’deki külliyenin süratle bi-
tirilmesi en büyük hedefimizdir. 

Üniversitemizin kurucusu olarak gördü-
ğüm Sultan Abdülhamid-i Sani’den bugü-
ne idareci ve hoca olarak okulumuza emek 
vermiş herkese şükranlarımı sunuyor, ebe-
di âleme irtihal etmiş olanlara Allah’tan 
rahmet diliyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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Ankara Sanayi Odamızın kıymetli men-
supları, değerli misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesine, milletin evine, bu gazi 
mekana hoşgeldiniz. 

Ankara Sanayi Odamızın, artık bir gelenek 
haline getirmiş olduğu, kuruluş yılı sayısı 
kadar ödül verme töreninde sizlerle bir-
likte olmaktan büyük memnuniyet duyu-

yorum. İhracat, vergi, AR-GE, katma değer 
üretme ve istihdam dallarında ödül alan 
54 şirketimizi ve onların değerli yönetici-
lerini tebrik ediyorum. 

Toplantımızın açılışında da ifade edildiği 
gibi, Ankara sadece idari başkent değildir. 
Ankara aynı zamanda ülkemizde sanayinin 
ve ticaretin de merkez şehirlerinden biridir. 
Dünyada, Ankara gibi, sonradan başkent 
ilan edilmiş şehirler, genellikle sadece bü-

Afrin Harekâtı Terör Koridorunu 
Yok Etmek İçin Başlatıldı

Ankara Sanayi Odası 54. Yıl Ödül Töreni | Ankara | 22 Ocak 2018
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rokratik kuruluşlardan ve onların destek 
unsurlarından ibaret olur. Ankara ise, en 
başından itibaren, sanayide, ticarette, ta-
rımda, eğitimde, kültür ve sanatta, velhasıl 
her alanda iddia sahibi bir şehir olduğunu 
ispat etmiştir. Halen il sınırları içinde faali-
yet gösteren 13 organize sanayi bölgesi, üre-
timin her alanında Türkiye’ye ve dünyaya 
hizmet veriyor. Bunlardan 3’ü de, doğrudan 
Ankara Sanayi Odamız tarafından kurul-
muştur. Başkentimizin öne çıkan sanayi ku-
ruluşlarına baktığımızda, savunma sanayi, 
otomotiv ve enerji şirketlerinin dikkat çek-
tiğini görüyoruz. Demek ki Ankara, hepsi 
de geleceğin sektörleri olan bu alanlarda iyi 
bir damar yakalamış durumda… Önümüz-
deki dönemde bu potansiyeli daha da ge-
liştirerek, Ankara’nın sanayi ve ticaretin de 
başkenti olma vasfını, inşallah güçlendire-
ceğinize inanıyorum. Bir kez daha, başkent 
sanayimizin bugünlere gelmesinde emeği, 
katkısı, alınteri olan herkesi saygıyla, kay-
bettiklerimizi de rahmetle yâd ediyorum. 

Değerli misafirler,

Türkiye’nin bir istiklal ve istikbal davası var-
dır. Bu davada, hudutlarımızın güvenliği ne 
kadar önemliyse, ekonomimizin güçlenmesi, 
gelişmesi de o derece ehemmiyete sahiptir. 
Çünkü güçlü bir ekonomik zemine oturma-
yan özgürlük mücadelelerinin kalıcı zaferle-
re ulaşma imkânı yoktur. Bugün, kahraman 
güvenlik güçlerimiz, sınırlarımızın içinde ve 
dışında, yakın tarihimizin en büyük mücade-
lelerinden birini yürütüyor. Bir yandan bölü-
cü terör örgütüyle, diğer yandan FETÖ ihanet 
çetesiyle, aynı şekilde irili-ufaklı daha pek 
çok terör oluşumuyla mücadele ediyoruz. 
Sınırlarımız boyunca oluşturulmak istenen, 

milli birliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü 
alenen tehdit eden terör koridoruna ilk han-
çeri, Fırat Kalkanı Harekâtıyla vurmuştuk. 

Bizim bu harekâtlarımızı Kürtlere karşı ya-
pılmış operasyonlar olarak ilan ederek, he-
deften saptırma gayreti içerisine girenler 
olduğunu görüyoruz. Önce şunu çok açık 
söylüyorum: Bizim Kürt vatandaşlarımızla 
bir sorunumuz yoktur. Bu operasyon sade-
ce Kürt Koridoru meselesi de değildir. Bu-
rası terör koridorudur. 

Son birkaç yıldır Suriye’den ülkemize yö-
nelik tacizler söz konusudur. İşte bugün 
yine Hatay’da bir şehidimiz var. Yaptıkla-
rı tacizin bedelini ödüyorlar, ödeyecekler. 
Ama biz bu yoldan geri duramayız. Bu ko-
nudaki kararlılığımız ortadadır. Ne demiş-
tik? Afrin hallolacaktır, geri adım atmak 
yok. Bunu Rus dostlarımızla da konuştuk, 
mutabakatımız var. Tabii diğer koalisyon 
güçleriyle de, Amerika’yla da konuştuk. 

Biliyorsunuz, Amerika’yı terör örgütüyle 
birlikte hareket etmemesi noktasında ikna 
edemedik. Heyetler arası görüşmede Sayın 
Trump’a dedik ki; “Siz DEAŞ terör örgütü-
ne karşı, PYD, YPG, PKK gibi başka terör 
örgütleriyle hareket etmeyin. Stratejik or-
tağınız olan Türkiye’yle birlikte hareket 
edin. Biz buna varız.” Bunun üzerine “Bizim 
generallerimiz, Türkiye’nin bu işe tahsis 
ettiği ekip veya ordunun yeterli olmadığını 
söylüyorlar” dediler. Ben de onlara, “ Sizin 
generalleriniz yanlış söylüyor” dedim, ama 
dinlemediler. Dolayısıyla ABD, teröristle-
re 5 bin tır dolusu silah verdi. Suriye’nin 
kuzeyinde 20 kadar Amerika’nın üssü var. 
Bunları milletimin bilmesi lazımdır.
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Hiç Kimsenin Bir Karış 
Toprağında Gözümüz Yok 

Değerli arkadaşlar, 

Rusya’yla yaptığımız görüşme çerçevesinde 
şu anda yolumuza devam ediyoruz. Afrin’de 
Mehmetimiz, Mehmetçiğimiz, görevini ifa-
de ediyor, ifa etmeye de devam edecek. 

Buradan bir kez daha tüm dünyaya ilan 
ediyorum. Ülkemizin hiç kimsenin bir ka-
rış toprağında gözü yoktur, olmamıştır. 
Türkiye’nin bu operasyonlardaki temel 
amacı, milli güvenliği yanında, Suriye’nin 
toprak bütünlüğü ile Suriye halkının can 
ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır. 
Hepimizin gözü önünde, Suriye toprakla-
rının bir kısmı üzerinde, bölgemizle, bölge 
halklarının tarihi, kültürel ve sosyolojik 
gerçekleriyle uzaktan yakından ilgisi olma-
yan bir yapı inşa edilmeye çalışılıyor. Bu 
yapı, Türkiye için ne kadar büyük bir teh-
ditse, Suriye için de, Irak için de, İran için 
de, daha da genişletirsek tüm bölgemiz için 
de aynı derecede hayati bir tehdittir. 

Biz, kendimizle birlikte bölgemizdeki tüm 
kardeşlerimizin güvenliğini, huzurunu, ge-
leceğini de savunuyoruz. Halen ülkemizde 
hayatlarını sürdüren 3 milyonun üzerinde-
ki Suriyeli misafirimizin kendi yurtlarına, 
evlerine dönebilmelerinin, bizim sağlayaca-
ğımız huzur ve güven iklimiyle mümkün ol-
duğunu biliyoruz. Fırat Kalkanı Harekâtında 
bunu bizzat yaşayarak gördük. İdlib’te ve 
Afrin’de de aynı huzur ve güven iklimini te-
sis ettiğimizde, yüzbinlerce Suriyeli kardeşi-
miz, kendi yurtlarında, kendi evlerinde ha-
yatlarını sürdürme imkanına kavuşacaktır. 

Bu açık gerçeğe rağmen, yaptığı meşru 
operasyonlar sebebiyle Türkiye’yi eleşti-
renlerin hiçbirinin derdi, Suriye halkının 
sıkıntılarının çözümü ve geleceği değildir. 
Yaklaşık 6 milyonu ülke dışında olmak 
üzere 13 milyon Suriyelinin çektiği acılar, 
başkalarının umrunda olmayabilir, ama 
bizim umrumuzda... Çünkü bunların hepsi 
de, Arabıyla, Türkmeniyle, Kürdüyle bizim 
kardeşimizdir. 

Türkiye, Afrin’de Kürtlere karşı değil, ora-
daki terör örgütüne karşı mücadele etmek-
tedir. Çok yakında görülecektir ki, terör 
örgütünün baskısı ortadan kalktığında, 
bize en büyük teşekkür Afrin’deki Kürt 
kardeşlerimizden, Arap kardeşlerimizden 
ve Türkmen kardeşlerimden gelecektir.

Tıpkı ülkemizdeki PKK gibi, Suriye’deki 
PYD de, Kürtler için değil, bölge üzerinde 
çok farklı emelleri, projeleri, planları olan 
güçler için savaşıyor, kan döküyor, can alı-
yor. Bu hain projenin nihai hedefinin Tür-
kiye olduğunu görmemek, anlamamak için 
aptal olmak gerekir. Bu ülkede kimse saf de-
ğil, aptal değil… Zihnini ve ruhunu emper-
yalist güçlere kiraya vermiş bir avuç hain 
dışında, hangi görüşten, hangi meşrepten, 
hangi kökenden olursa olsun, tüm Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti vatandaşları, gerçek-
leri görüyor, biliyor. Bunun için de, Afrin 
operasyonumuza, vatandaşlarımızın tama-
mı çok güçlü destek veriyor. Camilerimizde 
edilen dualardan, operasyona giden askerle-
rimizi yolda durdurup alınlarından öpmeye 
kadar, gerçekten gözyaşlarıyla takip ettiği-
miz nice güzel hadiseye şahit oluyoruz. Biz 
de buradan, kahraman askerlerimizi, Meh-
met Akif Ersoy’un duasıyla selamlayalım: 
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“Millet için etti mi ordum sefer,

Kükremiş arslan kesilir her nefer,

Döktüğü kandan göğe vursun zafer,

Toprağa bir damlası boş akmasın.

Âmin! desin hep birden yiğitler,

‘Allâh’u Ekber!’ Gökten şehidler.

Âmin! Âmin! Allâh’u Ekber! Allâh’u Ekber! 

Evet, El Bab’tan İdlib’e ve Afrin’e kadar, bili-
nen-bilinmeyen pek çok yerde, istiklalimiz 
ve istikbalimiz için “Ölürsem şehit, döner-
sem gaziyim” diyerek, kahramanca müca-
dele eden tüm askerlerimize Rabbimden 
kolaylıklar ve zaferler diliyorum. 

Sürekli Başbakanımız, Genelkurmay Baş-
kanımız ve kuvvet komutanlarımızla ileti-
şim halindeyiz ve her an gelişmeleri yerin-
de takip ediyoruz. 

Bölgede Ne Zaman İşimiz  
Biterse, O Zaman Çekiliriz

Değerli misafirler, 

Afrin operasyonu, tıpkı Fırat Kalkanı gibi, 
hedeflerine ulaştığında sona erecektir. Ba-
zıları da, özellikle de Amerika ne diyor? 
Harekâtın süresi belli olmalı, fazla uzun 
sürmemelidir. O zaman Amerika’ya soru-
yorum: Afganistan’da sizin harekâtınızın 
süreniz belli miydi? Irak’ta sizin 
harekâtınızın süreniz belli miydi? Bu tarz 
geniş çaplı operasyonlarda süre kısıtla-
ması yapılamaz. Bölgede ne zaman işimiz 
biterse, o zaman çekiliriz. Bölgenin gerçek 
sahibi olan kardeşlerimizin huzur ve gü-

ven içinde yaşayabilmeli için gereken ça-
lışmalara başlanacaktır. 

Kendi sınırlarına dayanan üç-beş mülteci 
karşısında dehşete kapılıp ortalığı ayağa 
kaldıranlardan, bu coğrafyada alçakça öl-
dürülen 1 milyon insan için de birazcık has-
sasiyet göstermelerini istiyoruz, insaf ya. 
Uluslararası sistem, bu bölgede ve dünyanın 
çeşitli yerlerinde yaşanmakta olan zulümle-
re gözünü kapatmaya devam ederse, kendi 
meşruiyet zeminini ortadan kaldıracaktır. 
İşte bunun için biz “Dünya 5’ten büyüktür” 
diyerek, tüm ülkeleri ve kuruluşları ikaz et-
meye, kendilerini derleyip toparlamaya da-
vet ediyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’ni, bölücü örgüt Afrin’de kendisine 
tabi olmayanları vahşice infaz ederken top-
lantıya çağırmayanların, şimdi böyle bir gi-
rişimde bulunmaya asla hakları olamaz. 

Türkiye olarak bizim, hiçbir yeri işgal et-
mek gibi bir amacımız yoktur. Bizim tek 
gayemiz gönülleri fethetmektir. Ecdadımız-
dan böyle gördük, evlatlarımıza miras bıka-
cağımız anlayış da budur. Kendi geçmişleri 
sömürge ve zulümle örülü olanlardan, gö-
nüllerin fethi gibi bir inceliği anlamalarını 
beklemek belki biraz zorlama olacak. Ama 
en azından, her fırsatta dünyaya telkin et-
tikleri demokrasi, insan hakları, özgürlük-
ler gibi değerler üzerinde bir anlayış birliği 
oluşturabileceğimizi ümit ediyoruz. Dün 
DEAŞ için seferberlik ilan edenlerden, bu-
gün bölücü örgüt konusunda sadece hak-
kaniyetli bir yaklaşım talep ediyoruz. Terör 
örgütleri karşısında ilkeli bir tutum sergile-
meyenlerin, çok uzak olmayan bir gelecekte 
bunun acısını bizzat çekmek zorunda kala-
cağını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. 
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Sınırlarımız boyunca bir terör koridoru 
oluşturmak için getirilen 5 bin tır ve 2 bin 
uçak dolusu silah, bugün sadece bize karşı 
kullanılıyor olabilir. Bize parasıyla verme-
dikleri silahları terör örgütüne ücretsiz hibe 
ediyorlar. Peki, biz nasıl oluyor da strate-
jik ortak ve müttefik olabiliyoruz. Bunu 
anlamak mümkün değildir. Hiç kimsenin 
kuşkusu olmasın ki, yarın bu silahlar, on-
ları gönderen ülkelere de dönecektir. Dün 
Reyhanlı’yı hedef alan roketlerin, yarın han-
gi Avrupa veya Amerikan şehrini vuracağını 
kimse bilemez. Terörün karakteri böyledir. 
Biz, Allah’ın izni ve milletimizin ferasetiyle, 
bu terör dalgasının da üstesinden geliriz. 

Sınırlarımız içindeki ve dışındaki teröristle-
ri birer birer etkisiz hale getirme konusunda 
çok büyük tecrübe sahibiyiz. Suni bir güven 
ve refah duvarı içinde yaşayan ülkelerin, 
benzer şoklara aynı derecede dayanıklı olup 
olamayacaklarını ise hep birlikte göreceğiz. 

Türkiye olarak, tıpkı DEAŞ meselesinde 
olduğu gibi, uluslararası camiaya gereken 
her türlü bilgi desteğini vermeye, müca-
deleye katkı sunmaya devam edeceğiz. 
Suriye’de, DEAŞ’a en büyük darbeyi Türki-
ye vurmuştur. Irak’ta, DEAŞ’la mücadelede, 
Türkiye’nin oradaki üslerinde eğittiği güç-
ler en ön saflarda yer almışlardır. Şu ana 
kadar DEAŞ’la bağlantısını tespit ettiğimiz 
56 bin kişiye ülkemize giriş yasağı koyduk, 
6 bine yakın kişiyi de sınır dışı edip, ilgili 
ülkeleri bilgilendirdik. Buna rağmen, sınır 
dışı ettiğimiz veya DEAŞ’la bağlantısı konu-
sunda ikazda bulunduğumuz isimlerden 
bazılarının Avrupa’da, ellerini kollarını sal-
layarak eylem yapabildiklerini gördük. De-
mek ki, terörle mücadele konusunda diğer 

ülkelerin hassasiyeti, bizimki kadar değil. 
Bizi asıl üzen ise, ortadaki bu gerçeklere 
rağmen, bazı çevrelerin hala ülkemizi terör 
örgütleriyle irtibatlı göstermeye çalışıyor 
olmasıdır. İnşallah, endişelerimiz gerçek-
leşmez. Dünyayı daha huzurlu ve güvenli 
bir yer haline getirmek için, kendi inisiya-
tiflerimiz yanında, bölgesel ve küresel tüm 
oluşumlara katkı vermeye hazır olduğumu-
zu da bir kez daha belirtmek istiyorum. 

Kredi Derecelendirme 
Kuruluşlarının Açıklamalarına 
Sakın Ha Aldanmayın

Değerli arkadaşlar,

Geniş bir cephede işte bu şekilde fiili müca-
dele yürütürken, ekonomiyi de asla ihmal 
etmiyoruz. Ekonomideki hedeflerimize 
ulaşmak için, gereken her türlü tedbiri alı-
yor, her türlü adımı atıyoruz. Türkiye’nin, 
geçmişte yaşadığı büyük krizlere baktığı-
mızda, hepsinde de siyasi istikrarsızlıkla 
birlikte ekonomik zayıflığın rol oynadığını 
görüyoruz. Üç-beş milyar dolarlık manipü-
lasyonlarla ekonomisi alt-üst edilebilen bir 
ülkenin siyasi ve diplomatik bakımından 
etkin güç haline gelebilmesi, elbette müm-
kün değildir. Kredi derecelendirme kuru-
luşlarının yaptıkları açıklamalara sakın 
ha aldanmayın. Bunlar birer siyasi kurum 
gibi hareket ediyorlar. Siyasi kararlar ver-
mek suretiyle Türkiye’yi çökerteceklerini 
zannediyorlar. Tüm bunlara rağmen üçün-
cü çeyrek büyümemiz 11,1 çıktı. Büyüme 
oranlarında dünyada 1 numarayız. Bu 
büyüme rakamlarına rağmen kredi dere-
celendirme kuruluşları özür dilediler mi? 
Dilemediler, yüzleri yok ki özür dilesinler. 
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Geçtiğimiz 15 yılda demokrasimizle bir-
likte ekonomimizi de ayağa kaldırmanın 
mücadelesini verdik. Attığımız her adımda 
önümüze akıl almaz engeller çıktı, çıkartıl-
dı. Nasrettin Hoca’nın o meşhur “Parayı ve-
ren düdüğü çalar” hikayesi var ya, işte onu 
bizzat yaşadık. Ülkemize, hibe bile değil, 
kredi veren, yani faizle borç veren kuru-
luşların seçilmiş hükümeti bir kenara bıra-
kıp devleti yönetmeye çalıştığını gördük. 
Hep anlatırım; IMF Başkanıyla Davos’ta 
bu konuda, çok ibretlik bir konuşmamız 
oldu. Sonuçta kendisine mealen şunu söy-
ledik: “Biz size olan borcumuzu vaktinde 
ve harfiyen ödeyeceğiz, sizden yeni borç 
da istemiyoruz, ama hiç kusura bakmayın 
ülkemizi kendimiz yönetiriz.” Evet… Böy-
lece, verdikleri borcu şantaj olarak kulla-
narak ülkemizi yıllarca perde arkasından 
yönetmeye alışmış olanlarla da yolumuzu 
ayırdık. 

IMF’e olan borcumuzun son taksini de 
ödeyip, bu defteri kapattığımız 2013 yı-
lında milli gelirimiz 950 milyar dolara 
kadar çıkmıştı. Bu rakamı biraz daha yu-
karı çektiğimizde, gelişmekte olan ülkeler 
sınıfından gelişmiş ülkeler sınıfına geçme 
yolunun çoğunu da kat etmiş olacaktık. 
İşte tam bu noktada, Türkiye tarihinin en 
büyük saldırı dalgalarıyla karşı karşıya 
kaldı. Gezi olaylarıyla başlayan hadiseler 
zinciri bugüne kadar geldi. Buna rağmen, 
darbe girişimi gibi bir felaketi yaşadığımız 
2016 yılını dahi 863 milyar dolarlık milli 
gelirle ve 2,9 büyüme oranıyla kapattık. 
2017’nin ilk üç çeyreğinde yüzde 7,4’lük 

büyüme oranına ulaştığımızı düşündüğü-
müzde, milli gelirimiz de buna uygun bir 
artışla, inşallah yeniden bizi hedeflerimize 
yaklaştıran bir seviyeye gelecektir. İhracat, 
turizm, istihdam gibi konulardaki gelişme-
leri en iyi sizler biliyorsunuz. 

Geçenlerde burada yaptığımız toplantıda 
yatırımcılarımıza istihdam çağrısı yapmış-
tım. Şimdi diyorum ki, gelin bu oranı 2’ye 
çıkartalım. 2’ye ne diyorsunuz? Sizlerden 
kuvvetli bir EVET aldım. Bunu yaptığımız 
anda, Türkiye işsizlikte tek haneli rakama 
inecektir. Zaten işsizlikte tek haneli raka-
ma indiğimizde ülkemiz, bir barış ve sevgi 
ülkesi olur mu? Olur. Mesele budur ya. 

Türkiye, bölgesel ve küresel krizlerin ara-
sında ekonomisi için kendine korunaklı 
bir alan oluşturmayı başarmıştır. Bu sa-
yede, en ağır saldırıların bile üstesinden 
kısa sürede gelebiliyor, hemen toparlanıp 
2023 hedeflerimize odaklanabiliyoruz. 15 
Temmuz, bunun en çarpıcı örneğidir. Dar-
be gecesi sabaha kadar tankların, helikop-
terlerin, uçakların, silahların karşısında 
aslanlar gibi mücadele eden vatandaşları-
mız, ilk iş gününden itibaren de döviz bü-
rolarına akın etmiştir. Birkaç ay içinde 20 
milyar dolara yakın dövizi kendi parasına 
çeviren vatandaşlarımız, böylece darbenin 
ekonomi ayağını da boşa çıkarmıştır. 

Bakınız, şimdi uluslararası ticarette yer-
li ve milli para uygulaması başlattık. Sa-
vunma sanayi, enerji sektörlerinde bunun 
adımlarını attık ve atıyoruz. Şimdi bir ül-
keyle daha bunun adımını atacağız. Hem 
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Türk Lirası hem de ticaret yapılan o ülke-
lerin parası uluslararası para birimi ola-
rak devrede olacak. Mesela S400’ler için 
Rusya’dan krediyi Ruble olarak aldık. 

Bugünlerde de, tüm dünyanın gündeminde 
ilk sırada yer alan tarihi bir operasyon yü-
rütüyoruz ama hamdolsun bunun ekono-
mimize en küçük bir olumsuz yansıması gö-
rülmüyor. Çünkü artık herkes Türkiye’nin, 
güvenlik konusundaki hassasiyetleri için 
demokrasisinden taviz vermediği gibi, eko-
nomisini de aynı titizlikle koruma iradesine 
sahip bir ülke olduğunu biliyor. 

Bırakınız Durmayı, Yavaşlamaya 
Dahi Tahammülümüzün 
Olmadığı Bir Dönemdeyiz

Ankara Sanayi Odası’nın bu toplantısı vesi-
lesiyle, girdiğimiz tüm mücadelelerde des-
teklerini yanımızda bulduğumuz iş dünya-
mıza teşekkür borcumu bir kez daha ifade 
etmek istiyorum. Ülkesini seven, milletine 
aşkla, sevgiyle, samimiyetle hizmet eden, 
2023 hedeflerimize gönülden bağlı, ken-
di geleceğini devletinin geleceğinden ayrı 
görmeyen işadamlarımızla birlikte, inşal-
lah, daha nice zaferlere birlikte yürüyece-
ğiz. İşadamlarımızla birlikte dünyayı karış 
karış geziyor, her ülkenin potansiyelini en 
azami derece kullanabileceğimiz yolları, 
yöntemleri araştırıyor, güçlü bağlantılar 
kuruyoruz. İşadamlarımızın kazancının 
ülkemizin kazancı olduğunu bildiğimiz 
için, bu konuda ileri-geri konuşan hiç kim-
seye de aldırmıyoruz. Siyaset diplomasisi-
ni ekonomi diplomasisiyle taçlandırmaya 
devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Bugün vereceğimiz ödüller, 2017’nin ödül-
leri, dolayısıyla firmalarımızın 2016 per-
formansını yansıtıyor. Ülkemizin en zor 
yılında böyle bir gayret ortaya koyan fir-
malarımızın, 2017’yi çok daha iyi şartlar-
da tamamladıklarına inanıyorum. İçinde 
bulunduğumuz yıl, sizlerden daha fazla 
gayret, daha fazla yatırım, daha fazla istih-
dam, daha fazla ihracat, daha fazla atılım 
bekliyorum. Bırakınız durmayı, yavaşla-
maya dahi tahammülümüzün olmadığı 
bir dönemden geçiyoruz. Milletler, ihti-
yaçları olduğu dönemlerde kendileri için 
fedâkarlık yapanları, en ön safta mücade-
le edenleri asla unutmaz. Biz de, ülkesi ve 
milleti için daha çok üretecek olan hiçbir 
sanayicimizi, daha çok koşturacak olan 
hiçbir ticaret erbabımızı unutmayacağız. 

İş dünyasını nasıl yakından takip ettiği-
mi buradaki arkadaşlarımız çok iyi bilir. 
2018 yılında gözüm her birinizin üzerinde 
olacak. Aldığım her güzel haber gibi, her 
üzüntü verici gelişme de zihnimde ve kal-
bimde yerini alacak. Sizlere güveniyorum. 
Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Bu vesileyle, çığ altında kalarak şehit olan 
Mehmetlerimize Allah’tan rahmet, aileleri-
ne sabırlar diliyorum ve milletimizin başı 
sağ olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Bu duygularla bir kez daha Ankara Sanayi 
Odamızın 54’üncü yıl ödüllerini kazanan fir-
malarımızı, işadamlarımızı tebrik ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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Kıymetli dostlarım, saygıdeğer hocalarım, 
sevgili öğrenciler, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle, hürmetle selamlıyorum.

“Vefatının 100’üncü Yılında Sultan 
Abdülhamit’i Anlamak” programına teş-
rifleriniz için her birinize şükranlarımı 
sunuyorum. Konferans ve serginin dü-
zenlenmesinde emeği geçen herkese gö-
nülden teşekkür ediyorum. Yıldız Teknik 

Üniversitesi yönetimini, üniversite bünye-
sinde kurdukları “Sultan İkinci Abdülha-
mit Araştırma ve Uygulama Merkezi” için 
ayrıca tebrik ediyorum.

Üstat Necip Fazıl, “36 Türk hükümdarı 
arasında belki en büyüğü” olarak tarif et-
tiği Sultan Abdülhamit’i ve onun hayatını, 
kendi üslubuyla, bir cümlede şu şekilde 
özetliyor: “Abdülhamid’i anlamak, herşeyi 
anlamaktır.” Evet… Vefatının 100’üncü yıl-

Osmanlı’nın Cumhuriyet ile 
Barışmasıdır Sultan Abdülhamid

Vefatının 100’üncü Yılında Sultan Abdülhamit’i  
Anlamak Programı | İstanbul | 10 Şubat 2018
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dönümünde düzenlenen bu anlamlı etkin-
liği, Sultan İkinci Abdülhamit’e vefa borcu-
muzun bir nişanesi olarak da görüyorum. 
Âlem-i Bekaya irtihalinin 100’üncü sene-i 
devriyesinde “Ulu Hakan Sultan Abdülha-
mit Hanı” bir kez daha rahmetle, minnetle, 
tazimle yâd ediyorum. Rabbim ruhunu şad, 
mekânını cennet eylesin. Yüce Mevla’m onu 
cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın.

Değerli dostlarım,

Her biri kendi alanlarının zirvesi isimler 
olan hocalarımız, sağ olsunlar, konuşma-
larıyla ufkumuzu açtılar. Diplomasiden 
Kudüs meselesine, sanattan ulaşım ve ha-
berleşme alanındaki gelişmelere, Sultan’ın 
kişisel özelliklerinden sürgün yıllarına 
kadar İkinci Abdülhamit’in hayatının 
farklı dönemlerine ışık tuttular. Hocaları-
mıza gönülden teşekkür ediyorum. Taht-ı 
Osmani’de 33 yıl boyunca hükümdarlık 
yapmış, Devlet-i Alinin en zor, en sancılı 
yıllarına şahitlik etmiş Sultan Abdülhamit 
gibi abidevi bir şahsiyetin hayatını birkaç 
sunuma, fotoğrafa veya hatırata sığdır-
mamız elbette mümkün değildir. Burada 
hocalarımız tarafından dile getirilen her 
husus, ayrıca incelenmeyi, kapsamlı bir şe-
kilde ele alınmayı ziyadesiyle hak ediyor. 
Bu anma merasiminin, inşallah, önümüz-
deki süreçte derinlikli, kapsamlı ve objek-
tif çalışmalara, seminer ve sempozyumla-
ra ilham kaynağı olacağına inanıyorum.

Zira şu gerçekle hepimiz, çoğu zaman içi-
miz acıyarak da olsa, yüzleşmek zorunda 
kalıyoruz. İlber Ortaylı Hocamızın ifadesiy-
le “Dünyanın son hükümdarı, son evrensel 
imparatoru” olarak kendi dönemine dam-

gasını vurmuş olan Sultan Abdülhamit, ne 
yazık ki ülkemizde uzun yıllar görmezden 
gelinmiş, ihmal edilmiş, hatta karalanma-
ya çalışılmıştır. Sultan İkinci Abdülhamit, 
Türk düşünce hayatını esir alan katı ide-
olojik kutuplaşmanın en büyük kurbanla-
rından biridir. 

Uzun Yıllar Abdülhamit’e Hakaret 
Etmek, Cumhuriyete Bağlılıkla 
Özdeş Hale Getirilmiştir

Üstüne yapılan onca tartışmaya rağmen; 
hayatı, mirası, karakteri, eserleri, Cumhu-
riyet dönemine olan etkisi en az bilinen 
hükümdar, hiç şüphesiz Sultan Abdülha-
mit Han’dır. Bir devrin resmi anlayışı, Sul-
tan Abdülhamit’e daha çok hasımlarının, 
yeminli düşmanlarının ve azılı rakipleri-
nin penceresinden bakmıştır. Öyle ki, ders 
kitaplarında adı Kızıl Sultan olarak dahi 
geçirilebilmiştir. Bu ülkenin çoğu aydını-
nın, yazarının, akademisyen ve tarihçisi-
nin gözünde kendisi, sözüm ona 33 yıllık 
istibdat rejiminin başıdır. Kimi siyasetçile-
re göre Sultan, Gazi Mustafa Kemal’in kar-
şıtı, Cumhuriyet rejiminin de “ötekisi”dir. 
Uzun yıllar Sultan Abdülhamit’e hakaret 
etmek, onun mirasını yok saymak, Cum-
huriyete bağlılıkla adeta özdeş hale geti-
rilmiştir. Sultan’ın hakkını teslim edecek 
birkaç tespit bile, bunların gözünde sizi 
Cumhuriyet düşmanı yapmaya kâfidir. 
Hiç kimsenin bu kalıpların dışına çıkma-
sına da tahammül edilmemiştir. Sultan 
Abdülhamit’e hakaret özgürlüğünün ala-
bildiğine geniş olduğu bu dönemde, Üstat 
Necip Fazıl gibi şahsiyetler ise eserlerin-
den, yazılarından ve yayınlarından dolayı 
mahkûm olmuştur.
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Sultan’a yönelik bu bağnaz bakış açısının 
marjinal bir kesimde halen hüküm sürdü-
ğünü görüyoruz. Birileri ısrarla bu ülke-
nin tarihini 1923’ten başlatmaya çalışıyor. 
Birileri inatla bizi köklerimizden, kadim 
değerlerimizden koparmaya gayret ediyor. 
İçinde ana muhalefet partisinin başındaki 
zatın da olduğu bir çevre, Cumhuriyet’e 
bağlılık kriteri olarak halen ecdat düşman-
lığını esas alıyor. Bunlara göre Türkiye 
Cumhuriyeti, köksüz, tarihsiz, nevzuhur 
bir devlettir. Sadece coğrafyamızdaki var-
lığımız açısından baksak dahi, ne Selçuk-
luların, ne de 6 asır boyunca cihana nizam 
vermiş Osmanlı’nın Cumhuriyete tevarüs 
ettiği bir şey olmadığını öne sürüyorlar. 
Yine bunların nazarında Osmanlı Padişah-
ları da lüks, şatafat, israf ve sefahat içinde 
yaşayan müsrif, basiretsiz şahsiyetlerdir. 
İşte bu şekilde ülkemiz yıllarca, kimi ba-
tılı ve batılı zihniyetli kişilerin tamamen 
yanlış, yalan ve hatta husumet ürünü anla-
tımlarını, kendi tarihimiz olarak gören bir 
zihniyetin pençesinde kıvranmıştır. 

Değerli kardeşlerim,

Tarih bir milletin sadece mazisi değil, is-
tikbalinin de pusulasıdır. Tarih, aynı za-
manda bir milletin hafızasıdır. Geçmişiyle 
bağı kopan bir topluluğun, millet olarak 
varlığını sürdürmesi de imkânsızlaşır. 
Geçmişleri, birkaç yüzyılı aşmayan ülke-
lerin ve toplumların kendilerine görkemli 
bir tarih inşa etme gayretlerinin sebebi işte 
budur. Biz ise, zaten varolan binlerce yıllık 
geçmişimize sahip çıkmıyoruz. Bilhassa 
bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın 
hiçbir dönemini yok sayamaz, görmezden 
gelemeyiz. Biz, birileri gibi tarihimize yüz 

çevirenlerden olamayız. Biz, tarihimize se-
çici bir anlayışla yaklaşanlardan da olama-
yız. Tarihe seçici bakmak, hele hele belli 
dönemleri ideolojinin kalıplarına hapset-
mek, kişinin kendisine ve milletine yapa-
bileceği en büyük ihanettir.

Şüphesiz tüm milletlerin tarihlerinde şan-
lı zaferler yanında hezimetler, yıkımlar, 
kan ve gözyaşıyla yoğrulmuş dönemler, 
hadiseler de vardır. Çünkü bir milleti var 
kılan, ona hafıza ve karakter kazandıran 
olayların bütünüdür. Bizler hiçbir ayrım 
yapmadan tarihimizden iftihar ediyor, 
gurur duyuyoruz. Ancak, bunu yaparken 
maziden ibret almayı, gerekli dersleri çı-
karmayı da ihmal etmiyoruz. Her fırsatta 
hatırlattığımız Yahya Kemal Beyatlı’nın 
“Kökü mazide olan atiyiz” tespiti, bizim 
en önemli referans kaynağımızdır. Mese-
leye, tarihimizin bir dönemini diğerinin 
karşısına dikmeden, binlerce yılı bir asra 
sığdırma gafletine düşmeden yaklaşma-
mız gerekiyor. Artık Osmanlı ile Cumhu-
riyeti, birbirlerinin zıddı dönemler olarak 
görmekten vazgeçmeliyiz. Az önce İlber 
Hocam, son noktayı koyarken gayet güzel 
söyledi: Osmanlı’nın Cumhuriyetle barış-
masıdır Sultan Abdülhamid.

İçinde bulunduğumuz şu Külliye, Sultan 
Abdülhamid’in eseridir. Düşünebiliyor mu-
sunuz, bu eserin içerisinde Abdülhamid’in 
hal fermanı yazılıyor. Bizim tarihimizin 
içerisinde böyleleri de geldi geçti, ama on-
lar artık tanınmıyor, bilinmiyor. Ama Sul-
tan Abdülhamid bu mekânda anılıyor ve 
bundan sonra da Allah’ın izniyle anılmaya 
devam edecek. Bu konuda özellikle TRT’ye 
çok teşekkür ediyorum. Payitaht dizisi sa-
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dece ülkemizde değil, tüm dünyada büyük 
ilgi uyandırdı ve ilgiyle izleniyor. 

Abdülhamit’in Başlattığı Terakki 
Devam Etseydi, Türkiye’nin 
Bugün Yeri Farklı Olurdu 

Türkiye Cumhuriyeti, tıpkı daha önceki 
devletlerimizin birbirlerinin devamı oldu-
ğu gibi, Osmanlı’nın devamıdır. Elbette sı-
nırlar değişmiştir, yönetim biçimleri değiş-
miştir, yönetime esas belgeler değişmiştir; 
ama öz aynıdır, ruh aynıdır, hatta kurumla-
rın pek çoğu aynıdır. Bu bakımdan Sultan 
Abdülhamit’i de, devletimizin son 150 yılı-
na damgasını vuran en önemli, en vizyoner, 
en stratejik zihne sahip şahsiyetlerden biri 
olarak görüyoruz. Sultan’ın ufkunun, ha-
yallerinin ve projelerinin Yıldız Sarayı’nın 
duvarlarının çok ötesinde olduğunu, ar-
tık hepimiz de çok iyi biliyoruz. Dönemin 
müstekbirlerinin “hasta adam” olarak ilan 
ettikleri Osmanlı’yı diri diri gömme niyet-
lerine karşı Abdülhamit Han’ın nice ince it-
tifaklarla örülü mücadelesi, gerçekten tak-
dire şayandır. Bunu içindir ki, aleyhindeki 
onca kampanyaya rağmen milletimizin 
derin hafızasında Sultan Abdülhamit, hep 
“Ulu Hakan” olarak kalmıştır. Türk Milleti 
onu; “Hasta değiliz, yatağından taşan bir 
nehre benziyoruz. Yapmamız gereken, neh-
rin dağılmış kollarını tekrar yatağında top-
lamaktır. Bizi zinde tutacak yegâne kuvvet, 
İslamiyettir” tespitiyle hatırlıyor. Bu millet 
onu; “Ben bir karış dahi olsa vatan toprağı-
nı satmam, zira bu vatan bana değil mille-
time aittir. Milletim de bu toprakları ancak 
aldığı fiyata verir. Bu topraklar kanla alın-
mıştır, kanla verilir” restiyle hatırlıyor. Şu 
anda Afrin’de bunun için varız. 

Değerli arkadaşlar, 

Milletimizin gönlünde böylesine müstes-
na bir makama sahip olan Sultan İkinci 
Abdülhamit’e, artık yeminli düşmanla-
rının kalıplarından bakmaktan herkesin 
vazgeçmesi şarttır. 33 yıllık hükümran-
lığı boyunca ayağına bastıklarının iftira 
ve yalanları üzerinden ona bühtan eden-
lerin devri artık kapanmıştır. Tarihi ha-
kikatleri kabul etmek yerine onu kendi 
ideolojisine göre yeniden yazma teşeb-
büsleri, artık başarısızlığa uğramıştır. 
Sultan İkinci Abdülhamit’e ve mirasına, 
tarafsız, ön yargısız ve ahlaklı bir şekilde 
yaklaşabilenler için, ortada gerçekten göz 
kamaştırıcı bir hazine vardır. İnşallah bu 
program, elimizdeki hazinenin hakkıyla 
değerlendirilmesi yönünde atılmış doğru 
bir adım olacaktır. 

Bir dönem Sultan Abdülhamit’e muhale-
fet etmiş, fakat sonra pişman olmuş birçok 
şair, yazar ve entelektüelin hissiyatına ter-
cüman olan şu şiirle sözlerime son vermek 
istiyorum:

“Târihler ismini andığı zaman, 

Sana hak verecek, ey Koca Sultan; 

Bizdik utanmadan iftira atan, 

Asrın en siyâsî Padişâhına.

‘Pâdişah hem zâlim, hem deli’ dedik, 

İhtilâle kıyam etmeli dedik; 

Şeytan ne dediyse, biz ‹beli› dedik; 

Çalıştık fitnenin intibahına.”
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Evet, Rabbim hepimizi böyle nedametler 
yaşamaktan korusun diyorum. Abdülha-
mit Han’ın “Birlik ve beraberlik her kuvvete 
üstündür” sözü, bugün de devlet ve millet 
olarak tüm çalışmalarımızda rehberimiz ol-
mayı sürdürüyor. Şayet Abdülhamit Han’ın 
başlattığı terakki, yani ilerleme faaliyetleri 
aynı hızla devam etmiş olsaydı, inanın bana, 
bugün Türkiye çok farklı bir yerde olurdu. 
Maalesef, Abdülhamit’e hakaret etmekte 
pek mahir olanlar, onun eğitim, teknik, bi-
lim, sanayi, sanat, kültür, diplomasi gibi 
alanlardaki reform mirasını sürdürmekte 
aynı başarıyı gösteremediler. Merhum Ab-
dülhamit Han’ın da şikâyetçi olduğu “Kaht-I 
Rical” sorununu çözdüğümüz gün, ona la-
yık olduğumuz gün olacaktır. 

Bu düşüncelerle vefatının 100’üncü yıl-
dönümünde bir kez daha Sultan İkinci 
Abdülhamit’e Yüce Mevla’dan rahmet ve 
mağfiret diliyorum. Onun şahsında ülke-
miz ve milletimiz için çile çekmiş, ömür 
tüketmiş herkesi rahmetle, minnetle 
yâd ediyorum. Saygıdeğer hocalarımıza 
ve programda emeği geçen tüm dostla-
rımıza tekraren şükranlarımı sunuyo-
rum. Vefatının 100’üncü Yılında Sultan 
Abdülhamit’i Anlamak programını teş-
rifleriniz için her birinize teşekkür edi-
yorum.

Allah’a emanet olun. Kalın sağlıcakla.
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Sayın Başbakan, değerli misafirler, iş dün-
yamızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, 
üniversitelerimizin ve kamu kurumları-
mızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. 

Bugün açış toplantısı vesilesiyle birlikte 
olduğumuz 11’inci Kalkınma Planı hazır-
lık çalışmalarının başarılı geçmesini di-
liyorum. Plan hazırlıklarında görev alan 
ve alacak olan herkese şimdiden teşekkür 
ediyorum. 

Kendi Geleceğini Planlamayan 
Milletler, Başkalarının 

Planlarının Parçası Olurlar

11.Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları  
Açış Toplantısı | Ankara | 21 Şubat 2018
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Değerli arkadaşlar, 

İnsanlık, tarih boyunca, hep daha iyi bir ha-
yatın, refah düzeyini yükseltmenin arayışın-
da olmuştur. Günümüzde de, farklı ülkeler 
ve toplumlar arasındaki kalkınma yarışı, bü-
yük bir rekabet içerisinde devam ediyor. Biz 
de milletimize hizmete talip olurken, adalet 
ve kalkınmayı, iki temel önceliğimiz olarak 
belirledik. Milletimizin karşısına çıkarken, 
«Kaynak Türkiye›dir» demiştik. Tarihiy-
le, kültürüyle, girişimcileriyle, gençleriyle, 
kadınlarıyla, velhasıl tüm potansiyeliyle 
milletimize inanarak yola revan olmuştuk. 
Nitekim, 15 yıllık iktidarımız boyunca kal-
kınma alanında elde ettiğimiz başarılar, tüm 
Cumhuriyet tarihinin katbekat üzerine çık-
mıştır. Bu sonuç, milletimize inanmakta, gü-
venmekte ne kadar haklı olduğumuzun da 
ispatıdır. Öte yandan, giderek derinleşen ve 
çok boyutlu hale gelen küreselleşme süreci, 
ülkelere büyüme ve gelişme yönünde önem-
li fırsatlar sunuyor. Elbette bunun getirdiği 
bazı tehdit ve riskler de vardır. Bu süreçte 
fırsatları ve riskleri en iyi şekilde dengeleyip, 
kaynaklarını azami ölçüde değerlendiren ül-
keler hedeflerine ulaşabilecektir. Bunu yapa-
mayan devletler ve toplumlar ise gerilemeye, 
mevzi kaybetmeye devam edecektir. 

Bizim için amaçlarımıza ulaşmanın en 
önemli aracı planlamadır. Planlama, 
“Doğru işi yapmak ve işi doğru yapmak” 
demektir. Bunun için evvela öncelikleri-
mizi doğru bir biçimde belirlememiz ve 
hayata geçirmemiz gerekiyor. Acil Eylem 
Planımız, Dokuzuncu ve Onuncu Kalkın-
ma Planlarımız, hükümet programlarımız 
ve Vizyon 2023 Belgemiz, planlı kalkın-
ma anlayışımızın en somut örnekleridir. 

Kendi geleceğini planlamayan milletlerin, 
başkalarının planlarının parçası olmaya 
mahkûm olduğuna inanıyorum. Bugün 
bölgemizde ve tüm dünyada yaşanan geliş-
meler, bunun örnekleriyle doludur.

Son 10 Yılda 8,3 Milyon  
İlave İstihdam Oluşturduk

Değerli arkadaşlar, 

Kalkınmayı yalnızca iktisadi alanla sınır-
lamıyor, sosyal ve manevi kalkınmayı da 
önemsiyoruz. Son 15 yılda gösterdiğimiz 
çabalarla, kalkınma yaklaşımımızı insan 
odaklı, toplumumuzun tüm kesimlerini 
kucaklayan, daha kapsayıcı bir çerçeveye 
oturtmayı başardık. Bunun için yönetime 
geldiğimiz günden itibaren hem fiziki alt-
yapıya, hem de insanımıza yatırım yaptık. 
Ulaştırma, enerji ve tarıma yönelik altyapı 
yatırımlarının yanı sıra, eğitim ve sağlık ya-
tırımlarına ayırdığımız kaynaklarla, ülkemi-
zin her alanda aynı anda önemli bir sıçrama 
yapmasını sağladık. İşgücümüzün eğitim 
seviyesini ve verimliliğini yükseltirken, sos-
yal güvenlik şemsiyesinin kapsayıcılığını da 
artırdık. Ülkemizde artık yoksulluğun, gelir 
adaletsizliğinin tanımı çok değişti. Bugün 
artık yoksul demek, yiyecek ekmek bulama-
mak değil; belirli bir refah düzeyinin altında 
kalmak demektir. Aynı şekilde, sağlıklı bir 
toplum oluşturmak için, çocuk ölümlerinin 
azaltılması ve anne sağlığının iyileştirilmesi 
başta olmak üzere, pek çok temel göstergeyi 
olumlu yönde geliştirdik. 

Bilindiği gibi Türkiye, bölgemizdeki pek 
çok ülkeyle kıyaslandığında doğal kaynak 
zengini değildir. Buna karşılık, bilgi ve tek-
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nolojiyi esas alarak sanayileşme konusun-
da çok iyi bir sicile sahibiz. Artık, dünün 
tekstil ve tarıma dayalı sanayisinin kısır-
döngüsünden çıkıp, teknoloji yoğun bir 
sanayiye doğru geçiş yapıyoruz. Orta ve 
orta-yüksek teknolojili ürünler üretebilen 
bir imalat sanayi altyapısını büyük ölçüde 
oluşturmuş durumdayız. Şimdi, yüksek 
teknolojiye dayalı üretimin sanayideki pa-
yını artıracak bir atılıma ihtiyacımız var. 

Tabii bu arada sürdürülebilirlik ilkesini de 
asla ihmal etmiyoruz. Bir taraftan sanayi-
leşmenin gerektirdiği enerji yatırımlarını 
yaparken, diğer taraftan da ülkemizin do-
ğal kaynaklarını da geliştirmeye çalışıyo-
ruz. Kişi başına milli gelirimizi 3 bin 500 
dolar seviyelerinden 11 bin dolar seviyesi-
ne ulaştırmış olmamız, gerçekten tarihi bir 
başarıdır. Satın alma gücü paritesine göre 
ise, kişi başına gelirde 2002 yılında Avrupa 
Birliği ortalamasının yüzde 37’si düzeyin-
deyken, yüzde 62’sine kadar çıktık. Refah 
seviyemizin 15 yılda 3 katına ulaşmasında 
ve gelirin daha adil paylaşılmasında, kal-
kınma yaklaşımımızın payı çok büyüktür. 

Değerli arkadaşlar,

Zaman zaman söylediğim bir söz var: “nere-
den nereye?” İsterseniz gelin, ülkemizin 15 
yılda temel göstergeler itibarıyla nasıl geliş-
me kaydettiğini şöyle ana hatlarıyla bir kez 
daha hatırlayalım. 2002 yılında 236 milyar 
dolar olan milli gelirimizi 2016 yılında 863 
milyar dolara çıkardık. Bu büyüme perfor-
mansımızla son 10 yılda 8,3 milyon ilave 
istihdam oluşturduk. 2002 yılında yüzde 
11,3 olan bütçe açığının milli gelire oranı-
nı, 2017 yılında yüzde 1,5 seviyesine dü-

şürdük. Faiz giderlerinin milli gelire oranı 
2002 yılında yüzde 14,4 iken, bu oran 2017 
yılında yüzde 1,8’e gerilemiştir. Mesela, faiz 
giderlerinin milli gelire oranı yüzde 14,4 
olarak kalsaydı, 2003-2017 döneminde 4 
kattan daha fazla faiz ödeyecektik. 2002 yı-
lında yüzde 72’ye ulaşan kamu borç stoku-
nun milli gelire oranını, 2016 yılında yüzde 
28’e kadar düşürdük. Bu oranla Avrupa’nın 
en iyi durumda olan ülkeleri arasındayız. 

2002 yılında ihracatımız 36 milyar dolar-
dı, 2017 yılında bunu 157 milyar doları 
aştı. Türkiye, 2002 yılında 17 milyar liralık 
kamu yatırımı yapıyordu. Hükümetleri-
miz döneminde bu rakamı 7 kat artırarak, 
2017 yılında 128 milyar liraya çıkardık. 
Kamu-özel işbirliği modeliyle 1986 yılın-
dan 2002 yılına kadar toplam yatırım tuta-
rı 11,4 milyar dolar olan 67 proje uygula-
nabilmişti. Biz 2002’den günümüze kadar, 
toplam yatırım tutarı 50,6 milyar dolar 
olan 158 projeyi hayata geçirdik. 

Muhalefet, Hazırda Varsa  
Yatırım Yapılır Zannediyor

Birisi çıkmış, “Tüm bunları hangi kaynak-
la yapacaksın” diyor. Bu yatırımlar kamu-
özel sektör işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. 
Özel sektör kuruluşları, yatırım yaptıkları 
yerleri belli bir süre işletecekler. Bu süre 
10 yıl olur, 15 yıl olur… Yani işletme süresi 
yatırımın durumuna göre değişir. İşletme 
süresinin sonunda bunlar devlete geçecek. 
Yani devletin cebinden bir kuruş çıkma-
dan bu yatırımlar yapılıyor. Bu süreç içeri-
sinde, yılsonunda elde edilen cirodan veya 
kârdan da devlet gelir elde ediyor. Buna da 
kaynakların çeşitlendirilmesi denir. 
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Ama bunu muhalefet bilmiyor, anlamıyor. 
Hazırda varsa yatırım yapılır zannediyor-
lar. Mesele, hazırda olanı bitirmek değil, 
yeni kaynaklar bulmaktır. İşte bu devasa 
yatırımları böyle yaptık. Yavuz Sultan Se-
lim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli 
ve Osman Gazi Köprüsü böyle yapıldı. Bu 
muhalefetin aklı, havsalası bunları almaz. 
Bundan dolayı da dikili ağaçları yoktur. 

Özellikle ulaştırma yatırımlarımızla, uzak-
ları yakın ettik. Ülkemizde 2002 yılında 
toplam 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş 
yol ağı uzunluğunu, 2017 yılında 26 bin 
kilometrenin üzerine çıkardık. 2002’de 
ülkemizde bulunmayan yüksek hızlı tren 
hatlarını 2017 yılında 1.213 kilometreye 
ulaştırdık; halen inşası süren hatlarla bu 
rakam çok yakında iki katına yükselecek. 
2002 yılında uçuşa açık havalimanı sayısı 
26 iken bugün bu sayıyı 55’e yükselttik. 
Bununla yetinmiyor, 7 yeni havalimanının 
yapımını da sürdürüyoruz. 

2002 yılında 6 ilde doğal gaz kullanılırken 
2017 yılı sonu itibarıyla 78 ilimizde doğal 
gaza erişim imkânı bulunuyor. Bu yılın so-
nuna kadar tüm illerimize doğal gaz ulaş-
tırmayı planlıyoruz. 

2002 yılında mobil telefon abone sayısı 23 
milyon iken, geçtiğimiz yıl bu sayı 78 mil-
yonu buldu. Mobil genişbant abone sayısı 
2009 yılında 2,5 milyon iken, yine geçtiği-
miz yıl bu sayı 57 milyona yaklaştı.

Gururla övünülmesi gereken bir diğer alan 
da savunma sanayiindeki hamlelerimizdir. 
2002 yılında ülkemizde 66 savunma proje-
si, yaklaşık yüzde 20 yerlilik oranı ile yürü-

tülüyordu. 2017 yılında 600 projeyi, yüzde 
65’in üzerinde yerlilik oranı ile sürdürür 
hale geldik. Şu anda Afrin Harekâtında 
kullanılan zırhlı taşıyıcıların, İHA’ların, 
SİHA’ların tamamı yerli yapımdır. İHA’ları 
ve SİHA’ları yıllardır stratejik ortaklarımız 
bize vermediler. “Kongre müsaade etmi-
yor” dediler. Bunları belli bir süre kirala-
mayı teklif ettiler. Ya tamam da, siz bunu 
başkalarına veriyorsunuz. Biz, sizin stra-
tejik ortağınız değil miyiz? Biz NATO’da 
beraber değil miyiz? Kötü komşu ev sahi-
bi yapar misali, İHA’ları da, SİHA’ları da, 
zırhlı taşıyıcıları da ve diğerler silahları da 
artık kendimiz üretiyoruz. Bunları üreten 
dostlarımıza, arkadaşlarımıza, milletim 
adına teşekkür ediyorum. Eğer bu silahları 
kendimiz üretmeseydik, bu harekâtların 
hiçbirini yapamazdık. 

2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolar büt-
çeli savunma projesi stokuna sahipken, 
geçtiğimiz yıl 41 milyar doların üzerinde 
bir proje hacmine ulaştık. Son 15 yılda ta-
rımda da çok önemli mesafeler kat ettik. 
2002 yılında 1,8 milyar lira olan tarımsal 
desteklerimiz, 2017 yılında 13 milyar lira-
ya yükseldi. 

Değerli arkadaşlar,

Nitelikli insan yetiştirmeye verdiğimiz 
önemin bir neticesi olarak, son 15 yılda 
eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi ve 
kaliteyi önemli ölçüde artırdık. 15 yıl önce 
ülkemizde, özel okullar dahil 380 bin ders-
lik varken, 2017 yılında derslik sayısı 683 
bine çıktı. Böylelikle, Türkiye genelinde 
ilköğretimde 36 olan derslik başına düşen 
öğrenci sayısını, 2017 yılında 24’e indir-
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dik. Yükseköğretimde ise 2002 yılında 1,1 
milyon olan örgün öğrenci sayısı 2017 yı-
lında 3,8 milyon olurken, üniversite sayısı 
da 75’den 185’e yükseldi. Daha önce 182 
bin olan yükseköğretim yurtlarının yatak 
kapasitesi 630 bini buldu ve giderek artı-
yor. Ar-Ge harcamalarının milli gelirimi-
ze oranı yüzde 0,5 seviyesinden, yaklaşık 
yüzde 1 seviyesine çıktı. Araştırmacı sayısı 
ise 24 binden 100 bine yükseldi.

Hizmet kalitesinde vatandaşlarımızın en 
fazla memnun olduğu alanlardan biri olan 
sağlıkta da önemli mesafeler kaydettik. 
2002 yılında 19 bin olan toplam nitelikli 
yatak sayısını, 2016 yılında 127 bine yük-
selttik. 15 yıl önce 378 bin olan sağlık per-
soneli sayısını 914 bine çıkardık. Şimdi, 
Şehir Hastaneleri ile sağlık alanında yeni 
bir devrimi hayata geçiriyoruz. 

Geçtiğimiz 15 yılda, yoksulumuzu gözettik, 
gelir dağılımını iyileştirdik. Ülkemizde, kişi 
başı günlük 2,15 doların altında yaşayan 
nüfus kalmadı. Kişi başı günlük 4,3 dolar 
gelir seviyesinin altında bir gelirle yaşayan 
nüfusumuz 2002 yılında yüzde 30 iken, bu 
rakamı yüzde 1’ler seviyesine kadar düşür-
dük. 2002 yılında 2 milyar lira sosyal yar-
dım ve sosyal hizmet harcaması yapılırken, 
bu rakamı 38 milyar liraya çıkardık. 

2053 ve 2071 Vizyonlarını 
Kendimize Ufuk Çizgisi  
Olarak Belirledik

Değerli misafirler, 

Hiç bitmeyen ve bitmeyecek olan kalkın-
ma yolculuğunda hedeflerimize ulaştıkça, 

kendimize daha büyük hedefler koyarak, 
ülkemizi dünya sıralamalarında daha 
üstlere çıkarmayı sürdüreceğiz. Cumhu-
riyetimizi kuruluşunun 100’üncü yılında 
ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomi-
sinden biri haline getirmek için 2023 viz-
yonumuzu geliştirmiştik. Bugün 2023’e 
5 kala, artık daha uzun soluklu hedefleri 
benimseme, ortaya koyma aşamasındayız. 
2053 ve 2071 vizyonlarını kendimize ufuk 
çizgisi olarak belirledik. Bu ufka doğru 
emin adımlarla yürürken, daha ziyade orta 
vadeli bir planlamayı ifade eden 2033’ü de 
gündemimize aldık.

Dünyamız giderek daha hızlı bir değişim 
yaşıyor. Bu değişimin tetikleyicisi olan 
teknolojik ve ekonomik gelişmeler, farklı 
coğrafyalarda siyasi dönüşümleri de hız-
landırıyor. Bu gerçeği dikkate alarak hazır-
ladığımız 2033 hedeflerimiz, daha sonraki 
vizyonlarımıza ulaşma bakımından bir sıç-
rama noktası olacaktır. 

Genç ve dinamik nüfusumuz, ekonomik 
büyüme açısından ülkemiz bakımından 
çok büyük bir imkândır. Milletimden, 
gençlerimizden en az 3 çocuk talebimin 
sebebi de budur. Çünkü genç bir nüfus 
yapısına sahip olmamız çok önemlidir. 
Bu fırsatı iyi değerlendirip, gençlerimizin 
eğitim kalitesini ve işgücümüzün niteliği-
ni artırarak, kalkınma seviyemizi gelişmiş 
ülkeler düzeyine çıkarmakta kararlıyız. 
Dün akşam, bir Cumhurbaşkanıyla akşam 
yemeğinde beraberdik. Aynen şu ifadeleri 
kullandı: “Batı bitiyor, nüfusları çok yaş-
landı. Yaşlı bir nüfusla bir yere gidemez-
ler.” Çok yerinde bir tespittir. Onun için, bu 
nüfusumuzun kadr-ü kıymetini bilmemiz 
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lazımdır. Nitelikli insan gücüne dönük eği-
tim-sanayi işbirliği programlarımızı daha 
da güçlendirerek, kadınların işgücüne ka-
tılım oranını artırarak, hedeflerimize adım 
adım ulaşacağız. 

Son 15 yılda yaptığımız atılımlarla ülke-
mizi, eğitim, sağlık ve gelir seviyelerini 
ölçen Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmiş-
lik Endeksinde “Yüksek insani gelişmişlik 
seviyesi”ne çıkardık. Şimdi ülkemizi, “En 
yüksek insani gelişmişlik seviyesi”ne ulaş-
tırmak için çalışıyoruz. Tabii biz insani ge-
lişmişlik seviyemizi bunlarla sınırlandır-
mıyoruz. Bize göre insani gelişmişliğin en 
bariz ölçüsü, “Komşusu açken tok yatma-
maktır.” Bize göre insani gelişmişlik, “İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla hareket 
etmektir. Kadim medeniyetimizin değer-
lerinden süzülüp gelen insani gelişmişlik 
yaklaşımımızı, sadece maddi değil, manevi 
ölçülere göre de şekillendiriyoruz. Eşitlikle 
birlikte adaleti de esas alan, insanı eşrefi 
mahlukat olarak gören bir anlayışla politi-
kalarımızı belirlemeye devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, 

Bilginin önemi ve değeri giderek artar-
ken, yenilikçilik ve farklılık oluşturma en 
önemli rekabet unsurları haline geliyor. 
Bu süreçte bir taraftan 4’üncü sanayi dal-
gası gibi yeni teknolojilere dayalı üretim 
yapısına geçerken, diğer taraftan da insa-
nımızı zihni ve fiziki becerilerinden fayda-
lanabileceğimiz yeni alanlarda istihdam 
etmeye ihtiyacımız var. Eğitim ve Ar-Ge’ye 
ayırdığımız kaynaklarımızı artırarak, ima-
lat sanayiimizde yüksek teknolojili üre-
timin payının yükseldiği bir dönüşümü 

yakalamalıyız. Böylece Türkiye, “Bölgesel 
bir güç” olmanın yanında, küresel düzeyde 
“Bilgi üreten bir güç” haline de gelecektir. 

Ekonomik ve teknolojik atılımlarımızı, bu 
potansiyelimizi yeni yatırım fırsatlarına 
dönüştürecek şekilde gerçekleştirmekte 
kararlıyız. Ülkemizi ancak bu şekilde ener-
ji, ulaştırma, lojistik ve ticarette bölgesel 
bir cazibe merkezi haline getirebiliriz. Tür-
kiye, karayolu taşımacılığı sektörünün filo 
büyüklüğü bakımından, Avrupa Birliği ve 
çevre ülkeler arasında lider konumdadır. 
Ayrıca, hinterlandındaki ülkelere nazaran 
ülkemizin sahip olduğu sağlık ve yükse-
köğretim altyapısı, hizmet ihracatı açısın-
dan önemli bir potansiyeli ifade ediyor.

Yaptığımız Atılımlarla  
Kendi Göbeğimizi Kendimiz 
Keser Hale Gelebildik

Teknolojik yatırımlarımızın etkileri sa-
dece ekonomik alanda değil, savunma 
sanayii alanında da kendisini gösteriyor. 
Savunma sanayiinin birçok alanında artık 
milli teknolojilere sahibiz. Ülkemize yöne-
lik pek çok iç ve dış tehdidi, yerli ve milli 
üretim sayesinde başarıyla bertaraf edi-
yoruz. Son on yılda yaptığımız atılımlarla 
kendi göbeğimizi kendimiz keser hale ge-
lebildik. Önümüzdeki dönemde inşallah, 
savunma sanayii, ulaştırma ve enerji baş-
ta olmak üzere, yerli ve milli ürünlerimizi 
tüm dünyaya daha fazla ihraç eder konu-
ma geleceğiz.

Pek çok büyük şehrimiz üniversite, tica-
ret, turizm, kültür alanlarında bölgesel 
ve küresel düzeyde cazibe merkezi olma 
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yolunda ilerliyor. İstanbul’u doğu ve batı 
sermayesinin buluştuğu güçlü bir finans 
merkezi haline getiriyoruz. Hedefimiz, 
gelecek nesillere iftihar edecekleri, mede-
niyetimizin göstergesi ve kimliği olacak 
değerde şehirler bırakmaktır. Anadolu’yu 
yurt edinmek üzere geldiğimiz günden 
bugüne, ecdadımız bu toprakları imar et-
mek için büyük hayaller kurdu, çok çalıştı. 
Kalkınma çabamız aslında, ecdadımızın 
kurduğu bu hayallerin ve çalışma azminin 
ileriye taşınmasını ifade ediyor. Tabii sade-
ce kendi ülkemizle sınırlı kalmıyor, mille-
timizle birlikte tüm dostlarımız ve kardeş-
lerimizin de refaha kavuşmasını istiyoruz. 

Ülkemiz insani ve kalkınma yardımlarıyla, 
rakam bazında dünyada ikinci, milli geliri-
mize oran bakımından ise ilk sırada yer alı-
yor. Aynı şekilde bugün çoğu Afrika, Bal-
kanlar ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen 
16 bin 500 öğrenciye Türkiye Burslarıyla 
ülkemizde kaliteli eğitim imkanı sunuyo-
ruz. Kazancımızı mazlumlarla, mağdurlar-
la, dostlarımızla, kardeşlerimizle paylaşma 
irademizin bir tezahürü olan bu tablodan 
dolayı iftihar ediyoruz. Önümüzdeki dö-
nemde, insani ve kalkınma yardımlarımızı 
artırarak sürdürme kararındayız.

Sevgili dostlar, 

Önümüzdeki 5 yıllık süreci kapsayacak 
ve 2023 hedeflerimizin varış noktası ola-
cak 11’inci Kalkınma Planı dönemini en 
iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. 
Bu dönemde iş yapış biçimlerimizden 
yatırımlarımıza, kamu hizmetlerinden 
şehirleşmeye dek attığımız her adımda 
kalite birinci önceliğimiz olmalıdır. Fiziki 

altyapıdan teknolojiye, eğitimden sağlığa, 
emniyetten adalete ve demokrasimize ka-
dar her alanda ülkemizi bir üst lige çıkar-
makta kararlıyız. Bunun için kalkınmanın 
bizatihi amacı ve aynı zamanda da aracı 
olan insanımıza yaraşır biçimde çok bo-
yutlu, dinamik ve akıllı planlar yapıyoruz. 
Geçmiş tecrübelerimizden faydalanarak, 
toplumumuzun tüm kesimlerinin istek ve 
ihtiyaçlarına yönelik iddialı ve gerçekçi 
hedefler oluşturuyoruz.

Bu kapsamda 11’inci Kalkınma Planı dö-
neminde yenilikçi, yerli ve milli üretime 
dayalı yüksek teknoloji üretir hale gelen 
güçlü bir ekonomik yapıyı oluşturmayı 
amaçlıyoruz. Bu yapıyla savunma sanayii, 
ilaç ve yazılım alanları başta olmak üzere, 
katma değeri yüksek pek çok sektörde söz 
sahibi olmayı hedefliyoruz. Biyoteknoloji, 
malzeme teknolojileri, bilgi ve iletişim tek-
nolojilerinde kapasitemizi artırarak, ileri 
teknolojili sektörlerde üretim yapar hale 
geleceğiz. Bunun için de matematik, fi-
zik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlere, 
daha fazla kaynak ayırarak nitelikli insan 
yetiştireceğiz. 

Plan döneminde, sanayimizin dijitalleş-
mesinin yol haritasını ortaya koyarak 
üretimde hız, verimlilik ve kaliteye odak-
lanacağız. Katma değeri yüksek, yenilikçi 
ürünler üretmek suretiyle dünya pazarla-
rında daha rekabetçi olacağız. Geleneksel 
sanayi kollarımızı da günün şartlarına göre 
dönüştürerek, bu sektörlerdeki istihdamın 
niteliğinin artarak sürmesini sağlayacağız. 
İnsanımızın kaliteli bir hayat sürmesi için 
yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşılabilmesini 
temin edeceğiz. Doğal ürünlere önem ver-
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meliyiz. Kanser gibi rahatsızlıkların teme-
linde de, yediğimiz ürünlerde kullanılan 
kimyasalların olduğuna inanıyorum. Bu 
konunun üzerinde hocalarımızın durması 
lazımdır. Biz kimyasaldan doğala mı gide-
ceğiz, doğaldan kimyasala mı gideceğiz… 
Bunlar üzerinde de çalışmalar yapılması 
gereklidir. Bu kapsamda gıda kayıp ve is-
rafının önlenmesine, tarımsal üretimde 
kendine yeterliliğe ve verimliliği artırma-
ya odaklanacağız. GDO’lu ürünler nokta-
sındaki hassasiyetimizi de arttırmamız la-
zım. Devlet olarak birinci derece bu bizim 
sorumluluğumuzdadır. Hükümet olarak, 
bu konuda atacağımız adımların hassasi-
yetini özellikle ifade etmek istiyorum. 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Enerji Üretimimizdeki  
Payını Artıracağız

Dijital ekonominin gerektirdiği özellikle-
ri kazandırarak işgücümüzün niteliğini 
artıracağız. Enerjide yerli kaynaklarımızı 
daha fazla değerlendirecek, nükleer enerji-
yi elektrik üretimi amacıyla kullanacak ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji 
üretimimizdeki payını artıracağız.

Büyük medeniyetler, organizasyon kabili-
yetleri dolayısıyla kurumsallaşmaları ileri 
olan medeniyetlerdir. Bu bakımdan karar 
alma hız ve kalitesini artıracak olan Cum-
hurbaşkanlığı Sistemimizin gerektirdiği 

yapılanmayı kısa sürede tamamlayacağız. 
Daha rekabetçi ve dinamik bir yapıda iş-
leyen, yeni fırsat pencerelerinden yarar-
lanarak katma değer üreten, işlem mali-
yetlerini azaltan, iyi uygulamalarla fark 
oluşturan bir kamu yönetimi sistemine ge-
çeceğiz. Bütün bunları yaparken toplum-
sal bütünleşmenin daha iyi sağlanabilmesi 
için güven, dürüstlük, liyakat, vatansever-
lik ve dayanışma gibi temel değerlerimizi 
daha da güçlendireceğiz.

Bu dönemde ekonomi politikalarımızın 
odağında yine üreten, ihraç eden ve ye-
nilikler yaparak daha iyi bir hayat için 
imkân sağlayan güçlü bir özel sektör ola-
caktır. Plan kapsamında oluşturacağımız 
politika ve önceliklerimizi tüm kesimlerin 
sahiplenmesi ve benimseyerek uygulama-
sı önemlidir. Bu süreçte, kamu kurum ve 
kuruluşlarına ilaveten, özel sektör başta ol-
mak üzere sivil toplum, üniversitelerimiz 
ve diğer bütün kesimlerin aktif katılımı, 
desteği ve katkıları olmazsa olmazımızdır. 
Buraya teşrif eden tüm kesimlerin tem-
silcilerini, Kalkınma Planımızın oluşma-
sında ve hedeflerin takibinde daha sıkı 
ortaklıklara, işbirliğine ve Kalkınma Ba-
kanlığımıza destek vermeye çağırıyorum. 

Bir kez daha 11’inci Kalkınma Planının ül-
kemize hayırlı olmasını diliyorum.

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla.
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Kültür, sanat ve edebiyat dünyamızın kıy-
metli mensupları, değerli misafirler, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, 
saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığımızın 2017 Özel 
Ödülleri’ni takdim edeceğimiz kültür ve 
sanat insanlarımız ile müessesemizi tebrik 
ediyorum. 

1979 yılından beri verilen bu ödüllerin, 
kültür, sanat ve edebiyat dünyamızda artık 
önemli bir prestij haline gelmiş olmasından 
büyük memnuniyet duyuyorum. Her biri 
ayrı bir kıymet olan sanatçılarımızın eser-
leriyle milletimizin gönlünde edindikleri 
müstesna yeri, bugün vereceğimiz ödül-
lerle, devlet adına da tescil etmiş oluyoruz. 
Geçmişte, hepsi de rahmetli olan Necip Fa-

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat  
Özel Ödülleri Töreni | Ankara | 22 Şubat 2018

Bize Unutturulan,  
Unutturulmaya Çalışılan  

Tüm Hazinelerimizi Keşfedeceğiz
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zıl Kısakürek’ten Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya, 
Süheyl Ünver’den Halil İnalcık’a kadar pek 
çok abide isme verilen bu ödüllerin, hep ye-
rini bulduğuna inanıyorum. 

2017 ödüllerine baktığımızda da, benzer 
bir manzaraya şahit oluyoruz. Türk sine-
masının bir dönemine, senarist ve yönet-
men olarak damgasını vurmuş olan Safa 
Önal, elbette bu alanda ödüle ziyadesiyle 
layıktır. Kanun sazını icrası ve araştırma-
cı kişiliğiyle, Türk sanat müziğimize çok 
önemli katkılarda bulunmuş olan Cüneyt 
Kosal, elbette bu ödüle ziyadesiyle layık-
tır. Osmanlı sanat tarihine olan vukufiyeti 
genç nesillere de örnek olan Nurhan Ata-
soy, elbette bu ödüle ziyadesiyle layıktır. 
Tasavvuf tarihinin yanısıra, geniş bir alan-
da nitelikli eserleriyle mümbit bir kalem 
olan Süleyman Uludağ, elbette bu ödüle 
ziyadesiyle layıktır. Geleneksel ve çağdaş 
sanat eserlerini ülkemizin her köşesine 
taşıma konusundaki gayretini yakından 
bildiğimiz Baksı Müzesi, elbette bu ödüle 
fazlasıyla layıktır. Sağolsunlar Bayburt’u-
muza çok önemli bir eser kazandırdılar. 
Bu aynı zamanda çok da önemli bir vefa... 
Geçenlerde Eskişehir Odunpazarı’nda da 
böyle bir adımı attık. Sağolsun Erol Ta-
banca Bey, Eskişehir’imize çok önemli bir 
müze inşa edecek. Ödül vereceğimiz kişi 
ve kurumlarımızı bir kez daha tebrik edi-
yor, başarılarının devamını diliyorum. 

Sevgili dostlar,

Bu tür ödüller kendi alanlarında zaten 
şevkle, gayretle, heyecanla, coşkuyla çalı-
şan, üreten, insana dair en önemli yetenek 
olan eser ortaya koyma becerisini gösteren 

kültür ve sanat insanlarımıza, millet ve 
devlet olarak teşekkürümüzün bir ifadesi-
dir. Ödül için çalışılmaz ama yapılan güzel 
işlerin ödüllendirilmesi de bir vefa borcu-
dur. Bugün işte bu borcumuzun 2017 faslı-
nı ödemek üzere buradayız. 

Biz Türk Milleti Olarak  
Asla Papağanlaşamayız

Milletler için kültür ve sanat, en az ekono-
mi ve savunma sanayii kadar önemlidir. 
Ekonomi ve savunma sanayi, sizin dün-
yanın somut güçleriyle olan ilişkinizde 
belirleyiciyken, kültür ve sanat da somut 
olmayan unsurlar karşısındaki konumu-
nuzu tayin eder. Bu ikisi birlikte bir ülkeyi 
ve milleti yükseltir. Nasıl tek kanatla kuş 
da, uçak da havalanamazsa, bunlardan 
birinde geri kalan toplumlar da hedefle-
rine ulaşamazlar. Mırıldandığı şarkıdan 
izlediği filme… Okuduğu kitaptan yaptığı 
resme… Yediği yemekten giydiği kıyafete… 
Velhasıl her şeyiyle başka bir medeniyetin, 
başka bir kültürün dünyasında gezen biri, 
nasıl “bizim” olabilir, nasıl öyle kalabilir? 

