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

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

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

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

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

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

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

      Recep Tayyip ERDOĞAN  
       Cumhurbaşkanı
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10 Ağustos 2014’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Cumhuriyet 
devri siyasi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Devle-
tin en üst temsil makamı olan Cumhurbaşkanlığı, ilk kez sandıkta doğru-
dan milletin oylarıyla belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı’nı, gerçek anlamda 
“Cumhur’un Başkan’ı” haline getiren bu seçimlerin ardından Türkiye’de 
yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönem devlet-millet kucaklaşmasının en 
güçlü şekilde sağlandığı, milletin tercihlerinin ve değerlerinin devlet ida-
resinde belirleyici olduğu dönemdir.  

Seçmenlerin yüzde 52’sinin oyunu alarak göreve gelen bir Cumhurbaşka-
nı olarak, ilk günden itibaren halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getir-
menin gayreti içerisinde olduk. Mevlana’nın pergel benzetmesinden ilham 
alarak, bir ayağımızı Türkiye’ye sabitleyip, diğeriyle tüm dünyayı dolaşa-
rak, ülkemizin ve milletimizin politikalarının en üst seviyede takipçisi ol-
duk. Milletimi, ülkemi, kardeşlerimizi, dünyadaki mazlum ve mağdurları 
ilgilendiren her meselede doğruları anlatmaktan asla çekinmedik. Pasif, 
edilgen, tek yönlü eski dış politika anlayışına karşı, milletimizin ve ülke-
mizin çıkarlarını önceleyen, haksızlıklar karşısında susmayan, aktif bir 
diplomasi anlayışının takipçisi ve sözcüsü olduk. Barış, adalet ve değer 
eksenli bu dış politika anlayışımız sadece söylemde kalmadı; Suriye’den 
Filistin’e, Irak’tan Somali’ye, Balkanlardan Orta Asya’ya kadar birçok 
bölgede ete kemiğe büründü. Nitekim gayretlerimiz neticesinde Türkiye, 
gayri safi milli hasılasına oranla dünyanın en fazla insani yardım ya-
pan ülkesi haline geldi. Savaştan, açlıktan ve terörden kaçan mazlumlara 
dünyanın en gelişmiş ülkelerinin kapılarını kapattığı bir dönemde ülke-
miz, Suriye ve Irak’tan gelen 3 milyon sığınmacıya etnik köken, dil ve din 
ayrımı gözetmeden 6 yıldır ev sahipliği yaptı.

Giriş



Recep Tayyip ERDOĞAN

10

Bütün bunlar uluslararası sistemde önemli kırılmaların yaşandığı, dün-

yanın her köşesinde siyasi, ekonomik ve sosyokültürel fay hatlarının ha-

reketlendiği bir dönemde gerçekleşti. 2008’den beri etkisini sürdüren kü-

resel ekonomik krizin yansımaları halen hissedilirken, yoksulluk ve gelir 

dağılımındaki dengesizlikler ile enerji kaynakları üzerindeki rekabet her 

geçen gün daha da artıyor. Suriye, Mısır, Irak gibi birçok ülkede mevcut 

yönetimlerin kendi vatandaşlarına karşı yürüttükleri sindirme ve şiddet 

politikaları ciddi yıkımlara ve toplumsal gerilimlere sebep oluyor. Bas-

kı ve ötekileştirme politikaları aynı zamanda terör örgütlerine istismar 

zemini sunuyor. DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin küreselleşerek, 

daha geniş coğrafyalara sirayet ettiğini, tüm insanlığı tehdit eder boyu-

ta ulaştığını görüyoruz. Türkiye olarak, gerek bölgesel istikrarsızlığın yol 

açtığı olumsuzluklarla, gerekse farklı terör örgütlerinden kaynaklanan 

tehditlerle yüzleşmek zorunda olan bir ülkeyiz.

30 yılı aşkın süredir mücadele ettiğimiz bölücü terör örgütüne, iç savaş-

la beraber Suriye’de devlet yönetiminin çökmesi sonucu DEAŞ ve YPG 

terör örgütleri de eklenmiştir. Şu an için ülkemizdeki terör tehditlerinin 

en önemli kaynağı Suriye’dir, Suriye’deki gelişmelerdir. 2011 yılından bu 

yana Suriye’de yüzbinlerce masum insan balistik füzeler, kimyasal silah-

lar ve varil bombaları sonucu kendi vatandaşına karşı devlet terörü uy-

gulayan bir rejim tarafından katledilmiştir. Baskı ve şiddetten kaçan 13 

milyondan fazla insan da yerini, yurdunu terk etmek zorunda bırakılmış-

tır. Irak’ta da uzun yıllardır devam eden istikrarsızlıklar ve çatışmalar 

nedeniyle de benzeri göç dalgaları yaşanmaktadır. Yarım asırdır İslam 

dünyasının kalbinde bir yara olarak kanayan Filistin meselesi ise, tüm 

bölgede gerilimlerin ve krizlerin ana membaıdır. İslam coğrafyasındaki 

bu ateş, Yemen, Libya, Mısır, Somali gibi ülkeleri içine alarak genişlemek-

tedir.
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Bu Tartı Bu Sıkleti Çekmez

Her gün masum insanların kanının döküldüğü bu fotoğraf bizim içimizi 

acıtsa da, ne yazık ki uluslararası sistem ve örgütler tarafından sadece 

izlenilmekle yetiniliyor. Yaşanan istikrarsızlık, terör ve göç dalgaları kar-

şısında ilk çözüm adresi olan Birleşmiş Milletler (BM), maalesef etkin bir 

tavır ortaya koyamıyor. BM, kuruluş sözleşmesinde kendisini, “Adalet ve 

güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülke-

lere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş” olarak tanımlamasına 

rağmen, bunun gereklerini yerine getirmekte aciz kalıyor.

Suriye ve Irak başta olmak üzere, İslam coğrafyasında yaşanan çatışma-

lar, göç hareketleri ve zulümler karşısındaki çaresizliği, başta Güvenlik 

Konseyi olmak üzere BM’yi sorgulanır hale getirmiştir. Esasen bu du-

yarsızlık sadece günümüze mahsus da değildir. BM’nin, 50 yıldır süren 

Filistin sorunu gibi konularda sergilediği tutum, eskiden beri eleştiri ko-

nusudur. 1990’lı yıllardaki Bosna Savaşı sırasında yaşanan katliamlar 

karşısındaki duyarsızlığı ile Ruanda katliamının engellenmesindeki ye-

tersizliği ise, örgütün tarihine birer utanç vesikası olarak kaydolmuştur.  

Bu kötü örnekleri günümüzde daha da çoğaltmak mümkündür. 

Filistin, Suriye, Irak ve Ukrayna’da meydana gelen hadiseler mevcut 

uluslararası yapının adalet ve çözüm üretemediğini göstermiştir. Bu tes-

pit, dünyadaki birçok ülke tarafından da paylaşılmaktadır. Türkiye ola-

rak, sistemin değişmesi ve günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi 

gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla, küresel barışa, huzura ve istikrara 

katkı sunacak daha etkin bir yapının tesisi için de tüm gücümüzle çalışı-

yoruz. Özellikle, fiili yaptırım gücü bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi’nin yeniden yapılandırılması, daha adil bir temsil yapısına ka-

vuşması için köklü bir değişim talep ediyoruz. 
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Nasıl ki Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulan “Milletler Cemiyeti” üze-
rine düşen görevi yerine getirememiş ve İkinci Dünya Savaşına giden 
sürece sadece seyirci kalmışsa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
hâlihazırdaki yapısının devam etmesi de bizi yeni acılara, büyük yıkım-
lara sürükleyebilir.

Bu yeniden yapılandırma olmadan, günümüz koşullarına göre tekrar 
inşa edilmeden Güvenlik Konseyi’nin kuruluş hedeflerini gerçekleştirme-
si mümkün değildir. Çünkü Konsey, mevcut yapısıyla, küresel barış ve 
adaletten ziyade sadece 5 daimi üyenin politikalarına hizmet eder hale 
gelmiştir. 5 daimi üyeden herhangi birinin onay vermediği hiçbir kara-
rın Konsey’den çıkma ihtimali yoktur. Kıta olarak bakıldığında, Güvenlik 
Konseyi’nin mevcut asli üyeleri Asya, Avrupa ve Amerika kıtasındandır. 
Dini gruplar açısından bakıldığında Hristiyan ağırlıktadır. Dünyada 
önemli inanç gruplarından olan Müslümanlar ve Budistler, maalesef 
Konsey’de temsil edilmemektedir. Dünya nüfusunun 3’te 1’ini oluşturan, 
56 üyesi olan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın maalesef bu önemli mekanizma-
da hiçbir ağırlığı yoktur. Köken açısından ise Arap, Türk, Hintli, Endonez-
yalı, Afrikalı gibi dünyanın önde gelen ırklarının Konsey’de hiçbir temsili 
bulunmamaktır. İki yıl süreyle seçilen geçici üyelerin ise hiçbir Konsey ka-
rarlarında söz hakkı yoktur.  

Sadece belirli devletlerin değil, herkesin temsil edildiği ve söz sahibi ol-
duğu bir Güvenlik Konseyi’nin, dünya barışına ve güvenliğine daha faz-
la katkı yapacağı çok açıktır. Birleşmiş Milletler reformu ve özellikle Gü-
venlik Konseyi’nin yapısının yeniden oluşturulması, elbette tüm dünya 
ülkelerinin uzlaşmasıyla hayata geçecektir. Biz Türkiye olarak, bu çerçe-
vedeki teklifimizi bir süredir ifade ediyor ve tüm ülkelerin tartışmasına 
açıyoruz. Çözüm önerimiz ise “Dünya 5’ten büyüktür” ifadesine kendini 
bulan, BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının değiştirilmesidir. Konsey’in kı-
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taları, inançları, kökenleri ve kültürleri mümkün olan en adil şekilde tem-
sil edecek bir yapıya kavuşturulmasıdır. Konseyi’ndeki daimi üye sayısı-
nın 5 yerine, kıta, inanç, köken ve diğer unsurlar gözetilerek belirlenecek 
şekilde 20 olmasını öngörüyoruz. Konseyde yer alacak 20 ülkenin rotas-
yonla görev yapması da düşünülebilir. Böylece, dünyadaki tüm ülkelerin 
bu önemli karar mekanizmasında yer alması temin edilmiş olacaktır. Ka-
rarların, veto hakkı olmaksızın, nitelikli çoğunlukla alınabilmesi, tek bir 
ülkenin tüm sistemi tıkamasının önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Türkiye’nin bu eleştirisi ve teklifinin, statükonun devamından yana olan 
bazı ülkeleri de rahatsız ettiğinin farkındayız.  Zira bu çevreler,  Birinci 
Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
da bugünkü şekli verilen dengelerin değişmesini arzu etmiyor. Aradan ge-
çen 70 yılda insan ve toplum hayatı ile güç dengelerinde yaşanan onca 
köklü değişimize rağmen bu çevreler, kendi çıkarları adına eski ve köhne 
yapıyı muhafaza etmek istiyor. Oysaki bugün dünyada devam eden pek 
çok anlaşmazlığın, çatışmanın, çekişmenin temelinde bu sistem vardır. 
Artık ertelenemez boyutlara ulaşan değişim ihtiyacına direnmek, sadece 
bugünümüzü değil, geleceğimizi de karartıyor.

Unutulmamalıdır ki, siyasi ihtilafları, sosyal ve ekonomik buhranları ön-
leme konusunda yetersiz kalan bir uluslararası sistemin meşruiyeti enin-
de sonunda tartışılmaya başlanacaktır. Nitekim, Birleşmiş Milletler’e, 
uluslararası kurum ve kuruluşlara karşı vicdanlarda oluşan güvensizlik, 
adalet beklentilerini zedelemiş, milyonlarca insanı umutsuzluğa sevk et-
miştir. Bugün karşı karşıya kaldığımız uluslararası terörün en temel bes-
lenme kaynaklarından biri de, işte bu güvensizlik iklimidir. Mazlumlara 
uygulanan çifte standart, çocukların katledilmesine karşı sergilenen ka-
yıtsızlık, tüm dünyada teröre adeta oksijen sağlamaktadır. Adaletin ol-
madığı yerde de sinsi terör örgütlerinin palazlanması gayet doğaldır. 
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Türkiye olarak bu acı gerçeği tüm yalınlığı ile her fırsatta dile getiriyo-
ruz. İnsanlığa karşı görevlerimizi, sadece sistemdeki çarpıklıklara işaret 
ederek, değişimi isteyerek değil, aynı zamanda insani yardımlarımızla 
da yerine getirmeye çalışıyoruz. 2015 yılında ülkemizin yaptığı ulusla-
rarası insani yardım ve kalkınma yardımı rakamı 5 milyar doları geçti. 
Aynı şekilde Birleşmiş Milletler gibi, Dünyada Gıda Programı gibi, Kal-
kınma Fonu gibi örgütlere en fazla katkı sağlayan ülkeler arasında yer 
alıyoruz. TİKA, AFAD, Kızılay gibi kuruluşlarımız, dünyanın her köşe-
sinde insani yardım operasyonları gerçekleştirebiliyor. Tüm bu çalışma-
ları, yardım elini uzattığımız insanların kim olduğuna, dinine, kimliğine, 
meşrebine bakmadan, kapsayıcı ve kucaklaşıcı bir yaklaşımla sürdürü-
yoruz. Uluslararası kuruluşlardan beklentimiz de bu anlayışla hareket 
etmeleridir. Biz, insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara sürdürülebilir 
çözümler bulunması yönünde sergilediğimiz ilkeli tutumu kararlılıkla de-
vam ettireceğiz. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler’in, özellikle de Güvenlik 
Konseyi’nin daha kapsayıcı ve etkin bir yapıya kavuşmasına yönelik re-
form çağrılarımızı güçlü bir şekilde seslendirmeyi sürdüreceğiz.

“Dünya 5’ten Büyüktür” politikamız, sadece bizim değil, Birleşmiş Millet-
ler çatısı altındaki ülkelerin artık çok büyük bir kısmının hissiyatı haline 
gelmiştir. İnsanlığın vicdanı ve sesi olmanın Türkiye’ye zarar vermeyece-
ğine, tam tersine güç ve itibar katacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dö-
nemde de yolumuza bu şekilde devam etmekte kararlıyız.
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Sayın Genel Sekreter, 

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldır-
gan eylemlerinin, Avrupa-Atlantik bölge-
si bakımından etkileri yakın gelecekte de-
vam edecektir. Her şeye rağmen, bu ül-
keyle diyalog kanallarının gerektiği ölçü-
de açık tutulmasının menfaatimize oldu-
ğuna inanıyorum. Bununla birlikte, Rus-
ya, Ukrayna’ya yönelik saldırgan eylemle-
rine son vermediği ve Kırım’ın ilhakına bir 

çözüm bulunmadığı müddetçe, NATO’nun 
bu ülkeyle ilişkilerinin normalleşemeyece-
ği de ortadadır. 

Diğer yandan, Ortadoğu istikrarsızlık gir-
dabında kalmaya devam ediyor. Bölgede, 
kadın, erkek çocuk demeden masum sivil-
lerin derinden etkilendiği krizler silsile-
si sürekli derinleşiyor. Bu durum, sadece 
Ortadoğu’yu değil aynı zamanda Avrupa-
Atlantik bölgesini etkiliyor. 

NATO, Suriye ve Irak’ta 
Ciddi Adımlar Atmalı

Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu | Galler | 4 Eylül 2014
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İttifakın güneydoğu sınırını teşkil eden 
gelişmeler hakkındaki bazı tespitlerimizi 
kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Her 
şeyden önce kimse bu krizin etkilerinden 
muaf değildir.  Buradaki gelişmeler tüm 
Avrupa-Atlantik coğrafyası için ciddi teh-
dittir.

Artan şiddet ortamı karşısında karar-
lı adımlar atmadığımız müddetçe, içinde 
bulunduğumuz coğrafyada, tüm NATO ül-
kelerini risk altına sokacak çatışmalar ya-
şanacaktır. Terörle mücadelede Irak ve 
Suriye’nin artık tek bir harekât alanı ha-
line geldiğini kabul etmeliyiz. Dolayısıyla 
iki ülkeyi de kapsayacak bütüncül bir yak-
laşım benimsemeliyiz. 

Irak’taki DEAŞ varlığına karşı önlemler 
alınırken, DEAŞ’ı bugünkü konumuna ta-
şıyan Suriye’ye ve rejimin politikalarına 
kayıtsız kalınamaz. Irak’ta yaşanan krizin 
temelinde siyasi nedenler bulunduğu için, 
bu sorunla mücadelede askeri yöntemle-
rin tek başına yeterli olmadığı da açıktır.  
Öncelikle Irak’ta tüm kesimleri kapsayan 
bir hükümet kurulması çok önemlidir. 
Suriye’de de siyasi çözüme yönelik gayret-
leri yoğunlaştırmalıyız. 

Suriye’de kalıcı bir çözüm, ancak, Cenevre 
Bildirisi’nin eksiksiz uygulanması ve bu 
doğrultuda gerçek bir siyasi dönüşüm ger-
çekleştirilmesiyle mümkün olabilecektir. 
Suriye halkının meşru talepleri doğrultu-
sunda Rejim ve DEAŞ’e karşı fedakârca bir 
mücadele eden kesimlere verdiğimiz des-
teği daha da artırmalıyız.  

Bölgeye Destek Sağlarken 
“Hristiyanlar İçin Harekete 
Geçildi” Algısı Oluşturulmamalı

Bu noktada bir hususa özellikle dikkat 
çekmek istiyorum. Bölgeye insani ve as-
keri destek sağlarken, sadece Hristiyanlar 
ve bazı dini azınlıkların tehdit altındayken 
harekete geçildiği algısına yol açabilecek 
söylem ve eylemlerden kaçınılmalıdır. 
Aksi takdirde, bu yanlış anlamaların DEAŞ 
ve benzerleri yapılarca suistimal edileceği 
kuşkusuzdur.  Tüm bu adımları, karşı kar-
şıya bulunduğumuz tehdidin ciddiyetinin 
bilincinde olarak, dayanışma ruhu içinde 
atacağımızı ümit ediyorum. 

Bu noktada ittifak dayanışmasının bir gös-
tergesi olan, ülkemizdeki Patriot batarya-
ları konuşlandırmasının, devam eden Su-
riye kaynaklı balistik füze tehdidi karşısın-
da sürmesini beklediğimizi vurgulamak is-
terim.

Bugün onayımıza sunulmakta olan Hazır-
lık Eylem Planı, salt Rusya’nın ötesinde, it-
tifakın karşı karşıya bulunduğu tüm risk ve 
sınamalara karşı hazırlık bakımından da 
önem taşıyor. Bu planın unsurları, her böl-
ge bakımından uygulanabilir olmalıdır. Bu 
temelde, mezkûr plan kapsamında, ittifakın 
güney kanadında ihtiyaç duyulabilecek ted-
birlerinin tespitine özel önem veriyoruz. Bu 
hususta müteakip dönemde sürdürülecek 
çalışmaları yakından izleyeceğiz.

Kollektif savunma, kuruluşundan bu yana 
ittifakın belkemiğini teşkil etmiştir, etme-
ye de devam edecektir. Bu temelde, hem 
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“Kriz yönetimi” hem de “İşbirliğine daya-
lı güvenlik” görevlerinin uygulanmasın-
da kararlılık içinde hareket edilmesi gere-
kiyor. Güncel meydan okumaların hızı ve 
karmaşık niteliği, tereddüde zaman bırak-
mıyor. Stratejik Konseptin ana fikrini oluş-
turan “Aktif angajman, modern savunma” 
kuvveden fiile geçirilmelidir.

Balistik Füze Savunması Tüm 
NATO Topraklarını Kapsamalı

Bu bağlamda Balistik Füze Savunmasına 
da kısaca değinmekte fayda görüyorum. 
İttifak’ın başlıca caydırıcılık ve kollektif 
savunma unsurlarından biri olan Balistik 
Füze Savunması (BFS) yeteneği, Lizbon ve 
Şikago Zirvelerinde alınan kararlar teme-
linde sürdürülmelidir. Bu yeteneğin, tüm 
NATO Avrupa halkları, toprakları ve kuv-
vetleri için tam kapsama ve koruma sağla-
ma hedefi doğrultusunda gelişimini bekli-
yoruz. Bunun için de, NATO Balistik Füze 
Savunma yeteneğinin tüm Müttefikler ta-
rafından, imkânlar ölçüsünde ulusal katkı-
larla desteklenmesi gerekiyor. 

NATO Balistik Füze Savunma yeteneğinin 
gelişimi kademeli olarak devam ettiği için, 
bununla ilgili politikalar da aşamalı olarak 
yürütülmelidir. Çağımızda birçok güç un-
suru bir arada kullanılıyor. Karmaşık so-
runların tekil yöntemlerle ve salt askeri 
güçle çözülemeyeceği açıktır. Bu itibarla 
NATO, kapsamlı yaklaşım temelinde hare-
ket etmeye hazır olmalıdır. 

Her halükarda, ittifak, kendi üyelerinin sa-
vunulmasına yönelik kollektif taahhüdü-
nü, diğer uluslararası örgütlerin tasarruf-
larından bağımsız olarak, yeri geldiğinde 
kendisi gerçekleştirebilmelidir. İttifak’ın 
önümüzdeki dönemin sınamalarıyla mü-
cadelesinde, elbette ortakların katkıların-
dan da istifade etmeliyiz. Elbette bu, kol-
lektif savunma yükümlülüklerine halel ge-
tirmeden yürütülmesi gereken bir süreçtir. 

Ortaklık ilişkilerimizin İttifak’ın dayandığı 
temel değerler ile dünya barış ve istikrarı-
na hizmet etmesi, bizler için temel amaç ol-
malıdır. İttifak’ın Rusya’yla yaşadığı men-
fi tecrübenin, bu temel değerleri çiğneyen 
ve uluslararası hukuka aykırı hareket eden 
ülkelerle olağan bir ilişki yürütülemeyece-
ğini teyit ettiğine inanıyorum.

Bu anlayışla Galler’de başlatacağımız yeni 
ortaklık girişimlerimizle güvenlik ve istik-
rara katkılarımızı pekiştirmeyi hedefleme-
liyiz. Özellikle Savunma Kapasitesi İnşa-
sı Girişimi, bu anlamda önemli ve ilerletil-
mesi gereken bir çabadır. Keza, Birlikte Ça-
lışabilirlik Girişimi, harekâtlarımıza katkı-
lar sağlamış ortaklarımızla gelecekteki sı-
namalar da birlikte mücadele etme yete-
neklerimizi geliştirme bakımından fayda-
lı olacaktır.   

Açık Kapı Politikasına Yönelik 
Taahhüdümüzü Sürdürmeliyiz

Karşı karşıya bulunduğumuz sınamala-
ra yönelik yaklaşımımızı ele aldığımız 
bu oturumda, en az ortaklık ilişkileri ka-
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dar önem verdiğim Açık Kapı Politikasına 
da değinmek istiyorum. Mücadele etme-
miz gereken sınamaların, Avrupa-Atlantik 
bölgesinde istikrarın tahkim edilmesi-
ni zorunlu kıldığı aşikârdır. Bu bakımdan 
Galler’in NATO’nun genişlemesi açısından 
somut adım atılamayan son Zirve olması-
nı temenni ediyorum.  Açık Kapı Politika-
sına yönelik taahhüdümüzü mutlaka sür-
dürmeliyiz. Ukrayna krizi ertesinde şahit 
olduğumuz gelişmeler, bu politikayı strate-
jik bir vizyonla aktif ve somut biçimde des-
tekleyerek hayata geçirmemizi zorunlu kı-
lıyor. 

NATO üyeliği için gayret sarf eden 
Bosna-Hersek, Gürcistan, Makedonya ve 
Karadağ’ın üyeliklerine verdiğimiz güç-
lü desteği bu vesileyle bir kez daha yinele-
mek istiyorum. 

Afganistan’daki 10 yılı aşkın ISAF 
Harekâtının hitamında, ittifakın “Konuş-
landırmadan hazırlık durumuna” geçiş 
yapmaya yönelik adımlar attığı bu nokta-
da, rehavet içinde hareket etmek edeme-
yiz.

Dayanışmamız ve ortak anlayışa dayalı ko-
lektif eylemlerimiz, toplumlarımızın refah 
ve istikrarının sürdürülmesi ve bu istika-
metteki gayretlerimizin sınırlarımız ötesi-
ne yansıtılması bakımından, hayati önem-
de olmaya devam edecektir. 

Teşekkür ederim.
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Sayın Başkan, Sayın Genel Sekreter, çok de-
ğerli devlet ve hükümet başkanları, saygı-
değer delegeler, sizleri saygıyla selamlıyor, 
Birleşmiş Milletler 69. Genel Kurulu’nun 
tüm ülkeler, halklar ve insanlık için hayır-
lara vesile olmasını diliyorum.

Başkanlığı üstlenen Sayın Sam Kutesa’yı 
tebrik ediyor, Sayın John William Ashe de, 
çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Çok değerli delegeler,

Birleşmiş Milletler’in 69. Genel Kurulu’nu, 
1914’te başlayan I. Dünya Savaşı’nın 100. 
Yıl Dönümünde gerçekleştiriyoruz. I. Dün-
ya Savaşı’na sahne olan coğrafyanın, ara-
dan geçen bir asırlık süreye rağmen, istik-
rar, huzur, barış ve refahtan halen yoksun 
olduğunu üzülerek müşahede ediyoruz.

Dünya 5’ten Büyüktür

Birleşmiş Milletler 69’uncu Genel Kurulu | New York, ABD | 24 Eylül 2014 
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Irak’tan Suriye’ye, Filistin’den Yemen’e, 
Mısır’dan Libya’ya, Afganistan’dan 
Ukrayna’ya kadar geniş bir coğrafya derin 
krizler içinde, insanlığın vicdanını yarala-
yan görüntülere sahne oluyor. 21. Yüzyıl’da 
hala insanlar açlıktan, salgın hastalıklar-
dan ölüyor. Çocuklar ve kadınlar savaşlar-
da hunharca katlediliyor. Dünyanın zen-
gin ülkeleri refah içinde yaşarken, fakir ül-
keler açlık, kötü beslenme, salgın hastalık-
lar, eğitimsizlik sorunları ile boğuşuyor.

İklim değişikliği, dünyamızın ve çocukları-
mızın geleceğini tehdit eden bir unsur ola-
rak, insanlığın karşısında önemli bir sınav 
olarak duruyor.

Bu manzara, insan onuruna yaraşır bir 
manzara değildir. Ortada bütün insanlığı 
ve elbette Birleşmiş Milletler’i doğrudan il-
gilendiren bir sorun var demektir. Burada, 
Birleşmiş Milletler’in 69. Genel Kurulu’nda 
bir kez daha vurgulamak isterim: Çocukla-
rın öldüğü ve öldürüldüğü bir dünyada hiç 
kimse masum değildir. Hiç kimsenin can 
güvenliği yoktur. Hiç kimse de, sürdürüle-
bilir barış ve refah içinde olamaz.

Sadece geçtiğimiz yıl, dünya genelinde beş 
yaşın altında 6 milyon 300 bin çocuk haya-
tını kaybetti. Suriye’deki savaşta 17 bin ço-
cuk hayatını kaybetti. 375 bin çocuk yara-
landı. 19 bin çocuk en az bir organını kay-
betti. Bu yıl içinde Filistin’in sadece Gaz-
ze Şeridi’nde, en modern ve ölüm saçan si-
lahların doğrudan hedefi olarak 490 çocuk 
katledildi. 3 bin çocuk da yaralandı. Kame-
raların ve objektiflerin karşısında, yani 
dünyanın gözü önünde sahilde oynayan, 

parklarda koşuşturan, okullara, camilere 
sığınan, en güvenli yer bildikleri anneleri-
nin kucağına kıvrılan çocuklar acımazsız-
ca yok edildiler.

Filistin’de çocukların, kadınların hatta en-
gellilerin katledilmesine dünyanın dikka-
tini çekmeye çalışanları susturmak için 
birtakım yaftaların kullanıldığını da ibret-
le izliyoruz. Irak’ta, Suriye’de işlenen cina-
yetlere, Mısır’da demokrasinin katledilme-
sine itiraz edenler, yine birtakım haksız ve 
asılsız ithamlara maruz kalıyor, anında te-
röre destek vermekle itham ediliyorlar.

“Basın özgürlüğü yok” diye bazı ülkeleri 
kıyasıya eleştirenlerin, Filistin’de öldürü-
len 16 gazeteciyi görmezden gelmesi, med-
ya mensuplarına yapılan baskıyı duymaz-
dan gelmesi, küresel vicdanın dikkatlerin-
den kaçmıyor.

Çok açık söylüyorum: Çocukların öldürül-
mesine, masum kadınların alçakça katledil-
mesine, halkın oyları ile gelmiş iktidarların 
silah ve tanklarla, darbe yoluyla devrilmesi-
ne seyirci kalanlar, sessiz kalanlar, tepkisiz 
kalanlar bu insanlık suçuna alenen ortak ol-
maktadır. Daha da önemlisi, modern dünya 
tarafından sergilenen bu çifte standart, çok 
geniş halk yığınları nezdinde ciddi bir gü-
vensizlik oluşturmaktadır.

BM’den Umudunu Kesenler 
Teröre Yöneliyor

Şu anda çatısı altında bulunduğumuz Bir-
leşmiş Milletler’e, uluslararası kurum ve 
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kuruluşlara karşı vicdanlarda oluşan gü-
vensizlik duygusu, adalet duygusunu ze-
delemekte, milyonlarca insanı umutsuz-
luğa sevk etmektedir. Bugün karşı karşıya 
kaldığımız uluslararası terörün en temel 
beslenme kaynaklarından biri de, işte bu 
güvensizlik duygusudur. Mazlumlara yö-
nelik çifte standart, çocukların katledilme-
sine karşı sergilenen kayıtsızlık, tüm dün-
yada teröre oksijen sağlamaktadır. Birleş-
miş Milletler’den ve uluslararası kurum-
lardan umutlarını kesen kitleler, çaresizlik 
ve umutsuzluk içinde terörün tuzağına dü-
şüyorlar.

Irak’ta yaşanan sorunlar, Iraklılar için ade-
ta bir yıkıma dönüşmüştür. Son dönem-
de sorun Irak’ın sınırlarının dışına taşmış 
ve Irak maalesef terör örgütlerinin hare-
ket alanı haline gelmiştir. Irak’ta yaşanan 
kriz, ülkem Türkiye başta olmak üzere, bü-
tün bölge ülkelerini doğrudan etkilemek-
tedir. Yeni kurulan hükümetle Irak’ın yeni 
bir başlangıç yapacağına olan umudumu-
zu muhafaza ediyoruz. Barış, huzur ve is-
tikrar için Türkiye Irak halkının yanında 
olmaya devam edecektir.

Suriye meselesi de, aynı şekilde sınırları 
aşmaya başlamıştır. Filistin’de yarım asır-
dır devam eden sorun zaten bölgedeki bir-
çok meselenin temel kaynağıdır. Filistin’de 
iki devletli çözümün derhal hayata geçiril-
mesi, Gazze üzerindeki ablukanın kaldırıl-
ması ve İsrail’in yanında bağımsız ve sür-
dürülebilir bir Filistin Devleti’nin kurul-
ması, siyasi, insani ve ahlaki bir zorunlu-
luktur. Bu kürsüde Filistin - İsrail olmak 
üzere iki devletli çözüm konuşuluyor; ama 

konuşmak yetmez, artık icraata ihtiyacı-
mız var. Artık icra zamanıdır, laf zamanı 
olmaktan bu iş geçmiştir. Daha fazla ge-
cikmeden, daha fazla mazlum insan, ma-
sum insan hayatını kaybetmeden, küresel 
vicdan daha fazla yaralanmadan Birleşmiş 
Milletler sorunlara ağırlığını koymalıdır.

Altını çizerek ifade etmek isterim ki, dün-
ya 5’ten büyüktür. Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin, dün-
ya gerçekleri ile bağdaşmayacak şekilde 
Birleşmiş Milletler’i etkisiz hale getirmesi, 
küresel vicdanın kabul edebileceği bir du-
rum değildir. Tüm alınan kararlar, bir ül-
kenin iki dudağı arasındadır. Eğer “hayır” 
derse hayır, “evet” derse o zaman icraata 
geçilebiliyor.

Filistin’de sadece birkaç ay içinde 2 binden 
fazla masum insan katledilirken, Birleşmiş 
Milletler beklenen çözümü üretememiştir. 
Suriye’de 4 yıldır 200 binden fazla kişi kat-
ledilirken, 9 milyona yakın insan yer de-
ğiştirirken, Birleşmiş Milletler yine etkili 
çözümler sunamamıştır. Bakınız, ben şunu 
da garipsiyorum: Kimyasal silahlarla 2 bin 
kişi ölürken, konvansiyonel silahlarla 200 
bin kişi ölüyor. 2 bin kişinin kimyasal si-
lahlarla ölmesini suç telakki eden zihniyet, 
konvansiyonel silahlarla 200 bin kişinin 
öldüğü yapıyı suç telakki etmiyor. Bu na-
sıl bir anlayıştır, nasıl bir zihniyettir? Önce 
bunu çözüme kavuşturmamız lazım. Neti-
cesi ölüm olan; insanın ölümüne, canlıla-
rın ölümüne neden olan her türlü silahın 
kullanılması suçtur. İster kimyasal olsun, 
ister konvansiyonel olsun.
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Mısır’da halkın oyları ile seçilmiş Cum-
hurbaşkanı darbe ile indirilirken, verdik-
leri oyun hesabını sormak isteyen binler-
ce masum katledilirken, Birleşmiş Millet-
ler de, demokratik ülkeler de bunu sadece 
izliyor ve bu darbeyi yapan kişi meşrulaş-
tırılıyor. Eğer ‘demokrasi’ diyorsak, sandı-
ğa saygı duyalım. Yok demokrasi değil de 
darbe ile gelenleri savunacaksak, o zaman 
“Bu Birleşmiş Milletler niye var?” diye me-
rak ediyorum.

İslam ile Terörün Yan Yana 
Kullanılması İnciticidir

Şu anda da Irak’ta yaşanan kontrolsüzlük, 
terör ve göç dalgaları karşısında Birleşmiş 
Milletler etkin bir tavır ortaya koyamıyor. 
Bu suskunluk, çaresizlik ve tepkisizlik du-
rumunun daha fazla devam edemeyeceği 
açıktır. Küresel ve bölgesel sorunlara çö-
züm konusunda daha hızlı ve etkili karar 
alma mekanizmaları kurulmalı, Birleşmiş 
Milletler doğruyu savunma konusunda 
çok daha cesur olmalıdır.

Saygıdeğer delegeler,

Burada şu hususun altını özellikle çizmek 
istiyorum: Din adına, terör kavramını hiç-
bir şekilde onaylamıyor, böyle bir tanımla-
manın en başta dinlere yönelik büyük bir 
saygısızlık olduğuna inanıyoruz. Barış an-
lamına gelen“İslam” kavramının terör ile 
yan yana kullanılmasına da şiddetle karşı 
çıkıyoruz. İslam ile terörün yan yana kul-
lanılması inciticidir. Aynı şekilde kendi in-
sanlık dışı eylemlerine ‘İslami’ etiketini ya-

kıştıranlar da, başta İslam dinine olmak 
üzere, tüm dinlere ve insanlığa karşı çok 
büyük saygısızlık içerisindedir.

Değerli dostlar,

Türkiye olarak bölgemizde barış ve refahın 
tesis edilmesi için yoğun bir gayret içinde-
yiz. Hiçbir ülkenin içişlerine karışmıyoruz. 
Bölgemizdeki her ülkenin toprak bütünlü-
ğüne saygı gösteriyor, bunu güçlü şekilde 
savunuyoruz.

İsrail-Filistin meselesinde barışa, karşılık-
lı saygıya, iki devletli çözüme dayalı sami-
mi bir çaba içindeyiz. Filistin meselesinde-
ki hassasiyetimiz, herkesin hayat hakkının 
kutsal olduğu ilkesinden kaynaklanmakta-
dır. Bölgemizdeki meselelere ırk, din, mez-
hep ve çıkar temelli değil, sadece ve sadece 
insani, vicdani saiklerle yaklaşıyoruz.

Suriyeli 1.5 Milyon Mülteciyi 
Güvence Altında Tutuyoruz

Suriye’yi terk etmek zorunda kalan 1.5 
milyon kişiyi topraklarımızda ve çok bü-
yük oranda kendi imkânlarımız ile barın-
dırıyoruz. Bakınız, 1.5 milyon insan şu 
anda benim ülkemde, onları güvence altın-
da tutuyoruz. Tüm gıdasıyla, ilacıyla, eği-
timiyle, sağlık hizmetleriyle bütün bunları 
biz karşılıyoruz. Peki, dünyadan bize ciddi 
bir destek geliyor mu? Maalesef hayır. Su-
riyeli mülteciler için şu ana kadar kullan-
dığımız kaynak 3.5 milyar doları aşmış du-
rumdadır. Bugün yaklaşık 4 milyon Suri-
yeli mülteci var. Bunların 1.5 milyonu ül-
kemizde, geri kalanı Lübnan, Ürdün, Irak, 
Mısır ve diğer ülkelerde bulunuyor. Buna 
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mukabil şimdi soruyorum: Zengin ve güç-
lü Avrupa ülkeleri, sadece 130 bin Suriyeli-
yi kabul etmiş durumda. Avrupa’da sedece 
130 bin mülteci bulunurken, ülkemde 1.5 
milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. 
Ayrıca 2.5 milyon mülteci de diğer ülkeler-
de bulunuyor. Suriye krizi giderek bölgesel 
ve küresel bir sorun haline gelmiştir. Buna 
insani ve siyasi açıdan ilgisiz kalınması ar-
tık mümkün değildir.

Gazze’de saldırılarda yaralanan 102 kişi-
yi ülkemize getirdik ve tedavilerini yapı-
yoruz. Irak’tan göçen 30 bin Ezidi’ye kucak 
açan biz olduk. New York’a hareketimiz-
den önce, Suriye’den kaçmak zorunda ka-
lan Kürtlere sınırlarını açan ve onlara in-
sani yardım sağlayan da yine biz olduk. Sa-
dece son 5 günde ülkemize giriş yapan Su-
riyelilerin sayısını 150 bin olarak arkadaş-
larım bana bildirdi.

500 yıl önce Avrupa’dan kovulan Musevi-
lere sahip çıktığımız gibi, Avrupa içinde 
Hristiyan toplulukların haklarını tarih bo-
yunca koruduğumuz gibi, bugün de din-
lerine, mezheplerine, ırklarına bakmadan 
herkese kucak açıyor, yardım eli uzatıyo-
ruz.

Gururla ifade etmeliyim ki, Türkiye mil-
li gelirinin binde 21’ini insani yardımlara 
ayırarak, dünyanın en cömert ülkesi oldu. 
Bütün bunların ötesinde tarihten miras al-
dığımız tecrübe ile terör, mezhep çatışma-
ları ve diğer krizlerde hakkı savunan ve 
tavsiye eden tarafsızlığımızı muhafaza edi-
yoruz.

Teröre Destek Veren Değil, 
Mücadele Eden Bir Ülkeyiz

Burada özellikle vurgulamak isterim ki: 
Türkiye teröre destek veren, göz yuman 
bir ülke değil. Bilakis teröre karşı en etki-
li mücadeleyi veren ülkedir. Zira 30 yıldır 
terörden çok çekmiş bir ülkeyiz. Hala çeki-
yoruz.

Türkiye Antisemitizmin, İslamofobinin, 
her türlü ırkçılığın karşısında olan bir ül-
kedir. Şahsım, Antisemitizmin bir insan-
lık suçu olduğunu ilan eden, dünyadaki 
belki de istisna siyasilerden bir tanesidir. 
Ama aynı şekilde İslamofobinin de insan-
lık suçu olduğunu, tüm dünyanın kabul et-
mesini özellikle vurguluyorum.

Kıbrıs’ta çözümü en fazla arzulayan ve çö-
züm yollarını zorlayan, Azerbaycan top-
raklarındaki işgalin sona ermesini savu-
nan, Ukrayna başta olmak üzere kriz böl-
gelerinde toprak bütünlüğünü en güçlü şe-
kilde savunan ülke Türkiye’dir.

Bölgesel ve küresel barışa her şekilde des-
tek vermeye devam edeceğiz. Dostlarımız 
için eşsiz bir dost olmayı sürdüreceğiz. Te-
rörün, zalimlerin, katillerin, özellikle de 
çocuk katillerinin karşısında dimdik dura-
cak, demokrasi ve refahı daha güçlü, daha 
cesur şekilde savunmaya devam edeceğiz.

Bu idealler çerçevesinde, her ülke ile yo-
lumuz ortaktır ve güç birliği yaparız. Esa-
sen insanlığın bugün arzuladığı ortaklık 
da işte budur.
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Bu arada Türkiye’nin Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği için 2015- 
2016 yıllarında desteklerinizi beklediği-
mizi ifade ediyor, şimdiden destek veren 
ülkelere şükranlarımı sunuyorum.

69. Genel Kurul’un dünyanın her yerin-
de kanı, gözyaşını, yoksulluğu ve adalet-
sizliği giderecek bir sürecin başlangıcı ol-
masını  temenni ediyorum. Genel Kurul’a 
ve Sayın Kutesa’ya başarılar diliyor, Bir-
leşmiş Milletler üyesi tüm ülke ve halkla-
ra Türkiye’nin en kalbi selamlarını ve ba-
rış mesajlarını iletiyorum. Teşekkür ediyo-
rum.
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Çok değerli devlet ve hükümet başkanla-
rı, saygıdeğer bakanlar, değerli katılımcı-
lar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi muhabbetlerimle selamlıyor, Dünya 
Ekonomik Forumu’nun İstanbul’da düzen-
lediği iki günlük özel toplantısına başarı-
lar diliyorum. 

Başta Profesör Sayın Schwab olmak üze-
re değerli hanımefendilerine, tüm yöne-
tici ve çalışanlarına, bu özel toplantıyı 

İstanbul’da gerçekleştirdikleri için teşek-
kür ediyorum. Bu özel toplantıya katılan 
tüm misafirlerimize de hoş geldiniz diyor, 
bu önemli buluşmaya verdikleri ve vere-
cekleri katkılar için şimdiden şükranları-
mı sunuyorum.

Değerli katılımcılar, çok değerli dostlarım,

Uluslararası sistemde önemli kırılmaların 
yaşandığı, dünyanın her köşesinde siya-

Türkiye, Bölgenin ve Dünyanın 
Parlayan Yıldızıdır

Dünya Ekonomik Forumu | İstanbul | 28 Eylül 2014 
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si, ekonomik ve sosyokültürel fay hatları-
nın belirgin olmaktan öte bir sürece girdiği 
bir dönemden geçiyoruz. Ekonomik kriz-
ler, yoksulluk ve gelir dağılımındaki den-
gesizlikler, bunun yanında enerji kaynak-
ları üzerindeki baskılar, ülkeler ve toplum-
lar üzerinde çeşitli buhranlar oluşturuyor. 
Bazı ülkelerde, rejimlerin halklarına kar-
şı yürüttükleri sindirme ve şiddet politi-
kaları, arkasında ağır enkazlar bırakma-
ya devam ediyor. Terör, daha fazla küresel-
leşmek, daha geniş coğrafyalara sirayet et-
mek suretiyle küresel barışı tehdit eder bo-
yuta ulaşıyor. Şu anda Türkiye’de, bir defa 
ulusal anlamda bir terörü yaşıyoruz, bölge-
sel bir terörle şu anda karşı karşıyayız, bir 
de uluslararası terörle iç içeyiz.

İklim değişikliği, Ebola tarzı salgın has-
talıklar, çevre kirliliği, göç, yabancı düş-
manlığı ve ırkçılık gibi sorunlar da küresel 
gündemin ilk sıralarındaki yerini muha-
faza ediyor. Altını çizerek ifade etmeliyim 
ki, bütün bu sorunlar sadece belli ülkele-
ri, belli bölgeleri değil, artık yerkürenin ta-
mamını tehdit eder bir boyuta ulaşmıştır. 
Ülkelerin tek başlarına bu sorunların üste-
sinden gelebilmesi artık mümkün görün-
müyor. Küresel, siyasi ve ekonomik örgüt-
lerin, yüzyılımızın tüm bu sorunlarıyla baş 
edebilmek için güç birliği yapmaları artık 
gerekli bir hal almıştır.

Esasen bu düşüncelerimi hafta içinde ka-
tıldığım New York’taki Birleşmiş Millet-
ler 69. Genel Kurulu’nun açılışında da ifa-
de ettim. Gerek oradaki muhataplarımızla 
yaptığımız baş başa görüşmelerde, gerek 
İklim Zirvesi’nde, gerekse Genel Kurul’da 
bütün bu sorunların insanlığı ciddi mana-

da tehdit eder hale geldiğini ve acil tedbir 
alınması gerektiğini vurguladım.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, 
uluslararası siyasi ve ekonomik örgütler, 
insanlığı tehdit eden sorunlar karşısında 
tedbir almakta maalesef etkisiz kalıyorlar. 
Burada bir kez daha vurgulamak isterim 
ki, bunu Genel Kurul’da da söyledim, Baş-
bakanlığım dönemimde de birçok yerde 
söyledim, şimdi burada tekrar ediyorum; 
“Dünya 5’ten büyüktür.” Dünyanın kade-
rini bu 5 ülkenin eline bırakamayız. Artık 
dünya, İkinci Dünya Savaşı’nın şartlarını 
yaşayan bir dünya değildir. İkili yaptığım 
görüşmelerin hepsinde ülkelerin devlet 
başkanları veyahut hükümet başkanları, 
“Çok haklısın, doğru söylüyorsunuz, dün-
ya 5’ten büyüktür” diyorlar, ama kürsüye 
çıkıldığı zaman kimse kürsüde bunu ko-
nuşmuyor. Birleşmiş Milletler’in reforme 
edilmesi gerektiğine inanıyorsak, o zaman 
gelin bunun planlamasını yapalım. Fakat 
bu konuda ne yazık ki adım atılmıyor, her-
kes bir şeylerden çekiniyor. Birçok lider 
ve ülkenin “Acaba ben bunu konuşursam 
bana A ülke ne der? Acaba konuşursam B 
ülke ne der? Veya şu ülke ne der, bu ülke 
ne der?” gibi kaygıları bulunuyor.  Kimse 
şunu düşünmüyor: Acaba, mesela Sayın 
Obama konuşmasında şu ifadeyi kullandı, 
“Haklının güçlü olduğu bir dünya.” İşte is-
tediğimiz bu zaten. “Haklının güçlü oldu-
ğu bir dünyayı” eğer istiyorsak, o zaman 
bu 5 ülke dünyanın kaderine hükmetme-
melidir. 

Olması gereken nedir? Dönerli sistemin 
gelmesi lazım. Yani her kıtadan temsilci-
lerin temsil edildiği bir Birleşmiş Milletler 
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Güvenlik Konseyi’nin olması lazım. Daimi 
üye, geçici üye ayırımının olmaması lazım. 
Güvenlik Konseyi 15 üyeden mi oluşacak? 
15 üye iki yılda bir değişebilir veya yılda 
bir değişebilir. Sürekli değişmek suretiy-
le, şu anda 193 üyesi bulunan Birleşmiş 
Milletler’de tüm ülkelere Güvenlik Kon-
seyi Üyeliği sırası gelmelidir. Benim kade-
rim, sürekli o 5 tane üyenin iki dudağının 
arasında olmamalıdır.

Tüm Dünya, BM’deki Bir Üyenin İki 
Dudağının Arasına Mahkûm mu?

Şu anda Suriye’de zulüm var, Irak’ta zulüm 
var. Karar verirken ne deniyor, “Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi ne der veya bu 
5 üye ne der?” Geç onu, o 5 üyenin içinde 
herhangi bir üye ne der? ‘Hayır’ diyorsa 
mesele bitmiştir, kimse onu değiştiremez. 
Peki, tüm dünya bir üyenin iki dudağının 
arasına mahkûm mu? Bunun değişme-
si gerekiyor, bunu dillendirmemiz lazım. 
200’e yakın ülkenin üye olduğu Birleşmiş 
Milletler’de, kararların Güvenlik Konseyi 
daimi üyesi 5 ülkenin dudakları arasında 
olması, izah edilebilir bir durum değildir.

Aynı şekilde uluslararası birçok siyasi ve 
ekonomik örgütün küresel sorunlar karşı-
sında insani ve vicdani bir duruş yerine, çı-
kar odaklı bir duruş sergilediklerini görü-
yor, bunun da tehditleri teşvik ettiğini hep 
birlikte hissediyoruz.

Küresel sorunlar karşısında sergilenen ka-
yıtsızlık, sorunların büyümesindeki en 
büyük etkendir. Ortadoğu’da demokratik 
halk hareketlerine ve hak arayışlarına kar-
şı sergilenen vurdumduymaz, çifte stan-

dartlı, ön yargılı ve adaletsiz tutum, ne ya-
zık ki terörün oksijeni olmuştur.