Türkiye’nin 2023 hedeflerinin somut un-
surları için gece gündüz çalışırken, kültür 
ve sanatı da asla ihmal edemeyiz. Bakınız, 
büyük mütefekkir Cemil Meriç ne diyor: 
“Zavallı Türk aydını… Batılı dostları alın-
masınlar diye hazinelerini gizlemeye ça-
lışır. Sonra unutur hazineleri olduğunu… 
Düşmanın putlarını takdis eder, hayranlık-
larını benimser. Dev, papağanlaşır.” Evet… 
Biz Türk milleti olarak asla papağanlaşa-
mayız. Bunun için önce kendi hazineleri-
mize sahip çıkacağız. Bize unutturulan, 
unutturulmaya çalışılan tüm hazineleri-
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mizi keşfederek, adeta bir envanter ortaya 
koyacağız. Sonra, bu büyük birikimin ışı-
ğında, geleceğe bırakacağımız yeni hazine-
leri üretmenin gayreti içinde olacağız. İşte 
ben, Bayburt Baksı Müzesini ve Eskişehir 
Odunpazarı Müzesini öyle görüyorum. 
Devlet müzeler yapabilir, ancak bu ülkenin 
birer ferdinin kalkıp da bir müze yapması 
çok önemlidir. 

Değerli arkadaşlar, 

Biliyorum ki şimdi birileri yine bu sözle-
rimize bakarak bizi yanlış anlayacak, bizi 
yine Batı düşmanlığıyla itham edecek. 
Halbuki bizim kimseye bir düşmanlığımız 
yoktur. Tam tersine, biz dünyada nerede 
iyi olan, güzel olan, faydalı olan bir şey 
varsa, onu bulmak, almak ve değerlendir-
mekle mükellef olduğumuza inanıyoruz. 
Peygamber Efendimizin, “İlim Çin’de bile 
olsa gidip alınız” emrine uygun şekilde ve 
işte bu anlayışla tüm dünyayı dolaşıyoruz. 
Ama bunu, Hazreti Mevlana’nın işaret et-
tiği gibi, bir ayağımızı buraya, kendi me-
deniyetimize, kendi coğrafyamıza, kendi 
kültürümüze sabitleyip, diğeriyle gezerek 
yapıyoruz. Taklit değil telif peşinde koşan, 
papağanlaşan değil analitik düşünen, ko-
nuşan ve davranan olmamız gerektiğinin 
bilinciyle, kendimizden emin bir şekilde 
yönümüzü geleceğe çevirdik. 

Maziden atiye kurduğumuz köprüyü her 
geçen gün daha da güçlendirerek, 2053 
ve 2071 vizyonlarımızı biçimlendiriyoruz. 
Ancak bu şekilde geleceğin dünyasında 
hak ettiğimiz yere ulaşabileceğimizi bili-
yoruz. Medeniyetimizin büyük sosyoloğu 
ve siyaset bilimcisi İbn Haldun “Coğrafya 

kaderdir” diyor. Peki, bu hakikat birilerine, 
coğrafyamızın kaderini belirleme hakkını 
verir mi? Kesinlikle hayır. Kaza ve kade-
rin sahibi Rabbimizdir. Bize düşen, kendi 
irademiz ve gücümüz nispetinde çalışa-
rak, kaderimizin gerçekleşmesine imkân 
tanımaktır. Onun için, coğrafyamızın şu 
an içinde bulunduğu durumu kaderimiz 
olarak değil, kaderimize giden yolda bir 
işaret, bir ikaz, bir merhale olarak görüyo-
ruz. Hep söylediğim gibi, biz bir olursak, 
iri olursak, diri olursak, kardeş olursak, 
hep birlikte Türkiye olursak, kaderimiz de 
ona göre şekillenecektir. Daima en iyisini 
umarak, ama en kötüsüne de hep hazırlıklı 
bulunarak yolumuza devam edeceğiz. 

İşte bu sabah itibariyle, Afrin Harekâtında et-
kisiz hale getirilen terörist sayısı 1829’e ulaş-
tı. Tabii bu bir inancın, imanın neticesidir. 

“İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür 

İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.” 

Dağ-taş demeden, gece-gündüz demeden 
bu mücadeleyi askerimiz sürdürüyor. Atı-
lan iftiraların, hezeyanların hiçbirine aldır-
madan şu anda yolumuza devam ediyoruz.

Eğitim ve Kültür Alanlarında 
Geride Kalmamız Hususunda  
Hep Hayıflanıyorum

Kıymetli misafirler,

Kültür ve sanat konusunda bir varlık or-
taya koymak, her kula nasip olmaz. Allah, 
bazı kullarına bu konuda cömert davran-
mış, bazı kullarına da başka hususlarda 
aynı cömertliği göstermiştir. Allah vergisi 
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olan kültür ve sanat kabiliyetlerinin keşfi, 
geliştirilmesi, ülke içinde ve dışında bilin-
mesinin, görülmesinin sağlanması husu-
sunda, hem devlete, hem de sivil toplum 
kuruluşlarımıza önemli görevler düşüyor. 

Bugün gelişmiş ülkelerin spordan sanata 
her konuda, daha okul öncesinden baş-
layarak, çocukların eğilimlerini, kabili-
yetlerini, ilgilerini tespit etmeye yönelik 
mekanizmalar kurduklarını biliyoruz. Ül-
kemizde de benzer bir yaklaşımı hayata 
geçirmemiz gerektiğine inanıyorum. Ana 
sınıfından itibaren, ilkokul, ortaokul ve 
hatta lise yılları boyunca sürekli öğrencile-
rimizin yeteneklerini ve yönelimlerini be-
lirlemek üzere çalışmalar gerçekleştirme-
liyiz. Bizim şöyle orta boy bir şehrimizin 
nüfusu kadar yerden onca sporcu, sanatçı, 
bilim insanı çıkabiliyorken, Türkiye’nin 81 
milyonluk demografik varlığıyla bunların 
gerisinde kalıyor olmasını anlayabilmek 
mümkün değildir. Kabiliyetse, bizim evlat-
larımızdaki kabiliyeti, inanın başka hiçbir 
yerde görmedim desem yeridir. Çalışkan-
lıksa, bizim milletimizin çalışkanlığının ve 
fedakârlığının örneği pek az bulunabilir. 
Bu durumda sorunu, insan keşfetme ve 
insan yetiştirme sistemimizde, daha doğ-
rusu sistemsizliğimizde arayacağız. Öyle, 
“Saldım çayıra, mevlam kayıra” mantığıy-
la, bu işlerin içinden çıkamayız. 

Geçtiğimiz 15 yılda her alanda tarihi ba-
şarılara imza atarken eğitim ve kültür ko-

nusunda niye nispeten geride kaldığımız 
hususunda hep hayıflanıyorum. Demek ki 
bir şeyleri eksik bırakmışız. İnşallah önü-
müzdeki dönemde, bu eksikleri tespit edip 
ortadan kaldıracak, geçmişin kayıplarını 
telafi etmenin yanında, geleceğe güzel bir 
miras bırakacak eğitim ve kültür politika-
larını hayata geçireceğiz. Gençlerimizdeki, 
çocuklarımızdaki heyecanı, şevki, coşkuyu 
gördükçe, geleceğimiz konusundaki umu-
dum, güvenim katlanarak artıyor. Bize 
düşen, bu büyük potansiyelin en ideal, en 
doğru, en verimli şekilde değerlendirile-
bilmesini temin edecek altyapıyı kurmak, 
içeriği oluşturmaktır. 2019’dan itibaren, 
diğer pek çok hususla birlikte, bu konular-
da da Türkiye yeni bir döneme girecektir. 

Bu duygularla Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğımızın 2017 yılı ödüllerini takdim edece-
ğimiz kültür, sanat ve ilim insanlarımızı, 
şahsım, devletim, milletim adına tebrik 
ediyorum. 

Bu vesileyle bugün ölümünün 9. yıldönü-
mü olan Turgut Cansever üstadımızı da 
rahmetle anıyoruz, Allah rahmet eylesin. 

Bizleri, bu anlamlı günde bir araya getiren 
Bakanlığımıza, ödül alacak isimlerin belir-
lenmesinde ve toplantının düzenlenmesin-
de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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Sayın Meclis Başkanı, Sayın Başbakan, Yar-
gıtay’ımızın Sayın Başkanı ve üyeleri, yük-
sek yargı camiamızın kıymetli mensupları, 
değerli misafirler, sizleri en kalbi duygula-
rımla, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. 
Ülkemizin, adliye mahkemelerinde veri-
len hükümler konusundaki son inceleme 
mercii olan Yargıtay’ımızın 150’nci kuru-
luş yıldönümünü tebrik ediyorum. 

Yargıtay’ımız, Osmanlı döneminde, 6 Mart 
1868 yılında kurulan Divan-ı Ahkam-ı Adli-
ye ile devlet hayatımıza girmiştir. Bu teşki-
latımızın kurucusu olan ünlü hukukçumuz 
Ahmet Cevdet Paşa’dan beri, adaletin tesisi 
için çalışan Yargıtay’ımız, özellikle son dö-
nemdeki duruşuyla, milletimizin gönlünde 
ayrı bir yer edinmiştir. Türkiye, tarihinde 
ilk defa, yargı kurumlarının darbecilere 

Yargıtay’ın 150. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu ve Yeni Hizmet  
Binası Temel Atma Töreni | Ankara | 6 Mart 2018

Darbe ve Diğer Terör 
Davaları, Hukuk Devleti İlkesi 
Çerçevesinde Yürümektedir
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karşı açık ve net duruşuyla karşılaşmıştır. 
Geçmişte, rahmetli Adnan Menderes’in 
idamı başta olmak üzere, darbe dönemle-
rinde iyi sınavlar veremeyen yargı camia-
mızın, 15 Temmuz’da gösterdiği cesaret ve 
dirayet, gerçekten takdire şayandır. Terör 
örgütünün üzerinde en çok çalıştığı kurum 
olmasına rağmen, yargı mensuplarımızın 
böylesine bir feraset göstermesi, milletimi-
zin yazdığı demokrasi zaferini adeta taçlan-
dırmıştır. Üstelik bu başarı, adalet teşkilatı-
mızın içine sızmış 4 bin civarındaki terör 
örgütü üyesi hakim-savcının tasfiyesine 
rağmen elde edilmiştir. Bu vesileyle, de-
mokrasimize ve geleceğimize sahip çıkan 
tüm savcılarımıza, hâkimlerimize, adalet 
teşkilatı mensuplarımıza bir kez daha şük-
ranlarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Hayatın her alanı gibi, yargı da dinamik-
tir. Gelişen ve değişen hadiseler karşısında 
adalet teşkilatımızın ortaya koyduğu irade, 
milletimizin ülkesine ve devletine olan gü-
venini tahkim etmekte çok büyük öneme 
sahiptir. Yasama organının çıkardığı kanun-
ları adeta ete-kemiğe büründüren, gerçek 
hayattaki karşılıklarını gösteren yargı or-
ganlarımızın başarısı, ülkemizin kazancıdır. 
Adaletin tıkandığı, bu kuruma olan güvenin 
kaybolduğu bir yerde, diğer erklerin sağlıklı 
bir şekilde çalışabilmesi mümkün değildir. 
Bugün tüm mahkeme salonlarının, adliye 
binalarının duvarlarında yer alan “Adalet 
mülkün temelidir” sözü, devletin ancak ada-
let üzere ayakta kalabileceğini ifade eder. 

Genel Başkanı olduğum partinin kuruluşu 
aşamasında ismini belirlerken çok araş-

tırdık, çok düşündük. Yaptığımız uzun ve 
kapsamlı araştırmalar sonunda milletimi-
zin bizden beklentilerinin en başında “ada-
let” konusunun geldiğini gördüğümüz için 
de, partimizin ismini bu şekilde koyduk. 

Yargının Sebep Olduğu 
Adaletsizliğin Telafisi Yoktur

İnsanlık tarihine baktığımız zaman da, mü-
cadelenin hep zalimlerle mazlumlar ara-
sında geçtiğini, yani hep bir adalet arayışı 
olduğunu görüyoruz. Adalet, elbette herke-
se hakkını vermektir. Ama hakkı vermekle, 
hakkı gasp etmek arasındaki denge öylesi-
ne hassas, aradaki çizgi öylesine incedir ki, 
bunu sağlamak için çok çalışmak, çok fe-
dakarlık yapmak gerekir. Hazreti Mevlana, 
adaleti “Bir şeyi yerli yerine koymak”, ada-
letsizliği ise “Bir şeyi layık olmadığı yere 
koymak” olarak tanımlıyor. Yine Hazreti 
Mevlana’ya göre ağaçlara su vermek adalet 
iken, dikene su vermek adaletsizliktir. Her 
su emen kökü suladığınızda, adil davran-
mış olmuyor, tam tersine adaletin ruhuna 
aykırı hareket ediyorsunuz demektir. Zali-
mi, üzerine düşen görevi yapmayan olarak 
tarif eden Hazreti Mevlana’nın anlayışın-
da, adalet dağıtmayan savcı ve hâkim de 
zalim sınıfına giriyor. 

Devleti yönetenlerin yaptığı adaletsizlik, 
en azından hukuk yoluyla telafi edilebi-
lirken, yargının sebep olduğu adaletsiz-
liğin telafisi yoktur. Bunun için de adalet 
rahmet olarak görülür; yani ilahi bir önem 
atfedilir. Eğer bir ülkede, halk bunalmış ve 
ellerini semaya açarak adalet çığlığı atar 
hale gelmişse, oradaki yargı sisteminde bir 
sorun var demektir. Rabbimiz insanoğlu-
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na adalet duygusunu ve bunu sağlayacak 
saikleri, insanlar işte bu hale düşmesinler 
diye vermiştir. Mazlumun ahının arşı tit-
rettiğine iman eden insanlar olarak, adale-
ti kaybettiğimizde her şeyimizi kaybedece-
ğimizi bilmek zorundayız. 

Bugün, dünyada insanların en çok eziyet 
çektiği, canının yandığı, yüreğinin dağ-
landığı yerlere baktığımızda, istisnasız 
tamamında da adalet mekanizmalarının 
işlemediğini görürüz. Bu meselenin ırkla, 
renkle, refah düzeyiyle bir ilgisi yoktur. 
Kimi toplumlar var ki, hayat düzenleri ga-
yet mütevazı olmasına rağmen, sağlam bir 
adalet işleyişine sahiptir. Kimi toplumlar 
da var ki, zenginlikte herkesi geride bı-
rakmış olmalarına karşılık, orada adaletin 
esamesi dahi okunmaz. İşte bunun için biz, 
hukuk, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti 
gibi kavramlara ve bunların hayata geçiril-
mesine çok büyük önem veriyoruz. 

Değerli misafirler, 

Biz, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesine 
gönülden bağlı bir şekilde ülke yönetimini 
devraldık. Hükümete geldiğimizde mille-
timize, Türkiye’yi eğitim, sağlık, adalet ve 
emniyet ilkeleri üzerinde yükselteceğimiz 
sözünü vermiştik. Bu anlayışla Cumhuri-
yet tarihinin, kuruluş dönemi sonrasında-
ki en önemli hukuk reformlarını geçtiği-
miz 15 yılda gerçekleştirdik. Milletimize 
verdiğimiz sözü tutarak, hem temel ka-
nunları yenilemek, hem de adalet teşkila-
tımızın fiziki imkanlarını düzeltmek su-
retiyle, her alanda olduğu gibi yargıda da 
yepyeni bir dönemi başlattık. Anayasadan 
Türk Ceza Kanununa, Borçlar Kanunun-

dan Ticaret Kanununa, Hukuk Usulünden 
Askeri Yargının kaldırılmasına kadar pek 
çok reformu hayata geçirdik. Ülkemizin 
dört bir yanında 235 adalet sarayını hiz-
mete sunarak, yargı kurumlarımızı kay-
makamlık binalarının bodrum katlarında-
ki izbe mekanlardan kurtardık. Avrupa’da 
son 200-300 yıldır örnekleri çokça görülen 
adalet saraylarından daha görkemlilerini 
inşa ederek, hakim-savcılarımızın ve diğer 
yargı personelimizin işini huzur içinde yü-
rütebilmesini temin ettik. Sadece bununla 
kalmadık, yüksek yargı organlarımızı da, 
günün şartlarına uygun binalara kavuş-
turduk, kavuşturuyoruz. Bugün de, biraz 
sonra Yargıtay’ımızın yeni hizmet binası-
nın temel atma törenini gerçekleştirece-
ğiz. Böylece, halen 6 farklı binada, sıkıntılı 
şartlarda verilen Yargıtay hizmetleri, tek 
bir çatı altında ve her türlü imkana sahip 
olarak yürütülebilecektir. Yargıtay’ımızın 
yeni binasının şimdiden hayırlı olmasını 
diliyorum. 

FETÖ, Tezgâhını  
UYAP Üzerinden Kurdu 

Bunun yanında alternatif hukuki çözüm 
yollarını devreye alarak, uzlaşma yönte-
miyle sorunların çözümünü ve böylece 
yargı üzerindeki yükün hafifletilmesini 
sağladık. Özel hukuk alanında da, yine 
yargının yükünü azaltmak için, arabulucu-
luk müessesesiyle, iş hukukunda yeni bir 
alan açtık. Hak arama yolları konusundaki 
önemli bir reform da Anayasa Mahkemesi-
ne bireysel başvuru yolunun açılmış olma-
sıdır. İhbar ve şikâyetler konusunda somut 
kriterler getirerek, vatandaşlarımızın hak-
sız yere adalet kurumlarıyla karşı karşıya 
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gelmesinin önüne geçtik. Mahkeme sayı-
sını, hakim ve savcı sayısını, adliye destek 
personeli sayısını artırarak, hizmetlerin 
daha hızlı ve kaliteli verilmesini temin et-
tik. Meslek içi eğitim sistemiyle, hakim ve 
savcılarımızın güncel gelişmeler doğrul-
tusunda kendilerini yenileyebilmelerine 
imkan sağladık. Pek tasvip etmesem de, 
Ulusal Yargı Ağı UYAP ile tüm adliyeleri 
ve ilgili kurumları birbirine bağladığımız 
için yapılan işlemler elektronik ortamda 
rahatça takip edilebiliyor. Bu uygulamanın 
sıkıntılarını da açıkça görüyoruz. Keşke 
bu şekilde değil de, o klasik sistemle işler 
yürüseydi. Peki UYAP’ta hassasiyet nedir? 
FETÖ terör örgütü, tezgâhını bu sistem 
üzerinden kurdu. Bunu da bir özelleştiri 
olarak dile getiriyorum. Ne yazık ki biz de 
bu oyuna geldik.

Tabii, en büyük reformlarımızdan biri de, 
eskiden beri konuşulmasına rağmen bir 
türlü hayata geçirilemeyen bölge adliye 
mahkemelerini hizmete almamız olmuş-
tur. Üstelik, tam da 15 Temmuz darbesi-
nin arefesinde çalışmaya başlayan bölge 
adliye mahkemelerimiz, halen 9 yerde fa-
aliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Örneğin, 
daha önce Yargıtay’a 1 milyona yakın ceza 
ve hukuk dosyası gitmişken, bölge adliye 
mahkemelerinin kuruluşunun ardından 
bu sayı 50 bine kadar gerilemiştir. Bölge 
adliye mahkemelerinin önünde geçtiğimiz 
yıl, önceki seneden devirlerle birlikte mev-
cut olan 647 bin dosyadan sadece 183 bini 
2018’e sarkmıştır. Bu mahkemelerde kesin 
karara bağlanamayıp Yargıtay’a temyize 
giden dosya oranı ceza davalarında yüzde 
10, hukuk davalarında yüzde 15-20 civa-
rındadır. Bölge idare mahkemelerinde de 

benzer bir tablo vardır. Ülkemizdeki yar-
gılama süreleri göz önüne alındığında, bu 
çok önemli bir başarıdır. “Geç gelen adalet, 
adalet değildir” yaklaşımına uygun şekil-
de, adalet hizmetlerinin en hızlı ve tabii 
ki en doğru şekilde sonuçlandırılabilmesi 
için elimizden gelen çabayı göstermeye de-
vam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, diğer birçok ülkeden farklı ola-
rak, bu reformları yaparken, aynı zaman-
da da içeride ve dışarıda terör örgütleriyle 
yoğun bir mücadele yürütmektedir. Maruz 
kaldığımız saldırıların büyüklüğü ve sü-
rekliliği göz önüne alındığında, demokrasi 
ile güvenlik arasındaki dengeyi Türkiye ka-
dar iyi kurabilen bir başka ülke var mıdır, 
şahsen ben bilmiyorum. Öyle ki biz, darbe 
girişimini engellerken bile, hukuktan taviz 
vermemiş bir ülkeyiz. 15 Temmuz gecesi, 
darbecilere karşı milletimizle birlikte ilk 
harekete geçen kurum, yargımızdır. Savcı-
larımız hemen görevlerinin başına geçmiş, 
soruşturmaları başlatmış, gözaltı kararla-
rını almış, sorguları gerçekleştirmiş, mah-
kemelerimiz de önlerine gelen dosyalara 
göre kararlarını vermişlerdir. Halen de, 
tüm darbe ve diğer terör davaları, tama-
men hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yü-
rümektedir. 

Yargı Kararlarını Eleştirebiliriz, 
Ama Bunlara Uyup-Uymama 
Konusunda Layüsel Değiliz

İçeride-dışarıda bu mücadeleyi devam etti-
riyoruz. Şu an itibariyle Afrin Harekâtında 
etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2878 
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olmuştur. Bu mücadeleyi Mehmetçiğimiz 
dağ-tepe, kar-kış demeden sürdürmekte-
dir. Mehmet’imizin yanında Özgür Suriye 
Ordusu da kahramanca mücadele etmekte 
ve birlikte şahadete yürümektedirler. Bu-
nun bedelini de terör örgütü PYD, YPG ve 
DEAŞ’a çok ağır bir şekilde ödetiyoruz. 

Zaman zaman mahkemelerimizin, yüksek 
yargı kurumlarımızın, anayasa mahkeme-
mizin kararlarını eleştirdiğimiz olmuştur, 
bundan sonra da olacaktır. Ama hiçbir za-
man bu kararları yok saymadık, gereğini 
yerine getirme konusunda asla tereddüde 
düşmedik. Eleştirmek başkadır, tabi olmak 
başkadır. Biz, adaletin tecellisi konusunda 
farklı bir görüşe sahip olduğumuz için eleş-
tirme hakkına elbette sahibiz, ama bunlara 
uyup-uymama konusunda layüsel değiliz. 
Herkes gibi, biz de mahkemelerimizin ka-
rarlarına uyuyoruz, uymaya devam edece-
ğiz. Katılmadığımız hususlardaki mücade-
lemizi vereceğimiz alanlar bellidir. Eğer 
sorun kanunda ise, yasama organında bu 
mücadeleyi vereceğiz. Eğer sorun uygu-
lamada ise, yürütme organında gereğini 
yapacağız. Bu süreçte önemli olan hakim 
ve savcılarımızın hukukun tesisi konusun-
daki hassasiyetlerinden, adalet terazisini 

dengede tutma konusundaki kararlılıkla-
rından asla geri adım atmamalarıdır. Ha-
kimlerimiz, savcılarımız kendilerinden, 
yaptıkları işin kanuna, hukuka, vicdanlara 
ve adalete uygun olduğundan eminseler; 
gerisi yasamanın, yürütmenin işidir, onlar 
rahat olsunlar. 

Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum. Ama özellikle de İstanbul Çağ-
layan Adliyesinde şehit edilen Selim Kiraz 
kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. 
Rabbim cennetiyle inşallah ödüllendirsin. 
Ailesine sabırlar diliyorum.

Bu duygularla bir kez daha Yargıtay’ımızın 
150’nci kuruluş yıldönümünü tebrik edi-
yorum. Sempozyumun başarılı geçmesini 
diliyor, katkı veren herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum. Yargıtay mensuplarımıza ve 
tüm yargı camiamıza, milletimize verdik-
leri bu çok önemli hizmette başarılar di-
liyorum. Biraz sonra temelini atacağımız 
Yargıtay hizmet binamızın hayırlı olması-
nı temenni ediyorum.

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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Hak-İş Konfederasyonunun Değerli Genel 
Başkanı, Hak-İş ailesinin kıymetli men-
supları, yurt dışından teşrif eden kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. Hak-İş Konfederasyonumu-
zu, Sayın Başkanı ve ekibini, 7’ncisi yapı-
lan bu kadın buluşmasından dolayı tebrik 
ediyorum. 

Az önce salonun dışındaki kardeşlerimizi 
de selamladık. Orada da ayrı bir heyecan 
vardı. Bu da şunu gösteriyor: Demek ki 
Hak-İş gün geçtikçe daha da büyüyor. 

Yurt içinden ve yurt dışından teşrif eden 
tüm misafirlerimize Ankara’ya hoş geldi-
niz diyorum. Şu anda salonumuzda bulu-
nun kardeşlerimizle birlikte ülkemizdeki 

Hak-İş Uluslararası 7. Kadın Emeği Buluşması | Ankara | 7 Mart 2018

Kadınlara, Çocuklara Yönelik 
Saldırıların İzini İnancımızda ve 

Kültürümüzde Arayanlar Art Niyetlidir
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ve dünyadaki tüm hanımların 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum. 8 
Mart’ın birlik, beraberlik, ve kardeşlik günü 
olması için çaba gösteren herkese teşekkür 
ediyorum. Emeğiyle, alın teriyle, şefkatiyle, 
yüreğinin genişliğiyle dünyayı bizim için 
güzelleştiren, yaşanabilir hale getiren tüm 
kadınlarımıza selamlarımı gönderiyorum. 
Vatanımızı “ana”dolu, devletimizi “Devlet 
ana”, toprağımızı “Toprak ana” yapan tüm 
kadınlarımızı gönülden selamlıyorum. 

Bu tür sembolik anma günleri elbette 
önemlidir. Ancak kadınlar anne olarak, eş 
olarak, kardeş olarak, çocuk olarak; hep-
sinden önemlisi insan olarak hayatımızın 
her anında zaten mevcutturlar. 8 Mart si-
zin gününüz olduğu gibi, yılın geriye kalan 
364 günü de sizindir. Bizim kadınlarımızın 
hikayeleri, sadece bir tek güne sığdırılama-
yacak kadar çok ve zengindir. Bu vesileyle, 
cennetin ayakları altına serildiği tüm an-
nelerimizin ellerinden öpüyorum. Kendi 
validem başta olmak üzere, ahirete irtihal 
etmiş tüm annelere Rabbim’den rahmet ve 
mağfiret diliyorum. Kendi eşim başta olmak 
üzere, hayatımıza anlam katan, iyi ve kötü 
her günümüzde yanımızda yer alan eşleri-
mize saygılarımı sunuyorum. Yine kendi 
kızlarım, torunlarım başta olmak üzere, gö-
zümüzün nuru kız evlatlarımıza sevgilerimi 
iletiyorum. Aynı şekilde tüm kız kardeşleri, 
ablaları hürmetle selamlıyorum. İster evin-
de, ister işyerinde, ister okulunda olsun, her 
neredeyseler, tüm kadınlarımıza hayat mü-
cadelelerinde başarılar diliyorum. 

Tabii, şehitlerimizin anneleri var. Evlatla-
rıyla birlikte canlarından bir parçayı da top-
rağa veren şehit annelerine özellikle şük-

ranlarımı sunuyorum. Bizim annelerimiz, 
dünyanın en fedakar anneleridir. Bizim 
kadınlarımız, dünyanın en fedakar kadın-
larıdır. Yeri gelir Erzurum’da Kara Fatma 
olur, Balkanlardan Kafkaslara kadar cephe 
cephe dolaşır. Yeri gelir Hafız Selman olur, 
kadınlarla birlikte tüm şehri organize eder, 
cepheye lojistik destek sağlar. Yeri gelir Şe-
rife Bacı olur, vatanını evladının önüne ko-
yar, bu yolda kendisi de şehadete yürür. Yeri 
gelir Nene Hatun olur, evlatlarını evde bıra-
kıp tabyalarda mücadeleye koşar. Yeri gelir 
Ayşe Aykaç olur, Sevgi Yeşilyurt olur, Tür-
kan Türkmen Tekin olur, Yıldız Gürsoy olur 
15 Temmuz’da hain darbecilerin karşısına 
yiğitçe dikilerek şehadete ulaşır. Yeri gelir 
Şenay Aybüke Yalçın öğretmen olur, gözü 
gibi titrediği öğrencileri için çırpınırken te-
röristlerin kurşunlarıyla son nefesini verir. 

Evet… Bizim kadınlarımızın, bizim anne-
lerimizin, bizim eşlerimizin, bizim kız ev-
latlarımızın, bizim kız kardeşlerimizin işte 
böylesine tarihe altın harflerle kazınacak hi-
kayeleri vardır. Tarihimizin ve bugünümü-
zün tüm fedakar kadınlarını bir kez daha 
tazimle, saygıyla, hürmetle yad ediyorum. 

Kadın-Erkek Ayrımcılığından 
Daha Tehlikelisi, Kadınlar 
Arasında Ayrımcılık Yapmaktır

Kıymetli hanımefendiler, 

Değerli misafirler,

Kadınla erkeğin, fiziksel özellikleri ve fıtrat-
ları farklı olabilir, ama aynı bütünün parça-
larıdır. Üstelik bu bütünlük, 8 Mart gibi özel 
günlerin ihdasından çok önce, insanoğlunun 
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bu dünyadaki varlığıyla başlamıştır. Yeryü-
zündeki serencamımız kadın veya erkek ola-
rak değil, insan olarak bugünlere gelmiştir. 
İnsanların arasındaki her türlü ayrım gibi, 
cinsiyet ayrımı da sunidir. Unutulmamalıdır 
ki, erkek Hazreti Adem ise kadın da Hazreti 
Havva’dır. Erkeğin sıfatı her ne olursa olsun, 
yanıbaşında kadını vardır. Aynı şekilde ka-
dının da sıfatı ne olursa olsun, yanıbaşında 
erkeği vardır. Tarih boyunca bunun sayısız 
örneğine rastlamak mümkündür. 

Buna rağmen, kadınlara yönelik ayrımcı 
davranışlar hiç eksik olmamıştır. Bırakınız, 
geçmiş zamanları, içinde bulunduğumuz 
21’nci yüzyılda dahi, kadınlara yönelik yüz 
kızartıcı adaletsizliklere şahit oluyoruz. Ül-
kemizde daha düne kadar, toplum hayatı-
nın pek çok noktasından olduğu gibi eğitim 
kurumlarından dahi zorla uzaklaştırılan 
kızlarımız vardı. Evlatlarının en mutlu gün-
lerini uzaktan seyretmek zorunda bırakılan 
annelerin gözyaşlarını unutmadık. Okulun-
da olduğu gibi işyerinde ve hatta sokakta 
taciz edilen kadınlarımızın yürek acısını 
unutmadık. Ülkesinde, şehrinde, ailesinin 
dizi dibinde eğitim imkânı, çalışma imkânı 
bulamadığı için yurt dışına gitmek zorunda 
kalan kadınlarımızın hikâyelerini unutma-
dık. Yaşanan bir takım hadiseler sebebiyle 
bugünlerde kadına şiddeti konuşuyoruz 
değil mi? Peki, okulunun kapısı önünde, sı-
nıfında, mezuniyet töreninde, hak aramak 
için çıktığı yollarda, meydanlarda şiddete 
maruz kalan kadınları hatırlıyor muyuz? 

Eğer kadın meselesini tüm boyutlarıyla ko-
nuşacaksak, önce samimi olmamız lazım. 
Kadınla erkek arasındaki ayrımcılıktan 
daha tehlikelisi, kadınlar arasında ayrımcı-

lık yapmaktır. Erkeklerle birlikte kadınların 
bir kısmının rahatça girip okulunu okudu-
ğu, çalıştığı, dilediği gibi hareket ettiği bir 
yerde, diğer bir kısım kadınları dışarıda bı-
rakamazsınız. Bir anneyi evladının yemin 
törenine dahi almamaya kalkarsanız, mil-
letin vicdanında onulmaz yaralar açarsınız. 
Maalesef, Türkiye tüm bu sıkıntıları yaşa-
mıştır. Dünyanın başka yerlerinde de, özel-
likle son yıllarda benzer sıkıntılara, benzer 
utanç manzaralarına rastlıyoruz.

Biz, önce kadınlar arasındaki ayrımcılığı 
ortadan kaldırdık. Bununla birlikte, kadı-
nı hayatın her alanında hak ettiği konu-
ma çıkartacak tedbirleri aldık, imkânları 
sağladık. Bunun için bize çok saldırdılar. 
Akla hayale gelmeyecek ithamlarla, provo-
kasyonlarla, iftiralarla uğraşmak zorunda 
kaldık. Hatta, sırf bu sebepten partimizi 
kapatmaya dahi kalktılar. Hamdolsun, 
Allah’ın yardımı, milletimizin desteğiyle 
tüm bu zorlukların üstesinden gelmeyi 
başardık. Bugün Türkiye, tarihinin hiçbir 
döneminde olmadığı kadar, diğer husus-
larla birlikte, kadın hakları bakımından da 
ileri düzeydedir. Milletimize o zulümleri 
yaşatanların hiçbirinin artık esamesi dahi 
okunmuyor. Ama kadınlarımız, işte bura-
da olduğu gibi, hayatın her alanında dim-
dik ayaktalar. 

Çocuk İstismarı, Asla Düşünmek, 
Tartışmak İstemeyeceğimiz Bir 
Vahşet Halidir

Kardeşlerim,

Erkek ve kadın arasındaki üstünlük tartış-
ması beyhude bir tartışmadır. Daha da ötesi, 
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insanları bölmeye yönelik her tartışma, yeni 
bir zulüm kapısının aralanması anlamına ge-
lir. Şöyle geriye doğru bir baktığımızda, Afri-
kalı kardeşlerimizi yaşadıkları yerlerden ko-
partıp uzak diyarlara taşıyarak, kendilerine 
köle yapanların geride sadece zulüm bıraktı-
ğını görüyoruz. Sanayi devriminde adeta bir 
eşya muamelesi gören, karın tokluğunun da 
gerisinde şartlarda çalıştırılan kadınlardan, 
çocuklardan geriye sadece acılar, utançlar 
kalmıştır. Şu anda dahi, Asya’nın izbe köşe-
lerinde, daha çok ve daha ucuz üretim için 
en kötü şartlarda çalıştırılan kadınların var-
lığını biliyoruz. Kadınları tüm kötülüklerin 
kaynağı olarak, şeytan olarak, iblis olarak gö-
ren bunun için onları çarmıha geren, işken-
ce eden, yakan güya dini anlayışlar asırlarca 
hüküm sürmüştür. Dün çarmıha gerdikleri 
kadınları bugün farklı yöntemlerle aşağı-
lamaya, metalaştırmaya devam edenlerin 
cilalarını kazıdığımızda altından yine aynı 
zihniyet çıkıyor. 

Bugün dünyada “kadın hakları” diye orta-
lığı inletenlerin, siz hiç Suriye’deki Doğu 
Guta’da son birkaç ayda katledilen binlerce 
kadın için tek bir söz ettiklerini duydunuz 
mu? Suriye’de, çoğunluğu kadın ve çocuk-
lardan oluşan 1 milyon insanın alçakça 
katledilmesi karşısında kıllarını kıpırdat-
mayanların, kadın hakları konusunda söy-
ledikleri sözlerin ne anlamı olabilir? Ben 
bunların hepsiyle konuşuyorum. Hepsine 
bu soruları soruyorum. Hadi buyurun, bu 
konuda da konuşun. Bunların Afrin’e Türk 
ordusunun girmesine hiçbir itirazları ola-
maz. Afrin’e işgal gücü olarak girmedik, te-
röristleri temizlemek için girdik. Bu neden 
de asla konuşmaya hakkınız yok. Akdeniz’in 
karanlık sularında kaybolup giden onbin-

lerce kadın ve çocuğun arkasından gözyaşı 
dökmeyenlerin, gerçek birer kadın hakları 
savunucusu olduğuna nasıl inanabiliriz? 
Myanmar’da, yaşadıkları yerlerde akıl al-
maz zulümlere uğrayan, canlarını kurtar-
mak için sığındıkları kamplarda insanlık 
dışı şartlarda hayatlarını sürdüren kadınla-
ra el uzatmayanlar nasıl kadın haklarından 
söz edebilir? Son çeyrek asırda Balkanlar-
da, Kafkaslarda, Türkistan’da yaşanan tra-
jedilerin en büyük kurbanı olan kadınları 
gündeme getirmeyenlerin kadın hakları 
çağrısı, koskoca bir yalandan ibaret değil 
midir? Srebrenitsa’daki katliam sırasında 
“Çocukları küçük mermilerle öldürürler de-
ğil mi anne?” diyen sabiyi ve annesini duy-
mayanların kalplerinde, bırakınız kadınları 
insana dair hiçbir sevgi filizleniyor olamaz. 

Kardeşlerim,

Bizim için insanlık alemi, Rabbimizin em-
rettiği üzere, “Erkekle kadından yaratılmış-
tır.” Bunun ötesinde tüm kabuller, tüm uy-
gulamalar o döneme aittir, o topluma aittir. 
Birkaç asır öncesi Avrupa’sında kadınların 
toplum piramidinin en altında yer almasıy-
la, bugünün kadınları aşağılayan zihniyeti 
arasında hiçbir fark yoktur. Her iki tutum 
da, kadının Nisa, yani insan sıfatını kavra-
yamamış veya kabul edememiş anlayışların 
ürünüdür. Hal böyleyken, ülkemizde ka-
dınlara yönelik şiddetle, özellikle de kadın 
cinayetleriyle ilgili haberler şahsen beni 
fevkalade rahatsız ediyor. Kadına, sırf cin-
siyetinden dolayı böyle bir muameleyi reva 
gören kişinin, insanlıktan nasibini almadı-
ğına inanıyorum. Hele hele çocuk istismarı, 
asla düşünmek, konuşmak, tartışmak iste-
meyeceğimiz bir vahşet halidir. 
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Hem kadınlara, hem de çocuklara yönelik sal-
dırıların izini inancımızda ve kültürümüzde 
arayanlar kesinlikle art niyetlidir. Şayet adını 
tam olarak koymak gerekirse, bu tür eylem-
lerin her biri birer insanlık suçudur. Bazıları-
nın çıkıp, tamamen dikkat çekmek, popüler 
olmak amacıyla, kavramları eğip bükerek, 
özünden saptırarak, asıl mesajını gizleyerek 
söyledikleri sözlerin hiçbir kıymeti harbiye-
si yoktur. Bunlar üzerinden dinimizi ve kül-
türümüzü karalamaya kalkanların derdi de, 
ne kadınlar, ne de çocuklardır. Onlar üzüm 
yemenin değil bağcıyı dövmenin peşinde-
dir. Onlar milletin inancıyla ve değerleriyle 
hesaplaşmanın derdindedir. Cenneti anne-
lerin ayakları altına seren bir inanç, kadına 
yönelik şiddeti veya kötü muameleyi tavsiye 
edebilir mi? “Ana gibi yar olmaz” diyen bir 
kültürün, kadını ötekileştirmesi, ikinci sınıf 
görmesi mümkün mü? Şems, “Kadın bilme-
yene nefs, bilene nefestir” diyorsa, böyle bir 
medeniyette kadının yeri tartışılamaz. Öy-
leyse çözmemiz gereken mesele, bir takım 
psikopatlara, bir takım cani ruhlulara, bir ta-
kım sapıklara harekete geçme cesareti veren 
iklimin ortadan kaldırılmasıdır. Bunu da hep 
birlikte yapacağız. Ülkemizde bu konuda, 
2004 yılındaki Anayasa değişikliğinden beri 
pek çok düzenleme yapılmış, uygulamada da 
ciddi mesafe kat edilmiştir. 

Kadınların İşgücüne Katılım 
Oranı Yüzde 34’tür 

Kardeşlerim,

Son dönemlerde karşımıza sıkça çıkan ha-
berler, kadına yönelik şiddet ve çocukları 
hedef alan tacizler konusunda milletimizde 
ve dolayısıyla medyada oluşan hassasiyetin 

bir ifadesidir. Eskiden adeta yapanın yanına 
kar kalan şiddet ve istismar eylemleri, artık 
ne milletimiz, ne de devletimiz tarafından 
görmezden geliniyor. Kız çocuklarının eği-
tim düzeyleri, artık erkek çocuklarla aynı 
seviyede, hatta daha ileridedir. Dolayısıyla, 
genç kızlarımız ve kadınlarımız bu tür du-
rumlarda daha bilinçli, daha cesur, daha di-
rayetli hareket edebilmektedir. 

Kadınların toplum hayatımızdaki yerinin 
güçlendiğinin en önemli göstergelerinden 
biri de istihdamdır. Mesela, 2005 yılında 
yüzde 23 seviyesinde olan kadınların iş-
gücüne katılım oranı, geçtiğimiz yıl yüzde 
34’ü geride bırakmıştır. Kadınların işgü-
cüne katılımı konusunda 2023 hedefimiz 
yüzde 41’e ulaşmaktır. Bu tablo, ülkemizin 
kalkınma ve büyüme hedeflerinin de bir 
gereğidir. Kadınların destek vermediği bir 
ekonomide, hedeflediğimiz büyüme oran-
larına ulaşmamızın mümkün olmadığını 
biliyoruz. Bunun için, gerek çalışan, gerek-
se girişimci olarak kadınlarımıza her türlü 
desteği veriyoruz, vermeyi sürdüreceğiz. 
Şairin dediği gibi:

Kadın var evdedir, 

Kadın var gönülde, 

Kadın var görevdedir, 

Kadın var eğitimde. 

Kadın var ilaç gibi, 

Her derde çaredir, 

Kadın var taç gibi, 

Hep baş üstündedir.
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Evet… Başımızın tacı olan kadınlarımızı 
her alanda daha ileriye taşımakta kararlı-
yız. Evde, işte, okulda, hayatın her alanın-
da kadınlarımızla birlikte yol yürümeye 
devam edeceğiz. 

Siyasete girdiğim günden beri en büyük 
desteği hep kadınlarımızdan gördüm. Si-
yasi çalışmalarımda kadınlarımıza ulaş-
maya, onları siyasette aktif hale getirmeye 
özel önem verdim. İnşallah, 2023 hedefle-
rimize yine kadınlarımızla birlikte ulaşa-

cak, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı onlarla 
birlikte inşa edeceğiz. 

Bu duygularla bir kez daha, sizlerin ve tüm 
hanım kardeşlerimizin 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Gününü tebrik ediyorum. Hak-İş 
yönetimine, bizleri bu vesileyle bir araya 
getirdikleri için teşekkür ediyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın 
kıymetli mensupları, saygıdeğer hanıme-
fendiler, değerli misafirler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ta-
rafından hazırlanan Kadının Güçlenmesi 

Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın, ülke-
miz, milletimiz, özellikle de kadınlarımız 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Bu önemli çalışmanın ortaya çıkmasın-
da emeği geçen Sayın Bakanımız ve ekibi 
başta olmak üzere, herkese teşekkür edi-
yorum. 

Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı  
Tanıtım Toplantısı | Ankara | 8 Mart 2018

Asıl Konuşması Gerekenler 
Konuşmayınca, Meydan  

FETÖ’ye Kaldı
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Sözlerimin hemen başında, sizlerin ve tüm 
kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü tebrik ediyorum. Bu gün vesilesiy-
le bir kez daha hatırladığımız annelerimizi, 
eşlerimizi, kız evlatlarımızı, kız kardeşleri-
mizi, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadın-
ları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Suriye’de, Irak’ta, Libya’da, Myanmar’da, 
Türkistan’da, Filistin’de ve dünyanın 
her köşesinde mağdur, mazlum, muh-
taç duruma düşmüş tüm kadınlarımıza 
Rabbim’den sabır ve ihsan niyaz ediyo-
rum. Anneleri, babaları, eşleri, çocukları, 
yakınları gözleri önünde katledilen, ölüm-
den beter muamelelere maruz bırakılan, 
istismar edilen tüm kadınların acılarını 
yürekten paylaşıyoruz. 

Tek bir mazlumun ahının dahi arşı titret-
meye yeteceğine inanan insanlar olarak, bu 
durum karşısında sessiz, tepkisiz kalmamız 
düşünülemez. Nitekim, ülkemize sığınan ve 
çoğunluğu kadınlardan, çocuklardan, yaşlı-
lardan oluşan 4 milyon mazluma, 7 yıldır, 
kendi kardeşlerimizden ayrı tutmayacak 
şekilde sahip çıkıyoruz. Dünyanın dört bir 
yanında yürüttüğümüz insani yardım çalış-
malarında öncelikle hedefimiz hep kadın-
lar olmuştur. Ülkemizde de sırf kendi zihni-
nin vehmi olan üstünlük duygusu sebebiyle 
kadınlara kötü muamele eden, hatta canına 
kıyan anlayışlara karşı mücadelemizi de ke-
sintisiz devam ettiriyoruz. 

Geçtiğimiz 15 yılda aile hayatında, iş dün-
yasında, eğitimde, sağlıkta ve diğer tüm 
alanlarda kadınlarımızın statüsünü hak 
ve adalet eksenli bir anlayışla yükseltmek 
için çok önemli çalışmalar yaptık. Ana-

yasamızdaki, kanunlarımızdaki ve diğer 
mevzuatımızdaki eksiklikleri tamamladık, 
varsa yanlışları düzelttik. Konuyla ilgili 
uluslararası sözleşmelere ilk taraf olan ül-
keler arasında yer aldık. 

Başarımızın en önemli kriterlerinden biri, 
kadınlarımızın istihdamdaki yeridir. İşgü-
cüne katılımlarını ve istihdamdaki yerleri-
ni yaklaşık 9 puan artırdığımız kadınları-
mız, bugün hayatın her alanında, geçmişle 
mukayese edilemeyecek bir yere sahiptir. 
Hem kendi işini kuran, hem de işgücüne 
katılan kadınlarımıza çok önemli destek-
ler verdik. Doğum izninden çocuk bakım 
hizmetlerine kadar her alanda, kadınları-
mızın aile hayatından da taviz vermeden 
çalışmaya devam edebilmelerini sağlaya-
cak düzenlemeleri yaptık. 

Eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kal-
dırmak için, kız çocuklarımızın okula gön-
derilmesini teşvik edecek pek çok tedbiri 
hayata geçirdik. Örneğin Başbakanlığımın 
ilk döneminde, eşimle birlikte Şanlıurfa’da 
‘Haydi Kızlar Okula’ kampanyasını başlat-
mak suretiyle, okula gönderilmeyen kız-
larımızın önünü açtık. Bu sayede, ilk, orta 
ve lise düzeyinde erkek-kız çocuklarımızın 
okullaşma oranları eşitlendi, üniversitede 
ise kızlarımız yüzde 44 ile yüzde 40 olan 
erkeklerin önüne geçti. Kadınların karar 
alma mekanizmalarına ve siyasete katı-
lımında da tarihi ilerlemeler kaydettik. 
2002 yılında 24 olan kadın milletvekili 
sayısı, 2015 seçimlerinde 81’e yükseldi. 
Aynı şekilde belediye başkanı ve belediye 
meclis üyesi sayısında da, geçmişe göre 
ciddi ilerlemeler sağlandı. Kadınların ora-
nı akademisyenler içinde yüzde 44’ü, yargı 
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mensupları içinde yüzde 31’i, üst düzey 
bürokraside yüzde 12’yi buldu. Bunların 
yanında daha pek çok alanda pek çok dü-
zenlemeyi de hayata geçirdik. 

Kadınların Çalışma Hayatındaki 
Yerlerini Güçlendirme Gayreti 
İçinde Olacağız

Değerli arkadaşlar,

Bu çerçevede attığımız adımları gelece-
ğe taşımak için, Bakanlığımız tarafından 
2018-2023 dönemini kapsayan, Kadının 
Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Pla-
nı hazırlandı. Ülkemizde ilk defa böylesine 
kapsamlı ve bütüncül bir strateji belgesi 
ortaya çıkmıştır. Kadınların ekonomik ve 
sosyal hayata katılımlarını daha da güçlen-
dirmek için gereken tüm planlar, program-
lar bu belgede yer alıyor. Belgenin amaç-
larından biri de bu konuda çalışan tüm 
kurumların, kuruluşların ve tarafların 
işbirliği içinde hareket etmesini sağlamak-
tır. Böylece bu belgeyle, kadınların güçlen-
dirilmesi konusunda yapılan ve yapılacak 
olan tüm çalışmaların dayandığı bir politi-
ka rehberi ortaya konmuştur. Bu belge, 5 
temel politika alanında yürütülecek faa-
liyetlerin kılavuzu niteliğindedir. Eğitim, 
sağlık, ekonomi, karar alma mekanizmala-
rına katılım ve medya başlıkları altındaki 
amaçlar, hedefler, faaliyetlerin yer aldığı 
bu belgeyi çok önemli görüyorum. 

Eğitimde, zaten önemli mesafe kat ettiği-
miz kızlarımızın örgün ve yaygın eğitimde-
ki etkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. 
Sağlıkta, kadınların kendi özel durumla-
rına uygun şekilde sağlık hizmetlerinden 

en ileri düzeyde yararlanmalarını hedef-
liyoruz. Ekonomide, kadınların iş kurma 
ve emek bakımından, çalışma hayatındaki 
yerlerini güçlendirme ve geliştirme gay-
reti içinde olacağız. Karar alma mekaniz-
malarına katılım hususunda, siyasetten 
bürokrasiye, özel sektörden sivil topluma 
ve meslek kuruluşlarına kadar her alanda 
kadınların aktif temsilini yükseltmek için 
çalışacağız. Medyada, içerik ve temsil ba-
kımından kadınların yerlerini tahkim et-
meyi, bunun yanında iletişim araçlarının 
verimli kullanımını teşviki öngörüyoruz. 
Her bir başlığın altında hedeflere ve stra-
tejilere ayrıntılı şekilde yer verilerek, konu 
“Efradını cami ağyarını mani” bir şekilde 
ortaya konuyor. Bir kez daha emeği geçen-
leri kutluyorum. Belirlenen hedeflerden 
geriye düşülmemesi için, bu belgenin ve 
planın uygulamadaki her aşamasını, Ba-
kanlığımızla birlikte takip edeceğimin de 
bilinmesini istiyorum. 

Kıymetli hanımefendiler, 

Değerli misafirler,

Tabii buradaki eğitim başlığını, şahsen 
sadece okulla sınırlı görmüyorum. Çünkü 
kadın, tüm insanlığın ilk öğretmenidir. Ço-
cuk, doğumu öncesinden başlayarak, ha-
yata gözlerini açtığı andan itibaren uzun-
ca bir süre, her şeyi annesinden öğrenir. 
Onun için benim gözümde kadınlar, in-
sanlığın öğretmenidir. Aile içinde kadının 
kimi zaman görünen, kimi zaman görün-
meyen belirleyici rolü, işte bu öğretmenlik 
vasfından geliyor. Kadınlarda zaten Allah 
vergisi bir kabiliyet olan güçlü sezgi, öğret-
menlik yetenekleriyle birleştiğinde, ortaya 
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elleri-ayakları öpülesi analar, ömür boyu 
sırtımızı yasladığımız eşlerimiz, gözümü-
zün nuru kızlarımız çıkıyor. 

Size ve şu anda bizi ekranları başında izle-
yen tüm milletime sesleniyorum: Muhak-
kak annelerinizin ayaklarının altını öpün. 
Çünkü cennet annelerin ayakları altında-
dır. Anneler nazlıdır, siz öpmeye kalkarsı-
nız ayaklarını çekerler. Ayaklarını çektiği 
zaman da, “Anneciğim, bana Cennet’in ko-
kusunu çok mu görüyorsun?” deyin. 

Biliyorsunuz, Sevgili Peygamberimiz, o 
yüce görevi üstlendiğinde, en önemli da-
yanağı Hazreti Hatice validemizdi. Çünkü 
Sevgili Peygamberimiz yetimdi, öksüzdü, 
her şeyi Hatice validemizdi. Dolayısıyla da 
Hatice validemize dayandı. 

Ailede kadın iyi bir öğretmense, babanın 
eksiğini de, okulun eksiğini de, toplumun 
eksiğini de o giderir. Her bir kanalı ayrı bir 
sorun, ayrı bir adeta “kanalizasyon” haline 
dönüşmüş olan medyanın şerrinden evlat-
larımızı, ailelerimizi ve milletimizi koruya-
cak olan ilk ve güçlü kalkan yine kadınlar-
dır, annelerdir. Annenin bıraktığı boşluğu 
dolduracak pek az alternatif vardır, hatta 
yoktur desek yeridir. Bunun için öksüz, 
yani annesiz büyüyen çocukların durumu, 
yetim, yani babasız büyüyen çocuklardan 
çok daha vahimdir. Anne, şartlar ne olur-
sa olsun evlatlarına göz kulak olur, sahip 
çıkar, çekip çevirir. Babanın ise, hayatın 
çetin şartları içinde bu konuda anne kadar 
başarılı olması daha zordur. Bu sebeple 
kadının anne ve öğretmen olarak aile ve 
toplum hayatımızdaki yerini çok önemli 
görüyoruz. 

Kadın Meselesini Konuşulurken 
‘Anne’ Vurgusu Yapmamızdan 
Rahatsız Olanlar Var

Zaman zaman kadın meselesi konuşu-
lurken “anne” vurgusu yapmamızdan ra-
hatsız olanlar bulunduğunu duyuyorum. 
Hâlbuki Allah’ın kadınlara verdiği en bü-
yük ayrıcalık, işte bu annelik vasıflarıdır. 
Ne diyor Akif: 

“Ne hisli validelerdir bizim kadınlarımız

Yazık ki anlatacak yok da yanlış anladınız

Yazık ki onlar tasvir eder birer umacı

Ben on romancı, sıkılmaz beş on da maksadcı.”

Evet… Akif ’in sıralamasını tamamlamak 
gerekirse, bunlara beş on televizyon dizisi-
ni, beş on medya maydanozunu da eklemek 
gerekir. Gerçekten de birileri ısrarla bizim 
validelerimizi, kadınlarımızı yanlış anlat-
maya, yanlış göstermeye çalışıyor. Kadını 
“anne”lik vasfından ayırmak demek, onun 
en büyük ayrıcalığını elinden almak, aynı 
zamanda tabii sıfatı olan öğretmenliğini 
de yok saymak demektir. Ülkemizde, ka-
dınlarımızın hakları, hukukları, sorunları 
konusunda şahsım kadar duyarlı, şahsım 
kadar somut politikalar üretmiş, şahsım 
kadar icraat ortaya koymuş bir başka siya-
setçi, bir başka Cumhurbaşkanı var mıdır, 
bilmiyorum. Bu konuda slogandan öteye 
geçen hiçbir çalışması ve gayreti olduğu-
nu duymadığımız, görmediğimiz kişilerin 
bizi eleştirmesini önemsemeyiz. 

En az üç çocuk talebimden birileri rahatsız 
oluyor. Rahatsız olanlar millete düşman-
dır. Çünkü bir milleti millet yapan nedir? 
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Ailedir. Aile nereden oluşuyor? Tabii ki 
anne ve babadan. Eğer genç nüfusumuzu 
artırırsak, Batı bu yükselişimiz karşısında 
kaçacak delik arar. Onlar zaten eriyorlar, 
bizim güçlenmemiz lazım. Başarının sırrı 
sadece insandır. Sermaye, emek, tüketim 
ve üretim insanın türevidir. 

Bu meselede varoluş gayesi sadece istismar 
olan, milletin ve dinimizin değerleriyle he-
saplaşmaktan başka hiçbir hedefi olmayan 
marjinalleri de asla dikkate almayız. Son 
günlerde bakıyorsunuz, din adamı olarak 
ortaya çıkıp, ne yazık ki kadınla ilgili çok 
farklı açıklamalarda bulunan, dinimizde 
kesinlikle yeri olmayan içtihatta bulunan-
lar var. Bunlar bu asırda yaşamıyorlar, 
farklı bir asırda, çok farklı bir dünyada 
yaşıyorlar. Çünkü İslam’ın güncellenmesi-
nin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz 
bunlar. İslam’ın hükümlerinin güncellen-
mesi vardır. Siz, İslam’ı 14-15 asır öncesi 
hükümleriyle kalkıp da bugün uygulaya-
mazsınız, böyle bir şey yok. Onun için de 
bugün İslam’ın uygulanması, yer, zaman, 
koşullar, her şeyiyle değişiyor. İslam’ın gü-
zelliği buradadır zaten. Şimdi birçok hoca 
efendi, beni tefe koyup çalacak. Rabbim 
bizi tefe koymasın. 

Ancak bu hususta bilgiye, kaynağa, akla, 
vicdana, ahlaka dayalı değerlendirmeler 
yapmasını, ifadeler kullanmasını bekledi-
ğimiz kişilerin zaman zaman yanlış yola 
girdiğini görmek, bizi gerçekten üzüyor. 
İstisnaları genelleştirmek, tarihin belir-
li bir dönemine, toplumların kendi özel 
şartlarına dayalı uygulamaları, geleneksel 
davranışları günümüze taşımaya çalış-
mak, sadece meseleyi sulandırmaya yarar. 

Hâlbuki biz, ortada bir sorun olduğunu 
görüyoruz ve bunu çözmeye çalışıyoruz. 
Eksikler elbette olabilir, hatta kimi durum-
larda yanlış da yapılmış olabilir. Bunların 
iyi niyetle ve yapıcı bir tutumla ortaya kon-
ması halinde, derhal düzeltilmesi müm-
kündür. Fakat, sırf “Reklamın iyisi kötüsü 
olmaz” mantığıyla dikkat çekmek, popüler 
olmak, ispatı vücut yapmak için söylenen 
sözleri asla kabul edemeyiz. Hele hele bu 
tartışmayı dinimizin kavramlarıyla yürüt-
mek, sadece kadınlara değil, inancımıza da 
haksızlıktır. 

Tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi, dini hu-
susların tartışılmasında da seviyeler var-
dır. Kur’an’a, sünnete, icmaya, kıyasa vakıf 
olmayan insanlara, misal kabilinden bile 
olsa, istisnai bir takım uygulamaları anlat-
maya kalktığınızda, zücaciyeci dükkânına 
giren fil misali, bir sürü başka şeyi kırıp 
dökmeniz kaçınılmazdır. Bakıyorsunuz, 
biri sünneti tartışıyor, öbürü icmayı tar-
tışıyor; bırakın bu işleri. Aslolan nedir? 
Mukaddes kitabımız Kur’an’dır. Kur’an’a 
ters değilse mesele bitmiştir. Küdemâ “Vu-
sulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir” 
derdi. Yani bir neticeye kavuşmak ancak 
doğru usullerle mümkündür. Amacın hâsıl 
olması için, sizi oraya götürecek yolun da 
doğru ve düzgün olması şarttır. Farazi tar-
tışmaları günümüz hayatının bir parçası 
gibi anlatmak, hiç kimseye fayda sağlamaz. 
Bu konularda söz söyleyen, görüş beyan 
eden herkesi dikkatli olmaya, kendileriyle 
birlikte değerlerimize zarar vermemeye, 
kadınlarımızı da rencide etmemeye davet 
ediyorum. Bilhassa da ilim erbabımızın bu 
konuda azami hassasiyet göstermesi ge-
rektiğini düşünüyorum. 
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Geçenlerde Diyanet’ten sorumlu olan Baş-
bakan Yardımcıma şunu söyledim: Diya-
net Teşkilatımızın Din İşleri Yüksek Ku-
rulu var. Din İşleri Yüksek Kurulu’nda çok 
çok vasıflı ve bütün ilim dallarında yetki 
sahibi olan hocalarımız var. Bütün bu ho-
calarımız ne iş yapıyorlar, niye sessiz ka-
lıyorlar? Sessiz kalarak, bu alanı niçin bu 
adamlara kaptırıyorlar? İşte FETÖ olayı da 
böyle oldu. Söyledik, söyledik, sonunda bir 
şûra yaptırdık. Şimdi tabii asıl konuşması 
gerekenler konuşmayınca, meydan kime 
kaldı? FETÖ’ye kaldı, maalesef bu örgütün 
arkasından gelen tiplere kaldı. 

Suriyeli Kadınların Yeni Bir 
Gelecek Kurma Mücadelelerinde 
Yanlarındayız

Değerli misafirler,

Kadınlarımıza müteşekkir olduğumuz 
bir diğer husus da, ülkemizin ve milleti-
mizin içinden geçtiği şu kritik dönemde 
gösterdikleri sağlam duruştur. Şehit anne-
lerimizin, şehitlerimizin eşlerinin, evlatla-
rının metanetlerini gördüğümüzde, gele-
ceğimize olan güvenimiz güçleniyor. Dün 
Çanakkale’de vatan uğruna onları kurban 
ettiklerinin işareti olarak saçlarına kına 
yakıp evlatlarını cepheye gönderen anne-
ler, bugün de aynı bilinçle, aynı inançla ev-
latlarını mücadeleye uğurluyor. Eşler, kız 
kardeşler, evlatlar şehit olan asker-polis ya-
kınlarının elbiselerini giyerek katıldıkları 

cenaze törenlerinde, aynı vakur duruşu 
sergiliyorlar. Böyle bir milletin ferdi, böyle 
annelerin evladı, böyle kadınların kardeşi 
olduğum için Rabbime binlerce kez ham-
dediyorum. 

Dün Fırat Kalkanı bölgesinde, bugün Zey-
tin Dalı Harekatını yürüttüğümüz Afrin’de 
terör örgütlerinden temizlediğimiz yerler-
de, ocakları tüttürecek, kesintiye uğrayan 
hayatlarını yeniden kuracak olan yine 
kadınlardır. Türkiye olarak, Suriyeli ka-
dınların kendileri ve aileleri için yeni bir 
gelecek kurma mücadelelerinde yanların-
da olmayı sürdüreceğiz. Dünyada kadın 
hakları diye ortalığı ayağa kaldıranlardan 
tek birinin dahi dönüp bakmadığı, derdini 
sormadığı, sıkıntısına ortak olmadığı bu 
hanım kardeşlerimiz için elimizden geleni 
yapacağız. Biz, hiçbir zaman, güya eşitlik 
adına kadınların sırtına en ağır yükleri 
sararak, onları metalaştıranlar gibi olma-
yacağız, öyle davranmayacağız. nisa olan, 
insan olan kadına, gerçek anlamda insan 
gibi muamele edilmesini sağlarken, onun 
tüm haklarını korumak, toplum ve devlet 
olarak elbette boynumuzun borcudur. Bu 
borcu ifa etmek için çıktığımız yolda bugü-
ne kadar hep kadınlarımızla birlikte yürü-
dük. İnşallah bundan sonra da mücadeleyi 
yine onlarla birlikte vereceğiz. 

Bu duygularla bir kez daha, sizlerin ve tüm 
kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü-
zü tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
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Türkiye Diyanet Vakfı’nın değerli yönetici-
leri, Diyanet camiamızın kıymetli mensup-
ları, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli 
temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, 
muhabbetle selamlıyorum. Esselamü Aley-
küm Ve Rahmetullahi Ve Berakatüh. 

Allah’ın Selamı, Rahmeti ve Bereketi Hepi-
nizin Üzerine Olsun.

4’üncü Uluslararası İyilik Ödülleri vesile-
siyle dünyanın farklı ülkelerinden, farklı 
kıtalarından Türkiye’yi teşrif eden bütün 
misafirlerimize hoşgeldiniz diyorum. Siz-

Sahici İslam Düşüncesi Yerine, 
Ehlilleştirdikleri Yapıları Bize 

Adeta Dayatıyorlar

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri  
Tevcih Töreni | Ankara | 13 Mart 2018



Recep Tayyip ERDOĞAN

188

leri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, mille-
tin evinde, bu gazi mekânda ağırlamaktan 
büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu yıl 4’ün-
cüsünü tevdi ettiğimiz İyilik Ödüllerinin 
ve İyilik Haftasının ülkemiz, milletimiz ve 
tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Bu anlamlı tören münasebetiy-
le gönüllerimizi buluşturan Türkiye Diya-
net Vakfı’mıza ve Diyanet Teşkilatı’mızın 
saygıdeğer yöneticilerine teşekkür ediyo-
rum. Bundan 4 sene önce “Dünyayı iyilik 
değiştirecek” sloganıyla bu çalışmaya ön-
cülük eden Diyanet İşleri Eski Başkanımız 
Sayın Mehmet Görmez Hocamıza da gay-
retleri için şükranlarımı sunuyorum.

Uluslararası İyilik Ödülleri’nin, ihdasın-
dan bu yana geçen süre zarfında insanlar 
arasında bir iyilik halkasının oluşmasına 
vesile olduğuna inanıyorum. Bunun ya-
nında ödülümüz, Diyanet İşleri Başkan-
lığımızın ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın da 
en prestijli projelerinden biri haline geldi. 
Bu ödüller, hem ülkemizde, hem de dün-
yanın farklı köşelerinde fîsebilillah gayret 
gösteren iyilik neferlerine umut, cesaret 
ve güç verdi. Bu ödüller vesilesiyle bizler 
de birbirinden değerli hayır faaliyetlerin-
den haberdar olduk, gerçekten göz yaşar-
tıcı hikâyelere şahitlik ettik. Etrafımızda 
yaşanan onca savaşa, şiddete ve insanı in-
sanlığından utandıran vahşet görüntüle-
rine rağmen, dünyanın dört bir ucundan 
gelen iyilik hikâyeleriyle sevindik, gu-
rurlandık, ümitlerimizi tekrar yeşerttik. 
Gerek bu projenin serpilip büyümesine, 
gerekse şu muhteşem kardeşlik atmosfe-
rinin tesisine katkı sağlayan herkese te-
şekkür ediyorum.

Burada Gördüklerimiz Bize 
İstikbalimiz Adına Umut Aşılıyor

Kardeşlerim,

Az önce hep beraber izlediğimiz hayat 
hikâyeleri, insan olarak bizi diğer varlık-
lardan ayıran temel hasletlerin halen diri 
olduğunu gösteriyor. Burada gördükleri-
miz bize istikbalimiz adına umut aşılıyor, 
güven veriyor. Her biri diğerinden kıymet-
li bu hikâyelerde halen iyilik pınarlarının, 
çorak gönülleri sulamaya devam ettiğine 
şahit oluyoruz.

1500 hikâye arasından seçilerek bu se-
neki Uluslararası İyilik Ödülleri’ne layık 
görülen; Çevresinde “Hayat Tamircisi” 
olarak bilinen, engelli hayvanlara kendi 
imkânlarıyla bugüne kadar tam 200 pro-
tez yapan 22 yaşındaki Mardin Derikli Ha-
san Kızıl kardeşimi...

Eğitim, tarım ve çevre alanındaki özgün 
çalışmalarıyla Türk milletinin hayırsever-
liğini Afrika’nın çorak topraklarına taşıyan 
Sevde Sevan Usak Hanımefendiyi…

Kütüphaneye çevirdiği dükkânıyla mahal-
lesindeki çocuklara kitap okuma aşkını aşı-
layan Üsküdarlı Kanber Bozan kardeşimi…

Kanada’nın Montreal şehrindeki küçük 
lokantalarını ihtiyaç sahipleri için Halil İb-
rahim Sofrasına dönüştüren Yahya Haşimi 
ve Alâ Abdülrezak Cabur kardeşlerimi…

“Komşusu açken tok yatan bizden değil-
dir” hadisini rehber edinerek “Kardeşlik 
Seferberliğine” öncülük eden, Suriyeli mu-
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hacirlere Ensar olan Dr. Mahmut Karaman 
beyefendiyi…

Yetim bir Peygamberin ümmeti olarak ye-
tim ve öksüzlere sahip çıkan, hayatını sür-
dürdüğü Amerika’da soğuk odalarda ölü-
mü bekleyen onlarca çocuğa sıcak bir yuva 
sunan “Ebu’l Eytâm”, yani “yetimlerin baba-
sı” Libyalı Muhammed Bızîk kardeşimi…

Vazife yaptığı tarihi Hasanpaşa Camii’ni 
sokak çocuklarının ve sokakta kalanların 
rehabilitasyon merkezine çeviren Levent 
Uçkan hocamızı…

Velhasıl bu yıl İyilik Ödüllerini tevcih etti-
ğimiz tüm kardeşlerimizi gönülden tebrik 
ediyorum. 

Üstat Sezai Karakoç’un o veciz ifadesiyle 
“Kalbinde Merhamet Adlı Bir Çınar Olan” 
tüm iyilik neferlerine, tüm hayır öncüleri-
ne buradan şükranlarımı sunuyorum. Rab-
bim sizlerin sayısını artırsın diyorum. Dün-
yanın dört bir yanında diktiğiniz bu iyilik 
fidanlarının, inşallah uzun yıllar meyve 
vermeye devam edeceğine inanıyorum.

Bu yılki vefa ödülünün de çok anlamlı bir 
yere gittiğini görüyorum. Evet… Vefa ödü-
lünün milletimizin gözbebeği, istiklalimi-
zin teminatı, bölgemizdeki mazlumların 
muhafızı kahraman Mehmetçiklerimize 
takdim edilmesinden de büyük memnu-
niyet duydum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 
gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla, 
hem vatanımızın güvenliğini temin ediyor, 
hem de terör örgütlerinin zulmüne maruz 
kalan kardeşlerimizin yardımına koşuyor. 

İşte son birkaç gündür Afrin’den yansı-
yan insanlık dışı manzaraları sizler de gö-
rüyorsunuz. Sivilleri canlı kalkan olarak 
kullanan, kurduğu tuzaklarla çocukları 
katleden terör örgütünün makyajı tel tel 
dökülüyor. Hamdolsun, şu an itibariyle 
3400 teröristi etkisiz hale getirdik ve artık 
Afrin’e girdik giriyoruz. Ama işgal için de-
ğil, oraları gerçek sahiplerine teslim etmek 
için giriyoruz. Batı medyasında “moda 
ikonu” edasıyla pazarlanan teröristlerin 
vahşi, gaddar ve katil yüzleri böylece ifşa 
oluyor. Mehmetçiklerimiz, Özgür Suriye 
Ordusuyla beraber teröristlerden temizle-
diği her toprak parçasıyla, bölge halkının 
geleceğini de kurtarıyor. DEAŞ bahanesiy-
le coğrafyamıza biçilmeye çalışılan kefeni, 
Allah’ın izni, milletimizin duası, kahraman 
askerlerimizin mücadelesiyle inşallah pa-
ramparça ettik, ediyoruz. 

Afrin’i, Münbiç’i ve Suriye’nin 
Kuzeyini Bu Katil Sürülerinden 
Tamamen Temizleyeceğiz

Bir asır önce nasıl Çanakkale’de emperyalist 
hevesleri kursaklarda bıraktıysak, bugün de 
aynısını tüm güney sınırımız boyunca yapa-
cağız. İnsanlıktan, adalet ve merhametten 
taviz vermeden, hakkımızda yürütülen kara 
propagandaya aldırmadan Afrin’i, Münbiç’i 
ve Suriye’nin kuzeyini bu katil sürülerinden 
tamamen temizleyeceğiz. Tüm bu toprakla-
rı, Suriyeli kardeşlerimizin emniyet ve hu-
zur içinde yurtlarına dönebilecekleri “Eman 
bölgeleri” haline getireceğiz. Böylece hem 
bölgedeki Kürt, Arap ve Türkmen kardeşle-
rimizi terör örgütlerinin zulmünden kurta-
racak, hem de Suriye’nin yeniden inşasına 
yönelik anlamlı bir adım atacağız.



Recep Tayyip ERDOĞAN

190

Saygıdeğer Misafirler,

Aziz kardeşlerim,

Bugün aynı zamanda Türkiye Diyanet Vak-
fımız adına son derece anlamlı bir günü de 
hep birlikte idrak ediyoruz. Ülkemizin en 
köklü ve en yaygın müesseslerinden olan 
Diyanet Vakfı’mız, bugün 43’üncü kuruluş 
yıldönümünü kutluyor. Yarım asra yakla-
şan mazisiyle Türkiye Diyanet Vakfı, gerek 
yurt içindeki gerekse yurt dışındaki başa-
rılarıyla, hayır-hasenat faaliyetleriyle göğ-
sümüzü kabartan hizmetlere imza atıyor. 
Dualarla, sadece Hakka ve halka dayana-
rak kurulan bu müessesemiz, hamdolsun 
bugün dünyanın 140 ülkesinde vakıf ge-
leneğimizin sancaktarlığını yapan bir abi-
deye dönüştü. Bir avuç dert sahibi insanın 
yıllar önce attığı küçük adım, şimdi binler-
ce öğrenciye sahip çıkan, yüzbinlerce maz-
lumun dertleriyle dertlenen, her yıl mil-
yonlarca insana dokunan devasa bir hayır 
hareketinin adı oldu. İnsanlığın ve İslam 
ümmetinin çok ciddi sıkıntılarla yüzleştiği 
günümüzde Diyanet Vakfımız, dünyanın 
her yerinde, dil, din, ırk, mezhep, meşrep, 
farkı gözetmeksizin, tüm ihtiyaç sahiple-
rinin yardımına koşuyor. Vakfımız, sosyal 
yardımlardan eğitime, cami inşasından 
gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda 
bir birinden değerli, bir birbirinden kalıcı 
çalışmalar yürütüyor. İSAM gibi seçkin bir 
ilim merkezini, İslam Ansiklopedisi gibi 
muhteşem bir eseri ülkemize ve insanlığa 
kazandıran vakfımız, medeniyetimizin ye-
niden inkişafı yolunda yaptığı hizmetlerle 
her türlü takdiri hak ediyor. 30 yıllık bir 
emeğin ürünü olan 44 ciltlik İslam An-
siklopedisini, Cumhuriyet döneminin en 

muhteşem kültür hazinesi olarak değer-
lendiriyorum. Bu ansiklopedimiz, birçok 
dilde inşallah tercümesi yapılmak suretiy-
le insanlığın hizmetine sunulacak.

Mali’den Somali’ye, Kazakistan’dan 
Belarus’a, Moskova’dan Suriye’ye, 
Arakan’dan Amerika’ya kadar gittiğimiz 
her yerde Türkiye Diyanet Vakfı’nın o 
topraklara vurduğu iyilik mühürlerine 
şahit oluyoruz. Birileri Suriye’ye binlerce 
kamyon dolusu silah ve mühimmat gön-
derirken, Türkiye Diyanet Vakfımız oraya 
binlerce kamyon insani yardım malzemesi 
gönderdi. Aynı şekilde buralara Kızılay’ı-
mız da, AFAD’ımız da yardım ulaştırıyor.

Buradan tüm dünyaya sesleniyorum: Siz 
varil bombalarıyla Doğu Guta’da binler-
ce çocuğu, yaşlıyı, kadını öldürürken, 
Suriye’de 1 milyona yakın insanı yok eder-
ken, bu mağdur insanlara sadece biz sahip 
çıkıyoruz. Ondan sonra da kalkıp, “Afrin 
Harekâtında sivil insanlar ölüyor” diye 
yaygara koparıyorsunuz. Bilmeden konuş-
mayın, sivil insanları hiçbir zaman hedef 
almadık. Eğer sivilleri hedef alsaydık, Af-
rin çoktan düşmüştü. Sivillerin zarar gör-
memesi için çok hassas ilerliyoruz. Ama 
sizin böyle bir hassasiyetiniz var mı? Yok. 
Bu hassasiyetimizi gözeterek yolumuza 
devam edeceğiz.

Birileri Suriye’de terör örgütlerine yardıma 
giderken, Diyanet Vakfı gibi kurumlarımız 
insanların yaralarını sarmaya koştu. Birile-
ri mazlumların kanı ve gözyaşı üzerinden 
semirmeye çalışırken, bizim kuruluşları-
mız Suriye’den Irak’a kadar tüm insanlığın 
yüzünü ağarttı. Kurulduğu günden beri “İn-
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sanların en hayırlısı, insanlara faydalı olan-
dır” düsturuyla Vakıf bünyesinde emek ver-
miş herkesi tebrik ediyor, Allah hepsinden 
razı olsun diyorum. Vakıf mensuplarından, 
hayırseverlerinden ve gönüllülerinden ahi-
rete irtihal edenlere Allah’tan rahmet niyaz 
ediyor; hayatta olanlara sağlıklı ve hayırlı 
ömürler diliyorum.

Millet Düşmanlarına  
İstismar Malzemesi Vermeyin

Değerli kardeşlerim,

Burada şahitlik ettiğimiz örnekler bize, 
Din-i Mübin olan İslam’ın özünü, ruhunu 
da anlatıyor. Bu hikâyelerde bir kez daha 
gördüğümüz gibi İslam; ihsan, ahlak ve 
merhamet dinidir. Cahiliye toplumundan 
Asrı Saadet’e geçiş yolculuğunun serdarı 
Resul-ü Ekrem Efendimiz de, güzel ahlakı 
tamamlamak için gönderilmiş bir merha-
met elçisidir. Kız çocuklarını katleden, ka-
dınlara zulmeden bireyler, İslam’la müşer-
ref olduktan sonra Hazreti Ömer gibi adalet 
timsallerine dönüşmüştür. İslam, içkiyi su 
gibi tüketen, kendi elleriyle yaptıkları put-
lara tapan cahiliye toplumundan, insanlığı-
nın kutup yıldızları sahabeler çıkarmıştır. 
Kibir, haset, cehalet ve şirkle kararan kalp-
ler, Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye’nin 
nuruyla aydınlığa ve felaha kavuşmuştur. 
Birilerinin söyledikleri birçok husus var. Bu 
söylenenlerin hepsi Diyanet camiasının ilgi 
alanındadır, bu konuda zaten gereğini ya-
pacaklar. Ama bir şey Akif ’in dilinde gayet 
güzel anlam buluyor: “Doğrudan doğruya 
Kur’an’dan alıp ilhâmı, asrın idrâkine söy-
letmeliyiz İslâm’ı.” Bizim için başka kapı 
yok, tek kapı orasıdır. 

Peki, bu büyük değişimin sırrı nedir? 23 
yıl gibi kısa bir sürede İslam’ın yüzbinlerce 
insana, geniş bir coğrafyaya ulaşması nasıl 
mümkün olmuştur? Bu sorulara verilecek 
cevap; Nebevi davet ve irşat metodudur. 
İslam dininin kısa sürede yayılmasının, 
yaygınlık kazanmasının en önemli sebep-
lerinden biri Peygamber Efendimizin teb-
liğ, yani insanlara dini anlatma yöntemi-
dir. Rabbimiz Ali İmran Suresinde bunu 
şu şekilde izah ediyor. “Allah’ın rahmeti sa-
yesinde sen onlara karşı yumuşak davran-
dın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar 
senin etrafından dağılıp giderlerdi.”

Aynı şekilde Nahl Suresinde Yüce Mevla’mız 
şöyle buyuruyor: “Sen, rabbin yoluna hik-
met ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel 
şekilde mücadele et.”

Allah’ü Teâla, bizlere “müjdeci” ve “uya-
rıcı” olarak gönderdiği Peygamberimi-
zin Risâlet vazifesindeki başarısını, onun 
yufka bir yüreğe, müşfik bir kalbe ve tatlı 
bir dile sahip olmasına bağlıyor. Hazreti 
Aişe’den rivayet edilen bir hadiste ise şöyle 
deniyor: “Ey Aişe! Allah refiktir. Yumuşak 
davranmayı sever. Sert davranış karşılığın-
da vermediğini, yumuşaklık karşılığında 
verir. Allah bütün işlerde yumuşak davra-
nanları sever.”

Bir başka hadiste Efendimiz ümmetine 
şunu emrediyor: “Yessirû velâ tuassirû ve 
beşşirû velâ tuneffirû.” Yani, “Kolaylaştırı-
nız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz, nefret 
ettirmeyiniz.” 

Evet, bu Ayet-i Kerimeler ve Hadis-i Şerif-
ler, bize Nebevi davet ve irşat metodunun 
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nasıl olması gerektiğini açıkça gösteriyor. 
Bu ilahi prensipler bize, İslam’ı anlatırken 
nasıl hareket etmemiz gerektiğinin çerçe-
vesini çiziyor. Bu ilkelerin, özellikle “Pey-
gamberlerin varisleri” olma şerefini üzerle-
rinde taşıyan âlimlerimiz, hocalarımız için 
son derece önemli olduğuna inanıyorum.

Hem dinimize yönelik saldırıların, hem 
de İslam’a ve Müslümanlara olan ilginin 
artığı bir dönemde, hocalarımızın irşat va-
zifelerini ifa ederken ve İslam’ı anlatırken 
çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Ata-
larımız “Doğru yerinden kalkıncaya ka-
dar, yalan dünyayı dolanır gelir” demişler. 
Tüm Diyanet camiamızın, Din İşleri Yüksek 
Kurulumuz’un alanı hiçbir zaman boş bı-
rakmaması gerekiyor. Yine ilahiyat fakül-
tesi hocaları da alanı boş bırakmamalıdır. 
Özellikle iletişim araçlarının bu derece iler-
lediği; internetin, soysal medyanın, cep tele-
fonun hayatımızın her anına girdiği bir dö-
nemde, menfi haber, yorum ve ifadeler çok 
daha hızlı yayılıyor. Soran ile sorulan ara-
sında kalması gereken beyanlar, bir anda 
milyonlarca insana mâl olabiliyor. Son gün-
lerde çok sayıda örneğine şahit olduğumuz 
gibi, ilgili-ilgisiz birçok kişi bunları maksa-
dı aşacak şekilde, Müslümanları ve İslam 
dinini karalamak için kullanabiliyor. Bu sa-
londa bulunan müftü ve hocalarımız başta 
olmak üzere, tüm âlimlerimizin bu noktada 
azami hassasiyet göstermesini bekliyorum.

Şair’in o güzel ifadesiyle söylemek gerekirse;

“Cihân bağında ey âşık budur  
maksûd-i ins ü cin;

Ne kimse senden incinsin,  
ne sen bir kimseden incin!”

Evet, kimseyi incitmeden, kimseden incin-
meden, daima güler yüzle irşat ve tebliğ 
vazifemizi yerine getireceğiz. Bu süreçte 
İslam’ı anlatırken ne “Kınayıcının kına-
masından korkacağız”, ne de din ve millet 
düşmanlarına istismar malzemesi verece-
ğiz. Bilhassa soysal medyanın ve internetin 
parıltısına aldanmayacak, bu tür platform-
lara gönlümüzü kaptırmayacak, dibini 
görmediğimiz kuyuya asla dalmayacağız. 
Sözümüzün ağırlığını bir kuyumcu titizli-
ğiyle tartarak; güzel sözle, güler yüzle, bil-
gimiz ve sevgimizle insanları İslam’a çağır-
maya devam edeceğiz.

Müslümanlar Olarak  
Birbirimize Kenetlenmeli,  
Safları Sıklaştırmalıyız

Değerli kardeşlerim,

İslam dünyası çok ağır bir imtihandan geçi-
yor. Müslümanlar olarak birbirimize kenet-
lenmemiz, safları sıklaştırmamız, kardeşlik 
ve dayanışmayı yüceltmemiz gereken bir 
dönemdeyiz. Buradaki tüm kardeşlerimin 
şu gerçeği gördüğüne inanıyorum. Birileri 
bizi ısrarla FETÖ ve DEAŞ’ın temsil ettiği 
iki sapık din anlayışına mahkûm etmeye 
çalışıyor. Sahih ve sahici İslam düşüncesi 
yerine; ehlilleştirdikleri, özünden ve ruhun-
dan kopardıkları, işlerine gelince de rahat-
ça kullanabildikleri bu yapıları bize adeta 
dayatıyorlar. FETÖ’nün 15 Temmuz gecesi 
döktüğü onca kana rağmen, halen Batılı 
ülkelerde rağbet görmesinin, bu örgüte kol 
kanat gerilmesinin sebebi budur. Aynı şe-
kilde DEAŞ’ın uzun süre bitirilmemesinin, 
DEAŞ’a katılımların önüne bilinçli bir şekil-
de geçilmemesinin nedeni de aynıdır.
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Batılıların jargonuyla söyleyecek olursak, 
DEAŞ ve FETÖ, eski Roma’nın sembolle-
rinden Janus’un biri doğuya diğeri batıya 
bakan iki yüzü gibidir. Bir başka ifadey-
le, bu iki örgüt Müslümanların arasına 
sokulmuş, içine de fitne gizlenmiş Truva 
Atı’dır. Her ikisinin de amacı bizi ifsat et-
mek, iman ve itikadımızı zehirlemektir. 
Her iki örgütün de yegâne kuruluş gayesi 
Müslümanlara yönelik operasyonu kolay-
laştırmaktır.

İslam ümmeti olarak artık şunu gör-
memiz gerekiyor: Birileri bizi kendi di-
nimizin kavramlarıyla, kendi dinimize 
mensup gözüken kadrolarla vurmaya ça-
lışıyor. “Yanlışın en tehlikelisi, doğruya en 
yakın olandır” derler. Fark edilmesi en zor 
düşman, bizim gibi giyinen, konuşan, gö-
rünendir. Mesele beyaz pirincin içindeki 
beyaz taşı bulup çıkarmaktır. Müslüman 
basiret ve feraset sahibi insan olarak, bir 
kez ısırıldığı delikten bir daha asla ısırıla-
maz; ısırılmamalıdır. Hayır, eğitim, cihat 
gibi dinimizce mukaddes olan kavram-
ların birilerinin sinsi emellerine kolayca 
maske yapılmasına rıza göstermemeliyiz. 
Özellikle gençlerimizin elimizden kopar-
tılıp alınmasına, 3-5 şarlatanın elinde 
mankurtlaştırılmasına asla müsaade et-
memeliyiz. Modern Hasan Sabbahların 
sapık ve sapkın din anlayışlarıyla evlat-
larımızı efsunlamasına, neo-haşhaşilere 
çevirmesine izin veremeyiz. Cihat gibi 
gerçekten çok önemli ve kapsamlı bir kav-
ramın, gözünü kan ve vahşet bürümüş 
katil sürüleri tarafından coğrafyamızın 
yakılıp yıkılması amacıyla kullanılmasına 
seyirci kalamayız.

Bunun için de din eğitimine çok büyük 
önem vermeliyiz. Dini eğitimi çalışmaları-
nın muteber kurumlar, vakıflar ve şahıslar 
tarafından yürütülmesini sağlamak zo-
rundayız. Yüzyıllardır İslam coğrafyasını 
aşk ve ilimle ilmek ilmek dokuyan gönül 
erlerinin bu süreçte daha fazla sorumluluk 
üstlenmesi gerekiyor.

Bizler dini ilimler ve irşat faaliyetleri 
açısından gerçekten zengin, gerçekten 
mümbit bir kaynağa sahibiz. Anadolu’yu 
vatan kılan sadece akıncılarımızın kılıç 
sesleri değil, aynı zamanda dervişlerimi-
zin “Hû-Hû” nidalarıdır. Bu yurt bize Sul-
tan Alparslan’ın, Fatih’in, Yavuz’un olduğu 
kadar; Yunus Emre’nin, Molla Gürani’nin, 
Hacı Bayramı Veli’nin, Akşemseddin’in 
de emanetidir. Bin yıldır onca saldırıya ve 
ihanete rağmen bu coğrafyada tutunmamı-
zı sağlayan, Kur’an ve Sünnet ile kurduğu-
muz muhkem bağdır. Bu noktada herkese 
önemli görevler düştüğüne inanıyorum. 
Hocalarımızın, vaizlerimizin, Kur’an Kur-
su öğreticilerimizin, evvela kendilerini çok 
iyi yetiştirmeleri, sonra bu birikimlerini 
de her cinsiyetten, her yaştan insanlarımı-
za aktarmaları gerekiyor. Unutmayalım ki; 
kâinat boşluk kabul etmez. Siz milletimizi 
irşat etmezseniz, siz mahallenize, şehrini-
ze, caminize sahip çıkmazsanız, başkaları 
gelir, oralara çöreklenir. Allah yar ve yar-
dımcınız olsun diyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
Türkiye Diyanet Vakfımıza ve Diyanet İş-
leri Başkanlığımıza çalışmalarında muvaf-
fakiyetler niyaz ediyorum. Bu yılın İyilik 
Ödülleri’ne layık görülen kardeşlerimi bir 
kez daha tebrik ediyorum. Yurt dışından 
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programımızı teşrif eden misafirlerimize, 
vakıf ve dernek temsilcilerimize en kalbi 
şükranlarımı sunuyorum.

Bu arada dün bir uçak kazasında ölen 11 
vatandaşımıza Allah’tan rahmet, aileleri-
ne sabırlar diliyorum. Çorum’da bir trafik 
kazasında maalesef 11 ölümüz var. Onlara 
Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar, yaralı-
lara da şifalar diliyorum.

Milletimizi, Türkiye Diyanet Vakfı gibi 
dünyanın dört bir tarafında hayır ve ha-
senatın sancaktarlığını yapan kurumları-
mıza daha fazla sahip çıkmaya davet edi-
yorum. Rabbim iyileri aramızdan eksik 
etmesin diyor, sizleri sevgiyle saygıyla se-
lamlıyorum. 

Allah’a emanet olun. Sağlıcakla kalın.
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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’mizin kıy-
metli yöneticileri, değerli misafirler, sev-
gili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
sevgiyle selamlıyorum. 

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’mizin Sa-
yın Başkanı’na, düzenledikleri bu güzel ya-

rışma ve bizlerin gençlerimizle, edebiyat 
dünyamızla bir araya gelmemize vesile ol-
dukları için teşekkür ediyorum. 

Deneme dalında ödüle layık görülen; 
Ankara’dan İbrahim Ethem Alper’i, 
Osmaniye’den Remle Açıkgöz’ü, Konya’dan 
Beyza Nur Demirtaş’ı, İstanbul’dan Hacer 

Avrupa Parlamentosu’nun, 
Afrin’le İlgili Türkiye’ye 

Söyleyebileceği Hiçbir Söz Yoktur

“Liseliler Destan Yazıyor” Deneme, Şiir ve Hikâye  
Yarışması Ödül Töreni | Ankara | 15 Mart 2018
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Serra Bal’ı, Kahramanmaraş’tan Melikşah 
Aydoğdu’yu ve Ağrı’dan Abdurrahman 
Adıyaman’ı tebrik ediyorum. 

Şiir dalında ödüle layık görülen; 
Erzincan’dan Reyhan Can’ı, Sakarya’dan 
İnanç Kırmaz’ı, Ordu’dan Gizem Gülbüz’ü, 
Amasya’dan Dilde Duru’yu, İstanbul’dan 
İklima Yıldırım’ı ve Karaman’dan İsmail 
Emre Gümüş’ü tebrik ediyorum. 

Hikâye dalında ödüle layık görülen; 
Bursa’dan İkbal Nur Taşdelen’i, Aydın’dan 
Gökçe Güler’i, İstanbul’dan Elif Buse 
Mermi’yi, Rize’den Gamze Nur Kap’ı, 
Ankara’dan Hayrunnisa Daldallı’yı ve Yine 
Ankara’dan Ayyüce Gökçen Uz’u tebrik 
ediyorum. Bu projede, okul elemelerinden 
başlayarak tüm aşamalarda emeği geçen 
herkese, bilhassa da yarışma jürimize teşek-
kürlerimi sunuyorum. 

Değerli misafirler,

Sevgili gençler,

Türkçe, dünyanın en kadim ve yaygın kul-
lanılan dillerinden biridir. Geniş bir coğraf-
yada hüküm süren dilimiz, asırlar boyunca 
farklı siyasi sınır, farklı alfabe, farklı eğitim 
sistemlerinden kaynaklanan lehçe ve ağız 
değişikliklerine rağmen, hala etkisini sür-
dürmektedir. Türkçe, en azından ilk yazılı 
metni Orhun Abideleri ile ilk yazılı kayna-
ğı Kaşgarlı Mahmud’un Divanı Lügati’t-
Türk adlı eserinden beri, varlığını, gücünü 
ve yaygınlığını ispatlamış bir dildir. Yusuf 
Has Hacip, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Ali 
Şir Nevai gibi isimler, Türkçemizin taşıyı-
cısı olmuşlardır. Aynı şekilde, Dede Kor-

kut Hikâyeleri, Danişmendnameler, Sal-
tuknameler, Battalnameler, Ahmediyeler, 
Muhammediyeler, Türkçenin gelişmesine 
önemli katkılar sağlamışlardır. Son yüzyıl-
da ise ülkemizde Mehmet Akif, Ömer Sey-
fettin, Yahya Kemal, Necip Fazıl, Arif Nihat 
Asya, Azerbaycan’da Bahtiyar Vahabzade, 
İran’da Şehriyar ve daha pek çok dil ustala-
rı, Türkçenin günümüzdeki gücünü göste-
ren eserler ortaya koymuşlardır. 

Dildeki Cinnet Dönemini  
Artık Geride Bıraktık

Dilimizin siyasi tartışmaların tarafı hali-
ne getirilmiş olmasını, yakın tarihte ya-
şadığımız en ciddi sıkıntılardan biri ola-
rak görüyorum. “Dil devrimi” adı altında 
Türkçemiz tatsız, tuzsuz, ruhsuz, renksiz 
kelimelerin tasallutuna sokularak, mille-
timizin kadim medeniyetiyle arasındaki 
bağ zayıflatılmaya, hatta kopartılmaya ça-
lışılmıştır. Bugün genç bir kardeşimizin 
Fuzuli, Baki, Şeyh Galib bir yana, Mehmet 
Akif ’i, Ömer Seyfettin’i ve Ahmet Haşim’i 
dahi anlayamıyor olması, bu dönemde 
dilimize yapılan suikastın sonucudur. Di-
limizin zenginliğini kendi elimizle yok et-
meye çalıştığımız bu cinnet dönemini ar-
tık geride bıraktığımıza inanıyorum. Artık 
önü kesilmiş olmakla birlikte bu dönemin 
tahribatı hala devam ediyor. Bunun için, 
kadim Türkçenin önemli bir zenginliği 
olarak gördüğümüz Osmanlı Türkçesinin 
okullarda öğretilmesini önemli bir adım 
olarak görüyorum. 

Öte yandan, dilimiz yeni bir tehlikenin 
tehdidi altındadır. Maalesef Türkçemiz-
de, internet ortamı başta olmak üzere, pek 
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çok mecrada, genç nesilleri tesiri altına 
alan yeni bir bozulma süreci yaşıyoruz. 
Bu konuda aileden okula, basın-yayın ku-
ruluşlarından iş dünyasına kadar herkese 
düşen önemli görevler vardır. Tabelalarda, 
yazışmalarda ve konuşmalarda şahit oldu-
ğumuz yabancı kelime kullanma hastalığı, 
artık tahammül sınırlarını aşan bir boyuta 
ulaşmıştır. Kişisel olarak, açılışını yaptığım 
yerler başta olmak üzere, Türkçe dışında 
tabelalar gördüğüm mekânların sorumlu-
larına, bu isimlerin değiştirilmesini tavsiye 
ediyorum. Ancak, bu konuda arzu ettiğim 
hassasiyeti henüz göremediğimi de belirt-
mek durumundayım. İnşallah elbirliğiyle 
bu meselenin de üstesinden geleceğiz.

Değerli misafirler,

Yarışmamızın konusunun “Türkiye’nin dar-
beler tarihi ve 15 Temmuz milli irade zafe-
ri” olarak belirlenmiş olmasını, çok isabetli 
bir tercih olarak görüyorum. Türkiye, yakın 
tarihinde 1960, 1971, 1980, 28 Şubat darbe 
ve muhtıralarını yaşamış bir ülkedir. 2007 
yılında yine bir muhtıra teşebbüsünde bu-
lunulmuş, ancak hükümetimizin kararlı 
duruşuyla, bu niyet akamete uğratılmıştır. 
Ülkemizin demokratik standartlarını yük-
seltmek için attığımız adımlardan sonra, 
artık bu tür sıkıntılarla karşılaşmayacağı-
mızı düşünmeye başlamıştık. 17-25 Aralık 
2013 tarihinde, yargı ve emniyet teşkilatları 
eliyle, tarihimizde örneği görülmemiş sinsi 
bir darbe teşebbüsüne maruz kaldık. Dik 
duruşumuzla bu sinsi saldırıyı boşa çıkar-
dık. Ardından 15 Temmuz 2016 gecesi, “Bir 
daha asla yaşamayacağımızı” varsaydığımız 
türden bir darbe girişimiyle karşı karşıya 
kaldık. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine 

sızmış olan FETÖ terör örgütü mensupları, 
Pensilvanya’dan aldıkları emir ve talimat-
la; devletimizin namuslarına emanet ettiği 
uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla, silah-
larla, ülkenin meşru yönetimini devirmek 
üzere harekete geçtiler. Bu defa, daha önceki 
darbelerin hiçbirinde görülmemiş bir hadi-
se yaşandı. Ülkenin en üst yöneticisi olarak 
şahsım, böyle bir darbe girişimini asla kabul 
etmedim ve tüm devlet mekanizmalarını, 
darbecilere karşı koymak üzere harekete 
geçirdim. O gece liseli gençlerimiz de mey-
danlardaydı. Onlar da bu darbeye karşı koy-
dular. Binbir zorlukla ve ancak cep telefonu 
aracılığıyla televizyon kanallarını kullana-
rak milletimizle buluştuğumuz an, aslında 
darbe teşebbüsünün akamete uğramaya 
başladığı andır. Darbeciler bizi ortadan kal-
dırmak için bulunduğumuz yere gelirken, 
biz de milletimizle birlikte darbecilere karşı 
mücadele etmek üzere Marmaris’ten yola 
çıkmıştık. Hamdolsun, Rabbimin yardımıy-
la İstanbul’a indik ve havalimanında bizi 
karşılayan milletimizle birlikte, darbecilere 
karşı tarihi bir meydan okuma yaptık. Ertesi 
gün de darbecileri tamamen derdest ederek, 
bu büyük ihaneti önlemiş olduk. 

15 Temmuz gecesi, öyle sahneler yaşanmış, 
öyle cesaret ve kahramanlık örnekleri ser-
gilenmiştir ki, anlatılmakla bitmez. Tankın 
altına yatanından üstüne çıkanına, tam teç-
hizatlı darbecilerin karşısına dikilip hesap 
soranından kurşunların üzerine üzerine yü-
rüyenlerine kadar milletimiz tüm fertleriyle 
gerçekten destan yazmıştır. Şimdi de liseli 
öğrencilerimiz bu destanı denemeye, şiire, 
hikâyeye dönüştürerek ebedileştiriyorlar. 

İnşallah Afrin’de Zafer Yakındır
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Sevgili gençler,

Türkiye’nin darbeler ve muhtıralar döne-
minin ardından doğan, nispeten istikrarlı, 
müreffeh bir ortamında büyüyen sizlerin, 
bu tür durumlarda ne yapacağı sorusu, 
orta yaşın üzerindeki büyüklerinizin zih-
nini kurcalıyordu. 15 Temmuz gecesi gör-
dük ki, bu milletin 7’den 70’e tüm fertleri, 
genci-yaşlısı, kadını-erkeğiyle, yeri ve saati 
geldiğinde, özlerindeki, mayalarındaki o 
kahramanlık ve cesaret ateşini yakabil-
mektedir. Üzerindeki kül savrulduğunda 
altından çıkan o kor ateş, bize ezanımızın, 
bayrağımızın, vatanımızın, devletimizin, 
bizatihi milletimizin güvencesi altında ol-
duğunu göstermiştir. 

Nitekim, 15 Temmuz’dan önce ve sonra, 
özellikle terörle mücadele harekatlarımız-
da, bunun sayısız örneğiyle karşılaşıyoruz. 
Gezi olaylarıyla sokaklarımızı terörize et-
meye kalkanlara, vakur duruşuyla cevap 
veren milletimiz, çukur eylemleri sırasın-
da bölücü terör örgütüne attığı şamarla, 
mesajının kapsamını genişletmiştir. 

Biliyorsunuz, teröristler Suriye’nin kuze-
yinde bir terör koridoru oluşturmaya ça-
lıştılar. Teröristler işgal ettikleri yerlerden, 
Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mar-
din illerimize saldırdılar. Sabrettik sabret-
tik, sabrettik, sabrettik ve sonunda Afrin 
Harekâtının talimatını verdik. Suriye’nin 
kuzeyindeki o terör koridorunu terörist 
unsurlardan temizlemeye başladık. Şu 
anda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 
3525 oldu. İnşallah zefer yakındır. 

Hani diyor ya şair: 

“Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan, 

Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan.

Elde sensin, dilde sen…” 

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarına 
verilen destek, milletimizin gerektiğinde 7 
düvele meydan okumaktan asla geri durma-
yacağının da işaretidir. Şimdi bizi ekranları 
başında izleyen milletime de sesleniyorum: 
Avrupa Parlamentosu, Türkiye’den Afrin 
Harekâtı’nı durdurmasını isteyecekmiş. Bo-
şuna heveslenmesinler, işimiz bitmedikçe 
oradan çıkmayacağız. Türkiye bir şamar oğ-
lanı değildir, kendi iradesini kullanabilen 
bir ülkedir. 3,5 milyon Suriyeli kardeşimi 
ülkemde misafir ediyoruz. Ey Avrupa Par-
lamentosu, Türkiye’den hangi yükü aldın 
da, kalkıp şimdi bunu söylüyorsun? Avrupa 
Parlamentosu’nun, Türkiye’ye söyleyebilece-
ği hiçbir söz yoktur. Bu sözlerin hepsi de bi-
zim bir kulağımızdan girer öbüründen çıkar. 

Dün, Balkan Savaşlarında, Çanakkale’de, 
Kafkasya Harekâtında, Kut’ül Amare’de 
ortaya çıkan ruh, bize Kurtuluş Savaşımı-
zı kazanma imkânı vermişti. Bugün de, 15 
Temmuz’la ve sınır ötesi harekâtlarımızla 
büyüyen, olgunlaşan bir nesle teslim ede-
ceğimiz 2053 vizyonumuzun, 2071 vizyo-
numuzun başarıya ulaşacağının gönül hu-
zuru içindeyiz. 

Evet… Biz ekonomiden demokrasiye ka-
dar her alanda adeta yerle yeksan olmuş 
bir halde teslim aldığımız Türkiye’yi, 2023 
hedeflerimizin eşiğine kadar getirdik. İn-
şallah, 2023 hedeflerimize de ulaşacak ve 
böylece, ülkemizin önünde yepyeni bir dö-
nem açacağız. 
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Gençlerimizin Her Birini Birer 
Fatih Adayı Olarak Görüyorum

Gençler, 

Sizlere inanıyorum, güveniyorum. Ama 
sizlerden tek isteğim; Tek Millet, Tek Bay-
rak, Tek Vatan, Tek Devlet ilkesine sıkı sı-
kıya bağlanmanızdır.

Gençlerimizden beklentimiz, 2053 Tür-
kiye’sini, bu tarihin anlamına ve ruhuna 
uygun bir şekilde inşa etmeleridir. Genç-
lerimizden beklentimiz, 2071 Türkiye’sini, 
yeni bir yükseliş, yeni bir inkişaf haline dö-
nüştürerek, bu tarihin mesajına yakışır bir 
şekilde inşa etmeleridir. Birilerinin genç-
lerimizi sürekli tenkit eden, hatta sürekli 
tezyif eden, küçümseyen, iğneleyen tavrını 
asla doğru bulmuyoruz. Tam tersine, şah-
sen gençlerimize, daha önce hiç olmadığı 
kadar çok güveniyorum. 

Ne diyor şair: 

“Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini…

Göster: kabaran sular nasıl yıkar bendini?

Küçük görme, hor görme, delikanlım kendini

Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın;

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!”

Evet… Ecdadın izinden giden gençlerimi-
zin her birini birer Fatih adayı olarak gö-
rüyorum. Tabii bunun için gençlerimizin 
kendilerini çok iyi yetiştirmeleri, çok çalış-
maları gerekiyor. Unutmayınız, Fatih Sul-
tan Mehmet Han, İstanbul’u kuşattığı 21 
yaşında dünyanın en gelişmiş topunu ta-
sarlayabilen, en usta kılıç erbabının karşı-
sına çıkabilen, 6 dili konuşabilen, dünya si-
yasetine yön verebilen bir birikime sahipti. 
Madem ecdadımızın izinden gideceksiniz, 
sizler de bu düzeyi hedeflemelisiniz. Yarın 
elbet sizindir, ama kendinizi buna göre ye-
tiştirmeniz şartıyla… 

Daha önce de ifade ettiğim gibi, millet ola-
rak destan yazıyor, ama bunu edebi değere 
dönüştürmekte aynı başarıyı sağlayamıyo-
ruz. Gençlerimizden, şöyle Mehmet Akif ’in 
Çanakkale Şehitleri ve İstiklal Marşı şiirle-
ri, Arif Nihat Asya’nın bayrak, fetih ve dua 
şiirleri kıvamında, nesillere sari şiirler 
bekliyoruz. Türkiye Dil ve Edebiyat Derne-
ği’mizin yarışmasını, inşallah bu doğrultu-
da atılmış bir adım olarak görüyorum. 

Bu duygularla bir kez daha, ödüle layık 
görülenler başta olmak üzere, Liseliler 
Destan Yazıyor yarışmasına katılan tüm 
gençlerimizi tebrik ediyorum. Bu yarışma-
nın ve programın düzenlenmesinde emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum. Kalın sağlı-
cakla.
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Değerli Çanakkaleliler, sevgili gençler, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle, hasretle selam-
lıyorum. 

Çanakkale Deniz Zaferimizin 103’üncü yıl-
dönümünü idrak ettiğimiz bu tarihi gün-
de, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rah-
metle yâd ediyoruz. Şiirleriyle gönlümüzü 
zenginleştiren çocuklarımıza, tiyatro gös-
teriyle bizlere duygu dolu anlar yaşatan 

arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 

Sözlerimin hemen başında bir müjdeyi sizler-
le paylaşmak istiyorum. AFRİN ŞEHİR MER-
KEZİ, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN 
DESTEĞİNDEKİ ÖZGÜR SURİYE ORDUSU 
MENSUPLARI TARAFINDAN, BU SABAHIN 
ERKEN SAATLERİ İTİBARİYLE KONTROL 
TAMAMEN ALTINA ALINMIŞTIR. TERÖ-
RİSTLERİN ÇOĞU ZATEN KUYRUKLARI-
NI KISTIRIP KAÇMIŞLARDI. KALAN KILIÇ 

Afrin Tamamen  
Kontrol Altına Alındı

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin  
103. Yılı Töreni | Çanakkale | 18 Mart 2018
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ARTIKLARINI VE GERİDE BIRAKTIKLARI 
TUZAKLARI DA, ÖZEL BİRLİKLERİMİZ VE 
ÖZGÜR SURİYE ORDUSU MENSUPLARI 
TEMİZLİYORLAR. AFRİN ŞEHİR MER-
KEZİNDE ARTIK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN 
PAÇAVRALARI DEĞİL, HUZURUN VE GÜ-
VENİN SEMBOLLERİ DALGALANIYOR. 
BİZLERE BU GÜNLERİ GÖSTEREN RAB-
BİMİZE HAMD EDİYORUM. KAHRAMAN 
MEHMETÇİKLERİMİZE ŞÜKRANLARIMI 
SUNUYORUM. ÜLKELERİNİN HÜRRİYE-
Tİ VE AYDINLIK GELECEĞİ İÇİN CANLA-
BAŞLA MÜCADELE EDEN ÖZGÜR SURİYE 
ORDUSU MENSUPLARINA ŞÜKRANLARI-
MI SUNUYORUM. AFRİN OPERASYONU-
MUZU EN BAŞINDAN BERİ YÜREKTEN 
DESTEKLEYEN MİLLETİMİZE ŞÜKRAN-
LARIMI SUNUYORUM. KENDİLERİNİ TE-
RÖRİSTLERİN ZULMÜNDEN KURTARAN 
ASKERİMİZİ SEVİNÇ GÖZYAŞLARI İÇİN-
DE KARŞILAYARAK, BİZE KUCAK AÇAN 
SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE ŞÜKRANLA-
RIMI SUNUYORUM. 

BU OPERAYLONLA TÜRKİYE, BİR KEZ 
DAHA HAKKIN, HAKLININ, MAZLU-
MUN YANINDA OLDUĞUNU TÜM DÜN-
YAYA GÖSTERMİŞTİR. DAHA ÖNCE 
CERABLUS’TA, RAİ’DE, EL BAB’TA, 
AZEZ’TE NE YAPTIYSAK, ŞİMDİ AFRİN’DE 
VE ÇEVRESİNDEKİ YERLEŞİM YERLERİN-
DE DE AYNISINI YAPACAĞIZ. 140 BİN KİŞİ 
NASIL CERABLUS’A DÖNDÜYSE, ŞİMDİ 
DE AFRİN’E DÖNÜŞ BAŞLAYACAK. TERÖ-
RİSTLERİN İZLERİNİ SİLERKEN, AYNI ZA-
MANDA ALTYAPISINDAN ÜSTYAPISINA 
BÖLGEYİ YAŞANABİLİR HALE GETİRE-
CEK TÜM ADIMLARI ATACAĞIZ. HALEN 
ÜLKEMİZDE VEYA DİĞER YERLERDE YA-
ŞAYAN BÖLGE HALKININ EN KISA SÜRE-

DE YURTLARINA, EVLERİNE KAVUŞMA-
LARI İÇİN GEREKEN HER TÜRLÜ ADIMI 
ATACAĞIZ. 

TÜRKİYELİLERİN VE SURİYELİLERİN BU 
ORTAK ZAFERİ, TERÖR ÖRGÜTLERİNİ 
ARAMIZA BİR HANÇER GİBİ SOKMAYA, 
BİN YILLIK KARDEŞLİĞİMİZİ ZEHİRLE-
MEYE ÇALIŞANLARA VERİLMİŞ EN GÜ-
ZEL CEVAPTIR. BU ZAFERİN BİR KEZ 
DAHA HEM ÜLKEMİZE, HEM DE AFRİN 
BÖLGESİNDEKİ KARDEŞLERİMİZE HA-
YIRLI OLMASINI ALLAH’TAN DİLİYORUM. 

Türkiye’ye Yönelik Terör Dalgası, 
Çanakkale Saldırısının Yeniden 
Hortlatılma Çabasıdır 

Sevgili gençler,

Türk Milleti olarak, dün Çanakkale’de 
hangi heyecan, azim ve inançla mücadele 
etmişsek, bugün de sınırlarımız içinde ve 
dışında aynı şekilde bir mücadeleyi yürü-
tüyoruz. Yahya Kemal ne diyor:

“Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi.

Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi.

Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın.

Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam’ın.”

Ecdadımız, Çanakkale’nin, burada yürü-
tülen mücadelenin ne anlama geldiğini 
çok iyi biliyordu. Bunun için adeta varını 
yoğunu ortaya koyarak, Çanakkale’yi ge-
çilmez hale getirmişti. Bugün biz de terör 
örgütleriyle ve arkalarındaki güçlerle, sı-
nırlarımız içinde ve dışında verdiğimiz 
mücadelenin anlamını çok iyi biliyoruz. 
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Türkiye’ye yönelik terör dalgası, bir asır 
sonra Çanakkale saldırısının yeniden hort-
latılma çabasından başka bir şey değildir. 
Çanakkale’de, dönemin en güçlü ordula-
rıyla üzerimize saldırmışlardı. 

Ne diyor Akif İstiklal Marşımızda: 

“Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın…

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.”

İşte Çanakkale böyle geçilmez oldu.

Şimdi, o kadar cesaretleri olmadığı için, 
özel olarak eğitip donattıkları dünyanın en 
alçak, en eli kanlı, en zalim terör örgütleriy-
le üzerimize geliyorlar. PKK’dan FETÖ’ye, 
DEAŞ’tan PYD’ye tüm örgütler, işte bu 
amaçla kullanılmaktadır. Sandılar ki, bu 
milletin Çanakkale’deki cesareti geride kal-
dı. Sandılar ki, bu milletin Çanakkale’deki 
azmi artık kalmadı. Sandılar ki, bu milletin 
inancı o günkü kadar kavi değil. Ama attık-
ları her adımda yanıldıklarını gördüler. 

2015 yılında, çukur eylemleriyle milli bir-
liğimizi ve vatanımızın bütünlüğünü he-
def aldılar. Teröristleri de, bu niyetlerin 
gerisindeki güçleri de açılan o çukurlara 
gömdük, saldırıyı bertaraf ettik. Ardından 
15 Temmuz darbe girişimini başlattılar. El-
lerindeki en modern silahlara güvenerek 
çıktıkları sokaklardan, milletimizin iman 
dolu göğsüne çarpınca, darmadağın olarak 
ricat ettiler. Milletimiz 15 Temmuz’da yüre-
ğindeki imanın da, cesaretin de sapasağlam 
ayakta olduğunu cümle aleme göstermiştir. 
Baktılar ki içeriden olmuyor, bu defa sınır-

larımız dışından ülkemizi kuşatmaya kalk-
tılar. Suriye sınırımız boyunca başlatılan bu 
girişimi de, önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytin 
Dalı Harekâtlarıyla yerle bir ettik, ediyoruz. 
Hamdolsun terör koridoru zinciri, şimdilik 
iki noktadan kırıldı. Zincirin kalan halkala-
rını da en kısa sürede tane tane kıracak ve 
bu oyunu da tamamen bozacağız. Kahra-
man Mehmetçiklerimiz, askeriyle, polisiyle, 
jandarmasıyla, güvenlik korucusuyla, dün 
Çanakkale’de nasıl destan yazdıysa, bugün 
de El Bab’ta, Afrin’de, terörle mücadele ope-
rasyonu yürüttüğümüz her yerde çok bü-
yük başarılara imza atıyorlar. 

Dün Çanakkale’yi geçeceklerinden emin bir 
şekilde yola çıkıp kapımıza dayananlar, bu-
gün de planlarının başarıya ulaşacağından 
şüphe duymayarak sınırlarımıza geldiler. 
Çanakkale’de ne olduysa, şimdi sınırları-
mızda olan da odur. Görkemli zırhlılarıyla, 
dünyanın dört bir yanından toplayıp getir-
dikleri askerleriyle erken zafer kutlayanları 
Çanakkale’de nasıl hüsrana uğrattıysak, sı-
nırlarımız boyunca terör koridoru oluştur-
duklarını sananları da öyle şaşkına çevirdik. 
Birilerinin güçlerine, paralarına, silahlarına, 
hilelerine güvenerek çıktıkları yol, Mehmet-
çiğimizin cesaretinin önünde sona erdi. Dağ 
tepe demeden her köşesi beton tünellerle, 
duvarlarla, iyi gizlenmiş nice tuzaklarla do-
nattıkları Afrin’i, işte bugün 58’inci gününe 
giren operasyonumuzla tamamen ele geçir-
dik. Şimdi orada bayrağımız, Özgür Suriye 
Ordusunun bayrağı ile birlikte dalgalanıyor. 
Buna karşılık tek bir sivilin dahi burnunun 
kanamasına yol açacak en küçük bir adımı-
mız olmamıştır. Çünkü biz oraya insanlara 
zulmetmeye değil, oradaki kardeşlerimizi, 
terör örgütünün zulmünden kurtarmaya 
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gittik. Allah, şanlı ordumuza, kahraman 
Mehmetçiklerimize güç, kuvvet versin… 

Çanakkale Anlatılamayacak, 
Ancak Yaşanabilecek Bir Savaştı

Kardeşlerim,

Bu mücadelede en büyük ilham kayna-
ğımız, hiç şüphesiz Çanakkale Zaferi’dir. 
Çanakkale’de öyle hikâyeler, öyle fotoğ-
raflar, öyle ismi bilinen-bilinmeyen kahra-
manlar var ki, bunları görüp de duygulan-
mamak mümkün değildir. Açık konuşmak 
gerekirse, bu büyük savaşın ve zaferin, 
birkaç şiir, birkaç roman, birkaç belgesel 
dışında, hala hakkıyla anlatılamadığını 
düşünüyorum. Biz, maalesef, tarih yap-
makta çok mahir ama onu yazmakta aynı 
derecede başarılı olmayan bir milletiz. 
Gerçi Çanakkale, anlatılamayacak, ancak 
yaşanabilecek bir savaştı. Buna rağmen, 
Çanakkale’yi yeni nesillere mümkün olan 
en ideal şekilde aktarmak için daha çok ça-
lışmamız gerektiğine inanıyorum. 

Çanakkale bir seferberlik savaşıydı. Ül-
kede eli silah tutan herkes, Çanakkale’ye 
koşmuştu. Ülkemizdeki pek çok lise, savaş 
döneminde mezun vermemiştir; çünkü 
özellikle son sınıf öğrencilerinin tamamı 
Çanakkale’ye gitmiş ve genellikle de geri 
dönememiştir. Tıp fakülteleri, hukuk fa-
külteleri, edebiyat fakülteleri, hepsi savaşa 
gittiği için öğrencisizlikten kapanma nok-
tasına gelmiştir. Özellikle hekim ihtiyacı 
sebebiyle, tıp fakültesi öğrencileri, adeta 
zorla cepheden okullarına geri gönderil-
mişlerdir. Çanakkale’yi sadece rakamlarla, 
yani şu kadar subay, şu kadar asker şehit 

oldu diye anlatmak, işin ruhunu ifade et-
mekte yetersiz kalır. 

Bu yarımadada rütbeleri küçük olduğu hal-
de, yaptıkları büyük işlerle, her biri birer 
abide olan nice isim vardır. Bu kahraman-
lardan kimi gözlerini kırpmadan düşman 
kurşunlarının üzerine atılıyordu. Kimi, 
düşmanın karadaki askerlerini çiğnemekle 
yetinmeyip denizdeki zırhlıların üzerine 
yürümeye kalkıyordu. Kimi dünya şam-
piyonu haltercilerin bile kaldıramayacağı 
ağırlıktaki top güllelerini yerlerine yerleş-
tirip, tek atışta koca gemileri batırıyordu. 
Kimi, yaralarına aldırmadan ısrarla savaşa 
devam ediyordu. Velhasıl, insanın aklının 
alamayacağı her türlü fedakârlığı yapıyor-
lardı. Son nefeslerini gülerek veriyorlardı. 
Kelime-i şehadetten önceki son sözleri ise 
sadece “Vatan sağ olsun” oluyordu. 

Onlar; 

65 yaşında yüzbaşı rütbesiyle gençlere taş 
çıkartan işlere imza atan Hacı Ramazan 
Ağaydılar. Savaş gemilerinden atılan gülle-
lere meydan okuyan Muharrem Başçavuş-
tular. İmkânları sınırlı olduğu için düşman 
siperlerini basıp ellerindeki makinalı tüfe-
ği sırtlanıp gelen Mustafa Çavuştular. 

Onlar;

Kınalı saçını soran komutanına “Ben Rab-
bine adanmış İsmail doğmuşum” mesajını 
şehadetinin ardından ulaştıran Yozgatlı Kı-
nalı Hasan’dılar. Düşmana yakalandığında 
bile cesaretini ve neşesini elden bırakma-
yıp “Size hediyem var” diyerek, askerle-
rimize kucak dolusu erzak getiren Saka 
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Hüseyindiler. Cepheye geri dönmek için 
komutanına “Sağ kolumu kaybettim ama 
zararı yok sol kolum var” diyerek mektup 
yazan Bombacı Mehmet Çavuştular.

Onlar;

Tek atışta dürbününü vurduğu denizaltıyı 
su üstüne çıkmak zorunda bırakıp teslim 
alan Müstecip Onbaşıydılar. Bölüğündeki 
tüm subayların şehit olması üzerine, komu-
tayı ele alıp başarılı bir hücumla düşmanı 
durduran Kırşehirli Mehmet Çavuştular. 
Velhasıl tüfeği çalışmayınca düşmana taş-
la saldıran Bigalı Mehmet Çavuştular. 

Rabbim, şimdi Afrin, daha önce Fırat Kal-
kanı ve nice zaferlerle milletimizi inşallah 
şereflendirsin diyorum. 

Evet… Çanakkale Zaferi, bunlar gibi daha 
nice kahramanlık hikâyeleri sayesinde 
elde edilmiştir. Bugün de Mehmetçikleri-
miz, Afrin’de, El Bab’da, Kuzey Irak’ta, ül-
kemizin geçit vermez dağlarında nice kah-
ramanlık hikâyeleri yazıyorlar. Bu ülkeyi 
ecdadımız, kanlarıyla yoğurarak vatan ha-
line getirmişti. Şimdi de millet olarak yine, 
topraklarımızı kanlarımızla yoğurarak 
vatanımıza sahip çıkıyoruz. Vatansızlığın, 
devletsizliğin, ezansızlığın, bayraksızlığın 
ne demek olduğunu, dünyadaki pek çok 
örneğinde görüyoruz. 

Rahmetli Arif Nihat Asya’nın dediği gibi;

“Sen bizi sevgisiz, susuz, havasız

Ve vatansız bırakma Allah’ım

MüslümanIıkla yoğrulan yurdu

Müslümansız bırakma Allah’ım”

Biz Ecdadın Mirasını Yaşatmaya 
ve Yükseltmeye Çalışıyoruz

Değerli kardeşlerim, 

Sevgili gençler,

Tarih bize gerçekten çok kıymetli dersler 
sunuyor. Yeter ki biz bu dersleri almasını 
bilelim. Malazgirt’i bilmeden Osmanlı’nın 
kuruluşunu kavrayamayız. Ankara Sava-
şını bilmeden İstanbul’un fethinin sırrını 
anlayamayız. Karlofça anlaşmasını öğren-
meden Sultan Abdulhamit’in siyasetini çö-
zemeyiz. Çanakkale’nin mesajını ruhumuza 
sindirmeden de bugün verdiğimiz mücade-
leyi doğru şekilde ifade edemeyiz. Birileri 
sanki Çanakkale, sadece bir hamasetten 
ibaretmiş gibi, ısrarla bu büyük destanı 
gözlerden ırak tutmaya çalışıyor. Halbuki 
Çanakkale, her iki taraftan yarım milyonu 
aşkın insanın canını, hayalini, geleceğini 
bıraktığı benzersiz bir coğrafyadır. Burada 
sadece kurşunlar havada birbirine girme-
miş, aynı zamanda hayaller vuruşmuş, iki 
farklı zihniyet çarpışmıştır. Allah’ın izniyle, 
Çanakkale’de o gün biz galip geldik, bugün 
de zafer bizimdir. 

Şu anda kendi topraklarımız yanında, 
Suriye’de, Irak’ta, bölgemizde ve tüm dün-
yada verdiğimiz mücadele, siz gençleri-
mize ve sizden sonra geleceklere, daha 
büyük, daha güçlü bir Türkiye inşasında 
ilham kaynağı olacaktır. Biz ecdadın mira-
sını yaşatmaya ve yükseltmeye çalışıyoruz. 
Gençlerimiz de, inşallah bizim onlara bı-
rakacağımız mirası daha ileriye taşımanın 
çabası içinde olacaktır. 
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Ne diyor şair:
“Yaşamaz ölümü göze almayan

Zafer, göz yummadan koşana gider

Bayrağa kanının alı çalmayan

Gözyaşi boşana boşana gider

Kazanmak istersen sen de zaferi

Gürleyen sesinle doldur gökleri

Zafer dedikleri kahraman peri

Susandan kaçar da coşana gider

Bu yolda herkes bir ey delikanlı

Diriler şerefli ölüler şanlı

Yurt için döğüşen başı dumanlı

Her zaman bu şandan, o şana gider”

Evet, bu öyle bir yoldur ki, dirileri şeref-
lidir, ölüleri şanlıdır. Türk Milleti olarak 
şerefimizle, şanımızla yürüttüğümüz istik-
lal ve istikbal davasının bayrağını nasıl ki 
Çanakkale’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
önderliğinde tarihe kaydettiysek, inşallah 
Afrin’le de tarihe kaydedeceğiz.

Bu vesileyle sizlere şahsım, milletim adına 
en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kalın 
sağlıcakla.



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru-4

207

Adalet Teşkilatımızın kıymetli mensupla-
rı, değerli hâkimler ve savcılar, saygıdeğer 
misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. 

Sözlerimin hemen başında, bu sabah kay-
bettiğimiz Hasan Celal Güzel ağabeyimize 

Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenleri-
ne başsağlığı diliyorum. Devlet, siyaset ve 
millet hayatımıza yaptığı hizmetleri daima 
saygıyla hatırlayacağımız Hasan ağabeyi-
miz, ilerleyen yaşına rağmen bitmeyen bir 
heyecan ve coşkuyla çalışmayı sürdürüyor-
du. Mekânı cennet olur inşallah diyoruz. 

Avukatlık Mesleğinden Hâkim ve Savcılığa Geçen  
7. Dönem Adaylarının Kura Töreni | Ankara | 19 Mart 2018

Irak Teröristleri Temizlemezse, 
Bir Zeytin Dalı Harekâtı da 
Kandil ve Sincar’a Yapılır
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Değerli arkadaşlar, 

Bugün kura çekecek olan 1.236 hâkim ve 
savcımıza, görevlerinin ve görev yerlerinin 
hayırlı olmasını Rabbim’den temenni edi-
yorum. 15 Temmuz darbe girişimiyle hain 
yüzü tartışılmaz bir şekilde ortaya çıkan 
FETÖ’nün en çok hedef aldığı kurumların 
başında adalet teşkilatımız geliyordu. Dar-
be girişiminin ardından içindeki FETÖ’cü-
leri en hızlı ve en kararlı şekilde temizle-
yen kurum yine adalet teşkilatımız oldu. 
Bu temizliğin adalet teşkilatımız bünye-
sinde yol açtığı boşluğun doldurulması ko-
nusunda atılan adımları, en başından beri 
takdirle takip ettim, ediyorum. Fakat bitti 
mi? Ben bittiğine henüz inanmıyorum, 
daha çok çalışacağız. Çünkü bu virüs ay-
nen kanser gibi, kim bilir daha nerelerde 
neler çıkacak. Ama takip edeceğiz ve bu vi-
rüsü tamamen bünyeden atacağız. 

Özellikle avukatlık mesleğinden hakim ve 
savcılığa geçen kardeşlerimizin, eğitimleri, 
tecrübeleri ve pratik bilgileri sebebiyle, çok 
daha başarılı olduklarını biliyoruz. Esasen, 
pek çok ülkede, hakim ve savcılığa atana-
cak kişilerin, önce ciddi bir deneyim sahibi 
olmalarına özel önem veriliyor. Okulunu 
bitirdikten hemen sonra hakim-savcı olan 
bir kişi ile, 3-5 yıl gerçek dünyada mücadele 
ettikten, tecrübe sahibi olduktan sonra bu 
mesleğe geçenlerin, hadiselere yaklaşımla-
rının aynı olmayacağı açıktır. Bunun için, 
avukatlıktan hakim-savcılığa geçiş uygula-
masını yaygınlaştırarak sürdürmemiz ge-
rektiğine inanıyorum. Yapılan atamalarla, 
hakim-savcı sayımızdaki eksilmeyi fazlasıy-
la telafi ettik. Ancak, bu konuda zaten kat 
etmemiz gereken daha çok mesafe vardı. 

Adalet Akademimiz bünyesindeki çalış-
maları, ideal hakim-savcı sayısına ulaşa-
na kadar sürdürmeliyiz. Arapça’daki adl, 
Türkçe’deki törü kelimelerinin özünü oluş-
turduğu adaletin tesisi, hem Rabbimizin 
emridir, hem de devletin temelidir. Bunun 
için tüm adliye binalarımızda ve mahke-
melerimizin duvarlarında “Adalet mülkün 
temelidir” diye yazar. Adalet, devletin de, 
toplumun da, beşeri münasebetlerin de 
taşıyıcı sütunudur. Adaleti sağlamakla zul-
me kaymak arasındaki çizgi öyle incedir 
ki, kanunların hazırlanmasından mahke-
melerdeki uygulamalara kadar her aşama-
da, gerçekten çok ciddi titizlik göstermek 
gerekir. Devletler ve milletler adalet üze-
rinde yükselir veya adaletsizlik batağında 
boğulur. Mazlumun ahının arşı titrettiğini 
asla unutmamalıyız. Bunun için adalet, da-
ima bizim önceliğimiz olmuştur. 

Temel Kanunlarımızın  
Tamamını Yeniledik

Değerli arkadaşlar, 

Ülkemizde adalet hizmetlerinin hakka, 
hukuka, kanunlara uygun şekilde yürü-
tülebilmesi konusundaki hassasiyetimiz, 
bugüne mahsus değildir. 2002 yılı Kasım 
ayında iktidara geldiğimizde milletimi-
ze, Türkiye’yi eğitim, sağlık, adalet, em-
niyet üzerinde yükselteceğimizin sözünü 
vermiştik. Bu amaçla, bir yandan hukuk 
reformlarıyla tüm temel kanunlarımızı 
yenilerken, ciddi değişiklerle anayasamı-
zı demokratikleştirirken, diğer yandan da 
adalet hizmetlerinin altyapısını güçlen-
dirdik. Önce vesayet güçlerinin, ardından 
FETÖ ihanet çetesinin tüm tuzaklarına, 
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sabotajlarına rağmen, her iki alanda da 
önemli mesafe kat ettik. 

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru 
hakkını getirmiş ve İstinaf Mahkemelerini 
faaliyete geçirmiş olmamız dahi, hak arama 
yollarının genişletilmesi bakımından başlı 
başına birer hukuk devrimidir. Hem adli 
ve idari yargıdaki mahkeme sayılarını, hem 
de Yargıtay ve Danıştay’daki daire sayıları-
nı artırarak, dosyaların daha hızlı sonuç-
lanmasını temin ettik. Adliyelerimizdeki 
destek personelinin sayısını iki katından 
fazla artırarak, işlemlerin daha hızlı ve ka-
liteli yürütülebilmesini sağladık. Hakim ve 
savcılarımızın, değişen mevzuata ve şart-
lara uyumlarını kolaylaştırmak için eğitim 
programları düzenliyoruz. Ayrıca, yurt dı-
şına dil ve eğitim için personel göndererek, 
hakim ve savcılarımızın dünyayı yakından 
takip etmelerini de sağlıyoruz. 

Adalet teşkilatımızın altyapısını güçlendir-
me konusundaki en önemli çalışmalarımız-
dan biri de, ülke genelinde inşa ettiğimiz 
235 Adalet Sarayıdır. Geçmişte, hükümet 
konaklarının giriş ve hatta bodrum katla-
rında, verilen hizmetin önemiyle mütena-
sip olmayan şartlarda faaliyet gösteren adli-
yelerimizi, yeni ve modern binalara taşıdık. 
Fiziki şartlardaki gelişmeyi şu örnek çok iyi 
ifade edecektir. 2002 yılında adliyelerimi-
zin büyüklüğü 600 bin metrekare bile değil-
ken, şimdi bu rakam 3 milyon 800 bin met-
rekarenin üzerine çıktı. Halen devam eden 
projeler bittiğinde, adliyelerimizin büyük-
lüğü 6 milyon metrekareye kadar ulaşacak. 

Adliyelerimizde teknolojinin tüm 
imkânlarını kullanarak, soruşturma ve yar-

gılamaların hızlı ve güvenilir şekilde yürü-
tülebilmesini sağlıyoruz. Bunun yanında 
temel kanunlarımızın tamamını yeniledik. 
Böylece, hem uluslararası standartları, hem 
de ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayan güçlü 
bir mevzuat altyapısına sahip olduk. İnsan 
hakları alanında yaptığımız reformlar sa-
yesinde, hem vatandaşlarımıza karşı gön-
lümüz ferahtır, hem de uluslararası alanda 
ciddi hiçbir sıkıntıyla karşılaşmıyoruz. 

Kurduğumuz Adli Veri Bankası sayesinde, 
yürütülen hizmetlerin sağlıklı bir istatisti-
ğinin tutulabilmesini, nelerin yapıldığının, 
nelerin eksik kaldığının görülebilmesini 
sağladık. Uzlaşma ve arabuluculuk siste-
miyle, alternatif çözüm yollarını devreye 
aldık. Adliyelerimizle birlikte ceza infaz 
kurumlarımızı da yeniledik, modernize et-
tik. Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine 
erişiminin kolaylaştırılması da bir başka 
önemli hizmetimizdir.

Esasen yaptığımız hizmetlerin listesi çok 
daha uzun. Verdiğim bu örneklerden de 
anlaşılacağı üzere, ülkemizde adalet hiz-
metlerinin lafzıyla ve ruhuyla hak ettiği 
yere gelmesi için her türlü çabayı göster-
dik, gösteriyoruz. Milletimize verdiğimiz 
sözü tutmakta kararlıyız. Türkiye, Fırat’ın 
kıyısında kaybolan kuzunun sorumlulu-
ğunu üzerinde taşıyan yöneticilere, bu-
nun hesabını soracak hakimlere, savcılara 
sahip olduğu müddetçe, Allah’ın izniyle 
millet olarak kimse sırtımızı yere getire-
mez. Bu ülkede adaletin, sadece binaların 
üzerinde yazılan bir kavram değil, asıl ola-
rak hayatın her anını kucaklayan bir ışık 
olduğunu göstereceğinize inanıyorum. 
Cumhurbaşkanı olarak, hakka ve adalete 
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uygun davrandığınız, adına karar verdiği-
niz milletimize hizmet yolunda çalıştığınız 
sürece, daima yanınızda olduğumu bilme-
nizi isterim. 

Hiç Kimseyi Zalim Rejimin  
veya Terör Örgütlerinin 
Pençesinde Bırakmadık

Değerli arkadaşlar,

Biz millet olarak hiçbir zaman, güvenliği, 
adaleti, refahı kendisi için isteyen, bu uğur-
da başkalarını sömürmeyi meşru sayan bir 
anlayışla hareket etmedik. Bunun için çev-
remizdeki komşularımızın, dostlarımızın 
başı dara düştüğünde, birilerinin yaptığı 
gibi, sınırlarımızı kapatıp, kendi keyfimize 
bakmadık. Önce canını ve namusunu kur-
tarmak için ülkemize sığınan mazlumlara 
kapılarımızı sonuna kadar açtık. Avrupa 
ülkeleri bizim gösterdiğimiz ev sahipliğini 
gösteremediler. Dünyada hiçbir ülkenin 
göze alamayacağı bu riskin altına girmek-
te bir an bile tereddüt etmedik. İnsan haya-
tından daha değerli bir şey görmediğimiz 
için, hiç kimseyi zalim rejimin veya terör 
örgütlerinin pençesinde bırakmadık, hep-
sine de kucak açtık. 

7 yıldır, bu yükü, asla şikâyetçi olmadan, 
yüksünmeden taşıyoruz. Ülkemize sığınan 
herkesin sadece ibate ve iaşe değil, aynı za-
manda eğitim ve sağlık başta olmak üzere 
tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Bütün dünyayı, 
özellikle de Avrupa’yı mülteci korkusunun 
sardığı, hatta bunun bir paranoyaya dönüş-
tüğü bir dönemde, ülkemizdeki sığınmacıla-
ra sağladığımız imkânlarla, biz bunun önü-
nü kestik. Buna karşılık bize verilen sözler 

ise, maalesef tutulmadı. Geri kabul anlaş-
masının ardından serbest dolaşımın dev-
reye sokulacağı söylendi, yapılmadı. Sığın-
macılara verilen hizmetler için ülkemize 3 
milyar avro + 3 milyar avro destek verileceği 
söylendi, şu ana kadar kasamıza giren para 
850 milyon avrodur. Proje diyerek, araya bir 
sürü kurum sokarak, vaad ettikleri paranın 
kullanımını zorlaştırıyor, adeta yokuşa sü-
rüyorlar. Şimdi ikinci 3 milyar avroluk di-
limi konuşuyorlar ama biz daha birincisini 
dahi tamamen almış değiliz. 

Sığınmacılar için kurduğumuz kamplar, 
oralarda verdiğimiz hizmetler, şehirleri-
mizde kalan misafirlerimiz için sağladığı-
mız şartlar, hepsi ortada. Buna rağmen, illa 
‘proje’ diye ısrar edilmesini, illa bir takım 
uluslararası kuruluşların aracı olarak da-
yatılmasını, açıkçası iyi niyetle bağdaştıra-
mıyoruz. Fakat biz, ne bu yardımları birile-
rinden iane umarak yaptık, ne de bundan 
sonra yapacaklarımız için öyle bir beklen-
timiz var. Yardımcı olurlarsa, sadece sözle-
rini tutmuş olurlar. Serbest dolaşım hakkı 
gibi, vaat ettiklerini paranın da üzerine 
yatacaklarsa, kendileri bilirler. Tüm bu 
hususları, her görüşmemizde dile getiriyo-
ruz. Önümüzdeki hafta Varna’da yapacağı-
mız toplantıda bunları muhataplarımızın 
yüzüne bir kez daha ifade edeceğiz. Bura-
da söyleyeceğimiz nedir? Suriyeli kardeş-
lerimize yaptığımız hizmetleri resimlerle, 
video kayıtlarıyla anlatacağız. Batılı dost-
larımıza “Bu insanlar için parayı verecek-
seniz verin, vermeyecekseniz dürüst olun 
ve bunu açıklayın” diyeceğiz. 

Avrupa’nın bize karşı iyi niyetle bağdaştı-
ramadığımız tavırları, sadece bunlardan 
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ibaret de değildir. Bugün, ülkemize kar-
şı faaliyet gösteren ne kadar terör örgütü 
mensubu varsa, hepsi de Avrupa’da ade-
ta baş tacı edilmekte, korunmakta, kol-
lanmaktadır. İşte Afrin ve Fırat Kalkanı 
Harekâtlarında verdikleri sözleri tutmadı-
lar. Önce ABD eski Başkanı Sayın Obama 
sözünde durmadı. Talep ettiğimiz silahla-
rı vermedi. Baktık ki bizi oyalıyorlar Fırat 
Kalkanı Operasyonunu yaptık. Bu operas-
yonun ardından 140 bin Suriyeli kardeşi-
miz topraklarına döndü. 

Teröristlerin sınır illerimize saldırıları 
bitmek bilmeyince de bu defa da Afrin’e 
girdik. Bu operasyonda müttefiklerimi-
zin hiçbir desteğini görmediğimiz gibi, 
terör örgütlerini silahlandırdılar. Yetmedi 
teröristler için tüneller, sığınaklar inşa et-
tiler. Bunları kime karşı inşa ettiler? NA-
TO’daki müttefikleri ve stratejik ortakları 
olan Türkiye’ye karşı. Baktık müttefikle-
rimizden destek yok, kendi göbeğimizi 
kendimiz kestik. Şu an itibariyle Afrin’de 
3622 terörist etkisiz hale getirildi. Şimdi 
teröristlerin tuzakladığı bombalar imha 
ediliyor. İnşallah Afrin’i de emin bir belde 
haline getireceğiz. Afrin’de virgülü koy-
duk, inşallah noktayı da koyacağız. Hedef 
terör koridorunu ortadan kaldırmaktı. Bu 
koridoru büyük ölçüde ortadan kaldırdık. 
Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazi-
lerimize Rabbimden şifalar diliyorum.

Sivrisinekleri İmha Ederken, 
Bataklığı da Kurutuyoruz 

Biz hem kuklalarla, hem de kuklacılarla 
olan mücadelemizi sonuna kadar sürdüre-
ceğiz. Sivrisinekleri imha ederken, batak-

lığın kurutulmasını da ihmal etmiyoruz. 
Bunun için terörle mücadelemizde konsept 
değişikliğine gittik. Terör örgütleriyle mü-
cadele alanımızı, bunların eğitildiği, dona-
tıldığı, kök salmaları için sürekli destek-
lendiği yerlere doğru genişlettik. Tabii bu 
arada, sınırlarımız içinde de teröristleri ha-
reket edemez hale getirmeyi sürdürüyoruz. 

Suriye’deki operasyonlarımızın başarısı, 
sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan 
terör koridorunun önünün kesilmesi anla-
mına geliyor. Önce Fırat Kalkanı bölgesin-
de, şimdi Zeytin Dalı Harekâtını yürüttü-
ğümüz Afrin’de işte bu amaçla varız. Dün 
Afrin şehir merkezini de kontrol altına 
alarak, Zeytin Dalı Harekâtının en önem-
li aşamasını da geride bıraktık. Ardından 
Münbiç, Aynelarab, Telabyat, Resulayn, 
Kamışlı şeklinde, bu koridoru tümüyle or-
tadan kaldırana kadar devam edeceğiz. 

Aynı şekilde, Kuzey Irak’taki terör kamp-
larını da, gerekirse sürekli olarak kontro-
lümüz altına alarak, oradaki fitne ateşini 
de tamamen söndürmekte kararlıyız. Irak 
Merkezi Yönetimi’ni Kandil ve Sincar ko-
nusunda uyardık. Eğer Irak, teröristleri 
temizlemezse bir Zeytin Dalı Harekâtı da 
oraya yapılır. 

Dünyanın dört bir yanından gelip burnu-
muzun dibinde binbir tezgâh kuranlara 
gıkı çıkmayanların, Türkiye’nin terörle 
mücadelesi karşısındaki vaveylaları, artık 
bizi ilgilendirmiyor. Afrin’deki operasyo-
numuz, ikinci ayına girmek üzere olduğu 
şu günlerde, kıyıda köşede kalmış belli böl-
geler haricinde, hedefine ulaşmıştır. Türk 
askeri ve ÖSO Afrin’deki hiçbir binaya za-
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rar vermedi. Bu binanın sahipleri hemen 
gidip evlerine yerleşebilirler. 

Terör örgütü mensuplarının bir kısmı kuy-
ruklarını kıstırıp kaçarken, kalanları sivil-
leri kendilerine kalkan yaparak, alçakça 
bir yöntemle akıbetlerinden kurtulmaya 
çalıştılar ama fayda etmedi. Biz bu oyu-
nu, 2015 yılındaki çukur eylemlerinde de 
gördük. Sonuç ne oldu? Hepsini de açtık-
ları çukurlara gömdük. Afrin’de de aynısı 
gerçekleşti. Asla kazanamayacakları bir 
savaşı, sırf propaganda malzemesi olsun 
diye 50-100 sivilin öldürülmesi taktiğine 
indirenler de, onlara destek verenler de 
alçaktır, ahlaksızdır, insanlıktan nasibini 
almamıştır. Biz, bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da, azami titizlikle bu müca-
deleyi sürdüreceğiz. 

Teröristlerin oyunlarını, görüntüleriyle, 
bilgileriyle, şahitleriyle birer birer orta-
ya döktüğümüz halde, hala onlara kulak 
verenlerin nasırlaşmış kalpleri, körelmiş 
gözleri, lal olmuş dilleri bizi yolumuzdan 
döndüremeyecektir. Çünkü biz bu hassa-
siyeti, birileri öyle istediği veya öyle bek-
lediği için değil, doğrusunun bu olduğu-
na inandığımız için gösteriyoruz. Suriye 
ve Irak’taki Araplar, Kürtler, Türkmenler 
bizim öz kardeşlerimizdir. Onların zarar 
göreceği hiçbir işe kalkışmamız, böyle bir 
yola tevessül etmemiz düşünülemez. Biz 
Afrin’deki ve diğer bölgelerdeki mücade-
leyi, sadece kendi güvenliğimiz için de-
ğil, aynı zamanda oralarda yaşayan Arap, 
Kürt, Türkmen kardeşlerimizin huzuru, 

geleceği, hakları için de yürütüyoruz. Suri-
ye topraklarındaki varlığımızın tek amacı, 
bu kardeşlerimizi terör örgütlerinin tasal-
lutundan kurtararak, haklarına, özgürlük-
lerine kavuşturmak, onlara aydınlık bir 
gelecek sağlamaktır. 

Bu vesileyle Afrin’de fedakârca görev ya-
pan Türk Silahlı Kuvvetlerimizdeki Meh-
metçiklerimizin, polislerimizin, jandarma-
larımızın, güvenlik korucularımızın, Milli 
İstihbarat Teşkilatımızın mensuplarının 
her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Milli 
İstihbarat Teşkilatımızla ve Mehmetçikle-
rimizle birlikte çalışan Özgür Suriye Or-
dusu mensupları, ülkelerinin ve kardeşle-
rinin kurtuluşu için gerçekten çok büyük 
kahramanlık gösterdiler, gerçekten tarihi 
bir mücadele verdiler. Kimse bu kahra-
manları DEAŞ’ın çapulcularıyla, PYD’nin 
korkak tavuklarıyla karıştırmasın… Bunla-
rın her biri, maşallah birer aslan yavrusu 
gibi sahada kükrediler ve neticeye ulaştı-
lar. Rabbim yar ve yardımcıları olsun.

Bu duygularla bir kez daha kura çekimi ya-
pacak olan hakim ve savcı kardeşlerimize 
görev yerlerinde başarılar diliyorum. 

Şu hususu özellikle belirtmek istiyorum: 
Cumhurbaşkanınız olarak her zaman sizin 
yanınızda olacağım. Çünkü bu sütunun 
ayakta durması lazımdır. Eğer bu sütun 
ayakta durmazsa, bu devlet ve bu millet 
ayakta duramaz. 

Çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın kıy-
metli mensupları, enerji sektörünün saygıde-
ğer temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
saygıyla selamlıyorum. Bu gurur verici tören 
vesilesiyle sizleri, Cumhurbaşkanlığı Külliye-
sinde, milletin evinde, bu gazi mekânda ağır-
lamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. 

Geçtiğimiz yıl doğalgaz arzı tamamlanan 
101 ilçemize ve buralarda yaşayan 2,3 mil-
yon vatandaşımıza, bu hizmetin hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu ilavelerle beraber, 
Türkiye genelinde doğalgaz kullanan ilçe 
ve belde sayısını 400’ün üzerine çıkarmış 
bulunuyoruz. Şu an 78 ilimizde 62 milyon 
vatandaşımızın, yani nüfusumuzun yüzde 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 101 İlçeye  
Doğalgaz Arzı Töreni | Ankara | 20 Mart 2018

Akdeniz’deki Hidrokarbon 
Kaynakları Üzerinde Ülkemizin ve 
KKTC’nin Haklarını Koruyacağız
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77’sinin doğalgazın konforundan faydala-
nıyor olmasını çok önemli görüyorum. 

2018 yılında da, yaklaşık 1,8 milyar liralık 
yatırımla, 2,5 milyon vatandaşımızın yaşa-
dığı 94 ilçeye daha doğalgaz arzına yönelik 
çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl ayrı-
ca, doğalgazı olmayan Şırnak, Hakkâri ve 
Artvin’e de bu hizmeti götürüyor, böylece 
81 vilayetimizin tamamını doğalgazın te-
mizliği ve rahatlığıyla buluşturmuş oluyo-
ruz. Bir başka ifadeyle, 2018 yılı sonunda 
doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalma-
yacak. Böylece ülkemiz genelinde doğal-
gaz arzı sağlanan kişi sayısı 64,5 milyona 
çıkacak… Şimdiden bütün bu hizmetlerin 
ülkemize, milletimize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. Bu başarıların altın-
da imzası olan Enerji Bakanımız ve ekibi 
başta olmak üzere tüm kurumlarımıza ve 
dağıtım şirketlerimize, ülkem ve milletim 
adına teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Son 15 yılda en büyük yatırım hamlesini 
gerçekleştirdiğimiz sektörlerin başında 
hiç şüphesiz enerji geliyor. Geçtiğimiz 15 
senede enerji ve doğal kaynaklar sektör-
lerinde yapılan toplam yatırım miktarı 
yaklaşık 172 milyar lirayı buluyor. Bunun 
41,3 milyar lirasını bizzat devlet kurum-
larımızın gerçekleştirdiği kamu yatırım-
ları oluşturuyor. Kamunun, sadece petrol 
ve doğal gaz sektöründeki yatırım tutarı 
26,8 milyar liradır. Doğalgaz dağıtım sek-
töründe ise, son 15 yılda dağıtım şirketle-
rimizin yaptığı toplam yatırım 11,2 milyar 
lirayı aşmıştır. Madencilik, petrol arama, 
elektrik üretimi ve dağıtımı gibi alanlara 

baktığımızda da benzer bir tabloya şahit 
oluyoruz. Oralarda da ülkemizin enerji ba-
ğımlılığını azaltacak, vatandaşlarımızın ve 
üreticilerimizin enerjiye ulaşımını kolay-
laştıracak, kaynak ve güzergâh çeşitliliğini 
sağlayacak birçok kritik adımın atıldığını 
görüyoruz.

TürkAkım’dan 2019’da  
İlk Gazı Almayı Ümit Ediyoruz

Son 15 yılda, bir taraftan, doğal kaynaklar 
itibariyle enerji fakiri olmasının getirdiği 
zorlukları aşarken, aynı zamanda enerji 
üreticileri ile tüketicileri arasındaki jeo-
stratejik konumumuzu da en iyi şekilde 
kullanmanın, bundan azami derecede isti-
fade etmenin çabası içinde olduk. Mevcut 
doğalgaz ve petrol boru hatlarımıza ilave-
ten TANAP, TürkAkımı, Kuzey Irak Doğal 
Gaz Boru Hattı ve Doğu Akdeniz Boru Hat-
tı gibi tarihi nitelikte projeler bu amaçla 
geliştirildi. İnşallah TANAP’ın bu yıl faali-
yete geçmesini planlıyoruz. Böylece Azer-
baycan yanında Hazar ve Orta Doğu bölge-
sinden ülkemizle birlikte Avrupa’ya da gaz 
taşınmasının önünü açıyoruz. Bu hattın 
devamı niteliğindeki Trans-Adriyatik Do-
ğalgaz Boru Hattı TAP’ın da 2020 yılında 
devreye girmesini bekliyoruz.