Şimdi ben soruyorum; şu anda genelleme 
yaparak dünyada demokratik rejimlerden 
yana mı olacağız, yoksa otokratik rejimler-
den yana mı olacağız? Otokratik rejimlerin 
içerisinde öyle ülkeler var ki, halkı rejim-
den memnundur. Halk memnun olduğu-
na göre söyleyecek bir şey de yoktur. Ama 
öyle de rejimler var ki, halk orada korku-
yor, herhangi bir şey söyleyemiyor. De-
mokratik rejimlerde de; “Halkın iradesi-
ne saygı duyulması gerekir” diyoruz. “Halk 
neyi murat ettiyse, neyi istediyse ona say-
gı duyulması gerekir” diyoruz. Ama maa-
lesef halkın iradesinin tecelli ettiği bir ül-
kede yüzde 52’yle gelen bir lider, kendi ba-
kanının darbesini maruz kalıyor ve o dar-
beyi yapan kişi meşruiyet kazanıyor. Ne-
rede? Dünyanın değişik ülkelerinde ve de-
mokrasinin beşiği denilen ülke bile, o meş-
ruiyetini kabul ediyor. Çok enteresan, hal-
kın yüzde 52 oyuyla seçilen lideri darbeyle 
deviren kişi, Birleşmiş Milletler’de konuş-
ma da yapabiliyor. Birleşmiş Milletler dar-
becilerin konuşma yaptığı bir yer midir, 
yoksa gerçekten demokratik yollarla se-
çilmiş olanların gelip konuşma yaptığı bir 
yer midir? Veya halk desteğine sahip otok-
ratik rejimlerden gelenlerin konuşma yap-
tığı bir yer midir? Yok, herkesin gelip ko-
nuşma yaptığı bir yer ise, ayrı mesele. Ama 
eğer ben Tayyip Erdoğan olarak demokra-
siye inanıyorsam, dolayısıyla antidemok-
ratik yollarla iş başına gelenlerle aynı ka-
renin içerisinde fotoğraf vermem, yer al-
mam ve nitekim bu Genel Kurul’da da yer 
almadım. Onlarla beraber olamam. Çünkü 
ben kendimi o zaman halkıma anlatamam. 
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Çünkü demokrasi mücadelesi, öyle sıra-
dan bir mücadele değil.

Yoksul, çaresiz ve haksızlığa uğradığına 
inanan halk kesimleri terörün ve terör ör-
gütlerinin istismarına açık hale gelmiştir. 
Türkiye olarak çok uzun süredir sürdürü-
lebilir olmayan bu gidişe dikkatleri çeki-
yor, başta terör ve İslamafobi olmak üzere 
yerel sorunların artık küreselleşmeye baş-
ladığını ifade ederek, yaklaşan sorunlar 
hakkında çağrılarımızı yapıyoruz.

Suriye’de Şam rejiminin katlettiği insan 
sayısı 250 bin rakamına ulaştı. Yer değiş-
tirenlerin sayısı ise artık 7 milyon civarın-
da. Sadece Türkiye’de 1,5 milyona yakın 
Suriyeli göçmen bulunuyor. Son haftalar-
daki göçmen akınıyla bu sayı daha da art-
tı. Bütün bu gerçekler ortada, fakat kimse, 
“Ey Türkiye, 1,5 milyon insan senin ülkene 
geldi. Acaba biz, size destek olarak, yardım 
olarak ne yapabiliriz?” diyen yok. Şu ana 
kadar bize, Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Konseyi dahil olmak üzere gelen para 150 
milyon. Peki, bizim harcadığımız rakam 
nedir? 4,5 milyar dolara ulaştı. Ama kimse 
bir şey sormuyor, “Nasıl olsa Türkiye har-
cıyor” diyorlar. Kamplar, Türkiye’nin için-
de değişik yerlerde bulunuyor. Bu kadar 
mülteciyi kabul etmemizden dolayı sosyo-
lojik bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bütün bun-
lara katlanıyoruz, ama “Bu konuda acaba 
biz ne yapabiliriz?” diyen yok.

32 yıldır biz terörle mücadele ediyoruz. 
Şu anda ortaya bir DEAŞ terörü çıktı, yeni 
değil bu. El Kaide’den türedi. Aynı şekilde 
bölgede başka terör örgütleri de var.

DEAŞ’e Karşı Ayaklanıyorsunuz da, 
PKK’ya Karşı Neden  
Ayaklanmıyorsunuz?

Peki ey dünya; DEAŞ gibi bir terör örgütü 
çıkınca ayaklanıyorsun da, PKK gibi bir te-
rör örgütü ortadayken niye ayaklan mıyor-
sun? Orada niye sesin çıkmıyor? Ona karşı 
ortak bir mücadele verelim niye demiyor-
sun? Dünyada eğer siyaset, adalet üzere 
kurulu olursa, onun bir anlamı vardır; 
ama eğer siyaset, adaletten kopuksa orada 
bir netice almak mümkün değildir.

Şam’da artık tamamen gayrimeşru hale 
gelmiş rejime gösterilen müsamaha ve ka-
yıtsızlık, ortaya böyle acı bir tablonun çık-
masına zemin hazırlamıştır. Birleşmiş Mil-
letler, diğer uluslararası örgüt ve devletle-
rin kayıtsızlığı, tarihin en büyük dramla-
rından birine maalesef oksijen sağlamıştır. 
Mısır’da az önce söyledim, halkın oylarıy-
la seçilen bir cumhurbaşkanı darbeyle in-
dirildi ve ardından toplu katliamların ya-
pıldı. Yakın siyasi tarihimizde, bir günde 5 
bin küsur insanın öldürüldüğü bir yer var 
mı? Böyle bir olay oluyor, bu katliamı ya-
pan insan el bebek, gül bebek kürsüye çı-
karılıyor. Bu nasıl bir yaklaşımdır, nasıl bir 
anlayıştır? Buna da modern dünyanın ta-
mamen kayıtsız kalması, aynı şekilde Mı-
sır ve bölge ülkelerinde, insanların vicdan-
larında tamiri zor yaralar açmıştır.

Neredeyse bir asırdır devam eden Filistin 
dramı, bölge halklarında umutsuzluğun ve 
güvensizliğin yer etmesine sebep olmuş-
tur. Irak’ta eski rejimin devrilmesinin ar-
dından başlayan süreç, Irak’a huzur ve de-
mokrasi getirmemiş, tam tersine ardında 
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çok büyük bir trajedi bırakmıştır. Bağdat 
yönetimine karşı yaptığımız dostane uya-
rılar, ne Bağdat yönetimi ne de Irak üzerin-
de etkili ülkeler tarafından dikkate alın-
mıştır. Bugün ise sorun daha derin ve çet-
refilli bir hale gelmiştir.

Değerli dostlar,

Başta Ortadoğu olmak üzere, kriz bölgele-
rindeki durum sürdürülebilir değildir. Bu 
sorunlar artık yerel olmaktan çıkmış, küre-
sel boyut kazanmıştır. Ateş daha fazla ülke-
ye değmeden, daha fazla terör ve çatışma 
üretmeden, el birliği içinde derhal söndü-
rülmelidir.

Şu anda, Irak ve Suriye’deki terör örgütüne 
yönelik, bir koalisyon tarafından yapılan 
operasyon hiç kuşkusuz önemlidir; ancak 
bunun yeterli olmadığını, sorunlara kalı-
cı çözümler üretecek mekanizmaların da 
devreye girmesi gerektiğini hatırlatmak is-
terim. Havadan bomba atmak, soruna an-
cak geçici bir çözüm sağlar, sorunun üzeri-
ni örter. Suriye’ye öncelikle insani yardım 
ulaştırılması konusunda acil adımlar atıl-
malıdır. Suriye’nin toprak bütünlüğü ko-
runacak şekilde, anayasal ve her kesimin 
eşit şekilde temsil edilebileceği parlamen-
ter sistemin oluşturulması da, artık erte-
lenemez bir durum olarak karşımızdadır. 
Irak’ta her kesimin varlığına saygı göste-
recek, her kesimin güvenliğini sağlayacak, 
bütün tarafların eşit temsilini temin ede-
cek reformlar da gecikmeden hayata geç-
melidir.

Şu anda yapılacak operasyonlar, oluştu-
rulan koalisyon, sadece Irak’a yönelik ol-

maz. Hem Irak hem Suriye’yi hedef almalı-
dır. Türkiye olarak, hem Irak hem Suriye’yi 
hedef alacak böyle bir operasyon ve koa-
lisyonunun dışında kalamayız. Niye kala-
mayız? Çünkü 1250 km sınırı olan biziz 
ve hedef ülkeyiz. 1,5 milyon insan bizim 
ülkemize sığınıyor. Bizim bu adımı atma-
mız lazım ki, bölgede bir defa güvenliği te-
min edelim. Onun için yaptığımız görüş-
melerde ben hep şunu söyledim: Bir, uçu-
şa yasak bölge noktasında bu adımı atma-
mız şart. İki, güvenli bölge mutlaka olma-
lı. Üç, Eğit-Donat noktasında adımın atıl-
ması gerekli. Öncelikli olarak bunlar yapıl-
malıdır. Şu olmaz, bu olmaz, şu olur… Ha-
yır, bunların üçünün de olması lazım. Çün-
kü biz, olaya sadece bir terör örgütü açısın-
dan bakmıyoruz. Aynı zamanda Suriye re-
jimi üzerinden bakıyoruz. 

Temenni ederim ki, Irak’ta yeni oluşan hü-
kümet başarılı performans sergiler ve yeni 
krizler yaşanmaz. Çünkü Irak’ta bundan 
önceki Başbakan ne yaptı? Terör örgütü 
Irak’a girdiğinde ordularını çekti, bütün si-
lahları da onlara bıraktı. O silahlar, şu anda 
o terör örgütünün elinde. Bunu görmemiz 
lazım.

Uluslararası toplum acaba Filistin’de, 
Mısır’da, Libya’da daha fazla inisiyatif ala-
maz mıydı? Niye almadı? Bölgeyi derin-
den etkileyen, bu ve benzeri sorunlara kalı-
cı çözümler üretilmesine yardımcı olamaz 
mıydı? Niye olmadı?

Türkiye olarak, bölgemizdeki sorunların 
çözümünde siyasi diyalogun, en geçer-
li yöntem olduğuna inancımızı muhafaza 
ediyoruz. Bazı komşularımızın içinde bu-
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lundukları çatışma ortamının sona erdiril-
mesinde, halklarının beklentilerini karşıla-
yacak demokratik ve kapsayıcı düzenlerin 
tesis edilmesinin ilk şart olduğuna inanıyo-
ruz. Zira siyasi istikrar olmadan, ekonomik 
atılımlar gerçekleştirilmesi ve toplumun 
tüm kesimlerine yayılan uzun vadeli bir kal-
kınma sağlanması mümkün değildir.

Türkiye, bölgesel işbirliği dinamiklerini 
harekete geçirmeyi hedefleyen girişimle-
re öncülük etmiştir. Balkanlardan Kafkas-
lara, Akdeniz’den Karadeniz’e kadar, bölge-
sel aktörlerin ortak projeler etrafında bir 
araya gelmeleri ve bölgesel sahiplenme-
nin sağlanması için somut adımlar attık, 
atmaya devam edeceğiz. Enerjiden ulaşı-
ma, ticaretten turizme her alanda işbirliği-
nin güçlendirilmesine çalıştık. Türkiye’nin 
uzun dönemli refahı, ulusal ölçeği aşan bir 
ekonomik perspektifle mümkündür. Yakın 
komşularımızla yürüttüğümüz, İkili Yük-
sek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey uygu-
lamaları, bu açıdan büyük öneme sahip ol-
duğu gibi, uluslararası diplomasiye de öz-
gün bir katkı getirmiştir.

2008’deki Küresel Ekonomik 
Krizden Asgari Düzeyde 
Etkilendik

Değerli katılımcılar,

Türkiye genç ve nitelikli işgücü, dinamik 
ve istikrarla büyüyen ekonomisi, rekabet-
çi özel sektörü, büyük ölçekli iç pazarı, yer-
leşmiş mali disiplini, gelişen altyapısıyla 
Avrupa’nın en büyük 6’ncı, dünyanın en 
büyük 17. ekonomisi olarak yükselen bir 

güç konumundadır. Türkiye, 2002 yılından 
itibaren uyguladığı köklü reformlarıyla is-
tikrarlı bir büyüme çizgisi yakalamıştır. Ül-
kemiz, kamu maliyesinin ve bankacılık sis-
teminin güçlendirilmiş olması sayesinde, 
2008’de başlayan küresel ekonomik kriz-
den asgari düzeyde etkilendi. Ekonomisi 
2010 ve 2011 yıllarında %9 civarında bü-
yüyen Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
ardından büyüme hızı en yüksek ikinci 
ülke oldu. Türk ekonomisi 2013 yılı sonu 
itibariyle de, tüm olumsuzluklara rağmen 
%4 büyüdü.  Büyüme oranının 2014 yılın-
da %4, 2015 ve 2016 yıllarında %5 olarak 
gerçekleşmesi, şu anda öngörülüyor. Şüp-
hesiz bu başarı düzenli ve planlı bir çalış-
manın sonucudur.

Son 12 yıllık dönemde sağlanan siyasi is-
tikrar, önemli yapısal reformların gerçek-
leştirilebilmesine zemin hazırladı. Oluştu-
rulan bir güven ortamı var. İnşa edilen is-
tikrar sonucunda, enflasyon ve kamu açık-
ları gibi temel makroekonomik istikrarsız-
lık unsurları büyük oranda sorun olmak-
tan çıktı. Ekonominin kırılganlığı azaltılır-
ken, piyasaların rekabetçi bir ortamda ser-
bestçe işleyişi sağlandı.

Burada bazı örnekler vereceğim, bazı ra-
kamlar vereceğim. 2002 yılında milli ge-
lirimiz 230 milyar dolardı. Bugün 2013 
sonu itibariyle milli gelirimiz 820 milyar 
dolara ulaştı. Cumhuriyetimizin kurulu-
şunun 100. yıl dönümü olan 2023 yılında 
hedef 2 trilyon dolara ulaşacağımız istika-
metinde. Aynı şekilde kişi başına milli ge-
lir 2002 yılında 3500 dolarken, bugün 3 
kat artarak 10.500 dolara ulaştı. Kişi başı 
milli gelirde 2023 hedefimiz 25.00 dolara 
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ulaşmaktır. Bu asla hayal değildir. İstikrarı 
koruyarak, güven ortamını muhafaza ede-
rek, mali disiplin ve para politikalarımızı 
dikkatle uygulayarak inşallah bu hedefle-
re ulaşacağız.

Tabii bütün bunlar olurken, bir şey daha 
var. Nedir o? Bakıyorsunuz, kredi derece-
lendirme kuruluşları, Türkiye ile ilgili za-
man zaman durağan, bazen eksiye yönelik 
böyle saçma sapan açıklamalar yapıyorlar. 
Verdikleri notlar ekonomik ve bilimsel 
değil. Bundan önce başka kredi derecelen-
dirme kuruluşu da böyle notlar veriyordu. 
Bunlara bir de para da ödüyoruz. Dedik ki, 
“Buna artık biz bedel ödemekten çıkalım, 
artık daha dürüst hareket edenlerle çalı-
şalım. Şu anda iki tanesi var, onlar dürüst 
çalışır.” Baktık ki, şimdi onlar da siyasi ka-
rarlar veriyorlar. Bölgede ekonomik olarak 
batmış, bitmiş ülkenin kredi notunu 6 kat 
yükseltirken, Türkiye’yi bu noktada tutu-
yor. Bu nasıl bir samimiyettir, bu nasıl bir 
dürüstlüktür? Böyle bir şey olabilir mi? Ol-
ması gereken ne? Bunlara da “Hadi siz yo-
lunuza, biz yolumuza” diyeceksin. Biz, eko-
nomik anlamda geldiğimiz noktaya, kredi 
derecelendirme kuruluşları sayesinde gel-
medik. Medyanın attığı başlıklarla buraya 
gelmedik. Biz, iş adamlarımız, çiftçimiz, 
sanayicimizle bu noktalara geldik. Bundan 
sonra da yine onlarla beraber yürüyeceğiz. 
İhracatçılarımızla beraber yürüyeceğiz. Bu 
gerçekleri de görmemiz lazım.

Değerli dostlar,

Eğer bu tür önemli kuruluşlar, siyasi kararlar 
vermek suretiyle ülkelerin kaderi üzerinde 
baskı oluşturmaya çalışırlarsa, bu dünyada 

ekonomik noktada da adaletin maalesef ta-
mamıyla yok edilmiş olması anlamına gelir.

Türkiye, 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren 
G-20 Platformu’nun Dönem Başkanlığı’nı 
bir yıl süreyle üstlenecek. Türkiye olarak, 
üstleneceğimiz sorumluluğun farkında-
yız. İçerik ve organizasyon hazırlıkları-
mız hızla devam ediyor. Brisbane Liderler 
Zirvesi’nin ardından, önceliklerimizi nihai 
hale getirecek ve 1 Aralık tarihinde de G-20 
üyeleriyle ve uluslararası kamuoyuyla 
bunu paylaşacağız.  Küresel ekonomiye yö-
nelik risk ve belirsizlikleri bertaraf etmek 
için, G-20 üyelerinin küresel krizin hemen 
ardından sergilediği işbirliği ve kararlılık 
ruhunu muhafaza etmesi büyük bir ihti-
yaçtır. 2015 yılında mutlaka bu yönde yeni 
adımlar atılmalıdır. Ayrıca, G-20 ülkeleri-
nin ortaya koyduğu taahhütlerin büyük 
bir kararlılıkla yerine getirilmesi de büyük 
önem arz ediyor.

Özellikle ülkelerce verilmiş taahhütlerin 
uygulanması sürecinin yakından takibi, te-
mel amaçlarımız arasında olacaktır. Büyü-
menin lokomotifi olan uluslararası ticare-
tin desteklenmesi ve yatırımların önünün 
açılmasına da büyük önem veriyoruz. Bu 
itibarla G-20 Dönem Başkanı olarak, çok 
taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi-
ni, temel önceliğimiz olarak belirledik. Ko-
rumacılıkla mücadele ve ticareti kısıtlayı-
cı önlemlerin azaltılması konusunda güç-
lü bir irade ortaya koyacağız. Altyapı başta 
olmak üzere, yatırım çalışmalarına büyük 
önem vereceğiz. Yatırımların büyümeye 
olan katkısına, daha güçlü bir vurgu yapa-
cağız. Gelişmekte olan ülkelerin, başta IMF 
olmak üzere, küresel finansal kuruluşlar-
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daki temsilinin iyileştirilmesi yönündeki 
girişimlere de devam edeceğiz. Başkanlığı-
mız döneminde ayrıca, dayanıklı bir finan-
sal sistemin tesis edilmesi amacıyla, daha 
dengeli bir finansman yapısının teşvikini 
de gündeme taşıyacağız.

Daha Kapsayıcı ve Demokratik 
G-20 İdealimize Yaklaşmak 
İstiyoruz

Bir diğer önemli husus ise, düşük gelirli ül-
kelerin kalkınmasıdır. G-20 çatısı altında 
düşük gelirli ülkelere ilişkin güçlü bir vur-
gunun tesisi, en önemli önceliklerimiz ara-
sındadır. Diğer ülkelere ve paydaşlara yö-
nelik açılım çabaları, G-20’nin meşruiye-
tinin güçlendirilmesi bakımından özel bir 
önem taşıyor. G-20 üyesi olmayan ülkeleri, 
uluslararası kuruluşları, sivil toplum tem-
silcilerini, ticaret birliklerini, araştırma 
merkezlerini, diğer kar amacı gütmeyen 
kuruluşları kapsayacak şekilde dışa açılım 
politikası izleyeceğiz. Böylelikle daha kap-
sayıcı ve demokratik bir G-20 idealimize 
de bir adım daha yaklaşmış olacağız.

Değerli katılımcılar,

Burada enerji, girişimcilik ve altyapı yatı-
rımları hakkında da bazı düşüncelerimi 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye, is-
patlanmış petrol ve doğalgaz rezervleri-
nin dörtte üçüne sahip bölge ülkeleriyle, 
Avrupa’daki tüketici pazarları arasında ol-
dukça önemli bir konuma sahip. Bu ayrı-
calıklı konumu, Türkiye’ye, enerji güven-
liği noktasında fırsatlar sağlamakta, aynı 
zamanda sorumluluklar da yüklemekte-

dir. Türkiye’nin ana önceliklerinden birisi, 
istikrarlı bir şekilde artan enerji talebini 
karşılamaktır. Türkiye ayrıca, çeşitli proje-
ler vasıtasıyla Avrupa’nın enerji güvenliği-
ne de katkı sağlamak arzusundadır.

Azerbaycan başta olmak üzere dost, kardeş 
ve müttefik ülkelerle birlikte Doğu-Batı 
Enerji Koridoru’nu geliştirdik. Bakü-Tiflis-
Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattı 
projeleri, bu Koridor’un başarıyla hayata 
geçirdiği iki temel bileşenidir. Türkiye ve 
Azerbaycan tarafından Trans Anadolu Do-
ğalgaz Boru Hattı Projesi, yani kısa adıyla 
TANAP geliştirilmiştir.

Girişimcilik, önemsediğimiz, desteklediği-
miz ve teşvik ettiğimiz bir başka alan. Türki-
ye, KOSGEB gibi kurumlarla girişimci ruhla-
ra hayallerini gerçekleştirebilmeleri için fır-
satlar sunmakta ve TÜBİTAK gibi kurumlar-
la da onların katma değeri yüksek sektörler-
de var olabilmelerinin önünü açmaktadır. 
Bu alanda Türkiye, tecrübelerini tüm dost ve 
kardeş ülkelerle paylaşarak, birlikte büyüme 
gündemiyle hareket etmektedir.

Son 12 yılda, altyapı alanında çok bü-
yük adımlar attık. 17 bin kilometrenin 
üzerinde bölünmüş yol inşa ettik. Yük-
sek Hızlı Tren Projesi’ni hayata geçirerek, 
Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın da 8. yüksek 
hızlı tren işletmecisi konumuna yükseldik. 
“Asrın Projesi” olarak tanımladığımız Bo-
ğazın altından geçen Marmaray’ı işletme-
ye açarak, Avrupa ve Asya kıtalarını Boğa-
zın altından tüp geçitle birbirine bağladık. 
Şimdi önümüzdeki yıl, ayrıca otomobille 
yine Boğazın altından geçebileceğimiz tüp 
geçidi inşallah bitireceğiz.
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Türkiye’nin her yerinde bölünmüş yol, de-
miryolu, yüksek hızlı tren hatları, liman, 
havalimanı, okul, hastane, konut yatırım-
larımız çok hızlı şekilde devam ediyor. Ay-
rıca 3. köprü olarak Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nü inşa ediyoruz. O da önümüz-
deki yılın sonuna kadar yine bitmiş ola-
cak. Bu attığımız adımlarla, Türkiye, nere-
den nereye geldiğini ispatlaması bakımın-
dan önemli bir ülke olduğunu ispatlamış 
durumdadır. İstanbul’da, dünyanın 1 nu-
marası olacak bir havalimanı şu anda inşa 
ediliyor. 

Bilişimde, eğitimde, sağlıkta yatırımları-
mız aynı şekilde devam ediyor. Bütün bu 
yatırımları destekleyecek şekilde, demok-
ratikleşme adımlarımız da Türkiye’nin 
ufkunu açıyor. Çözüm Sürecini başlat-
tık ve kararlı şekilde ilerletiyoruz. Avrupa 
Birliği’ne tam üyelik yolunda kararlılığı-
mızı muhafaza ediyoruz. Türkiye’yi son 12 
yılda önemli demokratik reformlarla bu-
luşturduk, bunları daha ileri seviyelere ta-
şımanın mücadelesini sürdürüyoruz.

Türkiye, Yatırımlar İçin En Cazip 
Ülkelerden Birisidir

Çok değerli konuklar, değerli dostlarım,

Güçlü ekonomisi, genç nüfusu, tabii zen-
ginlikleri ve stratejik coğrafi konumuyla 
Türkiye, bölgesinden dünyaya açılan bir 
fırsat penceresi ve yatırımlar için en cazip 
ülkelerden birisidir. Bölgemizde ve dünya-
da en güçlü şekilde barış ve dayanışmayı 
savunuyor, ülke içinde de toplumsal huzu-
ru, refahı artırmanın mücadelesini veriyo-
ruz.

Bölgede yaşanan tüm olumsuzluklara rağ-
men, Türkiye, istikrarla, güvenle büyüme-
sini sürdürüyor. Hiç kuşkusuz, Türkiye’nin 
tesis ettiği bu istikrar ve güven ortamın-
dan rahatsız olanlar, hakkımızda aldatı-
cı değerlendirmeler yapanlar, bunları da 
mümkün olduğunca yaygınlaştırmaya ça-
lışanlar var. Ulusal, uluslararası medyada 
Türkiye hakkında çıkan kimi haberlere, 
temkinli yaklaşılmasını burada özellikle 
hatırlatmak isterim. İşte son aylarda, ulu-
sal ve uluslararası medyada, Türkiye’nin 
teröre destek verdiği yönünde bazı asılsız 
haberler yapıldı ve çok çirkin bir karalama 
kampanyası yürütüldü. 49 konsolosluk 
mensubumuzun DEAŞ elinde bulunması, 
temkinli olmamızı ve temkinli davranma-
mızı gerektiriyordu. Önceki Cuma ger-
çekleşen başarılı bir operasyonla vatan-
daşlarımızı DEAŞ’in elinden aldık. DEAŞ 
karşısında temkinli, dikkatli ve soğukkanlı 
duruşumuzu farklı yerlere çekmeye çalı-
şan, bunu da bir karalama kampanyasına 
dönüştürenler, inanıyorum ki mahcup ol-
muşlardır. Ciddi bir itibar kaybına uğradı-
lar.

Türkiye’ye yönelik bir başka ön yargılı yak-
laşımı da, ne yazık ki yurt dışında gördük. 
Başbakanımızla beraber bizler, Ankara’da 
bir camiden çıkıyoruz ve o görüntüyü “İşte 
DEAŞ’in militanlarının olduğu bölge” diye 
gazetelere manşet yapıyorlar. Daha sona ta-
bii kendileri uyarılıyor, uyarıldıktan sonra 
da yanlış olduğunu yazıyorlar. Hele şükür 
ki bunu yazabildiler. Çünkü yazmadıkları 
zamanlar da oldu.

Türkiye bölgenin parlayan yıldızıdır, dün-
yanın parlayan yıldızıdır. Bunu muhafaza 
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edeceğiz. Türkiye’nin başarısı da, çok ge-
niş bir coğrafya için iyi örnek olmaya de-
vam edecek.

Sözlerime ben burada son verirken, bir 
kez daha Dünya Ekonomik Forumu’na, Sa-
yın Schwab ve çalışma arkadaşlarına, tüm 
katılımcı dostlarımıza, bu özel toplantıyı 
İstanbul’da gerçekleştirdikleri için teşek-
kür ediyorum.

Toplantının başarılı geçmesini temenni 
ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.

 



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür

37

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Değerli 
Genel Başkanı, saygıdeğer bakanlarımız, 
yönetim kurulunun değerli üyeleri, iş ve 
medya dünyasının değerli temsilcileri, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. 

Bugünden itibaren hızla tüm dünyaya ya-
yılacak, inşallah kısa süre zarfında tüm 
dünya tarafından tanınacak logonun ve 
sloganın hayırlara vesile olmasını, başarı-

lı olmasını Cenab-ı  Allah’tan niyaz ediyo-
rum. 

Ekonomi Bakanlığımıza ve Türkiye İhra-
catçılar Meclisi’ne uzun zamandır üzerin-
de çalıştıkları bu tasarımlar için şahsım, 
ülkem ve milletim adına teşekkür ediyo-
rum. Bu tasarımların oluşmasında eme-
ği geçen yerli ve yabancı tüm kuruluşlara, 
tüm çalışanlara da ayrıca şükranlarımı su-
nuyorum. Başta Kültür ve Turizm Bakan-

Yeni Logo ve Slogan Türkiye’nin 
Özgüven Simgesidir

Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye Markası Tanıtım Toplantısı
İstanbul | 28 Eylül 2014 
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lığımız olmak üzere, tasarıma katkı veren 
ve verecek olan tüm bakanlıklarımıza, ku-
rum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine, 
özellikle de medyamıza şimdiden teşekkür 
ediyorum. 

Bu tasarım üzerinde çok uzun süredir çalı-
şılıyordu. İş adamlarından reklam ajansla-
rına, ihracatçılarımızdan siyasetçilere, si-
vil toplum örgütlerimizden vatandaşlara 
kadar çok geniş yelpazede görüşler alındı-
ğını biliyorum. Başbakanlık görevinde bu-
lunduğum esnada taslakları şahsen ben de 
görme fırsatı buldum. Önerilerimi, tavsi-
yelerimi arkadaşlarımıza ilettim. Sonuç-
ta Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracat-
çılar Meclisi’nin ön ayak olduğu, ama bu-
gün itibarı ile tüm Türkiye’ye mâl olacak, 
tüm dünya tarafından tanınacak bir tasa-
rım ortaya çıktı. 

Esasen buna benzer süreçleri, geçmişte 
Başbakanlık yaptığım hükümetler döne-
minde heyecanla yaşamıştık. 

Bildiğiniz gibi 28 Ocak 2004’te bir yasa çı-
kardık, Türk lirasından altı sıfırın atılması 
sürecini başlattık. 2004 yılı boyunca Mer-
kez Bankamız çok titiz bir şekilde hazırlık-
larını yaptı ve Yeni Türk lirası adı altında 
yeni banknot ve madeni paraları 1 Ocak 
2005 tarihinde tedavüle soktu. Bu yeni 
banknot ve madeni paraların tanıtımını da 
yine bizzat ben ve bakan arkadaşlarım bir-
likte yapmıştık. 

Yeni Türk Lirası o dönemde mevcut para-
larla aynı tasarımı taşıyordu, ancak altı sı-
fır olmaksızın basılmıştı. Ardından 1 Ocak 
2009 tarihinde milletçe yine bir başka he-

yecanı yaşadık. Geçici olarak tedavüle gir-
miş yeni Türk Lirası’ndan “yeni” ibaresini 
kaldırdık, yeni tasarımlarıyla Türk Lirası’nı 
kullanmaya başladık. Dünyanın ilgi ile izle-
diği çok başarılı bir operasyon gerçekleştir-
dik. Allah’a hamdolsun, hiçbir aksaklık ya-
şanmadı. Altı sıfırın atıldığı yeni paramız 
sadece Türkiye’de değil tüm dünyada beğe-
ni topladı, ilgi çekti ve Türk Lirası nihayet 
itibarına yeniden kavuşmuş oldu. 

Yine bugün yaşadığımıza benzer bir heye-
canı, Türk Lirası’nın simgesini hazırlarken 
ve kamuoyuna açıklarken yaşadık. Dünya-
da ki tüm güçlü ve saygın para birimleri-
nin bir logosu vardı, ancak Türk Lirası için 
sadece TL kısaltması kullanılıyordu. Gü-
zel, sade, kolay yazılabilir bir logo hazırlan-
dı, kamuoyuna tanıtıldı ve bu logoda çok 
hızlı yaygınlaşarak vatandaşlarımız tara-
fından kullanılmaya başlandı. Şu anda çar-
şıda, pazarda etiketlere baktığımızda bu lo-
gonun kullanıldığını ve artık iyice benim-
sendiğini görüyoruz. 

Türk Ürünleri “Gücü Keşfet” 
Sloganıyla Tanıtılacak

Bugün de Ekonomi Bakanlığımız ve Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazır-
lanan, aynen Yeni Türk Lirası logosu gibi 
önem arz eden bir başka logoyu, bir baş-
ka milli tasarımı Türkiye ve dünyaya ta-
nıtıyoruz. İnşallah bugünden itibaren, 
Türkiye’de üretilen ürünlerin artık üze-
rinde “Made InTurkey” damgası yerine, 
artık bu logo olacak. Dünyanın neresinde 
olursa olsun, bu logoyu görenler o ürünün 
Türkiye’de üretildiğini, Türkiye’den ihraç 
edildiğini anlayacaklar. 
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Logo ile birlikte kullanılan, “Discover The 
Potential” sloganının son derece isabetli 
seçildiğine inanıyorum. Şimdi burada ta-
bii bir başka yaklaşım ortaya koyacağım, 
o da şudur: Açıkçası çeviride potansiyel 
kelimesi yerine, köken itibariyle de Türk-
çe olan “güç” kelimesinin kullanılmasının 
da daha uygun olacağı arzusundayım. Yani 
“Gücü Keşfet.” Bu noktada böyle bir yakla-
şım, inşallah bugünden itibaren tüm dün-
yada Türkiye’yi ve Türkiye ürünlerini bu 
logoyla ve “Gücü Keşfet” sloganıyla tanıtı-
yor olacağız. Bizim dünyaca tanınan mar-
kalarımız zaten itibara sahipti, en önemlisi 
de güvene sahipti. Bu logo ve sloganla ina-
nıyorum ki, ürünlerimizin gücüne güç ka-
tılmış, itibarına itibar katılmış, güvenine 
de güven katılmış olacaktır. 

Bu önemli logo ve sloganın bir kez daha 
hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenle-
ri tekrar tebrik ediyor, elinize sağlık diyor, 
herkese şahsım, ülkem ve milletim adına 
teşekkür ediyorum. 

Değerli kardeşlerim, 

Hiç kuşkunuz olmasın ki, şu andan itiba-
ren gerek logoya gerek slogana yönelik bir-
çok eleştiriler gelecektir. Yeni Türk Lira-
sı ve sıfırları atılmış Türk Lirası banknot-
larını tanıttığımızda belli kesimlerden çok 
acımasızca eleştiriler yapılmıştı. Hatta “Bu 
altı sıfır atıldığı zaman enflasyon patlar. 
Eğer, bu başarılı olursa Taksim’e çıkar eşek 
gibi anırırım” diyen köşe yazarları olmuş-
tu. Hala yazmaya devam ediyorlar, ama 
Taksim Meydanı’na çıkmadılar.

Bugün baktığımızda hem banknotlarımı-
zın, hem de TL logosunun sorunsuz şekil-
de kullanıldığını, benimsendiğini görüyo-
ruz. Karamsar senaryoların hiçbiri gerçek-
leşmedi. Yeni paraların enflasyon üzerin-
de hiçbir olumsuz etkisi olmadı. Ödemeler 
üzerinde, ticarette, çarşıda, pazarda yeni 
paralardan dolayı öyle seslendirildiği gibi 
olumsuz hadiseler de yaşanmadı. Toplum 
yeni para birimine çok kısa sürede adap-
te oldu. Değişime anında ayak uydurdu ve 
sanki yıllardır kullanıyormuş gibi, yeni pa-
raları ve yeni logoyu kullanmaya başladı. 

Yeni Logo Benimsenecek ve 
Yaygınlaşacaktır

Bugün tanıtımı yapılan slogan ve logonun 
da yapılacak tüm olumsuz eleştirilere rağ-
men hızla benimseneceğine, hızla kullanı-
ma girip yaygınlaşacağına ben yürekten 
inanıyorum. Özellikle, bizim KOBİ’lerimiz, 
sanayicilerimiz, ihracatçılarımız, değişim 
konusunda dünyada gerçekten farklı bir 
yere sahipler. Onların bu logoyu hızla ürün-
lerine, ambalajlarına, paketlerine basıp, lo-
gonun yaygınlaşmasına katkı sunacakları-
nı tahmin ediyorum. Tabii bu logo ve sloga-
nın yaygınlaşmasında uluslararası marka-
larımıza da büyük görev düşüyor. Örneğin, 
Kültür ve Turizm Bakanlığımızın artık ulus-
lararası bir turizm markası olan Türkiye’yi, 
bu logo ile tanıtmalarını bekliyoruz. Aynı 
şekilde örneğin Türk Hava Yolları gibi ulus-
lararası ölçekte büyük bir markamızın da, 
bu logo ve slogana sahip çıkıp, onu dünya-
nın onlarca ülkesine taşıyacaklarına inanı-
yorum. Yani Barcelona’yı, Real Madrid’i fi-
lan falan bunları taşıyabilirsin, o ayrı bir 
konu, ama yeni logomuzda kullanılmalıdır.
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Bu yeni logo ve sloganı, esasen, Yeni 
Türkiye’nin, Güçlü Türkiye’nin, artık 
küresel iddiaları ve hedefleri olan bir 
Türkiye’nin özgüven simgesi olarak görü-
yorum. Evet, bu tasarım ve “Gücü Keşfet” 
sloganı, ‘Yeni Türkiye’nin özgüveninin 
simgesidir, özgüvenin sloganıdır. 

Biz, sadece bu logoyu markalarımızın üze-
rine basmakla yetinmeyeceğiz, bu özgüven 
logosunu basabileceğimiz artık çok daha 
fazla marka üretmenin de mücadelesini 
kararlılıkla yürüteceğiz. Evet, mevcut mar-
kalarımız artık bize yetmiyor. Dünya ma-
ğazalarında, piyasalarında, pazarlarında 
kendisine yer bulan markalarımızla gurur 
duyuyoruz, ama bunları artık sayıca yeter-
siz görüyoruz.

Türkiye ekonomisi artık marka meselesi-
ne, marka ihtiyacına gelmiş dayanmıştır. 
Bizim istikrarlı bir şekilde büyürken, ih-
racatımızı son derece hızlı şekilde artırır-
ken, artık enerjimizin önemli bir kısmını 
bu marka konusuna ayırmamız gerekiyor. 

Arkadaşlar, 

Yeni markalar üretecek güce, yani potansi-
yele ziyadesiyle bu heyet sahiptir. Eğer fi-
kir derseniz Allah’a hamdolsun parlak fi-
kirlere, yenilikçi fikirlere sahip bir nes-
limiz var. Eğer girişim diyorsak, girişim 
ruhu diyorsak dünyanın her yerine ulaşa-
bilen ve her yerinde iş kovalayabilen, di-
namik, enerjik girişimcilerimiz var. Teş-
vik konusunda, destek konusunda eskisi-
ne oranla çok daha farklı, çok daha güçlü 
bir konumdayız. 

Geçtiğimiz hafta içinde pazar gününden 
perşembe gününe kadar, 5 gün Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu için, Amerika Bir-
leşik Devletleri’nin New York şehrindey-
dik. Konakladığımız otelin bulunduğu 5. 
caddede dünyanın birçok ülkesinin büyük 
markalarını görüyorsunuz. Aynı caddede, 
dünyaca tanınmış bir teknoloji markası-
nın da bir mağazası var. Tabii, bizim top-
lantı ve görüşmelerden dolayı görme fırsa-
tımız olmadı, ama arkadaşlarımız şahsıma 
aktardılar. O teknoloji mağazası 24 saat 
açık. 24 saat boyunca, yeni çıkardığı tele-
fonu satın almak için mağazanın önünde 
kuyruk oluşuyor. İnsanlar, o marka telefo-
nun yeni modelini alabilmek için, gece da-
hil, saatlerce kuyrukta bekliyorlar. Bu mar-
ka, hemen her yıl yeni bir model çıkardı-
ğı halde, modeller arasında öyle çok büyük 
farklılıklar olmadığı halde, markanın sa-
hip olduğu güç, prestij ve tanınmışlık sa-
yesinde, mağazaları önünde bu uzun kuy-
rukları oluşturabiliyor. Dikkatinizi çekiyo-
rum, aslında satılan telefon değil, satılan, o 
telefonun markası.

Ülke Ekonomileri Küresel 
Markalar Sayesinde Büyüyor

ABD ekonomisine baktığınızda, ekonomiyi 
ayakta tutan ve büyüten gücün bu ve buna 
benzer markalar olduğunu görüyorsunuz. 
Japonya ekonomisi aynı şekilde, Kore aynı 
şekilde, Almanya, İngiltere, diğer büyük 
ekonomiler aynı şekilde.  Küresel markala-
rı sayesinde istikrarla büyüyorlar. 

Türkiye, geçmişte yaşanan tüm olumsuz-
luklara rağmen, ekonomideki tüm belir-
sizliklere rağmen böyle küresel markalar 
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oluşturmayı başardı. O markalarımızı da 
bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyorum. 

Mesela, Avrupa’da güçlü markalarımız var, 
ama bunu bizim dünyaya da yaymamız ge-
rekiyor. Ancak bunlar bir elin parmakları 
kadar. Bize bu yetmez. Bizim artık ufukla-
rı zorlayan, potansiyelimize denk düşecek 
yeni markalar üretmemiz lazım. Daha çok, 
daha güçlü, daha fazla tanınmış markala-
ra ihtiyacımız var. Bunu da yaparız ve ben 
yapacağımıza gönülden inanıyorum. Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi, bu güzel hede-
fe inandı ve bir süredir bu hedef yolunda 
çok başarılı çalışmalar yapıyor. Araştırma-
geliştirme konusunda, markalaşma konu-
sunda, özellikle de inovasyon konusunda 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yaptığı ça-
lışmaları izliyoruz, takdir ediyoruz. Kendi-
lerine de burada bir kez daha bu gayretleri 
sebebiyle ayrıca teşekkür ediyorum. 

Bundan daha da önemlisi Türkiye İhracat-
çılar Meclisi, bizim 2023 hedeflerimize yü-
rekten inandı. Bunların gerçekleşebilir ol-
duğunu ilan etti ve yolda da hız kesmeden, 
umudunu kaybetmeden yolunda ilerliyor. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ve tüm ih-
racatçıların inandıkları bu seviyeyi yaka-
layacaklarına, hedeflerine ve hedeflerimi-
ze mutlaka ulaşacaklarımıza şahsen ben-
de gönülden inanıyorum. Asla umudunuz 
kaybolmasın, asla yılgınlığa düşmeyin, asla 
vazgeçmeyin. Yapılan olumsuz, karamsar, 
umutsuz açıklamalara da lütfen itibar et-
meyin. 2023 hedeflerini ulaşılamaz gören-
lerin, hayal gibi görenlerin açıklamaları, siz-
leri asla karamsarlığa sevk etmesin. 

Lütfen hatırlayın değerli arkadaşlar; 2002 
yılında milli gelirimiz 230 milyar dolar-
ken, 2013’te bunun 820 milyar dolara çıka-
cağı söylenseydi buna kim inanırdı? Bunu 
ulaşılamaz hedef olarak görüyorlardı. Çün-
kü 79 senede 230 milyar dolara gelmişsin, 
on senede kalkıp da 820 milyar dolara na-
sıl geleceksin? Bunun hemen kıyasını yapı-
yorlardı. Ne oldu? 2013 sonunda milli ge-
lirimiz 820 milyar dolara ulaştı. Kişi başı 
milli gelir 2002 yılında 3 bin 500 dolardı. 
Milli gelirin 2013 sonunda, üç kattan faz-
la artarak 10 bin 500 dolar olacağı söylen-
seydi buna da inanmayacaklardı, ama bu 
gerçekleşti. Küresel krize rağmen iki yıl üst 
üste yüzde 9 büyüme kaydettik. 2013 bü-
yümemiz yüzde 4. Bu oranla dünyada en 
yüksek oranda büyüyen ülkeler arasında-
yız. 

Türkiye’de İhracat Özel Sektörün 
Önünün Açılmasıyla Patladı

2014’te de büyüme devam ediyor ve ede-
cek. İkinci çeyrekte büyümenin yüzde 2 
olması dahi ülkemiz için büyük bir başa-
rıdır. Zira diğer büyük ekonomilere bak-
tığınızda yüzde sıfırları, yüzde birleri an-
cak yakalayabildiklerini görüyorsunuz. 
Avrupa’da en güçlü ekonomi Almanya, ba-
kıyorsunuz büyüme oranı 0,8’lerde. Bura-
da, bizim yılsonu hedefimiz inşallah yüz-
de 4. Çok çalışacağız, çok üreteceğiz, daha 
çok ihracat yaparak bu hedefi tutturacağız. 

Yine 2002 yılında 150 milyar doların üze-
rinde ihracat denilseydi, birileri çıkıp ham 
hayal diyeceklerdi. Niye? Çünkü o zaman 
yıllık ihracatımız 36 milyar dolardı. 36 
milyar dolardan 150 milyar dolara çıkılır 
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mı? Ama sizler çalıştınız, ürettiniz, ihraç 
ettiniz. En son Ağustos ayında Türkiye İh-
racatçılar Meclisi’nin açıkladığı rakamlara 
baktığımızda, ihracatımız 157 milyar dola-
ra ulaştı ve bu alanda da yeni bir rekor kı-
rıldı. Bu büyük başarı için, bu büyük rekor 
için de ben sizleri kutluyorum, tebrik edi-
yorum, hepinize teşekkür ediyorum. 

Bunlar devletçi bir mantıkla olmadı. Bun-
lar özel sektörün önü açılmak suretiyle 
oldu. Eğer devletçi mantık devam etseydi, 
biz bunları başaramazdık. İşte biz ne yap-
tık? Göreve geldiğimizde Türkiye’de 6100 
kilometre bölünmüş yol vardı. Biz, hedef 
koyduk dedik ki, “15 bin kilometreye ula-
şacağız” ve söz verdiğimiz süre içerisinde 
17 bin kilometre bölünmüş yol inşa ettik. 
Devlet olarak bizim görevimiz buydu. “Bo-
ğazın altından Marmaray’ı yapacağız” de-
dik; ham hayal dediler, ki bu on iki yıl önce-
sinin değil, 150 yıl öncesinin Abdülhamit 
Han’ın hayaliydi, Türkiye hamdolsun o 
hayali de bizim iktidarımızla gerçekleştir-
di. Yüksek hızlı tren aynı şekilde hayaldi, 
Türkiye onu da gerçeğe dönüştürdü. 

Önceki hafta TÜSİAD’ın Yüksek İstişare 
Konseyi’nde de ifade ettim. Dedim ki “Ya 
yol bulacağız, yol yoksa da yollar açacağız.” 
Şimdi biz bunu yapıyoruz. Niye? Biz ya yol 
bulacağız, ya yolları açacağız ki ülkemizde-
ki girişimci de ne yapsın? O da, o yollardan 
devam edip gitsin. Hiçbir konuda, hiçbir 
alanda çözümsüzlük ve çaresizlik bu ülke-
nin ve bu milletin önünde seçenek olma-
yacak. Ülke olarak, millet olarak önümüze 
hangi sorun çıkarsa inşallah çözeriz, hangi 
engel çıkarsa inşallah yaparız. Bütün ha-
yalleri de Allah’ın izni ile gerçeğe dönüştü-

rürüz. Buna inanacak ve her zaman bu öz-
güven içerisinde umut içerisinde olacağız. 

Şu anda belli çevrelerden pompalanan ka-
ramsarlığa da hiç kimse aldanmasın. Ba-
kın, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak içeri-
de ve dışarıda gelişmeleri en yakından ta-
kip eden birisi olarak ifade ediyorum; Tür-
kiye ekonomisi de, Türkiye’nin dış politi-
kası da hiç olmadığı kadar güçlü, hiç olma-
dığı kadar sağlam ve istikrarlı şekilde yo-
lunda ilerliyor. Bundan hiç endişeniz, hiç 
tereddüttünüz olmasın. Uluslararası med-
yadan bazıları çıkıyor, “Türkiye ekonomisi 
şöyle, Türkiye ekonomisi böyle” diye afaki 
yorumlar yapıyor. İnanın karanlık bir ope-
rasyonun, karanlık bir algı operasyonunun 
bir parçası olarak bunu yapıyorlar. 

Uluslararası Derecelendirme 
Kuruluşları Algı Operasyonu 
Yapıyor

Aynı şekilde bazı kredi derecelendirme 
kuruluşları var, bunların kimler olduğu-
nu buradaki iş adamı arkadaşlarım gayet 
iyi bilirler. Bunların kökeninin ne olduğu-
nu gayet iyi bilirsiniz. Batmakta olan ül-
kelerin notunu bakıyorsunuz, altı not bir-
den yükseltiyor, Türkiye gibi büyüyen bir 
ekonomi hakkında olumsuz yorum yapı-
yorlar. İnsaf yahu. Edep denilen bir şey 
var. Ya ekonomi bilmiyor bunlar, ya bun-
ların bilimden haberi yok veyahut da ger-
çekten bu alanda çırak bile değiller. Tama-
men siyasi bir karar veriyorlar. Bunun adı 
algı operasyonudur, başka bir şey değildir. 
Kendilerine verilen bir vazife var. Bu vazi-
feyi yapıyorlar ve Türkiye’yi güya dünyada 
küçük gösterecekler, yaptıkları iş bu. 
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Tekrar söylüyorum, biz bu seviyelere ulu-
sal ya da uluslararası o bazı medya kuruluş-
larının, o bazı kredi derecelendirme kuru-
luşlarının üfürmeleriyle gelmedik. Biz bu 
seviyelere işçimizin, çiftçimizin, sanayici-
mizin, esnafımızın ve sizin gayretlerinizle 
geldik. Bu seviyelere işte bu salonda bulu-
nan çok değerli ihracatçılarımızın alın teri 
ile geldik. Bundan sonra da manşetlerle de-
ğil, afaki yorumlarla değil; emekle, gayretle, 
alın teriyle, hayır dualarıyla geleceğe yürü-
yeceğiz. Sloganımız “Gücü Keşfet” diyor. On 
yıl önce gücü keşfedemeyenler bugün keş-
fetti. İnanın, şu anda bizim gücümüzü keş-
fedemeyenler de er ya da geç bunu keşfede-
cek, bunun farkına varacaklar. 

Şu anda IMF’ye olan 23.5 milyar dolar 
borcunu ödemiş, artık IMF’ye borç vere-
bilecek konuma gelmiş bir Türkiye var. 
Biliyorsunuz, 5 milyar dolar bizden borç 
istiyorlar. IMF’ye “Para hazır, ne zaman is-
tiyorsanız verebiliriz” diyoruz. 27.5 milyar 
dolardan aldığımız Merkez Bankası rezer-
vimiz şu anda 132 milyar 582 milyon dola-
ra çıktı. Dünyanın en büyük havalimanını 
inşa edebilen bir Türkiye var. Marmaray, 
tüp geçit, üçüncü köprü ve Körfez Geçişi 
gibi nice büyük projeyi sürdüren ülke ko-
numundayız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
önümüzdeki yılsonu bitiyor inşallah. Yine 
önümüzdeki yıl sonu Boğazın altındaki 
tüp geçiti de bitiriyoruz. Artık otomobil-
ler Boğazın altından geçebilecek. İzmit 
Körfez Geçişi de hızla devam ediyor. Bü-
tün bunlarla beraber artık Kanal İstanbul 
Projesi’nin de ilk adımları atılacak. 

Tüm bunlar yapılırken, dünyanın her ye-
rindeki mazlumlara el uzatabilen bir Tür-

kiye var. 2013 yılında milli gelirimizin bin-
de 23’ünü insani yardımlara ayırdık ve bu 
oranla dünyanın en cömert ülkesi konu-
muna yükseldik. Acil ve insani yardımlar-
da şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve 
İngiltere’den sonra dünyada üçüncü sırada-
yız. Yani artık alan el değiliz, biz veren eliz. 