Bir başka önemli projemiz Rusya 
Federasyonu’yla yürüttüğümüz Türk 
Akım’dır. İki hattan oluşan projede, ilk hat-
tın kıyılarımıza bu sene ulaşmasını, 2019 
sonunda da ilk gazı almayı ümit ediyoruz.

Bildiğiniz gibi Türkiye, enerji talep artı-
şında OECD ülkeleri arasında birinci, dün-
yada ise Çin’den sonra ikinci sırada bulu-
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nuyor. 2017 senesinde görüldüğü üzere 
ülkemiz, dünyanın en hızlı büyüyen eko-
nomileri arasında ilk sıralarda yer alıyor. 
Her yıl ortalama yüzde 6-7 büyüme hedefi 
olan bir ülkenin, hiç şüphesiz enerji talebi 
de buna göre artış kaydedecektir. 

Aynı şekilde enerji kaynaklarına ulaşım 
noktasında ülkeler arasındaki rekabet de 
önümüzdeki süreçte hızlanacaktır. Dün-
yadaki gelişmiş ülkelerin artan enerji ih-
tiyaçlarını karşılamak için nükleer güç 
santrallerine ve yenilenebilir enerji kay-
naklarına yöneldiğini görüyoruz. Türkiye 
olarak biz de küresel ekonominin gidişa-
tını, enerji sektöründeki yeni teknolojile-
ri ve gelişen imkânları da hesaba katarak 
planlamalarımızı yapıyoruz. Fransa’nın, 
Japonya’nın, hatta Rusya ve Amerika gibi 
aralarında zengin doğalgaz ve petrol kay-
nağına sahip 30’un üzerinde ülkenin kul-
landığı imkânlardan, bizim istifade etme-
memiz düşünülemez.

Son 15 yılda şahit olduklarımız bize, adın-
da “yeşil, çevre, doğa” gibi sıfatlar bulunan 
kurumların aslında birer kamuoyu yön-
lendirme şirketleri olduğunu açık ve net 
göstermiştir. Bunun için artık maskelere 
değil, o maskelerin altında saklanan ger-
çek yüzlere bakıyoruz. En çarpıcı örneğini 
Gezi Olaylarında yaşadığımız şekilde, bun-
ların ne ağaçla, ne yeşille, ne de çevrenin 
korunmasıyla hiçbir alakaları yoktur. Bun-
ların küresel ekonomiyi kontrol altında 
tutmayı amaçlayan çevrelerin tetikçiliğini 
yapan, onların çıkarları için diğer ülkelere 
saldıran lejyonerlerden başka bir şey olma-
dığı ortadadır.

Dikkat edin, ne zaman ülkemiz dışa bağım-
lılığını azaltacak, kendi kaynaklarını dev-
reye alacak bir atılım yapsa, hemen farklı 
kisveler altında bunlar sahneye sürülüyor. 
Kömür üretiminden hidroelektrik santral-
lerine, nükleer enerjiden ve madenlerimi-
zin ekonomiye kazandırılmasına kadar her 
meselede bu tarz kampanyalarla karşılaşı-
yoruz. Artık biz bu yapıları çok iyi tanıyor, 
kime ve neye hizmet ettiklerini çok iyi bili-
yoruz. Bu sebeple de milletimizin kafasını 
karıştırmak için ortaya attıkları iddiaları 
nazarı dikkate almadık, almıyoruz.

Akkuyu Nükleer Santralinin 
İnşaatına Bu Yıl Başlatıyoruz

İnşallah, altyapı çalışmaları tamamlanan 
Akkuyu Nükleer Santralinin inşaatına bu 
yıl başlatıyoruz. Santralin temelini çok ya-
kında değerli dostum Rusya Federasyonu 
Devlet Başkanı Sayın Putin ile beraber at-
mayı planlıyoruz. Akkuyu ve Sinop Nükle-
er Güç Santrallerinin devreye girmesiyle, 
enerji ihtiyacımızın en az yüzde 10’luk 
kısmını buradan karşılayacağız. Bunun 
yanında üçüncü bir nükleer santral için de 
hazırlıklarımızı yürütüyoruz.

Öte yandan, öncelikle kendi denizlerimiz-
den başlamak üzere sismik arama ve son-
daj faaliyetlerimizi de hızlandırıyoruz. 
Kısa zaman önce bu konuda çok kritik bir 
adım attık. Ülkemize, 51 bin grostonluk, 
230 metre uzunluğunda, 36 metre genişli-
ğinde, dünyanın en gelişmiş sondaj gemi-
lerinden birini kazandırdık. Gemimiz çok 
yakında ilk sondajını gerçekleştirmek üze-
re Akdeniz›e doğru yola çıkıyor.
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Enerji alanında dışa bağımlılığımızı tü-
müyle ortadan kaldırmamız mümkün gö-
zükmüyor. Ama kaynak ve ülke çeşitliliği-
ni sağlayarak, bu konudaki risklerimizi en 
aza indirmekte kararlıyız. Tabii bu arada, 
ülkemizin güvenlik hassasiyetlerinin baş-
ka yerlere kaymasından yararlanarak, Ege 
ve Kıbrıs başta olmak üzere yakın çevre-
mizde fırsatçılık yapmaya kalkanlara da 
asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Kıbrıs 
açıklarında, Türkiye’ye rağmen yürütül-
meye çalışılan sondaj faaliyetleri konusun-
daki net tavrımız, umarım birilerine ders 
olmuştur. Özellikle münhasır ekonomik 
bölgelerde uluslararası hukuk neye amirse 
herkes bunu görecek ve buna katlanacak. 
Burada Kuzey Kıbrıs’taki Türkler’in hak-
kını kimse gasp edemez. Bundan sonra 
da Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları 
üzerinde ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin haklarını koruma nokta-
sında aynı kararlılığı göstereceğimizin bi-
linmesini istiyorum.

Sevgili dostlar,

Türkiye, hem içeride, hem de dışarıda 
önüne çıkan, çıkartılan engelleri birer bi-
rer aşarak 2023 hedeflerine doğru emin 
adımlarla ilerliyor. Bilhassa geçtiğimiz 5 
yılda karşılaştığımız sınamalar şu gerçeği 
herkese göstermiştir. Bu ülke, hem terörün 
her çeşidiyle mücadele edebilecek, hem 
ekonomik büyümesini sürdürebilecek, 
hem de birliğini, beraberliğini, kardeşliği-
ni koruyup yüceltebilecek güce, imkâna, 
dirayete sahiptir. Son olarak Afrin’de elde 
ettiğimiz başarı, bunun ispatlarından biri-
dir. Yine, 2017 yılında, yüzde 6-7 düzeyin-
de bir büyüme oranına ulaşacak olmamız, 

bunun ispatlarından biridir. Ülkemize yö-
nelik saldırılar karşısında, 81 vilayetimiz-
de, 81 milyon vatandaşımızla tek yürek, 
tek yumruk halinde sergilediğimiz manza-
ra, bunun ispatlarından biridir. Terör bit-
tiği anda Güneydoğu ve Doğu’da Anadolu 
Bölgelerimizde yatırımların nasıl arttığı-
nı hep birlikte göreceğiz. Terörün olduğu 
yere yatırım gitmez, yatırımcı hiç gitmez. 
Bu hafta sonu Mardin ve Diyarbakır’day-
dık. Elhamdülillah Diyarbakır’da tarihi bir 
kongre gerçekleştirdik. AK Parti Kongresi-
nin yapıldığı salonunun dışında 80 bin ki-
şinin katılımıyla bir miting yaptık. 

Üstesinden geldiğimiz her sorunla birlikte, 
geleceğimize daha bir ümitle, daha bir he-
yecanla bakıyoruz. İşte bu şevkle, her gün 
yeni eserlerin açılışlarını yapıyor, yeni dev 
projelerin startını veriyoruz. Pazar günü 
Çanakkale’de, hem 18 Mart Çanakkale 
Deniz Zaferimizin 103’üncü yıldönümü 
vesilesiyle şehitlerimizi ve gazilerimizi 
andık, hem Afrin’den aldığımız müjdenin 
sevincini yaşadık, hem de 1915 Çanakkale 
Köprüsünün kulelerinin beton dökme tö-
renine katıldık. İnşallah 18 Mart 2022 yı-
lında açılışını yapmayı planladığımız 1915 
Çanakkale Köprüsü, 2 bin 35 metrelik orta 
açıklığı ile kendi sınıfında dünyada birinci 
olacaktır. Gerçi Türkiye için, dünyanın en 
büyük projelerine imza atmak, artık mutat 
bir iş haline geldi. 

Türkiye, Artık Bölgesinin ve 
Dünyanın Yükselen Bir Gücüdür

Marmaray’dan Avrasya Tüneline, Urfa top-
raklarına bereket getiren Suruç Tünelinden 
İstanbul’da inşası süren yeni havalimanına 
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kadar pek çok projeyi ardı ardına hayata ge-
çirdik, geçiriyoruz. Şimdi bunlara, Kanalis-
tanbul ile bir yenisini daha eklemenin ha-
zırlığı içindeyiz. Çok yakında, güzergâhını 
zaten belirlemiş olduğumuz bu projeyle il-
gili somut adımları atmış olacağız. 

Bunların yanında hızlı tren hatlarından şe-
hir hastanelerine, limanlardan spor tesisle-
rine, barajlardan sulama kanallarına kadar 
çok sayıda büyük projeyi adım adım hayata 
geçiriyoruz. Ekonomimiz, dövizde zaman 
zaman yaşanan ve hiçbir rasyonel temeli 
olmayan dalgalanmalara rağmen, hedefle-
rimize uygun şekilde gelişmeyi sürdürüyor. 

Kredi derecelendirme kuruluşlarının, 
açıkça provokasyon kokan hamlelerine 
rağmen, uluslararası yatırımcılar her gün 
ülkemizi ziyaret ediyor, yeni yatırımların 
görüşmelerini yapıyor. Kendi işadamları-
mız ve girişimcilerimiz de, dünyanın dört 
bir yanında ihracatlarıyla, yatırımlarıyla, 
taahhütleriyle bayrağımızı dalgalandırma-
yı sürdürüyor. 

Türkiye’yi hala 15 yıl önceki, 20 yıl önceki 
Türkiye sananlara mesajımız gayet açıktır. 
Türkiye, artık bölgesinin ve dünyanın yük-
selen bir gücüdür ve zirveye ulaşana kadar 
da durmayacaktır. Ülkemizin sahip olduğu 
bu büyük potansiyeli birlikte değerlendir-
mek isteyen herkese kapımız sonuna ka-
dar açıktır. Enerji alanındaki projelerimiz, 
bunun en çarpıcı örneğidir. Azerbaycan’la 
TANAP’ta birlikte hareket ediyor, birlikte 
kazanıyoruz. Rusya’yla TürkAkım’da, Ak-
kuyu Nükleer Santrali’nde birlikte hareket 
ediyor, birlikte kazanıyoruz. Diğer alanlar-
da da aynı durum söz konusudur. Mesela, 

savunma sanayinde Atak Helikopteri Pro-
jesinde İtalya’yla birlikte hareket ediyor, 
birlikte kazanıyoruz. Otomotivden tıbbi 
cihaza, bilgisayardan ilaca, bankacılıktan 
inşaata kadar her alanda benzer örnekle-
ri sıralayabiliriz. İnşallah, bu kazan-kazan 
anlayışıyla, hem biz hedeflerimize ulaşaca-
ğız, hem de işbirliği yaptığımız dostlarımı-
zı memnun edeceğiz. 

Değerli misafirler,

Biz, ülke yönetimini devraldığımız günden 
beri hep “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” il-
kesiyle hareket ettik. Gerçekleştirdiğimiz 
her projenin, yaptığımız her yatırımın, ön-
celikle insanımızın hayatına ne kattığına 
baktık. Hamdolsun, milletimiz bugün, 15 
yıl önce olduğundan çok daha müreffeh, 
çok daha gelişmiş, çok daha büyük bir ül-
kede yaşadığını çok iyi görüyor. Bugün 
açılışını yaptığımız 101 ilçemize doğalgaz 
arzı töreni de, insan odaklı hizmet anlayı-
şımızın bir tezahürüdür. Yeteri kadar karlı 
görmediği için dağıtım şirketlerinin gir-
mek istemediği ilçelerimize, devlet olarak 
bu hizmeti bizzat götürmek, kaynak israfı 
değil, tam tersine kaynakları milletin em-
rine vermek demektir. Doğalgazın kolay-
lığından, konforundan, temizliğinden, 
keyfinden faydalanacak kardeşlerimizin 
sevinci, mutluluğu, şöyle gönüllerinden 
kopup gelecek bir “Allah razı olsun” sözü 
mükâfat olarak bize yeter. 

Bizim analarımız soba, kömür çilesini çok 
çekti. Benim anam 5. kata kömür taşırdı. 
Sobanın, kömürün isini, pisini çok çektik. 
Sizin analarınız çekmedi mi? Çekti. Öyley-
se, artık analarımıza bu çileyi çektirmeye-
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lim. Bir konfor sağlayalım, bunu beraber 
yapacağız. 

Bir kez daha doğalgazın bu ilçelerimize 
ve oralarda yaşayan kardeşlerimize ha-
yırlı olmasını diliyorum. Bakanlığımızı 

ve tüm ilgili kurumlarımızı, bu güzel hiz-
metleri sebebiyle bir kez daha tebrik edi-
yorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-

rum. Kalın sağlıcakla. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın saygı-
değer mensupları, “Daha Yeşil Bir Türki-
ye” heyecanını bizlerle birlikte paylaşan 
kıymetli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle selamlıyorum. 

Yine bir 21 Mart günü, Cumhurbaşkanlı-
ğı Külliyesi’nde, bu gazi mekânda sizlerle 

birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. 
21 Mart Dünya Ormancılık Gününüzü, 
22 Mart Dünya Su Gününüzü ve 23 Mart 
Dünya Meteoroloji Gününüzü şimdiden 
tebrik ediyorum. 

Tabii 21 Mart aynı zamanda, ülkemizde 
ve coğrafyamızdaki pek çok yerde kutla-
nan Nevruz Günü’dür. Cemrelerin, Şubatın 

Daha Yeşil Bir Türkiye’yi Birlikte İnşa Edelim  
Seferberliği Programı | Ankara | 21 Mart 2018

Trump, Ülkemize Yönelik 
Politikalardaki Kafa 

Karışıklığını Gidermelidir
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ikinci yarısından başlayarak, birer hafta 
arayla havaya, suya, toprağa düşmesinin 
ardından, 21 Mart’ta, tabiatın uyanışının 
sembolü, baharın müjdecisi olan Nevruz’a 
ulaşıyoruz. Çok geniş bir coğrafyada yaşa-
yan, farklı dillere, farklı kültürlere, farklı 
meşreplere sahip insanların ortak değeri 
olması, Nevruz’u daha da önemli kılıyor. 
Buradan, tüm vatandaşlarımızın ve dostla-
rımızın Nevruz Gününü tebrik ediyorum. 
Yüz milyonlarca insanın mutluluk müjdeci-
si olarak kabul ettiği bir günü, fitne vesilesi 
haline dönüştürmek isteyenlere asla itibar 
edilmeyeceğine inanıyorum. Rabbim, biz-
leri nice Nevruzlara, sağlıkla, mutlulukla, 
huzurla, esenlikle ulaştırsın diyorum. 

Kardeşlerim, 

Türkiye, son 15 yılda 4 milyar 39 milyon fi-
danı toprakla buluşturmuş bir ülke olarak, 
Dünya Ormancılık Gününü, göğsünü ka-
bartarak kutlama hakkına sahiptir. Orman 
alanlarımızı 15 milyon dekar artırarak, 
208 milyon dekardan 223 milyon dekara 
çıkarmış olmamız, gerçekten iftihar verici-
dir. “Kıyametin kopacağını bilsek dahi eli-
mizdeki fidanı dikmeyi” tavsiye eden bir 
Peygamberin ümmeti olarak, bu tablo kar-
şısında gurur duymamak mümkün değil-
dir. Ülkemizde bir dönem, gecekondular-
la, çirkin binalarla, plansız yapılaşmayla 
nasıl şehircilik faciaları yaşadıysak, orman 
varlığımızın, ağaçlarımızın, yeşilimizin de 
hoyratça tahrip edildiğine şahit olduk. 

Biz, diğer alanlarda olduğu gibi, orman-
larımız konusunda da tabloyu tersine çe-
virmek için, 15 yıldır kararlı adımlar atı-
yoruz. Böylece, dünyada orman varlığını 

artıran az sayıdaki ülkeler arasına girmeyi 
başardık. Ecdadımız, inşa ettiği şehirlere, 
ibadethanelere, kamu binalarına, okulla-
ra, saraylara, köşklere; velhasıl güzelleş-
tirmek istediği her yere, taşla, tuğlayla, 
ahşapla birlikte yeşili yerleştirmeyi de ih-
mal etmemiştir. Biz de ecdadımızdan aldı-
ğımız ilhamla, tüm projelerimizde, en az 
binaların mimarisi kadar, çevresini yeşil-
lendirmeye de önem verdik. Dış cephesini 
geleneksel Selçuklu ve Osmanlı mimarisi-
ne uygun şekilde, içini modern dünyanın 
tüm ihtiyaçlarını karşılayacak tarzda inşa 
ettiğimiz projelerimizin çevresini de, ağaç-
larıyla, çiçekleriyle, çalılarıyla, çimeniyle 
ferah bir görüntüye kavuşturmak için özel 
gayret sarf ettik. Başta külliye binamız ol-
mak üzere, tamamlanan projelere şöyle bir 
baktığımda, hiç de fena bir iş yapmadığı-
mızı görüyorum. 

3 Bin 500 Köyde, Mahsulü Gelire 
Dönüşecek 10 Milyon Ağaç Diktik

Sadece, bu tür özel projeleri değil, karayol-
larımızdan üniversitelerimizin kampüsle-
rine kadar, uygun olan her yerde ağaçlan-
dırma çalışmaları gerçekleştirdik. Sadece 
110 üniversitemizde 6 milyon fidanı top-
rakla buluşturduk. Osmanlının sembolü 
olan çınar ağacını yaygınlaştırmak için 
başlattığımız seferberlikle, ülkemizin dört 
bir yanında 242 bin fidan diktik. Köyleri-
mizin hem ağaç varlığını artırmak, hem 
de buralarda yaşayan kardeşlerimize katkı 
sağlamak için “5 bin köye 5 bin gelir getiri-
ci orman projesi”ni başlattık. Proje kapsa-
mında, şu ana kadar 3 bin 500’e yakın köy-
de, mahsulü gelire dönüşecek 10 milyon 
ağaç diktik. Zeytinciliğimizi geliştirmek 
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için 189 köyde, 72 bin 500 zeytin fidanıyla 
işe başladık. Ayrıca 1 milyon yabani zey-
tini aşılayarak, vatandaşlarımıza dağıttık. 
Dünyada önemli bir pazarı olan tıbbi ve 
aromatik bitkiler konusunda önemli bir 
atılım gerçekleştirdik. Böylece, yıllık üre-
timi 31 bin tondan 586 bin tona çıkardık. 

Değerli arkadaşlar,

Bugün burada, “Daha yeşil bir Türkiye’yi 
birlikte inşa edelim” sloganıyla, yeni bir 
hamle daha başlatıyoruz. Amacımız, halen 
ülkemizin yüzde 28,6’sını kaplayan orman 
varlığımızı, 2023 yılında yüzde 30’a çıkar-
maktır. Bunun için tüm vatandaşlarımızı, 
orman varlığımızı artırma kampanyamı-
za katılmaya davet ediyoruz. Gelecek ne-
sillere daha yeşil bir Türkiye, havası daha 
temiz bir ülke bırakmak için, vatandaşları-
mıza ulaştıracağımız fidanların ve tohum-
ların toprakla buluşturulmasını istiyoruz. 
Üstad’ın dediği gibi;

“Tohum saç, bitmezse toprak utansın

Hedefe varmayan mızrak utansın!

Hey gidi küheylan koşmana bak sen

Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!

Eski çınar şimdi Noel ağacı

Dallarda iğreti yaprak utansın!

Ustada kalırsa bu öksüz yapı

Onu sürdürmeyen çırak utansın!

Ölümden ilerde varış dediğin

Geride ne varsa bırak utansın!

Ey binbir tanede solmayan tek renk

Bayraklaşamıyorsan bayrak utansın!”

Evet, tohumları saçmak bizim, onu büyüt-
mek toprağın işidir. Ne kadar çok tohumu, 
ne kadar çok fidanı toprakla buluşturur ve 
elbette tabiatın işini kolaylaştırmak için 
ona bakarsak, orman varlığımız o derece 
hızlı artacaktır. 

Bakanlığımızın, PTT vasıtasıyla ülkemiz-
deki 23 milyon haneye ulaştırdığı mektup-
ların ilişiğindeki karaçam tohumlarından 
ne kadar fazlasını toprakla buluşturur ve 
büyümesini sağlarsak, bu hedefimize o ka-
dar hızlı ulaşabiliriz. İnşallah biraz sonra ilk 
mektubu posta kutusuna atarak, bu projeyi 
başlatıyoruz. Bu projenin aynı zamanda, 
internetin ve cep telefonunun yaygınlaşma-
sıyla artık hayatımızdan çıkma noktasına 
gelen mektup âdetinin yaşatılması yönün-
de de bir adım olacağına inanıyorum. 

Şimdi birileri bir kampanya başlattı. Diyor-
lar ki; hem yeşili korumaktan bahsediyor-
sunuz hem de mektup ve zarflar için bin-
lerce ağaç istrafına neden oluyorsunuz. Ne 
alakası var? Kâğıt için sadece hüdayi nabit 
denilen ağaçlar ve verimsiz hale gelmiş 
ağaçlar kesiliyor. 

Başlattığımız Bu Proje, Bir 
Ağaçlandırma Devrimidir

Değerli arkadaşlar,

Bizim bu çalışmalarımız yeni değildir. 
1994 yılında İstanbul’a Belediye Başkanı 
seçildiğimizde, gerçekten çok kötü bir şe-
hir devralmıştık. Karşımızda havası kirli, 
musluklarından su akmayan, kokudan 
Haliç’in yanından dahi geçilemeyen, çöp 
dağlarının istilası altında, atıksuları deni-
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ze akan bir İstanbul vardı. Hemen kolları 
sıvadık ve tüm bu sıkıntıları birer birer 
çözdük. Önce çöpleri toplayarak, sokakları 
temizleyerek İstanbul’a bir nefes aldırdık. 
Doğalgazı yaygınlaştırarak hava kirliliği-
nin önüne geçtik. İçme suyu sorununu, 
Veysel Hocayla beraber, yüzlerce kilomet-
re öteden getirdiğimiz boru hatlarıyla, inşa 
ettiğimiz barajlarla, yenilediğimiz altyapıy-
la çözdük. Atıksu arıtma tesisleriyle, kirli 
suların denize verilmesinin önüne geçtik. 
Şehrin her köşesini parklarla, bahçelerle, 
ağaçlarla, çiçeklerle donattık. 

Tabii, bırakanız ağaçlarını, çiçeklerini su-
lamayı, vatandaşına içecek su veremeyen 
yönetimler döneminde böyle bir hizme-
tin adını dahi anmak mümkün değildi. 
İstanbul’u bize bu şekilde devreden zihni-
yetin mensuplarının, yıllar sonra karşımı-
za dikilip, bizi ağaç düşmanlığıyla, yeşili 
tahrip etmekle suçlaması da ayrı bir gara-
bettir. Halbuki biz, hem belediyelerimiz, 
hem de bakanlıklarımız eliyle yaptığımız 
çalışmalarla, Türkiye’nin gelmiş geçmiş 
en çevreci, en ağaç ve yeşil dostu yönetimi 
olduğumuza inanıyoruz. Sadece ağaç var-
lığımızı artırmakla kalmadık, mevcut or-
manlarımızı korumak için yürüttüğümüz 
yangınlarla mücadele projesiyle, bu konu-
da Akdeniz bölgesinin en başarılı ülkesi 
haline geldik. Helikopter dahil, teknoloji-
nin tüm imkanlarını bu mücadelede kulla-
nıyoruz. Kendi ormanlarımızı korumanın 
yanında, talep edilmesi halinde çevre ül-
kelerdeki yangınlarla mücadeleye de aktif 
destek veriyoruz. Esasen, bugün başlattığı-
mız şu proje dahi, başlı başına bir ağaçlan-
dırma devrimidir. 

Orman, su ve tabiat varlığımızı ne kadar 
güçlendirirsek, gelecek nesillere o kadar 
yaşanabilir, sürdürülebilir bir Türkiye 
bırakacağımızı biliyoruz. Ormana sahip 
çıkmak, vatan toprağına sahip çıkmaktır. 
Çünkü ağaçsız toprak, erozyonla suya ka-
rışıp gitmeye mahkûmdur. Yürüttüğümüz 
ağaçlandırma projeleriyle, topraklarımızı 
bu büyük tehditten de koruyoruz. Diktiği-
miz ağaçların kökleri yatay büyüyen değil, 
dikey büyüyen cinsten olmalıdır. Dikey 
köklü ağaçlar aynı zamanda toprakları-
mızı heyelandan da koruyor. Bir Karade-
niz çocuğu olarak bunu yaşıyoruz. Çünkü 
Karadeniz’de dikey köklü ağaçların olduğu 
yerlerde heyelan olmuyor. İnşallah, diğer 
alanlarda olduğu gibi, ormanlarımızla ilgi-
li 2023 hedefimize de ulaşacağız. 

Değerli arkadaşlar,

Vatan topraklarını, sadece erozyona karşı 
değil, her türlü düşmana, her türlü saldı-
rıya karşı da koruyoruz. Terör örgütleri-
nin cenderesine alınarak, adeta nefessiz 
bırakılmak istenen Türkiye’yi, hamdolsun, 
bölgesindeki gelişmelerin belirleyicisi bir 
ülke konumuna getirdik. Güya ağaç kesi-
liyor denilerek fitili ateşlenen Gezi Olay-
larından beri, kesintisiz bir saldırı altında 
olmamıza rağmen, yakın tarihimizin en 
büyük atılımlarını da bu dönemde gerçek-
leştirdik. Devletimizin, emniyetinden yar-
gısına, ordusundan üniversitesine kadar 
tüm önemli kurumlarını örümcek ağı gibi 
ören FETÖ’nün yol açtığı tahribat dahi bizi 
durduramadı. Kimi şehirlerimizin bazı 
mahallerinde çukurlar açarak, kendilerin-
ce birliğimize, bütünlüğümüze saldıran 
bölücü örgüt de bizi durduramadı. Hatta 
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Suriye ve Irak’ı yerle yeksan etmek için 
kullanılan DEAŞ’ı bile üzerimize salmaya 
çalıştılar, o da işe yaramadı. 

En sonunda, baktılar ki, içeriden olmuyor, 
sınırlarımız boyunca bizi kuşatmaya kalk-
tılar. Müttefik dediğimiz ülkelerin bizzat 
donattığı, eğittiği, organize ettiği, önünü 
açtığı bir terör örgütü vasıtasıyla, koskoca 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyasından 
tümüyle kopartılmaya çalışıldık. Bunun 
üzerine, artık terör örgütleriyle mücadele-
mizi kendi topraklarımızda değil, bizatihi 
kaynağında, yerinde yapacağız dedik ve 
hemen harekete geçtik. 

Kuzey Irak’ta Oynanmaya 
Çalışılan Oyunu Bozduk

15 Temmuz’da bizi felç etmeye çalışanla-
ra, dimdik ayakta olduğumuzun cevabını, 
hemen bir ay sonra başlattığımız Fırat Kal-
kanı Harekâtıyla verdik. Ardından, Kuzey 
Irak’ta oynanmaya çalışılan oyunu boz-
duk. Durmadık, Zeytin Dalı Harekâtıyla, 
bu defa Afrin bölgesinde ülkemize yönelik 
olarak yapılan tahkimatı, açılan tünelleri, 
yığılan silahları yerle bir etmek üzere yola 
koyulduk. Hamdolsun, bu harekâtımız 
da başarıyla sürüyor. Afrin şehir merkezi 
kontrol altına alındı, şimdi çevredeki di-
ğer yerleşim birimlerine yönelik olarak 
operasyonlar sürüyor. Kahraman askerle-
rimiz, polislerimiz, jandarmamız, istihba-
ratçılarımız, her biri arslan parçası olan 
Özgür Suriye Ordusu mensubu kardeşle-
rimiz, terör örgütünü paçavraya çevirerek, 
yollarına devam ediyorlar. Şu ana kadar 
3698 terörist etkisiz hale getirildi. 

Tabii bölücü örgüt PKK rahat durmuyor, 
bu sefer de Irak’ta hareketlenmeye başla-
dılar. Bunlar Irak’ta hareketlenmeye baş-
layınca, Irak Merkezi Yönetimini uyarmış-
tık. 2 gün içerisinde Sincar’da 38 PKK’lıyı 
etkisiz hale getirdik. Eğer bu devam ederse 
daha ileri gideriz. 

Kardeşlerim,

Türkiye, kendisine biçilen gömlekleri parça-
layıp attıkça, önüne konulan senaryoları yır-
tıp muhataplarının yüzüne çarptıkça, karşı 
tarafın dengeleri iyice bozulmaya başladı. 

Zaten en başından beri, kimin ne dediği, 
ne yaptığı belli değildi, şimdi hepten da-
ğılmış durumdalar. Irak’ta ve Suriye’de bu-
güne kadar yapılmış en temiz, temel insan 
haklarına saygılı, sivilleri en çok gözeten, 
tarihi mirası en iyi koruyan operasyona 
kara çalmak için söylenen sözleri duyduk-
ça, sadece gülüyoruz. Üstelik bununla da 
kalmayıp, defalarca ilan ettiğimiz operas-
yonlarımızın bundan sonraki hedefleri ko-
nusunda ileri-geri konuşuyorlar. Neymiş, 
Münbiç’ten çıkmayacaklarmış. Bir defa, 
sizin, bırakınız oradan çıkmamayı, orada 
bulunmaya hakkınız yok. 

Şimdi daha başka tekliflerle bize geldiler. 
DEAŞ’ın hiçbir faaliyetinin kalmadığı-
nı söylediler. DEAŞ’ın hiçbir faaliyetinin 
kalmadığı bir yerde, hala bunların ne işi 
olabilir ki? Bize, “Münbiç’in yarısında 
siz, yarısında biz olalım” dediler. Ben de 
Münbiç’in asıl sahiplerine bırakılması 
gerektiğini söyledim. Çünkü biz adil bir 
yönetim istiyoruz. Üstelik bunların, is-
tikrarı sağlayarak bölge halkının yeniden 
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kendi yurtlarına dönmesini temin gibi 
bir çabaları da yok. Tam tersine, koruyup 
kolladıkları terör örgütü, bölgenin demog-
rafik yapısını değiştirmeye yönelik çaba-
larıyla, sürekli yeni huzursuzluklara, yeni 
çatışmalara zemin hazırlıyor. Bu duruma 
tahammül edemeyen pek çok köyden, te-
röristlerin zorla çıkartıldıklarını biliyo-
ruz. Terör örgütünün adını sürekli değiş-
tirerek, en son buna Suriye Demokratik 
Güçleri diyerek, sadece kendilerini kan-
dırabilirler. Bütün dünya, orada oynanan 
oyunun çok iyi farkındadır. 

Obama döneminden beri, görüştüğümüz 
tüm Amerikalı yetkililer bize, DEAŞ teh-
didinin ortadan kalkmasıyla terör örgütü-
nün Münbiç’ten çıkartılacağı garantisini 
vermişti. Hatta, bunun için, birkaç haftay-
la sınırlı tarih verenler dahi vardı. Aradan, 
değil birkaç hafta, neredeyse birkaç yıl 
geçti, ama değişen bir şey olmadı. Üstelik, 
bu teröristlerin, bugün Afrin’de, yarın kim 
bilir nerede bize karşı savaşmak için hazır 
bekletildiği anlaşılıyor. 

Suriye’nin kuzeyine silahlar niye geldi? Bu 
sınırın ötesinde Türkiye var. Demek ki, bu 
silahları ya Türkiye’ye karşı veya da İran’a 
karşı kullanacaksın. Başka alternatif var mı? 

Amerikan Başkanı Sayın Trump’tan, ülke-
mize yönelik politikalardaki bu kafa karı-
şıklığını giderecek, artık hadsizlik boyutu-
na varan açıklamaların önünü kesecek bir 
tavır ortaya koymasını bekliyoruz. Sayın 
Trump adına konuşanlar ne dediklerinin 
farkında değiller. Sayın Trump’ın bunlara 
bir ayar vermesi lazım. Türkiye aleyhine 
açıklama yapmak için adeta sıraya girmiş 

izlenimi veren sözcülerin, yalana ve yanlı-
şa dayalı fikirler beyan eden stratejistlerin, 
kin kusan medya mensuplarının gölgesin-
de bu işi sürdüremeyiz. Amerika’yla çok 
geniş bir zeminde ve derinlikli siyasi, dip-
lomatik, ekonomik çıkarlarımızın bulun-
duğu bir gerçektir. 

Türkiye, Terörist Tehdidi 
Tamamen Ortadan Kalkana 
Kadar Durmayacaktır

Ülkemiz de bugüne kadar, kendi hak ve 
menfaatleri doğrultusunda, bu ilişkilerin 
korunmasına özen göstermiştir. Ancak, 
bekamız ve milli güvenliğimiz söz konusu 
olduğunda bizim tercihimiz bellidir. Tür-
kiye, Münbiç başta olmak üzere, sınırları 
boyunca kendisine saldırmak üzere hazır 
bekleyen terörist tehdidi tamamen orta-
dan kalkana kadar durmayacaktır. Hep 
söylüyorum, biz bu yola baş koyduk. Varsa 
cesareti olan, buyursun, hodri meydan di-
yoruz… Bu millet 15 Temmuz’da ölümü öl-
dürmüş bir millettir. Şu saatten sonra, bizi 
kimin ne dediği değil, sadece kimin ne yap-
tığı ilgilendirir. İstiklalimiz ve istikbalimiz 
söz konusu olduğunda ne yapabileceğimi-
zi Afrin’de, Cerablus’ta, El Bab’ta gösterdik. 
Gerisinin de aynı şekilde geleceğinden 
kimsenin şüphesi olmasın. 

Kardeşlerim,

Vatan topraklarının kendisini ayrı, üzerin-
deki insanını ayrı, semalarında yankıla-
nan ezanını ayrı, göğünde dalgalanan bay-
rağını ayrı, ağacını, suyunu, havasını ayrı 
seviyoruz. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 
düsturuyla, gece gündüz çalışıyor, hizmet 



Recep Tayyip ERDOĞAN

226

üretiyoruz. Milletimizin desteğiyle çıktığı-
mız hizmet yolculuğunda, işte bugünlere 
kadar geldik. Bugüne kadar ecdadın ema-
netini yere düşürmedik, tam tersine yük-
seltebildiğimiz kadar yükselttik. İnşallah 
yeni nesillere, aldığımızdan çok daha güç-
lü, çok daha büyük, çok daha müreffeh bir 
Türkiye’yi miras bırakacağız. Rabbim yar 
ve yardımcımız olsun. 

Bu duygularla, Orman ve Su İşleri Bakan-
lığımıza bu güzel program için teşekkür 
ediyorum. Toprağa bırakacakları tohum-
lar, dikecekleri fidanlarla, “Daha yeşil bir 
Türkiye’yi birlikte inşa edelim” seferberli-
ğine katılacak olan tüm vatandaşlarımıza, 
şimdiden şükranlarımı sunuyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla. 
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Kıymetli sanatseverler, değerli sanatçıları-
mız, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde 
Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları 
Vakfı’nın öncülüğünde düzenlenen Ye-

ditepe Bienali’nin Sanat dünyamız için, 
İstanbul’umuzla beraber ülkemiz ve mil-
letimiz için hayırlara vesile olmasını di-
liyorum. Yeditepe Bienali’nin tertip edil-
mesinde emeği, katkısı, desteği olan tüm 
kurumlarımıza, sponsorlarımıza ve sanat-
çılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. 
Kendi alanında dünyada bir ilk olan, 600 

Yeditepe Bienali Açılışı | İstanbul | 31 Mart 2018

İstediğiniz Kadar Bağırın, 
Çatlayın, Patlayın, Opera 

Binasını Yapacağız
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sanatçının 3 bine yakın eserini bünyesin-
de barındıran Yeditepe Bienali’nin “gele-
nekli” sanatlarımızın tanıtımı noktasında 
çok önemli bir rol oynayacağına inanıyo-
rum. Yeditepe Bienali’nin bu tür organi-
zasyonlarda sıkça tekrarlanan bir yanlışı 
düzelttiğini görmekten de ayrıca memnu-
niyet duyuyorum.

Genelde sergiler ve bienaller kapalı 
mekânlarda icra ediliyordu. Sanat eserle-
rini dört duvarın boğuculuğuna hapseden 
bu anlayış, estetiği öldürmenin yanında 
çoğu zaman eserlerin geniş kitlelere ulaş-
masına da mani oluyordu. Oysa İstanbul 
gibi, her köşesi ayrı bir medeniyetin, farklı 
bir kültürün eserleriyle dokunmuş kadim 
bir şehrin bizatihi kendisi sanat galerisidir. 
Hayatın dağdağası içinde sakinleri tarafın-
dan fark edilmese de, bu şehrin, özellikle 
tarihi yarımadanın tamamı, devasa bir 
açık hava müzesidir. Yeditepe Bienali’nin 
başta şu an bulunduğumuz Ayasofya ol-
mak üzere, her biri bir sanat şahikası olan 
yarımada üzerindeki 30 tarihi mekândan 
istifade etmesini, bu bakımdan son derece 
kıymetli buluyorum.

Geçmişin eskimeyen güzellikleriyle günü-
müzün modern eserlerini başarıyla mez-
ceden Bienal’in, İstanbullular ve sanatse-
verler nezdinde gereken ilgiyi göreceğine 
inanıyorum. Önümüzdeki 45 gün boyunca 
düzenlenecek sergi, seminer, panel ve kon-
feransların, yapılacak film gösterimlerinin 
ve müzik dinletilerinin şehrimizin kültür 
hayatına canlılık katacağını ümit ediyo-
rum. Böylesine anlamlı ve zengin içerikli 
bir projenin hayata geçmesine öncülük 
eden herkese şükranlarımı sunuyorum.

Sanat, Allah’ın İnsana 
Bahşettiği Güzelliklere Ulaşma 
Yolculuğunun Adıdır

Kıymetli dostlarım,

Kudemâ “Güzel gören güzel düşünür. Gü-
zel düşünen, hayatından lezzet alır” diyor. 
Peygamber Efendimiz de bir hadisi şerifle-
rinde “Allah güzeldir, güzeli sever” buyu-
ruyor. İşte sanat, Allah’ın insana bahşettiği 
güzellikleri arama, bu güzelliklere ulaşma 
yolculuğunun adıdır. Sanat, insanın dünya 
hayatını yine Allah’ın kuluna bahşettiği ye-
tenek ve kabiliyetlerle güzelleştirme çaba-
sının ürünüdür. Biz bu çabanın ürünlerini, 
mimariden ahşaba, hüsnü hattan tezhibe, 
minyatürden ebruya kadar hayatımızın 
hemen her alanında görüyoruz. 

Asırlardır sanatkârların elinde taş, ağaç, 
iplik ve kâğıt büyük bir şahesere dönü-
şüyor. Yüzyıllardır ehli hüner, her biri el 
emeği, göz nuru eserleriyle hayatımıza 
ilahi güzelliği nakşediyor. Mimar Sinan’ın 
elinde taş, bugün bile görenleri kendine 
meftun eden Selimiye’ye, Süleymaniye’ye 
dönüşüyor. Hacı Abdülaziz oğlu Mehmet, 
sert bir ceviz ağacından, Evliya Çelebi’nin 
“Cihanda bir örneği yoktur” dediği Bursa 
Ulu Cami’nin o muhteşem minberini yapı-
yor. Şeyh Hamdullah’ın, Hafız Osman’ın, 
Ahmet Karahisari’nin kaleminin mürekke-
binden, her biri zarafet örneği olan Hilye-i 
Şerifler, Hüsn-i hatlar ortaya çıkıyor. Güze-
li ihya gayreti sadece bina yapmıyor; aynı 
zamanda Buhara gibi, Kudüs gibi, Kurtu-
ba, Kahire, Şam, İstanbul gibi ruhu, karak-
teri, kimliği olan şehirler inşa ediyor. Mer-
hum Ahmet Hamdi Tanpınar “Cetlerimiz 
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inşa etmiyor, ibadet ediyorlardı” derken, 
aslında sanatkârlarımızın maddeyle, çev-
reyle ve eşyayla kurduğu bu özel ilişkiyi de 
anlatmaktadır. 

Her medeniyet arka planında işte böyle 
bir anlayışı, maddeye ve hayata dair bakış 
açısını barındırır. İslam medeniyetinde ih-
tişam ile sadelik, vakar ile tevazu, yeni ile 
eski, dünya ile ahiret iç içedir, bir aradadır. 
Bizim geleneğimizde sanatkâr, tabiatta 
Allah’ın güzelliğini gören ve bu güzelliği 
taşa, kâğıda, ahşaba, demire işleyendir. 
Medeniyetimizdeki her bir sanat eserinin 
güzelliği, zarafeti yanında, bize kulluğu-
muzu, bu dünyadaki asıl varoluş gayemizi 
de hatırlatmasının sırrı işte budur.

Değerli kardeşlerim,

Bizler tarih boyunca medeniyetlerin 
kavşağında yer almış bir ülkede yaşı-
yoruz. İstanbul’un yanında, Hatay’dan 
Kayseri’ye, Ürgüp’ten Hasankeyf ’e, 
Efes’ten Hattuşaş’a kadar ülkemizin dört 
bir tarafında medeniyetlere beşiklik yap-
mış yerlerimiz var. Topkapı’daki eserlerin 
bir benzerini, kapasite ve çeşitlilik itiba-
riyle dünyada hiçbir yerde, hiçbir müzede 
bulamazsınız. Ancak millet olarak, diğer 
pek çok konuda olduğu gibi burada da eli-
mizdeki hazinenin kıymetini bilmiyoruz. 
Ne kendimize, ne de yurtdışına bu güzel-
likleri layıkıyla tanıtabiliyoruz, adeta müf-
lis tüccar gibiyiz. 

Tabi burada temel sıkıntının bir dönem 
ülkemize hâkim olan zihniyet olduğu-
nun farkındayız. Türkiye uzun yıllar sa-
nat, kültür ve tarih deyince sadece belli 

bir dönemi, belli bir kalıbı esas alan, kısır 
ve dar bir bakış açısının esiri olmuştur. 
Bizans’tan çok Bizans’cı, Batıdan ziyade 
Batıcı, ama her halükarda milletin değer-
leriyle kavgalı bu zihniyet, ecdadın bize 
bıraktığı mirasın kıymetini de bilememiş-
tir. Tarihi camilerin bir kısmı müzeye, bir 
kısmı depoya, maalesef bir kısmı da ahıra 
çevrilmiştir. Tek Parti döneminde, için-
de bulunduğumuz Fatih ilçesinde 300’ü 
aşkın mescit yok edilmiştir. Biz bunları 
şimdi ihya etmenin, inşa etmenin gayreti 
içerisindeyiz. Çoğu zaman ihmalkârlıktan 
dolayı camiler yıkılmış, içindeki yüzler-
ce nadide eser talan edilmiştir. Dönemin 
CHP’si asırlık kültür hazinemizi kendi 
ifadeleriyle “Bir gerilik numunesi” olarak 
kabul etmiştir. Ecdat mirasının “Kat’î bir 
tasfiyeye tâbi” tutulması gerektiğini, yine 
bizzat kendileri ifade etmiştir. Ne yazık ki 
bu sakat anlayıştan İslam sanat eserleri 
de nasibini almıştır. Kur’an-ı Kerim eğiti-
minin dahi ancak gizli saklı yapılabildiği 
o günlerde hat, ebru, tezyin, tezhip gibi İs-
lam sanatları da yok sayılmıştır. Gelenekli 
sanat dallarımız yerine belli bir ideolojiyi 
ve dünya görüşünü yansıtan sanat dalları 
ikame edilmeye çalışılmıştır. Sanat ve sa-
natçı kavramı son derece sığ bir biçimde 
değerlendirilerek, sanat yalnızca çağdaş 
sanatlardan ibaret görülmüştür. Bunun 
dışında asırlardır bu topraklara ait olan, 
bize özgü, milletimize has birçok sanat da-
lına ise maalesef hiçbir değer verilmemiş-
tir. Daha da vahimi kendi mecrasında bir 
şeyler yapmaya çalışan, ürün veren, top-
luma yeni eserler kazandıran sanatçıları-
mız da ötelenmiş, dışlanmış, adeta ademe 
mahkûm edilmiştir.
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Sanatçılarımızın, 
Mehmetçiklerimize Moral 
Vermesine Dahi Tahammül 
Gösteremediler

Kıymetli dostlarım,

Bu tepeden inmeci, baskıcı, jakoben anla-
yışın bugün de bazı sözüm ona sanat çevre-
lerinde devam ettiğine şahit oluyoruz. Ken-
di ideolojilerini paylaşmayan, bunların 
diktasına boyun eğmeyen sanatçılarımıza 
yönelik en şiddetli saldırılar, bunlardan 
geliyor. Gezi olaylarına destek vermeyen 
sanatçılarımızın, bu çevrelerce nasıl hedef 
gösterildiğini gayet iyi hatırlıyoruz. Çapul-
cularla kol kola yürümedikleri, vandallığa, 
sokak terörüne prim vermedikleri için, 
sanatçılarımızın nelerle tehdit edildiğini 
hepimiz çok iyi biliyoruz. Atalar “Can çı-
kar huy çıkmaz” diyor. Bunlar da bir türlü 
kötü huylarından vazgeçmiyor. Milletimiz-
den yedikleri onca şamara rağmen bir tür-
lü akıllarını başlarına toplamıyorlar.

Gezi’de yaptıklarını, daha yakın zaman 
önce Zeytin Dalı Harekâtına destek için 
bölgeye giden sanatçılarımıza yaptılar. O 
zaman sanatçılarımızı nasıl linç ettilerse, 
bugün de aynı ahlaksızlığı, aynı haydutlu-
ğu sergilediler. Sanatçılarımızın, ülkemiz 
için canlarını hiçe sayan Mehmetçikle-
rimize moral vermesine dahi tahammül 
gösteremediler. Günlerce içlerinde birik-
tirdikleri kin, nefret ve husumeti gazete 
köşelerinden, televizyon ekranlarından, 
sosyal medya hesaplarından ortalığa boca 
ettiler. Sırf yerli ve milli bir duruş sergi-
lediler diye, askerlimize moral verdiler 

diye o sanatçılarımıza edilmedik hakaret 
bırakmadılar.

Bunların lümpen mahalle kabadayılarından 
inanın hiçbir farkı yoktur. Bunlar zihniyet 
itibariyle modern bedevilerdir. Kendi küçük 
kabilelerinden olmadığı sürece, ne kadar 
büyük olursa olsun, ne bir sanatçının, ne 
de bir sanat eserinin bunların gözünde kıy-
meti vardır. Kabile üyelerine ise hangi suçu 
işlerse işlesin, yaptığı iş ne kadar değersiz 
olursa olsun, sonuna kadar sahip çıkarlar. 
Bunların gözünde vatana ihanet etsen bile 
menfaat grubuna ihanet etmediğin sürece 
makbulsündür. Nitekim bölücü terör örgü-
tüne aleni destek veren, Türkiye düşmanı 
çevrelere taşeronluk yapan, sabah akşam ül-
kemizi kötüleyen sözde sanatçıları hala baş 
tacı etmelerinin yegâne sebebi de budur.

Değerli dostlarım,

Ülkemizde son 15 yılda diğer birçok alan-
da olduğu gibi kültür ve sanat alanında da 
tabuları yıktık, paradigmayı değiştirdik. 
On yıllar boyunca kültür ve sanat alanına 
hâkim olan, adeta burayı kendi arka bah-
çeleri gibi gören zümrenin tahakkümü-
ne son verdik. Onlar yıktılar, biz yaptık. 
İstanbul’da Harbiye Kongre Merkezi’ni 
yaparken neler dediklerini bir hatırla-
yın. Şimdi Atatürk Kültür Merkezini, 
Türkiye’nin bir numaralı opera binası ola-
rak yapıyoruz. Geziciler buna da bağırdı-
lar. İstediğiniz kadar bağırın, çatlayın, pat-
layın, bu opera binasını yapacağız. Proje 
zaten çoktan bitti, şu an ihale süreci işliyor. 
Aynı şeyi Ankara’da yaptık. Cumhuriyet ta-
rihi boyunca bir tane eser ortaya koyun ya, 
bir tane fiziki mekân ortaya koyun be… Bu 
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eserleri biz yapıyoruz. Sanatı olmayan bir 
milletin şah damarı kopmuş demektir. 

Sadece belli sanat dallarının himaye edildi-
ği, belli sanatçıların desteklendiği eski dü-
zeni tamamen değiştirdik. Sanat ve sanat-
çılarımız arasında ayrım yapmadan güzeli, 
kaliteyi ve başarıyı desteklemenin çabası 
içinde olduk. “Gelenekli” sanat dallarımı-
zın önünü açarken, diğer sanat dallarını 
asla ihmal etmedik. İmtiyazlarını kaybe-
denler bizi acımasızca eleştirse de hiçbir 
zaman bizden öncekilerin yanlışlarına, 
hatalarına düşmedik. Ülkemizin kültür ve 
sanat hayatına değer katacak, bu alanda 
çeşitliliği artıracak her türlü eseri sahip-
lenmenin çabası içinde olduk. İnşallah bu 
şekilde de yolumuza devam edeceğiz.

Birileri gibi bu ülkenin değerlerini ideolo-
jisine, siyasi kimliğine veya dünya görüşü-

ne göre ayırmayacak, tüm renkleriyle, tüm 
çeşitleriyle, bütün zenginliğiyle sanat dün-
yamızı kucaklamayı sürdüreceğiz. Bu ülke-
nin kültür ve sanat hayatına katkı sunan, 
değer katan, nitelikli eserler üreten herke-
sin başımızın üstünde yeri vardır.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son ve-
rirken açılışını yaptığımız Yeditepe 
Bienali’nin bir kez daha hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Yeditepe Bienali’nin 
düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik 
ediyor, tüm sanatçılarımıza katkılarından 
dolayı teşekkür ediyorum.

Tüm İstanbulluları bu güzide sanat etkin-
liğinden en güzel şekilde istifade etmeye 
davet ediyorum.

Rabbim yar ve yardımcınız olsun. 
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Sayın Başbakan, Türk iş dünyasının kıy-
metli temsilcileri, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle selamlıyorum. 

Proje Bazlı Teşvik Sistemini tanıtacağımız 
bu toplantıya iştirakleriniz için her birini-
ze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz 
yıl hazırlıkları tamamlanan 23 projeye ve 
bunların sahibi 19 firmamıza vereceğimiz 
teşvik belgelerinin hayırlı olmasını diliyo-

rum. Firma sahiplerimize ve yöneticileri-
mize, ülkemizin gelişmesine, büyümesine, 
hedeflerine doğru ilerlemesine sağladıkla-
rı katkılar için şükranlarımı sunuyorum. 

Tabii bu konuyu böyle 23 proje, 19 firma, 
teşvik belgesi diye ifade edince, sıradan 
bir hadiseymiş gibi görünüyor. Hâlbuki 
işin aslına baktığımızda, bu 23 projenin 
135 milyar lira yatırım bedeli olduğunu 
görüyoruz. Bu yatırımlar sayesinde, 34 bin 

23 Proje İçin 135 Milyar Lira 
Yatırım Yapılacak

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtım ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan 
Projelere Teşvik Belgelerinin Dağıtım Töreni | Ankara | 9 Nisan 2018
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111 doğrudan, 134 bin de dolaylı istihdam 
ortaya çıkacak. Yine bu yatırımlar ihraca-
tımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık katkı 
sağlarken, ithalatımızın da 12 milyar 312 
milyon dolar azalmasını temin edecek. 
Böylece, geçtiğimiz yıl 47 milyar dolara 
ulaşan cari açığımızda 19 milyar dolarlık 
bir iyileşme yaşanacak. Türkiye’nin 2023 
hedefleri konusunda çok önemli bir adım 
olarak gördüğümüz bu teşvik sisteminin 
ve bugün belgelerini dağıtacağımız uy-
gulamalarının hayata geçmesinde emeği 
olan herkesi yürekten tebrik ediyorum. 
Başbakanımızdan Ekonomi Bakanımıza, 
kanunlaşma ve bakanlar kurulu kararla-
rının alınması sürecine kadar bu önemli 
projenin ülkemize kazandırılmasında kat-
kısı olan herkese sizlerin huzurunda tekra-
ren teşekkür ediyorum. 

Değerli misafirler, 

Geçtiğimiz 15 yılda milli gelirimizi 236 
milyar dolardan 860 milyar dolara çıkar-
tarak, ülkemizi 3,5 kattan fazla büyütme-
yi başardık. 2003-2017 arasında ortalama 
büyüme oranımız yüzde 5,8 düzeyinde 
gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl yüzde 7,4’lük bü-
yüme oranı ile ortalamanın üzerine çıktık. 
Aynı şekilde yolumuza devam etmemiz 
gerekiyor. Birileri “Fazla büyüme isabetli 
değildir” diyor. Niye? Kıskanıyorlar. Büyü-
me oranınız ne kadar artarsa o kadar güç-
lenirsiniz. Türkiye büyüdükçe, işadamıyla, 
çalışanıyla, devletiyle hep birlikte kazanı-
yoruz. Mesela, çalışanlarımızın milli ge-
lirden aldıkları pay 2002 yılında yüzde 25 
iken, bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 30,5 
düzeyine çıktı. Aynı şekilde 2005 yılında 
19 milyon 600 bin düzeyinde olan çalışan 

sayımız, geçtiğimiz yıl 28 milyon 200 bine 
yükseldi. Neredeyse 10 milyona yakın bir 
istihdam artışı yaşandı. Kadınlarımızın ve 
gençlerimizin işgücüne katılım oranları, 
istihdamdan daha hızlı arttığı için işsizlik 
hala yüzde 10’un üzerinde görünüyorsa 
da, inşallah bunu da en kısa sürede tek ha-
neli rakamlara indireceğiz. Burada hizmet 
sektörümüz, özellikle de turizmde yakala-
dığımız ivme istihdamda beklediğimiz ba-
şarıyı getirecektir. 

Büyüme Demek Yatırım Demektir

Görüldüğü gibi Türkiye, sadece büyümü-
yor, aynı zamanda bu büyümeyle ortaya 
çıkan gelirin adil bir şekilde dağılmasını 
da sağlıyor. İhracatımızı yıllık 36 milyar 
dolardan, Mart ayı itibariyle 160 milyar 
dolara çıkarmış olmamız da tarihi bir ba-
şarıya işaret ediyor. Turizmde, yaşadığımız 
darbe girişimi ve terör olayları sebebiyle 
meydana gelen gerilemeyi büyük ölçüde 
telafi etmeye başladık. İnşallah bu sezon, 
hem turist sayısı, hem gelir bakımından 
yeni rekorlara imza atacağız. 

Turizmde özellikle Van, Ağrı, Iğdır illeri-
mizi ihmal etmeyin. Bu illerimize 15 gün 
içerisinde, Nevruz nedeniyle 169 bin İran-
lı turist geldi. Bölgedeki otellerin doluluk 
oranı yüzde 90’ının üzerine çıktı. Peki bu 
noktada başaramadığımız husus nedir? 
Altyapı kuramıyoruz. İranlı turistlerin 
Nevruzu kutlamalarını sağlamak için alt-
yapı oluşturmalıyız. 

Üstelik bu büyümeyi, devletimizi borç ba-
tağına sürüklemeden, önemli ölçüde özel 
sektörümüzün dinamizmiyle gerçekleştir-
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dik. Kamu borçlarının milli gelirimize ora-
nı 2002 yılında yüzde 60 düzeyindeyken, 
bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 8,5’in altına 
düştü. Daha önce vergi gelirlerinin nere-
deyse tamamına yakını borç faizlerinin 
ödemesine giden bir Türkiye vardı. Öyle 
ki, 2002 yılında 119 milyar lira bütçe ge-
lirine sahip Türkiye, 87 milyar lirası faiz, 
52 milyar lirası anapara olmak üzere 139 
milyar lira borç ödemesi yapıyordu. 2017 
yılında ise 630 milyar lira bütçe geliri elde 
eden Türkiye, 86 milyar lirası faiz ve 57 
milyar lirası anapara olmak üzere toplam 
143 milyar lira borç ödemesi gerçekleştir-
di. Bir başka ifadeyle, bütçe gelirlerimiz 5 
kattan fazla artarken, borç ödememiz aşağı 
yukarı aynı kalmıştır. İşte ortaya çıkan bu 
kaynakla da ülkemizi her alanda büyüttük, 
kalkındırdık, şu anki seviyesine getirdik. 

Değerli arkadaşlar, 

2023 hedefimiz olan Türkiye’yi dünyanın 
en büyük 10 ekonomisinden biri haline ge-
tirmek için, bugünkü Türkiye’yi şöyle 2 kat 
daha büyütmemiz gerekiyor. Büyüme de-
mek yatırım demektir, üretim demektir, ih-
racat demektir, teknoloji demektir, hizmet 
demektir, refah demektir… Yeni yatırımla-
ra ihtiyacı olan Türkiye’nin, bu süreçte aş-
ması gereken hem teknik, hem de psikolo-
jik bir engel var. O da cari açık sorunudur. 
Yurt içinde ve yurt dışında ekonomimizle 
ilgili değerlendirme yapan herkesin önü-
müze koyduğu bu sorunu çözmenin yolu 
da, teknoloji ve sermaye konusunda yeni 
yaklaşımlar geliştirmekten geçiyor. 

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz günlerde Akku-
yu Nükleer Güç Santralinin temelini ata-

rak, cari açığın bir diğer önemli sebebi olan 
enerji konusunda tarihi bir hamle gerçek-
leştirdik. Santral için 22 milyar dolarlık bir 
yatırım yapılacak. Bu santrali yapmak için 
cebimizden para çıkmıyor. Akkuyu Nükle-
er Güç Santrali bittiği zaman enerji ihtiya-
cımızın yüzde 10’unu karşılayacak. Ama 
birileri bundan rahatsız oluyor. Bu santral 
yatırımı sayesinde kalifikasyonu yüksek 
gençler yetişecek. Şimdi Rusya’da bu alan-
da genç mühendislerimiz yetişiyor. 

Tüm bunlar Türkiye’nin hangi noktada ol-
duğunu göstermesi bakımdan önemlidir. 
Savunma sanayinde attığımız adımlardan 
ve Rusya’dan alacağımız S-400’lerden bi-
rileri rahatsızlık duyuyor. Niye rahatsız 
oluyorsun? Türkiye kendi kaderini kendisi 
belirleyecek. Türkiye kaderine ortak pay-
dalar buluyorsa da, bundan kimse rahat-
sız olmasın. S-400’leri gayet uygun fiyata 
ve düşük faizli krediyle alıyoruz. Kusura 
bakmasınlar, bu konuda kimseden icazet 
alamayız. 

Ayrıca, yerli ve yenilenebilir enerji kay-
nakları ile enerji tasarrufu konusunda da 
önemli çalışmalar yürütüyoruz. Enerji atı-
lımımızı, yüksek teknolojiye dayalı ürün-
lerin ülkemizde geliştirilmesi ve üretil-
mesi projeleriyle tamamlayarak, cari açık 
sorununu kökten çözme irademizi ortaya 
koyduğumuza inanıyorum. Tabii, yüksek 
teknolojiye dayalı yatırım demek, çok cid-
di sermaye, çok büyük kapasite, etkili araş-
tırma-geliştirme ve inovasyon, tabii bun-
larla birlikte ihracat demektir. Bunlar için 
de gerçekten, geçmişte örneği görülmeyen, 
daha önce hiç düşünülmemiş, uygulanma-
mış teşviklere ihtiyaç olduğunu gördük.
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Yatırımcıyı Yüksek Faizden 
Kurtarmalıyız

Gelecekte, cari açık-yüksek faiz-borç pran-
gasından kurtulmak için bugünden bu 
tedbirleri almak mecburiyetinde olduğu-
muzu biliyoruz. “Cumhurbaşkanımız faiz 
konusunda devamlı konuşuyor” diyenler 
var. Eee ne yapacağım? Bu konuda hepi-
nizin dertli olduğunu biliyorum. Faizleri 
düşürmeden yatırım yapılabilir mi? Şimdi 
Yatırım Destekli Teşvik Sistemini getiri-
yoruz. Burada neyi sağlayacaksın? Yüksek 
faizden yatırımcıyı kurtaracaksın. Yatırım-
cı böylece yatırım yapabilecek. Proje Bazlı 
Yatırım Teşvik Sistemi, işte bu ihtiyacın 
neticesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu teş-
vik sistemiyle ilgili kanun Eylül 2016’da 
Meclis’te kabul edildi, uygulama kararı 
da bir ay sonra yürürlüğe girdi. Ekonomi 
Bakanlığımız, 6 ay boyunca, yurt içinde ve 
yurt dışında tanıtım toplantıları yaparak, 
yeni sistemi yatırımcılara anlattı. 

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında, kamu-
nun ve özel sektörün katılımıyla ortak bir 
yatırım vizyonu oluşturuldu. Böylece, 100 
milyon doları aşan büyük projeler için han-
gi desteklerin sağlanacağı somut olarak 
ortaya konmuş oldu. Bakanlar Kurulu’nca 
onaylanacak ve Ekonomi Bakanlığımız ta-
rafından düzenlenecek teşvik belgeleriyle 
yatırımcılarımıza sağlanan imkânların 
ana başlıklarını şu şekilde ifade edebiliriz. 
Teşvik kapsamındaki yatırımlara gümrük 
vergisi muafiyeti getirilebiliyor. 

Bu yatırımların makine ve teçhizatları ile 
inşaat harcamaları için KDV istisnası uy-
gulanabiliyor. Teşvik belgesi sahiplerine, 

yatırım tutarının 2 katına kadar kurumlar 
vergisi indirimi veya 10 yıla kadar kurum-
lar vergisi istisnası imkânı sunuluyor. İstih-
dam maliyetlerini düşürmek için, 10 yıla 
kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 
5 yıl brüt aylık asgari ücretin 20 katına ka-
dar nitelikli personel desteği, 10 yıla kadar 
gelir vergisi stopajı desteği verilebiliyor. 
Finansman konusunda ise, 10 yıl boyunca 
tüketimin yarısı kadar enerji desteği, 10 
yıla kadar yatırım kredisi faiz veya kar payı 
desteği, yatırım tutarının yüzde 49’una ka-
dar devlet sermaye katkısı sağlanabiliyor. 
Yatırımın yapıldığı kamu arazisinin 49 yıl 
süreyle tahsisi yapılırken, istihdam garan-
tisi şartıyla gerekirse bedelsiz devri yoluna 
da gidilebiliyor. Ana hatlarıyla bu şekilde 
ifade edebileceğimiz teşviklerin ilk semere-
sini, Mardin Mazıdağı ilçesinde 2,9 milyar 
liralık bir yatırımla aldık. Burada yapılacak 
Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi 
900 kişilik istihdam sağlayacak. Mardin’de-
ki bu yatırımla ilgili Bakanlar Kurulu Ka-
rarı 24 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Şu ana kadar 23 proje için 19 
firmamız, bu yatırım teşviklerinden yarar-
lanmaya hak kazandı. Biraz sonra teşvik 
belgelerini teker teker kendilerine takdim 
edeceğimiz bu firmalarımızı, ülkelerine ve 
devletlerine güvenerek çıktıkları yolda, in-
şallah sonuna kadar destekleyeceğiz. Sağ-
lıktan savunma sanayine, otomotivden gı-
daya, elektronikten metale kadar geniş bir 
yelpazeye sahip firmalarımıza, teşvik belge-
lerinin hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlar,

İşte gerçek Türkiye budur. Türkiye’nin 
gerçek gündemi işte budur. Asıl tartışma-
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mız, konuşmamız, tekliflerimizle, tenkit-
lerimizle yön vermemiz gereken konular 
işte bunlardır. Her kim, ülkemizin bu asli 
meselelerini bir kenara bırakıp, siyaseti ve 
milletimizi dedikoduyla, iftirayla, hakaret-
le meşgul ediyorsa, bilin ki onun heybesi 
boştur. Meclis kürsüsünü panayır yerine 
çevirenlerin Türkiye’ye söyleyecek bir sözü 
yoktur. Böylelerinin Türk Milletine söyle-
yecek bir sözü de yoktur. Söyleyecek sözü 
olmayanın yüreğinin iyi ve güzel olan her 
şeye kin bağlaması, ağzının kanalizasyon 
borusuna dönmesi kaçınılmaz hale geliyor.

Üretimin Olmadığı Bir Yerde 
Devlet Alacak Vergi Bulamaz

Bizim için, işte burada olduğu gibi ülke-
mize yatırım getirecek, istihdamı ve ihra-
catı artıracak tek bir yatırımı konuşmak, 
diğerleriyle bir ömür polemik yapmaktan 
çok daha evladır, çok daha makbuldür, çok 
daha heyecan ve tatmin vericidir. Bize gü-
venen, inanan, elini taşın altına koyan iş 
dünyamızın temsilcileriyle omuz omuza 
ülkemizi hedeflerine ulaştırana kadar dur-
mayacağız, kimseye eyvallah etmeyeceğiz. 
Atalarımız, “At binenin, kılıç kuşananın” 
derler. Biz bu anlayışla ülkemizi yönetir-
ken, aynı yaklaşımla yatırım yapan, üre-
ten iş dünyamızı da takdirle karşılıyoruz. 

Sadece takdirlerimizi ifade etmekle kalmı-
yor, işte bugün vereceğimiz teşvik belgele-
rinde vücut bulduğu şekilde, devletin tüm 
imkânlarını iş dünyamızın istifadesine 
sunuyoruz. Yatırımın olmadığı, üretimin 
olmadığı, istihdamın olmadığı bir yerde 
devlet zaten alacak vergi bulamaz. İşadam-
larımızın önünü açarken verdiğimiz teş-
viklere, devletin kaybı olarak değil ülkenin 
ve milletin kazancı olarak bakıyoruz. Ta-
bii, ömründe hiç iş kurmamış, çalışmamış, 
çalıştırmamış, üretmemiş birisine bunları 
anlatmak beyhude bir çabadır. Biz ne yap-
tığımızı çok iyi biliyoruz. İş dünyamız da 
yapılanların gayet iyi farkındadır. İşte bu 
sayede bir çırpıda 135 milyar liralık bir ya-
tırım ortaya çıktı. İnşallah 2018 yılında bu 
rakamı da geride bırakacak bir gayret orta-
ya koyacağız. 

Türkiye’nin potansiyeli, bu yapılanların 
çok çok üzerindedir. Yeter ki, biz el ele ve-
rip bu potansiyeli harekete geçirme irade-
sini gösterebilelim. Buradaki birlikteliği-
mizi, işte bu iradenin somut ifadesi olarak 
görüyorum. 

Bir kez daha her birinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Teşvik belgelerinizin hayırlı ol-
masını diliyorum. Sizlere sevgilerimi, say-
gılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. 
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Sevgili Ankaralılar, değerli misafirler, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 
Ankara’da metro konforunda banliyö yol-
culuğu hizmeti verecek olan BAŞKENT-
RAY’ımızın ülkemize, şehrimize, sizlere 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği 
olan herkese teşekkür ediyorum. Kayaş 
ile Sincan arasında çalışacak Başkentray’ı 

kullanacak tüm kardeşlerimize şimdiden 
hayırlı yolculuklar diliyorum. Böylece, 
İstanbul’daki Marmaray ve İzmir’deki 
Egeray’ın ardından, şehiriçi banliyö hiz-
metinde üçüncü projemizi de hayata ge-
çirmiş olduk. Tabii Kayaş-Sincan banliyö 
hattı, oldukça eski bir hat… Ankara’nın 
diğer pek çok altyapısıyla birlikte ulaşım 
hizmetlerinin de çok sınırlı imkânlarla 
yürütüldüğü dönemlerde, şehrin en uç iki 
noktası, bu hatla birleşiyordu. Biz, artık 

Türkiye’yi Döviz Kuru  
Üzerinden Terbiye Edemezler

BAŞKENTRAY Açılış Töreni | Ankara | 12 Nisan 2018
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tamamı şehir içinde kalan bu altyapı üze-
rinde, modern ulaşım ihtiyaçlarına uygun 
şekilde yepyeni bir ulaşım hattı kurduk. 
Toplam 156 kilometrelik yeni demiryolu 
döşeyerek, istasyonları her türlü ihtiyaca 
cevap verecek hale getirerek, alt ve üst ge-
çitlerle güzergâh güvenliğini sağlayarak, 
diğer ulaşım ağlarıyla entegrasyonunu te-
min ederek, Ankara’ya gerçekten iftiharla 
anlatılacak bir banliyö hattı kazandırdık. 

Ankara’nın bir ucundan diğerini ifade 
eden Kayaş’tan Sincan’a 49 dakikada gi-
dilebilmesini sağlayacak Başkentray alt-
yapısı, aynı zamanda yüksek hızlı trenin 
Eryaman-Gar mesafesini de kısaltıyor. İlk 
etapta 15 dakikada bir olacak trenlerin ha-
reket aralığı, gerekirse 5 dakikada bire ka-
dar indirilebilecek. Hem zamandan kazan-
dıracak, hem de konforlu seyahat imkânı 
sağlayacak bu güzel hizmetin bir kez daha 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli kardeşlerim, 

Geçtiğimiz 15 yılda, ülkemizin her köşesi 
gibi, Ankara’ya da şehircilik bakımından 
adeta çağ atlattık. Çevresi gecekondularla 
kuşatılmış, havası kirden, dereleri koku-
dan, sokakları pislikten geçilmeyen bir 
şehirden, başkentlik sıfatına yakışan gö-
rüntüye kavuşan bir Ankara’ya kavuştuk. 
İnşallah bu görülen yerlerde yerinden dö-
nüşümü de gerçekleştireceğiz. 

Kayaş, şehrin en ucunda olması hasebiyle, 
Ankara’nın yaşadığı değişimden nispeten 
geç faydalanmaya başlayan bir semtimiz-
dir. Buna rağmen, şu Kayaş’ın tepelerinde 
kurulmuş derme-çatma gecekonduların 

dili olsa da, eski Ankara’yı bir anlatsa… 
Hemen tren yolumuzun yanıbaşında akan 
Hatip Çayının dili olsa da, buraların nere-
den geldiğini bir ifade etse… Şu anda ge-
lişinin ve gidişinin her biri 4’er 5’şer şerit 
olan Samsun Yolu’nun görüntü hafızası 
olsa da, bize o eski günleri bir gösterse… 
1970’lerde, yokluğun ve yoksulluğun bir 
yandan, terörün diğer yandan bir cendere 
gibi sıkıştırdığı Kayaş, Türkiye’nin nere-
den nereye geldiğinin en somut ifadesidir. 

Hava Yolunu  
Halkın Yolu Haline Getirdik

Yazın tozdan topraktan gözün gözü gör-
mediği, kışın kardan çamurdan geçilme-
yen sokaklarda büyüyen nesil, şimdi orta 
yaşın üzerinde bulunuyor. Gençlere ise, o 
eski Türkiye’yi, o eski Ankara’yı anlatmak, 
gerçekten çok zor. Bugünün gençleri, mus-
luklardan haftalarca, aylarca su akmaması-
nın ne demek olduğunu, çeşme ve tanker 
kuyruklarını bilmezler. Şimdi, arıza veya 
bakım sebebiyle, birkaç saatlik veya bile-
mediğiniz bir-iki günlük su kesintisi uy-
gulandığında hayatımız nasıl felç oluyor 
değil mi? Gençler, odun-kömürle tek odası 
ısınan evlerde soğuktan titreyerek kışı ge-
çirmenin ne anlama geldiğini, tüp kuyruk-
larında gecelemenin nasıl bir şey olduğunu 
anlayamazlar. Doğalgazla ısınan, musluk-
tan 24 saat kesintisiz sıcak su akan, çakma-
ğı çakınca yanan ocağı bulunan bir evde ya-
şayana bunları anlatmak elbette mümkün 
değil… Bugünkü gençlerimiz, metrosuyla, 
yaygın otobüs ve minibüs hatlarıyla, BAŞ-
KENTRAY’ıyla, artık neredeyse her evin 
kapısında bulunan otomobilleriyle ulaşım 
imkânı olan bir şehirde yaşıyorlar. 
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Halbuki sizlerin babalarınızın, ağabeyleri-
nizin ömrü, birkaç saatte bir gelen otobüs, 
yolcu bulursa çalışan minibüs, sınırlı sefe-
ri olan banliyö treni beklemekle geçmiştir. 
Otomobil derseniz, sadece zengine mahsus 
bir ayrıcalıktı. Hele hele uçağa binmek, an-
cak rüyada görülebiliyordu. Biz çocuklu-
ğumuzda, arkalarında bir buhar bulutu 
bırakarak gökyüzünde süzülen uçakları, 
aşağından gıptayla seyretmekle yetinirdik. 
Şimdi, hava yolunu halkın yolu haline ge-
tirdik. Pek çok yere uçakla gitmek, otobüs-
le gitmekten hem daha kolay, hem daha 
hesaplı hale geldi. 

Bütün bunların muhasebesini kendi içi-
mizde sık sık yapmazsak, nereden gel-
diğimizi unuturuz. Nereden geldiğimizi 
unuttuğumuzda ise, nereye gideceğimizi 
de bilemeliyiz. Türkiye’nin 1970’li, 1990’lı 
yıllarını bilmeyene, hadi geçtik son 15 yıl-
da yapılanların manasını, 2023 hedefleri-
nin önemini de anlatamayız. 

Bunun için tüm vatandaşlarımdan, özellik-
le de gençlerimizden şunu rica ediyorum. 
Peygamber Efendimizin nübüvvetinden 
bugüne medeniyetimizi lütfen çok iyi öğre-
nin. Malazgirt’ten bu yana tarihimizi lütfen 
çok iyi öğrenin. Dedelerinin, babalarının 
yaşadıklarından bugüne yakın dönemi de 
lütfen iyi öğrenin. İşte o zaman, kimin bu 
ülkeye ve millete hizmet ettiğini, kimin de 
sürekli takoz olduğunu daha iyi anlayacak-
sınız. Ülke ve millet olarak geleceğimizi an-
cak, bütün bunların analizini iyi yapabilen 
bir nesle emanet edebiliriz. Aksi takdirde, 
hep birlikte yandık demektir. Ben gençleri-
mize güveniyorum. Gençler! Bizi mahcup 
etmeyeceksiniz değil mi? Maşallah… 

Bay Kemal, Reyhanlı  
Ziyaretimizi Hazmedemedi 

Kardeşlerim,

Bin yıldır, insanlığın kadim tarihi boyunca 
hep cazibe merkezi olmuş bir coğrafyada 
yaşıyoruz. Ama bu topraklarda yaşamanın 
bir bedeli var. Türk milleti olarak bin yıldır 
bu bedeli hep ödedik. Bugün de ödüyoruz. 
Terör örgütleriyle yürüttüğümüz mücadele 
bir bedel ödemedir. Güney komşularımız 
Suriye ve Irak’ta yaşanan hadiseler sebebiy-
le üstlendiğimiz yükler, aldığımız riskler, 
bir bedel ödemedir. Şu ana kadar Afrin’de 
4123, Kuzey Irak’ta 337 teröristti etkisiz 
hale getirdik. Operasyonlar devam edecek. 

Biliyorsunuz, Reyhanlı’da Mehmetçikle-
rimizi, sanatçılarımız, sporcularımız ve 
yazarlarımızla birlikte ziyaret ettik. Ama 
Bay Kemal bunu hazmedemedi. Bay Ke-
mal, vatan, millet meselesi olduğunda neyi 
bugüne kadar hazmetti ki? Bay Kemal, 15 
Temmuz’da da, İstanbul’da Atatürk Hava-
limanından kaçmıştı. 

Birileri, sürekli olarak ülkemizde yaşayan 
Suriyeliler üzerinden milletimizi tahrik et-
meye çalışıyor. Halbuki, bugün Suriyeli de-
diğimiz, Iraklı dediğimiz, Libyalı, Cezayirli, 
Mısırlı dediğimiz, Batı Trakyalı dediğimiz, 
Boşnak dediğimiz, Gürcü dediğimiz, Kırımlı 
dediğimiz insanlar, daha bir asır önce sizin-
benim gibi bu ülkenin vatandaşıydı. Aramı-
za, nasıl ve ne şekilde oluştuğunu gayet iyi 
bildiğimiz sınırlar konuldu diye, bu kardeş-
lerimizi “el” olarak mı göreceğiz? Asırlar bo-
yunca birlikte yaşadığımız, komşu olduğu-
muz, akraba-hısım olduğumuz, sevincimizi 
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ve üzüntümüzü paylaştığımız bu insanlara, 
şimdi arkamızı dönmemiz mümkün mü?

Unutulmamalıdır ki, Anadolu’nun büyük 
bir bölümü, şu veya bu şekilde, bir başka şe-
hirden, bir başka coğrafyadan kopup gelmiş 
insanlardan oluşuyor. Mesela, başkentimiz 
Ankara… Büyük Millet Meclisi açıldığında, 
burası 25-30 bin nüfuslu, mütevazı bir Ana-
dolu şehriydi. Bugün 5,5 milyon nüfusuyla, 
devasa bir büyükşehir… Peki, bu 5,5 milyon 
nüfus nereden geldi? Yozgat’ından Çorum’u-
na, Çankırı’sından Sivas’ına, Kayseri’sinden 
Kırşehir’ine, Erzurum’dan Konya’sına kadar 
ülkemizin dört bir yanından insanlar, yaşa-
dıkları yerleri bırakıp kendilerine bu şehirde 
bir gelecek kurdular. Eğer bir asır önce olsay-
dı, tıpkı Çanakkale Şehitliklerindeki mezar 
taşlarının üzerinde saydığımız gibi, Anka-
ra’daki Halep’lileri, İdlip’lileri, Kerküklüleri, 
Musulluları, Filistinlileri, Üsküplüleri, Kır-
caalilileri, Dedeağaçlıları da ifade edecektik. 

Türkiye olarak bugün kendi sınırlarımız 
içinde güven ve refah içinde yaşıyorsak, 
bunun gerisinde, şu anda sınırlarımız dı-
şında kalmış kardeşlerimizin de hakkı var-
dır, payı vardır, fedakârlığı vardır. Karde-
şin kardeşe vefası, öyle zamanla, mekânla 
sınırlı olamaz. Hep söylüyorum, devletimi-
zin sınırları olabilir ama biz gönüllerimi-
ze sınır çizemeyiz. Bu sebeple, nerede bir 
kardeşimiz varsa, ihtiyaç duyduğu her an 
onun yanında olmak boynumuzun borcu-
dur. Yurtlarında can güvenlikleri kalma-
dığı için muhacir sıfatıyla bize gelen bu 
insanlara ensar olmaktan şeref duyuyoruz. 

Rabbim yurdumuzu yaşanmaz hale geti-
rerek bizleri Muhacir durumuna düşür-

mesin. Ensar olmak kolay… Hamdolsun 
Türkiye’nin imkânları 3 milyon da olsa, 5 
milyon da olsa, kardeşleriyle ekmeğini-su-
yunu paylaşmaya müsaittir. Suriye’den ve 
Irak’tan ilk mülteci dalgası başladığında, 
birileri sandılar ki Türkiye bunun altın-
da ezilecek. Biz ise, ezilmek bir yana, tüm 
dünyaya insanlık nedir öğretecek şekilde, 
bu süreci yönettik, yönetiyoruz. Sırf kendi 
konforları bozulmasın diye Türkiye’ye yar-
dım vaat edenler sözlerini tutmamış olsa-
lar da, biz Suriye topraklarını bu insanlar 
için güvenli hale getirene kadar, kendileri-
ni misafir etmeyi sürdüreceğiz. 

İşte, Fırat Kalkanı bölgesine 160 bin Suri-
yeli geri döndü. Afrin’de kontrol altına aldı-
ğımız bölgeleri patlayıcılardan ve terörist 
artıklarından tamamen temizledikten son-
ra oraya da yüzbinlerce Suriyeli kardeşimi-
zin döneceği görülüyor. İnşallah, İdlib, Tel 
Rıfat, Membiç, Aynelarab, Telabyad, Resu-
layn, Kamışlı taraflarını da güvenli hale ge-
tirecek ve tüm Suriyelilerin evlerine, yuva-
larına kavuşmalarını sağlayacağız. Bülbülü 
altın kafese koymuşlar, “İlle de vatanım” 
demiş. Bu kardeşlerimizin gerekli şartlar 
oluştuğunda vatanlarına döneceklerinden 
şüphem yoktur. Bununla birlikte kendileri-
ne ülkemizde bir gelecek kurmak isteyenle-
re de elbette bu imkânı tanıyacağız. 

Rusya ve İran Katil Rejimi 
Desteklemekle Yanlış Yapıyorlar

Kardeşlerim,

Suriye’deki gelişmeler, ülkemiz ve böl-
gemizle birlikte tüm dünya çapında bir 
güvenlik krizine yol açmıştır. Askeri güç-
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lerine güvenen kimi ülkelerin, Suriye’yi 
adeta bir bilek güreşi sahasına çevirmele-
rinden fevkalade rahatsızlık duyuyoruz. 
Suriye’deki rejim, bir milyona yakın insa-
nın ölümüne yol açmış olması sebebiyle, 
bizim gözümüzde zaten kapkara bir sicile 
sahiptir. Suriye krizi, Dera’da rejimin hış-
mına uğrayan çocuklarına sahip çıkan aile-
lere yapılan saldırıyla başlamıştı. İnşallah, 
Duma’da kimyasal saldırıyla katledilen 
masum çocuklar için harekete geçeceğini 
umduğumuz maşeri vicdan, bu krizi sona 
erdirecektir. 

Türkiye olarak, en başından beri tek ga-
yemiz Suriyeli kardeşlerimizin güvenliği 
ve geleceği olmuştur. Suriye toprakların-
da yürüttüğümüz operasyonların ama-
cı da, rejimin baskısına ve katliamlarına 
maruz kalmış milyonlarca insana, kendi 
evlerinde güvenli bir gelecek sağlamak-
tır. Suriye toprakları, herkes için güvenli 
hale gelene kadar, oradaki varlığımızı ve 
faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Dün akşam 
Sayın Trump’la görüştüm, bugün de Sayın 
Putin’le görüşmem var. Bu görüşmelerde 
Suriye’deki kimyasal katliamları durdur-
manın yollarını arıyoruz. 

Açık konuşmak gerekirse, Suriye’de 
DEAŞ’la tek samimi ve netice alıcı müca-
deleyi Türkiye yürütmüştür. Bizim dışı-
mızdaki herkes DEAŞ’ı, Suriye toprakları 
üzerindeki farklı emellerini gerçekleştir-
menin bir bahanesi, bir aracı olarak kullan-
mıştır. PYD gibi eli kanlı bir terör örgütü, 
DEAŞ bahanesiyle, Suriye’yi bölmek için 
sahaya sürülmüş, silahlandırılmış, destek-
lenmiş ve bölgenin başına bela edilmiştir. 
Ülkemizin PYD’ye yönelik operasyonları-

nı, adeta kendi gövdelerini ortaya koyarak 
engellemeye çalışanların derdinin Suriye 
olmadığı, terör örgütleriyle mücadele ol-
madığı gayet açıktır. 

Birçok Batılı dostların bayraklarını, terör 
örgütünün tanklarının üzerinde görüyo-
ruz. Bu şekilde PYD’li teröristleri kurtara-
bileceklerini sanıyorlarsa, yanılıyorlar. Biz, 
PYD’li teröristlerin her birini, öyle veya 
böyle imha edeceğiz. Elbette müttefikleri-
mizin askerlerine silah doğrultmak gibi bir 
düşüncemiz asla olamaz. Bununla birlikte 
bu ülkelerin askerlerinin PYD’li teröristler-
le çok da yanyana durmamalarını, bir dost 
olarak kendilerine tavsiye ediyoruz. 

Buradan bir kez daha açıkça söylüyo-
rum: Sınırlarımız boyunca, ne DEAŞ’lı, ne 
PYD’li, ne de bir başka isim altında tek bir 
teröristin bile varlığını, kendimize yönelik 
tehdit olarak görüyor, gereğini yapmayı 
da bekamızın bir şartı kabul ediyoruz. Biz, 
artık Suriye ve Irak’ta oynanan bu tiyatro-
nun bir kenara bırakılmasını, yüzlerdeki 
maskelerin indirilmesini, herkesin gerçek 
niyeti ve çehresiyle sahada kendini göster-
mesini istiyoruz. 

Bu tiyatro yüzünden, dünya, yakın tarihi-
nin en büyük tehdidiyle karşı karşıyadır. 
Kimsenin, Akdeniz’i ve Suriye toprakla-
rını, siyasi ve askeri güç mücadelelerinin 
ateşinde yakmaya hakkı yoktur. Kimyasal 
ve konvansiyonel silahlarla kendi vatan-
daşlarına saldıran rejimi korumak ne ka-
dar yanlışsa, aynı şekilde terör örgütleri 
üzerinden Suriye’yi bölmeye çalışmak da 
o kadar yanlıştır. Biz, bunların hepsine de 
karşıyız. 
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Ne Amerika’yla olan müttefikliğimizden, 
ne de Rusya’yla enerjiden güvenliğe kadar 
geniş bir alanda kurduğumuz stratejik iliş-
kilerimizden, ne de İran’la bölge sorunla-
rının çözümünde birlikte çalışmaktan vaz-
geçmek gibi bir niyetimiz yoktur. Bizim 
Rusya, İran ve Çin gibi ülkelerle kurduğu-
muz ilişkiler, Batı’yla olan ilişkilerimizin 
alternatifi değil, tam tersine tamamlayıcı-
sıdır. Ama bu durum, her iki tarafın da baş-
ka alanlardaki yanlışlarını ifade etmemize 
engel değildir. Rusya ve İran katil rejimi 
desteklemekle yanlış yapıyorlar. Amerika 
ve Avrupa ülkeleri de PYD terör örgütü-
nü palazlandırmakla yanlış yapıyorlar. Biz 
her iki yanlışla da sonuna kadar mücadele 
edeceğiz. 

Ülkemize Yönelik Ekonomik 
Terör Estirmeye Çalışanlar  
Yanlış Yoldalar

Suriye’de, bulunduğu yere güven, huzur ve 
refah getiren tek ülke Türkiye’dir. Bizim dı-
şımızda, Suriye sahasında etkin olan güçle-
rin bulunduğu her yerde zulüm vardır, hu-
zursuzluk vardır, yıkım vardır. Türkiye’nin 
teröristlerden temizleyerek kontrol altına 
aldığı şehirlerin görüntüleri ile diğer güç-
lerin operasyonlarının ardından ortaya 
çıkan görüntüler karşılaştırıldığında, bu 
gerçek tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmakta-
dır. Suriye’yi yıkmak için gelenlere karşı, 
Suriye halkının yanında yer almak, tari-
hi ve insani görevimizdir. Bu görevimizi, 
imkân bulduğumuz her yerde ve her du-
rumda yerine getirmekten çekinmeyece-
ğiz. Suriye’ye hem gönüller yapmaya, hem 
şehirleri imar etmeye gittik, bunu başara-
na kadar da orada kalacağız. 

Kardeşlerim,

Türkiye’yi demokrasi ve ekonomide sınıf 
atlatırken, onurumuza, haysiyetimize, is-
tiklalimize, istikbalimize yönelik hiçbir 
saldırıya eyvallah etmeyerek, ecdadın 
emanetine de sahip çıktık. Ekonomide ak-
tif rol oynayanlar, finans sektörünün için-
de olanlar, Suriye’deki gelişmeleri bahane 
ederek ülkemize yönelik ekonomik terör 
estirmeye çalışıyorsa, yanlış yoldalar. Bun-
ları da gayet iyi biliyoruz. Yeri geldiğinde 
yaptıklarınızın hesabını verirsiniz, bedeli-
ni ödersiniz. Hükümetimiz bu konuda ka-
rarlı bir şekilde yoluna devam etmektedir. 
Döviz kurlarındaki artışın, makul, mantık-
lı, işin kitabına uygun hiçbir izahı yoktur. 

Türkiye’nin son birkaç ayda yaşadığı ha-
diselere baktığımızda, karşımıza şöyle bir 
manzara çıkıyor: Ülkemizin 2017 yılı bü-
yümesi, tüm uluslararası tahminleri alt üst 
ederek yüzde 7,4 olarak açıklandı. İhraca-
tımız, 160 milyar dolarla, tüm zamanların 
rekorunu kırdı. Turizmde, yeni sezonun 
çok parlak geçeceğine dair pek çok veri, 
pek çok emare var. 

Rusya ve İran’la bölgemiz açısından çok 
önemli bir zirve gerçekleştirdik. Mersin 
Akkuyu’da, 22 milyar dolarlık bir nükleer 
güç santralinin temelini attık. İhracatımıza 
6 milyar dolarlık katkı yapacak, ithalatımı-
zı 12 milyar dolar azaltacak, 135 milyar li-
ralık yatırım teşvik belgelerini sahiplerine 
takdim ettik. Böylece, olumsuz değerlen-
dirmelerin en önemli bahanesi olan cari 
açığın düşürülmesine yönelik çok ciddi bir 
adım atmış olduk. Yatırım ortamının iyi-
leştirilmesine yönelik çok önemli düzenle-
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meleri hayata geçirdik. Neredeyse her gün, 
savunma sanayinde gerçekten çok önemli 
başarıların haberlerini alıyoruz. 

Terör eylemlerinden zarar gören yerlerden 
sadece Diyarbakır-Sur’u 2 milyar lirayı aşan 
bir yatırımla yeniden hayata döndürdük. 
Çanakkale’de, kendi alanında dünyanın en 
büyük eseri olan 1915 Çanakkale Köprüsü-
nün kule kazıklarını denize çaktık. Velhasıl, 
milletimize müjde üzerine müjde verdik. 

Şimdi Keçiören metrosunu Kızılay’a ka-
dar uzatıyoruz. Bu konuda çalışmalar 
başladı. Ayrıca yine Keçiören metrosu, 
Esenboğa Havalimanı ve Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi’ne kadar da uzayacak. Bunun 
ihalesi de yakında yapılacak. 

Artık Kanal İstanbul’un ihalesini bir an 
önce yapmalıyız. Daha fazla sabrımız kal-
madı. İşte Boğaz’daki son kaza, Kanal 
İstanbul’un ne kadar gerekli olduğunu or-
taya koydu. 

Küresel ekonomide de kırılganlığa yol aça-
cak ciddi herhangi bir gelişmenin haberi-
ni de almadık. Hiç endişe etmeyin, Türki-
ye emin adımlarla yoluna devam ediyor. 
Türkiye’yi döviz kuru üzerinden terbiye 
edemezler. Onlar kendi başlarının çaresine 
baksınlar, biz yolumuza kararlı bir şekilde 
devam ediyoruz. 

BAŞKENTRAY tüm Ankaralılara hayırlı ol-
sun. Ya Allah, Bismillah.
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Boğaziçi Üniversitemizin kıymetli men-
supları, enstitümüzün değerli çalışanları, 
kıymetli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle selamlıyorum. 

Kandilli Rasathanemizin ve Deprem Araş-
tırma Enstitümüzün 150’nci kuruluş yıldö-
nümünü tebrik ediyorum. Kuruluşundan 
bugüne Kandilli’deki bu mümtaz kuru-
luşumuzun çalışmalarında emeği geçen, 

katkı sağlayan herkese şükranlarımı su-
nuyorum. Enstitümüzün çalışanlarından 
ve burada bilimsel faaliyet yürütenlerden 
ahirete irtihal etmiş olanlara Rabbimden 
rahmet niyaz ediyorum. Haluk hocamız 
başta olmak üzere, Kandilli’nin bilime ve 
ülkemize hizmet etmesini sağlayan kadro-
muza çalışmalarında başarılar diliyorum. 

Biraz önce Mustafa hocamızın gayet etraflı 
bir şekilde izah ettiği gibi, bizim ecdadımız 

Erken Seçim Kararıyla, Ülkemizle 
İlgili Senaryoları Alt-Üst Ettik

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün  
Kuruluşunun 150. Yıldönümü Töreni | İstanbul | 20 Nisan 2018
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rasat, yani semayı gözleme konusuna bü-
yük önem vermiştir. Ecdadımızın, güneşin 
ve yıldızların sırrını keşfetme, hareketlerini 
takip etme, sistematiğini çözme ve yorumla-
ma konusunda ortaya koyduğu eserler, ger-
çekten hayranlık vericidir. Semerkant’taki 
rasathanenin kurucusu Uluğ Beyin öğren-
cisi Ali Kuşcu vasıtasıyla bu topraklarda 
başlatılan çalışmalar, maalesef, daha sonra-
ki dönemlerde buram buram cehalet kokan 
tepkiler sebebiyle durma noktasına gelmiş-
tir. Tophane sırtlarındaki devrin en önemli 
rasathanelerinden biri olan binanın yıkılışı, 
bu yanlışlardan biridir. Ülkemizde rasat 
faaliyetlerini yeniden ayağa kaldıran Sul-
tan Abdülhamid-i Sani Hazretlerini bir kez 
daha rahmetle yâd ediyoruz. Ancak, aynı 
cehalet, bu dönemde de yakamızı bırakma-
mıştır. Sultan Abdülhamid’in gayretleriyle 
temin edilen gözlem aletleri, maalesef, 31 
Mart Vakası sırasında yok edilmiştir. Cum-
huriyet döneminde Kandilli Rasathanesi ile 
kurumsallaştırılan çalışmalar ise, işte bu-
günlere kadar gelmiştir. 

Türkiye’yi Deprem Araştırmaları 
ve Hazırlıkları Konusunda Japonya 
Seviyesine Çıkarmakta Kararlıyız

Hâlbuki bizim medeniyetimizde evreni 
gözleme ve yorumlama konusu çok önem-
lidir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de 
güneşle, ayla, yıldızlarla, kâinatla ilgili 
pek çok ayet vardır. Hatta, bir çok ayette, 
güneş, ay, yıldızlar ve tüm kainat üzerine 
yemin edildiğini görüyoruz. Bunların bir 
kısmı mecazi anlamda olsa da, bir kısmı-
nın doğrudan rasathanelerimizde takip et-
tiğimiz kainattaki o mucizevi işleyişi kast 
ettiği açıktır. Teknolojideki büyük ilerle-

meye rağmen hala, bırakınız tüm evreni, 
henüz güneş sistemimizi dahi tam olarak 
çözebilmiş değiliz. Karşımızda, bilim kur-
gu romanlarının ve filmlerinin tahayyül-
lerini de fersah fersah aşan bir ilahi hik-
met olduğunu görüyoruz. Bunun için de, 
Kur’an-ı Kerim’de geçen Peygamberimizin 
Miraç’ından Kadir Gecesinin hikmetine 
kadar pek çok mesajı, bugün bile layıkıyla 
anlama ve yorumlama imkânına sahip ol-
madığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla ra-
sat çalışmaları, insanlığın doğuşundan bu-
güne kadar önemini koruyan bir husustur. 

Değerli arkadaşlar, 

Deprem, dünyanın yaradılışından beri in-
sanlığı tehdit eden bir afettir. Kandilli aynı 
zamanda ülkemizin en önemli deprem 
araştırma merkezidir. Teknolojinin yar-
dımıyla yerkürenin hareketlerinin takip 
edilmesi suretiyle elde edilen verilere da-
yalı olarak yapılan tahminler, afete hazırlık 
planlarımızın en kıymetli yardımcısıdır. 
Kandilli’nin aynı zamanda boğazdaki köp-
rülerimizden tarihi camilerimize ve kritik 
sanayi tesislerimize kadar pek çok binanın 
yapı sağlığını sensörler aracılığıyla takip 
ediyor olmasını da çok önemli görüyorum. 

Depremlerin denizlerde yol açtığı bir baş-
ka ilave tehdit olan Tsunami tehdidi de, 
Karadeniz’den Akdeniz ve Ege’ye kadar 
tüm bölgemizi kapsayacak şekilde yine bu-
radan izleniyor, değerlendiriliyor. Afetleri 
engellemek, insan iradesini aşıyor olabilir 
ama afetlerin sebep olacağı yıkımların et-
kilerini azaltmak bizim elimizdedir. Ens-
titümüzün, çocuklarımızdan başlayarak 
tüm toplumu ve ilgili kuruluşlarımızı, afet-
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ler konusunda bilinçlendirmek için yürüt-
tüğü faaliyetleri de takdirle takip ediyoruz. 

Deprem konusundaki en zayıf halkamızın, 
sahip olduğu nüfus ve ülkemiz için taşıdığı 
kritik önem sebebiyle, İstanbul olduğunu 
kabul etmek durumundayız. Gerek tarihteki 
örnekleri, gerekse de Marmara denizinin di-
binde yapılan çalışmalar, bu tehlikenin bizi 
beklediğini gösteriyor. Marmara bölgemizde 
yaşadığımız 1999 depreminin acılarını hala 
unutmuş değiliz. Bu depremden çıkardığı-
mız dersler ışığında, şehirlerin imarından 
binaların inşa standartlarına kadar pek çok 
konuda tarihi önemde değişiklikler yaptık. 

Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın öncelikli 
amacı, depreme dayanaksız yerleşim yerle-
rimizin yeni baştan inşasıdır. Bilimden ve 
teknolojiden destek alarak bu çalışmaları 
hızlandırmamız gerektiğini biliyoruz. Kaçı-
nılmaz gözüken deprem geldiğinde, müm-
kün olduğu kadar hazırlıklı olmaktan başka 
çaremiz yoktur. Geçmişte yapılan hatalardan 
ibret alarak, bu çalışmalarımızı hızlandırma-
lı ve yaygınlaştırmalıyız. Bu konuda bilim 
insanlarımızdan daha çok destek bekliyoruz. 
Ecdadımızdan aldığımız ilham ve yaşadığı-
mız coğrafyanın hakikatleri ışığında, dep-
rem araştırmaları ve hazırlıkları konusunda 
Türkiye’yi, Japonya gibi bu işte zirve yapmış 
ülkelerin seviyesine çıkarmakta kararlıyız. 

Sınırlarımız Dışından Yönelen 
Tehditlere Boyun Eğmedik

Değerli arkadaşlar, 

Türk Milleti olarak, sadece semavi ve jeolo-
jik afetlerin tehdidi altında değiliz. Bunun 

yanında terör örgütlerinin saldırılarından 
ekonomik, siyasi, sosyal kaos senaryoları-
na kadar pek çok tehditle de karşı karşıya-
yız. Bölgemizde, Suriye ve Irak merkezli 
bir yeniden tanzim projesinin hayata ge-
çirilmeye çalışıldığı anlaşılıyor. Bu proje-
nin ülkemizle ilgili ayaklarının bulundu-
ğu da açıktır. Tabii bu hesapları yapanlar, 
Türkiye’yi eski Türkiye sanıyorlar. Dışa-
rıdan dayatılan senaryolara teslim olan o 
Türkiye, artık geride kaldı. Bugün, önün-
de 2023 hedefleri olan, 2053 ve 2071 viz-
yonları konusunda kararlı bir Türkiye var. 
Özellikle, son 4-5 yıldır yaşadığımız her 
önemli hadise, bizim için bir imtihan anla-
mı taşımıştır. Hamdolsun, bu imtihanların 
hepsini de başarıyla verdik. Ne sokakları 
kaosa sürüklemek isteyenlere teslim ol-
duk, ne milletimizi terör örgütlerinin insa-
fına terk ettik, ne de sınırlarımız dışından 
yönelen tehditlere boyun eğdik. 

Ülkemizi içeriden çökertme çabaları için 
kullanmadık araç, harekete geçirmedik 
ihanet çetesi bırakmadılar. FETÖ’nün 17-
25 Aralık kumpasından, 15 Temmuz dar-
be girişimine kadar ülkemize yapmadığı 
alçaklık kalmadı. Şimdi, yurt dışında bu-
lundukları her yerde aynı ihaneti sürdürü-
yorlar. Neyse ki, teker teker enselerinden 
tutup ülkemize getiriyor, yargının karşısı-
na çıkartıyoruz. Kaçmanın, firar etmenin, 
inlerde gizlenmenin adaletten kurtulmak 
manasına gelmediğini onlara gösteriyoruz. 

Aynı şekilde bölücü terör örgütünün, 6-8 
Ekim olaylarıyla başlattığı, çukur eylem-
leriyle tırmandırdığı, sınır ötesinde farklı 
isimlerle devam ettirdiği ihanetlerle müca-
dele ettik. Güney sınırlarımız boyunca çe-
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kilmeye çalışılan terör hattını, yaptığımız 
operasyonlarla pek çok yerinden kırdık. 
Dost bildiğimiz, müttefik dediğimiz ülkeler 
terör örgütlerine her türlü desteği sağlıyor-
lar. Örneğin Afrin’deki dev tünellerin beto-
nunu Fransız Lafarge firması temin ediyor. 
Amerika ise terör örgütüne 5 bin tır ve 2 bin 
kargo uçağı dolusu silah veriyor. Tüm bu 
gerçekleri yüzlerine söylüyoruz. Ancak hala 
bunların terörist olmadığını iddia ediyorlar. 

Bunların yanında ülkemiz dışarıda 
tezgâhlanan ama içeride de destekçileri 
olan daha başka siyasi ve ekonomik saldı-
rılara da maruz kaldı. Milletimizle bir ol-
duk ve hepsinin de üstesinden geldik. 

Tabii bu süreçte güzel şeyler de oldu. Mese-
la, 15 Temmuz darbe girişimi, milletimizin 
gösterdiği büyük kahramanlık sayesinde 
başarısızlığa uğradı. Bu girişimin ardın-
dan, 7 Ağustos 2016 tarihinde, İstanbul 
Yenikapı Meydanında, milyonlarca vatan-
daşımızın katılımıyla, Türkiye tarihinin 
en büyük, en kalabalık mitingini yaptık. 
Milletimizin, demokrasisine ve şehitlerine 
sahip çıkışının sembolü olan bu miting, si-
yasi tarihimizde de yepyeni bir dönemin 
kapısını açtı. Bu sayede, 16 Nisan 2017 ta-
rihinde gerçekleştirilen halkoylamasında 
milli irade tarafından tasdiklenen yönetim 
sistemi değişikliğini gerçekleştirdik. 200 
yıla yaklaşan demokrasi serüvenimizde, 
tarihimizde ilk defa, milletimizin kendi 
tercihiyle böylesine kapsamlı bir yönetim 
değişikliği yapılmıştır. Cumhuriyetimizin 
kuruluşundan bu yana ilk defa, millet ira-
desinin böylesine güçlü şekilde hissedildi-
ği bir reformu hayata geçirerek, demokra-
simizin rüştünü de ispatlamış olduk. 

Bahçeli’nin, Erken Seçim 
Çağrısını Görmezden Gelemezdik

Değerli arkadaşlar,

16 Nisan’da kabul edilen Anayasa deği-
şikliği, yeni yönetim sisteminin 3 Kasım 
2019 tarihinde yapılacak seçimlerle yü-
rürlüğe girmesini öngörüyordu. Bu tarih, 
hem Cumhurbaşkanlığı, hem de Meclis’in 
Anayasada belirtilen görev süresinin bit-
mesine göre belirlenmişti. Halkoylaması-
nın ardından hükümetle yakın mesai için-
de, önümüzdeki dönemi, hem ülkemizin 
önündeki meselelerin çözümü, hem de 
yeni yönetim sistemine hazırlık fırsatı ola-
rak değerlendirmek üzere kolları sıvadık 
ve çalışmaya başladık. Çünkü biz, siyasi 
hayatımız boyunca hep seçim sürelerinin 
sonuna kadar kullanılmasından yana ol-
muştuk. Halkoylamasıyla seçim arasında-
ki 2,5 yıllık dönemin, Türkiye’nin normal 
gündemiyle geçmesi halinde herhangi bir 
sıkıntıya yol açmayacağına inanıyorduk. 
Ancak, iç ve dış siyasi, askeri, ekonomik 
gelişmelerin seyri bize, bu süreyi mevcut 
sistemle devam ettirmemizin oldukça cid-
di maliyetleri olacağını gösterdi. Buna rağ-
men biz, milletimize verdiğimiz taahhüde 
bağlı kalarak, erken seçim lafını asla telaf-
fuz etmedik. Cumhurbaşkanı olarak benim 
önümde 1,5 yıllık bir süre daha vardı. Bu 
koltuğun hırslısı konumunda olsak, 1,5 yıl 
daha devam edebilirdik. Yaşanan mevcut 
sıkıntıların milletimize bir bedel ödeteceği 
endişesiyle erken seçim adımını attık. Ay-
rıca ana muhalefet erken seçim konusun-
da sürekli bize hodri meydan diyordu. Biz 
de onlara “Buyurun meydan” dedik. 



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru-4

251

Bilindiği gibi, 15 Temmuz’dan bu yana, 
Anayasa değişikliği başta olmak üzere, 
pek çok konuda çalışmalarımızı MHP’yle 
uzlaşma içinde yürüttük. Türkiye’nin ve 
Türk Milletinin hayrına olduğuna inan-
dığımız bu uzlaşma, seçim ittifaklarının 
hukuki temelinin oluşturulmasına kadar 
gitti. Bu sebeple, MHP Genel Başkanı Sa-
yın Bahçeli’nin, geçtiğimiz Salı günü yaptı-
ğı erken seçim çağrısını görmezden gelme 
imkânına sahip değildik. Arkadaşlarımızla 
yaptığımız istişareler sonunda, ülkemizin 
içinden geçtiği dönemin nezaketini de göz 
önüne alarak, mümkün olan en kısa sürede 
yapılacak bir erken seçimin, memleketin 
hayrına olduğu kanaatine vardık. Böylece, 
aslında kendi gündemimizde böyle bir hu-
sus olmamasına rağmen, yapılan çağrıya 
icabetle, erken seçim tarihinin 24 Haziran 
olması konusunda Sayın Bahçeli’yle mu-
tabık kaldık. Parti gruplarımızın Meclis’e 
sunduğu teklif dün komisyonda görüşü-
lerek kabul edildi, inşallah bugün de Ge-
nel Kurul’da karar altına alınacak. Hemen 
adından da Yüksek Seçim Kurulu seçim 
takvimini açıklayacak ve böylece, adım 
adım 24 Haziran’a giden süreci işletmiş 
olacağız. Seçimlerin şimdiden ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Bulunduğumuz coğrafyanın ve ülkemizin 
içinden geçtiği dönemin hassasiyeti, hızlı 
kararlar vermemizi ve bunları dirayetle 
uygulamamızı gerektiriyor. Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemine geçmemizin 
gerisinde de en çok bu ihtiyaç vardır. Biz, 
16 Nisan’da sistemi kağıt üzerinde değiş-
tirdik, Cumhurbaşkanıyla Hükümetin 

uyumu sayesinde de herhangi bir krize 
yol açmadan bugüne geldik ama, sistem-
deki tıkanıklıklar her yerde kendini belli 
ediyordu. Mesela, bürokrasiyle ilgili ciddi 
şikâyetler alıyorduk. Çünkü geçiş dönemi 
olması sebebiyle pek çok bürokrat, farklı 
hesaplarla sorumluluk almaktan çekini-
yordu. Bizzat takibini yaptığımız işlerin 
yürüdüğü, kafamızı çevirdiğimiz her yer-
de sorunların baş gösterdiği bir düzeni, 
adeta ite-kaka sürdürmeye çalışıyorduk. 
Erken seçim kararı, her ne kadar bizim ar-
zumuzla ortaya çıkmamış bulunsa da, yeni 
yönetim sisteminin bir an önce devreye 
girmesini sağlayacak olması bakımından 
isabetlidir. Bu kararla aynı zamanda, ülke-
mizle ilgili senaryoları da alt-üst ettik. 

Rol Biçilen Değil, Rol Dağıtan  
Bir Ülke Durumuna Geleceğiz

24 Haziran’da seçim yapma kararını, bir çe-
şit depreme hazırlık faaliyeti olarak görü-
yorum. Türkiye’nin önünde ekonomiden 
yatırımlara, savunmadan temel hizmetle-
re kadar her alanda atması gereken adım-
lar var. Bunları yaptığımızda, bölgemizde 
ve dünyada kendisine rol biçilen değil, rol 
dağıtan bir ülke durumuna geleceğiz; yani 
depremin yıkıcı etkilerine karşı hazırlık 
yapmış olacağız. Aksi takdirde, tıpkı son 
iki asrımızda olduğu gibi, bu süreçten za-
rarlı çıkmamız kaçınılmaz hale gelecektir. 

Biz seçimleri, büyük ve güçlü Türkiye için 
yeni bir çıkış, yeni bir enerji depolama fır-
satı olarak görüyoruz. Her zaman olduğu 
gibi, en büyük hakem olan milletin kara-
rına tabiyiz. Demokrasinin güzelliği, mil-
letimize yöneticilerinin o güne kadar yap-



Recep Tayyip ERDOĞAN

252

tığı hizmetleri murakabe etme, gelecekte 
yapacaklarının da onayını verme imkânı 
sağlıyor olmasıdır. Milletimiz bize “Yola 
devam” derse, yaptığımız hizmetleri katla-
yarak sürdürecek, hedeflerimize ulaşacak, 
ülkemizin menfaatlerini her yerde koruya-
cağız. Eğer milletimizin iradesi başka şekil-
de tezahür ederse, ona da saygı göstermek 
boynumuzun borcudur. Rabbim yar ve 
yardımcımız olsun. 

Bu duygularla bir kez daha Kandil-
li Rasathanesi ve Deprem Araştırma 

Enstitüsü’nün 150’nci kuruluş yıldönü-
münü tebrik ediyorum. Enstitü bünyesin-
de birikimleri ve gayretleriyle ülkemize 
hizmet eden tüm bilim insanlarımıza, ça-
lışanlarımıza, araştırmacılarımıza tekra-
ren başarılar diliyorum. 

Allah, dünyadaki hiçbir ülkeyi ve milleti, 
onlarla birlikte bizi de afetlerle sınamasın, 
imtihan etmesin diyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Yeşilay’ımızın değerli başkanı ve yöne-
tim kurulu üyeleri, çok kıymetli Yeşilay 
gönüllüleri, saygıdeğer misafirler, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle, hürmetle, se-
lamlıyorum. Bu anlamlı ödül töreni mü-
nasebetiyle tekrar Yeşilay gönüllülerimizle 
beraber olmaktan, sizlerle hasbihâl edip 
hasret gidermekten büyük memnuniyet 

duyuyorum. Bugün bizleri bir araya geti-
ren, şu güzel atmosferi teneffüs etmemize 
aracılık eden Yeşilay Başkanımıza ve Yöne-
tim Kuruluna teşekkür ediyorum.

Sözlerimin hemen başında 1920 yılından 
bu yana sağlıklı nesiller yetiştirmek için 
Yeşilay çatısı altında emek veren, mücadele 
yürüten tüm Yeşilay mensuplarına ülkem 

Yeşilay 5. Zümrüdüanka Ödül Gecesi | İstanbul | 20 Nisan 2018

Milletimizi Tüm Zararlı 
Alışkanlıklara Karşı Seferberlik 

Ruhuyla Mücadeleye Davet Ediyorum
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ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 
Yine bu çatı altında görev yapmış, ancak 
daha sonra beka âlemine irtihal etmiş Ye-
şilay emektarlarına da Yüce Mevla’dan rah-
met niyaz ediyorum. Eşref Edip’den Süheyl 
Ünver’e, Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman’dan 
Prof. Dr. Ayhan Songar’a, Şeyhülislam İb-
rahim Haydarî Efendi’den Said Nursi Haz-
retlerine kadar Yeşilay’ımızın gelişmesi, 
güçlenmesi, dertlere deva olması için ter 
dökmüş herkesi şükranla yâd ediyorum. 

Bu yıl 98’inci kuruluş yıldönümünü kutla-
yan Yeşilay’ımızı yürekten tebrik ediyor, ça-
lışmalarınızda Rabbim’den muvaffakiyetler 
diliyorum. Yeşilay’ımızın alkol, tütün, uyuş-
turucu gibi zararlı alışkanlıklar yanında, gi-
derek yaygınlaşan teknoloji bağımlılığıyla 
da mücadeleye öncülük etmesini takdirle 
karşıladığımızı belirtmek istiyorum.

Yeşilay’ımız hamdolsun başarılarıyla sa-
dece ülkemizde isminden söz ettirmekle 
kalmıyor, engin birikim ve tecrübesiyle 
de dünyanın 41 ülkesindeki muadil kuru-
luşlara öncülük yapıyor. Türkiye’nin ba-
ğımlılık ve kötü alışkanlıklarla mücadele 
alanındaki bir asırlık kurumsal hafızası-
nı, dost ve kardeşlerimizle de paylaşıyor. 
Yeşilay’ın yurt içinde olduğu gibi yurt dı-
şında da hizmetleri, birbirinden kıymetli 
projeleri, birbirinden değerli faaliyetleri 
bulunuyor. Sizlere uluslararası işbirlikle-
rinizde de başarılar diliyor, dünyanın dört 
bir tarafında ülkemizi iftiharla temsil ede-
ceğinize inanıyorum.

Bugün tevcih ettiğimiz 5’inci Zümrüdü-
anka Ödülleri’nin ülkemiz, milletimiz ve 
bağımlılıkla mücadele eden tüm vatan-

daşlarımız için hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum. Titiz bir çalışma sonu-
cunda ödüle layık görülen sanatçılarımı-
za, medya mensuplarımıza, akademisyen, 
sporcu ve siyasetçilerimize tebriklerimi, 
takdirlerimi iletiyorum. Yeşilay’ın Züm-
rüdüanka ödülleri, takdim edilenler için 
şüphesiz çok önemli, çok kıymetli bir paye-
dir. Bu paye aynı zamanda sorumluluk ve 
mesuliyet demektir. Bu ödül, son nefesine 
kadar sürecek bir gönül görevine nefer ya-
zılmaktır. Ben buradaki her bir kardeşimin 
bu payeyi iş ve özel hayatında, onurla, gu-
rurla, ama aynı zamanda bir vazife şuuruy-
la taşıyacağına inanıyorum.

Nesilleri Korumakla,  
Ülkeyi Kurtarmak Arasında 
Hiçbir Fark Yoktur

Kıymetli dostlarım,

İnsan faktörünü nazarı dikkate almayan, 
insana gerekli özeni göstermeyen her teşeb-
büs, her politika akim kalmaya mahkûmdur. 
İnsanı dışlayan veya insanı sadece maddi 
yönden değerlendiren bir anlayışın başarı 
şansı da yoktur. Bir ülkenin asıl zenginliği 
yer altı ve yer üstü kaynakları değildir. Güç-
lü ülke; sanayisi, ekonomisi, ticareti, ordusu 
güçlü devlet manasına gelmez. Elbette bun-
ların tamamı elzemdir, önemlidir, her biri 
kendi başına bir değerdir. Ancak, bize göre 
bir milletin en büyük hazinesi, en büyük güç 
kaynağı ruhen, zihnen ve bedenen sağlıklı 
nesillere sahip olmasıdır. Evlatlarımız ne ka-
dar zinde, ne derece sağlıklı olursa, ülkemi-
zin geleceği o kadar parlak, o kadar aydınlık 
olur. Gençlerini alkol, içki, uyuşturucu, siga-
ra, kumar, terör gibi dehlizlerde kaybeden 
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ülkelerin istikbali karanlıktır. Ne ekonomile-
ri, ne sanayileri, ne paraları bu ülkeleri hızla 
yaklaştıkları karanlık akıbetten kurtarmaya 
yetmez. Bu açıdan, Yeşilay’ın kuruluşuna ve-
sile olan hadisenin bizim için çok büyük bir 
ibret vesikası olduğuna inanıyorum.

Bakınız bizim sorumluluk sahipleri ola-
rak, bu hadiseyi tekrar tekrar gündeme 
getirmemiz, unutulmasına asla fırsat ver-
mememiz gerekiyor. Sizlerin de bildiği 
İstanbul, 1920 yılında işgal kuvvetlerinin 
eline düşüyor. İngilizler, Osmanlı gençliği-
ni ifsat etmek, gençlerin direniş azimlerini 
kırarak zihnen köleleştirmek için, gemiler-
le getirdikleri binlerce kasa içkiyi bedava 
dağıtıyorlar. Bunu gören millet sevdalısı, 
sorumluluk ve şuur sahibi bir avuç insan, 
Şeyhülislam İbrahim Haydarizade’nin 
himayesinde “Hilal-i Ahdar” Cemiyetini, 
yani bugünkü adıyla Yeşilay’ı kuruyorlar. 
Yeşilay, çalışmalarıyla gençlere milli mü-
cadele bilinci aşılarken, işgal güçlerinin 
önünde de adeta bir set kuruyor.

Bundan bir asır önce işgal ve istiklal mü-
cadelesinin gençler üzerinden verilmesi 
gerçekten çok anlamlıdır. Kurtuluş Savaşı-
mızın cephelerinden biri de, gençlerimizi 
ifsat girişimlerine karşı muhafaza ve müda-
faa etmek olmuştur. Eşref Edip gibi Yeşilay’ı 
kuran kadrodan bir ismin, Kuvayı Milliye 
ruhunun Anadolu’da dirilmesine öncülük 
etmesinin bir sebebi de budur. Çünkü on-
ların nazarında nesilleri korumakla ülkeyi 
kurtarmak arasında hiçbir fark yoktur.

Milletin gerçek bağımsızlığına giden yol, 
aynı zamanda sağlıklı, şuurlu, milli-manevi 
değerlerle mücehhez gençlere sahip olmak-

tan geçmektedir. İşgal kuvvetlerinin de aynı 
saiklerle genç kuşakların zihin, ruh ve be-
den sağlığını hedef almaları bu yüzdendir. 
Uyuşturucu ve içki müptelası olmuş, ahlak-
sızlık batağındaki bir gencin, ne kendisine, 
ne ailesine, ne de ülkesine bir faydası yoktur. 

Burada şu noktanın da altını çizmekte fayda 
görüyorum. Aslında 1920’de İstanbul lima-
nında yaşanan hadise tarihte bir ilk değildir. 
Güney Asya’dan Afrika’ya kadar dünyanın 
birçok bölgesinde sömürgeciler benzer po-
litikaları devreye almışlardır. Alkol ve afyon 
bağımlılığı, tarih boyunca emperyalistlerin 
en büyük silahı olmuştur. Afrika ülkelerinde 
yerel kabileler alkole alıştırılmış, hatta ma-
den ocaklarında çalışan işçilerin ücretleri 
içkiyle ödenmiştir. Soğuk Savaş dönemin-
de uyuşturucu ticareti, doğu ve batı bloku 
arasındaki savaşın en önemli araçlarından 
biridir. Büyük güçlerin himayesinde gerçek-
leşen bu kirli ticaretten elde edilen kazanç-
larla kimi ülkelerde darbeler yapılmış, iç 
çatışmalar körüklenmiş, demokratik rejim-
ler tasfiye edilmiştir. Bizim gibi iddia sahibi 
ülkelerin başına musallat edilen PKK gibi te-
rör örgütlerinin en büyük gelir kapısı halen 
uyuşturucu ticaretidir. Sistem tek taraflı ça-
lışmıyor. Bir taraftan uyuşturucuyla toplum-
lar uyuşturuluyor, diğer taraftan elde edilen 
gelirlerle de silah mafyası güçlendiriliyor.

Ülkemizde Bazı Çevreler, Genç 
Kuşakları İfsat Kampanyasına 
Taşeronluk Yapıyor

Kıymetli dostlarım,

Dün olduğu gibi bugün de benzer poli-
tikalara, benzer projelere şahitlik ediyo-
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ruz. Uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklar, 
halen milletlerin geleceğini karartmanın 
en önemli silahı olarak kullanılıyor. Genç 
kuşakları ifsat etmek için, özellikle medya, 
sinema ve müzik sektörü üzerinden bilinç-
li ve çok yönlü bir kampanya yürütülüyor. 
Bazı uyuşturucu maddelerin kullanımı bi-
reysel tercih ve özgürlük kavramı altında, 
cafcaflı reklamların da desteğiyle, özellikle 
teşvik ediliyor. Tabi sadece bununla kalın-
mıyor, eş zamanlı olarak bir milleti var kı-
lan, onu ayakta tutan prensip ve gelenek-
ler de dinamitlenmeye çalışılıyor. Örneğin 
ahlak ve edep tahkir edilirken, eyyamcılık 
teşvik ediliyor. Vakarlı olmak hor-hakir 
görülürken, hedonizm göklere çıkarılıyor. 
Vatan sevgisi aşağılanırken, çapulculuk, 
vandallık, teröristlik övülüyor. Şuur ve 
özgüven sahibi olmak, dünyadaki varoluş 
gayemizin bilincinde olmak utanç duyul-
ması gereken hasletler gibi sunuluyor. 

Ülkemizde sayıca az, ama sesi çok çıkan 
bazı çevreler de, genç kuşakları ifsat kam-
panyasına taşeronluk yapıyor. Bu kesimler 
bir taraftan sınırsız özgürlük kisvesi altın-
da her türlü marjinalliği, ahlaksızlığı, kötü 
alışkanlığı överlerken, diğer taraftan da 
milli ve manevi değerleri tahrip ediyorlar. 
Bitmez-tükenmez bir kinle, bu ülkeyi ve 
milletimizi asırlarca ayakta tutan taşıyıcı 
sütunlarına hücum ediyorlar.

Hükümet olarak son 15 yılda gençlerimi-
zin ruh ve beden bütünlüğünü korumak 
için aldığımız tedbirlerde, bu güruhun 
eleştiri oklarına muhatap olduk. Alkol 
düzenlemesinden uyuşturucuyla mücade-
leye, eğitim reformlarından sosyal medya 
önlemlerine kadar her adımımızda bunla-

rı karşımızda bulduk. Kimi zaman sokak 
gösterileriyle, kimi zaman Anayasa Mah-
kemesinin kapısında nöbet tutarak, kimi 
zaman da köşelerinden bize saldırarak 
projelerimizi engellemeye, sabote etmeye 
çalıştılar. Öykündükleri Batılı ülkelerdeki 
uygulamaları hayata geçirmeye çalıştığı-
mızda bile bizi yasakçı ilan ettiler. Genç-
lerin hukukunu korumak yerine alkol 
lobisinin, sigara lobisinin, uyuşturucu ba-
ronlarının avukatlığını yaptılar. İdeolojik 
takıntıları sebebiyle Türkiye’nin bağımlı-
lıkla mücadelesine ket vurdular. 

Açıkçası biz, son haftalarda gençlerimizin 
inanç anlayışı üzerinden gündeme sokul-
maya çalışılan tartışmaları da bu minval-
de değerlendiriyoruz. Bu tip tartışmalar, 
kesinlikle objektif ve iyi niyetli değildir. 
Sıhhati şüpheli haberler ve örnekler, for-
mülasyonu sinsi sorular üzerinden genç-
lerimizin imanını, ahlakını ve akaidini 
tartışma konusu yapmak kesinlikle art ni-
yetlidir. Yapılan tam anlamıyla bir soysal 
mühendislik projesidir. Bu projenin amacı 
da sorunu tespit etmek ve çözüm bulmak-
tan ziyade, yapay bir gündem oluşturarak 
gençlere tuzak kurmaktır. Ancak daha ön-
ceki benzer teşebbüsler gibi, inşallah bu 
sinsi plan da işe yaramayacak, başarısız 
olacaktır. Gençlerimizin, kendilerine ku-
rulan bu tuzağı boşa çıkartacak basirete ve 
ferasete sahip olduğuna inanıyorum.

Değerli kardeşlerim,

Suni gündemlerle ülkemizi meşgul eden 
çevrelerin amaçlarını çok iyi biliyoruz. Biz 
elbette bunlara boyun eğmeyecek, tuzakla-
rına düşmeyecek, doğru bildiğimiz yolda 
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yürümekten bir an olsun vazgeçmeyece-
ğiz. Ne kadim değerlerimizden, ne ahlak 
ve edebimizden, ne demokrasimizden, ne 
de hak ve hürriyetlerden asla taviz ver-
meyeceğiz. Gençlerimizin özgürlük alan-
larını genişletirken, onları en güzel, en 
donanımlı şekilde yetiştirmeye çalışırken, 
aynı zamanda evlatlarımızı sürekli form 
değiştiren zararlı alışkanlıklardan da uzak 
tutacağız. Gençleri korumanın, geleceği 
kurtarmak olduğu bilinciyle mücadelemi-
zi kararlılıkla devam ettireceğiz. 

Belediye Başkanı olduğum günden bu 
yana bulunduğum her yerde alkolü kaldır-
dım. Bu nedenle hakkımda çok başlıklar 
atıp, köşeler yazdılar. Aleyhimde bu yazı-
ları yazanlar Anayasamıza hiç baktılar mı 
acaba? Anayasamıza göre; devlet gençleri 
kumardan, uyuşturucudan ve kötü alış-
kanlıklardan korumakla mükelleftir. Ama 
bizden önce gelen yönetimler Anayasanın 
bu hükmünü uygulamadılar. Bugüne ka-
dar hiçbir davette misafirlerime alkollü 
içki ikram etmedim, etmem de. 

Bağımlılıkla Mücadeleyi  
Sadece Devletin ve Yeşilay’ın 
Vazifesi Olarak Göremeyiz

Burada şu hususa hepimizin dikkat etmesi 
gerekiyor. Hiçbir insanın kendine ve baş-
kalarına zarar verme özgürlüğü yoktur. 
Her türlü bağımlılık bana göre kişinin ha-
rakiri yapması, intihar etmesi demektir. 
Bizim inancımızda, değerlerimizde de böy-
le bir özgürlük anlayışı asla vaki değildir.

Biz beşer olarak yaşatmakla, ihya ve inşay-
la, nefsi korumakla, bir birbirimize sahip 

çıkmakla mükellefiz. Bu bakımdan, bağım-
lılıkla mücadeleyi sadece devletin ve Yeşi-
lay gibi kurumlarımızın vazifesi olarak 
göremeyiz. Akademiden medyaya, öğret-
menlerden aileye, mahalleye kadar herkes 
tam bir seferberlik ruhu içinde bu süreçte 
elini taşın altına koymalıdır. Şayet dev-
letin yaptığını medya yıkarsa hiçbir yere 
varamayız. Sporcu, sanatçı örnek olurken, 
siyasetçi yanlışa düşerse yine hedefe ulaşa-
mayız. Tüm paydaşların bir bütün olarak 
ahenkle çalışması ve bu mücadeleyi işbir-
liği içinde yürütmemiz gerekiyor. 

İşte dün akşam ülkemizin en güzide iki 
kulübü olan Fenerbahçe-Beşiktaş arasın-
da oynanan maçta yaşadığımız hadiseler 
ortadadır. Hep fair playı konuşuyoruz ama 
yinede sahalara her türlü yaralayıcı mad-
deler atılıyor. Ülkemizin en güzide teknik 
direktörlerinden bir tanesinin başına tri-
bünlerden atılan maddeler geliyor ve kafa-
sına 5 dikiş atılıyor. Buna hakkınız var mı? 
Yok. Niye? Bunları atanlar Allahu alem al-
koliktir. Çünkü sağlıklı birisinin bunu yap-
ması mümkün değildir. Bu nedenle stadla-
rı çok sıkı takibe almamız gerekiyor.

Unutmayalım ki, sosyal dayanıklılık, sos-
yal sağlamlık ne kadar güçlü olursa, kişi-
nin zararlı alışkanlıkların ağına düşmesi 
de o kadar zor olur. Özellikle toplumsal 
hayatımızın kalbi olan aileye bu noktada 
çok önemli görevler düşüyor. Anneler, ba-
balar, ne olur yavrularınıza sahip çıkın. 
Çocuklarınızı sigara, alkol ve uyuşturucu 
konusunda takip edin. Ayrıca 2-3 yaşında-
ki çocuklarımızın dahi ellerinden cep tele-
fonları, tabletler düşmüyor. Artık teknolo-
jinin adeta esareti altına giriyoruz. 
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Bağlanacak bir dost, bir arkadaş veya bir 
aile ferdi bulamayan gençlerimiz, genel-
likle uyuşturucuya ve teknolojiye bağım-
lı hale geliyor. Yalnızlaşan gençler, çareyi 
sanal ortamlardaki sahte karakterlerde 
arıyor. Hemen yanı başında derdini pay-
laşacak anne, baba, kardeş, arkadaş bula-
mayan çocuklar, internet zorbalarının tu-
zağına düşebiliyor. Manevi olarak yeterli 
eğitimi almamış, ruhundaki açlığı gidere-
memiş evlatlarımız, maalesef FETÖ gibi, 
DEAŞ, PKK gibi ihanet çetelerinin ağına 
takılabiliyor. Bizim bunların hiçbirine rıza 
gösterebilmemiz, göz yumabilmemiz, se-
siz ve tepkisiz kalabilmemiz mümkün de-
ğildir. Bunun için, milletimizi tüm zararlı 
alışkanlıklara karşı seferberlik ruhuyla 
mücadeleye davet ediyorum. 

Kıymetli dostlarım,

Bağımlılıkla mücadele bir vatan görevidir. 
Ülkesine bağlı, milletini seven, geleceğini 
düşünen herkes, ideolojik ve siyasi farlı-
lıklarını bir yana koyarak, bu mücadeleye 
destek vermelidir. Devlet, sivil toplum, 

akademi, medya ve sanat dünyası olarak 
hepimizin Yeşilay’ımıza sahip çıkması 
gerekiyor. Bugün Yeşilay ülke genelinde-
ki 114 şubesiyle bağımlılıkla mücadele 
alanında en yetkin, en birikimli, en kök-
lü kuruluşumuzdur. Okulda Bağımlılığa 
Müdahale Eğitim Programı, Yeşilay Yaşam 
Becerileri Eğitim Programı, Yeşilay Da-
nışmanlık Merkezi gibi projelerle de tüm 
Türkiye sathında etkinliğini artırıyor. Hü-
kümetimizin 2018-2023 Uyuşturucu ile 
Mücadele Eylem Planında da Yeşilay’ımı-
za çok önemli görevler düşüyor. Yeşilay 
Cemiyeti’nin, sizlerin de katkısıyla, inşal-
lah çok daha başarılı işlere imza atacağı-
na inanıyorum. Yeşilay tarafından hayata 
geçirilmekte olan projelerin her birini 
şahsen önemsiyor, son derece kıymetli 
buluyorum. İlgili tüm kurum ve kuruluş-
larımızın da bu kritik çalışmalara gereken 
desteği vermelerini temenni ediyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
Zümrüdüanka Ödülleri’ne layık görülenle-
ri tekrar tebrik ediyorum. Rabbim yar ve 
yardımcınız olsun.
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Sayın Başbakan, İzmir Ticaret Odamızın 
çok kıymetli Başkanı, çok değerli meclis 
üyeleri, değerli misafirler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 

İzmir Ticaret Odamızın bu özel Meclis 
Toplantısının ülkemiz ve şehrimiz için ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. Bizleri, 
Ticaret Odamızın yönetiminin yanısıra, 
Sanayi Odamızın yöneticileri, Ticaret Bor-
samızın yöneticileri ve şehrimizin önde 

gelen işadamlarıyla bu mutena atmosferde 
misafir ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı 
şükranlarımı sunuyorum. 

Sözlerimin hemen başında, İzmir Ticaret 
Odası Başkanlığına seçilen Sayın Mahmut 
Özgener’i tebrik ediyorum. İzmir’deki ilk 
programım olan mitingimizde, şehrimi-
ze yapılan hizmetleri, ana başlıklarıyla da 
olsa anlatma imkânı buldum. Ortaya çıkan 
tablo, İzmir’in büyük bir atılım yapma-

İzmir’i Hep Birlikte  
Şaha Kaldıralım

İzmir Ticaret Odası Özel Meclis Toplantısı | İzmir | 28 Nisan 2018
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sı için gereken altyapının hemen hemen 
hazır olduğuna işaret ediyor. Geriye bir 
tek, İzmirlilerin birlik ve beraberlik için-
de ortaya koyacakları büyük hamle kalı-
yor. Sayın Özgener’in, İzmir Ticaret Odası 
Başkanı sıfatıyla bu büyük hamlenin ön-
cülüğünü yapacağına inanıyorum. İzmir 
Ticaret Odası Meclis Toplantısına katılan 
3’üncü Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyorum. 
Gazi Mustafa Kemal ve Turgut Özal’dan 
sonra burada olmam benim için ayrı bir 
mutluluk vesilesidir. 

Biz, Türkiye için çalışan, yatırım yapan, 
üreten, istihdam sağlayan, ihracat gerçek-
leştiren herkesin yanındayız, yanında ol-
mayı sürdüreceğiz. İzmir Ticaret Odası 80 
bin üyesiyle, büyük bir potansiyeli ifade 
eden başlı başına bir güçtür. Böylesine bir 
gücün Türkiye’ye ve Türkiye ekonomisine 
çok daha fazla katkı sunmasını istiyoruz. 

Esasen İzmir’in ticari hayatının serencamı, 
Türkiye’nin ticaret ve sanayi tarihinin çarpı-
cı bir özeti gibidir. Anadolu’nun işgali, Kur-
tuluş Savaşı ve sonrasında yaşanan kapsam-
lı mübadele, İzmir’in sosyal ve ekonomik 
görünümünü baştan sona değiştirmiştir. Yu-
nan askerlerinin çekilirken İzmir’i yakma-
ları, bu güzel şehrin birikimine vurulmuş 
büyük bir darbe olmuştur. Siz bakmayın 
Türklerin adının çıktığına, bu coğrafyada 
insana, tarihe, kültüre en büyük darbeleri, 
kendilerini medeni olarak tarif edenler vur-
muşlardır. Bizim ecdadımız, asla yıkmak, 
yakmak, yok etmek değil, daima inşa etmek, 
yüceltmek, yükseltmek yanlısı olmuştur. 
Bunun için de eline geçen tüm imkânları, 
tüm fırsatları, bulduğu tüm değerleri sonu-
na kadar kullanmayı prensip edinmiştir. 

Cumhuriyetimizin ekonomi alanındaki 
en önemli girişimlerinden biri olan İktisat 
Kongresi’nin ilkinin İzmir’de toplanmış ol-
ması, rastgele bir karar değildir. İzmir sa-
dece askeri zaferle gelen siyasi özgürlüğün 
değil, aynı zamanda ekonomik özgürlüğün 
de sembolü olarak görülmüştür. Elbette 9 
Eylül 1922 tarihinden bugüne kadar İzmir, 
her alanda çok önemli ilerlemeler kaydet-
miştir. Bununla birlikte İzmir’in, bir türlü 
kendisinden beklenen o büyük atılımı ger-
çekleştiremediğini de üzülerek ifade etme-
miz gerekiyor. Bir kez daha altını çizerek 
ifade ediyorum, yapılanlar önemlidir, ama 
İzmir’in potansiyelinin yanında yetersiz-
dir. Bu bakımdan İzmir’i, 2023 hedefleri-
mizin öncü şehirlerinden biri haline ge-
tirmek için, inşallah hep birlikte daha çok 
çalışacağımız bir döneme giriyoruz. 

İzmir, İdeolojik Saplantılara 
Kurban Edilemeyecek Kadar 
Önemli Bir Şehirdir

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye’nin yaşadığı tüm siyasi ve ekono-
mik krizlerin sonuçlarının en çok hissedil-
diği yerlerden biri de İzmir’dir. Onun için 
İzmir’in, istikrara ve güvene her yerden çok 
değer vermesi gerekiyor. İzmir ve genel ola-
rak Ege Bölgesi, Demokrat Parti’ye ve rah-
metli Menderes’e verdikleri büyük destekle, 
demokrasiye olan bağlılığını da ispatlamış 
bir yerdir. Buna rağmen, şehir arzu ettiği 
ilerlemeyi kaydedemiyorsa, bir yerlerde tı-
kanıklık var demektir. AK Parti hükümetle-
ri döneminde, diğer 80 vilayetimizle birlik-
te İzmir’in de, eğitimden sağlığa, ulaşımdan 
tarıma, enerjiden sanayiye ve ticarete kadar 
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her alanda gelişmesi için gereken altyapıyı 
kurduk. Hatta, açık konuşmak gerekirse, 
normal şartlarda belediyelerin yapması ge-
reken pek çok yatırımı da bakanlıklarımız 
eliyle gerçekleştirerek, İzmir’e ekstra des-
tek bile çıktık. Bakanlar Kurulumuzdaki en 
becerikli, en pratik, en üretken bakanımızı, 
Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak, 
milletvekili olarak İzmir’e gönderdik. İzmir 
kendisinin hizmetine talip olmayınca, biz 
de Binali Beyi Başbakan olarak ülkenin hiz-
metine sunduk. 

Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir hala 
patinaj yapıyorsa, hep birlikte üzerinde 
durup düşünmemiz lazım. Tüm samimiye-
timle ifade ediyorum ki, İzmir’in bir dünya 
kenti olması projesi, bizim de projemizdir. 
Bunun için, yaptığımız yatırımların yanı-
sıra, mesela dünyanın en büyük organi-
zasyonlarından biri olan büyük EXPO’yu 
İzmir’e kazandırmak için çok çalıştık, ama 
olmadı. Burada İzmir’in şu özeleştiriyi yap-
ması gerekir. Biz EXPO’yu İzmir’e kazan-
dırmak için elimizden geleni yaptık ama 
acaba İzmir, tüm kurumları, kuruluşları 
ve lobileriyle aynı gayreti, niyeti ve perfor-
mansı ortaya koydu mu? Bunun cevabını 
tartışacak ve bulacak olan sizlersiniz. 

İl Kongremizde de ifade ettim; Rabbimiz, 
«İnsan için ancak çalıştığının karşılığı var-
dır» buyuruyor. Evet, çok çalışacağız. Ama 
aynı zamanda birlikte çalışacağız. El birli-
ği, güç birliği, gönül birliği yaparak çalışa-
cağız. Aksi takdirde, herkes farklı bir tarafa 
doğru çekerse, çok enerji harcarız ama bu 
arabayı yerinden kımıldatamayız. Sürekli 
aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar doğma-
sını beklemek, pek akıl karı değildir. Bura-

da, sizlerin huzurunda İzmir’e diyoruz ki, 
gelin bu düzeni değiştirelim. Farklılıkları 
çekişme değil zenginlik unsuru haline ge-
tirerek, İzmir’i aritmetik bile değil, şöyle 
geometrik bir büyüme sürecine sokalım. 
Gelin İzmir’i şaha kaldıralım. Biz İzmir’de 
bu potansiyeli görüyoruz. İzmir, hiç kim-
senin, hiçbir siyasi anlayışın ideolojik sap-
lantılarına kurban edilemeyecek kadar 
önemli bir şehirdir. Tek sorun, İzmir’in bu 
önemini, İzmir’deki bazı kesimlerin hala 
anlayamamış olmasıdır. 

Türkiye’yi önümüzdeki dönemde 2 kat bü-
yüteceksek, İzmir’i çok daha fazla büyüt-
memiz şarttır. Çünkü her şehirde böyle bir 
imkâna ve potansiyele sahip değiliz. Ben 
burada sizlerle bu kadar samimi, bu kadar 
içten, bu kadar hasbi konuşuyorum ama 
sizlerden de aynı karşılığı bekliyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye, 24 Haziran’da bir seçim yapacak. 
Her seçim önemlidir, her seçim kritiktir, 
ama 24 Haziran seçimlerinin diğerlerin-
den bir farkı var. Türkiye, 24 Haziran se-
çimleriyle birlikte, Cumhuriyetimizin ku-
ruluşundan sonraki en önemli değişimi 
hayata geçirecek ve yeni yönetim sistemi-
ne geçecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemiyle birlikte, artık yürütme yasa-
madan tamamen farklı bir şekilde, doğru-
dan milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı 
tarafından oluşturulacak. Buna karşılık 
Cumhurbaşkanı, bütçe dışında, Meclis ça-
lışmalarıyla ilgili hiçbir yetkiye sahip bu-
lunmayacak. Böylece yasamayla yürüt-
menin karşılıklı denge ve gözetim içinde 
çalıştığı ama gerçek anlamda birbirinden 
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ayrıldığı yeni bir döneme giriyoruz. Bura-
dan bir kez daha hem seçimlerin, hem de 
yeni yönetim sistemimizin hayırlı olması-
nı diliyorum. 

Yeni Dönemin En Büyük Faydası, 
Ekonomiye Olacaktır

Tabii Türkiye, bu noktaya durduk yere gel-
memiştir. Yani biz, bir sabah kalktığımızda 
“Hadi yönetim sistemini değiştirelim” diye-
rek bu yola çıkmadık. Bu kararın gerisinde 
çok uzun, çok maliyetli, çok sancılı bir geç-
miş vardır. Tek parti dönemini, açıkçası yö-
netim sistemimiz bakımından herhangi bir 
kategoriye yerleştirmiyorum. Atatürk dö-
nemi ile İnönü döneminde tamamen fark-
lı şekilde yönetildiğimiz tek parti devrinin 
muhasebesini, tarihe ve milletimizin vic-
danına bırakıyorum. Bu vesileyle, Kurtuluş 
Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimi-
zin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’i bir kez 
daha rahmetle yâd ediyorum. Gazi’nin bize 
emanet ettiği Cumhuriyeti daha ileriye ta-
şımak için, geçtiğimiz 15 yılda nasıl büyük 
bir gayretle çalıştıysak, bundan sonra da 
aynı şekilde devam edeceğiz. 

Çok partili siyasi hayatımızı, her atılım dö-
neminin darbeler ve krizlerle önünün ke-
sildiği, hakikaten ibretlik bir dönem olarak 
değerlendiriyorum. Rahmetli Menderes’in 
demokraside ve ekonomide ülkemizi bir 
üst lige çıkarmak için başlattığı reform-
lara cevabın, 1960 darbesinin ardından 
darağacıyla verilmiş olmasını, milletimiz 
asla unutmadı, unutmayacak. Aynı şekil-
de, 1970’li yıllarda her geçen yıl katlanarak 
artan terör olaylarının ortaya çıkış ve ya-
yılış sebebini bugün daha iyi anlayabiliyo-

ruz. Yine rahmetli Özal’ın demokraside ve 
ekonomide, kendi deyimiyle ülkemize çağ 
atlattırmak için ortaya koyduğu çabaların 
önünün, kimler tarafından, nasıl ve niçin 
kesildiğini de bugün daha iyi görebiliyoruz. 

Koalisyonlarla, demokratik ve ekonomik 
sancılarla geçen 1990’lar da pek çok ba-
kımdan kayıp yıllar olarak envanterimize 
girmiştir. AK Parti, işte böyle bir siyasi, 
demokratik ve ekonomik mirasın üzerin-
de ülke yönetimini devralmıştır. Bizim is-
tikrar ve güven iklimini korumak için ne 
kadar titiz olduğumuzun en yakın şahidi 
iş dünyasıdır. Buna rağmen, 15 yıllık ikti-
darımızda vesayetin oyunlarından darbe 
girişimlerine kadar nelerle mücadele et-
mek zorunda kaldığımızı da sizler çok iyi 
biliyorsunuz. 

2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi 
krizi, Türkiye’nin artık mevcut sistemle 
daha fazla yoluna devam edemeyeceğinin 
ilanı, 16 Nisan halkoylaması da yeni siste-
min adının konması olarak tarihe geçmiştir. 
Evet, 2007 yılında başlayan o süreç, “Sizin 
hayır bildiklerinde şer, şer bildiklerinizde 
hayır vardır” emri mucibince, 24 Haziran’da 
Türkiye’yi bambaşka bir yönetim sistemine 
geçirmemizle sonuçlandı. Böylece rahmetli 
Menderes ve Özal başta olmak üzere, artık 
“eski” diyebileceğimiz sistemin arızaları-
nın, krizlerinin, çarpıklıklarının mağduru 
ne kadar değerimiz varsa, hepsinin de ru-
hunu şad ettiğimize inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Yeni dönemin en büyük faydası, ekono-
miye olacaktır. Türkiye, evet 15 yılda 3,5 
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kat büyümüştür, ama biliyoruz ki bazı 
alanlarda da bir süredir arzu ettiği ivmeyi 
yakalamamaktadır. Bu sürecin küresel ve 
bölgesel boyutları kadar, kendi sistemi-
mizden kaynaklanan sebepleri de vardır. 
İstikrar ve güven ortamını korumanın tek 
başına yetmediği, girişimciler, yatırımcı-
lar, işadamları için çok daha fazlasını sağ-
lamamız gereken bir aşamaya geçtiğimizin 
farkındayız. Artık kararları daha hızlı ver-
mek, daha hızlı uygulamak ve hedeflerimi-
ze çok daha hızlı bir şekilde ilerlemek mec-
buriyetindeyiz. 

Tüm gayretlerimize rağmen, 2023 hedefle-
rimizin ekonomik büyüklüklerine ulaşma 
konusundaki zaman planlamasında bir 
parça da olsa geriye düştüğümüzü biliyo-
ruz. Farkı kapatmak için, 24 Haziran’ın ar-
dından, iş dünyasıyla birlikte seferberlik 
ruhuyla çalışmaya başlamamız gerekiyor. 
AK Parti hükümetleri ve Cumhurbaşkan-
lığım döneminde, iş dünyamızın tüm pro-

jelerine nasıl bir destek verdiğimin şahidi 
bizzat sizlersiniz. İnşallah yeni dönemde, 
yeni yönetim mimarimizle, yeni yönetim 
kadromuzla, elimizdeki tüm imkânları 
kullanacağız. Bu şekilde Türkiye’ye vites 
yükselttirecek, ülkemizi muasır medeni-
yet seviyesinin üzerine çıkaracak icraatları 
hep birlikte hayata geçireceğiz. 

İzmir Ticaret Odamızın yeni yönetimiyle, 
yeni dönemde çok daha yakın çalışarak, 
çok daha iyi işbirliği yaparak, İzmir’in bu 
süreçte hak ettiği yere gelmesi en önemli 
hedeflerimizden biri olacaktır. Bugünkü 
birlikteliğimizi, işte bu sürecin ilanı olarak 
görüyorum. 

Bir kez daha İzmir Ticaret Odamızın yö-
netimine başarılar diliyorum. Bizleri, bu 
güzel hazirunla buluşturduğu için Sayın 
Başkana teşekkür ediyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. 



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru-4

265

Sevgili İstanbullular, Mısır Çarşımızın kıy-
metli esnafları, değerli kardeşlerim, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle selam-
lıyorum. Mısır Çarşımızın restorasyonu-
nun ülkemize, şehrimize, esnaflarımıza 
hayırlı olmasını diliyorum. 

İstanbul’un bu simge mekânı 354 yıldır şe-
hir halkı yanında, ülkemizin ve dünyanın 
dört bir yanından gelen misafirlerimize de 
hizmet veriyor. Çarşımız, yapılan restoras-

yonla, aslına uygun şekilde ve daha yüksek 
standartlarla hizmet verir hale getirilmiş-
tir. Biraz önce de Nusretiye Camimizde 
hem Cuma namazını eda ettik, hem de 
restorasyonunun açılışını gerçekleştirdik. 
Sultan II. Mahmut’un şehrimize yadigârı 
olan bu güzel eserin restorasyonunun da 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Mısır Çarşısı, Valide Safiye Sultan tarafın-
dan inşaatı başlatılan, ancak tamamlan-

Karşımızda Oluşan Bloğun 
Demokrasi Sicili Bozuktur

Mısır Çarşısı Restorasyonları Açılış Töreni | İstanbul | 4 Mayıs 2018
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ması Valide Hatice Turhan Sultan’a nasip 
olan, gerçekten nadide bir eserdir. Zaman 
içerisinde, özellikle Cumhuriyet dönemin-
de müdahaleler sırasında pek çok orijinal 
özelliği tahrip edilen bu eser, Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğümüz tarafından aslına uy-
gun şekilde baştan sona elden geçirilmiş-
tir. Yaklaşık 16 milyon liralık bir maliyetle 
tamamlanan restorasyon çalışmalarıyla, 
Mısır Çarşımız eskisinden daha güzel, 
daha sağlam ve daha cazip bir görünüme 
kavuşmuştur. Ben de bu çarşının esnafla-
rından sayılırım. Bir zamanlar Mısır Çar-
şısına şarküteri ürünlerini satan esnaflar-
dandım. 