Kriz bölgelerinden vatandaşlarını tahliye 
edebilen, başka ülke vatandaşlarını tahli-
ye edebilen, rehinelerini başarılı operas-
yonlarla burunları dahi kanamadan kurta-
rabilen bir Türkiye var. 1,5 milyona yakın 
insanı Arap, Kürt, Ezidi, Sünni, Şii, Müslü-
man, Hıristiyan, Musevi demeden kabul 
eden, sınırlarını açan, onlara gıda, barı-
nak, güvenlik temin edebilen bir Türkiye 
var. Bu durum tabii, vatandaşlarımız ara-
sında bazı olumsuz yaklaşımlar meydana 
getiriyor olabilir. Ama şunu unutmayalım: 
Biz, öyle bir ecdadın torunlarıyız ki, hep 
darda kalan  ve mazlumların yanında ol-
duk. Sadece bu topraklarda değil, ta Hint 
Yarımadası’na kadar biz mazlumlar için 
donanma gönderen bir ecdadın torunları-
yız. 

Bunu hafife almayalım, bu insanlar ölüm-
den kaçıyorlar, bombalar yağıyor üzerleri-
ne.  Türkiye olarak 1,5 milyon insanı kabul 
ederken, Batı bu süre içerisinde ne yazık ki 
130 bin insan kabul etti. Lübnan aynı şe-
kilde 700 bin insanı kabul etti. Bu yardım-
lar ve muhtaca kucak açma anlayışı, kültür 
coğrafyasının içinde size o değerlerin yük-
lediği bir görevdir. Türkiye, o görevi yeri-
ne getiriyor. Biz, böyle bir medeniyetin ço-
cuklarıyız. Bölgesel krizlerin çözümünde 
görüşlerine, uyarılarına özellikle de gücü-
ne ihtiyaç duyulan bir Türkiye var. 
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Türkiye, Artık Bölge ve Dünyada 
Sözü Geçen Bir Ülkedir

Birleşmiş Milletler’de Güvenlik Konseyi 
toplantısında “Suriye’deki çözüm arayışla-
rında Türkiye’nin olması gerekir” ifadesini 
çok işittim. İkili görüşmeler yaptığımız ül-
kelerde, “Suriye’deki krizi Türkiye’nin için-
de bulunduğu bu lider kadroyla ancak çö-
zebiliriz” anlayışı hakimdi. Zaten işin gere-
ği de bu. Niye? Sürekli olarak bu insanlar 
size göç ediyor ve tehdit altında olan ülke 
hangisi? Türkiye. Irak tarafından da tehdit 
var, Suriye tarafından da tehdit var. Bölge-
deki tüm terör örgütleriyle bir mücadeleyi 
yapmak zorundayız. 

Rehinelerimiz DEAŞ’in elindeyken, süre-
ce farklı yaklaşmıştık. Şimdi bakıyorum, 
bazı medya mensupları, “Başbakanken 
farklı konuşuyor, şimdi farklı konuşuyor-
sunuz” diyorlar. Sizin sırtınızda küfe yok 
rahatsınız, ama bizim sırtımızda küfe var, 
sorumluluk var. Biz, bu sorumluluğun id-
raki içerisinde ne dedik? Sağ salim önce bu 
49 rehinemizi kurtaracağız. Ondan sonra-
ki yaklaşım, ondan sonraki yol haritamız 
farklı olacak. Şimdi farklı yol haritası in-
şallah çalışmaya başlıyor. Biz, güçlü bir ül-
keyiz, gücümüzün farkındayız. 

Esasen ‘Yeni Türkiye’ yolunda, “Gücünü 
Yeniden Keşfeden Türkiye” sloganıyla yol 
alacağız. Gücümüzün, potansiyelimizin 
farkında olarak Türkiye’yi bu günlere taşı-
dık. İnşallah, bu gücü henüz keşfetmemiş 
olanlar da keşfedecek ve Türkiye çok daha 
ileri seviyelere ulaşacaktır. 

Burada bir noktaya da özellikle değinmek 
istiyorum. Tabii terör sadece komşu ülke-
lerde olmuyor, içimizde de terör var. Her 
şeyden önce ekonominin ayağına bağlan-
mış bir prangaydı terör. Ne yaptık? Çözüm 
sürecini başlatarak, sabırlı bir şekilde bu 
süreci muhafaza ederek, Türkiye’yi bu ağır 
prangadan büyük ölçüde kurtardık. Yine 
sabırlıyız, soğukkanlıyız. Tüm sabotajlara 
rağmen, bu süreci hassas bir şekilde, ka-
rarlı şekilde nihayete erdireceğiz. Ekono-
minin, toplumsal huzurun prangası olan 
bu ağırlıktan Türkiye’yi inşallah tamamen 
kurtaracağız. Çözüm sürecine yönelik hiç-
bir tehdide, hiçbir şantaja Türkiye boyun 
eğmez. 

Şu anda Suriye’den yeni bir göç dalgasına 
maruz kaldık. Bir hafta içerisinde 150 bini 
aşkın Suriyeli Kürt kardeşimiz sınıra akın 
etti. Almayalım mı? Aldık, o mağdur kar-
deşlerimizi içeriye aldık ve şu anda ülke-
mizde misafir ediyoruz. Yaşadıkları bölge-
de güvenlik temin edilinceye kadar, bizim 
ülkemizde misafir olacaklar. Bunu aynen 
1991 yılındaki o büyük Kürt göçünde de 
yaptık. Merhum Özal da sınırları açtı ve 1 
milyona yakın Kürt kardeşimize sahip çık-
tık. 

Bunu takdir etmek yerine, bunu kardeş-
ler arasındaki muhabbetin vesilesi, vasıta-
sı olarak görmek yerine, siyasetin malze-
mesi yapmak, buradan bile istismar üret-
mek en hafif tabiriyle kendini bilmezliktir. 
Mehmetçik sınıra gelen o mağdur insanla-
rın can güvenliği için çırpınırken, birileri-
nin çıkıp Mehmetçik’e taş atması, maale-
sef büyük bir densizliktir. Türkiye’nin bu 
mağdur Kürt kardeşlerimize sınırı açması, 
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çözüm süreci yolunda muhabbeti artırma-
sı gerekirken, birileri bundan rahatsız olu-
yor, tahrik peşinde, provokasyon peşinde, 
sabotaj peşinde koşuyor. Hiç umutlanma-
sınlar, ne bu kardeşliğe, ne de çözüm sü-
recine asla zarar veremezler. Benim yurt 
içindeki ve yurt dışındaki Kürt kardeşle-
rim de, taş atan ellerle; su veren, ekmek ve-
ren, toprağını misafirine açan elleri ve gö-
nülleri birbirinden ayıracaktır diye inanı-
yorum. İnanıyorum ki, bu son hadiselerle 
içerideki ve dışarıdaki kardeşim, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin yeni yüzünü, şef-
katli, kucaklayıcı, merhametli yüzünü keş-
fedecektir. 

Evet, ben sözlerimi bu noktada tamamlar-
ken yeni tasarımın ve “Gücü Keşfet” sloga-
nının tekrar hayırlara vesile olmasını dili-
yorum. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni bu heyecan 
verici çalışmalarından dolayı tebrik ediyo-
rum. Ekonomi Bakanlığı’na, katkı sunan 
diğer bakanlıklarımıza, kurum, kuruluş, 
sivil toplum kuruluşları ve medyamıza te-
şekkür ediyorum. Bu logo ve sloganı dün-
yanın en ücra köşelerindeki raflara ulaş-
tıracak ihracatçı kardeşlerimize de şimdi-
den teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. 

Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin di-
yor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum.
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Sevgili kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve 
Rahmetullahi ve Berekatühü. Allah’ın sela-
mı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin 
üzerine olsun.

Kurban Bayramınız mübarek olsun. Rab-
bim nice bayramlara inşallah arzuladı-
ğımız şekilde bizleri kavuştursun. Rab-
bim evlerimizde, yurtlarımızda ailemiz-
le ve sevdiklerimizle huzur içinde bay-
ramları bizlere nasip etsin. Allah şu anda 

Mekke-i Mükerreme’de, Kâbe’nin avlusun-
da, Mina’da ellerini semaya açarak İslam 
coğrafyası için dua eden müminlerin du-
asını kabul etsin. Tüm İslam coğrafyasına 
huzur nasip etsin.

Kardeşlerim,

Bir bayramı daha evinizden uzak, yurdunuz-
dan uzak, sevdiklerinizden uzak şekilde ya-
şıyorsunuz. Bir bayramı daha hasret içinde 

BM Mülteciler Komisyonu
Drama Seyirci Kalıyor

İslahiye’de Çadırkent Ziyareti | Gaziantep | 7 Ekim 2014 
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idrak ediyorsunuz. İnşallah Rabbimizden ni-
yazımız odur ki, bu, evinizden ve yurdunuz-
dan uzak geçirdiğiniz son bayram olur. İnşal-
lah Suriye’de şartlar düzelir ve hepiniz gönül 
huzuru içinde evlerinize kavuşursunuz.

Sizler ‘Muhacir’, Biz ise ‘Ensarız’

Türkiye olarak, yaklaşık 4 yıldır sizleri bu-
rada misafir etmenin memnuniyeti, sevin-
ci ve haklı gururu içindeyiz. Sizler “muha-
cir” oldunuz, mecburiyet içerisinde yurtla-
rınızı terk ettiniz, bizler de “ensar” olduk 
sizin için tüm imkânlarımızı seferber et-
tik. Kim ne derse desin, sizler bize asla yük 
değilsiniz. Bizim medeniyetimizde, bizim 
kültürümüzde, bizim geleneklerimizde; 
misafir berekettir, misafir şereftir. Siz, hem 
bize “ensar” olma vasfını bahşettiniz hem 
de evimizi bereketlendirdiniz, evimizi şe-
reflenirdiniz, evimizi şenlendirdiniz.

İsterdik ki sizleri çok daha iyi şartlarda mi-
safir edelim. Ancak şu an itibariyle toprak-
larımızda misafir olan, Suriyeli ağırlıklı 
olmak üzere Iraklı kardeşlerimizle beraber 
1,5 milyon mülteci var. Bildiğiniz gibi, en 
son DEAŞ önünden kaçan yaklaşık 200 
bin Suriyeli de topraklarımıza sığındı. Bu 
kadar büyük kitleyi arzu ettiğimiz şekilde, 
en iyi şekilde ağırlamak takdir edersiniz ki 
mümkün olmuyor. Elimizden geleni azami 
ölçüde yaptık, yapıyoruz ve yapacağız.

Batı, ne yazık ki yaşanan drama seyirci 
kalıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Ko-
misyonu bu işe seyirci, sadece konuşuyor-
lar. Şu ana kadar sadece topraklarımızdaki 
misafirlerimiz için “edeben, edeben” di-
yorum.  Ama biliniz diye söylüyorum, siz 

ensar kardeşlerimiz için 4 milyar doları 
aşkın kaynak kullandık. Topraklarımızın 
dışında, Suriye ve Irak’a gönderdiğimiz 
yardımlar yarım milyar doları aştı. Suriye 
ve Irak içinde Arap kardeşlerimize, Türk-
men kardeşlerimize, Kürt kardeşlerimize, 
Ezidi ve Süryanilere kadar herkese ulaşı-
yoruz. Etnik köken, din, mezhep ayrımı 
yapmadan herkesin yardımına ulaşıyoruz. 
Bizim dinimizde ayrım yok. “Hayrun nas 
men yenfeun nas”, ölçü bu. Dikkatinizi çe-
kiyorum Avrupa şu ana kadar sadece 130 
bin Suriyeli mülteci kabul etti ve şimdi de 
kapılarını kapattı. Ama biz, 1,5 milyondan 
fazla kardeşimizi misafir ediyoruz.  Dünya-
dan bize gelen destek ne yazık ki, 200 mil-
yon doları bile bulmadı. 

Kardeşlerim, Suriye’de çatışmalar başla-
madan önce, Şam rejimine çok samimi şe-
kilde uyarılarımızı yaptık. Bağdat yöneti-
mine de aynı şekilde uyarılarımızı yaptık. 
Ne yazık ki ne Esed ne de Maliki bizim sa-
mimi uyarılarımızı dinlemediler. Şimdi so-
ruyorum, 250 bin Suriyeli kardeşimizi kat-
leden zalim Esed, bunun hesabını hem bu 
dünyada hem ebedi âlemde nasıl verecek? 
Evlerinden, topraklarından, yurtlarından 
şu anda kovulmuş olan siz kardeşlerimizin 
yani Suriyeli vatandaşların acaba bu çek-
tikleri çilenin hesabını nasıl verecek? Ben 
inanıyorum ki, sizin beddualarınız onun 
için bir felah olmayacaktır.

Hava Bombardımanıyla Bu 
Sorunlar Çözülmez

Şimdi Batı’ya sesleniyorum: Havadan 
bombalamak suretiyle bu sorunlar çözül-
mez. İşte bir DEAŞ terör örgütü çıktı, bu 
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Suriye’de güç buldu. Bunlar İslam adına 
Allah-u Ekber diyerek, Allah-u Ekber diyen-
leri öldürüyorlar. Müslüman, Müslüman’ı 
bu şekilde öldürebilir mi? Müslümanın 
Müslümana canı, kanı, malı, ırzı haramdır.

Kardeşlerim, Şunu çok iyi bilmemiz lazım: 
Cardiff ’te de bunu Batılı devlet başkanla-
rına söyledim. Sadece havadan bombala-
mak suretiyle bu terörü sona erdiremezsi-
niz. Kara harekâtıyla bu görevi ifa edenler-
le işbirliği kurulmadıkça, hava harekâtıyla 
netice alamazsınız. Aylardır hava harekâtı 
yapılıyor bir netice yok. Şu anda Ayn el 
Arap da, diğer adıyla Kobani de düştü, dü-
şüyor.

3 şey istedik: Bir, uçuşa yasak bölge ilan 
edilmesi lazım. İki, o bölgeye paralel güven-
li bölge ilan edilmeli. Üç, eğit-donat anlayı-
şıyla, Suriye ve Irak’taki ılımlı muhalif kesi-
min hem eğitilmesi hem donatılması lazım.

Kardeşlerim, Sizleri burada en iyi şe-
kilde ağırlamanın gayreti içerisindeyiz. 
İslâhiye’den tüm dünyayı bir kez daha du-
yurmak istiyorum, Türkiye’nin hiçbir ülke-
nin toprağında gözü yoktur. Türkiye, ken-
disine yönelik her türlü tehdit karşısında 
müteyakkızdır, hazırlıklıdır, donanımlıdır. 
Türkiye Büyük Millet Meclis, şu anda hü-
kümetine, Silahlı Kuvvetler’e gerekli olan 
yetkiyi bir yıl süreyle vermiştir. Özellikle 
Suriye içindeki toprağımız olan Süleyman 
Şah Saygı Karakolu’na yönelik bir tehdide 
anında karşılık vereceğimizden kimsenin 
şüphesi olmasın. Sınırımızın yanı başın-
daki gelişmeleri çok yakından takip ediyo-
ruz. Ayn el Arap, yani diğer adıyla Kobani 
olmak üzere, Kürt kardeşlerimizin yaşadı-

ğı kasaba ve şehirlere yönelik saldırıları da 
dikkatle ve endişeyle takip ediyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Bir yandan tezkereye karşı çıkılıyor, bir 
yandan da Kobani’yi Türkiye’nin iç siyaset 
malzemesi Çözüm Süreci’nin de şantajı ha-
line getirmeye çalışıyorlar.

Şunu da İslâhiye’den söylemek istiyorum: 
Türkiye, DEAŞ terör örgütüne karşı oldu-
ğu kadar aynı şekilde PKK terör örgütüne 
de karşıdır. Biz, bu bölgede huzur istiyoruz. 
Bu topraklar kardeşlerinizin toprağıdır. Bu 
topraklar, sizi, büyük bir muhabbetle bağ-
rına basan Ensar misali cömert insanların 
toprağıdır. Elbette, 1,5 milyon insan içinde 
zaman zaman olumsuz işlerin içine girenler 
olabilir. Bunu tüm Suriyeli misafirlerimize 
teşmil etmek yanlıştır. Zaman zaman bazı 
haddini bilmeyenler, Ensar olma ruhunu 
anlayamamış birileri olumsuz hareketler de 
sergileyebilirler. Bu da tüm milletimize teş-
mil edilmemelidir. Biz, sizi kendi arzunuz-
la topraklarınıza dönünceye kadar misafir 
etmeye devam edeceğiz. Özgür, bağımsız, 
herkesin eşit temsil edildiği bir Suriye’nin 
kurulması için birlikte mücadele edeceğiz.

Rabbim sabrımızı artırsın. Rabbim sabrı-
mızı inşallah zaferle neticelendirsin. Al-
lah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah bir 
sonraki bayram ve bayramlar bugünkün-
den farklı neşeli, huzurlu olur. Tekrar he-
pinizin Kurban Bayramı’nı kutluyor, sizle-
ri Allah’a emanet ediyorum
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman 
mensupları, çok değerli komutanlarımız, 
değerli kardeşlerim, Sizleri en kalbi duy-
gularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyo-
rum. Öncelikle sizlere aziz milletimizin yü-
rekten selamlarını iletiyorum.

Sizler burada vatanınızdan uzakta çok şe-
refli bir görevi başarıyla yapmanın gururu-
nu taşıyorsunuz. Biliyorum ki, aileleriniz 
de, bu gururu taşıyor. Tıpkı sizler gibi, tıp-

kı aileleriniz gibi 77 milyon aziz milletimi-
zin de sizinle gurur duyduğunu, sizlerle if-
tihar ettiğini burada tekrar hatırlatmak is-
tiyorum.

Bu ziyaret ve buluşma vesilesiyle tüm şe-
hitlerimizi, özellikle de Afganistan’da gö-
rev yaparken şehit olan askerlerimizi rah-
metle, minnetle yâd ediyor, “Allah onlar-
dan razı olsun, mekânları inşallah cennet 
olsun” diyorum.

Mazlumların Yardımına Hep
Türkiye ve Askeri Koşar

Afganistan Doğan Kışlası’nı Ziyaret | Kabil, Afganistan | 18 Ekim 2014
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Değerli kardeşlerim,

Bugün Afganistan’a günübirlik bir ziyaret 
gerçekleştirdik. Yeni seçilen Cumhurbaş-
kanı Sayın Eşref Gani ile görüştük, Cum-
hurbaşkanı Birinci Yardımcısı Sayın Raşid 
Dostum ve İcra Heyeti Başkanı Abdullah 
Abdullah’ı da kabul ederek değerlendirme-
lerde bulunduk.

Bugünkü bu ziyaretimiz birçok yön-
den ilk olma özelliğini taşıyor. 2005 yı-
lında Afganistan’a Başbakan olarak gel-
miştim, ancak Cumhurbaşkanı düzeyin-
de Türkiye’den Afganistan’a 46 yıl son-
ra ilk kez bir resmi ziyareti bugün ger-
çekleştirdik. Ayrıca Afganistan’ın yeni 
Cumhurbaşkanı’na devir teslimden sonra 
ilk resmi teması gerçekleştiren ülke de bu 
ziyaretle birlikte Türkiye oldu.

İlkleri gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, 
Afganistan’a verdiğimiz önemin somut bir 
tezahürü oldu. Afganistan’ın Türkiye nez-
dinde gerçekten çok müstesna bir yeri var. 
Osmanlı Ordusu subaylarından Cemal ve 
Enver Paşalar, Afganistan’ın bağımsızlığı-
na kavuşabilmesi için gerçekten yoğun bir 
mücadele vermişlerdi. Hatta hem Cemal 
hem de Enver Paşa, bu bölgede yürüttük-
leri mücadele esnasında şehit edilmişlerdi.

Afganistan ile Tarihi Bağlarımızı 
Hiçbir Zaman Unutmadık

Afganistanlı kardeşlerimiz Türkiye toprak-
larının işgali karşısında büyük teessür ya-
şamış, tıpkı Pakistan, Hindistan ve Bangla-
deş Müslümanları gibi Kurtuluş Savaşımız 
için büyük fedakârlıkta bulunmuş, önem-

li destek vermişlerdi. Afganistan ile tarihi 
bağlarımızı hiçbir zaman unutmadık. Af-
ganistan ile olan kadim kardeşliğimizi hiç-
bir zaman ihmal etmedik. Bu ülkenin ge-
çirdiği zor süreçlerde barışın sağlanması, 
istikrarın ve güvenliğin tesis edilmesi için 
çok önemli destekler verdik. Çeşitli ku-
rumlarımızın Afganistan’da tamamladık-
ları ve yürüttükleri projenin sayısı 800’e 
ulaştı. Afganistan’ın her şehrinde din, mez-
hep, etnik köken ayrımı yapmadan herke-
se ulaşmanın, herkese yardım ulaştırma-
nın mücadelesi içindeyiz.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin buradaki varlı-
ğı, Afganistan’a verdiğimiz önemin ve karşı-
lıklı dayanışmanın elbette en somut göster-
gesidir. Burada şunu da büyük bir iftiharla 
söylemek istiyorum: Başbakanlık yaptığım 
süre içinde dünyanın birçok Devlet Başka-
nı ve Başbakanı Afganistan’daki askerle-
rimizden, yani sizlerden övgüyle bahsetti-
ler. Sizin birikiminiz, disiplininiz, özellikle 
de kahramanlığınız sadece Afganistan, sa-
dece Türkiye sınırları içinde kalmıyor, bü-
tün dünyada takdirle ve gıptayla karşılanı-
yor. Afganistan’da diğer hiçbir yabancı as-
kerin mazhar olamadığı şekilde yerel hal-
kın da ilgi ve teveccühüne mazhar olduğu-
nuzu biliyorum.

Ay yıldızlı Bayrağımız Afganistan’da ba-
rış anlamına geliyor, dayanışma anlamı-
na geliyor, kardeşlik anlamına geliyor. Tıp-
kı Kosova’da, Bosna Hersek’te, Lübnan’da, 
Somali’de olduğu gibi, Afganistan’da da bu 
güveni tesis eden sizler oldunuz. Sizlere 
bir kez daha teşekkür ediyorum. Aziz mil-
letimizin şükranlarını burada bir kez daha 
sizlere iletiyorum. Sizlerle gurur duyduğu-
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muzu ve her zaman da gurur duyacağımızı 
bilmenizi istiyorum.

Değerli kardeşlerim,

Zaman zaman Türkiye’de askerlerimi-
zin yabancı ülkelerde görev yapmaları-
nın acımasızca eleştirildiğine maalesef şa-
hit oluyorum. Bakın burada yakın tarihi-
mizden bir subayımızı, Afganistan ile il-
gili olması hasebiyle de bir kez daha ha-
tırlamak ve hatırlatmak arzusundayım. 
2012 yılında İstanbul’da Harp Akademile-
ri Komutanlığı’nda kurmay subaylarımı-
za yaptığım konuşmamızda da bir subayı-
mızın Afganistan’daki bir hatırasını nak-
letmiştim. Osmanlı Devleti, Birinci Dün-
ya Savaşı’nda yenilmiş ve Mondros Antlaş-
ması gereğince askerlerini bölgeden çek-
meye başlamıştı. Fahrettin Paşa, o esnada 
Medine’yi savunan Osmanlı birliğinin ba-
şındaydı. Kendisine İstanbul’dan defalar-
ca silahları bırakmasına, Medine’yi teslim 
etmesine ve kendisinin de teslim olması-
na dair emir geldiği halde, o Medine’yi ve 
Medine’de Hazreti Peygamber’in müba-
rek kabrini bırakmak istemiyordu. Aylar-
ca Medine’yi kahramanca müdafaa etti. 
Öyle ki, adı da “Çöl Kaplanı” olarak tüm 
bölgeye yayıldı. 1921 yılında, Gazi Mus-
tafa Kemal’in talimatıyla Fahrettin Paşa, 
Afganistan’a atadığımız ilk büyükelçimiz 
oldu, geldi burada şerefle büyükelçilik gö-
revi yaptı.

Türk Askeri, Tarih Boyunca Hep 
Muhtacın Yanında Olmuştur

Fahrettin Paşa’nın burada yaşadığı bir olay 
da çok enteresandır. Kabil’de bir yangın 

çıkıyor, Fahrettin Paşa, hemen mahiyeti-
ni topluyor ve yangına koşuyor. Medine 
müdafaasının o kahramanı, o muhteşem 
subay ve büyükelçi, büyük bir tevazu ile 
elinde su kovası, Kabil’deki yangını sön-
dürmeye çalışıyor. O esnada yanındakilere 
de şunu söylüyor: “İşte nerede bir hadise 
varsa Türk de orada hazır.” Evet, işte Türk 
askerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, bi-
zim subay, astsubay, uzman ve erlerimizin 
vizyonu budur. Bu vizyon yeni değil, asır-
lardır iki bin yıllık bir tarih yolculuğun-
dan süzülerek bugünlere gelmiştir. Nerede 
bir hadise varsa, nerede bir ihtiyaç sahibi 
varsa, nerede bir mazlum varsa, Türkiye 
yardımlarıyla, yardım kuruluşlarıyla, dev-
letiyle, milletiyle, gerektiğinde askeriyle 
oradadır.

Dokuz asır önce Haçlı Seferleri olduğun-
da kahraman Türk askeri bütün bölgeyi 
tek başına savunmuştur. Endülüs’e el uza-
tan, Açe’ye ulaşan, Avrupa’nın mazlum-
larına kucak açan, Galiçya’da, Kore’de, 
Azerbaycan’da, bütün bu coğrafyada dost 
ve kardeşlerinin imdadına koşan Türk as-
keri olmuştur. Esasen bu vizyon büyük 
devlet vizyonudur. Osmanlı büyük bir dev-
let olduğu için, büyük devlet vizyonu ile 
hareket ettiği için, toprakları kadar, top-
rakları dışında da asker bulundurmuş, 
muhtaçlara yardım elini uzatmıştır.

Şu anda ekonomisiyle büyük devletlere ba-
kın, dünyanın her yerinde, kriz bölgelerin-
de, askerleriyle var olduklarını görürsü-
nüz. Binlerce kilometre öteden kalkıp kriz 
bölgelerinde operasyonlar yaptıklarını gö-
rürsünüz. Şimdi bunu siz, bu bölgede en 
güzel şekliyle yaşıyorsunuz. Niye? İşte bu 
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soruya cevap bulmamız lazım. Türkiye de 
tamamen büyük devlet vizyonuyla, sadece 
ve sadece barışı tesis etmek için ulaşabil-
diği her yere, kimi zaman TİKA’sıyla, kimi 
zaman Kızılay’ıyla, kimi zaman AFAD’ıyla, 
kimi zaman da Türk Silahlı Kuvvetleri ile 
ulaşıyor.

Dikkatlerinizi çekiyorum, Suriye’nin Ko-
bani şehrinden Türkiye’ye sığınanlara da 
en başta kucak açan, onları dostça, kardeş-
çe kucaklayan yine Türk Silahlı Kuvvetle-
rimiz olmuştur. Bazı densizler çıkıp Meh-
metçiğe taş atıyor olabilirler, bazı alçak-
lar çıkıp Mehmetçiğe kurşun sıkıyor ola-
bilirler, barış için görev yaptığımız yerler-
de bazıları çıkıp düşmanca tavırlar sergi-
liyor olabilirler. Dünyanın en büyük ve en 
kadim ordularından biri olan Türk Silahlı 
Kuvvetleri bu insanlık dışı saldırıların hiç-
birine boyun eğmez, hiçbirinden etkilen-
mez ve vazifesini kararlılıkla yerine getir-
me idealinden asla vazgeçmez.

Sizin Arkanızda 77 Milyonun 
Hayır Duası Var

Kardeşlerim,

Sizin arkanızda 77 milyon var, 77 milyo-
nun hayır duası var. Sizin arkanızda, böl-
gesinde ve dünyada artık çok daha güç-
lü, çok daha itibarlı Türkiye Cumhuriye-
ti Devleti var. İşte bu özgüvenle vazifeleri-
nizi ifa etmenizi sizlerden rica ediyorum. 
Sizler, Medine Kahramanı ilk Kabil Büyü-
kelçimiz Fahrettin Paşa’nın, Gazi Mustafa 
Kemal’in, 2012 yılında bir helikopter ka-
zasında şehit verdiğimiz Binbaşı Serkan 
Doğan’ın ve diğer şehitlerimizin aziz hatı-

ralarını üzerinizde taşıyorsunuz. Hem on-
lara hem de aziz milletimize mahcup olma-
yacağınızı çok iyi biliyoruz. Sizin buradaki 
dik ve vakur duruşunuz, bizim Türkiye’de 
emniyet ve huzur içinde olmamızı sağlı-
yor. Türkiye’deki emniyet ve huzur orta-
mı, sizin burada özgüvenle görev yapmanı-
zı temin ediyor. Bu şekilde devam edecek, 
hem ülkemizin itibarını büyütecek hem de 
dost ve kardeşlerimize tarih boyunca silin-
meyecek vefa örnekleri emanet edeceğiz.

Her birinizin tek tek o pak alınlarınızdan 
öpüyorum. Ay yıldızlı Bayrağımızı ülke-
mizden çok uzaklarda onurla, şerefle, gu-
rurla dalgalandırdığınız için sizlere şah-
sım, milletim adına teşekkür ediyorum. 
“Allah her daim yar ve yardımcınız olsun 
diyor” hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet 
olun.
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Saygıdeğer katılımcılar, yurtiçinden ve 
yurtdışından bu önemli sempozyuma katı-
lan kıymetli misafirler, değerli hanımefen-
diler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor; ikincisi gerçekleştirilen Ulus-
lararası Ombudsmanlık Sempozyumunun 
başarılı geçmesini diliyorum.

Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu’na, çok 
değerli Kamu Baş Denetçimiz ve çalışma 
arkadaşlarına, bu önemli sempozyumu 
tertip ettikleri için teşekkür ediyorum.

Sempozyuma, yurt içinden ve yurt dışın-
dan katılan tüm değerli dostlarımıza da 
hoş geldiniz diyor, verecekleri katkılar için 
şimdiden kendilerine şükranlarımı ifade 
ediyorum.

2 gün sürecek bu uluslararası sempozyu-
mun, Türkiye’de henüz 2 yıllık bir geçmi-
şi olan Kamu Başdenetçiliği uygulamasına 
güç vermesini, çalışmalarına ışık tutması-
nı yürekten arzuladığımı da burada belirt-
mek istiyorum.

Diyarbakır’da Vahşice Öldürülen 
3 Genci Kimse Görmedi

2. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu | Ankara | 21 Ekim 2014 
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Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu’nu, 
2012 yılında çıkardığımız bir kanun ile ih-
das ettik. Aradan geçen 2 yılı aşkın süre 
içinde bu önemli kurumumuz yapılan-
masını tamamladı, mevzuatları hazırla-
dı ve çalışmalarına başladı. Burada da ifa-
de edildiği gibi, 2013 ve 2014 yılları için-
de Kamu Denetçiliği Kurumumuza 11 bin 
580 adet başvuruda bulunuldu. Bütün bu 
başvuruların incelenmiş ve neticelendiril-
miş olmasından büyük memnuniyet duy-
duğumu özellikle ifade etmek isterim.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun, yapılan 
başvurularla ilgili verdiği tavsiye karar-
larına uyma oranı 2014 yılında yüzde 30 
olarak gerçekleşti. Bu oran, yeni bir kurum 
için umut verici bir oran olmakla birlikte, 
çok daha yüksek olması da hepimizin ar-
zusu. İnşallah, Hükümetimizin ve Meclisi-
mizin de desteğiyle, bu oranın önümüzde-
ki yıllarda çok daha yükselmesini arzu edi-
yoruz.

Değerli dostlarım,

2002 sonundan itibaren Türkiye’de de-
mokratikleşme adına, insan hak ve öz-
gürlüklerini güçlendirme adına gerçek-
ten tarihi adımlar atıldı. Kamu Denetçili-
ği Kurumu’nun kurulması, atılan bu adım-
lar içinde önemli bir yer tutuyor. Aynı şe-
kilde, 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz 
Anayasa değişikliğinin ardından, Anaya-
sa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı-
nın getirilmiş olması da, bireyin hakları-
nı savunmak adına devrim niteliğinde bir 
önem ve anlam taşıyor. Yine burada ifade 
edildiği gibi, esasen, bireyin idareye kar-
şı haklarını savunma mekanizması, gerek 

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru 
hakkıyla, gerek Kamu Denetçiliği kuru-
muyla, öze dönüşten, kökleriyle yeniden 
kucaklaşmadan başka bir şey değildir.

Türk Devlet Geleneğinde 
Birey, Devlet Karşısında Yalnız 
Bırakılmamıştır

Ombudsmanlık, 18’inci yüzyılda bu top-
raklardan çıkmış, Avrupa’ya yayılmış bir 
uygulamadır. Bizim, yüzyıllara sari dev-
let ve idare geleneğimizde, birey, devlet ve 
idare karşısında hiçbir zaman yalnız olma-
mıştır, çaresiz ve savunmasız bırakılma-
mıştır. Türk Devletleri olan Memlüklere, 
Selçuklulara baktığınızda, orada Divan-ı 
Mezalim, ya da, Dar Ül-Adl gibi kurumla-
rın olduğunu görürsünüz. 

Kimi zaman, bizzat sultanlar, camilere gi-
dip, namazın ardından vatandaşın dertle-
rini dinliyorlardı. Vatandaşın, bir memur-
dan şikâyeti varsa, bunu, çeşitli vasıtalar-
la ya da doğrudan, sultana kadar iletebi-
liyordu. Osmanlı Devleti’nde, Divan-ı Hü-
mayun, Kazaskerlik, Şeyhülislamlık, kadı-
lık gibi makamlar, halkın şikâyetlerini din-
liyor, devletin ve idarenin halka zulmetme-
sinin önüne geçiyorlardı.

Aslında, bu manada, bizim devlet geleneği-
mize sirayet eden, bizim devlet ve idare ge-
leneğimizi şekillendiren 2 önemli temel il-
kenin olduğunu görüyoruz. Birincisi, Haz-
reti Ömer’le ilgili olarak nakledilen o meş-
hur ibretlik hadisedir. Hazreti Ömer, “Ada-
letten ayrılırsam, bana ne yaparsınız” diye 
sorduğunda, onu dinleyenlerden biri aya-
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ğa kalkmış, “Seni kılıcımızla düzeltiriz ey 
Ömer” diye cevap verebilmiştir. İşte bu an-
layış, bu tevazu ve bu cesaret, tarihimiz-
deki adil devletler için her zaman bir refe-
rans noktası olmuştur.

İkinci bir temel ilke de, Osmanlı Devleti’nin 
kuruluşunda, Şeyh Edebali’nin Osman 
Gazi’ye verdiği o meşhur nasihattir: “İnsa-
nı yaşat ki, devlet yaşasın.” İşte bu referans 
noktaları, bizim medeniyetimizde, halk ile 
devlet, halk ile idare arasındaki ilişkiyi be-
lirleyen temel ilkeler olmuştur. Düşünün 
ki, o dönemde, Başkent İstanbul, Afrika’nın 
içlerine kadar, Yemen’e kadar hükmediyor, 
oradaki halkın huzur içinde, adalet içinde 
yaşamasını, işte bu anlayışla temin ede-
biliyordu. Yerelde, kadılıktan başlayarak, 
İstanbul’daki Sultan’a uzanan o idare zin-
ciri bozuluncaya kadar, tefessüh edinceye 
kadar, çok geniş bir coğrafya içinde adaleti 
tesis etmek, temin etmek de mümkün ola-
bilmişti.

Devletle birey arasındaki mesafe açıldık-
ça, hem birey zayıfladı, hem de devlet za-
yıfladı. Devlet, halkını, vatandaşını, ken-
disini var eden, kendisinin yegâne sahibi 
olarak görüyorsa, o devlet adildir, o dev-
let şefkatlidir, merhametlidir. Ama devlet, 
halkını, vatandaşını, vatandaşının taleple-
rini bir tehdit olarak görüyorsa, kendisini 
vatandaşına karşı korunaklı hale getiriyor-
sa, işte o devlet, zalim bir devlete dönüşür 
ve zayıflamaktan, çürümekten, yıkılıp git-
mekten başka bir seçeneği de kalmaz.

Şunu asla unutmayacağız: Osmanlı 
Devleti’ni, 6 asır boyunca dünyanın en güç-
lü devleti haline getiren temel özellik, hal-

kına karşı adaletle davranmasıdır. Selçuk-
luyu, asırlar boyunca bu coğrafyanın güçlü 
bir devleti haline getiren unsur, asırlar bo-
yunca halkıyla kurduğu irtibattır. Selçuklu 
da, Osmanlı da, halk ile arasındaki irtibatı 
kopardığı ya da zayıflattığı dönemlerde ge-
rilemeye başlamış ve tarih sahnesinden si-
linmişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti, hem adil ve güçlü 
bir devlet, hem de uzun soluklu bir devlet 
olacaksa; tarihindeki bu büyük tecrübele-
ri kullanarak, tarihindeki bu zengin mirası 
tevarüs ederek bunu sağlayabilir, ancak o 
zaman bunu başarabilir. Bizim, tarih için-
de kurulmuş devletlerimize baktığınızda, 
hiçbirinde, vatandaşı şekillendirmek, for-
matlamak, tek tip birey oluşturmak gibi 
bir siyasetin olmadığını görürsünüz. Kıya-
fet dayatması yoktur. Dil dayatması yoktur. 
Kültür dayatması, etnik köken, din, mez-
hep dayatması yoktur.

Saraybosna’dan Batum’a, Kırım’dan 
Sana’ya, Bağdat’tan Cezayir’e kadar, çok 
geniş bir coğrafya içinde; dinler, mezhep-
ler, diller, kültür ve gelenekler tam bir öz-
gürlük içinde varlıklarını idame ettirmiş-
lerdir. Devlet ve idare, halk üzerinde ceber-
rut, baskıcı, zalim bir yapı değil; kucakla-
yan, merhametli, şefkatli, dinleyen ve say-
gı duyan bir yapı olmuşlar, bu sayede adil, 
bu sayede uzun ömürlü olmuşlardır.

Bireyin Hak ve Özgürlükleri 
Genişledikçe Devlet Güçlendi

Son 12 yılda yaptığımız reformlara dikkat 
edin… Diller üzerindeki baskıları, kısıtla-
maları kaldırmaya çalıştığımızda, bundan 
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devletin zarar göreceği ifade ediliyordu. 
Kıyafetler üzerindeki, özellikle de başör-
tüsü üzerindeki baskı ve yasaklamaları 
kaldırdığımızda, bundan ülkenin zarar gö-
receği ifade ediliyordu. Şarkıların, türküle-
rin, kelimelerin, kavramların, hatta kalem 
ve klavyelerin üzerindeki baskıyı kaldırdı-
ğımızda, Türkiye’nin zayıflayacağı, bölüne-
ceği, parçalanacağı iddia ediliyordu.

12 yıl içinde, tüm iddiaların, tüm karam-
sar senaryoların tam tersi gerçekleşti. Bire-
yin hak ve özgürlükleri genişledikçe, dev-
let güçlendi. Hak ve özgürlükler genişle-
dikçe, devlet kadar ekonomi güçlendi, si-
yaset güçlendi. Kaldırılan her bir yasak, 
her bir kısıtlama, hem bireyi güçlendirdi, 
hem de iddia edilenin tersine, devleti güç-
lendirdi, milleti güçlendirdi, ülkeyi güç-
lendirdi. 

Hiçbir devletin, yasaklarla, kısıtlamalarla, 
özellikle de korkularla varabileceği bir he-
def yoktur. Bireyi, halkını, vatandaşını ken-
disi için bir tehdit olarak gören devletin, 
adil olma imkânı ve ihtimali asla yoktur. 
İşte onun için, Türkiye, daha güçlü, daha 
adil, daha müreffeh ve huzurlu bir ülke ol-
mak adına, tüm anlamsız yasak ve kısıtla-
malardan kurtulmayı, demokrasiyi daha 
ileri standartlara kavuşturmayı, hak ve öz-
gürlükleri daha da genişletmeyi, sarsılmaz 
bir hedef olarak muhafaza edecektir.

Devlet ile birey arasındaki mesafeleri kal-
dırmak konusunda, Türkiye’nin kararlılığı 
asla sarsılmayacaktır. Türkiye’nin, ileri de-
mokratik standartlara kavuşma, hak ve öz-
gürlükleri genişletme konusunda, reform 
kararlılığı asla geriye gitmeyecektir.

Tabii, burada, güncelliği hasebiyle, önem-
li bir noktayı da özellikle vurgulamam ge-
rekiyor. Birey için, özgürlük ne kadar hak-
sa, güvenlik de o kadar haktır. Özgürlüğün 
olmadığı yerde güvenlik olmaz; aynı şekil-
de, güvenliğin olmadığı yerde de özgür-
lük olmaz. Bu ikisinin çok hassas bir den-
gede muhafaza edilmesi gerektiğini hepi-
miz biliyoruz. Eğer güvenlik öne çıkarsa, 
özgürlük kısıtlanır. Eğer özgürlük, başka-
sının özgürlük alanını ihlal edecek şekil-
de yorumlanırsa, o zaman da güvenlik sar-
sılır. Adeta bıçak sırtında yürürcesine, öz-
gürlük ve güvenlik dengesini muhafaza et-
mek, teraziyi tam dengede tutmak zorun-
dayız. Hiçbir zaman, en mükemmel seviye-
de, en ideal noktada olduğumuzu iddia et-
medik. Eğer böyle bir iddia içinde olursak, 
bu zaten bizi ciddi bir yanılgıya sevk eder. 

Ancak, özellikle Batılı dostlarımızın şunu 
bilmesini isterim: Türkiye, bütün bu karar-
lı reformlarını, zor bir coğrafyada, yoğun 
terör saldırılarına ve içerde değişime kar-
şı yoğun dirence rağmen gerçekleştiren bir 
ülkedir. Farklı dil ve lehçeler üzerindeki kı-
sıtlamaları kaldırırken karşılaştığımız di-
renci herkes gördü ve yaşadı. Irkçı siyase-
te karşı mücadele verdik. Statüko partile-
rine karşı mücadele verdik. Korkulara kar-
şı, önyargılara karşı mücadele verdik. Bü-
tün bunlara ek olarak, özgürlüklerin ge-
nişlemesinden rahatsız olan, terör örgütü-
ne ve onun uzantısı olan siyasi partiye kar-
şı mücadele verdik. Bu kadar dirence rağ-
men, vazgeçmeden, yılmadan, kararlılık-
tan taviz vermeden reformlarımızı yaptık.

Şimdi, önceki hafta, Doğu ve Güneydoğu 
illerimizde, büyük şehirlerimizde yaşanan 
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hadiseleri herkes gördü. Bazı siyasi parti-
ler, taraftarlarını, Suriye’deki Ayn El-Arap, 
yani Kobani’ye yönelik terör saldırılarına 
karşı tepki vermeye çağırdılar. Basın açık-
laması yapmak, gösteri yapmak, protesto 
etmek, fikirlerini özgürce ifade etmek el-
bette demokratik bir haktır.

Ama ne oldu? Birkaç gün içinde, 42 insan 
gösterilerde hayatını kaybetti. Üstelik, ha-
yatını kaybedenler, bizzat göstericilerin in-
sanlık dışı saldırıları neticesinde katledil-
diler. Binlerce işyeri yakıldı, yıkıldı, yağ-
malandı. Kamuya ve sivillere ait yüzler-
ce araç kullanılamaz hale getirildi. Kamu-
ya ve sivillere ait onlarca bina yakıldı, kul-
lanılamaz hale getirildi. Daha da ileriye gi-
dildi, Bingöl’de 2 polisimiz şehit edildi, on-
larca polisimiz olaylarda yaralandı.

Şimdi biz, bunlara demokratik hak mı di-
yeceğiz? Bu vandallığa, bu şiddete, gösteri 
hakkı, protesto hakkı, ifade özgürlüğü mü 
diyeceğiz? Dünyanın neresinde böyle bir 
hak, böyle bir özgürlük var?

Batılı Siyasetçiler, Bu Vandallık ve 
Yağmaya Göz Yumar mıydı?

Bizi kıyasıya eleştiren o uluslararası med-
yaya, o Batılı siyasetçilere soruyorum: Ken-
di ülkelerinde, böyle bir vandallığa, böyle 
bir yağmacılığa, insan hayatına kasteden 
bu türden şiddete, demokratik hak diye-
bilirler mi, özgürlük diyebilirler mi? Tür-
kiye söz konusu olduğunda, çok bariz bir 
çifte standardın devreye girdiğini görüyo-
ruz. İnternette, sosyal medyada, ulusal gü-
venliğimizi tehdit eden örgütlü saldırılara 
düzenleme getirmek istediğimizde, anın-

da aleyhimize uluslararası kampanyalar 
başlatılıyor. “Türkiye interneti yasaklıyor, 
Türkiye twitter’ı kapatıyor” diye örgütlü 
bir algı operasyonu başlatılıyor.

Ancak, Türkiye’de yaşananın onda biri, 
hatta yüzde biri bir başka ülkede yaşandı-
ğında, orada çok sert tedbirler alınabiliyor 
ve hiç kimse kalkıp da o ülkelerde interne-
te, twitter’a, facebook’a yasak getirildiğini 
iddia etmiyor. Bunun onlarca örneği var. 
Twitter’dan tehdit mesajları yayınlayanla-
rın, bombalı saldırı şakası yapanların baş-
ka ülkelerde nasıl sınırdışı edildiklerini, 
kimi hesapların nasıl kapandığını hepimiz 
biliyoruz. Ama Türkiye’de, adres vererek, 
“Şu bakanın ev adresi şudur, gidelim, basa-
lım” diyerek tehditler yapılınca, buna karşı 
tedbirler alınınca, bu, hem içerde, hem dı-
şarda, örgütlü bir karalama kampanyasına 
dönüşebiliyor.

Bir süredir, içerde Anamuhalefet Parti-
si, dışarda bir kısım uluslararası medya, 
“Türkiye’de basın özgürlüğü yok” diye-
rek, Türkiye’yi tüm dünyada acımasızca 
eleştiriyorlar. Türkiye, gazetecilik faaliye-
ti dışında, cinayetten, terörden, hırsızlık-
tan mahkum olanlar nedeniyle sınırsızca 
eleştirilirken, İsrail’in Gazze saldırıları sı-
rasında katlettiği 16 gazeteci hiç gündeme 
gelmiyor, hiç gündeme getirilmiyor. Gaz-
ze saldırıları sırasında, mahalle baskısına 
maruz kalan, sürülen, işinden atılan gaze-
teciler hiç gündem yapılmıyor.

Kusura bakmayın,  burada ben şu tespi-
ti de yapmak zorundayım; geçen yıl, Gezi 
Olayları sırasında yaralanan ve sonrasın-
da maalesef hayatını kaybeden bir çocuğu-
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muzun, üzülerek ifade ediyorum, ölü be-
deni üzerinden, her türlü aşağılık saldırı-
ya maruz kaldık. Bir çocuğun talihsiz ölü-
münü, reklam aracı yapacak kadar, muha-
lefet aracı yapacak kadar, istismar vasıta-
sı yapacak kadar alçaldılar. Günlerce man-
şetlerle, sokak olaylarıyla, içerden ve dı-
şardan kampanyalarla, bize, akla, vicdana, 
edebe sığmayacak saldırılar yaptılar. Ta 
Okyanus ötesinden, ölen çocuğun mezhe-
bine de vurgu yaparak, timsah gözyaşlarıy-
la taziyeler yayınladılar.

Ancak, bu gösteriler sırasında, ateşli si-
lahla kasten öldürülen Burak, hiç kimse-
nin dikkatini çekmedi, hiç kimsenin vic-
danına dokunmadı. Daha önceki hafta, 
Diyarbakır’da, vahşice öldürülen 3 genç, 
o malum çevrelerin ilgi alanlarına hiç gir-
medi. Düşünün, Kurban Bayramında, yok-
sullara yardım dağıtma peşinde olan, 16 
ile 26 yaşları arasındaki gençler, tam anla-
mıyla vahşice katledildiler. Önce silahlar-
la, bıçaklarla saldırıya uğradılar. Sığındık-
ları binanın 3’üncü katında, işkence gör-
düler, 3’üncü kattan aşağı atıldılar. Yetme-
di, bunlardan birinin üzerinden arabayla 
geçtiler, diğerinin başını taşlarla ezdiler.

Bu Vahşice Katledilenler İnsan 
Değil mi? Bunlar Çocuk Değil mi, 
Genç Değil mi?

İstanbul’da talihsizce ölen çocuk için, sah-
te “Ekmek almaya gidiyordu” hikâyeleri ta-
sarlayan o reklamcılar neredeler? Sokak-
lara çıkan, gösteriler yapan o, sözüm ona, 
vicdan sahipleri neredeler? Günlerce man-
şetlerinden sahte vicdan gösterileri yapan-

lar hani neredeler? O çocuğu siyasi bir is-
tismar aracı yapan Genel Başkanlar nere-
deler? Okyanus ötelerinden taziyeler ya-
yınlayan, timsah gözyaşları döken, burada 
sokak olaylarına benzin dökmeye çalışan o 
sahtekârlar neredeler?

Çifte Standart ve Şımarıklığa 
Boyun Eğemeyeceğiz

Suriye’de, kimyasal silahlarla, konvansiyo-
nel silahlarla, varil bombalarıyla, 300 bin 
insanın katledilmesine susacaksın, hatta 
bu insanlık dışı katliama destek verecek-
sin; ondan sonra Kobani deyip sağı solu ya-
kacaksın, cinayet işleyeceksin. Bu özgür-
lük değildir, bu elbette demokratik hak de-
ğildir. Ne bu çifte standarda, ne bu şıma-
rıklığa, ne de bu şiddete, kim ne derse de-
sin, boyun eğmeyiz.

Şu anda Meclis, yeni güvenlik tedbirleri-
ni yasalaştırmaya hazırlanıyor ve bakıyor-
sunuz, içerde, dışarda, o malum koro, yine 
algı operasyonu peşinde. ABD’de, Avrupa 
Birliği ülkelerinde, bu tür olaylar karşısın-
da ne tür güvenlik tedbirleri alınıyorsa, biz 
de aynısını alıyoruz. 