Medeniyetimizin bu topraklara vurduğu 
mühürler olan tarihi eserlerimize sahip 
çıkmadan, geleceğimize güvenle bakama-
yız. Her zaman söylediğim gibi, biz kök-
süz bir millet değiliz. Orta Asya’dan Bal-
kanlara, Kuzey Afrika’dan Kırım’a kadar 
coğrafyamızın neresine gidersek gidelim, 
ecdadın ayak izleriyle, geride bıraktığı 
eserlerle karşılaşıyoruz. Hafta başında 
Özbekistan’daydık. Taşkent’teki resmi te-
maslarımızın ardından Buhara’ya geçtik. 
Buhara’da ayak bastığımız her yerde, ata-
larımızın kurduğu büyük medeniyetin 
gerçekten göz alıcı, gerçekten gurur veri-
ci eserleriyle karşılaştık. Şah-ı Nakşibent 
Hazretlerinin, asırlar boyunca tedrisatın 
kesintisiz devam ettiği külliyesinde, meza-
rı başında dua ettik. Ardından, yine buram 
buram ecdat kokan Ark Kalesini, daha son-
ra da yine görkemli bir eser olan Poi Kalon 
Külliyesini ziyaret ettik. Yaklaşık 1,5 yıl ön-
ceki seyahatimizde de Semerkant’ı görme, 
oradaki eserleri ve önemli mekânları ziya-
ret etme fırsatı bulmuştuk. Genel olarak 

Orta Asya, özellikle de Özbekistan, adeta 
keşfedilmeyi bekleyen bir inci gibi…

Tabii oralara gidince, Türkiye’nin hizmet 
sektöründe ulaştığı seviyeyi çok daha iyi 
görme imkânı elde ediyoruz. Sadece Mısır 
Çarşısı’nın da içinde bulunduğu şu tarihi 
yarımada, pek çok ülkenin toplam turist 
sayısından çok daha fazla ziyaretçiyi mi-
safir ediyor. İnşallah devam eden restoras-
yonlarımızın ardından, bu bölgemizi çok 
daha cazip hale getirecek, çok daha fazla 
ziyaretçi ağırlayabileceğiz.

Türk turizmi, bir süredir maruz kaldığı-
mız yoğun iç ve dış saldırılardan dolayı 
irtifa kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl başlayan 
toparlanma, inşallah bu yıl 40 milyonluk 
rekor turist sayısıyla, şahlanış dönemine 
girecek. İhracat ve turizmde kaydettiğimiz 
bu büyük ilerleme, bir lokomotif görevi ifa 
ederek, diğer alanlarda da bizi hedefleri-
mize yaklaştıracaktır. 

İstanbul, Cumhuriyet 
Döneminde Hak Ettiği Özenle 
Yönetilememiştir

Kardeşlerim,

Elimizde İstanbul gibi bir hazine varken, 
Allah’ın izniyle bu milletin ve bu devletin 
sırtı yere gelmez. Ama bizim de İstanbul’un 
kıymetini bilmemiz lazım. Uğruna nice 
mücadelelerin verildiği bu şehrin 600 yıl-
lık sahipleri olarak, asırlar boyunca her kö-
şesini nakış gibi işledik. Ancak, Cumhuri-
yet döneminde İstanbul’u hak ettiği özenle 
yönetemediğimizi de itiraf etmeliyiz. Ec-
dadın asırlar boyunca üzerine titrediği 
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güzellikleri korumak bir yana, şehrin en 
mutena köşelerinden çevresindeki bakir 
alanlara kadar her yerinin çirkin yapıların 
istilasına uğramasına dahi engel olama-
dık. Bunun sorumlusu asla vatandaşla-
rımız değildir. Bu felaketin sorumlusu, 
Türkiye’yi ve İstanbul’u yönetme sorum-
luluğunu üstlenenlerin, imkânsızlıktan zi-
yade vizyonsuzluk kokan ihmalleridir. Siz 
insanlara çalışacakları iş, yaşayacakları ev, 
kullanacakları altyapı göstermezseniz, on-
lar da gider, nereyi bulursa oraya yerleşir, 
hayat mücadelesini o şekilde sürdürür. 

Bu kardeşinizi 1994 yılında İstanbul’a 
Belediye Başkanı yaptınız değil mi? O dö-
nemler İstanbul’da nasıl bir hava kirliliği 
olduğunu gençler pek bilmezler. Gazete-
ler gaz maskesi dağıtıyordu. İstanbul’daki 
hava kirliliği sorununu hemen çözdük. Ist-
ranca Dağlarından içme suyu getirdik. Çöp 
dağlarını kaldırdık. 

Daha dün Güney Kore’deydik. Bu ülkenin, 
İkinci Dünya Savaşı sonrası kalkınma stra-
tejisi hepimize ders olacak niteliktedir. Sa-
nayileşmesinden şehirleşmesine kadar her 
şeyini planlayan, insanlarını buna göre 
eğiten, iskan eden, sanayisini buna göre 
kuran bir ülkenin nereden nereye gelebi-
leceğini, Kore’de gördük. Aynı dönemde 
bizim yöneticilerimiz ne yapmış diye bakı-
yoruz, karşımıza tek parti CHP’sinin, mil-
letin ekmeğini karneye bağlayıp inancıyla 
uğraşan, ecdat yadigârı eserleri yaşatmak 
bir yana, yıkan veya satan silüeti çıkıyor. 
1994’te İstanbul Belediyesini kimden dev-
ralmıştım? CHP’den. CHP zihniyeti kirli-
liktir, çöp dağlarıdır. 

Milletimizin, rahmetli Menderes ile yap-
maya çalıştığı atılımın önünü, önce iftira-
larla ve kumpaslarla, olmayınca darbeler-
le kesen bu zihniyetin ülkemize maliyeti 
çok ağırdır. Eğer Türkiye, şu son 16 yılda 
yaptığı atılımı, sağladığı istikrar ve güven 
ortamını, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
gerçekleştirebilseydi, bugün dünyanın en 
büyük 10 ekonomisinden birisi olurduk. 

Ülkelerin ve milletlerin zenginliği iki türlü 
olur. Birincisi, çok para getiren tabii zen-
ginlikleriniz, buna karşılık az nüfusunuz 
vardır, kişi başına gelir itibariyle en önlere 
geçersiniz. Bu tür ülkeler, evet, zenginleş-
mişlerdir ama hiçbir zaman gerçek anlam-
da huzurlu ve gelişmiş olamamışlardır. 
İkinci yöntemde ise, İkinci Dünya Savaşı 
sonrası, üstelik de savaşın yıkımını yaşa-
mış olmanıza rağmen, çok hızlı bir şekilde 
toparlanıp, yüksek teknolojiye dayalı üre-
timle dünya devi haline gelirsiniz. Güney 
Kore’nin de içinde yer aldığı işte bu grup, 
gerçek ve kalıcı gelişmeyi, refahı yakala-
yan ülkelerdir. Türkiye, iyi niyetli bir ta-
kım girişimlere, küçük de olsa atılan bir ta-
kım adımlara rağmen, bu grupta yer alma 
fırsatını, darbeler, cuntalar, muhtıralar, te-
rör olayları, siyasi çekişmeler ve toplumsal 
kavgalarla kaybetmiştir. 

Kardeşlerim,

Biz, ülkemiz işte bu duruma bir daha düş-
mesin dedik ve çözümü yönetim sistemini 
değiştirmekte bulduk. İnsanlar gelip ge-
çici sistemler kalıcıdır. Türkiye, Cumhur-
başkanlığı Yönetim Sistemiyle, çok partili 
siyasi hayata geçtiğimiz dönemden beri 
yaşadığı krizlerin üstesinden gelebileceği 
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bir imkân elde etmiştir. Biz, kendimiz için 
değil, ülkemizin ve milletimizin geleceği 
için, en çok da gençlerimiz için bu yönetim 
sistemi değişikliğini yaptık. Biliyorsunuz 
yeni hükümet sistemimiz, rahmetli Özal 
başta olmak üzere, Türkiye’de yönetim ka-
demelerinin hepsinde de görev yapmış he-
men her siyasetçinin hedefi ve özlemiydi. 
Yönetim sistemi değişikliği, hem Meclis’te, 
hem de milletimiz içinde çok geniş bir uz-
laşma gerektirdiği için, daha önce kimse bu 
işi başaramamıştı. Hamdolsun, Türkiye’yi 
bu tarihi reformla tanıştırmak bize nasip 
oldu. 

Parlamento, Cumhur İttifakıyla 
Daha da Güçlüdür

Tabii bu noktaya bir anda gelmedik. Bu 
işin temelinde, 2007 Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde yaşanan kriz yatıyor. Türkiye’yi 
pençesinde inim inim inleten vesayet güç-
leri ve onlarla birlikte hareket eden parti-
ler, 2007 yılında, gerekli çoğunluğa sahip 
olmamıza rağmen, bize Cumhurbaşkanı 
seçtirmek istemediler. Biz de çözümü, mil-
letimize gitmekte bulduk. Bu arada, erken 
seçim kararıyla birlikte, Cumhurbaşkanı-
nın doğrudan halk tarafından seçilmesi 
yolunu açarak, belki o zaman çoğu kimse-
nin farkında olmadığı kritik bir adım attık. 

2014 yılında, milletimin oylarıyla Cum-
hurbaşkanı seçildiğimde, meşruiyetimin 
kaynağı sebebiyle, farklı bir Cumhurbaş-
kanı olacağımı peşinen ifade etmiştim. 
Çankaya Köşkünde oturup suya sabuna 
dokunmadan, her türlü yetkiye sahip olup 
sorumluluk üstlenmeyen bir Cumhurbaş-
kanı olmayı, milletime izah edemezdim. 

Bunun için ilk günden itibaren, Anaya-
sanın verdiği tüm yetkileri sonuna kadar 
kullanarak, hükümetle de uyumlu bir şe-
kilde, ülkemin ve milletimin her türlü me-
selesinin çözümünde en önde yer aldım. 
Bakanlar Kurulu başta olmak üzere, tüm 
önemli toplantılara periyodik olarak baş-
kanlık yaparak, alınan kararları ve uygula-
malarını yakından takip ettim. 7 Haziran 
2015 seçimlerinin ardından yeni hükümet 
kurulamayınca, Anayasadan aldığım yet-
kiyle, ülkemizi yeniden seçime götürdüm 
ve önemli siyasi krizin hasarsız atlatılma-
sını sağladım. 

Terör örgütleriyle mücadele eden güven-
lik güçlerimizin daima yanında yer aldım. 
Tarihimizin en alçak ve kanlı darbe girişi-
mi olan 15 Temmuz’da, milletimle birlikte 
darbelerin karşısına dikilmekte bir an bile 
tereddüt etmedim. Hamdolsun, FETÖ iha-
net çetesinin bu hain girişimini, kısa bir 
sürede bertaraf ettik ve ülkemizi uçuru-
mun kenarından çevirdik. Milletimizin 15 
Temmuz’da ortaya koyduğu, 7 Ağustos Ye-
nikapı Mitinginde teyit ettiği birlik ve be-
raberlik ruhu, biz siyasetçilere önemli bir 
sorumluluk yükledi. MHP ile birlikte bu 
sorumluluğun gereğini yerine getirdik ve 
16 Nisan Halkoylamasında milletimiz ta-
rafından da tasdiklenen Anayasa değişikli-
ğini gerçekleştirdik. Bu değişiklikle Türki-
ye, yapılacak ilk genel seçimlerin ardından 
hükümetin daha etkin, Meclis’in daha iti-
barlı, yargının daha bağımsız ve tarafsız 
olacağı yeni bir yönetim sistemine geçme 
iradesini ilan etti. Ne yaptık? Cumhur İtti-
fakını kurduk. Cumhur İttifakında hep be-
raberiz, aramızda ayrılık yok. Parlamento, 
Cumhur İttifakıyla daha da güçlüdür. 
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Aslında biz seçimlerin normal zamanında, 
yani 2019 Kasım’ında yapılmasını öngörü-
yorduk. Ancak, özellikle ana muhalefet par-
tisi, olur olmaz her durumda ve her zaman-
da bizi erken seçime davet ederek meydan 
okuyordu. Biz, ana muhalefetin boyunun 
ölçüsünü daha önce defalarca aldığımız 
için, bu meydan okumalara çok itibar etme-
dik. Türkiye’yi, uzun süre seçim gündemiy-
le oyalamamak, bir an önce asıl işlerimize 
dönmek için, mümkün olan en kısa tarih 
olan 24 Haziran’ı seçim tarihi olarak açık-
ladık. Bu vesileyle bir kez daha 24 Haziran 
seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. 

Kardeşlerim,

Seçimler, milli iradenin en yüksek düzeyde 
tezahür ettiği, halkın kendi geleceğini ken-
di elleriyle biçimlendirdiği demokratik ter-
cihlerin tezahür zamanlarıdır. Türkiye için 
ise, 24 Haziran seçimlerinin anlamı, bun-
dan daha ötedir. Yeni yönetim sistemimizin 
ruhu gereği, hükümetle Meclis tamamen 
ayrılacağı için, sandıktan çıkan neticenin 
etkileri çok daha güçlü, çok daha belirleyici 
olacaktır. Biliyorsunuz yeni sistemde koalis-
yon yok. Seçilen Cumhurbaşkanı, tamamen 
kendi iradesiyle oluşturacağı hükümeti va-
sıtasıyla ülkeyi, bir sonraki seçimlere kadar 
idare edecek. Dolayısıyla, sandıkta kullanı-
lan oyun, en az 5 yıllığına dönüşü yok. Bu-
nun için milletimizin, oyunu kullanırken, 
her zamankinden daha çok düşünmesi, 
her zamankinden daha çok şartları değer-
lendirmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanına 
ülkeyi yönetme ve hükümeti kurma yetkisi 
verirken, onu Meclis’te yalnız bırakmak da 
olmaz. Meclis kanunları ve denetim yetki-

leriyle, Cumhurbaşkanı kararnameleri, ba-
kanları ve üst düzey yöneticileriyle ne ka-
dar uyum içinde çalışırsa, Türkiye o kadar 
çok kazanır, o kadar çok hizmete kavuşur. 
Bunun için milletimizin, Cumhurbaşkanlı-
ğı konusundaki tercihini, onu Meclis’te de 
güçlü bir grupla destekleyerek taçlandıra-
cağına inanıyorum.

Genellikle ilkler her zaman zordur, her 
zaman sıkıntılıdır. Ancak neticesi bere-
ketlidir. Türkiye, yeni yönetim sisteminin 
bu ilk seçimini, inşallah kolay bir şekilde 
gerçekleştirecektir. Meclisimiz çıkardığı 
yasalarla, Yüksek Seçim Kurulumuz aldı-
ğı kararlarla, hükümetimiz hazırlıklarını 
yaptığı tedbirlerle 24 Haziran seçimlerinin 
tam bir demokrasi şöleni içinde geçmesini 
sağlayacaktır. 

Demokrasi Dürüstlüktür,  
Namus Meselesidir

Seçim tarihinin açıklandığı 18 Nisan ta-
rihinden bugüne kadar geçen yaklaşık 2 
haftalık dönemde, kimin ülkeye ve millete 
hizmet için daima hazır bulunduğuna, ki-
min de günübirlik manevralarla iş yapıyor 
göründüğüne sizler şahit oldunuz. Cum-
hurbaşkanı adayını açıklamakta, ittifak 
yapacağı partileri belirlemekte bu kadar 
zorlananlara bu millet ülkenin yönetimi-
ni teslim etmez. Çünkü, bu ittifakların, bu 
adayların amaçları kesinlikle ülkenin ve 
milletin dertlerine derman olmak değildir. 
Eğer böyle bir niyetleri olsaydı, planlarıyla, 
projeleriyle, vizyonlarıyla, programlarıyla 
milletin karşısına çıkar, ne yapacaklarını, 
nasıl yapacaklarını, ne kadar zamanda ya-
pacaklarını açıklarlardı. 
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Bakınız, birileri ne yaptı? 15 tane milletve-
kilini sözde partiye verdi. Niye? Grup kur 
diye. Bu ne haldir, milletin iradesini satın 
almaktan daha beter bir durum olabilir 
mi? İşte bunları gördük. Bunu yapanlar, 
şimdi milletin iradesine taliptir. Bu zihni-
yetten ülkeye hiçbir fayda gelmez. Demok-
rasi dürüstlüktür, demokrasi bir yerde na-
mus meselesidir. 

Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını 
da, Meclis’te nasıl işbirliği yapacağını da 
en başından ilan etmiş, yola koyulmuştur. 
Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Seçim Mani-
festomuzu, yaklaşık bir hafta sonra da Cum-
hurbaşkanlığı Seçim Beyannamemizi ilan 
edeceğiz. Manifestomuzda ülkemizi nasıl 
yöneteceğimizi, beyannamemizde ise bu-
güne kadar yaptıklarımızı ve bundan sonra 
yapacaklarımızı milletimizle paylaşacağız. 

Kardeşlerim,

Peki, öteki ittifaklar, öteki partiler ne yapı-
yor diye baktığımızda, gördüğümüz şudur: 
Bunların tek bir amacı, millete söyleyebil-
diği tek bir projesi vardır; o da Recep Tay-
yip Erdoğan’ı indirmektir. Eee… Diyelim ki 
bunu başardınız ve yönetimi devraldınız, 
peki siz millete ne vaat ediyorsunuz? Tüm 
milletimden rica ediyorum, muhalefetten 
birileri karşılarına geçip kendilerinden oy 
istediğinde, onlara şunları sorsunlar: Siz 
ülkeye hangi büyük yatırımları yapacak-
sınız? Siz milli geliri büyütmek, ihracatı, 
istihdamı, büyümeyi artırmak için ne ya-
pacaksınız? Sizin eğitim, sağlık, adalet, 
tarım, enerji, konut alanlarında verilen 
hizmetleri daha ileriye taşımak için han-
gi projeleriniz var? Evet, herkesten rica 

ediyorum, lütfen karşınıza geçip, Recep 
Tayyip Erdoğan’a hakaret etmekten başka 
söz söyleyemeyenlere bu soruları sorun. 
Eğer, sizi gerçekten tatmin eden cevaplar 
verirlerse, açık söylüyorum, tercihinizi de 
onlardan yana kullanın. Çünkü biz, bu ül-
kenin ve bu milletin daha ileriye gitmesin-
den ancak memnun oluruz. 

Ama ülkemizdeki muhalefetin öyle bir 
derdi yok. Bunlar ömürleri boyunca beda-
vacılığa alışmışlar. Kendileri milletten yüz 
bulamayınca, birileri gelmiş darbe yapmış, 
muhtıra vermiş, cunta kurmuş, milli ira-
denin temsilcilerini yıkıp, iktidarı bunlara 
teslim etmiş. Şimdi o devirler artık geride 
kaldı. Geçtiğimiz 16 yıl boyunca, hükü-
metimizi demokratik olmayan yollarla sı-
kıntıya sokan her gelişme karşısında nasıl 
heyecanlandıklarına, nasıl ellerini ovuş-
turduklarına bizzat şahit olduk. Allah’ın 
yardımı, milletimizin desteğiyle biz bütün 
bu badireleri geride bıraktıkça hırçınlıkları 
arttı. 15 Temmuz gecesi milletimiz sokak-
larda, meydanlarda darbecilerle mücadele 
ederken, bunların başındaki zat tankların 
eşliğinde güvenli bir eve çekiliyor, bun-
ların destekçileri de sokaklardan geçen 
tankları alkışlıyordu. Ertesi gün, darbenin 
başarısızlığa uğraması, en az FETÖ’cüler 
kadar bunları da üzdü. Yenikapı’ya ite kaka 
gelmek zorunda kaldı ama 15 Temmuz’a 
“Kontrollü darbe” diyerek, kısa sürede ger-
çek yüzünü gösterdi. 

Bugün karşımızda oluşan bloğun en bü-
yük özelliği, demokrasi sicilinin bozuk 
olmasıdır. Türkiye’de darbecilere, terör 
örgütlerine, ihanet şebekelerine “Eskiden 
şöyleydi, böyleydi” cingözlüğüne sığınma-
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dan “ama”sız, “fakat”sız karşı çıkmayan hiç 
kimse demokrasiyi ağzına alamaz, milli 
iradeyi ağzına alamaz. Bunlar terör örgü-
tünü allayıp pullayıp demokrasi diye, öz-
gürlük diye, hak-hukuk diye pazarlamaya 
çalışıyorlar ama benim milletim bu numa-
raları yemez. Bu tür ayak oyunları eskide 
kaldı. Bakınız, geçtiğimiz hafta, CHP’nin 
15 milletvekili istifa edip bir sözde partiye 
geçtiler. Sonra, o sözde parti bu milletvekil-
lerini istemedi, garipler öylece ortada kala-

kaldılar. Bu milletvekillerinin akıbetinden 
haberi olan var mı? Böyle bir oyuna niye 
ihtiyaç duyuldu, bu kadar insanın onuruy-
la niye oynandı, sonra bu garipler niye or-
tada bırakıldı, açıkçası biz anlamadık. 

Mısır Çarşımız tüm İstanbullulara ve es-
nafımıza hayırlı olsun. Mısır Çarşısı bizim 
adeta kervansarayımızdır, burada ne arar-
san bulunur. 

Ya Allah Bismillah.
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Sevgili Kayserililer, sağlık camiamızın kıy-
metli mensupları, kıymetli işçi, emekçi 
kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, sev-
giyle selamlıyorum. Bu anlamlı tören ve-
silesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum. 

Hamdolsun hastanenin temelini atmıştık, 
bugün de açılışını yapıyoruz. Attığımız te-
meller yerinde kalmadı, yükseldiler, işte 
görüyorsunuz… Belediye Başkanlığımdan 
bu yana, bu muhteşem hastaneler en bü-
yük rüyalarımdan biriydi. Bu hastaneler-
den birini daha şimdi Kayseri’de açıyoruz. 

Kayseri Şehir Hastanesi Açılış Töreni | Kayseri | 05 Mayıs 2018

Selçuklu’nun Bu Kadim Şehrini 
Önemli Bir Çekim Merkezine 

Dönüştüreceğiz 
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Az önce gerçekten muhteşem bir atmosfer-
de, tam bir miting havası içerisinde İl Kadın 
Kolları Kongremizi gerçekleştirdik. Kongre-
miz vesilesiyle hem Kayserili kardeşlerimiz-
le hasret giderdik, hem de 24 Haziran seçim-
leri öncesinde bir birbirimize olan aşkımızı, 
sevdamızı yeniden perçinledik. Gerek bura-
da gördüğüm coşku, gerekse kongremizde 
şahit olduğumuz birlik ve beraberlik bize 
geleceğimiz adına çok büyük umut veriyor. 
Ben 24 Haziran’da Kayseri’nin inşallah re-
kor tazeleyeceğine inanıyorum.

Maşallah Kayseri, bugün yine kabına sığ-
mıyor. Kayseri’ye her gelişimizde farklı bir 
heyecana şahitlik ediyoruz. Sanayide, tica-
rette, eğitimde, tarımda ve turizmde İç Ana-
dolu Bölgemizin amiral gemisi olan Kayseri, 
hamdolsun her gün başarı çıtasını daha da 
yükseklere taşıyor. Bugün Kayserili ihracat-
çılarımız Afrika’dan Asya’ya, Avrupa’dan 
Amerika’ya kadar dünyanın dört bir ucuna 
bu toprakların ürünü olan, üzerinde “Made 
in Türkiye” yazan ürünler satıyor. Aynı şekil-
de kayak turizmi başta olmak üzere turizm 
alanında da şehrimizin ciddi bir atılım ham-
lesi içinde olduğunu görüyoruz. Erciyes’in 
ünü sadece ülkemizde değil, özellikle Orta-
doğu ve Körfez bölgesinde daha çok yayılı-
yor. İnşallah tanıtım çalışmalarıyla, altyapı 
hizmetleriyle, teşvik ve desteklerle, hayata 
geçireceğimiz yeni projelerle Kayseri’nin bu 
yönünü daha da güçlendireceğiz. Selçuklu-
nun bu kadim şehrini her açıdan önemli bir 
çekim merkezi yapacağız.

Değerli kardeşlerim,

Bugün işte bu yönde kritik bir adım atı-
yoruz. Şehrimizin cazibesini artıracak, 

Kayseri’nin başarı zincirine yeni bir halka 
ekleyecek çok önemli bir projeyi hayata ge-
çiyoruz. Ülkem ve milletim için en büyük 
hayallerimden olan Şehir Hastanelerinin 
yeni bir kampüsünü bugün burada hizme-
te açıyoruz. Biliyorsunuz bu zamana kadar 
Yozgat, Isparta, Mersin ve Adana olmak 
üzere toplamda 4 adet şehir hastanesini 
hizmete sunmuştuk. Bugün de 5’inci Şehir 
Hastanemizi ülkemize kazandırıyoruz. İn-
şallah yılsonuna Ankara-Bilkent, Manisa, 
Elâzığ, Eskişehir Şehir Hastanelerini hiz-
mete almayı planlıyoruz. Kamu-Özel or-
taklığının en güzel örneklerinden olan ve 
3 yıldan daha kısa sürede tamamlanan bu 
muazzam eserin, şehrimize ve bölgemize 
hayırlı olmasını diliyorum.

Bu hastaneleri Kılıçdaroğlu için de yaptık. 
Gelsin bu hastaneleri bir görsün. Sayın Kı-
lıçdaroğlu, yaptığımız yollardan, Osman 
Gazi Köprüsünden, Avrasya Tünelinden, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsünden geçmeyi 
ihmal etme. 

Mühendisinden işçisine, müteahhidinden 
mimarına, amirinden memuruna kadar 
Kayseri Şehir Hastanesi’nin Kayserimize 
kazandırılmasında emeği geçen herkesi teb-
rik ediyorum. Burada tedavi görecek hasta-
larımıza şimdiden Rabbim’den acil şifalar 
diliyorum. Kayseri Şehir Hastanesi, 1607 
yatak kapasitesi, 466 bin 400 metrekare ka-
palı ve 281 bin 500 metrekare açık alanıyla, 
şu ana kadar açılan şehir hastaneleri ara-
sında en büyüğü... Dört ana hastane binası 
ile fizik tedavi ve adli tıp birimlerinden olu-
şan hastanemizde 413 poliklinik odası, 253 
yoğun bakım ünitesi ile 43 ameliyat masa-
sı mevcut… Bunun yanında Kayseri Şehir 
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Hastanesinde 10’u erişkin ve 10’u çocuk 
olmak üzere toplam 20 yataklı Kemik İliği 
Tranplantasyon merkezi de var. 

Bu Hastane, Şehrimizi Sağlık 
Alanında En Üst Lige Taşıyor

Biliyorsunuz bizim inancımıza göre her 
hastalık aynı zamanda bir imtihan vesilesi-
dir. Derdi de, dermanını da veren Allah’tır. 
Hastalık ne kadar basit, ne kadar küçük, ne 
kadar arızî de olsa hasta ve yakınları için 
gerçekten çok zordur. Kayseri Şehir Hasta-
nesiyle, biz bu zorluğu, bu sıkıntılı, meşak-
katli dönemi hastalarımız ve yakınları için 
büyük oranda hafifletmiş oluyoruz. Bu 
amaçla, kampüste 3 bin 200 araçlık kapa-
lı, 200 araçlık açık otoparkın yanı sıra he-
likopter pisti bulunuyor. Acil durumlarda 
helikopter ambulansla getirilen hastalar 
doğrudan ameliyathaneye veya yoğun ba-
kım odalarına alınabiliyor. Hastane bün-
yesinde oluşturulan ve 7/24 görev yapa-
cak olan çağrı merkezi, her türlü aksaklık 
ve ihtiyaç durumunda anında müdahale 
edecek. Her açıdan göz dolduran bu tesis 
Kayseri’nin yanı sıra sağlık alanında bölge-
nin de ihtiyacını karşılayacak. Sivas, Nev-
şehir, Kırşehir ve Niğde gibi çevre illerden 
gelen kardeşlerimiz, hastane hastane do-
laşmadan tüm sağlık sorunlarını burada 
giderebilecek.

Bu hastane şehrimizi sağlık alanında en 
üst lige taşıyor. Şehir Hastanesinin hiz-
mete girmesiyle birlikte Kayseri, sadece 
ihracat ve üretimin başkenti değil, aynı 
zamanda sağlığın da, sağlık turizminin de 
merkezi oluyor. Toplam yatırım bedeli 430 
milyon avro olan bu muhteşem eserin şeh-

rimize ve Kayserili hemşerilerimize hayırlı 
olmasını diliyorum.

Değerli kardeşlerim,

15 yıl önce söz verdiğimiz gibi ülkemizi 
sağlık, emniyet, adalet ve eğitim sütunla-
rı üzerinde yükseltmeye devam ediyoruz. 
Şimdiye kadar bu hedeflerimiz doğrultu-
sunda çok önemli adımlar attık. Şöyle son 
15 yılın muhasebesini yaptığımda en başa-
rılı olduğumuz sahalardan birinin sağlık 
olduğunu görüyorum. Az önce Sayın Baş-
bakanımız bu alanda yapılan yatırımları 
genel hatlarıyla anlattı. Türkiye’nin geride 
bıraktığımız 15 yılda nereden nereye gel-
diğini açıkça ortaya koydu. Sizler zaten bu 
büyük dönüşümü çok yakından biliyorsu-
nuz. Eski Türkiye ile Yeni Türkiye arasın-
daki farkı sizler çok net bir şekilde görü-
yorsunuz. 

Bu kalkınma hamlesinin kesintiye uğrama-
sına fırsat veremeyiz. Bunun için 24 Hazi-
ran seçimleri büyük önem taşıyor. Kayseri 
bugüne kadar bizi hiçbir zaman yalnız bı-
rakmadı. Ülkemizin tüm karar anlarında 
Kayserili vatandaşlarımız partisine sahip 
çıktı, çok güçlü destek verdi. İşte en son 16 
Nisan halkoylamasında da Kayserili kar-
deşlerim yüzde 68 EVET oranıyla tarihi 
bir başarıya imza attı. Sizler bu tercihinizle 
Türkiye’nin önünde umut ve istikrar dolu 
taze bir yol açtınız. Şimdi bu süreci hita-
ma erdirmemiz gerekiyor. Şimdi bu süreci 
yeni bir rekorla taçlandırmamız gerekiyor. 
Benim bildiğim Kayserili hiçbir işi yarım 
bırakmaz… Benim tanıdığım Kayserili hiç-
bir işini şansa, tesadüfe bırakmaz. 
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2007’de “Bismillah” diyerek ilk adımını 
attığımız, 16 Nisan’da bir üst aşamaya ta-
şıdığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemini, 24 Haziran’da tüm kurum ve 
unsurlarıyla devreye alıyoruz. Daha şimdi-
den birileri bu hakkınızı elinizden almaya 
çalışıyor. Ülkenin ve milletin geleceği için 
tek bir proje dahi ortaya koyamayanlar, 
bakıyorsunuz seçimlerde eski Türkiye’yi 
geri getirmekten, eski sisteme dönmekten 
bahsediyorlar. İkballerini ve koltuklarını 
eski köhne sistemin boşluklarına borçlu 
bu kesimler, milleti mümeyyiz olarak gör-
müyor. Ancak bilmiyorlar ki “Eski hâl mu-
hal; ya yeni hâl ya izmihlal.” Türkiye, artık 
geri döndürülemez bir yola girmiştir. On 
yıllardır sorun, kriz ve kaos üreten mevcut 
yapının devam etmesi veya geri getirilmesi 
mümkün değildir.

Birileri fesat üretmeye başladılar, ne di-
yorlar? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
oyumuzu Cumhurbaşkanımıza verece-
ğiz, ancak Partamento seçimlerinde AK 
Parti’ye oy atmayacağız… 24 Haziran’da 
bu fitnecilere gereken cevabı vermeye var 
mıyız? Oylarımızı böldürtmeyeceğiz değil 
mi? Cumhurbaşkanlığında da, Parlamen-
toda da bizim oylarımız Cumhur İttifakına 

gidecektir. Ki eğer Parlamentoda güçlü bir 
grubumuz olmazsa, zayıf kalırız ve o za-
man hizmetleri istediğimiz gibi veremeyiz. 

Ülkemizin eski sistemle, eski düzenle kay-
bedecek tek bir anı yoktur. Türkiye, bu tür 
malayani işlerle oyalanmak yerine, 2023 
hedefleri doğrultusunda hızla ilerlemek, 
2053 ve 2071 vizyonunun altyapısını kur-
mak zorundadır. İnşallah 24 Haziran se-
çimleri de bu yönde bir kırılma anı, bir dö-
nüm noktası olacaktır. Ben 24 Haziran’da 
AK Parti’nin kalesi olan Kayseri’ye güveni-
yorum. Sizlerden eski Türkiye sevdalıları-
na sandıkta şöyle esaslı bir ders vermenizi 
bekliyorum. Onlara bu ülkenin artık engel-
lemelere, sabotajlara, krizlere, vesayetçile-
rin hırslarına tahammülünün kalmadığını 
göstermenizi istiyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
Kayseri Şehir Hastanemizin sizlere ve mil-
letimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bir kez daha bu muhteşem eserin ülkemi-
ze kazandırılmasında emeği geçenleri teb-
rik ediyor, kutluyorum.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
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Kıymetli misafirler, vakıflarımızın değerli 
temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hürmetle selamlıyorum. Bu anlamlı tören 
münasebetiyle sizleri Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde, bu gazi mekânda misafir et-
mekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. 

‘’Vakıf kuran kadınlar’’ temasıyla 07-12 
Mayıs tarihleri arasında tertip edilen Vakıf 
Haftanızı kutluyor, hayırlara vesile olması-

nı diliyorum. Bu hafta dolayısıyla düzen-
lenecek etkinliklerin güçlü vakıf geleneği-
mizin, bilhassa da kadınlarımız tarafından 
kurulan vakıfların daha iyi anlaşılmasına 
ve yaşatılmasına, inşallah katkı sağlayaca-
ğına inanıyorum.

Kadınlarımızın eğitim, sağlık, din ve kül-
tür alanında hayata geçirdiği vakıflar, 
yüzyıllardır Müslümanların ayak bastığı 
topraklara âb-ı hayat oluyor. Divriği Ulu 

Yerli ve Milli Anlayış, Kültür-
Sanatta da İdealimiz Olmalıdır

 Vakıflar Haftası ve Restorasyonu Tamamlanan  
250 Eserin Toplu Açılış Töreni | Ankara | 8 Mayıs 2018
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Camiinden Mardin Hatuniye Medresesine, 
Ankara’da Melike Hatun Camiinden Kay-
seri Gevher Nesibe Şifahanesine, Kudüs’te 
Hürrem Sultan İmarethanesinden Mekke-
Medine ve Mısır’daki Gülnuş Emetullah 
Camii, Çeşme ve Hastanesine binlerce eser, 
coğrafyamızın dört bir köşesinde halen in-
sanlığa hizmet veriyor. Ben bu vesileyle, 
“İnsanların en hayırlısı onlara faydalı olan-
dır” emrini kendilerine şiar edinerek vakıf 
kuran, hayır yapan, geride insanlığa fayda-
lı eserler bırakan bütün vakıf sahiplerine 
teşekkür ediyor, beka âlemine irtihal eden-
lere ise Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Elbette vakıf kurmak, eser inşa etmek ka-
dar bunları yaşatmak, gelecek nesillere en 
güzel şekilde teslim etmek de önemlidir. 
İlk vakıf sahibinin biz kullanıcılar üzerin-
de hakkı vardır. Her vakfiye aynı zamanda 
bizlere tevdi edilmiş bir emanettir. Ema-
nete sahip çıkmak ise bizim inancımızın, 
itikadımızın bir gereğidir. Bu açıdan hepi-
mizin vakıf eserlerine ihtimam göstermesi, 
onları koruması ve elbette vakıf senetlerine 
mütenasip bir şekilde kullanması şarttır.

Ancak bu konuda yakın zamana kadar 
çok iyi bir imtihan verilmediğini görüyo-
ruz. Ülkemiz maalesef bir dönem vakıf 
eserlerinin korunması noktasında büyük 
ihmalkârlıklara, hatta ihanete varan ay-
mazlıklara şahit olmuştur. Özellikle Tek 
Parti CHP’si döneminin bu meselede sa-
bıkası kabarıktır. Türkiye’nin bu talihsiz 
yıllarında pek çok vakıf eseri talan edil-
miş, gasp edilmiş, kaderiyle baş başa bı-
rakılmıştır. Tarihiyle, kültürüyle, milletin 
kadim değerleriyle kavgalı bu zihniyet, 
ecdadın emanetine de ihanet etmiştir. 

Asırlara meydan okuyan yüzlerce cami sa-
tılmış, kiraya verilmiş, ya da müze, depo, 
ahır olarak kullanılmıştır. Kimi yazarlar 
bu dönemde kapatılan cami sayısının kayıt 
altına alınandan çok daha fazla olduğunu 
ifade ediyor.

Ecdat mirasına, bilhassa da vakıf eserle-
rine yönelik bu hınç kültürünün altında 
yatan temel sebep ise ideolojik bağnazlık-
tır. Bu bağnazlığın bir sonucu olarak Tek 
Parti döneminde binlerce yıla sâri kültür 
hazinemiz, “Bir gerilik numunesi” olarak 
yaftalamıştır. Aynı çevreler, kıymetini bi-
lemedikleri bu mirasın “Kat’î bir tasfiyeye 
tâbi” tutulması gerektiğine inanmışlardır. 
Arapça ezanı “Yobazlık emaresi” olarak 
gören, bunun için de 18 yıl boyunca sema-
larımızdan eksik edenler, camileri de “İhti-
yaç fazlası” bahanesiyle satışa çıkarmışlar-
dır. Bu satış furyasından maalesef, “Okkası 
3 kuruşa Bulgaristan’a satılan” Osmanlı ar-
şivleri nasibini almıştır. Çoğu birbirinden 
değerli arşiv belgelerinden oluşan sözüm 
ona hurda kâğıtlar, bugün Sofya Kütüpha-
nesinin en nadide, en muteber eserlerini 
oluşturuyor. Kıymeti kendinden menkul 
bir çağdaşlık adına hurdaya çıkarılan o 
kâğıtlar, Osmanlı tarihine ışık tutan belge-
ler olarak baş tacı ediliyor.

Medeniyetimizin İhyası 
İçin, Teknolojinin İmkânları 
Kullanılmalıdır

Ülkemizden talan edilmiş ecdat yadigârlarına 
Avrupa’nın birçok ülkesinde de rastlıyoruz. 
Ecdadın emaneti olan eserlerinin nasıl taru-
mar edildiğini gördükçe, inanın yüreğimiz 
parçalanıyor. Geçmişi ülkemizle mukayese 
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kabul etmeyecek kadar kısa ülkelerin, 50-100 
senelik eserlerine gösterdikleri ihtimama şa-
hit oldukça, üzüntümüz bir kat daha artıyor. 
Yurt dışı seyahatlerimiz bize, diğer hususlar 
yanında, Tek Parti zihniyetinin ülkemize ver-
diği zararların boyutlarını da gösteriyor. Ta-
rihten intikam almayı, milleti zorla-baskıyla 
dönüştürmeyi hedefleyen bu anlayışın milli 
bünyemize verdiği tahribatı daha iyi idrak 
ediyoruz. Bu seyahatler vesilesiyle Tek Parti 
diktasının kültürde, eğitimde, siyasette, sos-
yal ve beşeri alanlarda ne kadar büyük bir 
enkaz bıraktığını daha iyi görmüş oluyoruz.

Kardeşlerim,

Dünyanın giderek kültürel bir çoraklaşma-
ya maruz kaldığı şu dönemde, ancak geç-
mişten gelen bir medeniyet birikimi ve ge-
leceğe ilişkin bir medeniyet tasavvuru olan 
toplumlar özgünlüklerini koruyabilirler. 
Bunu başaramayanlar ise, milyarları bu-
lan insan toplulukları arasında kaybolup 
gideceklerdir. Biz, hem kadim bir medeni-
yet birikimine sahip, hem de güçlü mede-
niyet tasavvurumuzu hala kaybetmemiş 
bir milletiz. Elbette medyanın, iletişimin, 
internetin, popüler kültürün bünyemizde 
yol açtığı ağır hasarların farkındayız. Buna 
rağmen umutluyuz. Çünkü, sahip oldu-
ğumuz hazine öylesine büyük ve öylesine 
hacimli ki, biraz önce de ifade ettiğim gibi, 
tüm yağmalara, tüm tahriplere rağmen, 
hala bizi ayakta tutmaya gücü yetiyor. 

Medeniyetimizin müdafaası ve ihyası için 
çözüm teknolojiyle savaşmak değil, tek-
nolojinin imkânlarını kullanmaktır. Ar-
şivlerimizden kütüphanelerimize, müze-
lerimizden mahalli değerlerimize kadar 

medeniyetimizin tüm maddi varlıklarını, 
teknolojinin yardımıyla kayıt altına alı-
yor, herkesin bilgisine sunuyoruz. Tarihi-
mize ve kültürümüze yönelik akademik 
ve popüler çalışmalar giderek artıyor. Te-
levizyon dizilerinden sinema filmlerine, 
romanlardan bilgisayar oyunlarına kadar 
tüm mecralarda, bu konuda adeta bir yarış 
olduğunu görüyoruz. Mimariden giyime 
kadar pek çok alanda geleneksel sanatları-
mızın etkisinin giderek daha çok hissedil-
diğine şahit oluyoruz. 

Buna rağmen, hala çok önemli bir eksiği-
miz var. Bu da, eğitim sistemimizin müf-
redatını, medeniyet, tarih ve kültür şuuru 
verecek şekilde oluşturmakta yaşadığımız 
sıkıntıdır. Başka toplumlar, başka devlet-
ler, olmayan tarihlerinden efsaneler üretip 
çocuklarını bunların etrafında toplarken, 
biz varolan hazinelerimizi kullanamıyo-
ruz. İnşallah yeni dönemde en büyük he-
deflerimizden biri, çocuklarımıza, işte 
böyle bir şuuru aşılayacak eğitim sistemi-
mizi, hem içeriği, hem fiziki altyapısıyla 
kurmaktır. Bu doğrultuda, okullarımızın 
tefrişinden öğretmenlerimizin niteliğine 
kadar, her hususta atmamız gereken çok 
adım bulunuyor. 

Aynı şekilde, kültür-sanat politikalarımı-
zı, medeniyet tasavvurumuzun lokomotifi 
haline dönüştürme konusundaki kısırlı-
ğımızı da süratle aşmak durumundayız. 
Kendi ülkesine, kendi toplumuna, kendi 
tarihine, kendi medeniyetine, bırakınız 
destek ve öncü olmayı, husumet besleyen 
bir kültür-sanat ikliminin bizi götüreceği 
yer, küresel popüler kültüre teslimiyettir. 
Yerli ve milli anlayış, her konuda olduğu 
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gibi, kültür-sanatta da idealimiz olmalıdır. 
Dünyanın tüm önemli kültür-sanat eserle-
rinin, buram buram yerli ve mili esintiler 
taşıdığını görürüz. Dünyayı etkileyen Rö-
nenans Avrupa’sının mimarisi bunun bir 
örneğidir. Merhum Cengiz Aytmatov’un, 
her biri dünya klasiği haline gelen eser-
lerinin, Kırgız kültürü içinde yeşerdiğini 
biliyoruz. Dostoyevski ve Tolstoy’un Rus, 
Shakespeare İngiliz, Viktor Hugo’nun 
Fransız kültürü temalı eserlerinin her biri 
dünya klasiği değil midir? Öyleyse, biz de, 
kendi kültürümüzün içinden filizlenen ev-
rensel ürünler ortaya çıkartabiliriz. Yeter 
ki, yıllarca bizi içinde boğmaya çalıştıkları 
komplekslerimizden kurtulup, kendimiz 
olabilelim. İnanın bana, gerisi çok kolay-
dır. Biz, 16 yıldır bunun için çalıştık. Ba-
şardıklarımız oldu, başaramadıklarımız 
oldu, ama mücadeleden asla vazgeçmedik, 
vazgeçmeyeceğiz. 

Arşivlerimiz Açık, Yüreğiniz 
Yetiyorsa Bunları İnceleyin

Değerli kardeşlerim,

2002, pek çok hususta olduğu gibi vakıf 
geleneğimizin ihyası, ecdat mirasına sahip 
çıkılması açısından da bir dönüm noktası-
dır. Bu tarihten itibaren gerek yurt içinde, 
gerekse yurt dışında vakıf eserlerine sahip 
çıkmanın gayreti içerisinde olduk. 2002 yı-
lından önceki 10 yıllık dönemde sadece 46 
kültür varlığının restorasyon veya onarımı 
yapılırken, biz son 16 yılda 5 bin 60 tane 
kültür varlığının restorasyon ve tamirini 
yaptık. Bu rakam, önceki döneme göre tam 
110 katlık bir artışa tekabül ediyor. Yıllarca 
kapalı kapılar ardında kalmış 10 milyondan 

fazla belgeyi, titiz çalışmalar neticesinde 
gün ışığına çıkardık. Uzun dönem mahzen-
lerdeki tozlu raflara mahkûm edilen mil-
yonlarca eser, bugün sayılarını 4’den 11’e 
yükselttiğimiz modern vakıf müzelerinde 
insanlarımızın istifadesine sunuluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin arşivi ta-
mamıyla incelemeye açılmıştır. Cumhur-
başkanlığı arşivi de incelemeye hazırdır. 
Yüreği yeten varsa gelsin… Özellikle sözde 
Ermeni soykırımı iddiasında bulunanlara 
şu çağrıyı yapıyorum: Arşivlerimiz açık, 
yüreğiniz yetiyorsa bunları inceleyin. Ama 
bunlar dünyadaki diasporalarıyla birlikte, 
Türkiye’nin aleyhinde kampanyalar yürüt-
mekten başka bir şey yapmıyorlar. 

Sadece yurt içinde değil, gönül coğrafya-
mızın farklı köşelerinde de pek çok ecdat 
yadigârını buluyor, restore ediyor, ayağa 
kaldırıyoruz. Şu ana kadar Kırım, Macaris-
tan ve Yemen olmak üzere 3 ülkede bulunan 
vakıf kültür varlıklarının envanter çalışma-
sını tamamladık. Saraybosna’da harabe hal-
deki İsa Bey Hamamı ve Gradişka’da Derviş 
Hanım Medresesi’ni restorasyonunu ya-
parak hizmete açtık. Savaş yıllarında yerle 
bir olan Foça’daki Alaca Camisi ve Çayni-
çe’deki Sinanbey Camisinin rekonstrüksi-
yon çalışmaları halen devam ediyor. Aynı 
şekilde Saraybosna’daki Başçarşı Camii 
ve Travnik Alaca Camii ile Banyaluka’daki 
Arnavudiye Camii’nin restorasyonu sürü-
yor. Makedonya’nın Manastır şehrinde 100 
yıldır kapalı ve tamamen harabe durumda 
bulunan Haydar Kadı Camisini de ayağa 
kaldırdık. Ohri Ali Paşa Camisinin restoras-
yonu, Üsküp İsabey Camisi ve müştemilatı, 
Yahya Paşa Camisi ve Manastır Hacı Mah-
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mut Bey Camisinin de proje işleri devam 
ediyor. Kosova, Cakova’daki Hadım Süley-
man Ağa Kütüphanesinin rekonstrüksi-
yonunu tamamlayarak hizmete hazır hale 
getirdik. Mitroviça’da Müezzin Hoca Ca-
mii, Priştina’da Alâeddin Bey, Pirinaz, Bu-
zağı Camileri ile Vıçıtırın’daki Gazi Ali Bey 
Camisinin proje çalışmaları ise sürüyor. 
Lefkoşa’da Dükkânlar Önü Camii’nin res-
torasyonu devam ederken, Selimiye Camisi 
ve Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camile-
rinin ise projeleri hazırlanıyor. Sırbistan 
Novi Pazar’da bulunan İsa Bey Hamamının 
proje çalışmaları devam ediyor. Arnavutluk 
İşkodra Kurşunlu Camii’nin işbirliği pro-
tokolünü hazırladık, muhataplarımızın da 
onayından sonra hemen ihalesine çıkıyo-
ruz. Benzer gurur tablolarına şehitlerimizin 
kabirlerinin bulunmasından, yurtdışına ka-
çırılan eserlerin tekrar ülkemize iadesine 
kadar birçok alanda şahit oluyoruz. 

Kıymetli dostlarım,

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçek-
leştirdiğimiz bu anlamlı töreni, emanete 
sahip çıkma noktasında sergilediğimiz 
hassasiyetin en güzel nişanesi olarak de-
ğerlendiriyorum. Ülkemizin 7 bölgesin-
deki 250 vakıf eserini özüne, ruhuna ve 
kullanım amacına uygun şekilde restore 
eden Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü teb-
rik ediyorum.

Restore edilen 250 eser arasında camiler, 
mescitler, kütüphaneler, yurtlar, köşkler, 
türbeler, tekkeler; han, hamam, kervan-
saraylar yanında kiliseler, havralar da bu-
lunuyor. Bu 250 restorasyonun içerisinde 
bölücü örgütün saldırılarında büyük zarar 

gören Nusaybin Zeynel Abidin Camii ve Di-
yarbakır Sur Ermeni Protestan Kilisesi de 
yer alıyor. Ülkemizin farkı şehirlerindeki 
ibadet mekânlarının hiçbir ayrıma, hiçbir 
ötekileştirmeye maruz bırakılmadan sa-
hiplenilmesi, bizim diğer inanç mensup-
larına bakış açımızı göstermesi açısından 
çok önemlidir. Bu tavır, özellikle aziz di-
nimizi kendi sapkın ideojilerine alet eden 
DEAŞ, FETÖ, BOKO HARAM gibi eli kanlı 
terör örgütlerine verilmiş en güzel cevaptır.

Kur’an-ı Kerim ile İlgili Bu 
İfadeleri Kullanmak Sizin 
Haddinize mi?

Ey Fransa’nın aydınlık geçinen karan-
lık yüzleri!.. Siz, Kur’an’ı Kerim’den bazı 
ayetlerin çıkarılmasını talep ediyorsu-
nuz. Bizim medeniyetimizde İncil’den, 
Zebur’dan, Tevrat’tan bazı yerlerin çıkar-
tılması gibi bir anlayış söz konusu değildir. 
Tam aksine semavi kitapların hepsini say-
gın buluruz, onların üzerinde de herhangi 
bir spekülasyona gitmeyiz. Kutsal kitabı-
mız Kur’an-ı Kerim ile ilgili bu ifadeleri 
kullanmak sizin haddinize mi? Zaten son 
zamanlarda sizler iyice dağıttınız. Cami-
lerimize saldırıyorsunuz, kundaklamalar 
yapıyorsunuz. Ama biz ülkemizde bir kili-
seye saldırılmasına asla müsaade etmeyiz. 
Sizin DEAŞ’tan hiçbir farkınız yoktur. 

Bizim inancımızda ibadethanelerin doku-
nulmazlığı vardır, hele hele kutsal kitapla-
rımızın... Hangi saikle olursa olsun bunu 
ihlal eden kimse, İslam’ın hükümlerine 
de karşı geliyor demektir. Öte yandan bi-
zim tavrımız, aynı zamanda batılı değer-
leri savunmak adına İslam’a saldıranları 
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koruyan, camileri ateşe verenlerin sırtını 
sıvazlayan kimi İslamofobik Avrupalı si-
yasetçiler için de ders olmalıdır, özellikle 
Sarkozy’ye.

Birkaç caninin katliamlarını Müslüman-
lara yamamaya çalışan faşistlerin anlayışı 
ile DEAŞ’lı teröristlerin insanlık dışı ideo-
lojileri aynı madalyonun iki yüzü gibidir. 
Zahirde düşman olan bu iki grup, aslında 
aynı amaca hizmet etmektedir. Bizim me-
deniyetimiz bu iki hastalıklı anlayıştan da 
beridir, uzaktır. Biz Avrupa’nın göbeğin-
de mescitleri kundaklayanlara nasıl kar-
şıysak, Suriye’de, Irak’ta kiliselere saldı-
ranlara da aynı şekilde karşıyız. Biz nasıl 
vatandaşlarımızın ibadet hürriyetini sa-
vunuyorsak, aynı şekilde tüm diğer inanç 
mensuplarının da ibadet özgürlüğünü sa-
vunuyoruz.

Atalar “Okumuş cahil, kara cahilden daha 
zararlıdır” diyor. Fransa’daki üç-beş ken-
dini bilmezin yaptığı son açıklamaları da, 
biz sadece cehaletlerinin yansımaları ola-
rak görüyoruz. Bu güruh ne mukaddes ki-
tabımızı, ne kendi tarihlerini, ne de inan-
dıklarını iddia ettikleri İncil ve Tevrat’ı 
biliyor. Biz muvazenelerini yitirmiş, aka-

demik, siyasi ve fikri olarak küflenmiş 
bu güruhun hezeyanlarını dikkate alma-
yacağız. Din, dil, inanç farkı gözetmeden 
mazlumlara sahip çıkmış bir medeniyetin 
mensupları olarak bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da hakkı, adaleti, bir 
arada barış içinde yaşama idealini savun-
mayı sürdüreceğiz. Meydanı ne DEAŞ’lı, 
FETÖ’cü sapkınlara bırakacağız, ne de İs-
lam düşmanı çevrelerin propagandaları-
na boyun eğeceğiz. Camilerimizle beraber 
diğer din mensuplarının ibadethanelerini 
de namusumuz bilecek, onları sonuna ka-
dar korumaya çalışacağız. Bugün minare-
den korkan, camilere izin vermek yerine 
Müslümanları küçük mescitlere mahkûm 
eden batılı dostlarımıza da, ibadet ve inanç 
hürriyetinin nasıl olması gerektiğini, işte 
bugün burada olduğu gibi, uygulamaları-
mızla göstereceğiz. Rabbim yar ve yardım-
cımız olsun diyorum.

Bu düşüncelerle sözlerimi bitirirken bir 
kez daha restorasyonu tamamlanan eserle-
rin hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri 
aslına uygun bir şekilde ülkemize ve mil-
letimize kazandıran herkese şükranlarımı 
sunuyorum. Kalın sağlıcakla… 



Yeni Türkiye Vizyonu | 2023’e Doğru-4

283

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 
kıymetli yöneticileri, iş dünyamızın değer-
li mensupları, hanımefendiler, beyefendi-
ler, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle selamlıyorum. 

Bugün burada, girişimcilik kültürümüzün 
mirasçısı, 21’inci yüzyılın Ahileri olan oda-
borsa camiamızla birlikte olmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 14-
15 Mayıs tarihlerinde yapılacak 74’üncü 
Genel Kurulu’nun, iş dünyamıza ve ülke-
mize hayırlı olmasını diliyorum. Bu çatı 
altındaki 10’uncu, 20’nci ve 30’uncu yılları 
dolayısıyla hizmet şeref belgesi takdim edi-
lecek birlik üyelerimizi tebrik ediyorum. 

Bu toplantı vesilesiyle iş dünyamızın vere-
ceği güçlü mesajların, ekonomimizle ilgili 

Faiz Konusunda  
Tezgâha Geliyoruz

TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni | Ankara | 11 Mayıs 2018
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olumsuz algılar oluşturmaya çalışanlara 
en güzel cevap olacağına inanıyorum. Asıl 
olan, iş dünyasının kalbinin attığı bu plat-
formdan çıkan mesajlardır. Ben sandığa, 
seçime, temsile inanan birisiyim. Üyeleri-
nizin oylarıyla sandıktan çıkan sizlerin her 
birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bizim gö-
zümüzde ülkemizin reel ekonomisini, üre-
timini, yatırımını, istihdamını, 81 ilimizin 
oda-borsa yönetim kurulu ve meclis baş-
kanları ile genel sekreterlerinden oluşan 
işte bu hazirun temsil ediyor. Bunun için 
bizi ne kur spekülatörleri, ne faiz lobisi, ne 
derecelendirme kuruluşu maskesinin al-
tında gizlenen Türkiye düşmanları ilgilen-
dirmiyor. Bizim bakacağımız tek yer, işte 
burasıdır, işte buradaki kardeşlerimizin 
yüreğidir, umududur, beklentisidir. 

Bugüne kadar ekonomide attığımız her 
adımı sizlerle istişare ederek attık. Her 
platformda sizlerin görüşlerini, taleplerini 
dinledik, ortak aklın gereği neyse onu yap-
maya gayret ettik. Reformlarımızın çoğu-
nun altında ortak imzamız var. Ülkemize 
karşı, son yıllarda giderek artan tüm saldı-
rıları da yine sizlerle birlikte göğüsledik. 
Çoğunluğu yurt dışı kaynaklı manipülas-
yonlarla Türkiye’yi hedeflerinden uzaklaş-
tırmaya çalışanların önünü bugüne kadar 
hep birlikte kestik. 

Onlar bizi küçültmeye çalıştı, biz hep bir-
likte Türkiye’yi büyüttük. Onlar bizi küçük 
dalgalarda boğmaya çalıştı, biz hep birlikte 
ülkemizi güvenli limanlara taşıdık. Onlar 
bizi üretimimizle, ihracatımızla, istihdamı-
mızla sıkıştırmaya çalıştı, biz hep birlikte 
yeni yollar, yeni yöntemler geliştirerek çı-
kış yolları bulduk. Yeri geldi, kefen para-

mızı dahi sermayemize eklemek zorunda 
kaldık, ama namerde fırsat vermedik. Yeri 
geldi, kan kustuk, ama “Kızılcık şerbeti iç-
tik” deyip, yolumuza devam ettik. Yeri geldi, 
hiç beklemediğimiz yerlerden hiç bekleme-
diğimiz darbeler yedik, ama asla yılmadık, 
yıkılmadık, umutsuzluğa kapılmadık. Hep 
birlikte sağlam durdukça, samimiyetle ça-
lışmaya devam ettikçe, dirayetle hareket et-
tikçe, Rabbim önümüze sürekli yeni kapılar 
açtı. Bundan sonra da yine sizlerle kol kola, 
omuz omuza büyük ve güçlü Türkiye hede-
fine doğru yürümeyi sürdüreceğiz. 

Geçmişten bu yana birliğimizin genel ku-
rullarına ve önemli toplantılarına iştirak 
etmeye gayret gösterdim. Burada soludu-
ğum havaya, sizlerden gelen mesajlara, 
bizim sizlerle paylaştığımız hususlara çok 
önem veriyorum. 

Geçmişte ticaret yapmış, işletme kurmuş, 
almış-satmış, kazanmış-kaybetmiş birisi, 
yani sizlerden birisi olarak, buradaki his-
siyatı en iyi anlayabilecek kişilerden biri 
olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla, bu-
rayı aynı zamanda kendi çatım, kendi ku-
ruluşum, kendi evim olarak görüyorum. 
Burada farklı fikirlerden, farklı meşrepler-
den, farklı kökenlerden, farklı inançlardan 
arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Bu 
farklılıklar bizim zaafımız değil, gücümüz-
dür. Aynı evde yaşayanlar nasıl kardeşse, 
sizlerin her birini de kardeşim olarak ka-
bul ediyorum. Kardeşin kardeşe bakışı 
neyse, bizim sizlere bakışımız da aynıdır. 
Sizlerin sevinci bizim sevincimiz, sizlerin 
sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Sevinçlerimi-
zi birlikte paylaşacak, sıkıntılarımızı bir-
likte çözeceğiz. 
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Seçime Gittiğimiz Halde,  
Türkiye Kabına Sığmayacak

Sevgili dostlar, 

Ekonomi nazik bir alan… Biz, söylentilere, 
dedikodulara, yalanlara, çarpıtmalara çok 
açık olan ekonomiye ne derece titizlikle yak-
laşıyorsak, birileri de inatla ve ısrarla o de-
rece hoyrat şekilde üzerine çullanıyor. Son 
günlerde, yine böyle bir hoyratlıkla karşı 
karşıyayız. Tamamen küresel ekonomide ya-
şanan dalgalanmaların yansıması olan ge-
lişmeleri, sanki felaket habercisi gibi takdim 
eden bazı çevreler, sizleri ve milletimizi hu-
zursuz etmek için var güçleriyle çalışıyorlar. 

Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında 
ön sıralarda yer alıyor. Az önce Sayın Baş-
bakan da söyledi, ülke olarak 2017’de 7,4 
büyüdük. Büyümede dünyada 1 numarayız. 
OECD ülkeleri arasında ise 2 numarayız. Bü-
yümede bu kadar başarılı olan bir ülke için 
kredi derecelendirme kuruluşlarının ne söy-
lediklerinin fazla bir önemi yok. Bu kuru-
luşlar cambaz… Bunlar, batmış-bitmiş olan 
Yunanistan’ın puanını 4 derece birden yük-
seltmedi mi? Yunanistan’a bunu yapan kre-
di derecelendirme kuruluşları, Türkiye’ye 
de hep olumsuz puanlar verdiler. Zaten on-
larla artık çalışmıyoruz. Dolayısıyla bizimle 
ilgili not verme yetkileri de yok. 

Seçime gittiğimiz halde, Türkiye inşallah 
kabına sığmayacak. Çok farklı bir ivmeyi 
yakalamış durumdayız. Bu durum birile-
rini ciddi manada rahatsız ediyor. Petrol 
fiyatlarının 40 dolarlar düzeyinden 80 do-
lara doğru gittiği, küresel finans akışında 
ciddi bir daralmanın yaşandığı bir dönem-

de elde ettiğimiz bu sonuçlar, geleceğimiz 
için hepimize ümit ve güven veriyor. 

Hani bir söz vardır; “Elle gelen düğün bay-
ram” derler. Türkiye, kendi içinde sağlam 
durduğu müddetçe, küresel düzeydeki 
olumsuzlukların üstesinden bir şekilde geli-
riz. Hatırlarsanız, 2008 küresel finans krizi 
sırasında ülkemiz için yine felaket senaryo-
ları yazanlar vardı. Biz çıkıp ne dedik? “Bu 
kriz Türkiye’yi teğet geçecek” dedik. Öyle 
oldu mu? Evet, öyle oldu. 2009’daki küçük 
sıkıntıyı, 2010’daki, 2011’deki rekor büyü-
melerle, fazlasıyla telafi ettik. Benzer bir 
durumu 15 Temmuz’da yaşadık. Bu ihanet 
girişiminin ardından Türkiye’nin ekonomi-
de nakavt olmasını bekleyenlere cevabımızı, 
G-20 içinde birinci, OECD içinde ikinci sıra-
da yer aldığımız bir büyüme oranıyla verdik. 

Şimdi, seçimi dillerine dolamışlar, onun 
üzerinden piyasaları tedirgin etmeye çalı-
şıyorlar. Bu seçimde ne mi olacak? Bundan 
önceki 12 seçim ve halkoylamasında ne ol-
duysa o olacak. Milletimiz sandığa gidecek, 
özgür iradesiyle tercihini yapacak, ortaya 
çıkacak sonuca da herkes rıza gösterecek. 
Demokrasinin güzelliği işte budur. Önem-
li olan kimin ne dediği değil, milletimizin 
sandıkta nasıl bir irade ortaya koyduğudur. 
Biz, bugüne kadar milletimizin iradesine 
hep inandık, güvendik, teslim olduk. Mil-
letimizin 24 Haziran’da tercihini yine istik-
rardan, güvenden, huzurdan, büyümeden 
yana kullanacağından en küçük bir şüphe-
miz yok. Sizin de olmasın. Çünkü benim 
milletim hep istikrar ve güven aradı. 24 
Haziran’da istikrar ve güvenin teminatının 
kim olduğunu da biliyor. İnşallah milletim, 
AK Parti’ye bu iktidarı yine verecek. 
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Ana muhalefet gibi kalkıp da, milletime “Bize 
oy vermeye mecbursunuz” diyemem. Eğer 
böyle bir söz söylersem, milletime saygısızlık 
etmiş olurum. Milletin iradesi satın alına-
maz. Birileri 15 milletvekilini bir yere gönde-
rebilir, biz bunları yapamayız. Bu tür olaylar 
geçmişte Güneş Motel’de de yaşanmıştı. 15 
milletvekili ağlaya ağlaya gittiler, güle oyna-
ya da geldiler. Türkiye’de garip şeyler oluyor. 
24 Haziran’da benim milletim tüm bu oyunu-
nu bozacak. Hesaplarınızı seçimin yapılacağı 
pazara göre değil, 2023 hedeflerimize göre 
yapın ve yolunuza devam edin. Emin olun, 
hiçbiriniz pişman olmayacaksınız. 

Dün partili gençlerimizle bir araya geldim. 
Onlardan, arkadaşlarına şunları anlatma-
larını istedim: Geçmişinizde bir Marmaray 
var mı? Geçmişinizde bir Avrasya Tüneli var 
mı? Geçmişinizde bir Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü var mı? Geçmişinizde bir Osman 
Gazi Köprüsü var mı? Geçmişinizde bir İs-
tanbul-İzmir Otoyolu var mı? Yok yok yok… 
Geçmişte 29 tane havalimanı vardı. Biz bu 
sayıyı 55’e çıkarttık. Çocukluğumuzda uçağa 
binemezdik, sırt üstü yatar havadan geçen 
uçakları seyrederdik. Ama şimdi artık benim 
vatandaşlarım istediği gibi uçağa binebiliyor. 

Faiz Her Kötülüğün Hem Anası, 
Hem Babasıdır

Değerli arkadaşlar,

Tabii, tüm bunları söylerken, ortadaki ger-
çeği de görmezden gelmiyoruz.

Madem piyasalarda bir tedirginlik var, öy-
leyse bunun teşhisini yapmak ve tedbirini 
almak bizim görevimizdir. Önceki gün Cum-

hurbaşkanlığı Külliyesinde, ekonomi yöne-
timinin tamamıyla bir araya geldik. Mevcut 
durumu masaya yatırdık. Hemen ertesi gün 
bu toplantının neticesini aldık ve döviz ku-
runda aşağı yönde bir oynama oldu. 

Biz ekonomide de kendi göbeğimizi kendi-
miz keseceğiz. 24 Haziran’da milletim gö-
revi tekrar bize verdiği anda, faiz belasıyla 
mücadeleden zaferle çıkacağız. Faiz her 
kötülüğün hem anası, hem babasıdır. Faiz, 
enflasyonun sebebidir. Dolayısıyla bizim 
faizi aşağıya çekmemiz lazım. Amerika, 
Japonya ve Avrupa ülkelerinde de faiz-enf-
lasyon ilişkisi böyledir, bize ne oluyor ya? 
Faizi yüksek tutmakla övünüyorlar. Bu ko-
nuda tezgâha geliyoruz. Faizleri 63’lerden 
yüzde 4’lere kara düşürmüştük. Ancak 
Batı’nın patlattığı Gezi olayları nedeniyle 
faizler biraz yukarılara çıktı. Görünen köy 
kılavuz istemez. Ama bunu arkadaşlarımı-
za bile anlatamadık. 

Ekonomi yönetimiyle yaptığımız toplan-
tıda; kısa, orta ve uzun vadeli bir takım 
tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. 
Bunlardan bir kısmı, zaten yürüyen süreç-
lerle ilgiliydi, onları hızlandırdık ve gere-
ken tadilatları süratle yaptık. Meclis’te gö-
rüşülen Varlık Barışı Kanunu, bunlardan 
biriydi. Sayın Başbakanımızın daha önce 
açıkladığı bir takım tedbirler vardı. İş yap-
ma kolaylığıyla ve teşviklerle ilgili yakın 
zamanda açıkladığımız düzenlemeleri bili-
yorsunuz. Bunlara ilave olarak, kamu ban-
kalarının öncülüğünde, gayrimenkul sek-
törünü hareketlendirmeye yönelik düşük 
faizli kredi uygulamasını dün başlattık. 
Kredi Garanti Fonunda mevcut kaynağın 
daha kolay bir şekilde kullanılabilmesi-
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ne yönelik çalışma kısa sürede sonuçlan-
dırılacak. Emeklilerimize bayramlarda 
verilecek ikramiyeler başta olmak üzere, 
dar gelirli kesimleri desteklemeye yönelik 
adımların da, ekonomiye olumlu yansıma-
ları olacaktır.

Biz bütün bu tedbirleri hayata geçirirken, 
para ve maliye politikalarındaki temel çiz-
gimizden kesinlikle taviz vermiyoruz. Gi-
dere yol açan tüm adımları, yeni gelir ka-
lemleriyle dengeleyerek, bütçe disiplinine 
bağlılığımızı sürdürüyoruz. 

Açık piyasa ekonomisi, Türkiye’nin vazge-
çilmezidir. Her ne yapılıyorsa, piyasa eko-
nomisi kuralları çerçevesinde yapılıyor ve 
bu şekilde devam edecektir. Türkiye’yi, sa-
dece mevcut kaynaklarımızla istediğimiz 
düzeyde büyütemeyeceğimizin farkında-
yız. Bunun için uluslararası yatırımcıları 
ülkemize çekmeye, ülkemizdeki yatırım-
cıları da yeni yatırımlara teşvik etmeye 
ihtiyacımız var. Sürekli istikrar ve güven 
ortamına vurgu yapmamızın sebebi, yatı-
rımcılara ülkemizin cazibesini göstermek 
içindir. Para, ürkektir; ancak kendini gü-
venli hissettiği yerlere akar. Elimizdeki 
imkânları, yatırım için yer arayan serma-
yeyi ülkemize yönlendirmek için kullan-
mak mecburiyetindeyiz. Burada sizin des-
teklerinize, yardımınıza ihtiyacımız var. 

Başka ülkelere yüzde 2’lik, yüzde 3’lük bü-
yümeler yetebilir, ama bize yetmez. Bizim 
yüzde 7’nin altına düşmeyen, hatta müm-
künse çift haneli rakamlara giden büyü-
me oranlarını hedeflememiz gerekiyor. 
Bugüne kadar bu anlayışla hareket ettik 
ve hamdolsun ülkemizi 16 yılda 3,5 kat 

büyütmeyi başardık. Dünyanın en büyük 
10 ekonomisi arasına girmek için, kısa sü-
rede 2 kat daha büyümeye ihtiyacımız var. 
Bunu sizlerle birlikte başaracağımıza ina-
nıyoruz. 

24 Haziran seçimlerinin ardından yürür-
lüğe girecek yeni yönetim sistemimiz, bu 
bakımdan çok önemlidir. Yeni dönemde 
kararları daha hızlı şekilde alabileceğimiz 
ve daha etkin şekilde uygulayabileceğimiz 
araçlara sahip olacağız. İnşallah aldığımız 
ve alacağımız tedbirlerle, piyasalara kasıtlı 
olarak pompalanan karamsarlık havasını, 
seçime kalmadan dağıtacak ve yolumuza 
devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz, adı-
na yakışır bir şekilde, ekonomideki lokomo-
tif rolünü sürekli ileriye taşıyarak devam 
ettiriyor. Birliğimizle birlikte aldığımız ve 
uyguladığımız hiçbir karardan pişmanlık 
duymadık. Çünkü ülkemiz bunlardan hep 
kazançlı çıktı. Sektörümüzün sorunlarını 
birlikte tespit ettik, birlikte çözüm yolları 
geliştirdik. Bölgelerimizin, şehirlerimizin 
dertlerine birlikte derman aradık. Yatırım 
ortamını iyileştirmeye yönelik tedbirleri 
beraberce belirledik. Özel sektörün borçla-
rının yapılandırılması formülünü birlikte 
ürettik. Vergi mevzuatındaki değişikliklere 
ortak akılla karar verdik. Sosyal Güvenlik 
Kurumu primi indirimi başta olmak üzere, 
iş dünyamızı rahatlatacak formüllerin kara-
rını birlikte verdik. Kamu alımlarında yerli 
üretime avantaj sağlayan kanunu beraber 
hazırladık. 
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Birlikte Çalışmaya Devam Edelim

Sizler, istihdam seferberliği için çağrı yap-
tığımda, hiç tereddüt etmeden elinizi taşın 
altına koydunuz. Geçtiğimiz yıl sağladığı-
mız 1,5 milyon ilave istihdamla dünya re-
koru kırdık. Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla 
piyasalara aktardığımız kaynakta, birliği-
mizin de katkısı vardır. 

Birliğimizin, geçtiğimiz yıl yapılan genel 
kurulunda, yerli otomobil için babayiğit 
çağrısı yaptığımda, cevap yine sizlerden 
geldi. Yerli otomobille ilgili çalışmalar ga-
yet iyi bir noktaya ulaştı. İnşallah çok ya-
kında meyvesini görmeye başlayacağız. 

Gördüğünüz gibi, biz size, siz bize güvene-
rek attığımız hiçbir adımdan pişman olma-
dık. Gelin bu dayanışmamızı, bu birlikteli-
ğimizi daha da sıkılaştıralım. Geçtiğimiz 
16 yılda yaptıklarımızı katlayarak sürdür-
mek için tek yapmamız gereken birlikte ça-
lışmaya devam etmektir. 

Yaptığınız her yatırımda, giriştiğiniz her 
mücadelede yanınızda olduğumuzu bilme-
nizi istiyorum. Sadece ülkemiz içinde değil, 
dünyanın dört bir yanında sizlerin hakkını, 
hukukunu korumak için neler yaptığımızı, 
en iyi yine sizler biliyorsunuz. Sizin der-
dinizi, sıkıntınızı en iyi biz anlarız. Büyük 
Türkiye için, güçlü Türkiye için, müreffeh 
Türkiye için birlikte sizlerle yol yürümek-
ten hep şeref duyduk. Biz, bundan sonra da 
aynı şekilde devam etmeye hazırız. 

Sizlerin kararını inşallah 24 Haziran’da gö-
receğiz. 

Bu düşüncelerle bir kez daha Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliğimizin 74’üncü Genel 
Kurulu’nun hayırlı olmasını diliyorum. 
Hizmet şeref belgesi takdim edilecek üye-
lerimizi tekraren tebrik ediyorum. Sizlere 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın 
sağlıcakla. 
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Emniyet teşkilatımızın çok değerli men-
supları, Çok değerli polis kardeşlerim, Ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 
Bu güzel buluşmayı tertip ettikleri için, 
İçişleri Bakanlığımıza, Emniyet Genel Mü-
dürlüğümüze, İstanbul İl Emniyet Müdür-
lüğümüze teşekkür ediyorum. 

Sözlerimin hemen başında Ramazan-ı 
Şerif ’in, milletimizle birlikte tüm emni-
yet güçlerimiz, polislerimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. İçinde bulun-
duğumuz bu bereketli günlerin, ülkemiz 
ve milletimizle beraber tüm insanlık için 
barışa, huzura, refaha kapı aralamasını te-
menni ediyorum. Bu vesilesiyle, Emniyet 

Polisler ile İftar Programı | İstanbul | 26 Mayıs 2018

Güçlü Bir Emniyet Teşkilatı 
Ülkemiz İçin Bir Tercih Değil, 

Zorunluluktur
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Teşkilatımızın şehitlerini ve tüm şehitle-
rimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. 
Gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, ken-
dilerine Allah’tan hayırlı, sağlıklı ve uzun 
ömürler diliyorum.

Şu anda, ülkemizin 81 vilayetinde ve yurt-
dışındaki temsilciliklerinde görev yapan, 
nöbet tutan, insanımızın emniyeti için 
fedakârca çalışan tüm polis ve Jandarma 
kardeşlerime, ülkem ve milletim adına 
teşekkür ediyorum. Rabbim her birinizin 
yar ve yardımcısı olsun, Rabbim sizleri her 
türlü tehditten, saldırıdan muhafaza bu-
yursun diye dua ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye olarak donanım, eğitim, kapasite ve 
disiplin açısından dünyada parmakla göste-
rilen emniyet teşkilatlarından birine sahi-
biz. Bugün emniyet teşkilatımız 173 yıllık 
köklü bir birikimi temsil ediyor. Güçlü bir 
emniyet teşkilatı ülkemiz için bir tercih de-
ğil, zorunluluktur. Çünkü Türkiye, güvenlik 
tehditleri bakımından son derece zorlu bir 
coğrafyada bulunuyor. Terörden düzensiz 
göçe, uyuşturucu ticaretinden insan kaçak-
çılığına kadar küresel güvenliği etkileyen 
pek çok sorunla doğrudan yüzleşiyoruz. Ül-
kemiz yanında bölgemizin güvenlik ve hu-
zuruna tehdit oluşturan bu problemlerle en 
ön cephede mücadele yürütüyoruz. Sadece 
coğrafi olarak değil, aynı zamanda stratejik 
bakımdan da küresel güç mücadelelerinin 
kavşağında olan bir ülkenin, askeri, istihba-
ri ve güvenlik açısından güçlü olması şarttır. 
Bu alanların her hangi birinde yaşanacak 
bir eksiklik, ihmal ve sorunun, devletimize 
ve milletimize çok ağır maliyetleri olacaktır.

Nitekim son birkaç yılda bunun pek çok 
acı örneğine şahit olduk. Güvenlik birim-
lerimizin kritik noktalarına sızan FETÖ, 
Türkiye’nin terörle mücadelesine çok bü-
yük darbeler vurdu. Bu hain yapı, terör 
örgütlerindeki istihbarat elemanlarımı-
zın ifşasından karartma operasyonlarına, 
hatta ve hatta sabotajlara kadar, terörle 
mücadeleyi akamete uğratacak pek çok 
yönteme başvurdu. Bunun yanında örgüt, 
ülkemizi uluslararası planda zor duruma 
düşürmek amacıyla siyasi suikastlar dâhil 
sayısız provokasyona teşebbüs etti. Ülke-
yi tekrar 70’lerdeki gibi kardeş kavgasına 
sürüklemek için toplumumuzun farklı ke-
simlerini karşı karşıya getirmeye çalıştılar. 
Bunun için de kimi zaman marjinal yapı-
lar içindeki militanlarını dahi kullanmak-
tan çekinmediler.

7 Şubat MİT kriziyle başlayan, 17-25 
Aralık girişimiyle devam eden ve 15 
Temmuz’la zirveye çıkan bu sancılı dö-
nemde, millet ve devlet olarak gerçekten 
ciddi sıkıntılar yaşadık. Önce Allah’ın yar-
dımı ve milletimizin feraseti, sonra da ak-
lını ve şerefini Pensilvanya’daki şarlatana 
kiraya vermeyen polislerimizin, askerleri-
mizin, yargı mensuplarımızın desteğiyle, 
tüm bu sıkıntılı süreçleri atlatmayı başar-
dık. Ben buradan sizlerin aracılığıyla va-
tanına, devletine, yeminine sadakat göste-
ren tüm polislerimize, ülkem ve milletim 
adına teşekkür ediyorum. Sizler devle-
timizin en zor günlerinde sergilediğiniz 
milli duruşla vatandaşlarımızın hafıza-
sında unutulmayacak bir yer edindiniz. 
Bir daha aranızda bu tür ihanet çeteleri-
nin türemesine ve yerleşmesine izin ver-
meyeceğinize inanıyorum. 
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FETÖ ile Mücadele Ederken 
İntikam Duygusuyla  
Hareket Etmedik

Kardeşlerim,

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, di-
ğer kurumlarımızda olduğu gibi, emniyet 
teşkilatımızda da kapsamlı bir çalışma yü-
rüttük. Güvenlik birimlerimizi FETÖ virü-
sünden tamamen arındırmak için süratli 
ve kararlı bir şekilde adımlar attık. Örgütle 
irtibat ve iltisakı bulunan, gizli haberleş-
me araçlarını kullanan, örgüt çıkarları için 
makamını suiistimal eden şahısları titiz 
bir çalışmayla tespit ettik ve bunların ku-
rumla ilişiğini kestik. Bu süreçte hukuk ve 
adaletten da ayrılmamaya özen gösterdik. 
Şayet yapılan hatalar olmuşsa, bunları da 
telafi etmeye çalıştık. Bilerek ve isteyerek 
hiç kimsenin mağduriyete uğramasına 
göz yummadığımızdan emin olmanızı is-
tiyorum. Açık söylüyorum, dünyada pek 
az ülke devletin kılcal damarlarına kadar 
sızmış böyle melun bir yapıyla, bizim ka-
dar hakkaniyetli ve başarılı bir mücadele 
yürütebilir. Dünyada çok az toplum böyle 
ağır bir travmanın üstesinden bizim mil-
letimiz gibi dirayetle gelebilir. Ankara Em-
niyet Müdürlüğü binasında, Gölbaşı Özel 
Hareket Başkanlığı’nda mesai arkadaşları 
vahşice katledilen polis kardeşlerimizin 
sağduyularını koruyarak vazifelerini icra 
etmeleri, gerçekten takdire şayandır. 

Yaşadığımız ihanetin ve acının büyüklü-
ğüne rağmen, asla duygularımızı aklımı-
zın önüne geçirmedik. FETÖ ile mücadele 
ederken intikam duygusuyla değil, adale-
tin tecellisi için çaba gösterdik. Halen de 

bu şekilde hareket ediyoruz. Örgütün istih-
barat kurumlarına taş çıkartacak şekilde 
gizlediği kripto unsurlarını tespit edip et-
kisiz hale getirirken, hukuk devleti ilkesin-
den de asla taviz vermiyoruz. 

Kanseri yenen bünye gibi, emniyet birim-
lerimizi FETÖ’den temizlemenin faydala-
rını hemen görmeye başladık. 15 Temmuz 
sonrasında terörle mücadeleden asayiş 
hizmetlerine kadar hamdolsun her alan-
da başarı çıtamızı çok daha yukarılara 
taşıdık. Bugün bölücü terör örgütü yurt 
içinde tarihinin en büyük hezimetlerini 
yaşıyorsa, bunda son 2 yılda atılan adımla-
rın çok büyük payı vardır. Şehirlerimiz 2-3 
yıl öncesine göre daha güvenliyse, bunda 
üniformasının hakkını vermek için canla 
başla çalışan polislerimizin emeği vardır. 
Şayet bugün çetelerle, uyuşturucu tacirle-
riyle veya adi suçlularla çok daha etkin bir 
mücadele yürütülüyorsa, sebebi devletin 
içindeki hainlerden temizlenmesidir.

Değerli kardeşlerim,

Emniyet teşkilatımızın görevini huzur için-
de, gönül rahatlığı içinde yapabilmesi için, 
polisimizi her açıdan desteklemeye devam 
ediyoruz. Özellikle kırsalda lojmanlar ko-
nusundan, özlük hakları, eğitim, teçhizat, 
maaşlara kadar, pek çok çalışmayı hayata 
geçirdik. Daha önce polisimizi askerlik 
görevinden muaf tutan yasayı çıkararak, 
sizleri rahatlatmış, önemli bir sıkıntıyı çöz-
müştük. İnşallah şimdi de polislerimizin 
yıllardır hasretini çektiği bir düzenleme-
yi daha hayata geçiriyoruz. Yeni dönemde 
polislerimizin emeklilik ek göstergelerini 
3 bin 600’e çıkarıyoruz. Böylece, ülkemiz 
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için fedakârca görev yapan siz polislerimi-
zin verdikleri emeğin karşılığını emekli-
liklerinde de alabilmelerine imkân sağlı-
yoruz. Yeni düzenlemeyle yükseköğrenim 
mezunu polis memurlarımızın emekli 
olduklarında alacaklarda maaşlarında 
yüzde 21 civarında bir artışa gitmiş olu-
yoruz. Bir başka ifadeyle, 25 hizmet yılını 
üzerinden hesaplandığında, polislerimizin 
emekli maaşlarında net 533 liralık, emekli 
ikramiyelerinde net 17 bin liralık bir artış 
meydana geliyor. Hizmet süresi uzadıkça, 
bu rakamlar da artıyor. Aynı şekilde öğ-
retmen, hemşire ve din görevlilerimizde, 
benzer rakamlarla bu artıştan faydalana-
caklar. Toplamda 1 milyon 412 bin kişiyi 
ilgilendiren bu düzenlemeden, emeklileri-
mizin dul ve yetimleri de istifade edecek. 
Elbette ülkemizin ekonomisi güçlendikçe, 
imkânlar elverdikçe, bunu sizlere daha faz-
la yansıtmayı sürdüreceğiz.

Burada şu gerçeğin altını bir kez daha çiz-
mek istiyorum. Türkiye, artık vatandaşla-
rı arasında ayrımcılık yapan eski Türkiye 
değildir. Türkiye, geçmişte uzun yıllar ol-
duğu gibi, kaynaklarını sadece belli kesim-
lere aktaran bir ülke de değildir. Bu devlet 
artık, vatandaşlarından topladığı vergileri 
çalışmadan, üretmeden, hiçbir riske gir-
meden kar peşinde koşan çevrelere altın 
tepside sunan bir devlet hiç değildir. 

Seçim Güvenliğinin Sağlanması 
Noktasında En Büyük Görev Siz 
Polislerimize Düşüyor

Biz geçmişte olduğu gibi sadece vesayeti 
kendine kalkan yapan bir avuç seçkinin re-
fah ve huzuru için değil, 81 milyon insanı-

mızın tamamının ve kalbini bize yöneltmiş 
kardeşlerimizin geleceği için çalışıyoruz. 
Attığımız her adımda; Gece karanlığında 
helal rızık için yola koyulan işçilerimizin… 
Saatlerce direksiyon sallayan şoförlerimi-
zin… Denizin azgın sularından iaşesini 
çıkaran balıkçılarımızın… Sabaha kadar 
gözü ufukta, eli tetikte nöbet tutan kahra-
man güvenlik güçlerimizin… Velhasıl tüm 
vatandaşlarımızın hakkını ve hukukunu 
düşünüyoruz. 7’den 70’e bu milletin so-
rumluluğunu omuzlarımızda taşıdığımız 
için de kılı kırk yararak hareket ediyoruz. 
Birileri rant çevrelerine selam durabilir. 
Birileri iktidara gelmenin yolunu vesayet 
odaklarına teslimiyette bulabilir. Birile-
ri makam ve mevki için her türlü değeri, 
her türlü hassasiyeti ayaklar altına alabilir. 
Ama biz asla böyle davranamayız. Üç beş 
oy uğruna, kısa vadeli çıkarlar uğruna mil-
letimizin emanetine asla ihanet edemeyiz. 

Son 16 yıldır ekonomiden ticarete, dış poli-
tikadan terörle mücadeleye, sosyal yardım-
lardan kamu görevlilerimize sağladığımız 
imkânlara kadar attığımız her adımda me-
seleye bu şekilde yaklaştık. Hiç kimsenin 
milletimizin helal lokmasına musallat ol-
masına izin vermedik. İnşallah bundan 
sonra da aynı hassasiyetle çalışmayı sür-
düreceğiz. Ülkemizi büyütürken, ekono-
mimizi güçlendirirken herkesin bundan 
hak ettiği payı almasını sağlayacağız.

Değerli kardeşlerim,

Biliyorsunuz ülkemiz 24 Haziran’da bir 
erken seçime gidiyor. Seçim güvenliğinin 
sağlanması noktasında en büyük görev siz 
polislerimize düşüyor. Gerek propaganda 
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döneminde, gerekse seçim gününde her 
hangi bir zafiyetin oluşmasına kesinlikle 
müsaade etmeyeceğinize inanıyorum. Ge-
rek propaganda döneminde, gerekse seçim 
gününde herhangi bir zafiyetin oluşması-
na kesinlikle müsaade etmeyeceğinize ben 
inanıyorum. 

Türkiye, şeffaf, serbest, adil ve demokratik 
seçimler gerçekleştirme konusunda tüm 
dünyada başarısını ispatlamış bir ülkedir. 
Bugüne kadar sandığa asla gölge düşürme-
dik, birilerinin düşürmesine de fırsat ver-
medik. 24 Haziran seçimlerinde de aynı 
demokratik olgunluğu göstereceğimize 
inanıyorum. Vatandaşlarımızın iradelerini 
sandığa hür bir şekilde yansıtabilmelerini 
temin için sizlerden görevinizi fedakârca 
yapmanızı bekliyorum.

Önümüzdeki 28 gün, başta emniyet teş-
kilatımız olmak üzere devletimizin ilgili 
birimleri için zorlu ve yorucu bir dönem 
olacak… Seçim sürecini dinamitlemek için 
şer odakları hiç boş durmayacak… Türk 

demokrasisine leke çalmak amacıyla biri-
leri muhakkak akla-hayale gelmedik yön-
temlere, iftiralara başvuracak… Devletimi-
zin tüm kurumlarının sorumluluklarını 
en güzel şekilde yerine getirerek bu süreci 
inşallah alnımızın akıyla atlatacağımıza 
inanıyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha, ülkenize ve milletinize yap-
tığınız hizmetlerden dolayı sizlere tek tek 
teşekkür ediyorum. Bugün burada bu-
lunamayan, vazife başında olan, nöbette 
olan arkadaşlarınıza selamlarımı iletme-
nizi sizlerden rica ediyorum. Türkiye’nin 
81 vilayetinde vazife yapan, cansiperane 
vatanının huzurunu temin eden tüm kar-
deşlerime şükranlarımı sunuyorum. Em-
niyet Teşkilatımızın tüm şehitlerini tekrar 
rahmetle yâd ediyor, gazilerimize milletçe 
şükranlarımızı ifade ediyorum.

Allah yardımcınız olsun diyor, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili İstanbullular, İstanbul Büyükşehir 
Belediyemizin kıymetli yöneticileri,

Hanımefendiler, beyefendiler, Sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle selamlı-
yorum. 

Bugün 14’üncü gününü tamamladığımız 
Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. 

Rabbimden tuttuğunuz oruçları, eda et-
tiğiniz ibadetleri, yaptığınız hayırları ka-
tında kabul ve makbul eylemesini diliyo-
rum. Bugün aynı zamanda, İstanbul’un 
fethinin 565’inci yıldönümü… Şairin ifa-
desiyle; 

“Cihanın yarısı gök;

Önünde şehit şehit durmuşuz,

29 Mayıs İstanbul’un Fethi Özel  
Programı ve İftar | İstanbul | 29 Mayıs 2018

Sadece Hizmetlerle Değil, 
İstanbullunun Gönlünü de Kazanarak 

Bu Şehre Sahip Çıkmalıyız 
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Cihanın yarısı İstanbul

Almışız”

Evet… İşte bu İstanbul’un Fethini bugün 
bir kez daha coşkuyla kutluyoruz.

Bu vesileyle Rabbime şöyle niyaz etmek is-
tiyorum:

Rabbim, bu şehri fetheden komutan Fatih 
Sultan Mehmed Han’dan… Kendisinin ma-
nevi rehberleri olan Akşemsettin’den Mol-
la Gürani’ye kadar tüm âlimlerden… Bu 
şehri fetheden askerden… Bu şehrin asır-
lardır bizim olarak kalması için mücadele 
eden herkesten razı olsun. 

Ya Rab!

Fatih’in İstanbul’u fethetmesini sağlayan 
inançla, azimle, kararlılıkla bize de her 
gün yeni gönüller fethetmeyi nasip eyle… 

Ya Rab!

“Şehadetleri dinin temeli” olan ezanların 
kıyamete kadar bu şehrin üzerinde yankı-
lanmasını sağla…

Ya Rab!

Her köşesi bir başka evliyanın, gönül sulta-
nının mekânı olan bu şehrin üzerindeki ma-
nevi zırhı kıyamete kadar muhafaza eyle…

Ya Rab!

Kimsesizlerin kimsesi, gariplerin son sığı-
nağı olan bu şehri sen koru…

Ya Rab!

Bu şehrin ve vatanımızın fethi için, ko-
runması için, asırlardır, bir gül bahçesine 
girercesine toprağa düşen şehitlerimizin 
şehadetini sen kabul eyle… 

Allah dualarımızı kabul etsin. 

İstanbul’un Üzerine  
Adeta Titremeliyiz

Kardeşlerim,

İstanbul’un fethi bizim için ne kadar sevin-
dirici, ne kadar iftihar verici bir hadiseyse, 
birileri için de o derece büyük bir felaket 
günüdür. Biz bu şehrin sokaklarına “Zu-
lüm 1453’te başladı” diye yazanları unut-
madık. Bizans askerlerinin kostümleriyle 
polisimizin, jandarmamızın karşısına di-
kilenleri unutmadık. 15 Temmuz gecesi 
tankları alkışlayanları, “kontrollü darbe” 
diyerek milletin zaferine gölge düşürmeye 
çalışanları unutmadık. 

Bayrağımızı görmeye tahammülü bulun-
mayanları, ezandan rahatsız olanları, pasa-
portundan utananları unutmadık. 

Hiç uzağa gitmeye gerek yok, 24 Haziran 
seçimleri sürecinde yaşadıklarımız bile, 
tek başına bu gerçekleri göstermeye yeter-
lidir. Bu seçimlerde, dış politika vaatlerini 
Türkiye’nin ve Türk Milletinin çıkarlarına 
göre değil, Bizans’ın günümüzdeki temsil-
cileri olarak gördüğü güçlerin taleplerine 
göre sıralayan partilerle yarıştığımızı bi-
liyoruz. Türkiye’ye, terörle mücadeleden 
ekonomik şantaja kadar her konuda saldı-
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ranların ağzıyla dış politika perspektiflerini 
kuranlar, İstanbul’un Fethini hala hazmede-
meyenlerdir. Tüm dünyanın Batı ülkelerin-
de yükselen İslam düşmanlığından endişe 
ettiği bir dönemde, seçim beyannamesinin 
tamamında İslam ifadesini sadece “İslami 
radikalizm” kavramıyla geçiren bir parti, el-
bette Fatih’in mirasına sahip çıkmayacaktır. 

Cumhuriyeti kuran parti olduğunu iddia et-
tikleri halde, milletimizi bölmek, ülkemizi 
parçalamak, devletimizi yıkmak için çalı-
şan bölücülerin payandası haline gelenler, 
Atatürk’ün mirasına da ihanet ediyorlar. 
Darbelerin, cuntaların, vesayetin ülkemize 
yaşattığı bunca acıya rağmen hala 27 Mayıs 
darbesini savunabilenler, bu ülkenin geçmi-
şini mahvettikleri yetmiyor gibi, geleceğine 
de göz dikmişler demektir. Biz, 16 yıldır işte 
bunlarla mücadele ederek ülkemizi demok-
raside ve ekonomide büyüttük, geliştirdik, 
ileriye taşıdık. Bugün de hala aynı zihniyet-
le mücadele ediyoruz. Ecdadımız Fatih’in 
İstanbul’u fethederken sahip olduğu inanç, 
kararlılık, azim, vizyon neyse, bugün bizim 
Türkiye’yi 2023 hedeflerine, 2053’e, 2071’e 
taşıma konusundaki duruşumuz da aynı-
dır. İşte bunun için Erdem, İrade ve Cesaret-
le Türkiye’yi Şahlandıracağız diyoruz. İşte 
bunun için “Vakit Türkiye Vakti” diyoruz.

Kardeşlerim,

İstanbul bize ecdadın en kıymetli emaneti-
dir. Bu şehirle bağımızı ne kadar muhkem 
tutarsak, ülkemize verdiğimiz hizmetleri 
de o denli büyütebiliriz. Kalp durursa, di-
ğer organlar da görevlerini yerine getire-
mez. İstanbul, Türkiye’nin kalbidir. Bunun 
için İstanbul’un üzerine adeta titrememiz 

gerekiyor. Sadece yaptığımız hizmetlerle 
değil, aynı zamanda İstanbullunun gönlü-
nü de kazanarak bu şehre sahip çıkabiliriz. 

1994 yılında Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı görevini devraldığımız İstanbul’la 
bugünkü İstanbul arasında dağlar kadar 
fark var. Biz, sokakları çöpten ve pislikten 
geçilmeyen, musluklarından su akmayan, 
çöplükleri havaya uçup canlar alan, hava 
kirliliği yüzünden insanların dışarı çık-
maya cesaret edemediği bir İstanbul dev-
raldık. İstanbul’a Istranca Dağları’ndan 
dağları delerek su getirdik. O gün-bugün 
artık İstanbul’un su sıkıntısı yok. O dönem 
İstanbul’da benzin istasyonları gibi su is-
tasyonları açılmıştı. 

Ana muhalefetin başında zat, 2001 yılındaki 
bir söyleşide, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 
karşı olduğunu söylüyor. “Sabiha Gökçen 
Havalimanına uçak iniyor mu” diye soru-
yor. 2001’de uçak inmeyen Sabiha Gökçen 
Havalimanı bugün yoğun bir şekilde kulla-
nılıyor. Hatta yoğunluk artınca yeni pistler 
ve terminal binaları yaptık. Ey Kılıçdaroğlu, 
bu hizmetler öyle durup dururken olmuyor, 
iş bilenin kılıç kuşananın. Sabiha Gökçen 
ve Atatürk Havalimanları yetmedi, şimdi 
dünyada ilk üçe girecek üçüncü havalima-
nını 29 Ekim’de açıyoruz. 

Bizim İcraatımızın Ulaştığı Yere, 
Sizin Hayaliniz Bile Ulaşamaz

Biliyorsunuz, seçim beyannamemizde 
İstanbul’la ilgili çok sayıda müjdemiz var. 
Bunlardan biri de Atatürk Havalimanının 
bulunduğu alanın tamamının, 29 Ekim’de 
yeni havalimanının açılmasıyla, Millet 
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Bahçesi haline getirilecek olmasıdır. İstan-
bul, New York’tan Londra’ya kadar diğer 
büyükşehirlerle mukayese edildiğinde en 
büyük eksikliği, şehir merkezinde bu bü-
yüklükte bir parkının olmayışı deniyordu. 
Hamdolsun, işte bu eksiği gidiyoruz. 

Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı-
na sesleniyorum: Arada sırada herhalde 
Yalova’ya gidiyorsundur. Yalova’ya gider-
ken de Osman Gazi Köprüsünü kullanıyor 
olsan gerek. Osman Gazi Köprüsü, vatan-
daşlarımın çok daha rahat seyahat ede-
bilmeleri için yapıldı. Bu köprüyü bütçe 
imkânlarıyla yapmadık. Keza Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü’nün, Marmaray’ın ve Av-
rasya Tüneli’nin yapımına da devlet olarak 
bir kuruş para vermedik. Bu yatırımları 
müteşebbislerimiz yaptı. Belli bir dönem 
kullandıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ne bırakacaklar. Bizim icraatımızın 
ulaştığı yere, sizin hayaliniz bile ulaşamaz. 

Atatürk Havalimanı sahası yanında, Başak-
şehir, Maslak, Pendik ve Bakırköy’de de 4 
büyük Millet Bahçesi daha kuruyoruz. Ay-
rıca, şehrin çeşitli bölgelerinde 30 yeşil alan 
oluşturuyoruz. Başakşehir ve İkitelli’de iki 
ayrı şehir hastanesi yapıyoruz. 

Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezini yık-
tık, yerine İstanbul’un şanına layık bir eser 
inşa ediyoruz. Rami Kışlasını, ülkemizin 
en büyük kütüphanesine dönüştürüyoruz. 
Kuleli Askeri Lisesini de müze olarak şeh-
rimize kazandırıyoruz. Haliç Tersanesi’ni 

Bilim ve Teknoloji Merkezine haline geti-
riyoruz. 

Marmara denizinin çevresini otoyolla ku-
şatıyoruz. Böylece İstanbul’dan hangi isti-
kamete gidersiniz gidin, hızlı ve konforlu 
seyahat imkânına kavuşulacak. 3 Katlı Bü-
yük İstanbul Tüneli de, yeni dönem proje-
lerimiz arasında yer alıyor. 

İstanbul’un şehir içi metro hatlarının 
uzunluğunu bin kilometreye çıkartacağız. 

Bunun yanında, önümüzdeki dönemde 
daha pek çok yatırımla İstanbul’a hizmet 
etmeyi sürdüreceğiz. İstanbul’a kazandırdı-
ğımız yeni bir manevi zırh olarak gördüğüm 
Çamlıca Camii’ni de, inşallah, 10 Haziran’da, 
Kadir Gecesi’nde ibadete açıyoruz. 

Sözlerimi, Aşık Veysel gibi, “Seversen Ola-
yım Yarın İstanbul” diyerek tamamlamak 
istiyorum. Bir kez daha Fethin 565’inci yıl-
dönümünde İstanbul’un askeri ve mane-
vi fatihlerini rahmetle, hürmetle, kemal-i 
edeple yâd ediyorum. 

Fatih Camii’nde Fatih Sultan Mehmet 
Han’ın türbesinin restorasyonu tamamlan-
dı, yarın açılışını yapıyoruz. 

İstanbul’a hizmet etme şerefine nail olan, 
bu büyük sorumluluğu üstlenen sizlere 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 

Kalın sağlıcakla… 
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Sevgili Malatyalılar, çok değerli esnaf kar-
deşlerim, değerli sanatkâr kardeşlerim, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, hürmetle, muhabbetle selam-
lıyorum. Bu iftar sofrasında sizlerle beraber 
olmaktan duyduğum bahtiyarlığı özellikle 
ifade etmek istiyorum. Buluşmamıza, has-
ret gidermemize, hasbihâl etmemize imkân 
sağladıkları için Gümrük ve Ticaret Bakanlı-
ğımız ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kon-
federasyonumuza şükranlarımı sunuyorum.

Bu güzel iftar sofrasını, muhabbet sofra-
sını, hepsinden önemlisi bereket sofrasını 
bizimle paylaştığınız için her birinize te-
şekkür ediyorum. 

Biliyorsunuz şöyle güzel bir kelamı vardır: 

Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl,

Muhammed’siz muhabbetten ne hâsıl?..

Bu sofrayı bir muhabbet sofrası olarak gö-
rüyorum.

Siyasetin Çıraklarına  
Türkiye Emanet Edilmez

Esnaf ve Sanatkârlarla İftar | Malatya | 31 Mayıs 2018
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Değerli kardeşlerim,

Bugün Malatya’da hakikaten tarihi bir 
gün yaşadık. Yağan rahmete rağmen Ma-
latyalı meydanı lebalep doldurdu. Ma-
latya’daki coşku ve dayanışma gerçekten 
göğsümüzü kabarttı. Gördük ki Malatyalı 
kardeşlerim dört gözle 24 Haziran’ın gel-
mesini bekliyor. 16 yıldır bizi asla yalnız 
bırakmayan Malatya’dan bu sefer çıtayı 
biraz daha yukarı taşımasını bekliyoruz. 
Çünkü biz Malatya’yı rekorların şehri ola-
rak biliyoruz. Biz Malatya’yı milli iradenin 
öncüsü bir şehir olarak biliyoruz. Elbet-
te Malatya’yı merhum Özal gibi ülkemize 
pek çok eser kazandıran, Türk siyasetinde 
silinmez izler bırakan siyasetçilerin şehri 
olarak biliyoruz. 

Türkiye’nin geleceğini belirleyecek bu 
tarihi seçimlerde Malatya’nın oy oranları 
itibariyle bölgesinde ipi göğüsleyeceği-
ne inanıyorum. Sizlerden ve tüm Malat-
yalı hemşerilerimizden “Güçlü Meclis, 
Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye” hede-
fimize destek vermelerini bekliyorum. 
24 Haziran’da diğer 80 vilayetimiz gibi 
Malatya’nın da sandığa damgasını vura-
cağını düşünüyorum.

Yeni Dönemi Ahilik Ruhuyla  
İnşa Etmek İstiyoruz

Biz hep “İstişare eden pişman olmaz” düs-
turuyla hareket eden, meşvereti, farklı 
görüşleri dinlemeyi ilke edinen bir siyasi 
hareket olduk. Ülkemiz ve milletimiz için 
attığımız hemen tüm adımları toplumu-
muzun çeşitli kesimleriyle görüştükten, 
onların talep ve beklentilerini dinledikten 

sonra pratiğe geçirdik. Halis niyetle hare-
ket ettiğimiz için Rabbim de bizim önümü-
zü açtı, işlerimizi kolaylaştırdı, hiç umma-
dığımız yerlerden bizlere yardım etti. Nice 
olmaz denilen, imkânsız denilen, gerçek-
leşmesi hayal dahi edilemeyen projeyi ger-
çeğe dönüştürmeyi Rabbim bize nasip etti. 
Bizim dönemimizde Türkiye ekonomide 
3,5 kat büyüdü. Kişi başına düşen geliri-
miz 3 bin 500 dolardan yaklaşık 11 bin do-
lara yükseldi. IMF kapılarında birkaç mil-
yar dolar için yalvaran bir ülkeden, insani 
yardımlarda dünya birincisi bir Türkiye’ye 
kavuştuk. İhracatımızı 36 milyar dolardan 
161 milyar doların üzerine çıkardık.

Savunma sanayiinde yüzde 20’ler düze-
yinde olan yerli üretim oranını yüzde 65’e 
çıkardık. Kendi güvenlik güçlerimizle 
birlikte, dünyanın farklı ülkelerinde ar-
tık bizim ürettiğimiz silahlar, arazi araç-
ları, hücumbotlar, korvetler kullanılıyor. 
Hamdolsun artık silahlı ve silahsız insan-
sız hava araçlarımızı da üretiyoruz. 16 yıl 
önce bölücü örgütle mücadelesinde dahi 
birilerinin yardımına, silah, mühimmat, 
istihbarat desteğine muhtaç bir ülkeyken, 
bugün yurt içinde ve yurt dışında dünya-
nın en başarılı operasyonlarını yürüten bir 
Türkiye’ye kavuştuk.

DEAŞ tehdidini sınırlarımızın ötesinden 
kazıyıp attık. Fırat Kalkanı Harekâtında 3 
bin DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirdik. 
Bölücü örgüte tarihinin en büyük, en ağır 
darbelerini indirdik. Bölücü terör örgütü 
hem militan temini, hem haraç toplama, 
hem de bölge halkı üzerinde baskı kurma 
noktasında artık tükenme aşamasına geldi. 
Bir dönem ellerini kollarını sallayarak gez-
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dikleri dağlar, şu an o teröristlerin mezarı 
oldu. Zeytin Dalı Harekâtında, Afrin’de 4 
bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik. Terör 
örgütü, yurtiçinde ve yurt dışında sivilleri 
canlı kalkan olarak kullanacak kadar alçak-
laşmasına rağmen, bir tek masumun dahi 
zarar görmesine müsaade etmedik. Daha 5 
ay öncesine kadar teröristlerin sokakların-
da cirit attığı Afrin’de bugün hamdolsun 
huzur var, emniyet var. Ülkemizin terörist-
lerden arındırdığı 4 bin kilometrekarelik 
alanda Kürt, Türkmen, Arap kardeşlerimiz 
barış ve güven içinde yaşıyor.

Kıymetli dostlarım,

Önümüzde yeni bir dönemin kapıları ara-
lanıyor. Bu dönem, Türkiye’nin şahlanış 
dönemidir. Bizi bu hedeflerimize ulaştı-
racak yol haritalarımız olan Manifesto-
muz ve Seçim Beyannamemizi geçtiğimiz 
günlerde kamuoyumuz ile paylaştık. Yeni 
Türkiye’nin hamurunu “İrade, Erdem, 
Cesaret”le inşallah el birliği içinde hep 
beraber yoğuracağız. Bu üç prensip 2053 
ve 2071 Türkiye’sine yürürken yolumuza 
çıkan, çıkartılan engelleri aşmamızı sağ-
layacak en önemli hasletlerimiz olacaktır. 
Çünkü iradesi olmayanı, idare etmek ko-
laydır. İrade; kararlılıktır, sebattır, doğru 
bildiğin yoldan ayrılmamaktır. İrade; sal-
dırılar karşısında yılmamak, boyun eğme-
mektir. Erdem ise her şeyin giderek yozlaş-
tığı bu çağda, ahlak, sadakat ve merhamet 
çınarlarına sarılmaktır. Erdem; kısa vadeli 
çıkarlar için adalet ve hakkaniyetten taviz 
vermemektir. Erdem; mazlumun elinden 
tutmak, garibin hal ve hatırını sorabilmek-
tir. Cesaret de savunduğun tüm bu değer-
ler uğruna mücadele etmeyi, gerekirse ca-

nını vermeyi göze almaktır. Bu üç değeri 
taşımayanların ülkemize ve milletimize 
verebilecekleri hiçbir şey yoktur.

Sizler ahilik geleneğimizin günümüz temsil-
cileri olarak bu ilkelerin kıymetini çok iyi bi-
liyorsunuz. Zira biz ilhamımızı Ahilerin şu 
duasından alıyoruz. Ne diyor Ahilik Duası? 

İnançta sebat…

Doğru yolda olgunluk…

Dilde açıklık…

Sözde düzgünlük…

İşte kuvvet…

Çalışmada dikkat…

Mal ve rızıkta bolluk…

Dostlara sevgi…

Akrabalara şefkat…

Evet, biz işte yeni dönemi bu duada ha-
yat bulan Ahilik ruhuyla inşa etmek isti-
yoruz. İşte bunun için Vakit Birlik Vakti, 
Vakit Türkiye Vakti diyoruz. Siz kardeş-
lerimden de kutlu mücadelemize destek 
bekliyoruz.

Döviz Hesabı Olan 
Vatandaşlarımızı, Türk Lirasına 
Geçmeye Davet Ediyorum

Kıymetli dostlarım,

Benim nazarımda esnaf sadece ticaret 
erbabı değildir, aynı zamanda yeri geldi-
ğinde dosttur, kardeştir, akrabadır. Esnaf, 
başın dara düştüğünde sığındığın gönül 
kapısıdır. Biz bugüne kadar daima esnaf ve 
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sanatkârlarımıza değer verdik, onları baş 
tacı ettik. Hamdolsun geçtiğimiz 16 yılda 
sizlerin dertlerine derman olacak pek çok 
düzenlemeyi hayata geçirdik. 1964 yılında 
yürürlüğe giren ve sizlerin ihtiyaçlarına 
artık cevap veremeyen 507 sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar Kanununu, günün şartlarına 
göre yeniledik. Vergi mevzuatında, esnaf 
ve sanatkârlar lehine çok sayıda değişiklik-
ler yaptık. Esnaf ve sanatkârlara makine, 
ekipman ve demirbaş alımları, iş yeri mo-
dernizasyonu ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla 30 bin liraya kadar yüzde 100 faiz 
indirimli kredi kullanma imkânı getirdik. 
Emeklilik sonrası esnaflık yapan esnaf ve 
sanatkârların ödemiş olduğu Sosyal Güven-
lik Destek Primini kaldırdık. Böylece esnaf 
ve sanatkârların emekli maaşlarında yüzde 
10 artış sağladık. Esnaf ve sanatkârların si-
gorta primlerinde 5 puanlık indirime gittik. 
Esnaf ve sanatkârlara kredi kullanırken ta-
şınmaz mallarının yanı sıra taşınırlarını da 
teminat olarak gösterebilme imkânı tanı-
dık. 2011, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında es-
naf ve sanatkârların borçlarını yeniden ya-
pılandırdık. Bunun gibi birçok farklı alanda 
sizlerin yükünü hafifletecek düzenlemeleri 
uygulamaya koyduk.

Yeni dönemde yine benzer teşvik ve paket-
leri siz esnaf kardeşlerimizin istifadesine 
sunacağız. Asgari ücret üzerinden, ücret, 
sigorta primi ve vergi yükünü esnafımız-
la birer ay arayla karşılayarak, istihdamını 
destekleyeceğiz. İmalat sektöründe faaliyet 
gösteren işverenlerimizin ilave olarak genç-
leri istihdam etmeleri durumunda ayrıca 
prim, vergi ve ücret desteği sunacağız. Bağ-
Kur prim borcu olan esnafımızın da sağlık 

hizmeti almasını sağlıyoruz. Esnaflarımıza 
yeni finans modelleri ile işlerini geliştirme 
ve büyütme imkânı tanıyacağız. Esnafları-
mızın ve küçük işletmelerimizin e-ticaretten 
faydalanabilmesini temin için bir destek 
programı başlatacağız. İnşallah sizlerin des-
teği, katkısı ve duası ile daha nice hizmetleri 
ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz.

Esnaf kardeşlerim çok iyi bilir; çırağa 
dükkân teslim edilmez. Siyasetin çırakla-
rına da Türkiye emanet edilmez. Siyasette 
hiçbir başarısı, hiçbir tecrübesi olmayanla-
ra ülkenin yönetimini asla verilmez. Girdi-
ği her yarışı kaybedenlerin ne kendilerine, 
ne de milletimize verebilecekleri bir şey 
yoktur.

Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızı var-
lık barışından faydalanarak, yurt dışında 
veya sistem dışında tuttukları paralarını 
bankalarımıza yatırmaya davet ediyorum. 
Aynı şekilde döviz hesabı olan vatandaşla-
rımızı da, Türk Lirasına geçmeye davet edi-
yorum. Gelin, Türkiye’nin ekonomisini ve 
istikrarını döviz kuru üzerinden sarsmaya 
çalışanlara hep birlikte derslerini verelim. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken il-
giniz ve sabrınız için her birinize teşekkür 
ediyorum. Bu iftar sofrasında gönüllerimi-
zi buluşturan herkese en kalbi şükranları-
mı sunuyorum. Sizlere hayırlı, bereketli, 
bol kazançlar diliyor, hepinizi Allah’a ema-
net ediyorum. Ya Rab, bizleri Ramazan-ı 
Şerife kavuşturduğun gibi, Ramazan Bay-
ramına da kavuştur diyorum. 

Kalın sağlıcakla.
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Sevgili Aksaraylılar, sivil toplum kuru-
luşlarımızın kıymetli temsilcileri, değerli 
kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. 

Kardeşlerim,

AK Parti, 16 yıldır milletimize hizmet eden 
bir partidir. Şimdi, bu birikimi, 2023 hedef-

lerimizle taçlandırmak üzere, bir kez daha 
milletimizin desteğine talibiz. “Yaparsa ak 
parti yapar” diye boşuna söylemiyoruz. Ra-
kamlar bunun en büyük ispatıdır. Bakınız, 
2011 seçim beyannamemizde, “50 bin olan 
ihracatçı sayımızı, 2023’de 100 bine çıkarta-
cağız” dedik. Şimdi sayı, 72 bin… Yani adım 
adım hedefe doğru yaklaşıyoruz. Dünya 
mal ticaretinden aldığımız payı yüzde 2023 

Mahalle İftarı | Aksaray | 2 Haziran 2018

Biz Teröristlerin Apoletini 
Söktük, Teröristlere Karşı 
Mücadele Edenlerin Değil
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yılında 1,5’e çıkartacağız demiştik. Şu anda 
yüzde 1’i bulmuş durumdayız. İhracatımız, 
en son açıklanan rakamlarla yıllık 162 mil-
yar dolara dayandı. Orada da istikrarlı bir 
yükseliş var. Geçtiğimiz yıl, 212 farklı ülke 
ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik. Yani ih-
racatçılarımızın dünyada neredeyse ayak 
basmadıkları yer kalmadı.

Yine 2011 yılında, ülkemizi büyük proje-
lerle tanıştırma sözü vermiştik. Marma-
ray, Avrasya Tüneli, Yavuz Selim Köprüsü 
ve otoyollardan bahsetmiştik. Bunlardan 
Marmaray’ı bitirdik, bugüne kadar 268 mil-
yon kişi kullandı. Avrasya Tünelini bitirdik, 
şu ana kadar 23 milyon araç geçti. Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsünü bitirdik, şu ana kadar 
27 milyon araç geçti. İstanbul-İzmir Otoyolu 
hızla devam ediyor. Osman Gazi Köprüsü 
dahil, pek çok bölümünü hizmete açtık. Bu 
projeyi 2023’e kadar bitirme sözü vermiş-
tik, inşallah o zamana kalmayacak, çok daha 
önce bitecek. İstanbul-Tekirdağ-Çanakkale-
Balıkesir Otoyolu etap etap sürüyor. En son, 
1915 Çanakkale Köprüsünün temelini attık, 
inşası devam ediyor. Bu projeyi de 2023’te 
inşallah tamamlamış olacağız. 

Üniversitelerimizdeki Öğretim Üye sayısını 
80 bine çıkartacağız demiştik. Bugün 77 bine 
yaklaştık. Yani, 2023’e kalmadan hedefimize 
ulaşmış olacağız. Avrupa Yükseköğretim Ala-
nı Bakanlar Zirvesinde, ülkemiz üç başlıkta 
tam puan olarak, Bologna Sürecinde pek çok 
Avrupa ülkesinin önünde olduğunu gösterdi. 

Şehir Hastaneleri sözümüzü tutuk, tutuyo-
ruz. Şu ana kadar 5 tanesini açtık, inşallah yıl 
bitmeden 4 tanesini daha açıyoruz. 2023’e 
kadar 30 şehir hastanesinin hemen hemen 

tamamı hizmete girmiş olacak. Hekim sayı-
mızı önce 155 bine, ardından 200 bine çıkar-
ma sözü vermiştik. Şu anda hemen hemen 
150 bini bulduk. Hastanelerdeki nitelikli 
yatak sayısını yüzde 45’e yükseltme sözü 
vermiştik, şimdiden yüzde 62’e ulaştık. Yani 
hedefimizin çok çok üzerine çıktık. 

Konutta, 2023 için 1 milyon konuta ulaş-
ma hedefi koymuştuk. Şu anda 833 binde-
yiz. Mevcut planlamalara göre 2023’te 1 
milyon 200 bine ulaşacağımız anlaşılıyor. 

Tarımsal milli gelirimizi, 37 milyar liradan 
189 milyar liraya çıkardık. Bu rakamla ta-
rımsal hasılada Avrupa’da bir numarayız. 
Geçtiğimiz 16 yılda tarım sektörüne 117 
milyar liranın üzerinde destek ödemesi 
yaptık. Kırsal kalkınma hibeleri, arazi top-
lulaştırma çalışmaları gibi faaliyetlerle, 
tarımın daha iyi şartlarda yapılabilmesini 
sağladık. Milli Tarım Projesiyle, tarımsal 
hasılamızı daha da artırmayı planlıyoruz. 

Hayvancılığımızı ayağa kaldırmakta karar-
lıyız. Bu iş öyle ithalatla filan çözülebilecek 
bir iş değil. Bunun için damızlık hayvan-
lardan meralara, yem bitkileri üretimin-
den hayvan sağlığına kadar her alanda çok 
ciddi hazırlıklarımız var, bunları süratle ve 
etkin bir şekilde hayata geçireceğiz. 

Ey İnce, Cezaevinde Teröre 
Yardım ve Yataklık Edenleri 
Ziyaret Ediyorsun

Kardeşlerim,

Bu örnekleri şunun için veriyorum. AK 
Parti, sadece konuşan, sadece vaatte bulu-
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nan bir parti değildir. AK Parti, verdiği her 
sözün arkasında duran, söylediğini yapan 
bir partidir. Bunun için 24 Haziran se-
çimlerinde de, sadece yapacağımız şeyleri 
söylüyoruz. Öyle uzayda altın bulma filan 
gibi uçuk-kaçık vaatlerimiz yok. Alın teri-
mizle, emeğimizle, bileğimizle ne yapabi-
leceksek, onu söylüyoruz. Biz, yerli marka 
otomobil diyoruz. Kanal İstanbul diyoruz. 
Millet bahçeleri diyoruz. Biz, hızlı tren 
hatları diyoruz. Barajlar, sulama tesisleri, 
köprüler, yollar diyoruz. Kültür merkez-
leri, kütüphaneler diyoruz. Biz, savunma 
sanayi projeleri diyoruz. Uçak diyoruz, he-
likopter diyoruz, İHA diyoruz, tank, uydu, 
füze diyoruz. Biz, dijital dönüşüm diyoruz, 
üretim diyoruz, ihracat, ticaret diyoruz. 
Çünkü Türkiye’nin bunlara ihtiyacı var. 
Öyle meydanlarda kurusıkı atarak ülkeye 
hizmet edilmiyor. Hele hele iftirayla, ya-
lanla, sinsilikle milletimizin herhangi bir 
derdine derman olmak mümkün değildir. 

Tarımda kapalı sulama sistemi için 250 
milyon lira yatırım yaptık. Artık suyu israf 
etmeyeceğiz. Bu havzaya dışarıdan su ge-
tirmek suretiyle tarımsal sulama konusun-
da kalıcı çözümler buluyoruz. 

Biliyorsunuz CHP’nin adayı kafayı, Zeytin 
Dalı Harekâtımızın kahraman komutanı 
Metin Temel Paşamıza takmış… Diyor ki, 
“Erdoğan şu kadar generalin apoletini sök-
tü, ben de bununkini sökeceğim.” Bana 
bak Bay İnce, biz teröristlerin apoletini 
söktük, teröristlere karşı mücadele edenle-
rin değil. Temel Paşamız, bu ülkeyi vuran 
teröristlere karşı bir mücadele sürdürüyor. 
İnce, teröristin kim olduğunu bilmiyorsun. 
Zaten senin genel başkanın da teröristlerle 

kol kola Ankara’dan İstanbul’a yürüdü. Biz 
sizleri iyi biliriz.

Bir insan ülkesinden bu kadar mı habersiz 
olur? Sayın Temel bir parti toplantısına de-
ğil, Malatya’da Türkiye Esnaf Sanatkârlar 
Konfederasyonunun düzenlediği bir davet-
te bulundu. Bir insan ülkesinden bu kadar 
mı habersiz olur? Bir insan devletin nasıl 
işlediğinden bu kadar mı habersiz olur? 
Darbeci generallerin apoletlerini biz değil 
yargı söktü… Cumhurbaşkanının öyle bir 
yetkisi dün yoktu, yarın da yok. 

Apolet sökmek ne demek? Sen bu ülkeye 
Cumhurbaşkanı olmaya mı talipsin, kral 
olmaya mı heveslisin? Daha adayken işi bu 
noktaya getiren adam, Allah muhafaza o 
göreve gelirse neler yapar, varın siz hesap 
edin… 

Tabii biz bunların, terörle mücadele kah-
ramanımıza saldırarak, darbecilere koltuk 
çıkarak kimlere göz kırptığını, kimlere se-
lam verdiğini çok iyi biliyoruz. Edirne’de 
HDP’nin adayını ziyaret eden kim? Bay 
İnce… Edirne Cezaevinde yatan şahsın 
eline 53 Kürt kardeşimin kanı bulaşmadı 
mı? Bulaştı. Ey İnce, cezaevinde teröre yar-
dım ve yataklık edenleri ziyaret ediyorsun. 
Milletimiz, Allah’ın izniyle bunlara fırsat 
vermeyecektir. İşte bunun için biz hizmet 
siyaseti diyoruz. 

81 vilayetimizin, 81 milyon vatandaşı-
mızın tamamına hizmet verecek eserlere 
imza atmayı, siyasetimizin merkezine yer-
leştirdik. Seçim meydanlarında, sandıkta 
rekabet etmek başkadır, hizmet verirken 
herkesi kucaklamak başkadır. Biz siyasette 
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de herkesi kucaklamanın gayreti içindeyiz. 
Ülkemizde AK Parti kadar milletimizi ku-
şatan, kucaklayan bir başka parti yoktur. 
Onun için, 2002 yılından beri her girdi-
ğimiz seçimden sadece birinci çıkmakla 
kalmadık, oyumuzu da sürekli yükseğe ta-
şıdık. Şimdi çıtayı öyle yükseğe koyduk ki, 
artık bu ülkede hiç kimsenin, millete rağ-
men herhangi bir adım atabilmesi müm-
kün değil. Biz, kendimize güvenmesek, 
zaten çıtayı bu kadar yükseltmezdik. Bu 
adımın etkilerini hemen görmeye başla-
dık. Bazen kendilerini tutamayıp asıl yüz-
lerini ifşa etseler de, artık hiçbir partinin 
adayı, o eski söylemlerle, o eski tepeden 
bakan edayla konuşamıyor. 

Herkes demokraside, özgürlüklerde, hak-
larda en ileri vaatleri dile getiriyor. Hiz-
metler noktasında ise, sırtlarında yumurta 
küfesi olmadığı, nasıl olsa yapmak zorunda 
kalmayacakları için üfürüp duruyorlar. Bu 
kadarını bile ülkemiz için kâr olarak görü-
yorum. Çünkü geçmişteki seçim kampan-

yaları tamamen kimlik siyaseti üzerinden 
yürüyordu. Şimdi demokrasi ve yatırımlar 
odaklı bir yere gelmiş olmamız önemli-
dir. Ama iş oraya gelince de, kimsenin AK 
Parti ile yarışması mümkün değil. Bizim 
arkamızda 16 yıllık müktesebatımız var. 
Bizim milletimize gururla gösterdiğimiz 
başarılarla dolu karnemiz var. Onların ise 
sırtında çok daha eski tarihlere giden sayı-
sız kamburları, utanç levhaları bulunuyor. 

Milletimizin 24 Haziran’da, bir kez daha 
doğruyu bulacağından şüphe duymuyo-
rum. Biz milletimize Güçlü Meclis, Güçlü 
Hükümet, Güçlü Türkiye sözü veriyoruz 
ve bunu mutlaka yerine getireceğimizi 
söylüyoruz. 

Sözlerime, Vakit Birlik Vakti, Vakit Türki-
ye Vakti, Vakit Aksaray Vakti diyerek son 
vermek istiyorum. 

Kalın sağlıcakla.
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Sevgili Diyarbakırlılar, sivil toplum ku-
ruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, çok 
değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hür-
metle, muhabbetle selamlıyorum.

Bu güzel iftar sofrasında sizlerle beraber 
olmaktan duyduğum bahtiyarlığı özellikle 
ifade etmek istiyorum. Bugün bizleri bir 
araya getiren, böylesine müstesna bir at-
mosferde kalplerimizi buluşturan herkese 

teşekkür ediyorum. Artık yavaş yavaş sonu-
na yaklaştığımız Ramazan’ı Şerifinizi tebrik 
ediyorum. Bu mübarek günlerde tuttuğu-
nuz oruçların, eda ettiğiniz ibadetlerin, yap-
tığınız hayır-hasenatın Allah indinde kabul 
ve makbul olmasını diliyorum.

Değerli kardeşlerim,

Bugün Diyarbakır’da tarihe geçeceğine 
inandığım bir miting gerçekleştirdik. Di-

Diyarbakır, Yeni Bir Başlangıcın, 
Bir Şahlanışın Arifesindedir

Sivil Toplum Kuruluşları ve  
Kanaat Önderleriyle İftar | Diyarbakır | 3 Haziran 2018
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yarbakırlı kardeşlerimizin coşkusuna, he-
yecanına, meydanlara, alanlara sığmayan 
sevgisine bir kez daha şahit olduk. Diyar-
bakır, bugün bizi büyük bir hasretle, mu-
habbetle bağrına bastı. Diyarbakır bugün, 
bize olan itimadını bir kez daha gösterdi. 
Buradan sizler aracılığıyla bir kez daha, 
sıcağa ve oruca rağmen miting meydanını 
hınca hınç dolduran tüm Diyarbakırlı kar-
deşlerime gönülden teşekkür ediyorum. 
Diyarbakır’ın, miting alanındaki tarihi du-
ruşuyla milletimizin kardeşliğine uzanan 
ellere esaslı bir cevap verdiğine inanıyo-
rum. Bugün Diyarbakır, birilerinin arka 
bahçesi olmadığını haykırmıştır. Bugün 
Diyarbakır, istismar siyasetini kaldırıp 
çöpe atmıştır. Bugün Diyarbakır, Kürt kar-
deşlerimin iradesini, elindeki viski şişesiy-
le ahkâm kesen bir avuç marjinale peşkeş 
çekenlere tavrını belli etmiştir.

CHP ile bir olup siyaset mühendisliği yapan-
ların hesabı, inşallah önce Diyarbakır’da 
bozguna uğrayacaktır. Diyarbakırlı kardeş-
lerimin kiminle beraber yol yürüyeceğini 
iyi bildiğine inanıyorum. Yavrularını, kız-
larını dağa kaçıranların kimlerin olduğunu 
gayet iyi bilen benim Diyarbakırlı karde-
şim, tüm bu yaşananların hesabını soracak-
tır. Belediyenin önünde hüngür hüngür 
ağlayan anneler bunun hesabını soracaktır. 
Öyleyse şu kalan 20 günde el-ele vereceğiz, 
omuz-omuza vereceğiz. Burası artık, kimlik 
siyaseti üzerinden bölücülük yapanların 
değil, kardeşliğin, dayanışmanın şehirdir. 
Burası artık, terör örgütüne yandaşlık ya-
panların değil, ülkesine aşkla hizmet eden-
lerin yönettiği bir şehirdir. Dört bir yanı 
enbiya makamlarıyla nakşedilirmiş bu mü-
barek şehirde, Hans’a, George’a İslam düş-

manı emperyalistlere taşeronluk devri artık 
tamamen kapanmıştır. Diyarbakır’da artık, 
milletin emanetini korumakla görevli olan-
ların bodrum katlarında teröristlerin ayak-
çıları tarafından tokatlandığı, belediyenin 
imkânlarının teröristlerin emrine verildiği 
dönem sona ermiştir. Allah’ın izniyle Diyar-
bakır, yeni bir başlangıcın, bir şahlanışın 
arifesindedir.

24 Haziran, Diyarbakır’ın önünde taze 
bir sayfanın açılacağı gün olacaktır. 24 
Haziran, kendileri zevk ve sefa içerisinde 
yüzerken, Diyarbakırlı gençleri bile bile 
ölüme gönderen Kandil’deki terör baron-
larına vurulan bir şamar olacaktır. 24 Ha-
ziran, Kürt kardeşlerimin inancıyla, de-
ğerleriyle, tarih ve medeniyet birikimiyle 
kavgalı siyaset tarzının mezara gömüldü-
ğü gün olacaktır. 24 Haziran seçimlerinde 
Diyarbakır’ın, “Güçlü Meclis, Güçlü Hükü-
met, Güçlü Türkiye” diyeceğine inanıyo-
rum. Türkiye’nin kaderinin belirleneceği 
o kritik günde Diyarbakırlı kardeşlerimin 
“Vakit Birlik Vakti”, “Vakit Türkiye Vakti”, 
“Vakit Diyarbakır Vakti” diyerek mührü 
basacağına inanıyorum. 

16 Yıllık İktidarımız Döneminde 
Bölgecilik ve Irkçılık Yapmadık

Değerli kardeşlerim,

Bugüne kadar sizlerle daima gönül diliyle, 
samimiyetin diliyle konuştuk. Burada ne 
söylüyorsak, Diyarbakır’da nasıl bir siya-
set anlayışını savunuyorsak, diğer 80 vila-
yetimizde de aynısını savunduk, aynısını 
söyledik. Bölücü örgütün siyasi uzantıları 
gibi doğuda farklı batıda farklı bir dil kul-
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lanmadık. Onlar gibi çift dilli, çift kimlikli, 
hepsinden öte ikiyüzlü siyasi söylemle-
re başvurmadık. 16 yıllık iktidarlarımız 
döneminde bölgecilik yapmadık, ırkçılık 
yapmadık, şehirlerimiz ve vatandaşları-
mız arasında asla ayrımcılık yapmadık. Oy 
versin-vermesin 81 vilayetimizin tamamı-
nı, 81 milyonun tüm fertlerini kökenine, 
bölgesine, inancına, meşrebine bakmadan 
kucaklamanın gayreti içerisinde olduk. 
Herkesin, her kesimin kendi kimliğini öz-
gürce ifade edebildiği bir Türkiye’yi, bir 
atmosferi tesis ettik.

16 yıldır “Halka hizmet Hakk’a hizmettir” 
diyoruz. 16 yıldır “İnsanı yaşat ki devlet ya-
şasın” diyoruz. 16 yıldır “İnsan, en büyük 
kalemin çizdiği nakıştır” diyoruz. 16 yıldır 
“Yaradılanı severiz Yaradandan ötürü” di-
yoruz. 16 senedir sadece ekonomiyi değil; 
aynı zamanda demokrasiyi, kardeşliği, re-
fahı ve barışı da büyütmek için çalışıyoruz.

İlk günden beri Türkiye’yi hak ve özgür-
lükler bakımından dünyanın “süper li-
gine”, “şampiyonlar ligine” taşımanın 
mücadelesini veriyoruz. Hamdolsun bu 
süreçte daha önce hayal dahi, telaffuz dahi 
edilemeyen nice reformu hayata geçirdik. 
Temel hak ve özgürlükler noktasında 28 
Şubat darbecilerinin devrettiği enkazı te-
mizleyerek demokrasinin standartlarını 
yükselttik. Vatandaşına tepeden bakan, 
vatandaşını düşman gören ceberrut devlet 
anlayışı yerine, vatandaşının hizmetkârı 
olan yeni bir yönetim paradigmasını uygu-
lamaya koyduk. 

Sizlerin sorunlarını çözmek için girdiğimiz 
bu mücadelede risk aldık, zaman zaman 

tehdit aldık, ancak hak bildiğimiz yoldan 
asla dönmedik. Eski Türkiye’nin inkârcı, 
dışlayıcı, tahkir edici dilini ortadan kaldı-
rarak, yerine daha kucaklayıcı, daha kap-
sayıcı, daha saygılı bir söylem inşa ettik. 
İnkâr politikalarını, red politikalarını, bas-
kı politikalarını bir daha asla gündeme gel-
memek üzere rafa kaldırdık.

Bölücü örgüt PKK’nın desteklemiş olduğu 
malum partinin bizim değerlerimizle bir 
alakası var mı? Yok. Bunların İslam’la ya-
kından-uzaktan bir alakaları var mı? Yok, 
bunlar ateisttir. Öyleyse bunların karşısın-
da dik durmanın onurunu yaşamalıyız. 
Ölümü öldürmeliyiz, korkuyu korkutmalı-
yız. Eğer bunu yapmazsak onlar istedikleri 
gibi cirit atarlar. 

Hemen yanı başımızdaki evler tünellerle 
birbirlerine bağlanmamış mıydı? Terö-
ristler kendileri için mezarlıklar kurma-
mış mıydı? Bu mezarlıklarda mahkemeler 
oluşturmamış mıydı? Benim Kürt kardeş-
lerim haraca bağlamamış mıydı? Tüm bu 
yaşananlar karşısında Hükümetimiz tavrı-
nı ortaya koydu. Silahlı kuvvetlerimiz, po-
lisimiz, güvenlik güçlerimiz el-ele verdiler 
ve şu anki huzur ortamını sağladılar. 

Açık konuşacağım. Benim vatandaşımı 
istismar eden herkes düşmanımızdır. 
Bunların hepsi Batı’nın maşasıdır. Kuzey 
Suriye’de ülkemize saldıranlar bu ülkenin 
dostları mı? Neymiş, Kürt’müş. Onların 
Kürtlükle alakası yok. Onlar Batı’nın piyo-
nudur. Amerika 5 bin tır silahı kime teslim 
etti? Bu piyonlara teslim etti. Bu silahlar 
kime karşı kullanıldı? Benim Kilis’teki, Ur-
fa’daki kardeşlerime karşı kullanıldı. Peki 
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bu şehirlerimizdeki şehitlerimizi neyle 
izah edeceğiz, susalım mı? Susamayız, ge-
reğini yapmak zorundayız ve yapıyoruz da. 

Bildiğiniz gibi, Afrin’de askerimizle, Meh-
metlerimizle büyük bir zafer kazandık. Ba-
zıları Kandil’den atıp tutuyor. Sıra onlara 
da gelecek. 

Bizim Önümüzdeki Tek Sorun, 
Terör Sorunudur

Analar ağlamasın, ocaklara “şıvanlar” düş-
mesin, bu ülkenin körpe fidanları teröre 
kurban gitmesin diye Demokratik Açılımı, 
Milli Birlik ve Kardeşlik Projesini ve ni-
hayetinde Çözüm Sürecini devreye aldık. 
Terör sorununu bu ülkenin gündeminden 
tamamen kaldırmak için, bölücü örgütün 
sabotajlarına ve ihanetlerine rağmen, bü-
tün bu süreçleri kararlılıkla devam ettirdik. 
Bir dönem ötekileştirilmiş diğer vatandaş-
larımızla beraber Kürt kardeşlerimin de 
sıkıntılarını çözmek için çalıştık. Kültürel 
haklardan eğitime, yerleşim birimlerinin 
isimlerinden seçmeli derslere Kürt Dili 
ve Edebiyatı bölümlerine kadar hemen 
her alanda yüzlerce düzenlemeyi hayata 
geçirdik. Sadece Hakk’a ve halka güvene-
rek, halis niyetle çıktığımız bu yolda, ham-
dolsun Kürt sorununu çözmeyi başardık. 
Evet, 2018’in Türkiye’sinde artık “Kürt 
Sorunu” diye bir sorun yoktur. Çünkü eski 
Türkiye’de, Kürtlerin bizatihi kendileri 
bir “sorun” olarak görülüyordu. Bugünün 
Türkiye’si, hiçbir vatandaşını sorun olarak 
görmüyor. Türkiye, artık bu tür yersiz kay-
gıların tamamını aşmış bir ülkedir. Bizim 
önümüzdeki tek sorun, terör sorunudur. 
Hamdolsun onu da artık çözüyoruz. Sizle-

rin desteği, güvenlik güçlerimizin başarılı 
operasyonlarıyla terör sorunun da üstesin-
den geliyoruz, geleceğiz. 780 bin kilomet-
rekare vatan toprağının bir karışında dahi 
eli kanlı katil sürülerine hayat hakkı tanı-
mayacağız. Hele hele bir dönem olduğu 
gibi sokak çetelerinin bölge halkına musal-
lat olmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Değerli kardeşlerim,

Şu gerçeğin bir kez daha altını çizmekte 
fayda görüyorum. Reformlarımız saye-
sinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihi-
nin en büyük demokratik dönüşümünü 
gerçekleştirmiştir. Vatandaşlarımızın ta-
mamı, 81 milyonun her bir ferdi devletin 
gözünde eşit konumdadır. İnsanlarına 
etnik kökeninden, dilinden, dış görünü-
şünden, sakalından, sarığından, başörtü-
sünden, feracesinden, poşusundan dolayı 
ayrımcılık yapan devlet anlayışı tamamen 
tedavülden kalkmıştır. Bu devlet artık ve-
sayetçilerin değil, Türküyle, Kürt’üyle 81 
milyonun tamamının devletidir. Bu devlet 
artık milletin, milli iradenin emrindedir. 
Her ne kadar muhalefet hazımsızlık duysa 
da, bugün 16 yıl öncesine göre daha özgür 
bir Türkiye var. Birileri rahatsız olsa da 
bugün, geçmişe göre daha hür, daha mü-
reffeh, daha demokratik bir Türkiye var. 
İddiayla söylüyorum; 16 senede bu ülkede 
darbeciler, teröristler, terör seviciler dışın-
da hareket alanı kısıtlanan hiç kimse yok-
tur. 16 yıl öncesine göre Türkiye’de millet, 
devlet ve demokrasi düşmanları dışında 
hiçbir vatandaşımızın özgürlük alanı da-
ralmamıştır. 16 yıllık mücadelemizin en 
büyük kaybedenleri bölücülerdir, fetöcü-
lerdir, fitnecilerdir, milletin sırtına kene 
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gibi yapışan tefecilerdir. Bunların haricin-
de herkesin özgürlükleri alabildiğine ge-
nişlemiştir.

Ortalığı ayağa kaldıranlara Allah için şöy-
le bir bakın… Yurt içinde ve yurt dışında 
sürekli demokrasimize kara çalmaya ça-
lışanları şöyle bir gözden geçirin. Sadece, 
imtiyazı elinden alınan seçkinleri görecek-
siniz. Sadece, çalışmadan, üretmeden, hiç-
bir riske girmeden para kazanmaya alışmış 
rantçıları göreceksiniz. Sadece, Diyarbakır 
sokaklarında top koşturan çocukları anne-
lerinden koparıp dağa kaçıran terör baron-
larını göreceksiniz. Sadece, camiye giden 
imamın, rızkının peşindeki esnafın, pırıl 
pırıl dimağları geleceğe hazırlayan öğret-
menlerimizin kanını döken canileri göre-
ceksiniz. Sadece, 15 Temmuz gecesi insan-
larımızı vahşice katleden FETÖ’cü hainleri 
göreceksiniz. Sadece, Kobani bahanesiyle 
53 vatandaşımızın ölümüne neden olan 
siyasetçi kılıklı provokatörleri göreceksi-
niz. Sadece, 28 Şubat döneminde imam 
hatipleri kapatan, dini kurumlarımızın ka-
pısına kilit vuran, kızlarımızı üniversiteye 
sokmayan faşistleri göreceksiniz. Sadece, 
tarihi şanlı kahramanlıklarla dolu bu aziz 
milleti takunyalı, makarnacı, kömürcü, 
irticacı diye aşağılayan kibir abidelerini 
göreceksiniz. Sadece, baskı, zülüm ve da-
yatmayla milleti hizaya sokmaya çalışan 
jakobenleri göreceksiniz.

Evet… Eski Türkiye’nin artıkları dışında 
AK Parti iktidarlarından rahatsız olan, 
hazımsızlık duyan hiç kimse yoktur. Biz 
bugüne kadar aydın, sanatçı, gazeteci, si-
yasetçi, akademisyen görünümlü bu man-
kurtlar topluluğunu asla dikkate almadık. 

Ne yaptıysak, hangi başarıya imza attıysak, 
bunlara rağmen yaptık. İnşallah bundan 
sonra da aynı şekilde devam edeceğiz.

Siz Kanaat Önderlerinden 
Seçimlerde Destek Bekliyoruz

Kardeşlerim,

Tabii biz şu gerçeği gayet iyi biliyoruz. 
Dünyada mükemmel diye bir şey yoktur. 
Statik olan, değişime direnen kaybetmeye 
mahkûmdur. Dünya sürekli değişiyor, ge-
lişiyor, yeni bir biçim kazanıyor. Değişen 
dünyayla beraber elbette şartlar, talepler 
de değişiyor. Ülkemiz geliştikçe, dünyaya 
açıldıkça, vatandaşlarına sağladığı hak ve 
imkânlar noktasında çıtayı yükselttikçe, 
insanımızın beklentileri de artıyor. 16 yıl-
dır hiçbir zaman milletimizin taleplerine 
kulak tıkamadık. Hangi reformu yaparsak 
yapalım, kendimizi asla mükemmel bir 
noktada görmedik. Hep daha iyisini, daha 
güzelini, daha kalitelisini yapmayı hedef-
ledik. İnşallah yeni dönemde de mevcut 
kazanımlarımızdan asla taviz vermeden, 
başta siz kardeşlerim olmak üzere, toplu-
mumuzun bütün kesimlerinin taleplerini 
karşılamayı sürdüreceğiz. 

Siz kanaat önderlerinden bu seçimlerde 
destek ve yardım bekliyoruz. Bu dava he-
pimizin davasıdır. Bu davaya hep birlikte 
omuz verirsek netice alırız, eğer omuz ver-
mezsek bedelini hep birlikte öderiz. 

Demokrasi standartlarımızı çok daha yu-
karılara taşıyacağız. Güç birliği yaparak 
soframızdaki ekmeği daha da büyüteceğiz. 
Ülkemizi ekonomide, ticarette, yatırımlar-
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da, turizm ve altyapıda çok daha ileriye 
götüreceğiz. Kürt, Türkmen, Arap ayrımı 
yapmadan, bölgemizdeki tüm mazlum ve 
mağdurlara sahip çıkmaya devam edece-
ğiz. Bizi bölmeye çalışanlara inat, kardeşli-
ğimizi perçinleyecek, safları sıklaştıracak, 
birbirimize daha çok kenetleneceğiz. Siz-
lerin duası ve desteğiyle de hiç kimsenin 
devletimizi girdiği bu yoldan saptırmasına 
asla izin vermeyeceğiz. 

CHP zihniyetinin bu ülkeyi tekrar eski bas-
kıcı, anti-demokratik günlerine geri dön-
dürmesine müsaade etmeyeceğiz. CHP ile 
kol kola yürüyen bölücü örgütün siyasi 
uzantılarının sizlerin ismini istismar et-
mesine kesinlikle fırsat tanımayacağız. 24 
Haziran’da sizlerin, ülkemiz, milletimiz ve 
Diyarbakır için en güzel kararı vereceğini-
ze inanıyorum.

Siyaset yolculuğuna çıktığımızda gelip Di-
yarbakırlı kardeşlerimizin hayır duasını, 
desteğini, icazetini almıştık. Ülkemizin 
tüm kritik aşamalarında da geldik sizler-
le istişare ettik. Şimdi yeni bir dönemin 
arifesindeyiz. Bugün de sizlerin çok güç-
lü desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bugün 
de sizlerin hayır duasını almak istiyoruz. 
Diyarbakır’ın bizi mahcup etmeyeceğini 
biliyoruz.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
en kısa sürede yeniden buluşmak üzere, 
her birinizi tek tek Rabbim’e emanet edi-
yorum. Mevla’m yolumuzu, bahtımızı açık 
etsin diyorum.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kalın 
sağlıcakla.
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Sevgili Zonguldaklılar, değerli madenci 
kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da ebe-
di azaptan kurtuluş olan ve artık sonuna 
doğru yaklaştığımız mübarek Ramazan 

ayınızı tebrik ediyorum. Tuttuğunuz oruç-
larınızın, bu ay boyunca yaptığınız iba-
detlerin, hayır ve hasenatın Hak katında 
kabul olmasını niyaz ediyorum. Bizleri 
huzuru kalple bu mübarek aya eriştiren 
Rabbimizin, inşallah ailelerimiz, dostları-
mız ve sevdiklerimizle beraber kutlayaca-
ğımız Bayrama da kavuşturmasını diliyo-

Madencilerle İftar | Zonguldak | 5 Haziran 2018

Enerjide Dışa Bağımlılığımızı 
Azaltmak İçin Yerli  

Kaynaklara Yöneliyoruz
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rum. Bizlerin bu güzel iftar sofrasında bir 
araya gelmesine vesile olanlara teşekkür 
ediyorum. 

Bugün önce Sakarya’daki kardeşlerimiz-
le kucaklaştık, hasbihal ettik. Ardından 
Zonguldak’a geldik mitingimizi yaptık, 
hasret giderdik. Şimdi sizlerle birlikte if-
tarımızı yapıyoruz. Buradan da Ereğli’ye 
geçecek, oradaki kardeşlerimize selam ve-
recek, hal-hatır soracağız. 

Siyasete başladığımız günden beri, bizim 
yerimiz daima milletimizin yanı olmuştur. 
Biz seçimden seçime değil, bulduğumuz 
her fırsatta ülkemizin dört yanındaki ille-
rimizi, ilçelerimizi ziyaret etmekten büyük 
bir mutluluk duyarız. Milletimizle birlikte 
olmak bize güç verir, enerji verir, daha çok 
çalışmak için motivasyon sağlar. Ne diyor 
o güzel Zonguldak türküsünde: 

“Karadır kaşların benzer kömüre

Yardan ayrı düşmek zarar ömüre

Kollarımdan bağlasalar demire

Kırarım demiri kaçarım yâre”

Evet… Biz de önümüzü vesayetle de, dar-
beyle de kesmeye çalışsalar, hep çareyi 
milletimize gitmekte bulduk. Geçtiğimiz 
16 yılda karşımıza çıkan her engeli mille-
timizle birlikte aştık. 15 Temmuz gibi bir 
büyük ihanetin üstesinden milletimizle 
birlikte geldik. Şimdi yeni bir dönemin 
eşiğindeyiz ve yine çözümü milletimizde 
arıyoruz. Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, 
Güçlü Türkiye için sizlerin desteğini bek-
liyoruz. 

Ülkemizin Kömür  
Kaynaklarını Kullanacağız

Kardeşlerim,

Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nda bu yıl-
sonuna kadar 1000, önümüzdeki yıl ise 
500 kişiyi daha istihdam edeceğiz. Yani 
toplamda 1500 kişi işe yerleşecek. Bilesi-
niz ki, biz birbirimizden sinerji alacağız. O 
sinerjiyi alacağız ki, bizlere hasım olanlar 
gerekli dersi alabilsinler. Seçim sürecin-
de yalan-yanlış vaatlerde bulunanlar var. 
Ama biz yaptıklarımızla konuşuyoruz, ya-
pamayacağımızı da asla vadetmiyoruz. 

Madenciliği de kapsayan enerji sektörü, 
dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemiz 
için de stratejik öneme sahiptir. Kömürde 
ithalatı durduracağız. Bütçemizdeki cari 
açığın sebebi ithal enerjidir. Şimdi termik 
santrallere ağırlık veriyoruz. Kömürümüz 
olduğunu göre niye ithalat yapalım? Ülke-
mizde Trakya’dan Şırnak’a kadar devasa 
kömür damarları var. Bu kaynağımızı kul-
lanmalıyız. Maliyeti biraz yüksek olabilir, 
ama hiç olmazsa cari açığımızı körükle-
mez. Şimdi işte bu adımı atıyoruz. Ve el-
hamdülillah ciddi bir noktaya da geldik. 
Bunun için Milli Enerji ve Maden Politi-
kası oluşturduk. Çok uzun ve kapsamlı bir 
çalışmayla oluşturduğumuz bu politikayı 
“arz güvenliği”, “yerlileştirme”, “öngörüle-
bilir piyasa” olmak üzere üç ayak üzerine 
oturtuyoruz. Amacımız, enerjide dışa ba-
ğımlılığımızı azaltmak için yerli kaynakla-
rı en üst düzeyde değerlendirmektir. Her 
bir başlığın altında çok önemli açılımlar 
var. İthalata dayalı enerji politikalarıyla 
daha fazla yol kat edemeyeceğimizi gördü-
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ğümüz için kendi kaynaklarımızı harekete 
geçirmeye karar verdik. 