Yüzüne maske takıp, eline molotof alıp, si-
villere saldıran, sivillerin başını taşla eze-
rek katleden bir anlayış, dünyanın hiçbir 
yerinde özgürlük kavramının, demokra-
tik hak kavramının arkasına saklanamaz. 
Şu uluslararası gazete bunu yazmış, bu 
uluslararası örgüt şunu söylemiş… Bu çif-
te standarda biz boyun eğmeyiz.

Burada da açık açık ifade ediyorum: Ülke 
olarak, her türlü yapıcı eleştiriye açığız. 
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Her türlü tavsiyeye, her türlü dostça uyarı-
ya açığız. Ancak, çifte standartla, tamamen 
haksız şekilde, Türkiye’nin iç ve dış poli-
tikasını şekillendirmeye yönelik karanlık 
operasyonlara da eyvallah demedik, bun-
dan sonra da demeyiz.

Devlet, eğer, sokaktaki, evdeki, otobüsteki 
vatandaşının can güvenliğini temin ede-
miyorsa,  özel ve kamu mülkünü koruya-
mıyorsa, o ülkede özgürlük de olmaz, de-
mokrasi de olmaz. Hem güvenliği temin 
edeceğiz, hem de bu sayede özgürlükle-
ri, demokratik standartları daha ileri se-
viyelere taşıyacağız. Burada tekrar ediyo-
rum: Türkiye’nin, 90’lı yıllara dönmesine, 
güvenlikçi politikaların öne çıkmasına da 
asla müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz.

Polisimize, askerimize, bireyin hakkını ihlal 
edecek yetkiler vermeyiz; verilen yetkileri 
aşmasına, kötüye kullanmasına da asla göz 
yummayız. İşte Kamu Denetçiliği de zaten 
bunun için var. Anayasa Mahkemesi’ne bi-
reysel başvuru hakkı bunun için var. Kamu 
Denetçiliği Kurumu’nun (KDK), Güvenlik-
Özgürlük dengesini en hassas şekilde göze-
terek, bireyin hak ve özgürlüklerini savuna-
cağına ben yürekten inanıyorum.

Sosyal Medyanın özgürlüğü savunulduğu 
kadar, sosyal medyada hakları ihlal edilen 
mağdurların da özgürlüğü savunulmaz-
sa, oradan özgürlük değil, hak ihlali doğar. 
Protesto yapanın özgürlüğü kadar, evla-
dı vahşice katledilen annenin hakkı savu-
nulmazsa, oradan adaletsizlik doğar. Gös-
teri yapanın hakkı kadar, esnafın hakkı sa-
vunulmazsa, oradan da kaos doğar, karma-
şa doğar.

Biz, kimin ne dediğinden çok, tarihimizin, 
medeniyetimizin, Anayasa ve yasaların, en 
önemlisi de vicdanlarımızın ne dediğine ba-
kacak, geleceğe de bu şekilde ilerleyeceğiz.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bir kez daha 2’nci Uluslararası Ombuds-
man Sempozyumu’nun başarılı geçmesini 
diliyorum. Birbirinden değerli katılımcıla-
rın her türlü yapıcı eleştiri, görüş ve tavsi-
yelerinin hassasiyetle dikkate alınacağın-
dan hiç şüphem yok.

Bize ait, bu topraklara ve bu toprakların ta-
rihine ait olan Kamu Denetçiliğinin, Yeni 
Türkiye’de yeniden yeşermesini temin et-
tik, onun bir çınara dönüşebilmesi için de 
her türlü katkıyı sunacağız.

Kamu Denetçiliği Kurumu’na, buradaki iş-
tirakçilere, katkı verenlere şükranlarımı 
sunuyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum.
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Letonya Üniversitesi’nin değerli yönetici-
leri, saygıdeğer akademisyenler, sevgili öğ-
renciler, hanımefendiler, beyefendiler, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Letonya’nın ve Baltık Coğrafyasının bu ta-
rihi üniversitesinde sizlere hitap etmek-
ten büyük memnuniyet duyuyorum. Böy-
le bir buluşmayı tertip ettikleri için üniver-
site yönetimine yürekten şükranlarımı su-
nuyorum.

Dün, beraberimizdeki heyetle Letonya’ya 
geldik ve akşam saatlerinden itibaren te-
maslarımıza başladık. Sayın Başbakan’la, 
Sayın Meclis Başkanı’yla son derece verim-
li görüşmelerimiz oldu. Beraberimizde ge-
len işadamlarımız da buradaki muhatapla-
rıyla görüşmeler yaptılar. Biz de İş Forumu 
toplantısında her iki ülkenin işadamlarıy-
la bir araya geldik.

Türkiye, Letonya’yı 1925’ten itibaren öz-
gür ve bağımsız bir ülke olarak tanıyor. 

Vicdanın da Küreselleşmesi
Artık Kaçınılmaz Bir Hal Almıştır

Letonya Üniversitesi’nde Konferans | Riga, Letonya | 23 Ekim 2014 
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1991 yılında diplomatik ilişkilerimiz yeni-
den başladı ve o günden itibaren de gerek 
siyasi, gerek ekonomik alanlarda güzel bir 
işbirliğimiz oldu. Letonya ile yıllık ticaret 
hacmimiz 323 milyon dolar seviyesine çık-
mış durumda. Sadece bu yıl, ilk 8 ay içinde 
ülkelerimiz arasında 236 milyon dolar ti-
caret gerçekleşti.

Yine her yıl, ortalama 55 bin Letonyalı tu-
risti ülkemizde ağırlıyoruz. Eğitim alanın-
da aynı şekilde Letonya, Türk öğrencile-
rin tercih ettiği bir ülke konumunda. Her 
alanda ikili ilişkileri daha da geliştirmek 
için yoğun gayret içindeyiz. NATO içinde 
olduğu kadar, Avrupa Birliği sürecinde ve 
ekonomik alanda Letonya ile çok daha iyi 
seviyelere birlikte ulaşacağımızı umuyo-
ruz. Bu vesileyle, başta Sayın Başbakan ol-
mak üzere tüm Letonyalı dostlarımıza, sı-
cak misafirperverlikleri için bir kez daha 
teşekkür ediyorum.

Değerli dostlar,

Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da ve 
Avrupa’nın doğusunda son derece önem-
li gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçi-
yoruz. Türkiye, hem coğrafi konumu itiba-
riyle, hem de bu bölgelerle olan tarihi ve 
kültürel bağları itibariyle, yaşanan krizleri 
çok yakından takip ediyor.

Esasen, küreselleşen dünyada, artık bölge-
sel krizler sınırları aşıp tüm dünyayı etkisi 
altına alıyor. Krizlerin olduğu bölgeler, yal-
nızca kendi yakın coğrafyalarını değil, tüm 
dünyayı derinden sarsabiliyor. Tabii, her 
şeyden önce, bahsettiğim bu bölgelerde, 
insanlığı ilgilendiren, vicdan sahibi, kalp 

sahibi herkesi ilgilendiren ya da ilgilendir-
mesi gereken trajediler yaşanıyor.

Suriye’deki Acı Letonya’daki 
Yürekleri de Etkiliyor

Arkadaşlar, Letonya Ortadoğu’dan, Irak ve 
Suriye’den fiziken çok uzak bir ülke olabi-
lir. Belki medya, bölgede yaşanan trajedi-
yi her boyutuyla ve yoğun olarak yansıtmı-
yor olabilir. Yaşanan trajedi, sosyal medya-
da belki tüm boyutlarıyla görülmüyor ola-
bilir. Ancak ben, Suriye ve Irak’taki feryat-
ların, orada yaşanan acıların, buraya kadar 
ulaştığını ve buradaki yüreklere de etki et-
tiğini biliyorum.

Burada, bölgede yaşanan acılara dair siz-
lere bazı hatırlatmalar yapmak isterim. 
Irak, yaşadığı işgalin ardından maalesef 
istikrarlı ve her kesimi kucaklayan bir yö-
netime kavuşamadı. Bağdat yönetiminin, 
mezhepler ve etnik kökenler arasında yap-
tığı ayrım, Irak’ı huzursuz, bölünmenin 
eşiğinde bir ülke noktasına getirdi. Tabii, 
Irak’taki huzursuzluğu değerlendiren 
DEAŞ oldu. Ülkedeki memnuniyetsizliği 
çok iyi değerlendiren, mağduriyetleri çok 
iyi istismar eden DEAŞ terör örgütü, çok 
kısa süre içinde, Irak’ta ciddi bir tehdit 
haline geldi ve ülkenin önemli bir kısmını 
kontrol etmeye başladı. Irak’ta, farklı mez-
hepler arasında kanlı saldırılar olurken, 
bu sefer de DEAŞ terör örgütü acımasızca 
kan akıtmaya başladı.

Suriye’de ise, uzun yıllardır devam eden 
baskı rejimi, Kuzey Afrika’da ortaya çıkan 
Arap Uyanışı kapsamında, halkın protes-
tolarına muhatap oldu. Suriye rejimine, bu 
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protestoları dikkate alması, talepleri kar-
şılaması yönünde çok samimi ve dostane 
uyarılarımız oldu; fakat maalesef dikkate 
alınmadı.

Yaklaşık 4 yıl içinde, Suriye’de, kimyasal 
silahlar, konvansiyonel silahlar, işkence 
ve diğer metotlarla, 300 bine yakın insan 
hayatını kaybetti. 300 bin insanın önemli 
bir kısmını kadın ve çocuklar oluşturuyor. 
300 bin insan ölürken, Suriye’de 7 milyo-
nu aşkın insan evlerini terk etmek zorun-
da kaldı, bunların da yaklaşık 3 milyonu 
ülke dışına sığındı. Sadece Türkiye’ye sı-
ğınan Suriyeli sayısı şu anda 1,6 milyonu 
buldu. 

Suriye rejimi, katliamlara son vermeyi ak-
lının ucundan bile geçirmezken, ülke için-
de yeni terör örgütleri oluşturdu ya da var 
olan terör örgütlerini desteklemeye başla-
dı. DEAŞ terör örgütü, bizzat Suriye rejimi 
tarafından desteklendi, kollandı ve bugün-
kü boyutlarına ulaşması sağlandı.

Bakın burada şunu açık açık ifade etmek 
durumundayım. Irak’ta, Bağdat yönetimi, 
ülke genelinde mezhep ve ırk ayrımını 
körükleyen girişimlerde bulunurken, ma-
alesef, ne Birleşmiş Milletler, ne Avrupa 
Birliği, ne de diğer ülke ve uluslararası ku-
ruluşlar hiç bir önlem almadılar. Aynı şe-
kilde, Suriye’de, 300 bin insan ölürken, 7 
milyon insan yerlerini terk ederken, aynı 
uluslararası kuruluşlar ve ülkeler, bu tra-
jediyi umursamadılar. Ne zaman ki, bir 
DEAŞ terör örgütü çıktı ve petrol kuyuları-
nı tehdit eder hale geldi, işte o zaman her 
iki ülkedeki trajedi fark edilmeye başlandı. 

Şu anda, DEAŞ’e yönelik mücadele, maa-
lesef aynı yanılgıyla, aynı çifte standartla 
veriliyor. Suriye’deki meseleye köklü çö-
züm üretmek, Türkiye ve Katar gibi bir kaç 
ülke dışında, hiç kimsenin, hiç bir ülke ve 
uluslararası kuruluşun derdi değil. Irak’ta, 
kalıcı, köklü çözümler üretmek, aynı şekil-
de dünya gündeminde değil. Kimse ölen 
çocukları umursamıyor. Hiç kimse, katle-
dilen, işkenceye maruz bırakılan kadınları 
umursamıyor. Bölgenin ve bölgede yaşa-
yan insanların geleceklerinin karartılma-
sını hiç kimse kendisine dert edinmiyor.

Bakın Suriye’de, 300 bin insan katledilir-
ken sessiz kalan dünya, şu anda Ayn El 
Arap, diğer adıyla Kobani için ayağa kalk-
mış durumda. Çok güzel de, Dera için ne-
redeydiniz? İdlip, Hama, Humus yanarken 
neredeydiniz?

Örneğin, PKK gibi, kanlı bir terör örgütü-
nü umursamayan dünya, bir anda DEAŞ 
terör örgütü için ittifak kurabiliyor. İyi de, 
PKK 40 binden fazla insanı öldürürken ne-
redeydiniz?

Suriye’de Siyaseti, Diplomasiyi, 
Ticareti Bir Kenara Bırakın

Arkadaşlar,

Ortadoğu’daki, Kuzey Afrika’daki, Doğu 
Avrupa’daki yangın, şunu unutmayın, asla 
ve asla lokal kalmaz ve kalmıyor. Siyaseti, 
diplomasiyi, ticareti bir kenara bırakın. 
Bu bölgelerdeki sadece insani sorun dahi, 
tüm insanlığı, tüm insanlığın vicdanını ya-
kacak kadar maalesef büyüktür. Çocuklar 
ölürken, bunu seyreden hiç kimse masum 
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değildir. Kadınlar ölürken, kadınlar en 
vahşice işkencelere maruz kalırken, bunu 
seyretmekle yetinen hiç kimse masum de-
ğildir. “Ölenler Ortadoğulu, ölenler Müs-
lüman, ölenler bizden çok uzakta” diye 
kendisini teselli etmeye çalışanlar varsa, 
bu bahanelerin de gayri insani olduğunu, 
ırkçı ve ayrımcı olduğunu burada özellikle 
vurgulamak isterim. Dünyanın neresinde 
olursa olsun, ölen, her şeyden önce bir can-
dır. Masum bir canın ölümü karşısında, 
bunu duyduğu halde, gördüğü, bildiği hal-
de, sessiz ve tepkisiz kalan ise, emin olun, 
o cinayete ortaktır. 

Bakın, Avrupa’nın ortasında, Bosna 
Hersek’te, Kosova’da yaşanan trajediyi in-
sanlık tarihi hiç bir zaman unutmayacak. 
Ukrayna’da yaşananlar, insanlık tarihine 
maalesef kara bir leke olarak geçecek ve 
hiç silinmeyecek. 

Şu anda, Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da ya-
şanan sorunlar da, o ülkelerden ziyade ar-
tık insanlığın, tüm kalp ve vicdan sahipleri-
nin sorunu haline gelmiştir. Özellikle Avru-
pa Birliği’nin, yaşanan hadiseler karşısında 
sessizliğini anlayabilmek gerçekten çok güç.

Bakın burada, şu hususa özellikle dikkat-
lerinizi çekiyorum. Küreselleşme çağında-
yız. Kitle iletişim araçları, dünyanın her 
yerinden anında haber ulaştırabiliyor. Öte 
yandan, insan hareketliliği hiç olmadığı 
kadar artmış durumda. Her ülkede, turist 
olarak, işçi olarak, göçmen olarak çok çe-
şitli ırklar, kültürler yaşayabiliyor. Böyle 
bir dünyada, vicdanın da küreselleşmesi, 
artık kaçınılmaz bir hal almıştır.

Batı ne kadar Doğu’nun dramını ekran-
lardan izliyorsa, inanın, Doğu da, o kadar 
Batı’nın tepkisizliğini izliniyor. Doğu’nun 
dramı karşısında, Batı’nın tepkisiz kalma-
sı, vicdanlarda yara açıyor, adalet duygu-
sunu çok ciddi şekilde zedeliyor. Şurası da 
son derece önemli; Eğer, Doğu’nun yaşadı-
ğı dramı, oradaki insanlara, oradaki insan-
ların kültürlerine, medeniyetlerine bağlar-
sanız, bu son derece yanıltıcı olur. Yani as-
lında Doğu, içinde bulunduğu zor duru-
mu sadece kendisi oluşturmadı. Şu anda 
Doğu’da yaşanan insanlık dramları, orada 
yaşayan insanlar kadar, maalesef oralara 
dışardan müdahale eden ülkelerin yöne-
timlerin eseridir.

Daha önce Türkiye’de de söyledim: 100 yıl 
öncesine kadar, Ortadoğu diye bir kavram, 
böyle bir coğrafi adlandırma yoktu. Yakın 
Doğu vardı, Uzak Doğu vardı. Ama Ortado-
ğu diye bir kavram yoktu. Ortadoğu, yeni 
icat edilmiş bir kavramdır.  Dikkatinizi çe-
kiyorum, bir coğrafi bölgenin değil, kriz, 
çatışma ve petrol alanlarını gösteren bir 
isimdir. Krizlerin, çatışmaların, insanlık 
trajedilerinin yaşandığı bölgeye Ortadoğu 
ismini verenler, bir asır öncesinden bu böl-
geyi kriz ve çatışma bölgesi olarak kurgula-
mışlar ve bu kurguyu da bugüne kadar ta-
şımışlardır.

Geldiğimiz noktada, bu kurgunun yeni-
den tasarlanmasından başka bir çare de 
kalmamıştır. Bölgenin her meselesi ina-
nın, kolayca çözülebilir. Eğer, insani, vicda-
ni, adil ve demokratik bir tavır sergilenirse, 
Afganistan’ın, Irak’ın, Suriye’nin, Filistin’in, 
Mısır’ın, Libya’nın, Ukrayna ve Yemen’in so-
runları anında çözüme kavuşabilir.
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Sorunların Çözümü Konusunda 
Umutsuz Değiliz

Birleşmiş Milletler istese ve samimi dav-
ransa, bunu başarabilir. Avrupa Birliği sı-
nırları dışında da aktif olmayı tercih etse, 
bunu başarabilir. Tek tek ülkeler, hatta tek 
tek bireyler, yaşanan trajediye dikkat ke-
silseler ve itiraz etseler, inanın bu sorun-
lar çözülür. Asla umutsuz değiliz ve asla da 
umutsuz olmayacağız.

Gerçekten, özellikle Avrupa’da, ırkçılı-
ğın, din ve mezhep ayrımcılığının tuzağı-
na düşmeyecek pırıl pırıl gençler yetişiyor. 
Bu gençlerin, dünyayı köklü şekilde değiş-
tireceklerine, vicdan odaklı bir diplomasi-
yi inşa edeceklerine ben yürekten inanıyo-
rum. Türkiye’de olsun, Letonya’da olsun, 
diğer Avrupa ülkelerinde olsun, soran, sor-
gulayan ve sınırların ötesine dikkat kesi-
len gençlerimiz var ve bu gençlerin yeni 
bir dünya inşa edeceklerini biliyorum.

Burada özellikle bir konuya da dikkatle-
rinizi çekiyorum; Sevgili gençler, sosyal 
medya ile yetinmeyin. Diğer, yazılı, görsel 
medya ile yetinmeyin. Sadece sosyal med-
ya, sadece yazılı ve görsel medya, sağlıklı 
bilgiler edinmenizi önleyebilir. Çünkü en 
kolay algı operasyonları oralarda yapılıyor. 
En kolay yönlendirme ve yanlış bilgilen-
dirme o mecralarda yapılabiliyor. Bilgileri-
nizi, edindiğiniz haberleri mutlaka ve mut-
laka çapraz sorgulamaya tabi tutun.

Bakın şu anda, Türkiye için, uluslarara-
sı medyada tamamen gerçek dışı, tama-
men operasyon amaçlı kampanyalar ya-
pılıyor. Türkiye’yi, sadece bu artniyet-

li mecralardan takip edenler, Türkiye’yi 
ve Türkiye’nin vicdan odaklı, barış odak-
lı dış politikasını görmeyebilirler. Biz, ülke 
içinde de, bölgemizde de, dünyada da, çok 
güçlü şekilde barışı, dayanışmayı, vicdan 
odaklı uluslararası ilişkileri savunan bir 
ülkeyiz. Birleşmiş Milletler’de, NATO’da, 
üyesi olduğumuz G-20’de, üyelik müzake-
relerini yürüttüğümüz Avrupa Birliği’nde, 
en güçlü şekilde insani ilkeleri, evrensel 
değerleri savunuyoruz.

Türkiye, şu anda bölgesinde ve dünyada, 
ekonomisini, demokrasisini, insan odaklı 
dış politikasını en istikrarlı şekilde büyü-
ten ve kazanımlarını da muhafaza eden bir 
ülkedir. Bu şekilde ilerlemeye devam ede-
ceğiz. Dünyanın her yerindeki, özellikle de 
Avrupa’daki dostlarımızla dayanışmamızı 
kararlılıkla sürdüreceğiz.

Letonya gibi, Avrupa Birliği ve NATO için-
de, her zaman barışı savunmuş, demokra-
siyi savunmuş dost bir ülke ile de dayanış-
mamız sürecek.

Bu ziyaretimizin, geleceğimiz adına hayır-
lara vesile olmasını diliyorum.

Bir kez daha, Letonya makamlarına, heye-
timize gösterdikleri sıcak ilgi ve misafir-
perverlik için teşekkür ediyorum.

Letonya Üniversitesi’nin de idarecilerine, 
akademisyen ve öğrencilerine, böyle bir 
buluşma imkânını tesis ettikleri için teşek-
kür ediyor, başarılar diliyor, hepinizi sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli katılımcılar, değerli dostlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyor, dünyanın önde 
gelen düşünce kuruluşlarından biri olan 
Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde 
sizlere hitap etmekten büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’ne 
bu buluşmayı sağladıkları için, sizlere de 
katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu-
gün, Fransa’ya günübirlik bir çalışma ziya-

reti yaptık ve Sayın Hollande ile ülkeleri-
miz arasındaki konuları, özellikle de bölge-
sel meseleleri etraflıca değerlendirdik.

Burada, konuşmamın hemen başında şu 
hususu özellikle vurgulamak isterim: Tür-
kiye ile Fransa, asırlardır devam eden tari-
hi, kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilere 
sahipler. Gerek Akdeniz ülkeleri olarak, ge-
rek bölgenin iki güçlü ülkesi olarak, Türki-
ye ile Fransa’nın yolları yakın tarihte defa-
larca kesişti. İlişkilerde zaman zaman iniş 

1915 Olaylarıyla İlgili İyi Niyetli 
Girişimlerimiz Karşılık Bulmadı

Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde Konferans
Paris, Fransa | 31 Ekim 2014 
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çıkışlar olsa da, tarihe baktığımızda, genel 
olarak ortaklıkların, işbirliğinin, dayanış-
manın öne çıktığını görüyoruz.

2013 yılında, Türkiye ile Fransa arasında-
ki ticaret hacmi 14,5 milyar dolar oldu. 
2014 yılının Ağustos ayı itibariyle ticaret 
hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı. Sayın 
Hollande’ın Ocak ayında Türkiye’ye yaptı-
ğı ziyarette hedefi en kısa zaman zarfında 
20 milyar Avro’ya çıkarmak olarak belirle-
dik ve bu hedef doğrultusunda kararlılık-
la ilerliyoruz.

Karşılıklı yatırımlar noktasında yine iyi bir 
seviyedeyiz: Fransa’nın Türkiye’deki yatı-
rımları 6,5 milyar dolara ulaştı. Şu anda 
Türkiye’de 1.150 civarında Fransız şirketi 
faaliyet gösteriyor.

İlişkilerimizdeki bir başka önemli boyut 
da Fransa’da yaşayan Türkiye Cumhuriye-
ti vatandaşları ve Türkiye kökenli vatan-
daşlarımız. Türkiye kökenli vatandaşların 
sayısı şu anda 610 bin civarında.  Çifte va-
tandaşlığa sahip vatandaşlarımızın sayı-
sı da 300 bini aştı. Bu rakamlarla Türkler, 
Fransa’da dördüncü büyük göçmen grubu-
nu oluşturuyorlar. Siyasette, bilimde, sa-
natta, ekonomik hayatta vatandaşlarımız 
Fransa adına gerçekten önemli başarılara 
imza atıyorlar.

Değerli dostlar,

Türkiye ile Fransa arasındaki çok boyut-
lu ilişkilere bakıldığında, ilişkilerimizin, 
mevcudun çok çok ötesinde olması gerek-
tiği açıkça ortaya çıkıyor. Bizim dayanışma-
mız, bizim işbirliğimiz, inanın, Avrupa’daki, 

Akdeniz’deki, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve 
Balkanlar’daki birçok meselenin çözümüne 
eşsiz katkılar sağlayacaktır.

Türkiye ve Fransa, İlişkilerini İç 
Politika Yarışına Feda Edemez

Türkiye ile Fransa, asırlardır devam eden 
ilişkilerini, iç politikadaki yarışlara ve önyar-
gılara feda etmeyecek kadar büyük devlet 
vizyonuna sahip ülkelerdir. Biz Türkiye ola-
rak, Fransa ile ilişkilerimizde, büyük devlet 
vizyonunu her zaman muhafaza ettik ve edi-
yoruz. Fransa’nın da, özellikle son dönemde, 
ilişkilerimize bu vizyonla yaklaştığını görü-
yor ve bundan da umutlanıyoruz.

Şunu da tüm samimiyetimle söylüyorum: 
Avrupa Birliği üyelik sürecimizde, bizim en 
büyük desteği beklediğimiz, en büyük kat-
kıyı beklediğimiz ülkelerin başında Fransa 
geliyor. İlişkilerimizin tarihi boyutuna bak-
tığımızda, ekonomik ilişkilerimize, yatırım-
larımıza, Fransa’daki Türk toplumuna bak-
tığımızda, Türkiye’nin Avrupa Birliği için-
deki en büyük dostunun Fransa olması ge-
rektiğine inanıyor ve bunun da tezahürünü 
somut olarak görmek istiyoruz. Avrupa Bir-
liği müzakere süreci, maalesef fasıllar üze-
rine konan blokajlar nedeniyle ciddi bir du-
raklama dönemi yaşıyor. Avrupa Birliği ta-
rafından Türkiye’ye verilen sözlerin tutul-
masını bekliyoruz; aynı şekilde Fransa tara-
fından da bize bu konuda verilen sözlerin 
tutulacağını ümit ediyoruz.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinin 
önemi ve değeri, şu anda bölgede yaşanan 
birçok meselede çok net olarak görülmüş-
tür. Kuzey Afrika’daki, Doğu Avrupa’daki, 
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tüm İslam coğrafyasındaki ve özellikle de 
Ortadoğu’daki krizleri, daha ortaya çık-
madan gören, uyarılarını yapan, yaklaş-
makta olan sorunlara dikkat çeken ülke 
Türkiye’dir. Irak’ta, bu manzaranın oluşa-
bileceğini, Irak’ın bölünme noktasına ge-
lebileceğini yıllar öncesinden ifade ettik. 
Maliki yönetiminde Irak’ın, etnik ve mez-
hebi bir ayrımcılığa maruz kaldığına, bu-
nun da son derece tehlikeli sonuç doğura-
cağına defalarca vurgu yaptık.

Eğer Türkiye’nin bu konudaki uyarıla-
rı dikkate alınmış olsaydı, tedbirler alın-
mış olsaydı, inanın, şu anda Irak’ta yaşa-
nanlar yaşanmayacak, barışçıl, demokra-
tik çözümler üretilmiş olacaktı. Aynısı Su-
riye için de geçerli. Suriye ile ilgili uyarıla-
rımızı, hem bizzat o dönem Suriye devlet 
Başkanı Esed’e yaptık; hem de uluslararası 
platformlarda kaygılarımızı dile getirdik. 

Suriye’de yaklaşan tehlike görülmediği 
için, işte bugünkü trajik manzara oluştu. 7 
milyon kişinin evlerini terk ettiği insanlık 
dramı, maalesef göstere göstere gelmiştir. 
300 bin masum insanın ölümü, maalesef 
göstere göstere gelmiştir. DEAŞ Terör Ör-
gütü, hem Suriye’de, hem Irak’ta, yılların 
birikiminin bir neticesi olarak göstere gös-
tere ortaya çıkmıştır. Mısır’da, Ukrayna’da, 
Libya’da, bugün oluşan manzarayı yıllar 
öncesinden kestirebilmek hiç zor değildi.

Mültecilere 4.5 Milyar Dolar 
Harcadık

Şu anda tüm bölgeyi ilgilendiren, küre-
sel ölçekte etkileri olan bu sorunlar kar-
şısında, Birleşmiş Milletler’in, Avrupa 

Birliği’nin, yeterince inisiyatif almadıkla-
rını, ağırlıklarını yeterince koymadıkları-
nı görüyoruz. Sadece bir kıyaslama yapa-
cağım: Türkiye’nin, Suriye’den kabul etti-
ği mülteci sayısı 1,6 milyon rakamını geç-
ti. Ama Avrupa Birliği yaklaşık 200 bin in-
sanı kabul etti ve orada mülteci kabulünü 
durdurdu.

Bizim, Türkiye’de barınan mülteciler için 
sarf ettiğimiz miktar 4 milyar dolara ulaştı; 
Irak ve Suriye içinde yaptığımız yardımlar-
la sarf ettiğimiz miktar 4,5 milyarı geçiyor. 
Ancak, mülteciler için Türkiye dışından 
gelen yardım miktarı sadece 250 milyon 
dolar oldu. Şu anda, küresel gündeme bak-
tığınızda, gündemde sadece DEAŞ’in ve 
sadece Ayn El Arap, diğer adıyla Kobani 
kasabasının olduğunu görüyorsunuz. 

Değerli dostlar, 

Bölgedeki mesele sadece DEAŞ meselesi 
değil. Bölgedeki mesele sadece Kobani me-
selesi değil. Şu anda çok az sayıda sivilin 
yaşadığı, 200 bin sivilin Türkiye’ye sığındı-
ğı Kobani, bölgede yaşanan acının, trajedi-
nin, ortaya çıkan sonucun inanın çok cüzi 
bir kısmıdır. Şu anda Kobani için seferber 
olan uluslararası toplum, Dera için, Hama 
için, Humus, İdlib, Lazkiye gibi, 300 bin 
insanın hayatını kaybettiği Suriye şehirle-
ri için neden sustu ve neden susuyor? Irak 
şehirlerinde on yıllardır insanlar ölürken 
uluslararası toplum sustu, şu anda da su-
suyor. 

Burada şunu altını çizerek ifade etmek zo-
rundayım: Batı’nın, Ortadoğu’ya karşı ser-
gilediği çifte standartlı tutum, Ortadoğu’da 
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vicdanları çok derinden etkiliyor ve etki-
si yıllarca silinmeyecek tahribatlara zemin 
hazırlayabiliyor. Bu çifte standartlı tutum 
son bulmadığı, küresel adalet tesis edilme-
diği müddetçe, Ortadoğu’da ya da diğer böl-
gelerde bu tahribat daha da artacaktır, Batı 
da bu tahribattan uzak kalamayacaktır.

1.Dünya Savaşı’nda Sadece 1915 
Olaylarını Görmek Vicdanları 
Kanatıyor

Yaklaşan bu tehlikeyi hepimizin görmesi 
gerekiyor; Avrupa’nın bu tehlikeyi özellik-
le görmesi gerekiyor. Bakın bu yıl, Birinci 
Dünya Savaşı’nın 100’üncü yıldönümünü 
idrak ediyoruz. 100 yıl önce, Birinci Dün-
ya Savaşı’nın ardından Ortadoğu’da çizilen 
sınırlar, oluşturulan senaryolar, yapılan ta-
sarımlar, şu anda adeta dikişlerini patlata-
rak küresel sorunlara dönüşüyor.

Birinci Dünya Savaşı’na bakıp, orada sade-
ce 1915 olaylarını görmek, gölgesinde tar-
tışmak, diğer derin meseleleri görmemek, 
vicdanları kanatıyor. Bölgedeki her mese-
lenin birbiriyle irtibatı var ve her mesele, 
geniş bir bakış açısıyla değerlendirilerek 
çözüme kavuşturulabilir.

Yoksa bugün DEAŞ’i ortadan kaldırırsınız, 
yarın bir başkası çıkar. Bugün Kobani’yi 
kurtarırsınız, yarın başka Kobaniler çıkar. 
PKK Terör örgütüne yeşil ışık yakılırken, 
DEAŞ Terör örgütüne kırmızı ışık yakıl-
ması, terörle mücadele konusundaki sa-
mimiyetin sorgulanmasını da beraberinde 
getirir. Suriye’de 300 bin insanın ölümüne 
ses çıkarılmayıp, Kobani için ayağa kalkıl-

ması, adaleti sorgulanır hale getirir. İşte 
onun için, bölgenin meseleleri karşısında 
adil, kapsayıcı, bütünlükçü bir yaklaşımın 
sergilenmesi kaçınılmazdır. Avrupa Birli-
ği, bunu Türkiye ile başarabilir.

Avrupa Birliği, Türkiye’nin ekonomik 
gücü ile birlikte, tarihi birikiminden istifa-
de edebildiği ölçüde büyüyebilecek, güçle-
nebilecek, özellikle de evrensel insani de-
ğerlere sahip çıkmanın gereğini daha ideal 
şekilde yerine getirebilecektir.

Irkçılığın ve İslamofobi’nin yükselme sin-
yalleri verdiği bir Avrupa, Türkiye’yi üye 
kabul ederek, ırkçılığa ve İslamofobi’ye, 
medeniyetler çatışması tezine en anlamlı 
cevabı verebilecektir. Fransa, Türkiye’nin 
bu potansiyelini en başta görebilecek 
ve en iyi şekilde değerlendirebilecek ül-
kedir. Özellikle önümüzdeki dönemde, 
Fransa’nın, Avrupa Birliği müzakerelerin-
de kolaylaştırıcı bir tavır sergileyeceğine, 
Avrupa değerlerine sahip çıkacağına yü-
rekten inanıyoruz.

Değerli dostlarım, 

Türkiye, bölgesel meselelerde tarihi biri-
kimini seferber ederken, bölgesel ve küre-
sel sorunların çözümüne katkı sağlarken, 
içerde de tarihi nitelikte reformlar yapıyor 
ve bu reform kararlılığını da çok güçlü şe-
kilde muhafaza ediyor. Ekonomide, iç si-
yasette, sosyal yaşamda, demokratikleşme 
ve insan hakları alanlarında yaptığımız re-
formlar, Türkiye’nin her anlamda güçlen-
mesini sağladı. 
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Güvenlik ve Özgürlük Dengesini 
En Hassas Şekilde Muhafaza 
Ediyoruz

Çözüm Süreci adını verdiğimiz, terörü 
sona erdirme, toplumsal barışı tesis etme 
süreci, yapılan tüm tahrik ve provokas-
yonlara rağmen devam ediyor. Hatırlaya-
caksınız, bu süreç daha başladığı anlarda, 
Fransa’da, Paris’te yapılan bir saldırı, süre-
ce yönelik büyük bir sabotaj olmuştu. Bu 
sabotajın süreci yaralamasını engelledik. 
Yaklaşık 2 yıllık süreçte, benzeri bir çok 
saldırıyı kararlılıkla bertaraf ettik. Çözüm 
Sürecine yönelik en büyük saldırı, maale-
sef Kobani bahanesiyle, geçtiğimiz haftalar 
içinde sergilendi. 40 vatandaşımız, Kobani 
bahanesiyle yapılan saldırılarda hayatını 
kaybetti ve bunların hemen tamamı, terör 
örgütü PKK’nın katlettiği Kürt kökenli va-
tandaşlarımızdı. 

Can kayıplarının yanında, birçok şehri-
mizde sivillere saldırılar gerçekleştirildi, 
iş yerleri, kamu binaları, okullar, sivil ve 
resmi araçlar, hatta ambulanslar yakıldı. 
Yine bu olaylarda, 2 polisimiz şehit edil-
di, bu hafta içinde de 4 askerimiz alçakça 
bir saldırı sonucu hayatlarını kaybetti. El-
bette bu saldırılara boyun eğecek, bu sal-
dırılar nedeniyle istikametimizi değiştire-
cek değiliz.

Türkiye’nin önünde çözüm dışında bir se-
çenek yok ve biz inatla, sabırla bu çözüm 
sürecini, bu kardeşlik sürecini devam etti-
receğiz. Bakın biz bu süreci başlatırken bir 
şey söyledik: “Türkiye Cumhuriyeti’nde, 
farklı etnik kökenlere, farklı inançlara, kül-
türlere karşı, red, inkâr ve asimilasyon po-

litikaları artık sona ermiştir” dedik. Bunu 
sadece söylemekle kalmadık, bunun gereği 
neyse onu da yaptık ve adım adım yapıyo-
ruz. Şu anda Doğu ve Güneydoğu illerimiz-
de, özellikle Kürt kökenli vatandaşlarımız 
nezdinde çok ciddi bir umut iklimi oluştu 
ve bu iklim güçleniyor.

Ülkenin diğer bölgeleri de çözümü en güç-
lü şekilde destekliyor, bu desteğini de za-
ten son 12 yılda yapılan 9 seçimde göster-
di. Tabii, çözüm, milleti rahatlatırken, te-
rör örgütünü çok ciddi şekilde rahatsız 
ediyor. Terör örgütü, elindeki baskı gücü-
nü muhafaza etmek için, bölge halkı üze-
rinde bir otorite kurabilmek için, Çözüm 
Süreci’ni sabote edecek saldırılarda bulu-
nabiliyor.

Terör Örgütü gibi, terör örgütünün uzantı-
sı olan siyasi parti de, kendi ideolojisi, ken-
di fikirleri, kendi yaşam tarzı dışında hiç 
bir oluşuma tahammül etmiyor ve kimi za-
man şiddetle, kimi zaman baskıyla, farklı-
lıkları ortadan kaldırmanın gayreti içine 
giriyor.

Zor bir süreçteyiz, hassas bir süreçteyiz, 
ama tekrar belirtmek isterim ki barıştan 
başka bir seçeneğimiz yok ve bunu mut-
laka tesis edeceğiz. Güvenlik ve özgür-
lük dengesini en hassas şekilde muhafa-
za ediyoruz. Ne güvenlikten, ne hukuk ve 
demokrasiden taviz vermeden ilerliyoruz. 
Güvenlikle ilgili tüm uygulamalarımız da, 
Avrupa Birliği ülkelerinde, diğer gelişmiş 
demokrasilerde var olan uygulamalardır. 
Gösteri hakkının kullanılması, şiddete kar-
şı tedbirlerin alınması, basın özgürlüğü 
gibi konularda, yapılan karalama kampan-



Recep Tayyip ERDOĞAN

74

yalarının tam tersine, Avrupa standartla-
rındayız ya da bu standartlara doğru iler-
liyoruz.

Ne yazık ki Türkiye, batıda, önyargılı ke-
simlerin, özellikle de taraf olan kesimle-
rin, art niyetli kampanyalarına, dezenfor-
masyon saldırılarına hedef bir ülkedir. İşte 
bu nedenle de, Türkiye üzerine yapılan de-
ğerlendirmelerin son derece dikkatle sü-
zülmesi kaçınılmazdır.

Ermenistan ve Ermeni Diasporası 
Sağduyulu Bir Yaklaşım 
Sergilemediler

Bu noktada Türkiye’ye yönelik on yıllardır 
yapılan bir başka haksızlığın da, 1915 olay-
ları olduğunu hatırlatmak isterim. 1915 
olayları, maalesef, ideolojik yaklaşımlar-
dan, ön yargılardan, dezenformasyondan 
uzak tutularak ele alınamamıştır. Bizim 
bütün yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen, Er-
menistan ve Ermeni diasporası, sağduyulu 
bir yaklaşım sergilemediler.

Biz, bu meselenin, siyasi bir mesele olmak-
tan çıkarılmasını, siyasetin malzemesi ol-
maktan çıkarılmasını, tarihin ve bilimin 
ışığında tartışılmasını istedik. Bu amaç-
la arşivlerimizi de açacağımızı ilan ettik. 
Ermenistan’la farklı bir boyutta ilişkileri-
mizi geliştirmek için adım atan, elini uza-
tan yine biz olduk. Ancak bizim iyi niyeti-
miz maalesef karşılık bulmadı. 

2015’te, yani 1915 olaylarının yıldönü-
münde, biz gerçeklerin anlatılması, dün-
yanın gerçekleri dinlemesi için yoğun gay-

ret göstermeye devam edeceğiz. Hiç kuş-
kusuz, bu meselede, kurgulanmış tarih, 
ideolojinin esaretinde tarih ya da siyasetin 
malzemesi olmuş tarih değil, gerçek tarih 
kazanacaktır. Fransa’nın, bu konularda da, 
sağduyunun, aklıselimin, gerçeğin yanın-
da duracağına inanıyoruz.

Ben bu düşüncelerle sözlerimi burada ta-
mamlamak arzusundayım. Fransa Ulusla-
rarası İlişkiler Enstitüsü’ne, bu buluşma-
yı tertip ettikleri için tekrar teşekkür edi-
yorum. Katıldığınız için sizlere de şükran-
larımı sunuyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Saygıdeğer devlet başkanları, saygıdeğer 
hükümet başkanları, değerli bakanlar ve 
heyet başkanları, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri şahsım, heyetim ve Türki-
ye Cumhuriyeti’nin aziz vatandaşları adına 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Dost ülke Ekvator Ginesi’nde, bu güzel 
şehirde, İkinci Türkiye-Afrika Ortaklık 
Zirvesi’nin açılışını yapmaktan büyük bir 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek isti-
yorum.

Ev sahibi olarak gösterdikleri sıcak misafir-
perverlik dolayısıyla Ekvator Ginesi Cum-
hurbaşkanı Sayın Obiang’a teşekkür ediyo-
rum. Değerli Hanımefendilerine teşekkür 
ediyorum. Aynı şekilde, bu anlamlı zirve 
için emeklerini esirgemeyen Afrika Birliği 
Dönem Başkanı Moritanya Cumhurbaşkanı 
Abdülaziz’e,  Afrika Birliği Komisyonu Baş-
kanı Doktor Dlamini Zuma’ya da şükranla-
rımı sunuyorum. Zirveye katılan, katkı ve-
recek olan tüm dost ülkelerin devlet/hükü-
met başkanlarına, bakan ve heyet başkanla-
rına aynı şekilde teşekkür ediyorum.

Afrika’daki Yatırımlarımızın 
Toplamı 6 Milyar Dolara Ulaştı

II. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılışı
Malabo, Ekvator Ginesi | 21 Kasım 2014 
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Değerli dostlar,

2008 yılı Ağustos ayında İstanbul’da yaptı-
ğımız 1. Türkiye-Afrika zirvesinde, Afrika’yı 
geleceğin önemli cazibe merkezlerinden biri 
olarak değerlendirdiğimizi belirtmiştim. Ge-
ride bıraktığımız 6 yıl içerisinde yaşanan ge-
lişmelerin, bugünümüzü haklı çıkardığını 
görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. 
Gerçekten de Afrika bugün sosyal, ekono-
mik ve siyasi alanlarda kaydettiği dikkat çe-
kici ilerlemeyle, tekrar dünyanın ilgi odağı 
haline gelmiştir. Afrika Kıtası’nın yaşamak-
ta olduğu büyük dönüşümden, Türkiye ola-
rak çok büyük mutluluk hissettiğimizi bura-
da özellikle vurgulamak isterim.

Şunu samimiyetle ifade etmeliyim: Afrika, 
Türkiye için her zaman dostlarının ve kar-
deşlerinin toprağı olmuştur. Binlerce yıllık 
tarihi olan, en az iki bin yıllık bir devlet ge-
leneğine sahip olan, insanlığın ortak biriki-
mine de eşsiz katkılar sağlamış olan Türki-
ye, Afrika Kıtası’na her zaman hürmet naza-
rıyla bakmıştır.

Atalarımız Bu Topraklarda 
Sömürgeci Olmadı

Burada bir noktanın altını özellikle çizmek 
isterim: Türkiye, son bin yıl içinde, Büyük 
Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti gibi 
iki büyük devlete sahip olmuştur. Selçuklu 
Devleti, Asya kıtası üzerinde geniş bir coğ-
rafyaya hükmetmiştir. Osmanlı Devleti ise 
Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere üç kıta 
üzerinde hüküm sürmüştür. Atalarımız ve 
selefimiz olan bu iki büyük devlet de ne böl-
gelerindeki ülkelere, ne de Afrika’ya asla ve 
asla ırkçı, köleleştirici ya da sömürgeci na-
zarla bakmadı. 

Biz, Afrika halklarını her zaman gönüldaş-
larımız, kader arkadaşlarımız olarak gör-
dük. Dillerimiz, değerlerimiz, etnik köken-
lerimiz ve harici görünümlerimiz farklı da 
olsa, biz, kendimizi Afrika ile aynı geminin 
yolcuları olarak hissettik. Afrika Kıtası’nın 
kadim medeniyetine her zaman takdir-
le baktık. Afrika’nın yaşadığı acılara poli-
tik, stratejik, çıkar odaklı bakanlardan ol-
madık. Her zaman insani, vicdani nazarla 
yaklaştık. Aynı şekilde Afrika’nın sevincini, 
Afrika’nın başarılarını da hep kendi sevin-
cimiz, kendi başarımız olarak gördük ve bu-
nunla da iftihar ettik. Tıpkı Selçuklu ve Os-
manlı devletleri gibi 1923’te kurulan Tür-
kiye Cumhuriyeti de Afrika’ya hep bu na-
zarla bakmıştır. Afrika ülkelerinin bağım-
sız, özgür, barış ve emniyet içinde olabilme-
leri; kendi istikametlerini tayin hakkına sa-
hip olabilmeleri Türkiye’nin dış politikası-
nın merkezinde yer almıştır.

Başbakanlık görevini ifa ettiğim 2002-2014 
yılları arasında, Afrika ile ilişkilere büyük 
önem atfettik. Kıta ile ilişkilerimizi yoğun-
laştırmanın gayreti içinde olduk. 2005 yı-
lını Türkiye’de, Afrika yılı ilan ettiğimizde, 
yürüttüğümüz politikayı Afrika Açılım Po-
litikası şeklinde tanımlıyorduk. 2009 yılın-
da Türkiye’nin kıtada 12, Afrika ülkeleri-
nin ise Ankara’da 10 büyükelçiliği bulunu-
yordu. Bugün itibariyle, Afrika’da 39 büyü-
kelçilik ve 4 başkonsolosluk ile temsil edi-
liyoruz. Aynı şekilde Afrika ülkelerinin, 
Ankara’daki diplomatik temsilcilik sayısı 
da 32’ye yükseldi. 

Kalkınma ortaklığından, siyasi diyalog me-
kanizmalarına, eğitim-kültür faaliyetlerin-
den ekonomik işbirliğine, ticaret hacmin-
den yatırımlara, müteahhitlik hizmetlerin-
den ulaştırma alt yapılarına kadar birçok 
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alanda birlikte büyük ilerlemeler sağladık. 
Böylece, karşılıklı olarak açılım sürecini ta-
mamlamış olduk. Artık eşit ortaklığa dayalı 
yeni ve daha ileri bir aşamaya geçmemizin 
gerekli olduğunu gördük.

Evet şimdi, ortaklığımız sağlam temeller 
üzerinde ilerlemektedir. Bu anlayışla, bu-
gün zirvede kabul edeceğimiz bildiri ve uy-
gulama planının bu ortaklığımızın köşe taş-
larını teşkil edeceğine ve gelecek dönem-
deki hedeflerimize yön vereceğine inanı-
yorum. Bu önemli belgelerin, Afrika Birliği 
ve üye ülkelerin öncelik verdiği konularda-
ki işbirliği alanlarını kapsadığını; bu nokta-
da özellikle tarım, enerji, sağlık, eğitim, kü-
çük ve orta ölçekli işletmeler, istihdam, yatı-
rımların teşviki, enerji ve ulaştırma gibi ko-
nularda dayanışmaya ve daha verimli, daha 
derin bir işbirliğine hazır olduğumuzu be-
lirtmek istiyorum. Zirvenin temasında da 
vurgulandığı gibi; kalkınma ve bütünleşme 
yolunda yeni bir ortaklık modeli hedefinde 
birlikte ve kararlılıkla yürüyeceğiz.

Değerli dostlarım,

Türkiye, Afrika’da çok yönlü, çok boyutlu 
bir politika izliyor. Sahra altı Afrika ülkele-
riyle ticaret hacmimiz son 10 yılda 10 kat 
artış kaydetti. Afrika’daki yatırımlarımızın 
toplamı 6 milyar dolara ulaştı. THY bugün 
itibariyle, Afrika kıtasında 40 farklı şeh-
re tarifeli sefer yapıyor. Bu seferlerin ve sü-
rekli genişleyen uçuş ağının da katkısıyla, 
her yıl Türkiye ile Afrika arasında turizm, 
kültür, iş ve ticaret amacıyla karşılıklı ola-
rak seyahat edenlerin sayısı yılda 200 bini 
aşan rakamlara ulaştı. Bu sayının her geçen 
yıl artmakta olduğunu da belirtmekte fayda 
görüyorum.

1991-2013 döneminde, Afrika ülkelerine 
yönelik, lisans, yüksek lisans ve doktora dü-
zeyinde toplam 3254 burs kontenjanı açtık. 
Son 2 yılda ise, Afrikalı genç kardeşlerimize 
Türkiye’deki üniversitelerde, binin üzerin-
de yeni burs tahsis ettik. Bu sayıyı daha da 
arttıracağız. Zira bu gençlerin, Türkiye’de 
alacakları kaliteli eğitim ve edinecekleri 
yüksek becerileri, buralara geri dönüp, ül-
kelerinin ve içinden çıktıkları toplumların 
hizmetine sunacaklarına güveniyoruz.

Her Yıl 200 Uzmana Eğitim 
Verebiliriz

Sağlık sektörünün, Afrika ülkeleriyle işbirli-
ğimizde önemli bir alan olarak belirgin hale 
geldiğini özellikle görüyoruz. Bundan da 
büyük memnuniyet duyuyoruz. Sudan’da 
açılan 150 yataklı hastanenin ardından, 
Somali’de de 200 yataklı tam teşekküllü bir 
hastanenin açılışına hazırlanıyoruz. Kendi 
kendine yetebilir şekilde Türk ve yerel sağlık 
personeli tarafından ortak işletilen ve sun-
duğu sağlık hizmetleri bakımından örnek 
uygulamalar arasına giren benzeri projeleri 
gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 

Son dönemde ebola salgını dolayısıyla zor 
bir dönemin yaşanmakta olduğu bu günler-
de, sağlık alanındaki işbirliğinin ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. 
Bu vesileyle, Türkiye’nin, ebola salgınıyla 
mücadele için Afrikalı dostlarımıza şimdiye 
kadar yaptıklarımıza ek olarak, 5 milyon do-
larlık ilave bir kaynak ayırdığını açıklamak 
istiyorum. Bu konuda yuvarlak masa toplan-
tısı sırasında, daha ayrıntılı bilgi sunacağım.

Bu arada Türkiye’nin somut işbirliği teklifle-
ri olarak, 5 yıl içinde, bin uzmanı Türkiye’ye 
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meslek öğretmek için -3 aylık, 6 aylık periyot-
larla- getirebiliriz ki, bu her yıl 200 uzmanın 
eğitilmesi anlamına gelmektedir. Bir diğeri, 
5 yıl içinde 10 ülkede birer model olmak üze-
re, tarım hayvancılık projesi birlikte gelişti-
rebiliriz ve her yıl 2 ülkeyi alabiliriz. Bu ko-
nuda deneyimimiz çok ileri derecede, bunu 
da özellikle hatırlatmak istiyorum.

Değerli dostlarım,

Afrika, artık küresel alandaki ağırlığı gide-
rek artan, siyasi ve ekonomik bir kıta ola-
rak geleceği görüyor. Dünyanın yüzölçü-
mü bakımından, en büyük ikinci kıtası olan 
Afrika’nın, önümüzdeki yıllarda zengin do-
ğal kaynakları ve insan kapasitesiyle ulus-
lararası sistem içerisinde giderek daha et-
kin rol oynayacağı açıktır. Diğer yandan, 
Afrika’da ekonomik ve sosyal kalkınma, 
çatışmaların önlenmesi, demokrasi, insan 
haklarıyla sorunların barışçıl çözümü alan-
larında önemli başarılar kaydediliyor. Bu 
kazanımların muhafazasını ve daha ileri 
noktalara ulaştırılmasını önemsiyoruz.

Afrika Birliği’nin ve bölgesel örgütlerin belir-
lenen ortak hedefler doğrultusunda, siyasal 
ve ekonomik bütünleşmenin sağlanmasında 
öncü rol oynamaya devam edeceklerine ina-
nıyorum. Afrika Birliği’nin temsil gücünün 
ötesinde, siyasi ağırlığının günden güne art-
masını ve üye ülkelerde ortaya çıkan sorun-
ların çözümünde oynadığı etkin rolü not edi-
yor ve memnuniyetle karşılıyoruz.

Afrika Birliği bütçesine son beş yılda yap-
makta olduğumuz, nakdi bütçe katkısını 
önümüzdeki yıllarda da devam ettireceği-
mizi belirtmek isterim. Terörizm, organize 
suçlar ve uyuşturucu ile mücadelenin yanı 
sıra; yoksulluk, eğitimsizlik ve salgın hasta-

lıklara karşı yürütülen çalışmalarda Afrika 
ülkeleriyle sonuç odaklı ve projelere dayalı 
güçlü bir işbirliğine hazır olduğumuzu tek-
raren vurgulamak istiyorum.

Kendilerini “Eğitim Gönüllüsü” 
Olarak Niteleyenlere Dikkat

Burada bir hususa da özellikle dikkatlerini-
zi çekmek isterim. Bazı Afrika ülkeleriyle, 
Türkiye arasına sivil toplum örgütü, ya da 
eğitim gönüllüsü maskesiyle, çeşitli tehlike-
li yapılanmaların nüfuz etmeye çalıştıkları-
nı görüyorum. Bunu da dikkatle izliyoruz. 
Faaliyet gösterdikleri hemen her ülkede, 
gizli yapılanma içine giren ve ajanlık faali-
yetleri artık daha da somutlaşan bu örgüt-
lere karşı, devlet ve hükümet başkanı dost-
larımızın daha hassas olacaklarını umuyo-
ruz. Eğitim ve insani yardım görüntüsü al-
tında, Türkiye dahil olmak üzere faaliyet 
gösterdikleri her ülkede ciddi tehdit teşkil 
eden bu örgüt veya örgütlere karşı, her tür-
lü bilgi paylaşımına ve ortak mücadeleye 
hazır olduğumuzu da burada özellikle vur-
gulamak isterim.

Değerli dostlar,

Bu ikinci zirvenin Türkiye ile Afrika ülkeleri 
arasında yeni bir dönüm noktası teşkil ede-
ceğine yürekten inanıyorum. 2019 yılındaki 
3. Zirve için İstanbul hazır. Orada sizlere ev 
sahipliği yapmak için sabırsızlanıyoruz.

Ben, zirvemizin başarılı geçmesini ümit edi-
yor, Türkiye-Afrika ortaklığının geleceği için 
en iyi dilek ve temennilerimi sunuyorum. 
Zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen ve 
katılan herkese özellikle teşekkür ediyor, 
şahsım, ülkem ve milletim adına sizleri en 
kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum.
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Sayın bakanlar, Sayın Genel Sekreter, ek-
selansları, çok değerli temsilciler, hanıme-
fendiler, beyefendiler, İslam İşbirliği Teşki-
latı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Ko-
mitesi, İSEDAK’ın 30’uncu Bakanlar Otu-
rumunu açarken, hepinizi sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum.

Esselamu aleyküm, ve rahmetullahi, ve be-
rekatüh. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi 
sizlere olsun. 

Tüm misafirlerimize, Türkiye’ye ve 
İstanbul’a hoş geldiniz diyorum.

İSEDAK Başkanı sıfatıyla ilk kez siz kıy-
metli misafirlerimizi ağırlamaktan ayrı bir 
heyecan duyduğumu da ifade etmek isti-
yorum. Şimdiye kadar faaliyetlerini hep 
yakından izlediğim ve Başbakanlığım sü-
recinde gereken her desteği vermeye çalış-
tığım İSEDAK çalışmalarını inşallah, 5 yıl 
süreyle birlikte ifa edeceğiz. Bu süre için-
de, İSEDAK’ın, ülkelerimiz için, halkları-

Sorunlarımızı Sadece Biz 
Kendimiz Çözebiliriz

30. İSEDAK Toplantısı Açılış Oturumu | İstanbul | 27 Kasım 2014 



Recep Tayyip ERDOĞAN

80

mız için, tüm insanlık için hayırlı adımlar 
atması, şahsımın da, inanıyorum ki tüm 
üyelerimizin de gayesi olacaktır. Niyeti-
miz hayr, inşallah, akıbet de hayr olacaktır. 
30’uncu toplantıyı açarken, Allah’tan, yo-
lumuzu, bahtımızı açık etmesini, gayretle-
rimizi hayra tebdil etmesini diliyor, bunun 
için dua ediyorum.

Değerli kardeşlerim, 

İslam ülkeleri, gerek ticaret gerek kalkın-
ma göstergeleri açısından son yıllarda 
önemli ilerlemeler kaydettiler. Son on yıl-
da dünya ticareti içerisinde İslam ülkele-
rinin payı yaklaşık yüzde 50 oranında art-
tı. Bu dönemde, iç ticaretimizde de çok 
önemli gelişmeler yaşandı ve İslam İşbirli-
ği Teşkilatı üyesi ülkeler arası ticaret yüz-
de 50’nin üzerinde bir artış kaydetti. Yine, 
2002-2012 yılları arasında, küresel reel bü-
yüme oranı ortalama yüzde 2,7 olarak ger-
çekleşmişken, İslam ülkeleri aynı dönem-
de ortalama yüzde 5,4 oranında büyüdü. 
Hiç kuşkusuz, bu ve benzeri rakamlar, eko-
nomik anlamda İslam ülkelerinin başarılı 
bir performans sergilediklerini gösteriyor-
lar.

Ancak, sizler de takdir edersiniz ki, ekono-
mik anlamda bu kadar iyi olan İslam ülke-
leri, insani ve siyasi manada tarihinin en 
büyük krizlerini de eş zamanlı olarak yaşı-
yor.

Değerli kardeşlerim,

Bazı üye ülkelerimiz, kişi başı milli gelirde, 
dünyada en üst sıralarda yer alırken, bir-
çok üye ülkemiz de ne yazık ki en alt sıra-

larda yer alıyor. 57 üye ülkemizden 21 ta-
nesi, Birleşmiş Milletler en az gelişmiş ül-
keler kategorisinde bulunuyor. Nihaye-
tinde hepimiz insanız. İnanın, bu tabloyu, 
kendi nefislerimize izah edebilmenin yolu 
yoktur. Ayrıca, hepimiz Bir Allah’a inanı-
yor, Hesap Günü’ne iman ediyoruz. Kendi-
mize, nefsimize, vicdanımıza izah edebil-
sek bile, böyle bir gelir uçurumunu, hesap 
gününde, o yüce mahkemede izah edebil-
menin asla ve asla yolu yoktur.

Hepimiz, günde birkaç hurma ile açlığını 
bastıran bir Peygamberin ümmetiyiz. He-
pimiz, kendisi aç olduğu halde, ailesi, to-
runları aç olduğu halde, hediye edilen bir-
kaç hurmayı komşularına, kardeşlerine he-
diye eden, yani paylaşan, hayatı boyunca 
sofradan, bir tek kez olsun bile tam doy-
madan kalkan bir Nebi’nin takipçileriyiz. 
Komşusu açken tok yatanı uyaran, hem de 
çok ağır şekilde uyaran bir Rehberin arka-
sından gidiyoruz. Kardeşliğin ve paylaşma-
nın dini İslam’ın mensupları olarak, mev-
cut manzarayı izah edebilmenin ve meşru-
laştırabilmenin yolu olmadığını hepiniz, 
hepimiz çok çok iyi biliyoruz.

İslam Coğrafyası, Gözyaşı ve 
Çatışmayla Anılır Hale Geldi

Kardeşlerim, 

Mesele sadece yoksulluk, sadece gelir dağı-
lımındaki adaletsizlik de değil. İslam coğ-
rafyası, tarihinde hiç olmadığı kadar, kan-
la, acıyla, gözyaşı ve çatışmayla anılır hale 
gelmiş durumda.  Hemen her gün, farklı 
ülkelerde, bir, hatta birkaç tane Kerbela’ya 
şahit oluyoruz.  Her gün kardeşlerimiz can 
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veriyor. Hergün, çocuklarımız ölüyor, ço-
cuklarımız yetim, öksüz kalıyor.

En emin yerler olması gereken camileri-
miz, mescitlerimiz, türbelerimiz, ne ya-
zık ki, yine bizzat Müslüman olduğunu 
iddia edenler tarafından alçakça, barbar-
ca, vahşice katliam mekânlarına dönüştü-
rülüyor. Kendi camilerimizi, kendilerini 
Müslüman diye tanıtan canilerden emin 
hale getiremediğimiz için, işte, en kutsal 
mekânlarımızdan biri, Mescid-i Aksa, göz-
lerimizin önünde, barbarların postallarıy-
la çiğnenebiliyor.

Kardeşlerim,

Bizler, inanın, gerek içimizdeki sorunları, 
gerek, dışardan gelen saldırıları durdura-
cak; hem coğrafyamızda, hem yeryüzün-
de barışı kalıcı şekilde tesis edecek güce sa-
hibiz. Eğer istenirse, Irak’ta akan kanı dur-
durmak mümkün olabilir. Eğer arzu edilir-
se, Suriye’de çocukların ölmesinin önüne 
geçilebilir. Eğer birlik olunursa, eğer birlik-
te hareket edilirse, neredeyse bir asırdır de-
vam eden Filistin’in yalnızlığı ayıbına der-
hal son verilebilir.

Bizim sorunlarımızı, dışardan birileri ge-
lip çözmeyecek; bizim sorunlarımızı sade-
ce ve sadece biz çözebiliriz. Bakın açık açık 
söylüyorum: Dışardan gelenler, İslam coğ-
rafyasının petrolünü seviyorlar, altınlarını, 
elmaslarını seviyorlar, ucuz iş gücünü se-
viyorlar, çatışmalarını, kavgalarını, anlaş-
mazlıklarını seviyorlar. Evet, dışarıdan ge-
lenler, yüzümüze dost gibi görünenler, bi-
zim ölümüzü, bizim çocuklarımızın ölüsü-
nü seviyorlar.

Buna daha ne kadar seyirci kalacağız? Buna 
daha ne kadar sabredecek, daha ne kadar ta-
hammül edeceğiz? Bu acı manzara karşısın-
da, daha ne kadar mazeretlere sığınacağız?

Soruyorum: Şii olmak, Suriye’de öldürülen 
çocukları, Suriye’de katledilen 300 bin ma-
sumu, yerinden edilen 7 milyon insanı sey-
retmeye bahane olabilir mi? Yine soruyo-
rum: Sünni olmak,  türbelere yapılan saldı-
rıları, terör örgütlerini, seçilmiş yöneticile-
rin darbeyle görevden uzaklaştırılmasını, 
hakkını arayanların sokakta vurulmasını 
meşrulaştırabilir mi?

Bütün kalbimle, bütün samimiyetimle, İs-
lam coğrafyasının tamamına, hangi mez-
hepten olursa olsun tüm Müslüman kar-
deşlerime bir çağrı, bir davet yapıyorum: 
Ne olur, şöyle kenara çekilelim ve manza-
raya bir bakalım. Kim kazanıyor, kim kay-
bediyor? Ölümlerden kazanan kim? Çatış-
malardan kazanan kim? Aramızda var olan 
sorunlardan kazanç sağlayan kim? Eğer bu 
soruların cevaplarını verebilirsek, o cevap-
ların gereğini yerine getirmek için bir kü-
çük adım dahi atabilirsek, işte o zaman, çö-
zümün fitili tutuşturulmuş demektir.

Kardeşlerim, 

Birinci Dünya Savaşı’nın 100’üncü yıldö-
nümüne dikkat çektiğim için, İslam coğ-
rafyasında kurgulanan siyasete dikkat çek-
tiğim için, Batı medyası tarafından en ağır 
eleştiri ve hakaretlerin hedefi yapıldım. 
Daha 2 hafta önce, Latin Amerika Dini 
Önderler Zirvesi’nde, Amerika Kıtası’na, 
Kolomb’dan önce Müslümanların ulaştığı-
nı söylediğim, bilimsel gerçeklere dayanan 
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bu tezi sadece tekrar ettiğim için, Batı med-
yası tarafından, aynı zamanda maalesef 
içimizdeki yabancılaşmış kompleksliler ta-
rafından hedef yapıldım.

Müslümanlara, ayrım yapmaksızın terö-
rist yaftasını yakıştıranlar, İslamofobi ko-
nusundaki uyarılarımızı dikkate almıyor-
lar. Müslümanlara, hiç tereddüt etmeden 
‘geri’ yaftasını yakıştıranlar, ırkçılık konu-
sunda, adaletsizlik, çifte standart konusun-
da uyarılarımızı duymazdan geliyorlar.

Bizim sormamızı istemiyorlar. Bizim sor-
guluyor olmamızı istemiyorlar. Bizim, tari-
hi gerçekleri, medeniyet tarihini, bilim ta-
rihini, siyasi, askeri, ilmi tarihi hatırlatma-
mızdan çok ama çok rahatsız oluyorlar. Bi-
zim, dünyanın tamamında, din, dil, ırk ay-
rımı yapmaksızın, yoksulların hakkını sa-
vunmamızdan, dayanışmadan, barıştan 
söz etmemizden dahi rahatsız oluyorlar.

Müslümanlar, Terörün, Irkçılığın, 
Antisemitizmin Yanında Duramaz

Onlar, adaletsizlik üstüne kurdukları ikti-
sadi sistemin gereği neyse, inanın, onu ya-
pıyorlar. Ama biz, ne onlara, ne de kendi-
mize, böyle bir ayrımcılığı asla reva göre-
meyiz. Biz, petrol uğruna, elmas, altın uğ-
runa, enerji yolları uğruna, bitmek tüken-
mek bilmeyen hırs uğruna, canlara, hatta 
ve hatta çocuklara kıyanlardan olamayız.

Biz, terörün tarafında duramayız, hoşgörü-
süzlüğün, ibadethanelere saldırının, ırkçı-
lığın, antisemitizmin yanında duramayız. 
Biz, onlara karşı da, birbirimize karşı da, 
kıyıcı ve kırıcı olamayız.

Kardeşlerim, 

İslam coğrafyasının yaşadığı acılardan 
daha acı olan, inanın, süregelen manasız 
ihtilaflardır. Yaşadığımız trajediden daha 
ağır olan, tepkisizliktir, suskunluktur, an-
lamsız mazeretlere sığınmaktır. Dünyada, 
kendimize geçerli mazeretler bulabiliriz; 
ama inanın, hesap gününde, bütün o ma-
zeretler geçersiz olacaktır. Iraklı, Filistinli, 
Suriyeli masum çocukların elleri, katilleri 
kadar, o katillerin sırtını sıvazlayan, hatta o 
katillere susanların da yakasında olacaktır.

Bu toplantı vesilesiyle tekrar hatırlatmak, 
tekrar vurgulamak isterim: Türkiye olarak, 
hiçbir ülkenin toprak bütünlüğüne, iç barı-
şına, iç işlerine, siyasetine yönelik bir niye-
timiz asla ve asla yoktur. Avrupa Birliği’ne 
üye olmaya çalışan, yönü Batı’ya dönük, 
ama on yıllardır ihmal ettiği kardeşleriy-
le hasretle kucaklaşmak arzusundaki bir 
ülkeyiz. Bölgemizdeki hiçbir meseleye, çı-
kar nazarı ile bakmıyoruz. Tıpkı sizler gibi, 
bizler de, bölgemizdeki her meseleye, insa-
ni nazarla, İslami nazarla bakıyoruz.

Kardeşlerim,  

Tarihinin en talihsiz günlerini yaşayan 
İslam Coğrafyasında, krizlerden çıkışın 
yegâne şartı, birliktir, dayanışmadır, itti-
faktır.  İnanın, her ne mesele varsa çözeriz. 
İnanın, her sorunun üstesinden geliriz.  Ye-
ter ki, bir olalım. Yeter ki beraber olalım. 
Yeter ki, Kur’an-ı Kerim’in emrettiği gibi, 
Allah’ın ipine sımsıkı sarılalım ve birbiri-
mize kardeş olalım. 
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Kimin ne şahsi meselesi varsa, kimin ne 
mezhebi meselesi, hatta ulusal çıkarı var-
sa, bunu bir kenara bırakmalı, bölgenin ba-
rışı, istikrarı, refahı için çaba harcamalıdır.

Dikkatinizi çekiyorum, İslam İşbirliği Teş-
kilatı, 57 üye ülke ve 5 gözlemci ülkeyle, 
Birleşmiş Milletler’den sonra, dünyada üye 
sayısı en çok olan örgüttür. Birleşmiş Mil-
letler, çocuklarımızın akan kanına seyirci 
kalırken, İslam İşbirliği Teşkilatı da buna 
seyirci kalamaz. Gerek İslam İşbirliği Teş-
kilatı ile, gerek İSEDAK ile, diğer komite-
lerle, kurumlarımız, sivil toplum örgütleri-
miz, üniversitelerimizle, dünya barışı adı-
na farklılık oluşturabilecek güçteyiz. Dün-
ya bilimine yeniden büyük katkılar suna-
biliriz. Dünya barışına, dünya siyasetine 
daha büyük katkılar sunabiliriz. Sadece 
coğrafyamızda değil, yeryüzündeki her ça-
tışmaya müdahale edebilir, her mazlumun, 
her yoksulun elinden tutabiliriz.

Küresel ekonomiye zaten büyük katkılar 
sunuyoruz, ama, küresel ekonomiye istika-
met de çizebiliriz. Hamdolsun, bunları ya-
pacak gücümüz, birikimimiz, tecrübemiz, 
potansiyelimiz var. Tek ihtiyacımız olan 
ittifaktır, birliktir, kardeşlik hukukunun 
gereğini yerine getirmektir. İşte, İSDEAK 
30’uncu toplantısının, bu yeni ittifak an-
layışı için bir başlangıç olması, açıkçası en 
büyük arzumuzdur.

Değerli kardeşlerim, 

Uygulamasına geçen yıl başladığımız İSE-
DAK Stratejisi, üye ülkelerin aktif rol aldığı 
bir çalışma yöntemi öngörüyor. Stratejinin 
ilke ve hedeflerinin hayata geçirilmesinde 

üye ülkelerimizin ilgili kurumlarının sü-
rükleyici olmalarını bekliyoruz.    

Bu vesileyle, buradan siz değerli kardeş-
lerime şu çağrıda bulunmak istiyorum.  
Tüm İSEDAK çalışmalarına, özellikle te-
mel işbirliği alanlarında oluşturulan çalış-
ma gruplarına lütfen, aktif katılım sağlaya-
lım. İlgili tüm bakanlıklarımızı İSEDAK ça-
lışmalarına etkin bir şekilde dahil edelim. 

Tercihli Ticaret Sistemi Bir An 
Evvel Yürürlüğe Girmeli

Değerli temsilciler,

Malumunuz olduğu üzere, İSEDAK’ın tica-
ret alanındaki en önemli projesi olan İslam 
İşbirliği Teşkilatı Tercihli Ticaret Sistemi, 
yaklaşık yirmi yıldan bu yana uygulamaya 
geçmeyi bekliyor. 2011 yılında yasal zemi-
ni tamamlanmış olan Tercihli Ticaret Sis-
teminin yürürlüğe girmesi için, ilgili üye 
ülkelerimiz tarafından atılması gereken sa-
dece birkaç adım bulunuyor. Bu vesileyle, 
tüm ilgili ülkelere buradan çağrıda buluna-
rak, Tercihli Ticaret Sisteminin bir an ev-
vel yürürlüğe girmesi için gerekli adımları 
atmalarını istirham ediyorum.

İSEDAK’ın ticaret alanındaki en önemli 
projelerinden bir diğeri de İslam Ülkeleri 
Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’dür. Bu 
enstitünün kurumsal altyapısını tamam-
lamış olmasından ve üye sayısının her ge-
çen gün artmasından duyduğum memnu-
niyeti ifade ediyor ve tüm üye ülkelerimi-
zin kıymetli desteklerini sürdürmelerini 
bekliyorum.
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Ticaretle ilgili bir diğer önemli husus da 
İSEDAK’ın ilk yıllarından beri büyük önem 
verdiği ticaret finansmanıdır. Ticaret fi-
nansmanı İslam İşbirliği Teşkilatı içi tica-
retin, 15 yıl önceki yüzde 10 seviyesinden, 
2013 itibarıyla yüzde 18’in üzerine çıkma-
sında önemli bir rol oynamıştır. 

İslam Kalkınma Bankası Grubu bünyesin-
de çalışmalarını sürdüren İslam Uluslara-
rası Ticaret Finansmanı Şirketinin sağladı-
ğı ticaret finansmanı ciddi boyutlara ulaş-
mıştır. Bu her iki kurumu da, yoğun gayret-
lerinden dolayı tebrik ediyor ve kendileri-
ne teşekkür ediyorum. 

İSEDAK bünyesinde Mali İşbirliği alanın-
da, gerek sektör temsilcilerinin gerek üye 
ülke kurumlarının aktif katılım sağladığı 
çok önemli çalışmalar bulunuyor. Menkul 
Kıymetler Borsaları Forumu, İSEDAK Ser-
maye Piyasaları Düzenleyici Kurumları Fo-
rumu ve Merkez Bankaları ve Para Otori-
teleri Toplantıları son derece başarılı şe-
kilde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Menkul 
Kıymetler Borsaları Forumu altında yürü-
tülen çalışmaların önemli bir neticesi olan 
İSEDAK Borsa Endeksi’nin, önümüzdeki 
dönemde üye ülkelerimize gerçekleşecek 
sermaye akımlarına önemli katkılar yapa-
cağını düşünüyorum. Tüm üye ülke ve il-
gili kuruluşlarımıza, bu endeksin aktif bir 
yatırım aracı haline gelmesi için gereken 
çabayı göstermeleri çağrısında bulunuyo-
rum.   

Değerli kardeşlerim, 

İSEDAK’ın 30’uncu yılı münasebetiyle, bu 
yılki toplantımızda panel, özel oturum ve 

sergiler gibi bir dizi özel etkinlik gerçekleş-
tiriyoruz. Siz kıymetli bakanlarımızın ve 
delegelerimizin, çok yararlı olacağını dü-
şündüğüm bu etkinliklere aktif olarak ka-
tılacağını umuyorum.

MÜSİAD tarafından düzenlenen 15’inci 
Uluslararası Fuar’ın özellikle ilginizi çe-
keceğini umuyor, mutlaka ziyaret etme-
nizi sizlere tavsiye ediyorum. MÜSİAD ve 
DEİK’in Uluslararası İş Forumları, inanı-
yorum ki, İSEDAK Zirvemizi daha da renk-
lendirecektir. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ve İslam Kalkınma Bankası’nın or-
taklaşa düzenlediği Filistin İş Forumu ve 
Filistin Ürünleri Sergisi de yine ilgi ve ala-
kanızı bekliyor.

Ben, sözlerime son verirken, bir kez daha 
İSEDAK 30’uncu Toplantısının hayırlara 
vesile olmasını Rabbim’den niyaz ediyo-
rum.

30 yıl süresince İSEDAK çalışmalarına ak-
tif katkı veren değerli bakanlarımıza, dele-
gelerimize, akademik çalışmalarıyla işbir-
liğimizin derinleşmesine katkı sağlayan 
ilim camiasına ve ilgili kuruluşlarımıza 
buradan özel takdir ve teşekkürlerimi sun-
mak istiyorum.    

Sizleri ülkemizde, güzel İstanbul şehrimiz-
de ağırlamaktan duyduğumuz memnuni-
yeti bir kez daha ifade ediyor, İSEDAK ça-
lışmalarının ülkelerimize, halklarımıza ve 
tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Majesteleri Prens, değerli eşbaşkanlar, kıy-
metli misafirler, hanımefendiler, beyefen-
diler, sizleri en kalbi muhabbetlerimle se-
lamlıyorum.

Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu’nun 4’üncü 
toplantısına İstanbul’da evsahipliği yapıyor 
olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 

Edinburg’da geçen yıl düzenlenen Foru-
mun başarıyla icra edilmesinde büyük kat-
kısı olan, Majesteleri York Dükü’ne bugün 

aramızda olması hasebiyle teşekkür ediyo-
rum.

Forumun düzenlenmesine katkıda bulu-
nan, emeği geçen herkese değerli çabaları 
ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum.

Tatlıdil Forumu’nu, değerli dostum Baş-
bakan Cameron ile yaklaşık 4 yıl önce iki 
ülke halklarını daha da yakınlaştırma ama-
cıyla başlatmıştık. Dört yılın ardından bu-
gün burada gördüğümüz samimi atmosfer 

Türkiye’nin AB Üyeliği Avrupa’ya 
Dinamizm Kazandıracak

Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu | İstanbul | 29 Kasım 2014 
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ve yakın temas, Forum’un ne derece başarı-
ya ulaştığını gösteriyor. 

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları, son 
derece dinamik, son derece canlı ve aktif 
bir karaktere sahiptir. Bilhassa son 12 yıl-
da gerçekleştirilen reformlarla, sivil top-
lum kuruluşlarımızın çok daha başarılı ça-
lışmalara imza attığını özellikle belirtmek 
istiyorum. Köklü geleneklere sahip iki ül-
kenin, sivil toplum alanındaki birikimleri-
ni de samimiyetle paylaşacaklarına, işbirli-
ğini çeşitlendirerek daha da ileriye taşıya-
caklarına eminim. Bu Forum vesilesiyle, 
iki ülke halkları arasındaki irtibat inşallah 
çok daha sağlıklı ve güçlü bir temele otura-
cak, farklı alanları da içine alarak daha da 
zenginleşecektir.

Kıymetli misafirler,

Gerek Türkiye gerekse Birleşik Krallık kök-
lü bir medeniyete, güçlü bir devlet gelene-
ğine, kendine özgü küresel bir siyaset viz-
yonuna sahip. Küresel ve bölgesel konular-
da, istikrarlı, yapıcı ve sonuç alıcı adımla-
rın atılması için iki ülkenin çok yoğun bir 
işbirliği içinde olması gerekiyor. Bilhassa, 
dünyada barışın, istikrarın, demokrasinin 
korunmasında, stratejik işbirliğimizin ha-
yati önemi bulunuyor. 

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki mü-
nasebetlerin tarihi derinliği ve birikimi, iş-
birliğimizin en sağlam temelini teşkil edi-
yor. Stratejik ortaklığımızı geliştiren alan-
ların başında hiç kuşkusuz ekonomik ve ti-
cari ilişkilerimiz geliyor. Dünyanın en bü-
yük dış yatırımcıları arasında bulunan Bir-
leşik Krallık, halihazırda ülkemizdeki en 

öne çıkan yatırımcılardan birisidir. Ülke-
mizde faaliyet gösteren 2 bin 700’ün üze-
rindeki İngiliz sermayeli firma, bu sahada-
ki bağların gücünü ortaya koyuyor. Bizler 
Birleşik Krallık ile 2009 yılına ait ikili tica-
ret hacmimizi 2015 yılı itibariyle iki katı-
na, yani 19 milyar dolar seviyesine yükselt-
me hedefi doğrultusunda, iş çevrelerimizi 
desteklemeye devam edeceğiz. 

2023’te En Büyük 10 Ekonomiden 
Biri Olmayı Hedefliyoruz

2023 hedeflerimiz arasında dünyanın en 
büyük 10 ekonomisinden biri olmayı he-
defliyoruz. Bu amacımızı gerçekleştirmek 
için de var gücümüzle, kararlı bir şekilde 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu nokta-
da Birleşik Krallık ile ekonomik ve ticari iş-
birliğimize büyük önem verdiğimizi, çok 
daha yakın çalışmayı arzu ettiğimizi vur-
gulamak isterim.

Türk inşaat ve müteahhitlik firmaları, dün-
yanın dört bir tarafında çok büyük proje-
lere, önemli başarılara imza atıyorlar. Bir-
leşik Krallık’ın da bilhassa mühendislik ve 
mimarlık alanında ciddi bilgisi ve birikimi 
bulunuyor. Bu alanda el ele vererek, tec-
rübe ve deneyimlerimizi paylaşarak, bera-
ber yeni ortaklıklar tesis edebileceğimize 
inanıyorum. Önümüzdeki dönemde gerek 
Türkiye’de gerek üçüncü ülkelerde Türk ve 
İngiliz firmalarının daha fazla ortak proje-
de ve girişimde yer almasını bekliyoruz.

Değerli konuklar,

2008-2009 yıllarında tüm dünyayı etki-
si altına alan küresel krizin olumsuz etki-
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lerinin Avrupa’da halen devam ettiğini gö-
rüyoruz. Her ne kadar bu yıl belirli bir to-
parlanma yaşansa da, kaydedilen gelişme-
ler son derece kırılgandır. Kamu borcu ile 
işsizlik oranının yüksekliği ve finans sektö-
rü ile ilgili sorunlar bu kırılganlığı daha ar-
tırıyor. 

Avrupa genelinde giderek yaşlanan nüfus 
ile bunun sosyal güvenlik sistemi üzerine 
getirdiği yükün etkilerinin uzun vadede de 
devam edeceği görülüyor. Bu konjonktüre 
rağmen, Türkiye’de son 12 yıl içinde eko-
nomik açıdan büyük bir dönüşüm yaşan-
mıştır. Türkiye olarak, 2001 yılında ülke-
mizde yaşanan krizden gerekli dersi çıka-
rarak, 2002’den itibaren ekonomimizi sağ-
lam ve sarsılmaz bir yapıya kavuşturma-
nın mücadelesini verdik.

Birçok Avrupa ülkesinden farklı olarak, 
bankacılık sektörümüzün alt yapısını güç-
lendirerek, bütçe açığımızı düşürerek, dü-
şük borç stoku ve sağlam bir finans yapı-
sıyla krizi karşıladık. Nitekim bu çaba-
larımızın meyvesini de kriz döneminde 
alma imkânı bulduk. Krizin olumsuz et-
kilerinden en az etkilenen ülkelerden biri 
Türkiye’dir. Ağır kriz döneminde dahi eko-
nomimizdeki büyüme ve milli gelirimizde-
ki artış devam etti. 

Bu bakımdan 2015 yılında sürdüreceği-
miz G-20 dönem başkanlığımızın son de-
rece önemli ve anlamlı olduğuna inanıyo-
rum. Türkiye dönem başkanlığı sürecin-
de önceki dönemlerde başlatılan, finans 
sektörünün regülasyonu, yatırımların fi-
nansmanı ve iklim değişikliği alanlarında-
ki önemli uygulamaları devam ettirecektir. 

KOBİ’lerin istihdam ve ekonomik kalkın-
ma açısından oynadığı kritik rolü göz önü-
ne alarak onları destekleyecek, teşvik ede-
ceğiz. G-20 Dönem Başkanlığımız sırasın-
da en az gelişmiş ülkelere sağlanacak des-
tek konusunu da gündeme getireceğiz. 

G 20 Dönem Başkanlığımız 
Sırasında İngiltere’ye Diyalog 
Halinde Olacağız

Genel bütçe kesintilerine rağmen uluslara-
rası kalkınma yardımlarında herhangi bir 
kesintiye gitmeyen Birleşik Krallık ile bu 
bağlamda da görüş birliği içindeyiz. Dö-
nem başkanlığımız sırasında Birleşik Kral-
lık ile yakın diyalog ve istişare halinde ol-
mayı arzu ettiğimizi özellikle ifade etmek 
isterim.

Gerek ikili ilişkilerimizin ulaştığı aşama 
gerek yürütülen başarılı kamu diploma-
sisi sayesinde, iki ülke arasındaki irtiba-
tın halklar düzeyinde de arttığını görüyo-
ruz. Birleşik Krallık’tan her yıl 2,5 milyon 
turisti ülkemizde misafir ediyoruz. Ayrıca 
51 bin İngiliz vatandaşı Türkiye’yi ikinci 
vatanları olarak seçerken, 400 bin civarın-
da insanımız da Birleşik Krallık’ta yaşıyor. 
Önümüzdeki dönemde, ekonomik ve tica-
ri ilişkilerimizin yanında insani bağlarımı-
zın da güçlenmeye devam edeceğine, yaka-
lanan bu ivmenin sürdürüleceğine inanı-
yorum.

Değerli konuklar, 

Türkiye, tarihi, coğrafi ve kültürel bakım-
dan Avrupa’nın doğal ve vazgeçilmez bir 
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parçasıdır.  Avrupa Birliği’ne tam üyeliği, 
ülkemizin stratejik bir hedefi olarak görü-
yor, yaklaşık 50 yıldır bunun mücadelesini 
veriyoruz. Bu süreçte gerçekten çok önem-
li reformları hayata geçirdik, temel hak ve 
özgürlükler ile demokrasimizin güçlendi-
rilmesi noktasında ciddi adımlar attık. Biz 
bu reform sürecini, çeşitli ülkelerin siyasi 
engellemelerine rağmen, hız kesmeden 
aynı kararlıkla devam ettireceğiz.

Bu noktada, AB üyeliğimizin önündeki si-
yasi engellerin aşılması ve halkımızın bu 
süreç ile ilgili motivasyonunun yeniden 
canlandırılması önem taşıyor. Türkiye’nin 
AB üyeliği, ülkemize katkılarının yanın-
da, Avrupa’nın da ihtiyacı olan dinamizmi, 
kültürel çoğulculuğu ve hoşgörü iklimi-
ni yeşertecektir. Birleşik Krallık’ın Avrupa 
Birliği üyeliğimiz için gösterdiği tutumu 
her zaman takdir ettiğimizi, verilen deste-
ğe müteşekkir olduğumuzu belirtmek iste-
rim.

Değerli misafirler,

Birinci Dünya Savaşı’nın 100’üncü yılında, 
savaşın yol açtığı yıkımlar, acılar, sorunlar 
hala bölgemizde etkisini canlı bir şekilde 
sürdürüyor. Maalesef Birinci Dünya Sava-
şı meseleleri çözmemiş, sadece ertelemiş-
tir. Bugün bölgemizdeki etnik, mezhebi ve 
dini çatışmaların en önemli nedenlerin-
den birini, Birinci Dünya Savaşı’nın bırak-
tığı bu acı miras oluşturuyor.

Türkiye, hem coğrafi hem de kültürel ola-
rak bu bölgede yaşanan çatışmalardan ve 
krizlerden en fazla etkilenen ülkelerin ba-
şında yer alıyor. Bugün 1,8 milyon Suriye-

li mülteciye, on binlerce Iraklıya hiçbir ay-
rım gözetmeden ev sahipliği yapıyor, eği-
timden sağlığa her türlü ihtiyaçları ile ilgi-
leniyoruz. Bölgenin kaderi aynı zamanda 
bizim de kaderimizdir. 

Bölgedeki kanın, çatışmanın durması her 
türlü menfaatin, her türlü hesabın üze-
rindedir.  Bölgemizde kader birliği ettiği-
miz kardeşlerimizin, onurlu, demokratik 
bir hayat özleminin artık acilen hayat bul-
masını arzu ediyoruz. Suriye’deki rejimin 
sırf kendi ikbali, kendi iktidarını sürdür-
me adına bölgeyi, kendi vatandaşını ateşe 
atmasına müsaade edilmemelidir. 

Uluslararası Toplum, Suriye’de 
Daha Çok İnisiyatif Almalı

Uluslararası toplumun yaklaşık 4 yıldır 
Suriye’de, Irak’ta yaşanan acılara sessiz 
kalması, kararsız tutum içinde olması, ma-
alesef durumu daha da zorlaştırıyor. Bu ve-
sileyle yaklaşık 4 yıldır yaptığımız çağrı-
yı tekrarlamak istiyorum. Bölgedeki çatış-
maların bir an önce durması, akan gözyaşı-
nın dinmesi ve daha fazla insani trajedinin 
yaşanmaması için, BM Güvenlik Konseyi 
başta olmak üzere tüm uluslararası toplu-
mu, daha fazla inisiyatif almaya davet edi-
yoruz.

Kıymetli misafirler, 

Bölgemizdeki istikrarsızlık ve çatışma or-
tamının, sadece bölgeyi değil tüm dünya-
yı olumsuz bir şekilde etkilediğine şahit 
oluyoruz. Şiddeti ve terörü yöntem olarak 
belirleyen radikal grupların, mevcut çatış-
ma ortamından ve sorunlardan beslendi-
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ğini, bunları istismar ettiğini görüyoruz. 
DEAŞ terör örgütü, nasıl bölgenin gelece-
ği için bir tehdit ise uluslararası güvenlik 
ve istikrar için de aynı derecede tehdittir. 
DEAŞ, esasında bizim medeniyetimize yö-
nelik bir tehdittir. Aynı şekilde PKK terör 
örgütü sadece ülkemize değil, tüm bölge-
ye yönelik bir tehdittir. Askeri mücadele 
kadar, siyasi ve ekonomik boyutlarıyla bir-
likte topyekûn mücadelenin esas alınma-
sı şarttır. Türkiye, yanıbaşındaki bu tehdit-
lerle mücadele noktasında kararlıdır. Aynı 
mücadele azmini, aynı kararlılığı, terör ör-
gütleri arasında ayrıma gitmeden, bizler 
de uluslararası toplumdan bekliyoruz. 

Kıymetli misafirler,

Bölgesel ve uluslararası birçok sorunun çö-
zümünde benzer yaklaşımlara sahip oldu-
ğumuz Birleşik Krallık ile gerek bölgesel 
gerekse küresel sorunların çözümünde be-
raber çalışmayı arzu ediyoruz. Bu, yalnızca 
ikili ilişkilerimiz için değil, zor bir dönem-
den geçen ülke ve bölgelerin halkları açı-
sından da önemli ve değerlidir.

Ortak siyasi irade ve iki ülke halkının bek-
lentileri doğrultusunda, işbirliğimizi daha 
da derinleştirerek ileriye taşıyacağımıza 
inanıyorum. Bu noktada Tatlıdil Forumu, 
ülkelerimizin birbirine daha da yakınlaş-
ması, küresel meselelerin çözüme kavuş-
turulmasında iyi bir platform teşkil ediyor. 
Forum’un bugünlere taşınmasında emeği 
geçenlere şükranlarımı sunuyor, herkesi 
sevgiyle saygıyla selamlıyorum.  
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Değerli misafirler, Türkiye Petrolleri aile-
sinin kıymetli mensupları, sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor, ülkemizin güzi-
de kuruluşlarından Türkiye Petrolleri’nin 
60. Kuruluş Yıl Dönümünün hayırlı olma-
sını Allah’tan temenni ediyorum.

Türkiye Petrolleri’nin kurulduğu 1954 yı-
lından bugüne kadar -demek ki Türkiye 
petrolleri ile yaşıtım- bu kuruluşa emek 
veren, hizmet veren herkesi tebrik ediyo-
rum. Ebediyete irtihal etmiş olanlara da 
Allah’tan rahmet diliyorum.

Bugün de ülke içinde ve uluslararası alan-
da petrol ve doğalgaz arama ve üretim ça-
lışmalarını başarıyla sürdüren Türkiye 
Petrolleri’nin Genel Müdürü’nden sahada-
ki işçisine kadar tüm mensuplarını kutlu-
yorum.

Değerli arkadaşlar,

Bilindiği gibi, Türkiye petrol ve doğalgaz 
zengini bir ülke değil. Çevremizdeki ülke-
lerde zengin hidrokarbon yatakları olma-
sına rağmen, ülkemiz bu konuda maalesef 

Kıbrıs’ın Enerji Kaynakları, 
Ada’daki İki Tarafın da Hakkıdır

Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Stratejileri Sempozyumu Galası
Ankara | 10 Aralık 2014 
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aynı imkâna sahip bulunmuyor. Ama öte 
yandan bakıyoruz, petrol ve doğalgaz zen-
gini ülkelerin neredeyse birçoğunda huzur 
yok, refah yok. Yaşanan istikrarsızlıkların 
ve savaşların temelinde, sahip olunan pet-
rol ve doğalgaz rezervlerinin yattığını gö-
rüyoruz. Aslında zenginliğin kaynağı ol-
ması gereken petrol ve doğalgaz, acının ve 
yıkımın sebebi haline dönüştürülüyor. Biz 
enerjiye asla bu şekilde yaklaşmadık. Tür-
kiye için aslolan bu kaynakların toplumun 
tamamının refahına ve mutluluğuna katkı 
sağlayacak şekilde kullanılmasıdır. Öncü-
lük ettiğimiz veya ortak olduğumuz proje-
lerde de bunu ispatladığımıza inanıyorum. 
Bu anlayışla sınırlarımız içinde var olan re-
zervleri ekonomiye kazandırmak ve yeni 
rezervler bulmak için bilhassa son 12 yıl-
dır yoğun bir çaba içerisindeyiz.

Türkiye Petrolleri ve özel sektör kuruluş-
ları vasıtasıyla, petrol ve doğalgaz yurt içi 
arama yatırımlarımız, 2002 yılına oranla 
çok daha büyük oranda arttı. 2002 yılında 
52 bin metre olan sondaj rakamı, 2013 yı-
lında 305 bin metreye ulaştı. Bu yılsonun-
da da 339 bin metreye ulaşmayı hedefli-
yoruz. Sektörün son 12 yılda ulaştığı eko-
nomik büyüklük, yaklaşık 30 milyar do-
lardır. Bu alanda milli şirketimiz Türkiye 
Petrolleri’nin yanında, yerli ve yabancı pek 
çok firma da faaliyet gösteriyor.

Yerli Firmalarımız, TPAO’nun 
Tecrübesinden İstifade Ediyor

Türkiye Petrolleri’nin (TPAO) 60 yıllık tec-
rübesinden, bilhassa yerli firmalarımızın 
çok istifade ettiklerini görüyoruz. Halen ül-
kemizin birçok yerinde özel firmalarımız, 

petrol arama ve üretimi yapıyorlar. Her 
alanda olduğu gibi, petrol arama ve üreti-
mi konusunda da özel sektörün birikimi-
ni ve dinamizmini ekonomimize kazandır-
mış olmanın memnuniyeti içindeyiz.

Değerli dostlar,

Enerji sektörü, ülkemiz dış politikasında 
da önemli yere sahip. Türkiye artık sadece 
kendi topraklarında değil; Azerbaycan’dan 
tutun Irak’a, Afganistan’dan Kazakistan’a, 
Rusya’dan Kırgızistan’a, Libya’ya, KKTC’ye, 
Kolombiya’ya varıncaya kadar dünya-
nın her yerinde petrol arıyor. Özellikle 
Kıbrıs’ın güneyindeki son dönemdeki ge-
lişmeler, hiçbir zaman dışında kalacağımız 
bir gelişme değildir. Şu anda Barbaros Hay-
rettin Paşa Gemisi orada da dolaşıyor. Gü-
ney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan, 
eğer burada kendilerine yaptığımız uyarı-
yı dikkate almadıkları sürece, biz de orada-
ki çalışmalarımızı aynı şekilde devam etti-
receğiz.

Zira, münhasır ekonomik bölgedeki tüm 
çalışmalarda Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin 
hakkı vardır. Eşit miktarda hakkı vardır ve 
bu hak, hukuka dayalıdır. Sonuna kadar, 
bu hakkın da her zaman savunucusu ola-
cağımızı ifade etmek istiyorum.

Hamdolsun, artık petrol aramalarını ken-
di gemilerimizle yapıyoruz. Bir müddet 
sonra, sondaj çalışmalarını da yine ken-
di platformlarımızda yapacak hale gelece-
ğiz. 2 yıl önce faaliyete aldığımız Barbaros 
Hayrettin Paşa Sismik Arama Gemimizle, 
Karadeniz’de sismik aramalar gerçekleştir-
dik. Şimdi bu gemimiz, Kıbrıs’ın güneydo-
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ğusunda arama çalışmalarına devam edi-
yor. Bu vesileyle Kıbrıs Adası’nın enerji 
kaynaklarında, Ada’daki iki tarafın da hak-
kı olduğunu bir kez daha kendilerine hatır-
latmak istiyorum. Biz, başından beri ulus-
lararası hukuk kuralları çerçevesinde, bu 
işin çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. 

Diğer yandan, uzun bir müzakere süreci-
nin ardından, Irak’ın kuzeyindeki kaynak-
ların Ceyhan üzerinden uluslararası piya-
saya sevk edilmesi konusunda önemli bir 
aşamaya geldik. Bağdat ve Erbil’in de üze-
rinde anlaştığı bu mekanizmada, öncü rolü 
biz oynadık. Enerji Bakanımız başta olmak 
üzere, bütün kurumlarımızla bu konuda 
çok titiz bir diplomasi yürüttük. Sonuçta 
nihayet, tüm tarafların memnun olduğu 
bir noktaya geldik. Biz, aynı anlayışı Kıb-
rıs Adası için de taşıyoruz. Ülkemiz enerji 
diplomasisinin Irak’ta sergilediği başarıyı, 
Kıbrıs’ta da tekrarlayacağına inanıyorum.

Halen Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Barbaros 
Hayrettin Paşa Sismik Arama Gemisi yurt 
dışından satın alınmıştı. Şimdi, Tuzla’da 
MTA tarafından yerli bir sismik bir ara-
ma gemisi inşa ettiriliyor. Bu gemi inşallah 
önümüzdeki ay denize indirilecek ve aka-
binde de faaliyetlerine başlayacaktır.

Türkiye Petrolleri, uluslararası şir-
ketlerle ortaklık kurarak, Akdeniz ve 
Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerine hız 
veriyor. Ocak ayı içerisinde inşallah, Batı 
Karadeniz’de yeni bir sondaja başlayaca-
ğız. Bu noktada, yerli bir petrol sondaj plat-
formunun yapılması ihtiyacı da ortaya çı-
kabilir. Bu platformu da hamdolsun, tersa-
nelerimizde yapabilecek güce sahibiz. Bu-

nun da müjdesini vermek istiyorum. İhti-
yaç durumuna göre, yaklaşık 1 milyar do-
lar maliyeti olan bir petrol sondaj platfor-
munu, ilerleyen dönemde yüzde 100 yer-
li olarak inşa edebiliriz. Nereden nere-
ye? 12 sene önce bunları konuşabilir miy-
dik? Hangi platformu konuşacaktık, hangi 
sondaj gemisini konuşacaktık? Ama şim-
di bunları konuşuyoruz. Niye? Çünkü bu 
gücü yakaladık da onun için.

Türkiye, Bölgesinde Bir Enerji 
Üssü Olma Yolunda Hızla İlerliyor

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, bölgesinde bir enerji üssü olma 
yolunda hızla ilerliyor. Irak-Türkiye Ham 
Petrol Boru Hattı Sistemi ve Bakü-Tiflis-
Ceyhan Ana İhraç Petrol Boru Hattı, Irak ve 
Azerbaycan petrollerini, ülkemiz üzerin-
den dünya pazarlarına ulaştırıyor. Bunun 
yanı sıra, üretime bağlı olarak, Türkmen 
ve Kazak petrolleri de Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Ana İhraç Petrol Boru Hattı üzerinden ta-
şınıyor. Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru 
Hattı Anlaşması’nın süresini 20 yıl uzattık. 
Bu hattan gelen petrol miktarı da inşallah 
önümüzdeki dönem peyderpey artacak.

Doğalgaz alanındaysa, 2007 yılın-
da Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru 
Hattı ve Türkiye-Yunanistan Doğalgaz 
Enterkonneksiyonu’nu faaliyete geçirdik. 
Azerbaycan ile 2018 yılından başlayarak, 
yıllık 6 milyar metreküp doğalgazın ülke-
mize arzını öngören bir anlaşma imzala-
dık. Ayrıca, yıllık 10 milyar metreküp Aze-
ri gazının, inşa edilecek yeni bir boru hat-
tı ile ülkemiz üzerinden Avrupa’ya taşın-
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ması için TANAP Projesine ilişkin anlaş-
maları yaptık. TANAP’ın ana hat boruları 
alım sözleşmeleri de geçtiğimiz Ekim ayın-
da imzalandı. Buna göre; yaklaşık 1800 ki-
lometrelik ana hat borusunun tedarikinin 
yüzde 80’i yerli çelik boru üreticisi Türk 
firmaları tarafından yapılacak.