Bize siyaset mühendislerinin değil maden 
mühendislerinin, petrol mühendislerinin, 
makine mühendislerinin lazım olduğu bi-
linciyle, insan kaynağımıza yatırım yaptık. 
Bunun için, geçtiğimiz 16 yılda eğitim ya-
tırımlarını, bütçede ilk sıraya çıkardık. Eği-
tim seviyesi arttıkça, eskiden beri milleti-
mize dayatılan kimi yanlışlarla daha kolay 
mücadele edebileceğimize inanıyoruz. 

Yıllarca bu ülkede maden sektörü, kimi 
zaman çevrecilik adına, kimi zaman eko-
nomik değil diye horlandı, ötelendi, örse-
lendi. Termik santral inşaatlarına karşı 
akıl almaz dirençler gösterildi. Kömürün 
sanayide kullanımı engellenmeye çalışıldı. 
Hâlbuki bize örnek gösterilen Avrupa’ya 
baktığımızda, hala elektrik enerjisinin bü-
yük bölümünü kömürden elde eden bir 
Avrupa var. Biz, onlara serbest olan kömü-
rü bize haram etmeye çalışanların niyeti-
nin aslında ne olduğunu çok iyi biliyoruz. 
Bu çevrelerin tek derdi, Türkiye’nin büyü-
mesini, güçlenmesini, gelişmesini engelle-
mektir. Ta Güney Afrika’dan, Sibirya’dan 
kömür getir, ama kendi kömürünü kul-
lanma. Bu durum karşısında biz, kömür 
madenciliğimizi daha ileriye taşımak için 
yeni yollar, yeni yöntemler, yeni stratejiler 
geliştirdik. Kömürün keşfinden rezervinin 
belirlenmesine, üretimde kullanımından 
zararlı etkilerinin önlenmesine kadar tüm 
aşamaları bilimsel yöntemlerle ele aldık. 

Ülkemizin 10 milyon tona kömür kadar 
üretim potansiyeli var. Ancak şu anda orta-
lama 1,2 milyon ton üretim yapılıyor. Ha-

lihazırda sektörde çalışan 10 bin işçiyi 20 
bine çıkarma potansiyeline sahibiz. Biz bu 
potansiyeli, kimsenin mağdur olmadığı, 
doğru bir modelle, teknolojik imkânları ve 
maden bölgeleri düzenlemelerini de kulla-
narak hayata geçireceğiz. Bu modelle, kö-
mür üretiminin yanı sıra, sosyal imkânları 
da genişleterek Zonguldak’ın ihya olması-
nı sağlayacağız. Şehir uzun süredir lavvar 
alanının düzenlenmesini bekliyor. Halen 
TTK’ya ait olan bu bölgeyi Millet Bahçesi 
haline dönüştürüyoruz.

İnsan, her yerde olduğu gibi, kömür konu-
sunda da belirleyici faktördür. Madencileri-
mizin alın teri, emeği, katkısı, aklı, tecrübesi 
olmadan hedeflerimize ulaşamayız. Bunun 
için de, sektörü insan odaklı, insan güven-
liği merkezli bir şekilde yapılandırmaya 
karar verdik. İnşallah Zonguldak’a 5 bin ki-
şilik bir cami yapıyoruz. Şu anda cami inşa-
atımız devam ediyor. Bu cami bittiği zaman 
Zonguldak’a bambaşka bir hava verecek. 

Vakit Kömür Vakti  
Demeye Hazırlanıyoruz

İkinci olarak bilimi ve teknolojiyi ön pla-
na çıkartıyoruz. Bilimin ve teknolojinin 
günümüzde ulaştığı seviyeyi bu sektörde 
kullanmadan ekonomik ve güvenli üretim 
yapamayacağımızı biliyoruz. Artık madenle-
rimizi yürek burkan kazalarla değil, en ileri 
tekniklerle yapılan üretim modelleriyle ko-
nuşmak, tartışmak istiyoruz. Amerika’da, 
Avustralya’da kişi başına günlük 11 ton üre-
tim yapılırken, bu rakamın ülkemizde 1,5 
tonda kalmasına gönlümüz rıza göstermiyor. 
Aynı miktarda kömürü daha fazla kişiyle de-
ğil, daha çok kömürü daha çok istihdamla 
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çıkartmayı hedefliyoruz. Maden sahalarını 
mavi, sarı, kırmızı olarak risk gruplarına ayı-
rarak, denetimlerini de ona göre yapacağız. 
Tüm bu süreçleri şeffaf bir şekilde yürüterek, 
kömürü, ülkemizin yeni milli güç kaynakla-
rından biri haline dönüştürmekte kararlıyız. 
Vakit Türkiye Vakti’yle birlikte, Vakit Kömür 
Vakti de demeye hazırlanıyoruz. 

Değerli arkadaşlar,

Huzurun da, güvenin de, kalkınmanın da, 
demokrasinin de temel şartı istikrardır. 
Türkiye, geçtiğimiz 16 yılda 3,5 kat büyü-
yebilmesini istikrar ortamının süreklili-
ğine borçludur. Bu ortam öylesine güçlü 
bir zemine oturmaktadır ki, son 5 yılda 
ardı ardına yaşadığımız terör saldırıları, 
sosyal ve siyasi kaos denemeleri dahi, is-
tikrarımızı bozamadı. İstikrar ve güven or-
tamının kökleşmesine katkı sağlayacağına 
inandığımız için Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi konusunda ısrarcı olduk. 24 
Haziran’da gideceğimiz seçimler, yeni sis-
temin ilk meyvelerini verecektir. 

Biz istikrar ve güven ortamı konusunda ne 
kadar hassas ve ısrarcıysak, birileri de kaos 
çıkarma, ülkemizi yeniden eski günlerine 
döndürme konusunda o derece azimli gö-
züküyor. Öyle ki; biz “yapacağız” diyoruz, 
onlar sadece “yıkacağız” diyor. Biz “ileriye 
gideceğiz” diyoruz, onlar tek parti CHP’si 
dönemine dönmenin hayalini kuruyor. Biz 
“demokrasi” diyoruz, onlar yeni sistemi 
kendi diktatörlüklerini kuracakları bir dü-
zen olarak tasavvur ediyor. 

Birileri, Afrin’in kahraman Komutanı Me-
tin Temel Paşamızın apoletini sökeceğini 

söylüyor. Aç tavuk kendini buğday amba-
rında sanırmış, milletim sana bu fırsatı 
vermez. Bu millet seni seçmez. Teröre karşı 
kahramanca mücadele veren komutanıma 
hakaret eden, teröristi ise cezaevinde ziya-
ret eden Bay Muharrem’e gereken dersi, bu 
millet 24 Haziran’da verecektir. 

Biz “Kalkınma, büyüme, gelişme” diyoruz, 
onlar “Devam edenleri durduracak, ye-
nilerini iptal edeceğiz” diyor. Evet, evet… 
Yanlış duymadınız. Bu ülkede, seçim vaa-
di olarak “Tüm yatırımları durduracağını” 
söyleyen adaylar var. Bu ülkede, bölücü 
terör örgütüne kan kusturan komutanları-
mızı apoletlerini sökmekle tehdit edenler 
var. Bu ülkede, nasıl olsa yapmak zorunda 
kalmayacağını bildiği için, hesapsız-kitap-
sız atıp tutanlar var. 

Biz yatırımları durdurmak bir yana, tam 
tersine iki katına, üç katına, beş katına, 
mümkünse 10 katına çıkartacağız. Ancak 
bu şekilde Zonguldak’taki madencimizin 
ekmeğini büyütebiliriz. Ancak bu şekilde 
nafakasını binlerce derecelik fırınların 
karşısında demir üreterek çıkartan işçimi-
zin emeğinin karşılığını verebiliriz. Ancak 
bu şekilde tarlasında mahsulünün bere-
keti için dua eden çiftçimize alın terinin 
karşılığını sunabiliriz. Ancak bu şekilde 
her zaman besmeleyle açtığı dükkânında, 
atölyesinde emek veren esnafın hakkını 
verebiliriz. Biz, terör örgütleriyle mücade-
le edenleri istiskal etmek bir yana, daha 
büyük mücadeleler, daha büyük başarı-
lar, daha büyük zaferler için desteklemeye 
devam edeceğiz. Sizlerden, 24 Haziran’da 
tercihinizi yaparken, işte tüm bunları göz 
önünde bulundurmanızı rica ediyorum. 
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Bu güzel Ramazan akşamımızı paylaştığı-
nız için, teşrifleriniz için her birinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. Çoluğunuzla, ço-
cuğunuzla, sevdiklerinizle nice Ramazan-
lara, nice bayramlara ulaşmanızı Rabbim-
den diliyorum.

Cumhurbaşkanlığında şahsıma, Parlamen-
to’da inşallah AK Parti’ye oyları vermek 
suretiyle ülkemizi güçlü bir geleceği hazır-
layalım diyorum.

Allah’a emanet olun. Kalın sağlıcakla. 
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Ankara Ticaret Odamızın kıymetli başkanı 
ve yöneticileri, değerli şehit ailelerimiz ve 
gazilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da ebe-
di azaptan kurtuluş olan ve artık sonuna 
doğru yaklaştığımız mübarek Ramazan 
ayınızı tebrik ediyorum. Tuttuğunuz oruç-
larınızın, bu ay boyunca yaptığınız iba-

detlerin, hayır ve hasenatın Hakk katında 
kabul olmasını niyaz ediyorum. Bizleri hu-
zuru kalple bu mübarek aya eriştiren Rab-
bimizin, inşallah ailelerimiz, dostlarımız 
ve sevdiklerimizle beraber kutlayacağımız 
Bayrama da kavuşturmasını diliyorum. 
Terörle mücadelede ve 15 Temmuz darbe 
girişiminde verdiğimiz tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır-ı cemil 
niyaz ediyorum. Gazilerimize sıhhat ve afi-
yet temenni ediyorum. 

Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye 
ve Güçlü Ekonomi Diyoruz 

ATO Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı | Ankara | 6 Haziran 2018
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Ne güzel söylemiş şair:

“Şehitler tepesi boş değil, 

Biri var bekliyor. 

Ve bir göğüs, nefes almak için; 

Rüzgâr bekliyor. 

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye; 

Yattığı toprak belli, 

Tuttuğu bayrak belli, 

Kim demiş meçhul asker diye?”

Evet… Nefes almak için rüzgâr bekleyen 
bir millete, aradığı o gücü, morali, güveni 
veren tüm kahramanlarımıza şükranlarımı 
sunuyorum. Halen sınırlarımız içindeki dağ 
başlarından Kuzey Irak’taki terör yuvaları-
na, El Bab’tan Afrin’e kadar pek çok yerde 
operasyon yürüten, güvenlik sağlayan tüm 
askerlerimize, polislerimize, jandarmaları-
mıza, istihbaratçılarımıza, güvenlik korucu-
larımıza başarılar diliyorum. Allah, bizlerin 
huzuru ve güvenliği, evlatlarımızın geleceği 
için bu büyük mücadeleyi yürüten tüm kah-
ramanlarımızı korusun diyorum. Bizlerin 
bu güzel iftar sofrasında bir araya gelmesine 
vesile olanlara teşekkür ediyorum. 

Şehitlik ve Gazilik Makamı, Bu 
Milletin Adeta Alamet-i Farikasıdır

Kardeşlerim,

Türk milleti alicenap bir millettir. Bu mil-
letin devleti de elbette ona göre hareket 
edecektir, nitekim öyle de oluyor. Şehitle-
rimizin emaneti olan yakınlarına ve gazi-
lerimize, hem millet olarak, hem de devlet 

olarak tüm imkânlarımızla sahip çıkıyo-
ruz. Şehit yakınlığının ve gaziliğin vaka-
rıyla hareket eden sizlerin de, milletimizin 
gönlündeki yerinizi her geçen gün daha da 
güçlendirdiğine inanıyorum. Bir insanın 
canını ortaya koyarak yürüttüğü bir müca-
deleye dünyevi olarak paha biçebilmemiz, 
karşılığını verebilmemiz mümkün değil-
dir. Bunun için şehitlerimiz ve gazilerimiz 
en büyük mükâfatı, yarın Hakk katında 
alacaklardır. Biz sadece, bu fani dünyada 
şehit yakınlarımız ve gazilerimiz mağdur 
olmasınlar, hayatlarını belli bir standardın 
altında yaşamak zorunda kalmasınlar diye 
gayret gösteriyoruz. Şehitlerimizin emane-
tine, gazilerimizin fedakârlığına layık ol-
mak için yaptığımız hizmetlerin en yakın 
şahitleri sizlersiniz. Eksikler, aksaklıklar 
elbette olabilir. Kimi terbiyesizler elbette 
çıkabilir. Bu sorunların hepsi de çözülür. 
Önemli olan sizlerin milletimizin gönlün-
deki yeridir. Hamdolsun, gittiğimiz her 
yerde şehit ailelerimizin ve gazilerimizin 
adeta el üstünde tutulduklarını görüyoruz. 

Biz dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehit-
liği olan bir milletimiz. Şehitlik ve gazilik 
makamı, bu milletin adeta alamet-i farika-
sıdır. Biz dedelerimizden ve onların baba-
larından Balkan Savaşına, Birinci Dünya 
Savaşına, İstiklal Harbine dair kahramanlık 
hikâyelerini, şehit ve gazi anılarını dinler-
dik. Sonra Kore’den Kıbrıs müdahalesine 
kadar daha yeni hikâyeleri, bizzat yaşayan-
lardan dinlemeye başladık. Ardından, kendi 
akranlarımızdan, yakınlarımızdan terörle 
mücadelede yaşadıkları hadiseleri dinledik. 
15 Temmuz, zaten hepimizin içinde olduğu 
başlı başına bir kahramanlık hikâyesiydi. 
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Eğer bu coğrafyada yaşamakta kararlıysak, 
eğer ecdadın mirası olan dik duruşumuzu 
koruyacaksak, eğer iddialarımızın, hedefle-
rimizin peşinden gideceksek, gelecekte de 
şehitlik ve gazilik hikâyeleri anlatılmaya de-
vam edecektir. Biz, Tek Millet, Tek Bayrak, 
Tek Vatan, Tek Devlet diyerek, bu konudaki 
kararlılığımızı her fırsatta ifade ediyoruz. 
Amacımız, şehitlerimize ve gazilerimize layık 
olabilmektir. Rabbim, yolumuzu ve bahtımı-
zı açık etsin. Rabbim, bu ülkeyi ve bu milleti 
ebediyete kadar kaim ve muzaffer eylesin. 

Kardeşlerim,

Ankara Ticaret Odası’nın, geçtiğimiz Ni-
san ayında seçilen yönetimini bu vesileyle 
bir kez daha tebrik ediyorum. Oda yöneti-
minin, aralarında 15 Temmuz gazilerinin 
de bulunduğu arkadaşlarımızdan oluşu-
yor olmasından memnuniyet duyuyorum. 

Sanayide ve ticarette giderek yükselen bir 
güç haline gelen Ankara, sadece bürokra-
sisiyle değil, üretim ve ihracat gücüyle de 
ekonomimizde belirleyici hale gelmeye 
başladı. Savunma sanayi başta olmak üze-
re, yüksek teknoloji gerektiren alanlarda 
gösterdiği atılımın, Ankara’yı çok farklı bir 
yere doğru götürdüğüne inanıyorum. 

Türkiye’nin şehitleri ve gazileri sayesinde 
üstesinden geldiği saldırıların, ekonomik 
ayağının olmaması mümkün mü? İşte bu 
ekonomik saldırıları da, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğimiz, İstanbul ve Ankara Ti-
caret Odalarımız başta olmak üzere, iş dün-
yamızın desteğiyle karşılıyoruz. Biz sadece 
Güçlü Meclis demiyoruz. Biz sadece Güçlü 
Hükümet demiyoruz. Biz sadece Güçlü Tür-

kiye demiyoruz. Bütün bunlarla beraber 
aynı zamanda Güçlü Ekonomi diyoruz. 

Türkiye’nin Kaynağa  
İhtiyacı Var, En Büyük Kaynak 
Milletimizin Kendisidir

Türkiye, geçtiğimiz 16 yılda ortaya koy-
duğu ekonomi performansıyla, dünya 
çapında bir modeldir, dünya çapında bir 
efsanedir. Ülkemizi 16 yılda 3,5 kat büyü-
terek, gelişmekte olan ülkeler arasında en 
ileriye çıkartarak, gelişmiş ülkeler sınıfına 
bir adım mesafeye taşıdık. Bu dönemde 
Türkiye, yıllık 5,7 büyüme oranıyla, dünya 
ortalamasının iki katı bir gelişme gösterdi. 
Satınalma paritesine göre 18’inci sırada 
bulunan ülkemizi 13’üncü sıraya çıkardık. 
Bundan 16 yıl önce, bir Türk vatandaşı, Av-
rupa Birliği ülkeleri vatandaşlarının üçte 
biri kadar gelire sahipti. Peki 16 yıl sonra 
geldiğimiz yer neresi? Bugün bir Türk va-
tandaşı, Avrupa Birliği vatandaşlarının 
yaklaşık üçte ikisi kadar bir gelire sahiptir. 
Hedefimiz, 2023’e kadar bu oranı eşitle-
mek ve hatta geçmektir. 

Türkiye, son 10 yılda gerçekleştirdiği 8 
milyona yakın istihdamla, Avrupa ülkele-
rinin tamamından daha fazla iş alanı aç-
mıştır. Görüldüğü gibi bir yandan geliri, 
diğer yandan istihdamı artırarak, eşine az 
rastlanır bir başarı hikâyesine imza attık. 

Kardeşlerim,

Son günlerde, kurlar ve faizler üzerinden oy-
nanan bir oyunla, ekonomimiz bir kez daha 
sabote edilmeye çalışılıyor. Türkiye’nin ne 
gelirlerinde, ne giderlerinde, ne borçlanma-
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sında, ne borçlarını ödemesinde en küçük 
bir sıkıntısı yoktur. Tam tersine, makro ra-
kamlar açısından baktığımızda Türkiye, 
bırakınız gelişmekte olan ülkeleri, gelişmiş 
ülkelerin çoğunun dahi ilerisinde bir fotoğ-
rafa sahiptir. Bütçe açığımızdan borç stoku-
muza, döviz varlığımızın borçları karşılama 
oranından, bankacılık sektörünün sermaye 
yeterlilik oranına, büyüme rakamlarına 
kadar, ekonomiyle ilgili ne kadar gösterge 
varsa, hepsi de çok iyi bir düzeydedir. İhra-
catımız 162 milyar dolarla rekor kırdı. Bil-
diğiniz gibi, bizi turizmle vurmak istediler. 
İnşallah bu yıl 40 milyon turisti ağırlamayı 
hedefliyoruz. Turizmde tüm zamanların re-
koruna doğru gidiyoruz. 

Yakında bu yılın ilk çeyrek büyüme rakam-
ları açıklanacak. Göreceğiz bakalım Türkiye 
büyüyor mu, küçülüyor mu? Ekonomimize 
bakarak değil, ülkemiz aleyhinde oluştu-
rulan havayı körüklemek için açıklamalar 
yapan kredi derecelendirme kuruluşları, 
büyüme rakamlarımızı görünce bakalım 
mahcup olacaklar mı? Kur, faiz ve enflasyon 
sarmalıyla bozulmak istenen ekonomimiz, 
24 Haziran’ın ardından yeni ve çok daha 
güçlü bir yükselişe geçecektir. Bunların der-
di, 24 Haziran’da AK Parti’yi ve Erdoğan’ı 
çökertmektir. Bütün hesapları bunun üzeri-
ne kuruludur. Ama bizi çökertemeyecekler. 
Kredi derecelendirme kuruluşlarının sipa-
riş notlarıyla bir yere varamazlar. 

Yatırımları 16 yılda 11 kat artırmıştık. Son 
yıllarda, küresel ekonomideki finansal da-
ralmanın etkisiyle, uluslararası yatırımlar-
da bir gerileme yaşadık. Ancak, Türkiye’nin 
cazibesi öylesine büyük ki, küresel düzeyde-
ki sıkıntılara rağmen, yatırımları yeniden 
artırabileceğimize inanıyorum. Seçimlerin 

hemen ardından bu konuda kolları sıvaya-
cak ve daha çok gayret göstereceğiz. Teşvik-
ler konusunda çok önemli düzenlemeleri 
zaten hayata geçirdik. Bunları geliştirmekle 
kalmayacak, doğrudan yatırımcılara hizmet 
edecek bir yapı kurarak, süreci hızlandıra-
cağız. Bugüne kadar Türkiye’ye güvenip ya-
tırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır. 

Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulu-
nuyorum. Evinizde yastık altında tuttuğunuz 
dövizlerinizi, paralarınızı, altınlarınızı ban-
kalara, katılım şirketlerine ve diğer yatırım 
mecralarına yatırarak lütfen sisteme sokun. 
Ülkemizin büyümesine hep beraber katkıda 
bulunun. Varlık Barışını bunun için çıkardık. 
Türkiye’nin kaynağa ihtiyacı var. En büyük 
kaynak milletimizin kendisidir, ülkemizin 
kendisidir. Biz devletiyle sorunlu hiçbir birey 
kalmasın diye kamuya olan tüm borçları ye-
niden yapılandırdık, İmar Barışını çıkardık. 
Dün Çevre Şehircilik Bakanımız da bununla 
ilgili güzel açıklamalar yaptı. Gelin imar barı-
şında da hep beraber yerimizi alalım. 

Tüm vatandaşlarımızın bu imkânları kul-
lanarak, kendisine, geleceğine daha gü-
venle bakabileceği bir iklim oluşturmasını 
diliyoruz. İşte bunun için Vakit Türkiye 
Vakti, Vakit Ekonomi Vakti diyoruz. 

Bu duygularla yaklaşan Leyle-i Kadirinizi 
ve Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik 
ediyorum. Bizlerin bu iftar sofrası etrafın-
da buluşmasına vesile olanlara tekraren 
teşekkür ediyorum. 

Siz değerli şehit yakınlarımızı ve gazileri-
mizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum. Kalın sağlıcakla. 
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Bismillahirrahmanirrahim.

Artık son günlerine yaklaşmaya başladığı-
mız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. 
Rabbimden bizleri Leyle-i Kadire ve Rama-
zan Bayramına sağlıkla, huzurla, affına ve 
mağfiretine nail olmuş bir şekilde ulaştır-
masını diliyorum. 

Güneydoğu Anadolu’muzdan, Doğu Ana-
dolu’muzdan gelip bu aziz şehirde hayatını 
sürdüren değerli kardeşlerimle bu akşam 
farklı bir duyguyu yaşıyoruz. 

Kardeşlerim,

Biz yeryüzünde yaşayan Allah’ın kulları 

Doğu ve Güneydoğu Platformu İstanbul İftarı | İstanbul | 9 Haziran 2018

Namusunuz Olan Oyunuza  
Sahip Çıkın, Mutlaka Sandığa 

Gidip İradenizi Yansıtın 



Recep Tayyip ERDOĞAN

324

içinde galiba en sevgili olanlarından biri-
yiz. Çünkü, Rabbimiz bize öylesine güzel, 
öylesine birbirini tamamlayan, öylesine ca-
zip, öylesine hayret uyandırıcı farklılıklar 
vermiş ki, dünyanın başka yerinde örne-
ğini bulmak gerçekten çok zor. Bu büyülü 
zenginliğin, bu masalsı farklılığın yeri olan 
Anadolu ve elbette İstanbul, tarih boyunca 
hep medeniyetlerin boy verdiği, dünyanın 
en bereketli toprakları olmuştur. Üstelik 
bu öyle bereketli bir toprak ki, herkes bir-
birine karışıyor olsa bile, hiç kimse kendi 
rengini, kendi biçimini, kendi özünü kay-
betmeden orada varlığını sürdürebiliyor. 

Bizim tarihteki en büyük başarılarımızdan 
birisi, işte bu çokluk içinde birliği, yani 
kesrette vahdeti daima muhafaza etme-
yi başarmış olmamızdır. Bunu yaparken 
ecdadımız, lügatinde hiçbir zaman “öte-
ki” kavramına yer vermedi, onun yerine 
“başka” kelimesini seçti. Bu topraklardaki 
tüm “başka”lar bizimdir. Biz Kurtuluş Sa-
vaşına da bu ruhla girdik. Vatanımız işgal 
altındaydı ve “vatan” için ayağa kalkanla-
rın hiç birisine kökenleri, dilleri, inançları 
sorulmadı. Bu topyekun kıyama katılanla-
rın kimisi medreselerde yetişmişti, kimisi 
askeri mekteplerde okumuştu, kimisi de 
mülkiyeden, tıbbiyeden mezundu. Ama 
hepsini bir araya getiren şey, öteden beri 
hep vurguladığımız milli iradeydi, milli 
iradenin üstünlüğüydü. Ellerindeki tüfek-
ler belki kırıktı, ama kalplerindeki iman, 
dudaklarındaki dua, yüreklerindeki heye-
can aynıydı ve çok güçlüydü. Böyle oldu-
ğu için de, kimse kimseyi itelemedi, kimse 
kimsenin ayağına basmadı, kimse kimseyi 
horlamadı, kimse kimseyi aşağılamadı. 

Bugün aynı ruh Tek Millet, Tek Bayrak, 
Tek Vatan, Tek Devlet şiarıyla Erciyes’in, 
Ağrı’nın, Torosların, Cudi’nin başı göğe 
eren doruklarına nakşedildi. Bugün gönül 
gözüyle dünyanın neresinden bakarsanız 
bakın, o yüce dağların doruklarında iman 
gücüyle sabitlenmiş rabiamızı görürsünüz.

Avusturya Başbakanının Attığı 
Adımlar, Dünyayı Haçlı-Hilal 
Savaşına Doğru Götürüyor

Kardeşlerim,

İstiklal Harbimizi bu ruhla yürüttük ve za-
fere ulaştırdık. Cumhuriyetimizi de yine 
aynı heyecanla kurduk. Ama sonra ülkemiz-
de tek tipçi bir anlayış türedi. Tek parti dö-
nemi CHP’sinin kendi değerlerine yabancı, 
mensubu olduğu medeniyete düşman faşist 
zihniyeti, milletimizi zorla bir başka yörün-
geye sokmaya çalıştı. Bu anlayış yeri geldi 
dine cephe aldı, ibadete, ezana, camilere 
karşı adeta savaş ilan etti. Camilerimiz yıkıl-
dı, ahırlara çevrildi ve medreseler yok edil-
di. Zaten İslami ilimleri tedris etmek müm-
kün olmaz hale geldi. Bugün Avusturya’nın 
Başbakanından, o zamanki zihniyetin ne 
farkı var. Avusturya Başbakanı bugün ca-
milerimizi kapatmanın hesapları içindedir. 
Avusturya Başbakanının attığı bu adımlar, 
dünyayı haçlı-hilal savaşına doğru götürü-
yor. Ben de bundan korkuyorum. Onun için 
de, özellikle Batı dünyası bu adamlarına 
çeki düzen vermesi gerekir. Eğer çeki düzen 
verilmezse, bu hesaplar farklı bir şekilde 
yapılmaya doğru gidecektir. Neymiş, bizim 
din adamlarımızı Avusturya’nın dışına ata-
caklarmış. Siz bunu yaparsınız da, biz boş 
mu dururuz? Biz de bir şeyler yaparız. 
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Yeri geldi aynı zihniyet, inkâr ve ret poli-
tikalarıyla milletimizin bir başka kesimini 
hedefe koydu. Böylece bizi, geçmişin o mu-
azzam kültürel zenginlik bahçesinden alıp 
kıraç bir toprağa sürgün ederek, hepimizi 
her geçen gün maddi-manevi olarak biraz 
daha fakirleştirdi. Bu durum kaçınılmaz 
olarak, kör-topal yürüyen demokratik ni-
zamı can çekişme noktasına kadar getir-
di. Darbeler yaşandı, Başbakanlar asıldı, 
insanlara hayatları zindan edildi. Tabi ki 
demokrasinin olmadığı yerde ekonomik 
refah da olmazdı. Fikir hürriyetinde cimri 
davrananlar, kalkınma konusunda da aynı 
derece hasistiler. Kalkınma hamlesi gecik-
ti, kimi dönemlerde yapılan atılımların 
önü de sürekli krizlerle kesildi. Milletimiz 
yoksullaştıkça, köylerden şehirlere kaçtı. 
Şehirler plansız bir şekilde büyüdükçe, 
oralar da köylere benzemeye başladı. Son-
ra kendimizi kardeş kavgasının içinde bul-
duk. Memleket koca bir yas evine dönüştü. 

AK Parti, 2001 yılında kurulduğunda, karşı-
mızda işte böyle bir Türkiye fotoğrafı vardı. 
Gelir dağılımı bozulmuş, sosyal adalet yok 
olmuş, sağlık sistemi çökmüş, eğitim felce 
uğramış, ulaştırma rafa kalkmıştı. Milleti-
miz bize ülkeyi yönetme sorumluluğunu 
verdiğinde, bunların hepsinin de üstesin-
den gelebileceğimize inanarak “Bismillah” 
deyip işe koyulduk. Bu büyük mücadelede, 
belki önde biz görünüyorduk, ama arka-
mızda koskoca bir millet vardı. Hep beraber 
çıktık yola... Cumhuriyet tarihi boyunca ya-
pılan reformların katbekat fazlasını 16 yıla 
sığdırdık. Günümüzün gençleri tabii birçok 
şeyi bilmiyor. Bugünün gençleri, 18 yaşın-
daki gençlere seçme ve seçilme hakkını AK 
Parti’nin verdiğinin farkında değiller. Çün-

kü biz gençlerimize güvendik, inandık. Kısa 
süre içinde ekonomi şaha kalktı, refah arttı. 
Yollar yaptık, havaalanları açtık, hastaneler 
inşa ettik, okullar, fabrikalar kurduk. Biz 
yaptıkça milletimiz daha fazlasını istedi. 
Milletimiz daha fazlasını talep ettikçe biz 
daha çok çalıştık. Her şeyimiz yoluna gir-
meye başlamıştı. Ama hala yolunda gitme-
yen bir şey vardı. 

Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı di-
yor ki, fabrikaları kapatıp kıraathane aça-
caklar. Bunlar zavallı, çırak bile değiller. 
Bunlar okuma seferberliğine de karşılar. 
Bu zihniyet, kırataathaneyi herhalde okey, 
iskambil oynanan yer olarak algılıyorlar. 
Be hey cahil, fizik öğretmeni olabilirsin, 
ama sen kıraathanenin ne olduğunu bil-
miyorsun. Her ilçede bir veya birkaç tane 
kıraathanemiz olacak. Bu mekânlar adeta 
butik kütüphane vasfı görecek. 

Kardeşlerim,

Türkiye büyüyor, gelişiyor, demokratik-
leşiyor, zenginleşiyordu ama birileri hala 
memleketin dağlarında elinde silahla dola-
şıyordu. Askerlerimiz, polislerimiz, vatan-
daşlarımız, öğretmenlerimiz, yol yapan, 
baraj yapan işçilerimiz, din adamlarımız, 
partimizin mensupları alçakça katledi-
liyordu. Bıyıkları yeni terlemiş gencecik 
çocuklar dağlarda heba olup gidiyordu. Di-
yarbakır Belediyesinin önünde ağlayanlar 
Kürt anneler değil miydi? 6-7 Ekim tari-
hinde yaşanan olaylarda ölen 53 kardeşim 
bizim evlatlarımız değil miydi? Öldüren-
ler kimdi? PKK mensupları. Onlar kimdi? 
Kürt’tü. İnsanların kimliğiyle, terörü birbi-
rinden ayırmalıyız. Kürt olmak başka bir 
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şey, terörist olmak başka bir şeydir. Güven-
lik sorunu sebebiyle köyler sahipsiz kal-
mış, yaylalarda, meralarda baykuşlar öter 
hale gelmişti. Adını önce “demokratik açı-
lım”, daha sonra “milli birlik ve kardeşlik 
projesi” en sonunda “çözüm süreci”, koy-
duğumuz süreçlere bu yüzden ihtiyaç duy-
duk. Anaların gözyaşları dinsin, hanelere 
“şıvanlar” düşmesin, babalar gözyaşlarını 
içine akıtmasın diye tüm yasakları kaldır-
dık. Kürtçe yayın yapan televizyondan alfa-
beye, dilin hayatın her alanında serbestçe 
kullanımına kadar, tarihi reformlara imza 
attık. Bütün bunları yaptıktan sonra dönüp 
baktığımızda, şahit olduğumuz manzara 
gerçekten çok güzeldi. Yıllarca “öteki” mu-
amelesi yapılmış milyonlarca kardeşimi-
zin, kendilerini artık bu ülkenin başı dik, 
vakur, birinci sınıf birer vatandaşı olarak 
hissettiğini gördük. Bunun için “Baldıran 
zehri içsek de bu süreci devam ettireceğiz” 
dedik. Biz bu kararlılıkla çalışmaya de-
vam ettik ama meğerse karşımızdakilerin 
derdi başkaymış. Biz onlara, “Silahlarınızı 
bırakın, gelin demokratik nizama katılın, 
mücadelenizi hukuk içinde verin” dedik, 
onlarsa bunun karşılığında yeniden terör 
yöntemlerine sarıldılar. Çukur kazdılar, 
mayın döşediler, damlara ağır silahlar yer-
leştirdiler, mahalleleri işgale teşebbüs etti-
ler, roketler-el bombaları stokladılar.

Gördük ki bunların derdi Kürt, Kürtçe, 
mağduriyet, mahrumiyet, birinci sınıf va-
tandaşlık filan değilmiş. Bunların tek derdi-
nin, demokrasi, hak, özgürlük gibi kavram-
ları kendilerine siper ederek, kafalarında 
ve gönüllerinde ideal olarak belirledikleri, 
dünyada ne kadar eli kanlı katil varsa on-
ların baskıcı yönetim sistemiyle halkımızı 

esir etmek olduğunu anladık. Bunlar, ülke-
mizin asli parçası olmak yerine, Türkiye’ye 
düşman, bizi kendi hesaplarının önünde 
engel gören emperyalistlerin oyunlarında 
piyonluk yapmayı seçtiler. Biz buna ‘evet’ 
diyemezdik. İşte onun için Zeytin Dalı Ope-
rasyonunu başlattık, Cerablus’a girdik. Çün-
kü eğer biz o terör koridorunu boş bırak-
saydık, bugün Türkiye’nin güneyi çok zor 
durumda kalacaktı. 

Güneydoğulu Kardeşlerimden 
Destek İstiyorum

Bölge halkının güzel rüyalarını kabusa çe-
virdiler, evlerini başlarına yıktılar, çocuk-
larını ellerinden aldılar. 1990’lı yıllarda 
nasıl insanlar köylerinden kovulduysa, 
2015 yılında da bu defa bölücü terör ör-
gütü şehirlerde oturan insanlarımızı yuva-
sından etmeye kalktı. 3-4 gün önce Diyar-
bakır’daydım, Allah’ıma hamd ettim. HDP 
dönemindeki Diyarbakır’la, şimdiki Diyar-
bakır arasında dağlar kadar fark olduğu-
nu gözlemledim. Kayyımlar Diyarbakır’a 
çok büyük hizmetler getirmiş. Diyarbakır, 
Güneydoğu’nun İstanbul’u olmuş. Bölücü 
örgüt yanlıları, Diyarbakır’a bu hizmetle-
ri getirirler miydi? Getirmezlerdi. Güney-
doğu’daki kardeşlerim, hala bu inceliğin 
farkında değil. Ben onlardan şimdi destek 
istiyorum, yardım istiyorum, el ele verelim 
ve bu işi bitirelim. 

Ben Siirt’in damadıyım. Siirt merkezde bü-
tün eski Arapları kovdular. Şu anda Siirt 
merkezde Arap nüfus neredeyse kalmadı. 
Hâlbuki on yıllar öncesinde böyle bir şey 
var mıydı? Hepsi kardeşçe el ele, gönül gö-
nüle yaşıyorlardı. Biz bunu istemiyoruz. 
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Okulları, hastaneleri, camileri, yurtları, 
tarihi eserleri yakıp yıkarak şehirlerimizi 
harabeye çeviren, sonra da çıkıp o harabe-
nin karşısında özgürlükten bahsedenlerin 
ikiyüzlülüğünü milletimiz çabuk çözdü. 
Keskin nişancılarıyla sokakta insan avına 
çıkanların, beş aylık bebeği annesiyle be-
raber havaya uçuranların, kendilerinden 
olmayan herkese kurşun sıkanların, hayatı 
insanlara zehir edenlerin karşısına millet 
ve devlet olarak beraber çıktık. 

Biz bölücü örgüte karşı yürüttüğümüz 
operasyonlarla topyekun Türkiye’nin gele-
ceğini kurtardık. Teröristler yıktı, biz inşa 
ettik. Diyarbakır’ı yeniden inşa ettik. İşte 
Dicle’yi, Sur’u bir görün. Biz imarla ve ihya 
ile mükellefiz. Onlar ise yıkmakla mükel-
lef. Onların yıkım ekipleri, bizim de inşa 
ekiplerimiz var. Bugün Şırnak, Hakkari, 
Siirt’e çok büyük hizmetler götürüyoruz. 
Oralarda bizim milletvekilimiz olmaması-
na rağmen bu hizmetleri götürdük. Niye? 
Çünkü bu topraklar bizim topraklarımız. 
Terör örgütü yandaşları insanları sürdü, 
biz geri getirdik. Onlar zulüm ettiler, biz 
şefkat gösterdik. Onlar aç bıraktılar, biz iş 
verdik, yardım ettik, yatırım yaptık.

Kardeşlerim,

Silahın patladığı yerde söz biter. İşte bu-
nun için namlusu ülkemize yönelmiş son 
terörist de etkisiz hale getirilene kadar bu 
mücadele devam edecek diyoruz. Bizim 
önümüzde uzun bir demokrasi ve kal-
kınma yolculuğu var. Biz bazıları gibi ne 
petrol kuyularına, ne de gaz rezervlerine 
sahibiz. Ama biz onlardan daha zengin ve 
daha özgürüz. Çünkü biz, demokrasi gibi, 

serbest seçimler gibi, milli iradenin üstün-
lüğü gibi, dünyanın en güçlü silahlarından 
birine sahibiz. Ne zaman dara düşsek, ne 
zaman çıkmaza girsek, çok partili hayatı-
mızın bize bir hediyesi olan serbest seçim-
leri devreye sokuyor, milletimizin her şeyi 
yeni baştan düzenlemesi yoluna gidiyoruz. 
Bu yüzden milletimize müteşekkiriz. Bu 
yüzden milletimize minnettarız. İnşallah 
bu sefer de öyle olacak. 

Seçimlere 14 gün kaldı. Siz kanaat önderi 
kardeşlerimden, kalan bu sürede destek 
bekliyoruz. El ele verelim, bu yanlış gidişi, 
hep beraber dinamik bir yapıyla düzeltelim. 

Güçlü Meclis’iyle, Güçlü Hükümetiyle, 
Güçlü Türkiye’yi yine birlikte inşa edece-
ğiz. Türkiye’yi aydınlık yarınlara yine bir-
likte taşıyacağız. 

Memleket Ziyaretini veya Tatili 
Uzatıp Sandıkları Boş Bırakmayın

Biliyorsunuz önemli bir seçimin arifesin-
deyiz. Sizlerin de yakından takip ettiği ge-
lişmeler sebebiyle, biraz hızlı bir seçim sü-
reci yaşıyoruz. Biz de, önümüzdeki günleri 
en iyi şekilde değerlendirerek, seçimlere 
hazırlanıyoruz. Gönül ister ki, 81 vilaye-
timizin hepsini ziyaret edebilelim. Gönül 
ister ki, 80 milyonun her bir ferdinin elini 
sıkalım. Gönül ister ki, tüm vatandaşları-
mızın sofrasına, hanesine misafir olalım. 
Ama sayılı günlerin ve diğer programla-
rımızın imkân verdiği ölçüde, mümkün 
olduğu kadar her gün 2 ilimize gitmeye 
gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgemizi de ihmal 
etmedik. 26 Mayıs’ta, Doğu Anadolu Bölge-
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mizin kadim şehri Erzurum’dan, Dadaşlara 
selam vererek yola çıktık. 31 Mayıs’ta, bir 
başka kadim şehrimiz Malatya’da kardeşle-
rimizle kucaklaştık. Ertesi gün Güneydoğu 
Anadolu’muza geçip Adıyaman’da yine bir 
kardeş vuslatı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz 
Pazar günü Diyarbakır’da hem meydan-
da kardeşlerimizle muhabbet ettik, hem 
de akşam kanaat önderlerimizle iftar sof-
rasında buluştuk. Seçimden önceki hafta 
Van’la, Şanlıurfa’yla, Mardin’le bu kucak-
laşmaları sürdüreceğiz. 

Tabii biz bu şehirlere gidiyoruz ama as-
lında, Doğu ve Güneydoğulu kardeşleri-
mizin en çok yaşadıkları yer İstanbul’dur. 
Öyleyse, İstanbul’daki kardeşlerimizle de 
buluşalım, görüşelim, dertleşelim istedik. 
Bizlerin bugün bu güzel iftar sofrasında 
bir araya gelmesinde emeği geçen herkese 
en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu ve-
sileyle tüm vatandaşlarıma şunu hatırlat-
mak istiyorum. Bayramı takip eden Pazar 
günü, biliyorsunuz seçim var. Aman ha, 
memleket ziyaretini veya tatili uzatıp da 
sandıkları boş bırakmayın. Oy namustur. 
Oy vererek, sadece ülkeye cumhurbaşka-
nı ve milletvekili seçmiyorsunuz, aynı za-
manda geleceğinizin kararını veriyorsu-
nuz. Bunun için namusunuz olan oyunuza 
sahip çıkın. Mutlaka sandığa gidip iradeni-
zi yansıtın. Allah göstermesin, bir aksilik 
olursa, o “ah”ların, “vah”ların, “keşke”lerin 
hiç kimseye faydası dokunmaz. AK Parti 
teşkilatlarında görev alan veya AK Parti’ye 
gönül vermiş kardeşlerimizin sorumlulu-
ğu daha büyük. Bu kardeşlerimiz, artık bu 
bayramda ailelerinden müsaade isteyecek-
ler, seçim çalışmalarına kesintisiz devam 
edecekler. Milletimize en büyük bayramı, 

hep birlikte inşallah, 24 Haziran akşamı 
yaşatacağız. Ama o güne kadar durmadan, 
duraksamadan, yorulmadan çalışacağız. 

Kardeşlerim,

Biz milletimize karşı hiçbir zaman çift dilli 
olmadık. İstanbul’da başka Erzurum’da baş-
ka, Trabzon’da başka Adıyaman’da başka, 
İzmir’de başka Diyarbakır’da başka konuş-
madık. İnanmadığımız hiçbir şeyi, sırf şi-
rin gözükelim diye meydanlarda avaz avaz 
bağırmadık. Ne aslımızı inkâr ettik, ne ken-
dimizi olmadığımız bir şey gibi gösterme-
ye çalıştık. Milletimizle hep yüz yüze, kalp 
kalbe, ruberu iletişim kurduk. Bu sebeple, 
milletimiz bizi çok iyi tanır. Biz de milleti-
mizin ne düşündüğünü, ne hissettiğini, ne 
istediğini, neye özlem duyduğunu çok iyi 
biliyoruz. Bu sayede 16 yıldır sürekli artan 
bir destekle ülkenin yönetiminde kalmayı 
başardık. Biz milletimizin bize verdiği tüm 
yetkileri ve imkânları Türkiye’nin tamamı 
için kullandık. Demokraside ve ekonomide 
yaptığımız tüm reformları işte bu anlayışla 
hayata geçirdik. 

Ülkemizin yaşadığı bu büyük dönüşümün 
en büyük faydası nereye olmuştur? Elbette 
bir dönem ihmal edilmiş geri kalmış yer-
lere olmuştur. Ülkemizde Karadeniz’den 
İç Anadolu’da kadar her yerde geri kalmış, 
ihmal edilmiş yerler vardı. Ana hiç şüphe-
siz en geri kalmış, en fazla ihmal edilmiş 
bölgelerimiz Doğu ve Güneydoğu Anado-
lu’muzdaydı. Bunun için o bölgelerimize 
daha fazla yatırım yaptık. Mesela, geçtiği-
miz 16 yılda Doğu Anadolu’muz için 247 
milyar lira, Güneydoğu Anadolu’muz için 
89 milyar lira olmak üzere, sadece bu iki 



Recep Tayyip ERDOĞAN

330

bölgemiz için toplam 336 milyar liralık 
kaynak kullanarak her alanda bölgeleri-
mizi kalkındırdık. GAP ve DAP gibi böl-
gesel kalkınma projelerinin yanısıra, tüm 
bakanlıklarımızla, tüm kurumlarımızla, 
valiliklerimizle bölgemizde 79 yılda yapı-
lanların tamamının 3 katı, 5 katı, 10 katı 
hizmeti biz 16 yılda hayata geçirdik. Bu-
gün artık, eğitimden sağlığa, ulaşımdan 
enerjiye, altyapıdan sosyal yardımlara ka-
dar hiçbir alanda bölgelerimiz arasında 
çok ciddi farklar kalmadı.

İnşallah, önümüzdeki dönemde, 
Türkiye’nin tamamıyla birlikte Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’muzu da daha çok 
kalkındıracak, daha çok zenginleştirece-
ğiz. İstanbul’da yaşayan siz değerli kardeş-

lerimizden, bu mücadelemizde bize destek 
olmanızı istiyorum. 

Gelin, 2023 hedeflerimize hep birlikte ula-
şalım. 

Gelin hep birlikte Vakit Birlik Vakti diyelim.

Gelin hep birlikte Vakit Kardeşlik Vakti di-
yelim.

Gelin hep birlikte Vakit Türkiye Vakti di-
yelim. 

İftar soframızı teşrifleriniz için her birini-
ze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Sizlere bir kez daha sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
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Sevgili Rizeliler ve Erzurumlular, değerli 
kardeşlerim, kıymetli misafirler, sizleri en 
kalbi duygularımla, muhabbetle selamlı-
yorum. 

Ziya Paşa ne diyor:

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Ben her ne kadar gördüm ise ba’zı mazarrat

Sabit-kademim yine bu re’yin üzerinde

İnsâna sadâkat yaraşır görse de ikrah 

Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah”

Evet… Allah’ın yardımı, milletimizin deste-
ğiyle bugün bir eserin daha hizmete girişi-
ne şahitlik ediyoruz.

Ovit Tüneli Açılışı | Rize | 13 Haziran 2018

Ovit Tünelinin İnşa  
Hikâyesiyle, Ülkemizin 

Kalkınma Hikâyesi Aynıdır
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Ovit Dağının zorluğunu, Rize ve Erzurum 
halkı başta olmak üzere, bu güzergahı kul-
lanan herkes çok iyi bilir. Kışın, tüm uğraş-
lara rağmen aylarca trafiğe kapalı kalan bu 
yol yüzünden, yolcu ve mal ulaşımının ne 
derece zorlaştığını sizlere anlatacak deği-
lim. Yeni yapılan tünel gidiş-geliş 14 kilo-
metre uzunluğunda olacak. 

Ovit geçidi, herhangi bir ulaşım hattı de-
ğildir. Bu geçit, sadece Doğu Karadeniz’le 
Doğu Anadolu Bölgelerimizi birbirine bağ-
lamakla da kalmıyor. Aynı zamanda bu 
geçit, Avrupa ve Orta Asya’ya açılan Kaf-
kasya Koridoru üzerinde bulunması sebe-
biyle, stratejik öneme sahiptir. Türkiye’nin 
kuzey-güney ulaşım hattının da başlangıç 
yerinde bulunan Ovit geçidini, bu tünel ya-
pılmadan önce, ancak 11 kilometre tırma-
nıp, sonra da 10 kilometre inerek geçmek 
mümkündü. Kendisi zaten zorlu olan bu 
güzergâh, kışın aşılmaz bir hale geliyordu. 

Biz bu projeye ilk başladığımızda, pek çok-
ları “hayal” olarak görüyor, hatta “olmaya-
cak bir işe kalkıştığımızı” ima ediyorlardı. 
Çünkü 1880’den beri bu proje hep konu-
şulmuş, ancak kimse uygulamaya cesaret 
edememişti. Prensip olarak katılmadığım 
temel atma törenlerinden birinin istisna-
sını da Ovit Tünelinde yapmıştım. Buraya 
gelip temelini atıp, bitirme sözünü vermiş-
tim. Allah’a hamdolsun bugün bu sözümü 
gerçekleştiriyoruz. 2012 yılında başladığı-
mız Ovit Tüneli’ni, işte bugün sizlerin hiz-
metine sunuyoruz.

Tünel uzunluğu 14 kilometre olan, bağ-
lantı yoluyla 17 kilometreyi bulan Ovit 
Tüneli, havalandırmadan haberleşmeye 

tüm modern imkânlara sahiptir. Tünelin 
hizmete girmesiyle, bu yol 4 kilometre kı-
salıyor. Karadeniz limanlarına ulaşım ko-
laylaşacağı için, bölgenin ticaret trafiğinde 
gözle görülür bir artış bekliyoruz. 

Demokrasiyi CHP İdam Etmiştir

Kardeşlerim,

Bu açılışı, Türkiye’nin yeni bir seçimin ari-
fesinde bulunduğu şu günlerde yapıyor 
olmamız çok daha anlamlıdır. Ovit Tüne-
linin inşa hikâyesiyle, ülkemizin kalkınma 
hikâyesi, aşağı yukarı aynıdır. Bir yanda 
hayalleri gerçeğe dönüştürmek için gece 
gündüz çalışanlar var. Diğer yanda ise, 
kendileri hiçbir proje ortaya koymadıkla-
rı gibi, yapılan her işe engel olmayı siya-
setlerinin merkezine yerleştirmiş olanlar 
var. Türkiye bu zihniyete, 1950 yılında 
şahit oldu. Rahmetli Menderes ve arka-
daşlarının başlattıkları kalkınma hamlesi, 
1960’da tek parti dönemi artığı bir zihni-
yet tarafından kesilmiştir. Kimdi bu zihni-
yet? Cumhuriyet Halk Partisi... Menderes’i 
idama götüren bu zihniyet değil miydi? 
Bunlar karanlık sicillerine rağmen demok-
rasiden bahsediyorlar. Şu husus bilinmeli 
ki, demokrasiyi CHP idam etmiştir. 

Karanlık dönemlerin ardından 1980’de 
rahmetli Özal yeniden bir hamle başlat-
mıştır. 2002’den sonra ise artık gerçek 
hamle dönemi başladı. Bu hamleyi AK Par-
ti yaptı. Biz tüm engelleri aşmasını bildik. 
Biz yürüdük, millet de yürüdü arkamız-
dan… Sağolasınız, bizi bu yolda yalnız bı-
rakmadınız. Mesela şimdi de yağan doluya 
rağmen bizi yalnız bırakmayıp ta buralara 
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geldiniz. İnşallah sizlerin desteğiyle yapa-
cağımız daha çok hizmetler var. 

2002 yılına kadar Cumhuriyet tarihinin ta-
mamında ülkemizde 6 bin 100 kilometre 
bölünmüş yol yapılabilmişti. Biz, 16 yılda 
20 bin kilometre yeni bölünmüş yaptık. 
Ülkemizde 26 havalimanı ve yılda 34 mil-
yon uçak yolcusu vardı. Biz buna 29 yeni 
havalimanı ilave ettik, mevcutları yenile-
dik, büyüttük ve yıllık yolcu sayısını 160 
milyona çıkardık. 

Kardeşlerim,

Türkiye, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 
büyüyerek, yeni bir başarıya imza attı. Bu 
büyüme oranıyla G-20 ülkeleri arasında ilk 
sırada yer aldık. Ama bunu bile beyefendi-
ler hazmedemedi. Esnafa, çiftçiye “Sağla-
nan büyümeyle cebinize bir şey girdi mi?” 
diye soruyor. Ey zavallı, ceplere giren işte bu 

eserlerdir, işte Ovit Tüneli’dir. Bu eser senin 
cebine girmez, seni kendi cebine sokar. 

Geçtiğimiz 16 yılda kurduğumuz altyapı, 
yeni şahlanış döneminin en büyük temi-
natıdır. 

Şimdi Güçlü Meclis Vaktidir.

Şimdi Güçlü Hükümet Vaktidir. 

Şimdi Güçlü Türkiye Vaktidir. 

Güçlü Meclis için Cumhurbaşkanlığında 
şahsımı, Parlamento’da AK Parti’yi destek-
lemeye hazır mıyız? 

Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kar-
deş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. 

Rabbim hepinizden razı olsun. Sizlere sev-
gilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın 
sağlıcakla. 
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Sevgili İstanbullular, sivil toplum kuruluş-
larımızın kıymetli temsilcileri, çok değerli 
kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hürmetle selamlıyorum.

Bu güzel İstanbul akşamında sivil toplum 
kuruluşlarımızın siz kıymetli temsilcile-

riyle bir arada olmaktan duyduğum mem-
nuniyeti özellikle belirtmek istiyorum. Bu 
anlamlı birlikteliğe vesile olan, bugün bu-
rada gönüllerimizi buluşturan herkese te-
şekkür ediyorum. Her birinize iştirakiniz 
ve iftar soframızı bizlerle paylaştığınız için 
şükranlarımı sunuyorum. 

Milli İrade Platformu Yenikapı İftarı | İstanbul | 14 Haziran 2018

Ne Bölgedeki Kardeşlerimizi,  
Ne de Partimiz Mensuplarını PKK 

ve HDP Şiddetine Terk Etmeyeceğiz
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Konuşmamın hemen başında son orucunu 
tuttuğumuz mübarek Ramazan-ı Şerifinizi 
tebrik ediyorum. “Başı rahmet, ortası mağ-
firet, sonu da ebedi azaptan kurtuluş olan” 
bu mübarek ayın, İstanbul’umuz, ülkemiz, 
milletimiz ve tüm insanlık için hayra, mağ-
firete ve selamete vesile olmasını diliyorum. 
Yüce Mevla’dan hepimizi huzur-u kalple id-
rak edeceğimiz daha nice Ramazanlara, nice 
bayramlara kavuşturmasını niyaz ediyorum. 

Sözlerimin hemen başında, Şanlıurfa mil-
letvekilimiz, aynı zamanda milletvekili ada-
yımız İbrahim Halil Yıldız ile yakınlarına 
yönelik saldırıyı şiddetle kınadığımı ifade 
etmek isterim. Yıldız’ın ağbeyi bu saldırıda 
PKK tarafından öldürüldü ve kardeşleri ise 
ağır yaralı. Olayda milletvekilimizin karde-
şinin yanında, karşı taraftan da 2 kişi ayrıca 
öldü, 9 tane de yaralı var. Hayatını kaybe-
den milletvekilimizin kardeşine Allah’tan 
rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı ve 
sabır diliyorum. Yaralılara Rabbimden acil 
şifalar niyaz ediyorum. 

Bu olay, PKK ve HDP’nin Kürtlerin kanın-
dan beslenerek büyüme stratejilerini hala 
terk edemediklerinin en bariz örneğidir. 
Bizim Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz 
yok, bizim terör örgütü PKK’yla sorunu-
muz var. Kürt kardeşlerimizin, bu oyunu 
bozacaklarına inanıyorum. 

Şu anda bir yola girmiş vaziyetteyiz. Tabi 
girmiş olduğumuz bu yol bunları iyice çıl-
gınlaştırıyor. Artık Güneydoğu ve Doğu’daki 
gelişmeleri görüyorlar, bunu da hazmedemi-
yorlar. 6-8 Ekim olaylarında 53 vatandaşı-
mızın kanı ellerine bulaşanlar, çukur eylem-
lerinde on binlerce Kürt kardeşimizin evini 

başına yıkanlar, bir kez daha partimiz men-
suplarını hedef almışlardır. Biliyorsunuz, 
bunlar daha önce de bölgede bizim pek çok 
il ve ilçe yöneticimizi ne yazık ki şehit et-
mişlerdi. Biz bölgedeki Kürtleri PKK’nın ve 
HDP’nin boyunduruğundan kurtarma yo-
lunda mesafe kat ettikçe, bunlar yine en iyi 
bildikleri iş olan şiddete kayıyorlar, oradan 
nemalanıyorlar. Bu şiddet, silah ellerinden 
alındığı anda şu anda geldikleri noktaya bir 
daha gelemeyecekler. 

Ne bölgedeki kardeşlerimizi, ne de parti-
miz mensuplarını PKK ve HDP şiddetine 
terk etmeyeceğiz. Emniyetimiz ve yargı-
mız, bu hadisenin önünde, arkasında kim 
varsa mutlaka bulacaktır. Ağızlarından 
demokrasiyi düşürmeyen, ama ellerinden 
de silahı bırakmayanlara derslerini verdik, 
veriyoruz, vereceğiz. Hangi partiye men-
sup olursa olsun bir tek masum vatanda-
şımıza, bir tek siyasetçiye zor kullanan hiç 
kimseye en küçük bir müsamaha göster-
meyeceğimizin bilinmesini istiyorum. 

Anadolu Merkezli Yaktığımız 
“Çoban Ateşi”, Milyonlarca Mazlum 
ve Mağdurun Yüreğini Isıtıyor

Sizlerin de takip ettiği gibi bu Ramazan ayı-
nı da İslam dünyası olarak gerçekten yürek 
burkan bir atmosferde geçirdik. Suriye’den 
Irak’a, Yemen’den Afganistan’a, Filistin’e ka-
dar coğrafyamızın farklı yerlerinde kardeş-
lerimizin yüzü bu Ramazanda da bir türlü 
gülmedi. Dayanışmanın, sulhun, paylaşma-
nın, merhamet ve şefkatin ayı Ramazan, 
gözünü kan bürümüş diktatörler, teröristler 
ve devlet terörü uygulayan yönetimler tara-
fından adeta bize zehir edilmeye çalışıldı. 
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Ramazan’dan 2 gün önce 14 Mayıs Pazartesi 
günü Gazze sınırında yaşanan katliam, bu-
nun en açık örneğidir. İslam dünyası olarak 
Ramazan-ı Şerifi karşılamaya hazırlandığı-
mız bir anda İsrail, Amerikan yönetiminin 
büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına kar-
şı demokratik haklarını kullanan Filistinli 
kardeşlerimize vahşice saldırdı. Aralarında 
çocukların, kadınların, tekerlekli sandalye-
deki engellilerin de bulunduğu 62 kardeşi-
miz İsrail askerleri tarafından hunharca kat-
ledildi. Aynı saldırılarda bir kısmı ağır 2 bin 
700’ün üzerinde Filistinli de yaralandı. Ben 
bir kez daha Kudüs’ü savunurken şehadete 
yürüyen Filistinli yiğitlere Allah’tan rahmet 
diliyorum. Şehitlerin yakınlarına başsağlığı 
ve sabr-ı cemil diliyorum.

Birleşik Krallık ziyaretimiz esnasında yaşa-
nan bu hadiseler üzerine hemen o akşam 
harekete geçtik. Hem Trump yönetiminin 
aldığı gayrimeşru karara hem de İsrail’in 
işlediği cinayetlere karşı Türkiye olarak 
tepkimizi açıkça ortaya koyduk. Dönem 
Başkanlığını yürüttüğümüz İslam İşbirliği 
Teşkilatını, Kudüs’ü ve katliamı konuşmak 
üzere acilen İstanbul’da toplantıya çağırdık. 
Çağrımızdan sadece 72 saat sonra İstanbul 
gerçekten önemi bir zirveye ve tarihi bir 
mitinge ev sahipliği yaptı. Yenikapı Meyda-
nında sizlerin desteği, on binlerce vatanda-
şımızın iştirakiyle gerçekleştirilen “Zulme 
Lanet Kudüs’e Destek” mitingi, milletimi-
zin Kudüs meselesindeki hassasiyetini tüm 
dünyaya göstermiştir. “Ak koyun ile kara ko-
yunun belli” olduğu bu imtihan döneminde 
Türkiye, dik duruşuyla bir kez daha tarih ve 
insanlık önünde ibra olmuştur. Bu vesileyle 
sıcağa, oruca ve mesai günü olmasına rağ-
men Yenikapı Meydanını dolduran tüm Ku-

düs âşıklarına buradan şükranlarımı sunu-
yorum. Özellikle MHP Genel Başkanı Sayın 
Devlet Bahçeli’ye, BBP Genel Başkanı Sayın 
Mustafa Destici’ye ve o gün miting meyda-
nında misafirimiz olan Devlet ve Hükümet 
başkanlarına gönülden teşekkür ediyorum. 
Böyle asil, böyle cesur, böyle Kudüs sevdalı-
sı bir milletin Cumhurbaşkanı olduğum için 
Rabbime sonsuz hamd-ü senalar ediyorum.

Tabi burada şu hususun altını çizmekte 
de fayda görüyorum. İlk kıblemiz Kudüs’ü 
kesinlikle tek gıdası kan, katliam ve göz-
yaşı olan işgalci İsrail devletinin insafına 
asla bırakmayacağız. 4 asır boyunca hiz-
met etme şerefine nail olduğumuz Harem’i 
Şerif ’in üzerine namahrem eli değmesine 
kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Hem ikili 
düzeyde, hem uluslararası platformlarda, 
hem de diğer zeminlerde Filistinli kardeş-
lerimizin hakkını ve hukukunu savunmayı 
sürdüreceğiz. Birleşmiş Milletler Genel Ku-
rulu tarafından önceki gün alınan kararı, 
Filistin meselesinde tarihi bir dönüm nok-
tası olarak görüyorum. İnşallah bu kararın 
gerekleri en kısa sürede yerine getirilir.

Değerli kardeşlerim,

Biliyorsunuz “Meyve veren ağaç taşlanır.” 
Başarının dostu kadar düşmanı, hasmı da 
çoktur. Biz de ülke olarak başarı çıtamızı 
yükselttikçe, maruz kaldığımız operasyon-
ların dozu da artıyor. Türkiye bölgesinde 
ve dünyada meselelere müdahil oldukça, 
elbette birilerinin de tekerine çomak so-
kuyor. Şu an coğrafyamıza yönelik “böl-
parçala-yönet” taktiğiyle hayata geçiril-
meye çalışılan senaryolarının önündeki 
en büyük engel, Türkiye’dir. Ülkemiz dip-
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lomatik ve insani yardım alanındaki gay-
retleriyle bir taraftan fitne teşebbüslerine 
set olurken, diğer taraftan da bölgemizde 
kardeşliğin hamurunu karıyor. Bugün 
Türkiye’nin Anadolu merkezli yaktığı “ço-
ban ateşi”, Kerkük’ten Somali’ye milyonlar-
ca mazlum ve mağdurun yüreğini ısıtıyor. 
Ay yıldızı al bayrağımız bugün Gazze’den 
Arakan’a kadar özgürlük, adalet ve hukuk 
mücadelesinin sembolüne dönüşüyor. 

Ülkemizin sürekli içeriden ve dışarıdan 
operasyonlara mazur kalmasının temel 
sebebi işte budur. Daha biz birini savuş-
turmadan bir başka saldırı dalgasının 
üzerimize gelmesinin nedeni Türkiye’nin 
sembolleşen işte bu cesur tavrıdır. MİT kri-
zinden Gezi olaylarına, 17-25 Aralık girişi-
minden çukur eylemlerine, 15 Temmuz 
darbe teşebbüsüne kadar yapılan tüm sal-
dırıların amacı ülkemize had bildirmektir. 
Bu operasyonların gayesi Türkiye’nin pen-
çelerini sökmektir; ülkemizi tekrar belli 
güçlerin yörüngesine sokmaktır. 

Sadece bize değil, istiklal ve istikbalinden 
taviz vermeyen milletimize de diz çöktür-
mek istiyorlar. Türkiye’yi tekrar eski pısı-
rık, korkak, sermaye ve güç sahiplerinden 
emir alan yarı müstemleke konumuna geri 
döndürmeyi hedefliyorlar. Biz taleplerine 
boyun eğmedikçe daha da pervasızlaşıyor-
lar. Biz bağımsızlığımızdan ödün verme-
dikçe daha da hırçınlaşıyorlar. Son 5 yılda 
beraberce göğüslemek zorunda kaldığımız 
sıkıntıları lütfen bir gözünüzün önünden 
geçirin… Ülkemizin ekonomide, siyasette, 
dış politika, güvenlik ve yargıda maruz kal-
dığı operasyonları şöyle bir düşünün… Kim 
bunların tesadüf olduğunu iddia edebilir? 

Kim bunların tamamen ülkenin kendi dina-
miklerinden kaynaklandığını söyleyebilir?

Büyük ve Güçlü Türkiye Davasından 
Bugüne Kadar Asla Taviz Vermedik

Kardeşlerim,

Yaşadıklarımızın hiçbiri sıradan hadiseler 
değildir, vakayı adiye değildir. Türkiye’nin 
hedefleri büyüdükçe, saldırıların dozu da 
yükselmiştir. Son 16 yılda yapmadıklarını 
bırakmadılar. Terörden ekonomik saldırı-
lara, sokak olaylarından darbe girişimine 
kadar her türlü çirkefliği, her türlü alçaklığı 
denediler. 7 Şubat 2012’de MİT üzerinden 
devlete operasyon yapmak istediler. Bunda 
başarılı olamayınca bu sefer ülke ekonomi-
mizin en iyi dönemini yaşadığı bir dönemde, 
Gezi Olaylarını başlattılar. Günlerce ülkemi-
zin sokaklarını ateşe verdiler; esnafımıza, po-
lisimize, belediye otobüslerimize, helal rızık 
peşindeki insanlara saldırdılar. “Tüketme-
yin” çağrılarıyla ekonomimizi çökertmeye 
çalıştılar. Yavuz Selim Köprüsü’nden 3’üncü 
Havaalanına kadar ülkemizi ayağa kaldıra-
cak tüm projelerin durdurulmasını talep et-
tiler. Son dönemde bazıları da, “Sivas’ta hızlı 
trenin ne iş var, bu göçü hızlandırır” diyecek 
kadar ileri gittiler. Bütün bunlarda da başa-
rılı olamayınca, bu kez dershane hadisesini 
bahane ederek 17-25 Aralık’ta emniyet ve 
yargı darbesiyle üzerimize geldiler. Ana mu-
halefet partisinin de desteği ile sosyal medya 
hesapları üzerinden haftalarca ortalığı yala-
na, montaja ve iftiraya boğdular.

170 bin Kürt kardeşimizi topraklarımıza 
aldığımız bir dönemde, Kobani bahanesiyle 
sokak çetelerini kışkırtarak insanımızı bir 
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birine kırdırmak istediler. Aralarında fakir-
lere kurban eti dağıtan Yasin Börü’nün de 
olduğu gencecik evlatlarımızı vahşice linç 
ettiler. 6-8 Ekim olaylarında 53 kardeşimizi 
kimler öldürdü? Olayların baş sorumlusu 
şu anda Edirne cezaevindedir. Bu zatı biri-
leri gidip ziyaret ediyor. Neymiş? Cumhur-
başkanı adayıymış. Diğer adayların hepsi 
de, “Bir cumhurbaşkanı adayının cezaevin-
de ne işi var” diyorlar. Bu zat mahkum değil, 
tutukluymuş… Mahkum olmayacağının ga-
rantisi mi var? 6-8 Ekim olaylarının akabin-
de bölücü terör örgütünü devreye sokarak, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki 
kimi ilçelerimize saldırdılar. Yine başarısız 
olunca, 15 Temmuz gecesi FETÖ mensu-
bu hainler eliyle darbe yapmaya kalktılar. 
Milletimiz nasıl diğer saldırılarda oyunu 
bozduysa, bu sefer de hayatını ortaya koydu 
ve 251 şehit verme pahasına ülkesine sahip 
çıktı. Canını verdi, ama canından aziz bildi-
ği devletini hainlere teslim etmedi. Suriye 
ve Irak üzerinden oynanan oyunları sizler 
zaten çok biliyorsunuz.

Değerli kardeşlerim,

Son 16 yılda maruz kaldığımız bütün sal-
dırıları önce Allah’ın yardımı, sonra aziz 
milletimizin desteği ve duasıyla boşa çı-
kardık. Kefenimizi giyerek çıktığımız Bü-
yük ve Güçlü Türkiye davasından bugü-
ne kadar asla taviz vermedik. Bir taraftan 
ülkemizi kalkındırırken diğer taraftan da 
28 Şubat darbecilerinin hak ve özgürlük-
ler konusunda bıraktığı enkazı kaldırdık. 
Bin yıl sürecek denilen o meşum dönemi 
sizlerin de desteğiyle 10-15 sene içerisinde 
mezara gömdük. Kılık-kıyafet üzerindeki 
kısıtlamaların, yasakların tamamını çöpe 

attık. İmam hatipler ve meslek liselerine 
uygulanan katsayı zulmüne son verdik. 
Kur’an-ı Kerim-i ve Siyer-i Nebiyi seçmeli 
ders olarak tüm okullarımıza yaygınlaştır-
dık. Sivil toplum kuruluşlarımızın faaliyet 
alanlarını alabildiğine genişlettik, onları 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlı çalışma-
larında daima destekledik. Allah’a hamdol-
sun, hep birlikte ülkemizi 15-20 sene önce 
hayal dahi edilemeyen seviyelere taşıdık.

Bugün 16 yıl öncesine göre daha demokra-
tik bir Türkiye var. Bugün 16 yıl öncesine 
göre daha özgür bir Türkiye var. Bugün 16 
yıl öncesine göre daha güçlü, daha müref-
feh bir Türkiye var. Bugün umutsuzluk gir-
dabında boğulan değil, geleceğine güvenle 
bakan bir Türkiye var. Bugün IMF kapıla-
rında borç dilenen değil, kalkınma ve insa-
ni yardımlarda dünya şampiyonu olan bir 
ülke var. Suriye’den Filistin’e, Somali’den 
Türkistan’a kadar tüm mazlum ve mağdur-
ların sözcüsü, hamisi bir ülke var. 

Türkiye’nin bu başarısında siyasi irade ka-
dar sivil toplum kuruluşlarımızın da çok 
büyük emeği, katkısı bulunuyor. Biz bugü-
ne kadar kol kola, omuz omuza yürüdük. 
Milli iradeye yönelen saldırıları beraber-
ce püskürttük. Darbecilerin heveslerini 
kursaklarında hep birlikte bıraktık. 15 
Temmuz’da FETÖ’cü alçaklara meydanları 
beraber dar ettik.

Şimdi önümüzde yeni ve çok daha ağır bir 
imtihan bulunuyor. Bu imtihan 24 Haziran 
seçimleridir. Çünkü bu seçimler Türkiye’nin 
kader seçimi, dönüm noktası olacaktır. Tür-
kiye, inşallah 24 Haziranla beraber yeni 
bir yönetim sistemine geçiyor. On yıllar-
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dır ülkemizi esir alan, milli irade üzerinde 
“demokles’in kılıcı” gibi sallanan mevcut 
sistem artık yerini Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemine bırakıyor. Türkiye’de artık 
sivil iradeyi temel alan yeni bir sistem kuru-
luyor. İşte biz 24 Haziran’da bu sistemi ki-
min kuracağını oylayacağız. Ya geçmişi ya-
saklar, baskılar, darbe şakşakçılığıyla dolu 
muhalefete yeni sistemin anahtarlarını ve-
receğiz; ya da 7 Ağustos Yenikapı Ruhuyla 
çok daha demokratik, çok daha özgürlükçü, 
kadim değerlerimizle daha barışık bir siste-
mi beraberce inşa edeceğiz.

Muhalefet cephesinde garnitür olarak bu-
lunanların durumu, bize ve milletimize 
asla bir ölçü olamaz. Biz niyete bakarız, si-
cile bakarız, dile getirilen vaatlere bakarız. 
Biz karşımızdakilerin bugüne kadar başör-
tüsünden imam hatiplere kadar sergilediği 
tutuma bakarız.

16 Yıldır Yolda Olan Hizmet 
Kervanının Durdurulmasına Göz 
Yummamalıyız 

Kardeşlerim,

Unutmayalım ki gayret takdire, takdir ise 
tedbire mani değildir. Rabbimiz Mukaddes 
Kitabımızda başarının sırrını şu şekilde 
açıklıyor. “İnsan için ancak çalıştığının kar-
şılığı vardır.” Evet, emek olmadan, zahmet, 
çile, gayret olmadan zafer de olmaz. Kim 
daha çok çalışırsa, kim daha fazla ter döker-
se, milletin kapısını kim daha sık çalarsa, 
Allah başarıyı ona nasip eder. Biz de her gö-
rev millete ve kutlu davamıza hizmet etme-
nin bir vesilesidir. Mesele üstlendiği mesu-
liyetin hakkını en iyi şekilde vererek, Hak 

ve halk katında ibra olmaktır. İnşallah 24 
Haziran gecesine kadar sizlerin bu anlayışla 
çalışmalarınızı yürüteceğinize inanıyorum.

 Biliyorsunuz biz “Vakit Türkiye Vakti”, “Va-
kit Birlik Vakti” diyerek yola çıktık. Amacı-
mızı da “İrade, Erdem, Cesaretle Türkiye’yi 
Şahlandırmak” olarak ilan ettik. Bunları 
gerçekleştirmek için de ihtiyacımız; Güçlü 
Hükümet ve Güçlü Meclis’tir. Bu iki ayak-
tan biri eksik kalırsa Güçlü Türkiye idea-
limiz de çok ağır bir darbe alacaktır. Buna 
asla fırsat vermemeliyiz. 16 yıldır aralıksız 
bir şekilde devam eden hizmet kervanının 
birkaç tane kıyafetsiz muhteris tarafından 
durdurulmasına göz yummamalıyız. 

Unutmayın; milletimiz bizden ülkemizi 
hayalleriyle, idealleriyle, yıllardır ilmek 
ilmek dokuduğu hedefleriyle buluşturma-
mızı bekliyor. Filistin’den Arakan’a kadar 
kalbini bize yöneltmiş, umudunu bize bağ-
lamış milyonlarca kardeşimiz Türkiye’nin 
başarısı için dua ediyor. Sizler sadece temsil 
ettiğiniz kuruluşların değil; İsrail kurşunla-
rına hedef olan bebeklerin de mesuliyetini 
taşıyorsunuz. Sizler gözünü ülkemize dik-
miş yüz milyonlarca mazlumun sorumlu-
ğunu sırtınızda taşıyorsunuz. Her birinizin 
omuzlarınızdaki bu ağır yükün bilinciyle 
sahada koşturacağınıza inanıyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir 
kez daha sizlere faaliyetlerinizde Allah’tan 
muvaffakiyetler diliyorum.

Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. 

Allah’a emanet olun, kalın sağlıcakla di-
yorum. 