Şah Deniz Doğalgaz Boru Hattı ile sadece 
Türkiye’nin ihtiyacı olan doğalgazı tedarik 
etmekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa 
Birliği ülkelerinin de ihtiyacının karşılan-
masına katkı sağlıyoruz. Irak ve Doğu Ak-
deniz gazının ülkemize taşınması konusu 
da, hem iç piyasa, hem de uluslararası pro-
jelerimiz açısından önemini koruyor.

Şimdi önemli bir konuya geliyorum. Geçti-
ğimiz günlerde Sayın Putin ile yaptığımız 
görüşmelerde, enerjideki işbirliği konula-
rının önemli bir yer tuttuğunu da burada 
ifade etmek istiyorum. Diğer ülkelerle ol-
duğu gibi, Rusya ile de bu alandaki işbir-
liğimizi karşılıklı fayda temelinde, kazan-
kazan esasına dayalı olmak suretiyle de-
vam ettirmek arzusundayız. Son görüşme-
lerimizde bazı kararlar aldık. Bağlayıcılığı 
olmadan müzakerelere başlayıp, bir ön mu-
tabakat sağladık. Anlaşmamız halinde, Gü-
ney Akım bitiyor ki, Sayın Putin, “Bunun 
adını Türk Doğalgaz Akımı koyabiliriz” 
gibi bir ifade de kullandılar. Karadeniz’den 
geçecek Türkiye  ve Yunanistan sınırında, 
Türk topraklarında orada bir hub kurula-
cak. “Bunun adımını atabiliriz” denildi. 
Mutabık kalmamız halinde, bu hattın 63 
milyar metreküp kapasitesi olacak. Biz de, 
oradan doğalgaz alacağız, Avrupa’da talep 
etmesi halinde, oradan istediği kadar do-
ğalgazı alma şansına sahip olacak.

Bir yandan, gelişen ve büyüyen Türkiye’nin, 
her geçen gün artan enerji ihtiyacını güve-
nilir şekilde karşılamak ve öte yandan da 
ülkemizi bir enerji üssü haline dönüştür-
mek için tüm imkânları kullanıyoruz, kul-
lanmaya devam edeceğiz.

Türkiye Petrolleri başta olmak üzere, bu 
konuda faaliyet gösteren milli kuruluşla-
rımıza çok büyük görevler, çok önemli so-
rumluluklar düşüyor.

Önümüzdeki dönemde inşallah daha çok 
çalışacak, daha çok üretecek ve hep birlik-
te Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız.

Türkiye Petrolleri’nin 60. Kuruluş Yıl Dö-
nümünü bir kez daha kutluyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

Kalın sağlıcakla.
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Sayın bakan arkadaşlarım, Sayın Başkan, 
genel kurulun değerli üyeleri, çok değer-
li yönetim, icra, denetim kurulu üyeleri, 
iş, siyaset, sivil toplum ve medya dünya-
mızın değerli temsilcileri, hanımefendi-
ler, beyefendiler, sizleri en kalbi muhab-
betlerimle selamlıyor, Dış Ekonomik İlişki-
ler Kurulu DEİK’in, 2014 yılı Olağan Genel 
Kurulu’nun ülkemiz, milletimiz için hayır-
lara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyo-
rum. Kuruluşundan bugüne kadar, DEİK 
çatısı altında emek vermiş herkese, özellik-
le şükranlarımı ifade ediyorum, ebediyete 

irtihal etmiş olanlara Allah’tan rahmet di-
liyorum.

Yeni çıkan yasayla, yapısı değişen, daha bü-
yük bir umut ve heyecan ile yoluna devam 
edecek olan DEİK’in tüm yöneticilerine, tüm 
üyelerine de gerek emekleri için, gerekse bun-
dan sonra yapacakları çalışma için şimdiden 
teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, DEİK, 
yeni yönetimiyle, bütün konseyleriyle tüm 
mensuplarıyla özel sektörümüzün lider gücü 
olmaya, Türkiye’nin istikrarla büyümesine eş-
siz katkılar sağlamaya devam edecektir.

Avrupa’nın Paralel Örgüt 
Hassasiyeti Çok Manidar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel Kurulu | Ankara | 20 Aralık 2014 
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DEİK’in yeni yasasının çıkmasının ar-
dından, 28 Eylül’de ilk Yönetim Kurulu 
Toplantısı’na bizzat katıldım. Bu toplantı-
da DEİK’in yönetim kurulu başkanı, baş-
kan yardımcıları, sayman üyesi ve icra ku-
rulu üyeleri belirlendi. 2 Ekim’de olağa-
nüstü genel kurul yapıldı, şimdi de olağan 
genel kurulu yapıyor ve artık bütün enerji-
mizi istikbale, özellikle de 2023 hedefleri-
ne yoğunlaştırıyoruz.

Dünyanın, özellikle de bölgemizin ciddi 
değişimler yaşadığı bir süreçte, DEİK’in 
öncülüğü ile özel sektörümüzün, başarı çı-
tasını sürekli daha yükseğe çıkartacağına 
yürekten inanıyorum. Özel sektörümüz in-
şallah, krizleri fırsata dönüştürmeye de-
vam edecek, Türkiye’nin parlayan yıldızı-
nı daha da parlatacaktır. Bu genel kurul ve-
silesiyle tüm katılımcılara, tüm işadamları-
na bir kez daha yolunuz açık olsun, bahtı-
nız açık olsun, Allah yar ve yardımcınız ol-
sun diyorum.

Değerli kardeşlerim, çok değerli katılımcı-
lar,

Bugünlerde, yakın tarihimize ilişkin çok 
önemli bir hadisenin Yüzüncü yıl dö-
nümünü idrak ediyoruz; Birinci Dünya 
Savaşı’nın başlangıcının üzerinden yüz 
yıl geçti. Pazartesi gününden itibaren, Sa-
rıkamış Harekâtının da yüzüncü seneyi 
devriyesine milletçe ulaşmış olacağız. Yü-
züncü yıl dönümünde, gerek Birinci Dün-
ya Savaşı’nı, gerek Sarıkamış Harekâtını 
hep birlikte tekrar hatırlamanın son dere-
ce önemli olduğuna inanıyorum. Eğer bu-
günlere nasıl ulaştığımızı bilmezsek, istik-
bali inşa edemeyiz, bizden öncekilerin ne 

tür fedakârlıklara katlandıklarını idrak 
edemezsek, onlara vefa borcumuzu ödeye-
mezsek, ne millet olarak, ne de ülke olarak 
sapasağlam bir şekilde ayakta kalamayız.

Yüzyıl önce aralık ayı içinde sadece Allahu 
Ekber Dağları’nda 90 bin askerimizi kay-
betmiştik, Birinci Dünya Savaşı’nın tama-
mında, dört buçuk yıllık süreçte bir milyo-
na yakın insanımızı vatan müdafaasında 
yitirmiştik.

Millet, Her Zaman Hazanları 
Bahara Çevirmeyi Bildi

Bugün buradan bir kez daha şehitlerimize 
Allah’tan rahmet niyaz ediyorum, o büyük 
kahramanların mekânları inşallah cennet 
olsun diye dua ediyorum. Çarşamba günü 
Konya’da Hazreti Mevlana’yı yad ettiğimiz 
Şeb-i Arus töreninde de ifade ettim; Dışa-
rıdan bakanlar, bu aziz milletin çöktüğü-
nü, dağıldığını, o köklü çınarın kuruduğu-
nu zannettiler; oysa bu aziz millet sadece 
yeni bir bahar için yapraklarını döktü. Ya-
şananlar çok hazindi, ancak bu aziz millet, 
her hazanın ardından bir bahar olduğuna 
her zaman inandı ve kendi iradesiyle, yi-
ğitliğiyle, kahramanlığıyla hazanları baha-
ra çevirmeyi her zaman başardı. Hani Mev-
lana diyor ya, “Bizim dergâhımız ümitsiz-
lik dergâhı değildir” diye. Evet, bu aziz mil-
let ümitsizliği, yılgınlığı, öz güvenini par-
çalamaya yönelik fitne ve nifak girişimleri-
ni hiçbir zaman yanına yaklaştırmadı. İşte 
bugün, bu aziz millet bir kez daha küllerin-
den yeniden doğuyor, bu aziz millet bir kez 
daha ayakları üzerinde doğruluyor, özgü-
ven içinde bütün dünyaya “Bende varım” 
diye yüksek bir sesle haykırıyor.
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Kardeşlerim,

2023, bizim sadece iktisadi hedeflerimi-
zi ifade eden bir yıl, ya da yıl dönümü de-
ğildir. 2023, iktisadi olduğu kadar siyasi, 
sosyal özellikle de uluslararası politikaları-
mızı ifade eden, bu yönde hedefler ihtiva 
eden bir yıldır. Şunu unutmayınız, 1923, 
1914’te başlayan Birinci Dünya Savaşı’nın 
bir neticesiydi. 1923, birden bire orta-
ya çıkmış bir tarih değildi. Öncesinde Sa-
rıkamış vardı, öncesinde Çanakkale Zafe-
ri, Kut’ûl Amare Zaferi, Hicaz Kanal, Irak, 
Yemen, Trablus, Kafkasya cepheleri var-
dı. 1923’ün öncesinde, İstiklal Harbimiz 
vardı. Dokuz yıl, bu ülkenin evlatları cep-
heden cepheye koştular, dokuz yıl boyun-
ca bir milyona yakın vatan evladı bu top-
raklar için canlarını feda ettiler. Üniversi-
te öğrencileri, tıp fakültesi öğrencileri can-
larını feda ettiler, bütün o fedakârlık, o bü-
yük kahramanlık, işte 1923’ün yolunu açtı 
ve Cumhuriyetin      ilanına giden, istiklale 
giden zemini hazırladı.

Eğer, 2023’e inanıyorsak, bunun mücade-
lesine işte bugününden itibaren, 2014 yı-
lından başlamak zorundayız. Hiçbir zafer, 
hiçbir başarı kendiliğinden gelmez. Mese-
leye bir dava olarak bakmadıkça, o davanın 
uğruna fedakârca ve kahramanca mücade-
le vermedikçe Allah zaferi müyesser etmez, 
mukadder etmez. 2023’e giden yol bir gü-
listan olmayacaktır, bir gül bahçesi olma-
yacaktır. Bu sürecin zorlukları olacaktır, sı-
kıntıları olacak, zaman, zaman bizim gay-
retimizi, aşkımızı, şevkimizi kırmaya yö-
nelik saldırılarda olacak. Vazgeçersek, yıl-
gınlığa kapılırsak, yeis teslim olursak bizde 
kaybederiz, millette kaybeder, ülke de kay-

beder. Ama ecdadımızdan aldığımız ilham-
la, ecdadımızın gösterdiği fedakârlığı, kah-
ramanlığı, dirayeti kendimize rehber edi-
nirsek, o zaman  da ulaşamayacağımız hiç-
bir hedef olmayacaktır. Bakın, biz, bu gün-
lere öyle kolay ulaşmadık. 2002 sonundan 
bugüne gelen süreç öyle dikensiz bir gül 
bahçesi değildi. Neler yaşandığını, bu ülke-
nin ve bu milletin hangi badireleri atlattığı-
nı bizlerde gördük, sizlerde gördünüz.

Değerli kardeşlerim,

Darbe senaryoları yazıldı, bazı senaryolar 
uygulama planına dahi geçti, şahsıma, ar-
kadaşlarıma tehditler yapıldı, hatta sui-
kast girişimleri oldu. İktidardaki parti, mil-
letin sandıkta verdiği oylarla işbaşına gel-
miş bir siyasi parti kapatılma tehlikesiy-
le karşı karşıya kaldı. Ak Parti, Parlamen-
tonun yüzde altmış beşine sahipken kapa-
tılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. So-
kaklar hareketlendirildi, içeriden, dışarı-
dan, siyasete yönelik, milli birliğimize yö-
nelik, ekonomiye yönelik çok sayıda ope-
rasyon yapılmak istendi. İşte en son geçen 
yıl bugünlerde 17 – 25 Aralık darbe girişi-
mini yaşadık.

Bir Senaryo Çökerse Başka Bir 
Senaryo Yazarlar

Bütün bu saldırıların, bütün bu operasyon-
ların herhangi birinde eğer boynumuzu 
eğseydik, eğer diz çökseydik, eğer tuzağa 
düşseydik, inanın bugünlere ulaşamaz-
dık; Bugün burada 2023 vizyonundan 
bahsedemezdik. Bakın, darbenin sonucu 
konusunda kendilerinden o kadar emin-
lerdi ki, darbe sonrasında kullanmak üzere 
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iddianameyi hazırlamışlar ve o iddiana-
meye “Dönemin Başbakanı” ifadesini koy-
muşlardı. “Dönemin Başbakanı” diyenler, 
şimdi “Dönemin haşhaşi örgütü” oldular. 
Merhum Menderes’e “Sabık Başbakan” di-
yenleri hiç kimse hatırlamıyor. Bizim için 
“Dönemin Başbakanı” diyen ‘Dönemin haş-
haşi örgütünü’ de inşallah kısa süre zarfın-
da hiç kimse hatırlamayacak, hatırlayan 
da hayırla yâd etmeyecek. Eğer bir maşa 
kullanılamaz hale gelirse, bu üst akıl gider 
kendisine başka bir maşa bulur, bunu da 
unutmayalım. 

Bir senaryo çökerse, giderler başka bir se-
naryo yazarlar. Çünkü on iki yıldır bunu 
yapıyorlar. On iki yıldır renk değişse de 
görüntü, maske, kılıf değişse de oyun de-
ğişmiyor, senaryo değişmiyor. İşte bakın, 
düne kadar birbirlerine demediklerini, 
yapmadıklarını bırakmayanlar bugün ku-
caklaşıyorlar. Niye? Çünkü üst akıl öyle 
emrediyor, öyle istiyor. Düne kadar birbir-
lerini hasım görenler bugün artık ortak ha-
reket ediyorlar. Niye? Çünkü patron öyle is-
tiyor; üst akla, patrona da itiraz edemezler, 
itaatsizlik edemezler. Çünkü, aldıkları söz-
lerin diyetini ödemek zorundalar, bunların 
tabuları o, şimdi tabular yıkılıyor, mesele 
burada. Onun için, bu dönem farklı bir dö-
nem, hamdolsun Allah’a bizim ödenecek 
bir diyetimiz yok. Onun için, bu kadar ce-
saretle, bu noktada bu kadar kavi hareket 
ediyoruz. Biz yetkiyi, emaneti birilerinden 
almadık, biz yetkiyi milletten aldık, hesabı 
da sadece millete veririz.

Değerli arkadaşlarım,

14 Aralık tarihinde, yargı önündeki iddia-

lardan ve delillerden yola çıkarak bir süreç 
başlattı, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak 
bende bu süreci yakından izliyorum. Her 
şey yasalara uygun, usulüne uygun bir şe-
kilde cereyan ediyor, yargının ve emniyetin 
geçmişte yaptığı hatalar tekerrür etmiyor. 
Hiç kimse linç edilmiyor, medya yoluyla 
algı operasyonları yapılmıyor. Kim ne derse 
desin, gerçekten şu anda dikkatli, temiz bir 
süreç ilerliyor. 

Ancak, bu süreç başladığı andan itibaren, 
malum çevreler “Basın susturuluyor” diye 
bir kampanya başlattılar ve dünyaya da bu-
nun bu şekilde de servisini sağladılar. Çok 
enteresan Avrupa Birliği, tatil gününde bu-
nunla ilgili açıklama yapıyor. Avrupa Birli-
ği ne zamandan beri, tatil gününde bu tür 
açıklamalar yapmaya başladı, ne kadar da 
hassaslar. Elli yıldır kapılarında bizi bekle-
tenler, acaba bu hassasiyeti nereden elde 
ettiler? Uluslararası basın, her zaman yap-
tığı gibi, Türkiye aleyhine bu kampanya-
ya sımsıkı sarıldı; servisler önceden yapıl-
mıştı, ne olacağını zaten biliyorlar. Ulus-
lararası basını bir kenara koyun; Avru-
pa Birliği’nin, sözde, hukukun üstünlüğü-
ne, evrensel değerlere inanmış oluşumla-
rı dahi, sözcüleriyle, Türkiye aleyhine bu 
kampanyaya destek verdiler. 

Hukuk Devletinden Çıkan Kararı 
Bekleyeceksiniz

Ben, Avrupa Birliği’nin en büyük ülkesine, 
“PKK terör örgütünü ülkenizde besliyor-
sunuz, barındırıyorsunuz, buyurun size 
dosyalar” diye sunduğumda, baştaki hanı-
mefendiden aldığım cevap, “Şu anda hak-
larında dört bin dava var” olmuştu. Netice, 
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bir hiç. Aynı şekilde diğerlerinden aldığım 
cevap bir hiç. Hep ne diyorlar: Burası bir 
hukuk devleti, dolayısıyla biz, hukuk dev-
letindeki neticeyi bekliyoruz. 

O halde, şu an, paralel örgütle ilgili dava-
lara neden müdahale etmek istiyorsunuz? 
Sizde hukuk işliyorsa, Türkiye’deki işleyen 
ne? Türkiye guguk devleti mi? Burası da 
hukuk devleti; dolayısıyla bu hukuk devle-
tinin verdiği kararı bekleyeceksin ve bura-
dan çıkan karara göre gerekli değerlendir-
meni yapacaksın.

Bize kalkıp akıl verenler, merhum Özde-
mir Sabancı’nın katiline kucak açıyor. O te-
rörist, şu anda Avrupa ülkelerinde fellik, 
fellik dolaşıyor. O teröristi yakalıyorlar, bir 
kapıdan giriyor, öbür kapıdan çıkıyor. O te-
röristi bize niye teslim etmiyorsunuz? 

Umut bağladığınız maşaların maskesi dü-
şüyor olabilir, hoşunuza gitse de gitmese 
de, Türkiye’de ki yargının tasarruflarına ve 
kararlarına saygı duyacaksınız. Hukukun 
üstünlüğüne saygı göstereceksiniz.

Gözaltına alınanlar gazeteciymiş, yahu 
gazeteci suç işlemez mi? İşlemiyor mu? 
İngiltere’de tele kulak skandalı nedeni ile 
50 gazeteci sorguya çekilirken, bir med-
ya kuruluşunun kapısına kilit vurulurken, 
neden çıkıp da basın susturuluyor demedi-
niz? İsrail sadece bu yıl içinde, 16 gazeteci 
katletti, neden sustunuz? İsrail lehine ha-
ber yapmadığı için işinden kovulan, sürü-
len gazetecilere neden sahip çıkmadınız? 
Mısır’da içinde Türkiyeli gazeteciler de ol-
mak üzere, onlarca gazeteci gözaltına alın-
dı. Baskıya şiddete maruz kaldı. Neden se-

sinizi çıkarmadınız? Türkiye’de polis kati-
line, bekçi katiline, insanların hürriyetleri-
ne kasteden örgüt üyelerine “gazeteci” di-
yerek sahip çıkacaksın, ama Avrupa Birli-
ği içinde olanı, başka ülkelerde olanı gör-
meyeceksin. 

Sınır Tanımayan Gazeteciler 
İsrail’i Hiç Görmüyor

Bakınız çok ilginçtir, Sınır Tanımayan Ga-
zeteciler örgütü bir rapor yayınlamış. Her 
zaman olduğu gibi, Türkiye, başköşeye yer-
leştirilmiş. Merak ettim, acaba İsrail ile ilgi-
li ne yazmışlar. Şöyle bir baktım. Raporun 
bir yerinde bile İsrail’in adı geçmiyor, ama 
hakkını yemeyelim, Filistin’in adı geçiyor! 
Filistin’de 7 gazetecinin öldürüldüğü yazı-
yor. O gazetecileri Filistinliler’in öldürdü 
gibi bir algı oluşturuluyor, ama İsrail’den 
tek kelime ile dahi bahsedilmiyor. 

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi 
bizi de ziyaret ettiler, kendilerine açık açık 
her şeyi anlattım. Adalet Bakanlığı’ndan 
bütün belgeleri aldırttım ve kendilerine 
bunları gösterdim. Onlara, bunların poli-
simizi ve bekçimizi şehit ettiklerini, evle-
rinde bombalar bulunduğunu ifade ettim. 
Bunların terör örgütü mensupları olduğu-
nu, gazeteciliği de bir maske olarak kullan-
dıklarını ve nedenle mahkum olduklarını 
kaydettim. Ne deseler beğenirsiniz? Bunla-
rın yeniden yargılanmaları mümkün değil 
mi? Hayır, “Bitti, o iş kapandı” dedim. İşte 
bakın dosyalar burada, sizde bu tür şeyler 
olabiliyor mu? Avrupa’nın herhangi bir ül-
kesinde olabiliyor mu? Niye bizden bunu 
istiyorsunuz? Bunlar,Türkiye’yi ne zanne-
diyorlar. 
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Değerli arkadaşlar, 

O günler geçti. Türkiye’nin uluslararası iti-
barı “Yok öyle oluyor,  yok böyle oluyor” 
diyenler var. Hiçbir şey olmaz. Türkiye, 
uluslararası itibarını manşetlerle, sahte 
raporlarla, Avrupa Birliği’nin açıklamala-
rıyla elde etmiş bir ülke değildir. Türkiye, 
güçlü ekonomisi ile zaten itibarlıdır. Türki-
ye, mazlumların sesi olarak zaten itibarlı-
dır. Türkiye, barışa sahip çıkan, mazluma, 
mağdura, hakka sahip çıkan dış politika-
sıyla zaten itibarlıdır. Türkiye, itibarını 
önce vicdanından, ardından tarihinden, 
ecdadından, milletinden ve bayrağından 
alan bir ülkedir.

Biz, öyle sipariş üzerine hazırlanmış rapor-
larla, yanlı notlarla, kürsülerden yapılan 
paralel destekçisi açıklamalarla, kendisine 
istikamet belirleyecek bir ülke değiliz. 

Gezi Olaylarında, Başbakanlık 
Binasına Saldırılırken Batı 
Susuyordu

Gezi olaylarında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başbakanlık binalarına saldırı düzenlenir-
ken bu Avrupa Birliği susuyordu. 17 – 25 
Aralık’ta, ülkenin seçilmiş hükümetine 
darbe girişiminde bulunulurken, Avrupa 
Birliği yine susuyordu. Mısır’da darbeye 
sustular, hani demokrasi? Nerede demok-
rasi? Ey Avrupa Birliği, “İleri demokrasi” 
diyorsunuz, demokrasiye niye sahip çık-
mıyorsunuz? Seçilmiş insanlara niye sahip 
çıkmıyorsunuz da, darbe yapanlara sahip 
çıkıyorsunuz? Aynı şekilde Ukrayna’da da 
sustular, Suriye’de de sustular. 

Bize, bol bol Suriye konusunda nasihat ve-
riyorlar. Bu ülkede, 300 bini aşkın insan öl-
dürüldü. Şuana kadar 1 milyon 700 mül-
teci aldık, bunlara bakıyoruz. Şu anda 5.5 
milyon dolara yakın harcamamız var. Bize, 
Avrupa’dan gelen para sadece 200 milyon 
dolar, dünyanın değişik yerlerinden gelen 
ise 200 milyon dolar. Tüm Avrupa’daki sı-
ğınmacı sayısı 130 bin. Bize nasihat verece-
ğinize, attığımız bu adımlara destek verin. 
Söyledikleri ne? “Bu ev sahipliğinizden do-
layı sizleri tebrik ederiz.” Yani bütün Avru-
pa ülkeleri, bize bu sözleri söylüyor. “Bu ka-
dar insanı hakikaten burada barındırıyor-
sunuz. Kamplarınızı gezdik, gördük; dün-
yanın hiçbir yerinde böyle kamplar yok, 
çok güzel kamplar yaptınız. Evlerde barın-
dırıyorsunuz. Her türlü takdirin üstünde 
bu yaptıklarınız” diyorlar. İyi güzel de, ya 
biraz katkıda bulunun. Paraya gelince, on-
ların tanrısı o. Ama biz, insanları o bomba-
lara teslim etmeyeceğiz.

Kobani, Kobani, Kobani dediler değil mi? 
Uçaklarla oraya mühimmat indirdiler. Ne-
reye gitti o mühimmat? Bir kısmı, terör ör-
gütü DEAŞ’a gitti, bir kısmı da PYD’ye git-
ti. Bunların ikisi de zaten terör örgütü. 
Al birini vur öbürüne, birbirlerinden far-
kı yok. Bunu biz, Amerika’ya ifade ettik. 
Kobani’nin içinde zaten şuan sivil halk 
yok. 200 bin insanı zaten ülkemize aldık. 
Şu anda orada 3 bin kadar savaşçı var. Bun-
lar DEAŞ ile savaşıyorlar. 

Peki, Halep ile niye ilgilenmiyorsunuz? 
Asıl önemli olan orada Halep. Kobani’nin 
stratejik bir önemi yok, birileri için var. 
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Arkadaşlarıma da diyorum ki; “Kuzey 
Suriye’de yeni bir yapılanma mı oluşturu-
luyor. Yeni bir eyalet mi oluşturuluyor?” 
Çünkü Esed’in böyle bir derdi yok. Üç kan-
tonu birleştirmek suretiyle, burada yeni 
bir yapılanmamın içerisine girebilirler. Bu 
durum, tabii ülkem için bir sıkıntıdır, bir 
tehdittir. Bunu görmezlikten gelemeyiz. 
Peki, Halep’e niye sahip çıkmıyorsunuz? 
Halep’te 1.5 milyon insan var. Onlarla di-
yaloglarımız, Kobani’den daha az değil ve 
orada bir ekonomi var, orada bir kültür var, 
orada bir medeniyet var, orada bir tarih 
var. Niçin Halep’e sahip çıkmıyorsunuz? 
İşte koskoca bir soru işareti bu. Sabırlıyız, 
ama bütün gerçekleri görerek adımlarımı-
zı atıyoruz.

Bakın tarihin en büyük işkence iddiaları 
karşısında da ağızlarını açmadı bunlar. İşte 
televizyonlarda yayınlanan işkence manza-
ralarını gördünüz. Sesleri çıkıyor mu? Çık-
mıyor. Guantanamo’da olanları izledik de-
ğil mi? Diğer cezaevlerinde, hapishaneler-
de olanları izledik değil mi? Türkiye’deki 
bir cezaevinde böyle bir şey olsa, acaba 
bunlar, bu şekilde dururlar mı? Dünyanın 
altını üstün getirirler.

Türkiye, Avrupa Birliği’nin 
Önünde Kapıkulu Değildir

İş aleyhlerine dönünce, Paralel Yapı’nın in-
lerine girilmeye başlanınca hepsinin dili 
çözüldü. Tekrar söylüyorum o günler geç-
ti. Türkiye, Avrupa Birliği’nin önünde ka-
pıkulu değildir. Türkiye, bırakın boynunu 
eğmeyi, bırakın geri adım atmayı; asla ken-
disine istikamet çizilecek ülke hiç değildir. 
Biz, ne itibarımızdan, ne gücümüzden, ne 

de büyümemizden hiçbir şey kaybetmeyiz. 
Hiç merak etmeyin.

Ben inanıyorum ki, şurada bulunan bütün 
iş adamlarımız, girişimci kardeşlerim az-
minden bu kararlılığından hiçbir şey kay-
betmesin. Azimle, kararlılıkla yolumuza 
devam edeceğiz. Sahte raporlar hazırlayan-
lar, bırakın onlar sahte rapor hazırlamaya 
devam etsinler. İftiralarla, yalanlarla, yan-
lı açıklamalarla, tarafgir kredi notlarıyla 
üzerimize gelenler, itibarlarından kaybet-
tiler ve daha da kaybedecekler. İşte bunun 
için dikkatli olacağız. 2023’e kadar dikkat-
le, hassasiyetle, sabırla ve dirayetle yürüye-
ceğiz. 

Onlardaki bozma, yıkma, yıpratma azmi-
ni görecek, biz, onlardan çok daha azim-
li, kararlı ve cesur olacağız. Onların işi bizi 
engellemek; bizim işimiz ise, hiçbir enge-
le takılmadan yürümek, hatta yürüme-
nin ötesinde koşmak. Onların  işi, bizi ya-
vaşlatmak, bizim işimiz, hızımızı daha da 
arttırmak. Onlar, ‘Eski Türkiye’yi geri ge-
tirmek için mücadele edecekler, biz ‘Yeni 
Türkiye’yi kurmak için daha çok çalışa-
cağız. Türkiye’nin bütün kurumlarından, 
özellikle de yüzü dünyaya dönük olan ku-
rumlarından, işte bu süreçte çok daha faz-
la gayret bekliyoruz.

TİKA; daha çok çalışacak, daha fazla maz-
luma ulaşacak. Kızılay çok daha aktif ola-
cak. AFAD; daha çok yara saracak. TRT; bü-
tün dünyaya seslenecek. Anadolu Ajansı 
dünyanın en iyi ajansları arasına giriyor, 
girecek. Anadolu Ajansı; hem Türkiye’nin, 
hem tüm mazlumların sesi olacak. Yurtdı-
şı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan-
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lığı; aynı şekilde, Yunus Emre Enstitüle-
ri; aynı şekilde, THY; aynı şekilde dünya-
yı adeta kuşatacak. Ama bütün bunlardan 
önce özel sektörümüz, yani sizler, iş adam-
larımız sınır tanımadan, engel tanımadan 
aşkla, sevdayla, heyecanla dünyada mekik 
dokuyacaksınız. 

Burada bir gerçeği özellikle söylemek isto-
rum; yüzyıl önce Sarıkamış’ta gözleri açık 
olarak donup kalan on binlerce Mehmetçi-
ğin, sayısız şehidimizin gözleri inanın bi-
zim üzerimizde, sizlerin üzerinde. 77 mil-
yon milletimizin, dünyadaki tüm mazlum-
ların gözü sizin ve bizim üzerimizde. Biz-
den bekleneni yapmazsak, önce şehitleri-
mize, sonra milletimize mahcup oluruz. 
Bizden bekleneni yapmazsak, Türkiye’ye 
umut bağlamış mazlumlara, mağdurlara, 
sessiz yığınlara mahcup oluruz.

Hasan Sabbahlar Hiçbir Zaman 
Bitmez

Unutmayın, maşalar her zaman olacaktır, 
tuzaklar her zaman olacak. Dün din ali-
mi maskesiyle vatanına ihanet edenler, ya-
rın başka bir maskeyle ülkelerinin karşısı-
na çıkacaklar. Unutmayın, Hasan Sabbah-
lar hiçbir zaman bitmez, bunlar her zaman 
olacaktır. Onların bir tuzağı varsa, Allah’ın 
da bir tuzağı var. Onların bir hesabı varsa, 
milletin de bir hesabı var. İşte gün geldi, 
hesap döndü, ihanet hesabı yapanlar mil-
lete hesap vermeye başladı. Şehitlerin izin-
den yürüdükçe, milletin önderliğinde yü-
rüdükçe; bu yürüyüşü kimse durdurama-
yacaktır.

Değerli kardeşlerim,

2023 yılının 29 Ekim’ine, şurada sadece do-
kuz yılımız kaldı. Ekonomide küresel krize 
rağmen Türkiye’ye yönelik algı operasyon-
larına rağmen, son derece sağlam bir ze-
minde ilerleyişimiz sürüyor. 12 yıl içinde 
ekonomimiz defalarca test edildi. Hamdol-
sun bütün imtihanlardan başarı ile çıktık. 
İhracatta artış eğilimi güçlü şekilde devam 
ediyor. Bir kapı kapanırsa, sağ olsun ihra-
catçılarımız farklı kapıları açıyorlar, orala-
rı zorluyorlar. Son derece başarılı şekilde 
kendilerine yeni pazarlar buluyorlar.

Şimdi, 2015 yılına giriyoruz. 2015 yılı bi-
zim için yeni bir seferberlik olacaktır ihra-
catta. İnşallah bir taraftan Afrika’ya, tekrar 
hızlı bir şekilde gireceğiz. Bir diğer taraf-
tan Güney Amerika, Latin Amerika orala-
ra yükleneceğiz. Beraberce inşallah orala-
ra gidip, oralarda bütün sektörel bazda da 
olsa, görüşmelerimizi yapacağız. 

Enerjide, Türkiye yaptığı anlaşmalarla, 
başlattığı projelerle, hazırladığı yatırım-
larla, artık farklı bir kulvarda koşuyor. İşte 
dün biliyorsunuz, Katar Emir’i ülkemiz-
deydi. Kendileri ile görüşmelerimiz oldu, 
detaylı görüşmelerimiz oldu ve her alan-
da Türkiye ile her türlü girişime hazır ol-
duğunu basın toplantısında da açıkladı. 
Emir, özellikle inşaat sektörüne yönelik, 
2022 Dünya Kupası sebebiyle gerek altya-
pı, gerek üstyapı noktasında Türk müteah-
hitlerini Katar’da görmeyi arzu ettiğini ifa-
de etti. Şimdi bütün bunlar, bu ikili ilişki-
lerimizin ne denli ileri gittiğini gösteriyor.
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Sayın Putin’in geçtiğimiz günlerdeki Tür-
kiye ziyaretinde, Güney Akım’ı tamamen 
terk ettiklerini, kendi ifadeleriyle bir Türk 
Akımı kurmayı hedeflediklerini söylediler. 
Bütün bunlar önümüzdeki 3 yıl içerisinde 
atılabilecek önemli adımlar.

Bu adımların içerisinde müteahhitlerimiz 
kesinlikle yerlerini almalıdır. Şunu çok açık 
net söylüyorum Cumhurbaşkanı olarak, in-
şaat sektörünü hafife almaya asla taham-
mülümüzün olmadığına inanıyorum. Zira 
inşaat sektörü, istihdamda bize önemli bir 
alan meydana getirmektedir. Bu demek de-
ğil ki, inşaat sektörüne girerken, kalkıp sa-
nayiyi bir kenara koyalım. Hayır, ikisini de 
at başı götürmek durumundayız. Bunun iki-
sini beraber başarmalıyız. Birini bırakalım, 
öbürünü yapalım olmaz. Büyük ülke, böyle 
düşünmez. Büyük ülke, inşaat sektörünü de 
düşünecek, ileri teknolojiyi, sanayiyi de dü-
şünecek. Bunları beraber yürüteceğiz.

Finans sektörünü de burada özellikle uyar-
mak istiyorum. Kredi noktasında lütfen 
gözlüklerinizi biraz daha dikkatli seçin. Ya-
kın – uzak burada bir sıkıntı olmasın. Lüt-
fen, verdiğiniz yüksek faizli kredi olayını 
şöyle bir gözden geçirin. Faizleri düşürmek 
durumundayız ki; girişimcimiz, yatırımcı-
mız cesaretlensin ve yatırım yapsın. Onlar 
yatırım yaptıkça, üretim artacaktır, istih-
dam artacaktır, ihracat artacaktır. İhracatı-
mızın rekabet gücü artacaktır.

Finans Sektörünün Yatırımcıya 
İhtiyacı Var

En fazla parayı kim kazanıyor? Finans sek-
törü kazanıyor. Reel sektörün içindekiler, 

finans sektörünün içindekiler kadar para 
kazanmıyor. Üstelikte, çok fazla yorulma-
dan kazanıyorlar. Öyleyse burada kalkıp el 
ele vermeye mecburuz. Yatırımcının önü-
nü açmaya mecburuz. Yatırımcının her ne 
kadar finans sektörüne ihtiyacı varsa da, 
finans sektörünün de yatırımcıya ihtiyacı 
var, bunu bir kenara koyamayız. Bunlar et 
ile tırnak gibiler. Ben arkadaşlarıma da hep 
şunu söyledim: Amerika, Japonya ve Batılı 
ülkelerde faizler yüzde 1’lerde ise, bizde de 
aynı seviyede olmalı. Bizdeki yüzde 15-17 
oranındaki faizler, tek kelimeyle bu zulüm-
dür. Peki, “Siz Başbakandınız ve bunu niye 
yapmadınız” derseniz. Onu da söyleyeyim; 
başarısız olduğum konulardan bir tanesi 
de budur. Ama sürekli bunların müzakere-
lerini yaptık.

Sanayimiz, karamsarlık pompalayan çev-
relere rağmen, hamdolsun, devasa yatırım-
lar yapıyor. Tarihinin en büyük yatırımları-
nı, en büyük hacimli yatırımlarını gerçek-
leştiriyor. İşte en son İzmit’te TÜPRAŞ’ın 3 
milyar dolarlık, Türkiye tarihinde tek ka-
lemde yapılmış en büyük sanayi yatırımını 
hizmete açtık. Bunlar bizim için önem arz 
ediyor. Bunlar bir teşviktir, bunlar bir sıç-
ramanın alametidir. Savunma sanayinde, 
bilişimde, inovasyon, araştırma-geliştirme, 
markalaşmada güzel gelişmeler yaşanıyor. 
Ben, bundan dolayı tüm girişimcilerimize 
teşekkür ediyorum.

Yine geçtiğimiz hafta, Gebze’de, Türksat 
6A Uydusu’nun inşa protokolünü imzala-
dık. İnşallah kendi mühendislerimiz, tek-
nisyenlerimiz, bilim insanlarımız bu milli 
uyduyu da yapacak. 
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Ekonominin canlanmasında güçlenmesin-
de kilit bir role sahip olan çözüm süreci 
aynı şekilde o da kararlılıkla ilerliyor. Para-
lel yapının güç kaybetmesi ile inanıyorum 
ki, çatışma hayalleri kuran, çatışma senar-
yoları yazan çevreler de hayal kırıklığına 
uğradılar. Şu anda sokak çatışması çağrı-
ları yaparak, sokak direnişinin meşru ol-
duğu gibi son derece tehlikeli açıklamalar 
yaparak, huzur bozmaya, kaos oluşturma-
ya çalışanların da hesabı inşallah tutmaya-
cak. Gençleri sokağa çağıran, gençleri şid-
dete teşvik eden bu sorumsuz siyasetçi-
ler, Pensilvanya ile ittifakın diyetini ödeme 
gayreti içindeler. 2023 yılında, en önemli, 
en tarihi ve milli bir projemiz olan çözüm 
süreci inşallah nihayete erecek. 77 milyon 
huzur içinde, emniyet içinde geleceğe yü-
rüyeceğiz. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. 
Heyecanımızı hiç yitirmeyeceğiz, geçmiş-
te yaptık, yine yapıyoruz ve inşallah yapa-
cağız.

Bu düşüncelerle, DEİK’in 2014 yılı Genel 
Kurulu’nun bir kez daha hayırlara vesile 
olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Alın te-
riniz, emeğiniz Türkiye’ye ve Türkiye eko-
nomisine kazandırdıklarınız için bir kez 
daha sizlere teşekkür ediyorum. Allah yo-
lumuzu, bahtımızı açık etsin diyor, başa-
rılar diliyor hepinizi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum.

 



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür

105

Sayın bakanlarımız, değerli milletvekille-
rimiz, değerli büyükelçiler, kıymetli dost-
larım, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlı-
yor, yedincisi gerçekleşen Büyükelçiler 
Konferansı’nın ülkemiz, milletimiz, tüm 
dost ve kardeş ülke halklarını için hayırla-
ra vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Dışişleri Bakanlığımıza her yıl düzenli ola-
rak bu önemli konferansı tertip ettikle-
ri için bugün bir kez daha teşekkür ediyo-
rum. Önceki konferanslarda Başbakan sı-
fatıyla sizlere hitap etme fırsatım olmuş-

tu. Bugün ise, Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk 
kez sizlere hitap ediyor olmanın da heyeca-
nı, memnuniyeti içinde olduğumu vurgu-
lamak isterim.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen 
öncesinde, aday olduğum andan itibaren 
farklı bir cumhurbaşkanı olacağımı, hal-
kın oylarıyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı 
olarak, ülkemin ve milletimin her mesele-
siyle daha aktif ve yakından ilgileneceğimi 
ifade etmiştim.

Batı Medyasına Karşı Dik 
Durmanızı İstiyorum

Yedinci Büyükelçiler Konferansı | Ankara | 6 Ocak 2015 
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Dış politika, hiç kuşkusuz bu önemli alan-
ların başında geliyor. 28 Ağustos’ta Cum-
hurbaşkanlığı vazifesini devraldığım an-
dan itibaren, yurt dışında çok sayıda te-
maslarımız oldu. Yurt içinde de çok sayı-
da devlet ve hükümet başkanını ağırladık. 
Onlarla istişarelerde bulunduk. 2015 yılı, 
bu temaslarımızın daha da yoğunluk ka-
zanacağı bir dönem olacak. Sayın Başba-
kanımızla, Sayın Dışişleri Bakanımızla, el-
bette siz değerli büyükelçilerimizle koordi-
nasyon ve uyum içinde çalışarak, inşallah 
dış politika hedeflerimize doğru hep birlik-
te yürüyeceğiz. 2015 yılında da, inşallah 
bir yandan ülkemizin etkinliğini, ağırlığı-
nı, itibarını dünya genelinde artırırken, bir 
yandan da aktif dış politikamızın ekono-
miyi, siyaseti, sosyal yaşamı daha da özel-
likli bir noktaya getirmesi için gayret sarf 
edeceğiz.

Değerli dostlarım,

Yedinci Büyükelçiler Konferansı, son dere-
ce isabetli bir şekilde Ankara ve Çanakkale 
şehirlerimizde gerçekleştiriliyor. Gerek için-
den geçtiğimiz hadiseler açısından, gerek 
100.yıldönümlerini idrak ettiğimiz olaylar 
açısından Ankara ve Çanakkale şehirlerinin 
seçilmiş olması gerçekten önemli manalar 
ihtiva ediyor. Geçtiğimiz temmuz ayından 
itibaren coğrafyamızı köklü şekilde değişti-
ren ve şekillendiren Birinci Dünya Savaşı’nın 
100.yıldönümünü idrak etmeye başladık. Bi-
rinci Dünya Savaşı’nda yaşanan önemli ha-
diseler kapsamında, ilk olarak önceki gün 
Sarıkamış Harekâtı’nı ve orada verdiğimiz 
şehitlerimizi yâd ettik. Yaklaşık 30 bin insa-
nın iştirak ettiği genciyle, yaşlısıyla bu tören-
ler gerçekten çok ama çok anlamlıydı.

Şimdi sırada Çanakkale Zaferimizin 100.
yıldönümü var. İnşallah bu yıl sadece Mart 
ayında değil, bugünden başlayarak, yılsonu-
na kadar çeşitli etkinliklerle Çanakkale Za-
ferimizi bütün boyutlarıyla hatırlayacak ve 
hatırlatacağız. Yine nisan ayında son derece 
önemli bir zaferimizi, Kut-ül Amare Zaferi-
mizi de şanına yaraşır şekilde yad edeceğiz.

2015 yılı içinde 1915 olaylarının da 100.
yıldönümü belli çevreler tarafından yoğun 
bir şekilde gündeme taşınacak, bunun id-
raki içeresindeyiz. 2015, sadece yıl dönü-
mü etkinlikleri boyutuyla değil, belli hadi-
selerin daha iyi anlaşılması ve tartışılması 
için de bir fırsat teşkil edecek.

Biz, Asla Yenilmiş Bir Millet 
Değiliz, Muzaffer Bir Milletiz

Ülkemizin dışarıya açık tüm pencerele-
riyle, yeryüzüne dağılmış tüm insan gü-
cümüzle, araçlarımızla gerçeklerin anla-
şılması, tarihin doğru okunması için bu 
yıl ve sonrasında azami gayret içinde ola-
cağız. Bir kere, burada şunu özellikle vur-
gulamak isterim;  Birinci Dünya Savaşın-
dan Osmanlı Devleti, evet yenilerek ve top-
rak kaybederek çıkmıştır. Ancak, Türkiye 
Cumhuriyeti, Birinci Dünya Savaşı’nın ar-
dından yapılan İstiklal Mücadelesi ile bü-
yük bir zaferin üzerine inşa edilmiştir.

Biz, asla yenilmiş bir millet değiliz, muzaffer 
bir milletiz. 77 milyonun her bir ferdinin işte 
bu duyguya, bu özgüvene, bu bilince sahip 
olması son derece önemlidir. Özellikle bizim 
yeryüzündeki temsilcilerimiz olan büyükel-
çilerimizin böyle bir duyguyla, böyle bir öz-
güvenle hareket etmeleri gerekmektedir.
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Sizler, tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiy-
le büyük, özellikle de İstiklal Mücadele-
si ve o mücadelenin ardından kazandı-
ğı zaferiyle büyük bir devletin elçilerisi-
niz. Bizim, hiçbirimizin üzerinde Mondros 
Anlaşması’nın, Sevr Anlaşması’nın gölge-
si, izi, baskısı olamaz. Mondros Antlaşma-
sı, Osmanlı Devleti’nin yaptığı bir anlaş-
madır. Sevr ise yeni kurulan cumhuriyeti-
mizin yırtıp attığı bir anlaşmadır.

Şunu artık hepimiz görmek zorundayız. 
Osmanlı Devleti’nin yenilmiş olmasını tam 
yüz yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bütün fertleri, kurumları üzerinde bir bas-
kı aracı olarak kullanmak isteyenler oldu. 
Bizim özgüvenimizi kırmak istediler. “Siz 
yapamazsınız” dediler, “Siz başaramazsı-
nız” dediler. “Size istikameti, sınırları biz 
çizeriz, sizin gündeminizi de biz belirleriz” 
dediler. Ne yazık ki, içeride o manda ve hi-
maye özlemini kalplerinden atamayanlar, 
yenilmişlik duygusu içerisinde olanlar, 
ona esir olanlar, işte verilen bu role harfi-
yen uydular. Maalesef, milleti de arkala-
rından taşımak istediler. Allah’a hamdol-
sun bu aziz millet, Türkiye’ye ve kendisine 
biçilen role mahkûm olmadı. Çizilen rota 
ve istikametin esiri olmadı. Şu anda ger-
çekleştirdiğimiz reformlarımızla, büyüyen 
ekonomimizle, aktif, cesur dış politikamız-
la biz; işte Türkiye’ye ve millete biçilen bu 
100 yıllık darbe adımlarını, bu dar elbiseyi 
yırtıyor, bize takılan zincirlerden pranga-
lardan bir bir kurtuluyoruz. 

Son dönemde başımıza gelen hadiselerin 
hiç biri tesadüf değildir. Son dönemde ya-
şadığımız badirelerin hiçbiri, Türkiye’nin 
kendi iç dinamikleriyle ortaya çıkmış ha-

diseler değildir. Bölücü terör, Gezi olay-
ları, 17-25 Aralık darbe girişimleri, diğer 
bazı teşebbüsler, Türkiye’ye istikamet çiz-
me amacıyla kurgulanmış, gerek dışarı-
dan, gerekse içerideki maşalar tarafından 
sergilenmiş olaylardır. Sizler, bunun gayet 
iyi farkındasınız. Peki, bizler bunun karşı-
sında ne yapıyoruz veya ne yapacağız? Asıl 
olan bu. Bütün bu hadiselerdeki yegâne 
amaç; o eski, kontrol altındaki, bağımlı, 
ezik, özgüveni eksik, gündemi belirlene-
bilir Türkiye’yi getirmektir. Ekonomisi bir 
türlü şahlanamayan, demokrasisi bir tür-
lü gelişemeyen, sorunlarını bir türlü çöze-
meyen, yani kısır bir döngü içinde, bir fasit 
daire içinde enerjisini sürekli yitiren eski 
Türkiye’yi diriltmek için bütün bu oyunlar 
kurgulanmış ve sahnelenmiştir.

17-25 Aralık Darbe Girişiminin 
Maliyeti 120 Milyar Dolar Oldu

Sadece bir örnek vereceğim;17-25 Aralık 
darbe girişimini yolsuzluk iftirası üzeri-
ne kurdular. En mütevazı hesaplamayla, 
17-25 Aralık darbe girişiminin Türkiye’ye 
maliyeti 120 milyar dolar oldu. Eğer başa-
rılı olsaydılar, azmettikleri gibi Başbakanı, 
dönemin Başbakanı yapabilselerdi bu ma-
liyet kat kat fazla olacaktı. Çünkü o zaman 
arzuladıkları, özledikleri eski Türkiye’yi 
inşa etmiş, o eski faiz, enflasyon yükünü, 
daralan ekonominin, küçülen ihracatın 
yükünü yeniden Türkiye’ye, yeniden mil-
lete yüklemiş olacaklardı. Eskiden olduğu 
gibi Türkiye faiz, kan, savaş lobilerinin ser-
vetlerine servet kattıkları bir ülke olacaktı. 

17-25 Aralık darbesinde başarısız olanlar, 
ümitsizlik içinde yeni bir takım operas-
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yonları devreye almak için de uğraştılar 
ve uğraşıyorlar. Dört eski bakan üzerinden 
kurgulanmak istenen süreç; 17-25 Aralık 
darbe girişimini yaşatmaya yönelik tama-
men umutsuz bir süreçtir. Orada başara-
madılar, “Acaba burada başarabilir miyiz?” 
gayretindeler. O zaman Başbakanım; ‘Eski 
Türkiye’ özlemi içerisinde olanlar, “İlla 
TBMM’de bir soruşturma komisyonu ku-
ralım” dedikleri zaman, arkadaşlarımızla 
oturduk istişare ettik, “kuralım” dedik. 
Bizim bundan kaçınacak bir yanımız yok, 
komisyonu kurduk. Kurduktan sonra ko-
misyon çalıştı, nihayet dün komisyon ka-
rarını verdi. Bütün bu çalışmalar sonra-
sında,  bilirkişi raporları vesaire alınarak 
karar verildi. Komisyonun bu kararı, tabii 
bir ara karar. Bundan sonraki süreci tabii 
ki Parlamento, Genel Kurul yürütecek, ni-
hai kararı orası verecek. 

Ama dert bu mu? Dert başka, “Acaba bu-
radan biz ne elde edebiliriz?” bunun gay-
reti içindeler. Ben inanıyorum ki, bu Par-
lamento, şu anda özellikle Soruşturma 
Komisyonu’nun almış olduğu, üzerinde ça-
lışılmış bu karar neticesinde, nihai kararını 
en adil şekilde verecektir. Böylece Türkiye, 
bu tür oyalama süreçleri içerisinde üze-
rinde spekülasyonların yapılacağı bir ülke 
olmayacaktır. Olmadığını da bu Parlamen-
to gösterecektir. 17 ve 25 Aralık iddiaları, 
öncelikle 30 Mart ve ardından 10 Ağustos 
seçimlerinde millet tarafından zaten yargı-
lanmıştır. Millet, kararını da sandıkta ver-
miştir. Asıl önemlisi, 17-25 Aralık iddiaları, 
bağımsız Türkiye mahkemelerinde yargı-
lanmış ve kurgulanan oyun bozulmuştur. 
Şimdi bir başka oyunun kurgulanmasına, 
yargı içindeki bir takım odakların siyase-

ti dizayn etme girişimlerine ve arzularına 
öyle umuyorum ki, izin verilmeyecektir.

Siyaset Dışı Kurumlar, Siyasete 
Müdahale Edemez

Türkiye, son 12 yıl içinde, siyasetin üzerin-
deki tüm vesayet sistemlerini ve kurumla-
rını etkisiz hale getirmiş, siyasetin de, si-
yaset dışı kurumların da, asli vazifelerine 
dönmelerini temin etmiştir. Buradan geri 
dönüş asla olamaz. Siyaset dışı kurumla-
rın, siyaset dışı güç odaklarının siyaseti 
tehdit etmelerine, siyaseti özellikle şantaj, 
montaj vesaire gibi yollarla korkutmala-
rına, ürkütmelerine asla göz yumulamaz. 
‘Yeni Türkiye’nin inşası, ülkemizin artık 
tüm kurumlarıyla, kurallarıyla normalleş-
mesi, inşallah, yaydan fırlamış bir ok gibi 
geri döndürülemez şekilde hedefine ilerle-
yecektir.

Değerli büyükelçiler,

Yaşanan tüm badireler karşısında göster-
diği kararlılıkla Türkiye, büyüklüğünü bü-
tün dünyaya göstermiştir. Türkiye üzerin-
de yapılmak istenen operasyonlar,  ame-
liyatlar milletin gücü karşısında erimiş-
tir, bundan sonra da erimeye mahkûmdur. 
Mevcut sorunları da aşarak, başlayan sü-
reçleri ilerleterek, artık enerjimizi, içer-
deki yapay sorunlardan ziyade, güçlü eko-
nomiye, güçlü dış politikaya, güçlü ve mü-
reffeh bir toplum inşasına yoğunlaştırmak 
zorundayız. Büyükelçilerimizin Türkiye 
üzerinde yapılmak istenen bütün bu ope-
rasyonlara karşı, son derece dikkatli, mü-
teyakkız olmaları gereken bir süreçten ge-
çiyoruz.
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Özellikle batıda, medya ve başka bazı 
odaklar Türkiye’ye karşı yoğun bir algı 
operasyonu içindeler. Batı medyasında 
Türkiye’deki hadiselere ilişkin olarak çok 
sayıda haber yorum, bunların yanında 
adeta Türkiye’nin demokrasiden nasibi-
ni almamış bir ülke gibi gösterme gayret-
leri, bizlerin de dikkatini ciddi manada çe-
kiyor. Haberlerin yanlı, taraflı, hatta yalan 
olduğunu görüyoruz. Dürüst değiller, sa-
mimi değiller. Bizimle oturuyorlar, konu-
şuyorlar, kendilerine gerekli cevapları ve-
riyoruz, belgeleri gösteriyoruz, bütün bun-
lara rağmen bildiklerini okuyorlar. Niye? 
Bunlar samimiyetsiz. Bunlar dürüst değil. 
Onun için ben, büyükelçilerimizden özel-
likle şunu istiyorum; bunların karşısında 
dik durun. Batı medyasının yaptığı ahlaki 
olmayan bütün bu yalan haberleri, bu as-
paragas haberleri, onların yüzüne yüzüne 
çalmanız lazım. Siz, 77 milyon Türk mille-
tinin orada birer temsilcisi, misyon şefisi-
niz. Buradan asla taviz vermemeniz gereki-
yor, çünkü bu bizim için çok önemli.

Haşhaşilerin Kumpaslarını Sizler 
Bozacaksınız

Bir haşhaşi grubun, Batı parlamentoların-
da yalana dayalı haber, kumpas faaliyetleri 
yürüttüklerini gözlemliyoruz. Bunu boza-
cak olan kim? Bu oyunları siz büyükelçile-
rimiz bozacaksınız. Ulaştırılması gereken 
bilgileri, belgeleri bize aktarın. Biz, güm-
bür gümbür bunları konuşuruz. Kim olur-
sa olsun konuşuruz. Bizim bunlardan geri 
adım atmak gibi asla bir lüksümüz olamaz. 
Üzerlerine, üzerlerine gideceğiz. 

Bu milletin tarihinden gelen bir sorumlu-
luğu var, bir gücü var, bunu bir kenara ko-
yamayız. Kimse bizim gündemimizi belir-
leyemez. Biz, bugün artık dünyada gün-
dem belirleyen bir ülke konumundayız. 

Türkiye’de çok büyük bir hezimet yaşayan 
bu paralel yapının, kendisini kiralayacak 
yeni efendiler aradığını, bu amaçla da ül-
kesine, milletine ihaneti, uluslararası med-
ya üzerinden gerçekleştirmek istediğini 
görüyoruz. Nerelere, nasıl paralar savur-
duğunu bunu da biliyoruz. Nerelerde, na-
sıl kendilerine yemek masaları ayırt ettik-
lerini de biliyoruz. Bütün bu olayların al-
tında yatan gerçek neden nedir? Oralar-
da kendileri için lobiler oluşturmak, kulis-
ler yapabilmek. Biz, onlardan daha güçlü-
yüz. Öyleyse şu anda, Milli Siyaset Belgesi 
içerisinde yer almaya namzet olan bu pa-
ralel yapı, artık dünyada gereken yere otu-
racaktır. MGK, bununla ilgili tavsiye ka-
rarını almıştır. Hükümetimiz, Bakanlar 
Kurulu’ndan bunu geçirmiştir. Şimdi 2015 
Milli Siyaset Belgesi içinde de yerini ala-
caktır. 

Büyükelçilerimizin mevcut tüm persone-
liyle, gerçeklerin duyulması ve duyurul-
ması için daha gayretli olmaları gerekti-
ği açıktır. Basın özgürlüğü üzerinden, te-
rör hadiselerine, polisin müdahalesi üze-
rinden, teröre karşı alınan tedbirler üze-
rinden, Irak ve Suriye’deki terör örgütleri 
üzerinden, Türkiye karalanmak, kötülen-
mek isteniyor.

İşte bir tahşiye olayı çıkıyor ve bu olaydan 
dolayı bir operasyon yürütülüyor. Hemen 
olay nereye saptırılıyor? Basın özgürlüğü. 
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Basın özgür değilmiş. Türkiye’deki basın 
özgürlüğü, Batı’nın çok ilerisindedir. Sı-
kıysa siz oralarda kalkın, aynen bizde ol-
duğu gibi Cumhurbaşkanına, Başbaka-
na saldırın, saldıramazsınız.  Almanya’da, 
Fransa’da yapamazsınız. ABD’de, Rusya’da 
yapamazsınız. Bu gerçekleri sizler, en az be-
nim kadar biliyorsunuz. Dolayısıyla bunla-
rı, onların önüne koymanız gerekiyor.

Eski Alışkanlıklarıyla Türkiye’ye 
Parmak Sallayamazlar

Kendi ülkelerinde ciddi boyuttaki ihlal-
leri, baskıları, tırmanan tehditleri görme-
yenler görmek istemeyenler, Türkiye üze-
rinden vicdanlarını rahatlatmaya çalışı-
yorlar. Bunların hiçbirine karşı boynu-
muzu eğmeyeceğiz. Bakın burada bir kez 
daha ifade ediyorum: Türkiye, hiçbir kim-
senin parmak sallayarak büyük bir kibir 
içinde suçlayacağı, itham edeceği bir ülke 
değildir. Bu tür alışkanlıkları olanlar, artık 
bundan vazgeçsinler. Eski alışkanlıklarıyla 
Türkiye’ye parmak sallayanlar, artık eko-
nomisiyle, demokrasisiyle, dış politikasıy-
la karşılarında ‘Yeni Türkiye’nin olduğunu 
görsünler. 

Özellikle AB, Türkiye politikasını artık 
gözden geçirmek durumundadır. Yete-
rince oyaladılar, vakit kaybettirdiler. Şu 
anda, Avrupa Birliği’nin çok ciddi tehlike-
lerle, tehditlerle karşı karşıyayken, bunla-
rı görmek, bunlara çare üretmek yerine, 
Türkiye’ye ders vermeye kalkışması ina-
nın acınacak bir durumdur.

Bakın ırkçı, ayrımcı, özellikle de Müslü-
manları hedef alan faaliyetler Avrupa’da 

artık gizlenemez bir noktaya geldi. AB 
müktesebatının içinde bunların yeri var 
mı? Bunlara karşı durulması gerekmiyor 
mu? Her gün Müslümanlara yönelik, ca-
milere yönelik alçakça saldırılar düzen-
leniyor. Irkçı örgütler, bazı batı toplumla-
rı nezdinde maalesef her gün daha fazla 
sempati kazanıyor, hüsnü kabul görüyor. 
Bizim sürekli dikkat çektiğimiz, vurguladı-
ğımız ve tedbir alınması için uyardığımız 
İslamafobi artık Avrupa’da ciddi bir teh-
dit teşkil ediyor. Romanlara neler yaptıkla-
rını biliyorsunuz bunların. Eğer bugün de 
mesele ciddiye alınmazsa, bugün de popü-
lizm, Avrupa siyasetçilerini esir alırsa, AB 
ve Avrupa değerleri artık tartışma konusu 
yapılır.

Değerli dostlarım,

Türkiye’nin, Suriye konusundaki duruşu-
nun haklılığı her geçen gün doğrulanıyor, 
ama adını koymuyorlar. Bugüne kadar ba-
tılı müttefiklerimize, bu ülkedeki sorunla-
rın DEAŞ ve Ayn- el Arap ile sınırlı tutulan 
bir mücadeleyle çözülemeyeceğini, soru-
nun kökeninde Esed rejiminin zulmünün 
yattığını ve DEAŞ’ın ancak bunun bir so-
nucu olarak görülebileceğini söyledik. Re-
jimin ürünü olan DEAŞ, Irak’ta yıllardır 
devam eden mezhepçi, bölücü ve ayrıştırı-
cı politikalarla etkileşim içine girerek, bü-
yük bir tehdit olarak ortaya çıkmıştır. Tabii 
ki, durumun bu hale gelmesinde göz ardı 
edemeyeceğimiz bir diğer etken de ulusla-
rarası toplumun kararsız tutumu, diğer bir 
deyişle BM’nin harekete geçmekteki yeter-
sizliği oldu.
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NATO’nun eski Genel Sekreteri Rasmus-
sen, Gaziantep’te  bir konuşma yaptı. Ko-
nuşmasında, “Sadece hava harekâtıyla bu 
iş çözülmez, kara harekâtı gerekli” dedi. 
Biz, bunu işin başından söyledik, “Kara 
harekâtı olmadan buradan netice alamaz-
sınız” dedik. Ayn el-Arap ile ilgili ABD Baş-
kanı Sayın Başkan ile yaptığımız görüşme-
de dedik ki, “Niye Kobani, Ayn-el Arap? 
Buranın sizin için stratejik önemi mi var?” 
Ne dedi biliyor musunuz? “Eğer biz, bu-
raya mühimmat desteğini vermezsek, iki 
gün içerisinde Kobani düşer.” İki ay geçti, 
düştü mü? Gönderdikleri mühimmatın da 
bir kısmı DEAŞ’a gitti, bir kısmı da orada-
ki savaşçılara. Ne oldu? Hala süreç devam 
ediyor. 

Filistin’in Üzerindeki Baskıların 
Sona Ermesi İçin Gayret 
Göstermeliyiz

Fransa ziyaretinde, Sayın Başkan 
Hollande’a, “Stratejik olan yer burası değil, 
stratejik olan yer Halep’tir. Halep ile ilgili 
bir çalışmanız var mı?” dedik. Ertesi gün 
Fabius dergisi bir makalesinde, Halep’in 
önemini anlattı ve ses getirdi. Gerçekçi ol-
maya mecburuz. Ama dert başka olunca, 
hesap başka olunca, orada bizim iyi düşün-
memiz lazım. Zira Kobani, Afrin, Kamışlı 
burada başka hesap yapılıyor, stratejik 
olan bu.

Bunu da herhalde Türkiye yutacak durum-
da değil. O zaman yapmamız gerekenle-
ri de yapacağız. Niye? Çünkü 950 km bir 
Suriye sınırı, bizim için düşünülmesi gere-
ken bir konudur. Burada Türkiye’nin has-

sasiyeti önemli. Ama size ne? Sizin hassasi-
yetiniz ne? Irak için petrol, anlıyoruz. Suri-
ye için ne? Orada da yeni bir yapılanma pe-
şindeler. İşte burada, bütün büyükelçi ar-
kadaşlarımın bu hassasiyet üzerinden ha-
reket etmeleri önem arz ediyor.

Geliyorum bir başka konuya. Dünyada 
inanç özgürlüğünün ihlali ve hiçe sayıl-
ması bağlamında en vahim örnekler işte 
2014’te Kudüs’te yaşanmıştır. İsrail, baş-
ta Kudüs ve Harem-i Şerif olmak üze-
re, işgal altındaki Filistin topraklarında-
ki saldırganlığını artırarak sürdürmüştür. 
Filistin’in vazgeçilmez hakları ve Kudüs’ün 
korunmasına ilişkin görüşlerimizi içeren 
bir mektubu, BM Güvenlik Konseyi’ne ile-
terek, Güvenlik Konseyi’ni uluslararası ba-
rış ve güvenliği koruma yükümlülüğü uya-
rınca harekete geçmeye çağırdığımızda da 
malumunuzdur. Biz, bu noktadaki çabala-
rımıza, önümüzdeki dönemde de devam 
edeceğiz. Filistin üzerindeki baskıların, ay-
rımcı politikaların sona ermesi için gay-
ret göstermeyi sürdüreceğiz. Çeşitli ülke-
lerin parlamentolarında, Filistin’in devlet 
olarak tanınmasına dair gelişmeleri doğru 
yönde atılmış adımlar olarak telakki ediyo-
rum. Temennimiz, Filistin’in daha fazla va-
kit kaybetmeden uluslararası alanda hak 
ettiği yeri almasıdır.

Ermenistan, Tarihte Yaşanmış 
Olayları Tek Yanlı Okuyor

Değerli büyükelçiler,

Ermenistan, kendisiyle ilişkilerimizi nor-
malleştirme yönünde sergilediğimiz tüm 
iradeye rağmen, enerjisini sözde soykırım 
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meselesine odaklanarak harcamayı tercih 
ediyor. Tarihte yaşanmış olayları tek yanlı 
okuyarak, meseleyi siyasallaştırarak, sade-
ce kendi hafızasını, kendi bakış açısını em-
poze etmeye devam ediyor. Bu konuda Dı-
şişleri Bakanlığımızın, ilgili diğer kurum-
larımızla, eşgüdüm halinde yoğun ve de-
rinlemesine çalışmalar yaptığını zaten bili-
yorum. 2015’te bu meseleyle ilgili hareket 
tarzımızla ilgili görüşmelerin, Büyükel-
çiler Konferansı’nda ağırlıklı bir yere sa-
hip olduğunu da görüyorum. 2015 boyun-
ca, gerek Dışişleri Bakanlığımız, gerek ilgi-
li tüm kurumlarımız koordinasyon içinde, 
son derece aktif biçimde inanıyorum ki bu 
iddiaların üzerine gidecektir.

Değerli büyükelçiler,

Libya’da çatışmaların sürmesinden, hava 
saldırılarının sivil halka ve altyapıya zarar 
vermesinden, taraflar arasında siyasi di-
yalog sürecimin başlamamasından endişe 
duyuyoruz. Libya Yüksek Mahkemesi’nin 
genel seçimlerin iptali yönünde aldığı ka-
rar, Libya’da yeni bir durum ortaya çıkar-
dı. Uluslararası toplumun, bu kararın so-
nuçlarını dikkate almakta mütereddit ve 
yavaş davranması, maalesef mevcut krizi 
daha da çetrefilleştiriyor. Libya’daki kriz 
ortamından çıkışın tek yolu, kapsayıcı si-
yasi diyalogdan ve milli mutabakattan geç-
mektedir. Bu itibarla, uluslararası toplu-
mun meşruiyet tartışmasını bir kenara bı-
rakarak, ateşkesin sağlanması yönünde 
çaba sarf etmesi gerekiyor.

Bu noktada Libya’ya dış müdahalede bu-
lunulmamasının, sorunun çözülmesine 
yönelik çabaların başarıya ulaşması bakı-

mından büyük önem taşıdığını ifade et-
mek isterim.

Değerli dostlarım,

Sizlerin yakından şahit olduğunuz üzere, 
büyükelçiliklerimizi ve başkonsoloslukla-
rımızı milletimize ve devletimize yakışır 
binalara ve özellikle hizmet binaları olarak 
çalışma şartlarına kavuşturmak için azami 
gayret sarf ediyoruz. 

Sözlerime burada son verirken Yedinci Bü-
yükelçiler Konferansı’na tekrar başarılar 
diliyor, ailelerinize, görev yaptığınız dost 
ve kardeş ülke halklarına selamlarımızı 
iletmenizi sizlerden rica ediyor, vazifeniz-
de başarı temennilerimi ve sizlere sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.
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Çok değerli katılımcılar, kıymetli misafir-
ler, değerli hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 
(EPDK)’nın ev sahipliğinde Enerji Uz-
manları Derneğimiz tarafından düzenle-
nen, Enerji Piyasaları Zirvesi’nin ülkemiz 
için, sektör için hayırlara vesile olmasını 
Allah’tan temenni ediyorum. Bu toplantı-
nın düzenlenmesinde emeği geçen, toplan-

tıya fikirleriyle ve birikimleriyle katkı ve-
recek olan herkese huzurlarınızda teşek-
kür ediyorum.

Değerli dostlar,

Enerji, Türkiye’nin içinden geçtiği kritik dö-
nemin en önemli unsurlarından, en önemli 
tartışma konularından ve hedeflerinden bi-
ridir. Bildiğiniz gibi Türkiye, zengin doğal 

Nükleer Enerjiyi Ülkemize 
Kazandırma Konusunda 

Kararlıyız

Enerji Piyasaları Zirvesi | Ankara | 20 Ocak 2015 
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kaynaklara sahip bir ülke değil. Petrolümüz 
ve doğalgazımız maalesef oldukça sınırlı. 
Diğer kaynakların tamamını devreye alsak 
dahi, yine de enerjide dışa bağımlılığımızı 
ortadan kaldırmak mümkün değil.

Buna karşılık ülkemizin enerji konusun-
da bir başka önemli avantajı var. Türkiye, 
zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafya-
larla, bunlara ihtiyaç duyan gelişmiş ülke-
ler arasındaki köprüdür, geçiş noktasıdır. 
Enerji kaynaklarının güvenli, istikrarlı ve 
ekonomik olarak geçişini sağlamak en az 
bu kaynaklara sahip olmak kadar stratejik 
öneme sahiptir.

Dikkat ederseniz, ülkemizin son yıllar-
da maruz kaldığı tüm saldırıların, sıkıntı-
ların gerisindeki en önemli unsurlardan 
biri enerjidir. Enerji Bakanımızın telefon 
görüşmelerinin dinlenmesi, bunların bir 
yerlere servis edilmesi, boşuna değil. Bu-
nun üzerinde bir defa durmamız gerekir. 
Türkiye’nin enerji politikalarıyla ilgili iliş-
kin detayları içeren görüşmelerin dinle-
nip, medya aracılığıyla cümle âleme servis 
edilmesi, herhalde habercilik çabası olarak 
değerlendirilebilecek bir konu değildir. Ni-
tekim Türkiye’yi ekonomik olarak kıskaca 
almak isteyenlerin önce finans ve inşaat-
la birlikte enerji sektörüne, bu alanda yatı-
rım yapan iş adamlarımıza yöneldiğini gö-
rüyoruz. Gezi olayları sırasındaki ekono-
miyi durdurma çağrısı, meselenin ağaç ol-
madığını, asıl niyetin çok farklı olduğunu 
ortaya koyan ipuçlarından birisiydi. Aynı 
şekilde 17-25 Aralık darbe girişiminde he-
def alınan, çökertilmek istenen, isim ve fir-
malar da bu girişimin içerisindeki gerçek 
niyeti ortaya koyuyordu.

Enerji Projelerimiz Kimilerini 
Rahatsız Ediyor

Türkiye’nin TANAP gibi, Kuzey Irak petrol-
lerinin Ceyhan’dan dünyaya satışı, Akku-
yu ve Sinop nükleer santralleri gibi, ener-
ji projelerinin kimleri ne için rahatsız etti-
ğini gayet iyi biliyoruz. Hatta çözüm süre-
cine yönelik provokasyonların bir kısmı-
nın da gerisinde, benzer dertlerin olduğu-
nu çok açık, net görüyoruz. Hiç kimse ku-
sura bakmasın, açık ve net söylüyorum; 
Türkiye ekonomide ve demokraside geliş-
meye, büyümeye, 2023 hedefleri doğrultu-
sunda adım adım ilerlemeye devam ede-
cektir. Bizim 77 milyon insanımıza sözü-
müz var. Daha da ötesi bizim Balkanlardan 
Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada yaşa-
yan umutlarını, hayallerini, gönüllerini 
bize bağlamış yüz milyonlarca kardeşimi-
ze sorumluluklarımız var.

Türkiye’nin, 3-5 milyar dolarlık finans ma-
nipülasyonuyla, kurgulanmış siyasi kriz-
lerle, 3-5 bomba patlamasıyla rayından çı-
kartıldığı, istikametinin değiştirildiği gün-
ler geride kaldı. O ‘Eski Türkiye’ydi. Bu nu-
maralara hamdolsun bizim de, milletimi-
zin de artık karnı tok.

‘Yeni Türkiye’de tek istikamet, belirleyici 
olan milletin ta kendisidir, milletin irade-
sidir. Onun dışındaki her uğraş beyhude-
dir. Gezi’nin ve 17-25 Aralık’ın aslında ne 
olduğu ortaya çıktı. Daha çok şeyler orta-
ya dökülecek. 

Bütün bunlar karşısında gerekeni yapıyo-
ruz, yapacağız. Bakın bugün de Cizre’de 
tezgâhlanmaya çalışılan bu oyunu biliyor 
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ve ona göre tedbirimizi alıyoruz. Düşünebi-
liyor musunuz? Bu devletin resmi giysileri 
içinde, bu devletin zırhlı araçlarıyla cadde-
nin kenarına bomba koyanları görüyor mu-
sunuz? Arkasından yine aynı şekilde devle-
tin bir başka görevlisi bunu yakalayabiliyor 
hamdolsun. Artık inlerine girilmiştir.

Ülkemizi uluslararası alanda, terörle öz-
deşleştirme çabalarının aslında hangi 
dertlerden, hangi sıkıntılardan kaynaklan-
dığını gayet iyi biliyoruz. Türkiye’yi yolun-
dan, hedeflerinden alıkoymak için, içeride 
ve dışarıda hangi çevrelerin ittifak içinde 
olduğunun gayet iyi farkındayız. Hangi ka-
zanlarda, hangi fitnelerin kaynatıldığını, 
kimlerin bunların ateşine odun taşıdığını 
da önüyle, arkasıyla çok iyi görüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı olarak, hükümetimiz 
olarak, ilgili kurumlarımız olarak, işbir-
liği ve uyum içinde, hepsini takip ediyor, 
değerlendiriyor, kendi politikalarımızı be-
lirliyor ve adım adım hayata geçiriyoruz. 
Şunu özellikle burada vurgulamak iste-
rim; unutmayın, herkesin bir hesabı varsa, 
Allah’ın da bir hesabı vardır. O hesap bü-
tün hesapların üzerindedir. Ben milletimi-
zin feraseti ve hükümetimizin dirayetiyle 
bu sıkıntıları da aşacağımıza, 2023 hedef-
lerimiz doğrultusunda, kararlılıkla yürü-
meye devam edeceğimize inanıyorum.

Enerji Kullanımında Dünyada 
Büyük Adaletsizlik Yaşanıyor

Değerli arkadaşlar,

Enerji, dünyada en çok adaletsizlik yaşa-
nan, ne yazık ki medeni imkânlardan biri-

dir. Bugün dünyada 1,3 milyar insan elekt-
rikten mahrum şekilde yaşıyor. Afrika’da 
yaşayan 800 milyon insanın toplam elekt-
rik tüketimi, ABD’deki tek bir şehrin, New 
York’un elektrik tüketimi kadar. Dünya-
mızdaki bu enerji yoksulluğunu, adalet-
sizliğini gidermek için enerji yatırımların-
da geri kalmış ülkelere öncelik verilme-
si gerekiyor. Uluslararası şirketlerin ve ör-
gütlerin bu konuda daha duyarlı olması-
na ihtiyacımız var. Bilindiği gibi, Ulusla-
rarası Enerji Ajansı’nın dönem başkanlığı-
nı bir süredir Enerji Bakanımız yürütüyor. 
Geçtiğimiz ay da Türkiye olarak, G20 Dö-
nem Başkanlığı’nı üstlendik. Kasım ayın-
da inşallah Antalya’da toplanıyoruz. Bu 
imkânları bir araya getirerek, diğer husus-
larla birlikte enerji yoksulluğu içinde olan 
bölgelerin de sorunlarını dünya gündemi-
ne taşımak için çok yönlü hazırlıklar için-
deyiz. Bu kapsamda önümüzdeki dönem-
de bir enerji bakanları toplantısıyla, çeşitli 
uluslararası etkinlikler yapılacak. Aynı şe-
kilde merkezinde yer aldığımız doğu-batı, 
kuzey-güney enerji koridorlarını en aktif 
en verimli şekilde değerlendirmek istiyo-
ruz.

Mevcut enerji kaynaklarının önemli bir 
bölümünü barındıran Ortadoğu ve Hazar 
Havzasından, dünyaya açılan bir köprü 
olma yolunda önemli adımlar attık, atma-
ya da devam edeceğiz.

Enerji kaynaklarından elde edilen 
imkânların ihtilaf ve yıkım değil, barış ve 
refah kaynağı haline dönüşmesi için de her 
türlü çabayı harcıyoruz, harcayacağız. Dip-
lomasinin tüm imkânları, tarihi ve coğrafi 
bağlarımızın tüm gücünü seferber ederek, 
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bu konuda öncü, uyarıcı, yapıcı bir rol oy-
namanın gayreti içindeyiz. İçinde yer al-
dığımız ve alacak olduğumuz tüm önemli 
projelerde bu hususu öncelikle gözetiyoruz.

Bu kapsamda Bakü-Tiflis-Ceyhan ham pet-
rol boru hattı ile Bakü-Tiflis-Erzurum do-
ğalgaz boru hatlarını başarı ile tamamla-
dık. Irak’ta yaşanan sıkıntılar sebebiyle, 
zaman zaman duran Kerkük-Yumurtalık 
Petrol Boru Hattı’nı, yoğun gayretlerimiz-
le yeniden işler hale getirdik. Avrupa’ya 
doğalgaz tedariki yapacak olan, Güney 
Gaz Koridoru’nun temelini geçtiğimiz yıl 
Bakü’de attık. Şimdi, yeni projeler hayata 
geçirmenin çabası içerisindeyiz.  TANAP 
projesinin temelini de inşallah mart ayın-
da atıyoruz.  Bu hattan 2018 yılında gaz 
akışını başlatmayı hedefliyoruz.

İstikrar ortamının sağlanmasına paralel 
olarak, Irak’ta da yeni projeler konusun-
da da mesafe kat edeceğimize inanıyorum. 
Kıbrıs’ta, Rum tarafının haksız ve uzlaş-
masız tutumu karşısında, KKTC’nin hu-
kukunu sonuna kadar savunacak, bu ko-
nudaki politikalarımızdan asla taviz ver-
meyeceğiz. Petrolü ve doğalgazı, barışın ve 
refahın aracı haline dönüştürmek için eli-
mizden gelen tüm çabayı göstermeye de-
vam edeceğiz.

Enerji Yatırımlarımızı Hızla 
Arttırmamızı Gerekiyor

Değerli dostlar,

Türkiye’nin geçtiğimiz 12 yılda ortaya koy-
duğu muazzam gelişme, beraberinde ciddi 
bir enerji ihtiyacını da getirdi. Bugün, 12 

yıl öncesine göre iki kat daha fazla elekt-
rik enerjisi tüketiyoruz. 2023 yılında ise, 
bu güne göre iki kat daha fazla enerji tüke-
tiyor olacağız. Bu durum, enerji yatırımla-
rımızı hızla arttırmamızı gerektiriyor. Nü-
fus, ekonomik büyüme ve diğer faktörler 
göz önüne alındığında, 2023 yılına kadar 
120 milyar dolar enerji yatırımı gerçekleş-
tirmek durumunda olduğumuzu görüyo-
ruz.

Başbakanlığını yürüttüğüm hükümetler 
döneminde; ülkemizin enerji ihtiyacını 
karşılamak için, kamu kaynakları yanında 
özel sektör imkânlarını da devreye almış, 
bu yöndeki yatırımları teşvik etmiştik. Bu 
sayede, kurulu elektrik gücünde özel sek-
törün payını yüzde 32’den, yüzde 68,5’e 
yükseltmiştik. Bugün bu oran yüzde 72 se-
viyesine ulaştı. Özel sektörün devreye gir-
mesiyle, tasarruf ettiğimiz kamu kaynağı-
nı da eğitim, sağlık, adalet güvenlik gibi di-
ğer öncelikli alanlara kaydırdık.

Enerji’de dışa bağımlılığımızı azaltmak 
için, bir yandan petrol ve doğalgaz arama 
çalışmalarına hız verdik, diğer yandan da 
alternatif kaynakları harekete geçirdik. 
Hidroelektrik ve kömür kaynaklarını daha 
verimli değerlendirmek için, bu yöndeki 
projelere hız verdik. Aynı şekilde rüzgâr ve 
güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilene-
bilir enerji kaynaklarını devreye alma ko-
nusunda da önemli mesafeler kat ettik.

Doğal zenginliklerimizi bozmadan, kir-
letmeden, tahrip etmeden, elimizdeki 
imkânları en iyi şekilde değerlendireceğiz. 
Bizim çevre konusundaki, tabiat konusun-
daki hassasiyetimiz kimseden aşağı değil-
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dir. Tam tersine, çok daha samimidir, çok 
daha gerçekçidir. Ülkemize ve milletimi-
ze karşı sorumluluklarımızla, tabiata karşı 
sorumluluklarımız arasındaki dengeyi bi-
liyor ve buna göre hareket ediyoruz.

Varsa bu konuda bir takım aksaklıklar, ek-
sikler onlar da giderilir. Ama Türkiye kal-
kınma yolunda, büyüme yolunda ilerle-
mekten asla geri durmaz, asla geri dön-
mez, bunu böyle bilmek zorundayız. Bu 
çerçevede, nükleer enerjiyi ülkemize ka-
zandırma konusunda da kararlıyız. Sahip 
olduğumuz 1 milyon 200 bin elektrik şe-
bekesi, Avrupa’nın en uzun ikinci, dünya-
nın da 5. şebekesidir. Bu muazzam sistemi, 
ülkemizin kalkınmasının refahının, temel 
alt yapısı olarak, iyileştirerek ve geliştire-
rek sorunsuz bir şekilde işletiyoruz.

Hem arz güvenliği, hem dağıtım sistemi 
olarak, her geçen gün daha ileriye giden 
enerji alt yapımızı, 2023 hedeflerimize uy-
gun şekilde güçlendirerek, yolumuza de-
vam etmek kararındayız.

Enerji alanında geldiğimiz bu önemli sevi-
yeye rağmen, AB üyelik müzakerelerinde 
tıkanan fasıllardan birinin enerji olmasını 
da manidar bulduğumu yine burada ifade 
edeceğim. “Eksik nedir, söyleyin?” cevap 
yok. “Nerede tıkandı söyleyin?” cevap yok.  
Veremiyorlar, veremezler. Aynen diğer 
konularda yaptıkları gibi, diğer fasıllarda 
yaptıkları gibi. İşte bir “Nabucco, Nabucco, 
Nabucco” dediler. Bakın yapamadılar. İn-
şallah, çok kısa zamanda TANAP artık ak-
maya başlayacak, ama onlar hala bakmaya 
devam edecek, mesele bu.

Dürüst olmak gerekiyor, samimi olmak ge-
rekiyor. AB sürecinde, hangi fasıl olursa 
olsun, ‘hazırız’ dendiği anda; biz, onu 2-3 
ayda önlerine getirir, koyarız. Çünkü Tür-
kiye buna hazır. Ama onlar, ne yazık ki 
bunlara hazır değiller. Her zaman ifade et-
tiğim gibi, biz, kendi hedeflerimiz doğrul-
tusunda ilerlemeye devam edeceğiz. Bu 
yolculukta bizimle beraber olan herkesin, 
her ülkenin, her kurumun kazançlı çıkaca-
ğından kimsenin şüphesi olmasın.

Bu düşüncelerle bir kez daha Enerji Piya-
saları Zirvesi’nin hayırlı olmasını, başarılı 
geçmesini diliyor, sizlere sevgi ve saygıları-
mı sunuyorum.
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Sayın Başkan, saygıdeğer divan, kardeş ülke-
lerin değerli parlamento başkanları, çok de-
ğerli parlamenterler, kıymetli katılımcılar, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Allah’ın rahme-
ti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. İslam 
İşbirliği Teşkilatı 10’uncu Konferansı’nın 
tüm İslam coğrafyası için, ülkelerimiz ve 
halklarımız için, tüm insanlık için hayırlara 
vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. 
Başta TBMM Başkanlığı ve Sayın Başkan ol-
mak üzere 10. Konferansın tertibinde görev 
alan herkese tek tek teşekkür ediyorum.

Bu konferans ve Parlamento Birliği’nin di-
ğer faaliyetleri için İstanbul’a gelen kardeş 
ülkelerin tüm parlamento başkanlarına, 
tüm parlamenterlere bütün kıymetli misa-
firlerimize de hoşgeldiniz diyorum.

Saygıdeğer başkanlar, çok değerli parla-
menterler, değerli misafirler;

Kuran-ı Kerim’de Şura Suresi 38’inci ayet-
te, Rabbimiz bizlere, çok açık bir istikamet 
gösteriyor. “Estaizu billah Bismillah ve 
emruhum şura beynuhum” “Onlar işlerini 

Müslümanlar Sustuğunda Devreye 
Modern Lawrencelar Giriyor

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 10. Konferansı
İstanbul | 21 Ocak 2015
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aralarında istişareyle yaparlar.” Evet, mec-
lis kavramı, işleri istişare ile birbirine danı-
şarak yapma anlayışı, Hazreti Peygamber 
Aleyhisselatu Vesselam’dan bugüne kadar 
bizim iş yapma metodumuz olmuştur.

TBMM’nin, 23 Nisan 1920’de böyle bir an-
layışla teşekkül ettiğini ve açıldığını bura-
da vurgulamak isterim. 23 Nisan 1920’de, 
TBMM’de kürsünün arkasındaki duvarda, 
işte bu ayet Şura Suresi 38’inci Ayeti yazı-
lı duruyordu. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 
ve Parlamento Birliği’nin de işte böyle bir 
anlayışla teşekkül etmiş olması, son derece 
manidardır. Bu oluşum, bu birliktelik tek 
tek ülkelerimize, bölgemize ve tüm dün-
yaya ilişkin meselelere çözüm arama aracı 
olarak gerçekten çok mühimdir. İslam ül-
kelerinin, aynı zamanda Müslümanların 
temsilcilerinin böyle bir geniş platform-
da, zeminde bir araya gelmeleri, gündem-
lerindeki konuları istişare etmeleri, bugü-
nümüz ve geleceğimiz adına eşi bulunmaz 
bir fırsattır.

Bu fırsatı çok çok iyi değerlendirmek zo-
rundayız. Gündemimizdeki konuları, ülke-
lerimizin, halklarımızın ve İslam coğrafya-
sının sorunlarını, hiçbir komplekse, tered-
dütte ve korkuya kapılmadan, açık yürekli-
likle burada istişare etmeli, çözümler üret-
meliyiz.

Değerli kardeşlerim,

Farklı dilleri konuşuyoruz olabiliriz, fark-
lı coğrafyalardan gelmiş, farklı etnik kö-
kenlerin mensupları olabiliriz. Mezhep-
lerimiz de birbirinden farklı olabilir. Az 
önce dinlediğim konuşmaların hepsi he-

men hemen bir ortak aklın, bir kolektif dü-
şüncenin ürünü konuşmalardı. Hepimiz, 
Kuran-ı Kerim’in ilahi mesajı altında, Haz-
reti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam’ın 
o barış sancağı altında bir olmuş, beraber 
olmuş, birbirine kardeş olmuş bir ümme-
tin mensuplarıyız.

İslam Dünyasının Üzerinde Ciddi 
Operasyonlar Yapılmaktadır

Öyle meseleler vardır ki herkes susar, sade-
ce ve sadece Kuran-ı Kerim konuşur. Öyle 
sorunlar vardır ki herkes susar, sadece ve 
sadece Hazreti Peygamber Aleyhisselatu 
Vesselam’ın bugünlere kadar ulaşmış sahih 
hadisleri konuşur. Öyle can alıcı, can yakıcı 
hadiseler vardır ki, orada ülkelerin çıkarla-
rı geri plana itilmek zorundadır, mezheple-
rin farklılıkları geri plana itilmek zorunda-
dır, bütün anlaşmazlıklar bütün yapay ay-
rımlar unutulup birliğin, beraberliğin, kar-
deşliğin ruhu diriltilmek zorundadır. Bizler 
İslam coğrafyası olarak, İslam dininin men-
supları olarak, işte böyle olağanüstü bir dö-
nemden, süreçten geçiyoruz.

İslam dünyasının üzerinde ciddi operas-
yonlar yapılmaktadır. Müslümanlar birbi-
rine kırdırılmaktadır, birbirine vurdurul-
maktadır. Akan kan, dikkat edelim Müs-
lüman kanıdır. Ölenler ve öldürenler Müs-
lümanlardır. Bu, bir şeyi ortaya koymakta-
dır; demek ki, değerlerimizden herhalde 
uzaklaşıyoruz. Aslında bütün farklılıkla-
rın, aramızdaki tüm tartışma konularının 
bir kenara bırakılarak, ortak aklın, ortak 
heyecanın, ortak çözüm araçlarının devre-
ye alınmasının zorunlu olduğu bir zaman 
diliminde yaşıyoruz.
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Kardeşlerim,

Burada şunu açık bir şekilde ve tüm sami-
miyetimle ifade etmek isterim; Filistin’de 
yaklaşık bir asırdır hemen her gün bir in-
sanlık trajedisi yaşanırken, meseleye çıkar 
gözlüğüyle bakmak, meseleyi ideolojik de-
ğerlendirmek, hadiseye mezhep veya parti 
taassubuyla bakmak, asla ve asla insani de-
ğildir, İslami hiç değildir.

Irak’ta hemen her gün camilerimize, tür-
belerimize, Ehli Beyt’in aziz hatırasını ta-
şıyan kabirlerimize yapılan saldırılara, bir 
insan, bir Müslüman gözlüğüyle değil de; 
strateji, konjonktür, çıkar, mezhep gözlü-
ğüyle bakmak vicdani de değildir, İslami 
de değildir.

Aynı şekilde, Suriye’de 350 bin insan ha-
yatını kaybetmişken, 7 milyondan fazla in-
san evinden topraklarından göç etmişken, 
her gün onlarca insan, çocuklar, kadın-
lar hunharca öldürülürken, meseleye ikti-
dar gözlüğüyle çıkar ve mezhep gözlüğüy-
le bakmak, inanın insani vicdani ve İslami 
değildir.

Ülkemde 1 Milyon 700 Bin 
Muhacir Var

Ölenler kim? Müslüman. Öldüren kim? 
“Ben de Müslümanım” diyen bir devlet 
terörü. Şu anda ülkemde 1 milyon 700 
bin muhacir var. Kim bunlar? Suriye’deki 
Müslüman kardeşlerimiz. Bunlara, yap-
tığımız harcama şu ana kadar 5.5 milyar 
dolar. Dünyadan gelen herhangi bir destek 
var mı? 250 milyon dolar. Avrupa’nın ta-
mamında acaba ne kadar Suriyeli sığınma-

cı var? 130 bin. Lübnan’da yaklaşık bizim 
kadar şu anda sığınmacı var. Ürdün’de bir 
milyona yakın muhacir var, tablo bu.

Kardeşlerim,

Şimdi soruyorum, bu şekilde kendi Müs-
lüman kardeşlerini öldürenlere sahip çık-
ma hakkının bir izahı var mıdır? Burada 
biz, eğer bunun meşveresini, bu meşveret 
meclisinde yapacaksak, çok açık net ola-
rak yapmak ve bunu da ülkelerimizin yö-
netimlerine sonuç bildirgesiyle bildirmek 
zorundayız.

Afganistan’da durum aynı, Mısır ve 
Libya’da durum aynı. Bütün bu sorun alan-
ları karşısında çatışmalar, savaşlar, terör, 
yoksulluk, ırkçılık ve ayrımcılık karşısın-
da aramızdaki tüm farklılıkları, tüm anlaş-
mazlıkları bir kenara koyup tekrar tekrar 
düşünmek zorunda olduğumuz bir gerçek-
tir.

Müslümanlar olarak; kıyamete, hesap gü-
nüne, din gününe inanan insanlarız. Ama 
unutmayalım ki, Estaizu billah Bismillah 
Malik-i Yevmiddin olan Allah’tır. O bunun 
hesabını bize, muhakkak soracaktır. Sün-
ni ya da Şii olmamız, bu kesin gerçeği de-
ğiştirmiyor. Türk, Arap, Kürt, siyahi, ya da 
beyaz olmamız, bu mutlak gerçeği değiştir-
miyor.

Hatırlatmak isterim ki, yaptıklarımızdan 
olduğu kadar, yapabilecekken yapmadıkla-
rımızdan da er ya da geç hesaba çekileceğiz. 
Burada İslam ülkelerinin, bu çok önemli 
istişare zemininde, her birinize, tüm dün-
yaya seslenmek istiyorum: Filistin’de ma-
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sum çocuklar ölürken, bunun için sadece 
acı çekmek bizi sorumluluktan kurtarır 
mı? Hepimizin yanı başında olan Suriye’de 
yüz binlerce insanın ölümü, milyonlarca 
insanın hicreti karşısında, kamplarda so-
ğuktan donup ölen, açlıktan ölen çocuk-
ların karşısında, sadece vicdanlarımızın 
sızlaması, bizleri kurtarır mı? Irak’ta, kar-
deş kardeşi katlederken, hem de camilerde 
türbelerde katlederken, ölenlerin ve öldü-
renlerin mezheplerine bakıp susmak, bizi 
acaba hesaptan kurtarır mı?

Kardeşlerim,

İşte şu anda bakıyorsunuz DEAŞ diye bir 
terör örgütü çıkmış. İslam adına, Müslü-
man öldürüyor. “Bir defa, böyle bir yet-
kiyi nerden alıyor” diye sormak gerekir. 
İslam’ın içeriğinde olmayan ve bu şekilde 
Müslümanları katleden bir terör örgütü, 
çok açık net ortada dolaşıyor.

Müslümanlar Sorunlarını Kendi 
Aralarında Halletmeli

İşte Irak’ta olanlar ortada, şu anda Irak’ın 
yüzde 40’ı bunların işgali altında. Aynı şe-
kilde, Suriye’de yine terör estiriyor. Irak’ta 
da yine binlerce insan öldürülmüş vaziyet-
te. Bizler, önce kendimizicheck’ etmemiz 
lazım, kendimizi önce sorgulamaya çek-
memiz lazım. Yabancılar geliyor bomba-
lıyor, öldürüyor. Zaten sıkıntı burada, bi, 
niçin sorunlarımızı onlara bırakıyoruz da, 
kendi aramızda halledemiyoruz? Niçin on-
lara bırakıyoruz? Biz sorunlarımızı kendi 
aramızda, bu mecliste halletmemiz lazım. 
Onlara bırakmamamız lazım.

Afganistan’da dram, Somali’deki açlık, 
Libya’da fitne yaşanıyor. Bakın, Libya bö-
lük pörçük. Libya’nın parası mı var mı? 
Libya’nın parası da var. Ama Libya’nın pa-
rası nerede? Maalesef, Libya’nın parası 
Batı’da. Libya, varlık içinde yokluk çekiyor 
ve şu anda bölük pörçük. Libya’nın üzerin-
de hesapları olanlar, bu ülkenin petrolünü 
düşünüyor. 

Kardeşlerim,

Hepimiz çok çok iyi biliyoruz ki, eğer ister-
sek, arzu edersek, Hazreti Peygamber Aley-
hisselatu Vesselam’ın bize emrettiği istika-
mette, bir elin parmakları gibi birbirimi-
ze kenetlenir ve kardeş olmanın gereği-
ni yerine getirirsek, bölgemizdeki tüm so-
runları kolayca aşabiliriz. Bunun için ge-
rekli güce sahibiz. Bunun için yeterli akla, 
birikime, tecrübeye sahibiz. Buhara’da, 
Semerkant’ta, İsfahan’da, Bağdat’ta, 
Kahire’de, Gırnata’da, Kurtuba’da ve 
İstanbul’da daha nice şehrimizde tarihte 
kurduğumuz o parlak medeniyetleri, o ba-
rış atmosferini, eğer istersek, eğer bir ve 
beraber olursak yeniden inşa edebiliriz.

Bizim, birbirimizle konuşmak için aracı-
lara ihtiyacımız yok. Bizim, birbirimizle 
konuşmak için tercümanlara ihtiyacımız 
yok. Biz, gönül diliyle zaten konuşuyoruz. 
Biz, aynı kıbleye dönen insanlar olarak, 
gönül diliyle, kalp diliyle konuşabilir, ara-
mızdaki meselelere, bölgemizdeki mesele-
lere, hatta yeryüzünde insanlığı ilgilendi-
ren meselelerde ortak ve etkili bir mücade-
le verebiliriz.
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İşte görüyorsunuz; Müslümanlar sustuğun-
da, İslam dünyasının yöneticileri elleri kol-
ları bağlı oturduğunda, her mezhep kendi 
taraftarının arkasında durup, diğerine yapı-
lan zulme tepkisiz kaldığında, işte o zaman 
devreye başkaları giriyor. İşte o zaman dev-
reye fitneciler, teröristler giriyor. Devreye 
modern Lawrencelar giriyor. Suriye’de, her 
gün altını çizerek söylüyorum; bizim öz be 
öz kardeşlerimiz öldürülüyor, ama bunlar-
la ilgili kararları biz değil, başkaları alıyor. 
Suriye’nin geleceği adına burada, şu salon-
da bulunan parlamenterler, sizlerin mensu-
bu olduğu parlamentolar değil, başka güç-
ler, başka gruplar, başka çevreler konuşu-
yor, karar veriyor.

Milyarlarca Müslümanın isteği, arzusu 
BM’nin ve BM Güvenlik Konseyi’nin karar 
mekanizmalarına etki edemiyor, oralarda 
dikkate alınmıyor.

Dünya 5.’ten Büyük

İran’la, Irak’la, Filistin’le, özellikle 
Suriye’yle ilgili karar alınacağı zaman, bu 
kararı İslam coğrafyası, İslam ülkeleri de-
ğil, Birleşmiş Milletler’in (BM) beş üyesi 
alıyor. Geçici üyeleri konuşmuyorum, on-
ların zaten buraya tesir etme yetkisi yok, 
ya da beş üyeden biri alınacak doğru karar-
ları veto edip, süreci durdurabiliyor.

Şimdi bugün burada ifade ediyorum; 
Dünya 5’ten büyük. Bu beşin içinde bir 
tane İslam ülkesi var mı? Yok. Kıta olarak 
baktığımızda: Avrupa, Asya ve Amerika 
kıtaları orda temsil ediliyor. Bunun dışın-
da diğer kıtalardan temsilci var mı? Yok. 
Peki, tüm dünya bu beş üyeye teslim mi, 

böyle bir adalet olabilir mi? Artık dünya, 
Birinci Dünya Savaşı’nın şartlarını yaşamı-
yor. Artık farklı bir dünyadayız. Siyasetçi, 
sürekli olarak hayatı güncellemek duru-
mundadır. Eğer hayatınızı güncelleyemi-
yorsanız, siyasetçi olamazsınız ve o ülkeyi 
başarıya taşıyamazsınız. Öyleyse, artık bu 
BM Güvenlik Konseyi’nin reforme edilme-
si şarttır. Dünyada BM üyesi olarak, 196 
ülkenin tamamı bu halden memnun mu? 
Zannetmiyorum. Kiminle konuştuysam, 
“haklısınız”diyorlar. Ama uygulamaya ge-
lince de, emperyal güçlerin, egemen güçle-
rin söyledikleri her an geçerli oluyor.

Kardeşlerim,

Şu anda, işte İslam İşbirliği Teşkilatında 
56 üyeyiz. Peki, bir sözümüz orada geçiyor 
mu? Hayır. Peki, biz ne işe yarıyoruz orada. 
Bunu sormayacak mıyız? Bunu sorgulama-
yacak mıyız? BM’nin nerdeyse üçte birini 
İslam ülkeleri oluşturuyor. Bu alanda adım 
atmayacak mıyız? O zaman, bu toplantıları 
yapmanın da bir anlamı kalmaz. İranlıların 
bir güzel sözü var. Hep kendilerine söyle-
rim. Şimdi burada da söyleyeceğim. “Otur-
dular konuştular ve dağıldılar” şimdi bizde 
oturup konuşup dağılacaksak, bir anlamı 
yok. Ama oturup, konuşup karar alacak ve 
onu uygulayacaksak bu işin bir neticesi var. 
Bunu yapmamız lazım. Küresel ve bölgesel 
sorunların çözümünde adil, eşitlikçi, herke-
si temsil eden bir mekanizmanın oluşturul-
ması artık kaçınılmaz bir hal almıştır.

Kardeşlerim,

Bu hakkı, hiç kimse bize vermeyecek, onu 
bilelim. Eğer gerçekten istiyorsak, bu hak-
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kı, biz, kendimiz teslim alacağız. Yoksa biz 
oturalım, bu hakkı gelsinler, bize, teslim et-
sinler. Bunu bekliyorsak, daha çok bekle-
riz. Bu dünyada var olduğumuzu, bu dün-
yada adaletli muameleyi hak ettiğimizi, 
kendi kararlarımızı kendimizin verebilece-
ğini, artık çok daha gür bir sesle bütün dün-
yaya ilan etmek, duyurmak zorundayız.

Terör Örgütleri, Müslümanları 
Asla Temsil Edemez

Hiç kuşkusuz, İslam dünyası yöneticileriy-
le, münevverleriyle, âlimleriyle, kendi öz 
eleştirisini yapmak zorundadır. Bizim, öz 
eleştiri yapma şeklimizi, öz eleştiri yapma 
metodumuzu, bu yöndeki istikameti, altı-
nı çizerek söylüyorum başkaları değil; an-
cak hep beraber, biz belirleriz. Biz, belir-
lemek zorundayız. Teröristten ve terör ör-
gütleri, İslam coğrafyasının ve Müslüman-
ların asla ve asla temsilcisi değildir, sözcü-
sü değildir ve hiçbir zaman da olmayacak-
tır. Kim oldukları, neye hizmet ettikleri, ki-
min maşası oldukları bilinmeyen terör ör-
gütleri ve teröristlerin yaptıkları eylemler, 
kesinlikle ve kesinlikle Müslümanları bağ-
lamaz. İslam ülkelerini bağlamaz.

Terör ile İslam, terörist ile Müslüman kav-
ramlarını son derece kasıtlı bir biçimde yan 
yana kullanmak, İslam dinine yapılmış en 
büyük hakarettir, en büyük saldırıdır. İslam, 
‘silm’ kelimesinden türemiştir, böyle bir din, 
hiçbir zaman teröre müsaade etmez.

Şu anda İslam ülkeleri içinde, hem de Müs-
lümanlara yönelik acımasızca katliamlar 
işleyen canilerin, ya da İslam ülkeleri dı-
şında cinayet işleyenlerin, İslam dini ile ve 

Müslümanlarla uzaktan yakından alaka-
sı olamaz. Bunlar, İslam’ın barış mesajını 
rahmet merhamet, şefkat duygusunu, ya-
ratılmışların en şereflisi olan insana hür-
meti tevarüs edemeyen zavallılardır. Bura-
da asıl önemli olan şudur; terörist saldırı-
ların ardından İslam coğrafyasını ve Müs-
lümanları öz eleştiriye davet edenler, asıl 
özeleştiri yapmak, kendisini hesaba çek-
mek durumunda olanların ta kendileridir.

Değerli kardeşlerim,

Son zamanlarda, İslamofobi olayı batı da 
nasıl gelişiyor. 11 Eylül olaylarından başla-
yın, bu günlere gelin. Batıda camilerimize, 
Nazi topluluğunun son dönemdeki tem-
silcileri, gamalı haçlarla, değişik hayvan 
figürleri çizmek suretiyle, oralarda Müslü-
manlara hakaret ediyorlar. Buralar, bizim 
mabedimiz. Bununla da kalmıyorlar, bir 
de mabetlerimizi kundaklıyorlar. Bunlar 
tahrik değil de nedir? Tabiî ki bu bir netice 
oluyor, ama bunun birde sebebi var. Şim-
di aynı sebep, diğer dinler içinde de ortaya 
çıkmaya başladı. “Yine biz Müslümanız” 
diyenler de aynı şekilde, bu defa kiliseleri 
yakmaya başlıyorlar. Az önce Değerli Mec-
lis Başkanım da söyledi. Biz, İspanya ile bir 
Medeniyetler İttifakı Süreci başlattık. Me-
deniyetler İttifakında başarılı olamazsak, 
dünya medeniyetler çatışmasına girer ki, 
bu bizim için bir felakettir.

Medeniyetler İttifakında Başarılı 
Olmaya Mecburuz

Biz, medeniyetler ittifakında başarılı olma-
ya mecburuz. Bunu başarmaya mecburuz. 
Şimdi Fransa’daki malum dergi, bizim sev-
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gili peygamberimize yönelik hakaret içe-
ren bu karikatürleri yapmak suretiyle bir 
tahrik unsuru oluşturmuştur. Bunu kimse, 
fikir özgürlüğü kapsamında ifade edemez. 
Zira kalkıp da bir dinin önderine, rehberi-
ne, kimsenin saldırma hakkı yoktur. Bu-
nun fikir özgürlüğünde yeri yoktur. Özgür-
lük, eğer bireyler arasındaysa; bir bireyin, 
diğer bireyin özgürlük alanının sınırına 
kadardır. Ondan öteye geçemezsiniz. Bun-
lar kaldı ki, bireyden öte, bir dinin önderi-
ne, rehberine bu tür karikatürlerle defalar-
ca bu saldırıyı yapmıştır.

İki, öldürenler kim? Fransız vatandaşı, 
ama Müslüman olduğu söyleniyor. Peki, 
bunlar, 16-17 ay hapishanenizde yattı. Ha-
pishaneden çıktıktan sonra siz, bu insanla-
rı niye takip etmediniz. Sizin istihbarat teş-
kilatınız çalışmıyor mu? Önce tabii bu ül-
kelerin kendilerini de ‘check’ etmeleri la-
zım. Sonuçta bir Fransız vatandaşı veya va-
tandaşları, bu eylem işlenmiştir, ama Müs-
lümanlar. Bir müslamının böyle bir eylemi 
yapması hunharcadır. Fakat bunun bütün 
sebeplerini bulmak, araştırmak, ortaya çı-
karmak, Fransa yönetiminin görevidir.

Türkiye olarak, 30 yıldır sınırlarımızın dı-
şından topraklarımıza yönelen terör faali-
yetleriyle mücadele ediyoruz. Uluslararası 
toplumu, komşularımızı, Avrupa Birliği’ni 
teröre destek olmamaları, göz yummama-
ları, kol kanat germemeleri yönünde defa-
larca uyardık. Kırk bine yakın insan kay-
bettik. Terör ateşinin belli sınırların için-
de kalmayacağını, bu ateşe karşı bir daya-
nışma sergilememiz gerektiğini hep söyle-
dik. Bu ateşin büyüyüp, tüm dünyayı teh-
dit eder hale geleceğini defalarca ifade et-

tik. Şu anda bizdeki terör örgütünün iliş-
ki halinde olduğu teröristlerin, Avrupa ta-
rafından beslendiğini, korunduğunu, hat-
ta hatta AB Parlamentosunda konuşturul-
duklarını, oralarda toplantılar yaptıklarını 
görüyoruz. Oralarda para kaynakları oldu-
ğunu görüyoruz. Bunların hepsini belgele-
riyle, dosyalarla, kendi hükümet başkanla-
rına devlet başkanlarına teslim ettiğimiz 
halde, en ufak bir gelişme yok. 

Şiddetin Bu Kadar Yaygınlaştığı 
Dünyada Hiçbir Ülke Güvenli 
Olamaz

Tabii Fransa’daki yapılan saldırılar tak-
dir edersiniz ki bir sürpriz değil. Şiddetin 
bu kadar yaygınlaştığı, şiddetin içeriden 
ya da dışarıdan bu kadar taraftar, bu ka-
dar sempatizan bulduğu bir ortamda dün-
yanın hiçbir ülkesi güvenli olamaz. İslam 
coğrafyasında her gün onlarca masum in-
sanın katledilmesine seyirci kalınır,  buna 
hiç ses çıkarılmaz, hatta bu katliamlar des-
teklenirken; hiçbir ülkede, hiçbir şehirde 
güvenlikten söz edilemez.

Sadece 2014 yılında Gazze’de, çoğu çocuk 
ve kadın olmak üzere, yaklaşık 2500 insan 
alçakça katledildi. BM, ses çıkardı mı? Çı-
karmadı. AB, bunu duymazdan geldi. İn-
sanlık, bu devlet terörü karşısında, bu ço-
cuk katilleri karşısında maalesef susma-
yı tercih etti. 2014 yılında, 2500 kişiyi 
acımasızca katleden İsrail Başbakanı, hiç 
utanmadan, sıkılmadan, ar hayâ etmeden, 
Paris’teki terör karşıtı yürüyüşe katılıyor. 
Ve birde en ön safa geçiyor, hatta hatta in-
sanlara el sallıyor. Bu mudur terörle müca-
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dele, teröre karşı ortak duruş, ortak akıl? 
Batı ne yazık ki, 2500 insanı, İsrail terörü-
nün kurbanı olarak görmüyor. 

Başta Türkiye olmak üzere, İslam ülkele-
rini basın özgürlüğü konusunda yargıla-
yan uluslararası örgütler, Filistin’deki ga-
zeteci katliamı ile ilgili çıtlarını dahi çıkar-
madılar. Eğer onlar, sadece karikatüristle-
ri terör mağduru olarak kabul ediyorlar-
sa, onlara da bir örnek vereceğim;  Naci 
El Ali, Hanzala’nın çizeri, önce ülkesinden 
Filistin topraklarından kovuldu. Mülteci 
kamplarında yaşadı, İngiltere’ye gitti. Ama 
orada da rahat bırakmadılar. Sadece kari-
katür çizen Naci El Ali, Londra’nın ortasın-
da suikastla katledildi. Hiç kimse çıkıp da 
buna, İsrail terörü demedi. Hiç kimse çıkıp 
da buna, sanata kurşun, basına kurşun, öz-
gür düşünceye kurşun, özgür ifadeye kur-
şun demedi. Naci El Ali’nin katillerini ko-
ruyanlar, kollayanlar, o katillerin sırtını sı-
vazlayanlar şimdi çıkmışlar; Paris’te katle-
dilenler için yürüyüş yapıyorlar. El insaf, 
biz bunu görüyoruz. 

Bütün Müslümanlar, bu adaletsizliği, bu 
çifte standardı görüyor, görmelidir. Aklı 
olan, vicdanı olan herkes, oynanan oyu-
nu çok net bir şekilde görüyor. Paris saldı-
rılarının ardından terör konuşmak yerine, 
Müslümanları, İslam coğrafyasını konuş-
mak şiddeti ve adaletsizliği örtmektir, te-
rörün üzerini örtmektir. Paris saldırıları-
nın ardından, İslam karşıtlığını körükle-
mek, insanlığın geleceği adına son derece 
tehlikeli bir girişimdir.

İşte son dönemlerde, Avrupa’da PEGİDA 
diye bir örgüt çıkmış. Bu örgüt, Almanya 

merkezli olarak, İslam karşıtlığı noktasın-
da yürüyüşler ve bunun yanında şiddete 
yönelik eylemler yapıyor.

Kardeşlerim,

Yönetimler ne yapıyor bu önemli. Teröre 
ve farklı olana tahammülsüzlüğe karşı, bü-
tün dünya samimi bir şekilde tavrını orta-
ya koymalıdır. Bunu yapacak olan sadece 
Müslümanlar, sadece İslam ülkeleri değil-
dir. Batı da artık, bu şiddet sarmalındaki 
rolünü görmeli, analiz etmeli, anlamalı ve 
özeleştirisini yapmalıdır.

İslam Peygamberi Tüm 
Müslümanların Kırmızı Çizgisidir

Değerli kardeşlerim,

İfade özgürlüğü her şeyi yapabilme, her 
şeyi yazabilme, her şeyi çizebilme özgürlü-
ğü değildir. İfade özgürlüğü, kutsal değer-
lere saygısızlık hakkını hiç kimseye tanı-
maz. İfade özgürlüğü bahanesinin ardına 
saklanarak, İslam Peygamberi’ni çirkin ka-
rikatürlerle çizenler, aslında ne yaptıkları-
nı, kimi nasıl incittiklerini, nasıl provokas-
yonların fitilini ateşlediklerini görmek zo-
rundadır. Aslında bunu da biliyorlar. Mu-
sevilerin rencide olmasını, ya da Antisemi-
tist yaftasına maruz kalma korkusunu he-
saba katarak, dikkatli davrananlar; aynı şe-
kilde İslam Peygamberi’ne ve tüm Müslü-
manlara karşı bu dikkati gözetmekle so-
rumludur. Çünkü o da, tüm Müslümanla-
rın kırmızı çizgisidir.

İnsanları karikatür çizdiler diye katletmek 
ne kadar terörse, insanların kutsallarına 



Recep Tayyip ERDOĞAN

128

saldırmak, insanları galeyana getirecek, 
tahrik edecek eylemler yapmak da en az o 
kadar terördür. 

Batılı ülkelerin, Paris saldırılarının ardın-
dan, ifade özgürlüğünün sınırlarını en üst 
düzeyde, hatta Papa’lık düzeyde tartışmaya 
açması, elbette olumludur, ancak yeterli de-
ğildir. Batı’da, özellikle Avrupa’da, İslam’a 
ve Müslümanlara yönelik tahammülsüzlü-
ğün, ibadet yerlerine yönelik saldırıların bi-
ran önce durdurulması, bununla ilgili ted-
birlerin alınması aciliyet arz ediyor.

İslamafobi’nin artık ciddi bir tehdit hali-
ne geldiğini Batılı dostlarımızın görmesini 
arzu ediyoruz. İslam ülkelerinin de, Batı’ya 
karşı bu uyarılarını samimi bir şekilde yap-
malarını bekliyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Hiçbir sorunumuz çözümsüz değil. Allah’a 
hamdolsun sorunlarımızı aşacak güce, tec-
rübeye, birikime sahibiz. İhtiyacımız olan 
birlikteliktir. İhtiyacımız olan istişare kül-
türünün gereklerini hakkıyla yerine getire-
bilmektir. İhtiyacımız olan kardeşlik huku-
kunun mesuliyetini taşımaktır. Gün kişisel 
çıkarları, ülke çıkarlarını, mezhep çıkarla-
rını öne çıkarma günü değildir. Kuran’ın 
aydınlığında bir olma, beraber olma, kar-
deş olma günüdür. Aracıları kaldırdığımız-
da, aramızdaki yapay farklılıkları bir kena-
ra koyduğumuzda, ülkelerimize ve bölge-
mize ilişkin her meseleyi kolayca aşabilece-
ğimize ben yürekten inanıyorum. Fitneyi 
fesadı nifakı dışlayıp, mezhep farklılıkları-
nı etnik köken, dil, coğrafya farklılıklarını 
bir kenara bırakıp, kendimiz olduğumuzda 
her sorun suhuletle çözüme kavuşacaktır.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın, bu noktada 
ağır bir sorumluluk taşıdığını, aynı zaman-
da çok önemli bir fırsat teşkil ettiğini tek-
rar hatırlatmak isterim. Parlamento Birli-
ğinin de, Müslüman halklarının en önem-
li temsilcisi olarak diyalog ve işbirliği için 
önemli bir imkân olduğu açıktır. 

Gerçekten bu yeni dönemin başkanı olarak 
Sayın Cemil Çiçek’in şöyle tüm İslam dün-
yasını derleyip, toparlayan konuşması, za-
ten her şeyi ifade ediyor. Ama şunu tekrar 
hatırlatmak istiyorum; İslam dünyası üze-
rinde çok ciddi bir operasyon var. Bakın Pa-
kistan kan ağlıyor, Afganistan kan ağlıyor. 
Geliyorsunuz Irak aynı şekilde, Suriye aynı 
şekilde, Filistin aynı şekilde, Mısır aynı şe-
kilde, Libya aynı şekilde. Myanmar’a gidi-
yorsunuz aynı şekilde. Somali aynı. 

Değerli kardeşlerim,

Bütün bunlara karşı ben şu topluluğu, evet 
bir Şura Meclisi olarak görüyorum.

Bu duygularla, Onuncu Konferans’ın uya-
nışa, dirilişe, yeniden sarsılmaz bir kardeş-
liğe vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyo-
rum. Parlamento Birliği Toplantılarına ba-
şarılar diliyorum. Allah, yar ve yardımcı-
mız olsun, Allah tüm Müslümanları, tüm 
insanlığı korusun diyor, hepinizi saygıyla 
sevgiyle selamlıyorum.
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Sayın Başbakan, değerli misafirler, ha-
nımefendiler, beyefendiler, hepinizi en 
kalbi duygularımla selamlıyor, Türkiye-
Etiyopya İş Forumu’nun, her iki ülke için 
de hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Çok köklü tarihi ve kültürel ilişkilere sa-
hip olduğumuz bir Afrika ülkesi olarak 
Etiyopya’yla ilişkilerimizi her alanda daha 
ileriye taşımak istiyoruz.

Türkiye olarak, Afrika kıtasına, Afrika ül-
keleri ve halklarıyla olan ilişkilerimize 

özel önem veriyoruz. İlişkilerimizdeki bir 
asırlık boşluğu süratle telafi edebilmek 
için bundan 10 yıl önce Afrika’ya açılım 
politikası başlatmıştık. Bu açılımı başarılı 
bir şekilde tamamladık. Bundan sonra ise, 
her geçen gün daha derinleşen bir ortaklık 
politikası anlayışıyla ilişkilerimizi güçlen-
dirmek istiyoruz.

Türkiye için Afrika’yla kucaklaşmak, sa-
dece ticari ve ekonomik anlam içermiyor. 
Afrika’nın sorunlarının ve aynı zamanda 
potansiyelinin büyüklüğünün farkında 

Türk İşadamlarımızın Etiyopya’ya 
Yatırım Yapmalarını İstiyorum

Türkiye-Etiyopya İş Forumu | Addis Ababa, Etiyopya | 22 Ocak 2015 
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olan bir ülke olarak, her platformda daima 
Afrika’nın yanında yer alıyoruz.

Etiyopya’nın Afrika içinde ayrı bir yeri, 
ayrı bir önemi var. Sahip olduğu potansi-
yel ve insan kaynağıyla öne çıkan Etiyop-
ya, Afrika Birliği Örgütü’ne ev sahipliği ya-
pıyor olmasıyla da Kıta’nın merkezi konu-
mundadır.

Etiyopya ile Tarihi ve Kültürel 
Bağlarımız Bir Ayrıcalıktır

Uluslararası ilişkilerinde de önemli ağır-
lığı olan Etiyopya, örnek uygulamaları ve 
kalkınma hedefleri ile birçok kıta ülkesine 
emsal teşkil ediyor. Biz, Etiyopya ile sahip 
olduğumuz tarihi ve kültürel bağları bir 
ayrıcalık olarak görüyoruz. Geçtiğimiz ay 
Ekonomi Bakanımız, beraberinde ticaret 
ve müteahhitlik heyeti ile birlikte ülkeni-
ze bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret sı-
rasında gerçekleştirilen iş forumu, büyük 
ilgi gördü ve yararlı iş bağlantılarına vesi-
le oldu.

Türkiye ile Etiyopya’nın ticaret hacmi 2013 
yılı sonunda 421 milyon doları aşmıştı. Fa-
kat 2014’de bir düşüş söz konusu. Öyle 
zannediyorum ki, 2014’de 400 milyon do-
lar gibi bir rakamla son bulacak. Ben, ülke-
lerimiz arasındaki ticaret hacmini çok yu-
karılara çekebileceğimi de inanıyorum. İn-
şallah en kısa zamanda 500 milyon dola-
ra ulaştırmalıyız diye düşünüyorum. Zira 
96 milyon civarındaki nüfusuyla Etiyop-
ya, 77 milyon civarındaki nüfusuyla Tür-
kiye, toplamda 173 milyon gibi bir nüfusa 
sahip. Bu yoğun nüfusu da göz önüne alır-
sak, aramızdaki ticaret hacminin çok daha 

ileri noktalara varması gerekir diye düşü-
nüyorum.

Bölgelerinin önde gelen ekonomik aktörle-
ri olarak, serbest ticaret alanı tesis etmek 
üzere bir “Ekonomik Ortaklık Anlaşma-
sı” imzalanması çalışmalarına bir an evvel 
başlamamız gerekiyor. 3 milyar dolara ula-
şan Türk yatırımları ile Etiyopya, ülkemi-
zin Afrika’da en fazla yatırım yaptığı ülke-
lerin başında yer alıyor.

Uluslararası piyasalarda haklı bir itiba-
ra sahip olan Türk müteahhitlerinin, 
Etiyopya’da etkin bir şekilde faaliyet gös-
termekte olduğunu görmekten de ayrıca 
memnuniyet duyuyorum.  Şimdiye kadar 
ülkenizde 2,4 milyar dolar değerindeki 14 
proje, Türk firmaları tarafından üstlenildi. 
Bu projelerden en önemlisi “Avas-Veldia 
Demiryolu Projesi”dir. Bu proje tamam-
landığında Türk müteahhitlik sektörünün 
önemli bir başarısı olarak hatırlanacaktır.

Sayın Başbakan, değerli misafirler,

Türkiye, dünyanın 17’nci, Avrupa’nın 
da 6’ncı büyük ekonomisidir.  Avrupa 
Birliği ile 1996 yılından bu yana Güm-
rük Birliği içerisindeyiz. Bu şu demek-
tir: Almanya’yla, Fransa’yla, İngiltere’yle, 
İtalya’yla, İspanya’yla aramızda hiçbir 
gümrük duvarı bulunmuyor. Onlar iste-
diklerini bize satabilirler, biz de istediğimi-
zi onlara satabiliriz. Dolayısıyla kendimize 
güveniyor, firmalarımıza itimat ediyoruz.

2014 yılında 158 milyar dolar civarında ih-
racatı olan ve ihracatının yüzde 95’i de sa-
nayi ürünleri olan bir ülkeyiz. Tarımsal üre-
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timde Avrupa’da 1’inci ve dünyada 7’nci sı-
radayız. Türkiye 2002 yılında 230 milyar 
dolarlık bir milli gelire sahipti. 2014 yılında 
bu rakam 820 milyar dolara çıktı. Cumhuri-
yetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönü-
mü olan 2023 yılında hedefimiz, 2 trilyon 
dolar millî gelire ulaşmaktır.

Türkiye, Yükselen Bir Güç 
Durumunda

Türkiye; genç ve nitelikli iş gücü, dinamik 
ve istikrarla büyüyen ekonomisi, rekabet-
çi özel sektörü, büyük ölçekli iç pazarı, yer-
leşmiş mali disiplini, gelişen altyapısıyla 
yükselen bir güç durumundadır.

Burada özellikle bir şeyi ortaya koymam 
lazım: Etiyopya’nın ekonomik performan-
sının da çok başarılı olduğunu biliyorum. 
Burada da güven ve istikrar olduktan son-
ra, bu genç, dinamik nüfusuyla Etiyopya 
geleceği çok aydınlık olan bir ülkedir. Eği-
tim, istikrarlı kalkınmanın temini bakı-
mından en önemli unsurlardan biridir.

Yetişmiş insan kapasitesi, birçok engelin 
aşılmasındaki en başat faktördür.

Sizin gibi her türlü tabii zenginliğin oldu-
ğu bir ülkede, iyi bir yönetimle, iyi bir eği-
timle, çok kısa süre içerisinde refahın bü-
tün topluma yayılacağından şüphe duy-
muyorum. Görüldüğü gibi bu ziyaretimde 
iş dünyamızın seçkin isimlerinden oluşan 
kalabalık bir heyet bana refakat ediyor.

İş adamlarımızın, Türkiye içinde ve dışın-
da çok önemli yatırımları var. Öncelikle, 
tecrübelerimizi, sizlerle paylaşmak istiyo-

ruz. Sadece bir tarafın kazandığı bir ilişki-
nin, hem ahlaki, hem sağlıklı, hem de sü-
rekli olmadığına inanıyoruz. Türkiye ola-
rak, varlık gösterdiğimiz her ülkede, her 
bölgede birlikte kazanma ilkesiyle hareket 
ediyoruz. Onun için, ekonomik işbirliğimi-
zi sadece ticarete değil, yatırımlara da da-
yandırmak istiyoruz.

Yatırım, teknoloji transferidir, istihdam-
dır, ihracattır. Etiyopya’nın, Türk iş dünya-
sının Afrika’da en fazla yatırım yaptığı ül-
kelerden biri olduğunu memnuniyetle gö-
rüyorum. Bu da Etiyopya makamlarının 
sağladığı uygun şartlar sonucu ortaya çı-
kan bir durumdur.

Etiyopya Halkıyla Bütünleşerek, 
Burada İş Yapmanızı İstiyorum

Şirketlerimizi, işadamlarımızı, girişimcile-
rimizi bu güzel ülkeye daha fazla yatırım 
yapmaya çağırıyorum. Burada sizi sami-
miyetle davet eden, size her türlü kolaylı-
ğı göstermeye hazır bir ülke var. Bu ülke-
nin şartlarına ve gerçeklerine uygun şekil-
de, Etiyopya halkıyla bütünleşerek, burada 
iş yapmanızı istiyorum.

Sizinle birlikte, her iki ülkenin de, her iki 
ülke halkının da kazanacağı bir yaklaşım 
içinde olmanızı özellikle arzu ediyorum. 
İşbirliğimizin güçlü bir şekilde gelişece-
ğine inanıyorum. İlişkilerimizin hukuki 
altyapısı hemen hemen tamamlanmış du-
rumda. Eksik anlaşmaları da en kısa za-
manda imzalayacağız.

Burada bir gerçeği vurgulamam lazım, 
bunu bugün Sayın Başkan ile de görüş-
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tük; Bizim en güçlü bankamız olan Zira-
at Bankası’nın burada yer alması gereki-
yor. Ziraat Bankası’nın burada olması, ge-
rek Türk girişimciler açısından, gerekse 
Etiyopya açısından çok önemli bir sıçrama 
tahtası olacaktır.

Bütün bunların yanında Etiyopya’nın 50 
bin megavatlık bir kapasiteye sahip bir 
su potansiyeli var. Elektrik enerjisi nokta-
sında sıkıntı var. Dolayısıyla girişimcileri-
miz, alım garantisi verilmesi durumunda 
hidroelektrik santralleri kurabileceklerini 
kaydediyorlar. Bu konuda böyle bir adımı 
da atmak gerek Etiyopya’nın elektrik ener-
jisi noktasındaki ihtiyacını gidermede, ge-
rekse kullanma ve içme suyunda ihtiyaç-
ları giderme bakımından önemli bir işlevi 
yerine getirecektir.

Burada RES ve HES yatırımlarına girilebi-
lir. Çünkü güneş enerjisi ve jeotermal ala-
nında imkânlar gayet iyi. Bütün mesele 
planı programı yapıp, bu konudaki adımı 
atmaktır. 

Bir diğer önemli adım ise tarım ve hay-
vancılık olmalıdır. Çünkü Etiyopya çok ge-
niş ve verimli tarım alanlarına sahip.  Ni-
tekim girişimcilerimizden bir tanesine de, 
gayet büyükçe bir arazi kendilerine tahsis 
edilmiş, şimdi orada tarımla ilgili çalışma-
nın içerisine girecek. Âmâ tabii tarımdan 
entegre sisteme girmek için de adımların 
atacaklar, yani pamuk, tekstil, konfeksiyon 
vesaire. Şimdi bu adımları atmada da de-
ğerli dostum, değerli Başbakan, bunlara da 
açık olduklarını ifade ediyor ve bu konuda 
da her türlü desteği vermeye hazır olduk-
larını söylüyorlar. 

Ziyaretimin ülkelerimiz, bölgemiz ve halk-
larımız için hayırlara vesile olmasını dili-
yorum.

Geleceğimizin, bugünümüzden çok daha 
aydınlık olacağına olan inancım yineliyor, 
başta Sayın Başbakan olmak üzere, tüm 
Etiyopyalılara, bize gösterdikleri samimi 
misafirperverlik için bir kez daha teşekkür 
ediyorum.

Bu ilk gelişim değil, ama halk tarafın-
dan seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olarak, 
Etiyopya’ya ilk gelişim ve Sahra altında ilk 
tercih ettiğimiz ülke oldu. 

Ben tekrar başta Sayın Başbakan olmak 
üzere, tüm Etiyopyalılara bize gösterdik-
leri samimi misafirperverlik için bir kez 
daha teşekkür ediyorum

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. 
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Externado Üniversitesi ve Ankara 
Üniversitesi’nin Değerli Rektörleri, saygı-
değer bakanlar, saygıdeğer öğretim üyele-
ri, çok değerli katılımcılar, hanımefendi-
ler, beyefendiler, sizleri böyle anlamlı bir 
buluşmada en kalbi muhabbetlerimle se-
lamlıyorum.

Kolombiya’nın önde gelen üniversitele-
rinden Externado Üniversitesi’nde böyle 
anlamlı bir konuyu, anlamlı katılımcılar-
la birlikte gerçekleştirmek, gerçekten biz-
leri mutlu ediyor. Hele hele ülkemden An-

kara Üniversitesi’nin işbirliğiyle düzenle-
nen “1915; İmparatorluğun En Uzun Yılı 
Sempozyumu”nun açılışı vesilesiyle hitap 
etmekten dolayı memnuniyetimi burada 
ifade etmek durumundayım.

Bu vesileyle, Externado Üniversitesi 
Rektörü’ne, öğretim üyelerine ve öğrenci-
lere gösterdikleri misafirperverlikten dola-
yı en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

Birinci Dünya Savaşının, savaşın geçti-
ği kıtalardan binlerce kilometre uzakta, 

Tarihten Husumet Değil,
Dostluk ve Barış Çıkartmalıyız 

“1915; Osmanlı İmparatorluğu’nun En Uzun Yılı” Sempozyumu 
Bogota, Kolombiya | 10 Şubat 2015 
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Kolombiya’da ele alınıyor olmasını son 
derece değerli, son derece anlamlı oldu-
ğunu burada özellikle ifade etmek istiyo-
rum. Açıkçası, bundan 100 yıl önce vuku 
bulan Birinci Dünya Savaşı, sadece sava-
şa dahil olan ülkeleri ve kıtaları etkilemek-
le kalmamıştı, üç kıtanın, yani Asya, Avru-
pa ve Afrika’nın yanında, Avustralya Kıta-
sı ve Amerika Kıtası da bu savaşta rol al-
mıştı. Savaş sonrasında yeni bir dünya ku-
rulurken, elbette Amerika Kıtası da bütü-
nüyle savaşın sonuçlarından etkilenmiş-
ti. Özellikle Osmanlı coğrafyasından La-
tin Amerika’ya yönelik göç dalgası, Latin 
Amerika’nın da savaştan sonra yeniden şe-
killenmesinde önemli rol oynamıştı. Do-
layısıyla, Birinci Dünya Savaşının burada, 
Kolombiya’da Externado Üniversitesi’nde 
ele alınıyor olması çok manidardır.

Dünya Siyaseti, 1.Dünya 
Savaşında Sonra Şekillendi

Değerli dostlar, sevgili gençler,

Birinci Dünya Savaşına ilişkin burada özel-
likle şunu vurgulamak isterim: Eğer bu-
günü anlamak, bugünün dünya siyaseti-
ni doğru yorumlamak istiyorsak, mutlaka 
ve mutlaka Birinci Dünya Savaşını iyi in-
celemek, iyi analiz etmek zorundayız. İkin-
ci Dünya Savaşı, belki insanlık tarihinin en 
kanlı savaşlarından biridir, ancak etki bakı-
mından inanın Birinci Dünya Savaşının ge-
risindedir. Bugünkü dünya siyaseti, özellik-
le de bugün birçok ülkenin sahip olduğu sı-
nırlar, Birinci Dünya Savaşı sonrasında şe-
killenmiştir. Bugün tüm dünyayı ilgilendi-
ren birçok uluslararası meselenin kökenin-
de Birinci Dünya Savaşı vardır. Filistin me-

selesi, bugün can alıcı bir noktada bulunan 
Irak ve Suriye meseleleri, Yemen, Mısır, Ku-
zey Afrika, Kafkasya ve Balkanlardaki so-
runlar Birinci Dünya Savaşının sonucunda 
ortaya çıkmış, ne yazık ki 100 yıldır devam 
eden sorunlardır. Afganistan meselesi, So-
mali başta olmak üzere Afrika’daki yoksul-
luk, bugün bütün dünyayı tehdit eder hale 
gelen terör meselesi aynı şekilde Birinci 
Dünya Savaşının ürettiği sorunlardır.

Türkiye, yani 100 yıl önceki ismiyle Os-
manlı Devleti, Birinci Dünya Savaşının 
merkezindeki ve hedefindeki bir ülkeydi. 
Osmanlı Devleti’nin sınırları, 100 yıl önce, 
tüm Kuzey Afrika’yı ve bugün Ortadoğu 
denilen bölgenin hemen tamamını kapsı-
yordu. Batı Afrika, Kafkasya ve Balkanlar, 
100 yıl önce Osmanlı Devleti’nin bakiyesi 
olan, aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin et-
kisinin halen devam ettiği bir coğrafyaydı. 
1918 yılında, Birinci Dünya Savaşı sona er-
diğinde Osmanlı Devleti’nin elinde bugün 
bulunduğumuz Başkent Ankara ve çevresi 
dışında toprak parçası kalmamıştı. İstan-
bul başta olmak üzere, Türkiye’nin batı-
sı ve güneyi tamamen işgal altındaydı. Os-
manlı Devleti’nden geriye kalan topraklar-
da ise, yapay şekilde çizilen sınırlarla, et-
nik, dini ya da mezhebi unsurlara dikkat 
edilmeksizin yeni ülkeler ihdas edilmişti.

Öyle tahmin ediyorum ki, Kolombiya’daki 
dostlarımız, özellikle de genç arkadaşları-
mız, öğrenci arkadaşlarımız, Ortadoğu’nun 
neden bu kadar çalkantılı bir bölge oldu-
ğunu merak ediyorlardır. Öyle ya, her gün 
çatışma haberleri geliyor, her gün savaş 
haberleri geliyor, hemen her gün bir kat-
liamın, toplu kıyımın, bir saldırının habe-
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ri buralara kadar ulaşıyor. Terör denilince, 
maalesef en önce Ortadoğu akla geliyor.

Peki, neden böyle? Biliyorum ki, Kolombi-
ya da şu anda bir terör belasıyla içi içe, on-
lar da teröre karşı bir mücadele veriyorlar. 
Biliyorum ki, Kolombiya’da 300 bin insan 
terörle mücadelede ölmüş durumda.  Bun-
lar bir vaka.

Birinci Dünya Savaşından sonra ortaya çı-
kan düzenin iyi anlaşılması gerekir. Orta-
doğu ismi verilen bölge, Birinci Dünya Sa-
vaşı sonrasında, işte tam da böyle bir böl-
ge olmak üzere kurgulanmıştır. Ortadoğu, 
bundan 100 yıl önce savaşı kazananlar ta-
rafından, bir çatışma, bir kriz bölgesi ola-
rak tasarlanmış ve bu tasarım 100 yıl bo-
yunca tam da hedeflendiği şekilde muha-
faza edilmiştir.

Ortadoğu’daki sınırlara baktığınızda, sınır-
ların cetvelle çizilmiş gibi dümdüz olduğu-
nu görürsünüz. Araplar, aralarındaki hiç-
bir hassasiyet gözetilmeksizin, farklı ülke-
ler olarak parçalanmışlardır, hatta akraba-
lar aynı şekilde köylerinden geçen sınırlar 
nedeniyle birbirlerinden koparılmışlardır. 
Türkiye’nin sınırları dahi, köylerin, kasa-
baların içinden geçmiş, akrabalar, kardeş-
ler iki farklı ülkenin vatandaşları olarak 
birbirlerinden ayrılmışlardır. Sınırlar, sa-
dece topraklara değil, aynı zamanda zihin-
lere, kültürlere, inançlara da zorla empo-
ze edilmiş, halklar arasında yapay sınırlar 
oluşturulmuş, kardeşler, birbirlerine ha-
sım hale getirilmişlerdir.

Sultan Abdülhamit, Kudüs 
ve Filistin’i Satmadığı İçin 
Düşürüldü

Burada sadece bir örnek vermek istiyo-
rum. Bugün İsrail ve Filistin’in bulundu-
ğu topraklar, Birinci Dünya Savaşı önce-
sinde Osmanlı Devleti’nin egemenliğin-
de olan topraklardı. Osmanlı Devleti, te-
sis ettiği mükemmel idare sistemiyle bu 
bölgeyi adaletle yönetiyor, huzurlu ve gü-
venli bir bölge olarak muhafaza ediyordu, 
Müslümanlar da, Hristiyanlar da.  Musevi-
ler de özgürce ibadetlerini yaparak, kutsal 
mekânlarına özgürce giderek, birbirleriyle 
barış ve hoşgörü içinde yaşıyorlardı. Birin-
ci Dünya Savaşının hemen öncesinde, Os-
manlı Sultanı Sultan İkinci Abdülhamid’e 
Kudüs ve Filistin’de toprak satması, bura-
lara göçmenlerin yerleştirilmesi için çok 
ağır baskılar yapıldı. Sultan İkinci Abdül-
hamid, bölgeye yönelik ölçüsüz bir göç akı-
mının buradaki nüfusun huzuru, dengesi-
ni bozacağını biliyordu, onun için bu tekli-
fi kabul etmedi, böyle bir duruma asla izin 
vermedi. Sultan Abdülhamid düşürüldü, 
Birinci Dünya Savaşı yapıldı, Osmanlı Dev-
leti bu topraklardan çekildi ve işte o andan 
itibaren bu bölge kanla, gözyaşıyla, zulüm-
le anılmaya başlandı.

Filistin’e çok yoğun bir göç oldu, demog-
rafi değişti. Biliyorsunuz, 1948 yılında da 
İsrail Devleti kuruldu. Tabii İsrail Devleti, 
1948’de kurulduğu sınırlarda kalmadı, İs-
rail bugün hala sınırlarını genişletmenin, 
Filistin topraklarını daha fazla işgal etme-
nin, Filistinlileri o coğrafyadan tamamen 
silmenin gayreti içindedir. Biz Türkiye ola-
rak, İsrail Devleti’nin genişleme politika-
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larına ve bu yönde yaptığı ağır zulümlere, 
ağır katliamlara itiraz ettiğimizde, bunu 
dünyada çok farklı yerlere çekmeye çalı-
şıyorlar. Türkiye olarak, bu konuda tavrı-
mız çok nettir; İsrail 1967 öncesi sınırla-
rına çekilmeli, Doğu Kudüs’ün başkent ol-
duğu bir Filistin Devleti’nin kurulmalı, Fi-
listinlilerin egemenlik haklarına saygı gös-
terilmesini istiyoruz. Bunu yapmadığı sü-
rece İsrail, bölgenin zalim, terörist devle-
ti olmaya, bütün bölgeyi kan gölüne çevi-
ren bir sorun olmaya devam edecektir.  İs-
rail zulmü ve İsrail terörü devam ettikçe 
de, hem Ortadoğu’da, hem de tüm insanlı-
ğın vicdanında kanama hiçbir zaman dur-
mayacaktır.

Ortadoğu Politikamız Bazılarını 
Rahatsız Ediyor

Türkiye olarak, Filistin-İsrail, Suriye, Irak, 
Mısır, Libya meselelerinde insani ve vicdani 
bir duruş sergilediğimizde, dünyada bazıları 
bundan ciddi şekilde rahatsız oluyorlar.

Mısır’da yaşananlardan rahatsız olduk; 
niye? Halkın oylarıyla seçilip iş başına gel-
miş olan -yüzde 52’yle- Mursi’ye karşı, onun 
kabinesinde Milli Savunma Bakanı olan 
Sisi, darbe yapmak suretiyle, onu Cumhur-
başkanlığından indirip hapse atıyor. Şu 
anda da maalesef, naylon iddianamelerle 
hakkında idam kararı verdiriliyor. Eğer biz, 
insani ve vicdani olarak bir şeye karar vere-
ceksek, bu dünyada darbecilerin değil, san-
dıktaki iradenin yanında olmaya mecbu-
ruz. Türkiye’ye yönelik son derece ağır, hak-
sız ve gerçekten ahlak dışı ithamlarda bulu-
nanlar, işte bunu hazmedemeyenlerdir.

Burada, Kolombiya’da da tekrar etmek is-
terim; Türkiye’nin hiçbir ülkenin sınırla-
rında, hiçbir ülkenin topraklarında ve içiş-
lerinde gözü yoktur, niyeti yoktur. Türki-
ye, teröre çok ağır bedeller ödemiş bir ülke 
olarak, her türlü terörün ve terör örgütü-
nün kesin ve net şekilde karşısındadır.

Türkiye, 100 yıl önce Birinci Dünya Sava-
şında yapılan çatışma ve kriz tasarımları-
nın da karşısında olan, buna çok haklı, çok 
makul ve seviyeli itirazlar getiren bir ülke-
dir. Çünkü biz bölgemizde barış istiyoruz, 
dostluk, kardeşlik istiyoruz, adalet istiyo-
ruz, bundan başka bir talebimiz asla yoktur.

Özellikle bugünlerde bazı uluslararası ga-
zete, dergi veya televizyonlarda ya da sos-
yal medyada, Türkiye hakkında çıkan ha-
berlere herkesin temkinli ve dikkatli yak-
laşması gerektiğini vurgulamak isterim. 
Bizim insani çağrılarımızdan, adalet ve ba-
rış çağrılarımızdan rahatsız olanlar, med-
ya yoluyla bizi karalamaya çalışıyorlar.

2 Milyon Suriyeli Sığınmacıya Ev 
Sahipliği Yapıyoruz

Sevgili gençler,

Türkiye, bölgesinde demokrasisi en ile-
ri standartlara sahip ve bu demokrasisi-
ni her gün çok daha güçlendiren bir ül-
kedir. Bakınız, bilir misiniz gençler, şu 
anda Türkiye’de Irak ve Suriye’den bize 
sığınan 2 milyon sığınmacı var, bunun 1 
milyon 700 bini Suriye’dendir, 300 bini 
Irak’tandır. Bu insanları topraklarında her 
türlü ihtiyaçlarını gidererek, sağlık, eği-
tim, giyim kuşam, aklınıza ne gelirse, bü-
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tün bunları karşılamak suretiyle onlara 
bakan bir Türkiye var. Bu sığınmacıların 
1 milyonu Lübnan’da, 500 bin Ürdün’de. 
Peki, bütün Avrupa acaba ne kadar Suriye-
li göçmeni kabul etmiş, bunu biliyor mu-
sunuz? 130 bin.  Peki o dünyanın diğer ül-
keleri acaba ne aldılar, bunu biliyor musu-
nuz? Adeta hiç yok.

Uçaklarla bombalamak suretiyle siz gelip 
Irak’ı halledemezsiniz, siz gelip Suriye’yi 
halledemezsiniz. Eğer buralarda bir çö-
züm arayacaksak yapılması gereken şey 
şudur: Benim istediğim kişi o ülkenin başı-
na gelsin mantığıyla, bir defa siz demokra-
siyi veya halkın iradesini iş başına getire-
mezsiniz. Ne yapacaksınız? Yapacağınız iş 
şudur: Önce bu diktatörleri işin başından 
alıp, devlet terörü estiren bu kişileri oralar-
dan alıp, sandığı halkın önüne getireceksi-
niz, halk kimi istiyorsa işi ona teslim ede-
ceksiniz. Aksi takdirde bu ülkelere barış 
gelmez.

Türkiye bir şeyi şu anda iddia ediyor. Nedir 
bizim iddiamız? Diyoruz ki, dünya 5’ten 
büyüktür. Dünya 5’e mahkum mu olacak? 
Ne var bu 5’te? Amerika var, Rusya var, Çin 
var, Fransa var, İngiltere var. Peki biz, bu 5 
tane ülkeye mahkum muyuz? Yani Birin-
ci Dünya Savaşının sonrasındaki şartlarda 
oluşmuş bir yapıyla dünyayı idare edebilir 
misiniz? Ve bu 5 ülke, 3 kıtadan oluşuyor, 
Asya, Avrupa, Amerika. İnanç gruplarına 
baktığınız zaman diyebilirim ki, iki inanç 
grubu var. Örneğin biz Müslümanlardan 
orada bir tane ülke yok. Böyle bir anlayış 
olabilir mi, böyle bir yaklaşım olabilir mi? 
Karar mekânizmasında Müslüman, Hıris-
tiyan, Musevi ve Budist hepsi de olsun

Diyoruz ki, 5 ülke olmasın; Gelin buraya 
15 ülke, 20 ülke yapalım. Hepsi bunların 
daimi ülke olsun ve 2 yıllık arayla, döner-
li bir şekilde, bu ülkelerin hepsi, dünyayı 
yönetmede karar sahibi olsun, yetki sahibi 
olsun, bunun adımını atalım. Tüm insan-
lığı, 5 tane ülkeye mahkum etmeye kimse-
nin hakkı yok. Bir ülkenin iki dudağının 
arasından çıkacak bir karar her şeyi bağlı-
yor. Böyle bir dünyayı, özgür bir dünya ola-
rak tanımlayamazsınız, demokrat bir dün-
ya olarak tanımlayamazsınız.

Basın ve İfade Özgürlüklerinde 
Avrupa’nın İlerisindeyiz

Bunun yanında yine aynı şekilde basın öz-
gürlüğünden bahsediliyor, ifade özgürlü-
ğü. Bir arada yaşama kültürü boyutuyla ül-
kemiz, şu anda bölgesinde örnek bir ülke-
dir, parlayan bir yıldızdır. Avrupa basın öz-
gürlüğünde, ifade özgürlüğünde, farklılık-
lara hoşgörü kültüründe maalesef geriye 
gitme sinyalleri verirken, Türkiye, tam ter-
sine özgürlüklerini daha da genişleten bir 
ülkedir.

Türkiye, istikrarla büyüyen, standartla-
rı her geçen gün gelişen demokrasisiyle 
21’inci yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri. 
Aynı zamanda Türkiye, 21’inci yüzyıl barı-
şının teminatı olan bir ülkedir.

İşte 2002’nin sonunda iş başına geldiği-
mizde Türkiye’nin milli geliri 230 milyar 
dolardı, ama şu anda 820 milyar dolar.

İhracatımız 36 milyar dolardı, ama şimdi 
ihracatımız 160 milyar dolara ulaştı.



Recep Tayyip ERDOĞAN

138

Turizmde, göreve geldiğimizde yıllık ülke-
mize gelen turist sayısı 13 milyondu ve ge-
lirimiz 8-8,5 milyar dolardı, şu anda ülke-
mize gelen turist sayısı 42 milyona ulaştı 
ve turizmden gelirimiz de 40 milyar dola-
ra ulaştı. 

Değerli dostlar,

Birinci Dünya Savaşından dünyanın her 
ülkesi, az ya da çok etkilendi. Aynı şekilde 
Birinci Dünya Savaşı, özellikle cereyan etti-
ği bölgedeki hakları da derinden etkileyen 
bir savaş oldu.

Burada şu noktanın altını kalın çizgilerle 
çizmek isterim: Tarih maalesef, her zaman 
muzafferler ya da egemen güçler tarafın-
dan yazılmıştır, buna şiddetle itiraz ediyo-
ruz. Tarihin muzafferler ya da egemen güç-
ler tarafından değil, tarihçiler tarafından 
yazılması gerektiğini düşünüyoruz. Mu-
zafferler ve egemenler, tarihi doğru yaza-
mazlar, tarihi gerçekleri doğru şekilde ak-
taramazlar. Tarihe 1915 olayları olarak ge-
çen acı hadiseler, maalesef bugüne kadar 
muzafferler ve egemenler tarafından yazı-
lan bir tarih gözlüğüyle okunmuştur.

Bu yıl, 1915 olaylarının 100. Yıldönümü. 
100 yıl boyunca Ermenilerin, Türklere ve 
Türklerin, Ermenilere yaptıkları, hiçbir şe-
kilde sağlıklı şekilde konuşulmamış, tar-
tışılmamış, doğru şekilde kaleme alınma-
mıştır. 100 yıl boyunca propaganda, algı 
operasyonları ve kirli siyaset, tarihin ve ta-
rihi gerçeklerin önünde olmuştur.

Ben burada bir şey söyleyeceğim, o da şu-
dur: Eğer, Ermeni diasporası samimiyse, 

dürüstse, biz bütün arşivlerimizi açıyoruz. 
Şu ana kadar incelemesi yapılmış belge sa-
yısı 1 milyonun üzerindedir. Ermenistan’ın 
da bu tür bilgileri, belgeleri varsa, onlar da 
açsın, üçüncü ülkelerde ellerinde ne varsa 
onlar da ortaya koysunlar. Görevlendire-
lim tarihçileri, görevlendirelim siyaset bi-
limcilerini yapsınlar çalışmalarını. Bilim 
adamları hazırlıkları bitirsinler, gelsinler 
siyasetçilere bunu sunsunlar. Ondan sonra 
çalışarak nihai kararı verelim, bu işi neti-
celendirelim.

1915 Olayları Doğru Araştırılsın

Sevgili gençler,

Tarih, parlamentolarda, siyasi kararlar alı-
narak, gerçek dışı hadiselere gerçekmiş 
nazarıyla bakılarak doğru yazılamaz, doğ-
ru okunamaz. Tarih, duygusallığın, yaşan-
mış acıların etkisiyle subjektif bir biçim-
de ele alınamaz. 100. yıldönümü vesilesiy-
le, 1915 olaylarıyla ilgili olarak Ermeni di-
asporasının son derece olumsuz bir kam-
panya yürüttüğünü biliyoruz. Biz Türki-
ye olarak, propaganda ya da algı operas-
yonları peşinde değiliz, böyle bir derdimiz 
yok. Her zaman açık yüreklilikle, samimi-
yetle 1915 olaylarının doğru şekilde araş-
tırılmasının ve doğru şekilde anlatılması-
nın peşinde olduk. Çok daha ileriye gittik, 
1915 olaylarına ilişkin, az önce de söyledi-
ğim gibi arşivleri daha da genişletmenin 
peşinde olduk.

Ermenistan’a el uzatan biz olduk, geçen yıl 
23 Nisan’da yazdığım mektubu bu işi takip 
edenler gayet iyi bilir, ilişkileri düzeltme-
nin, yeni bir sayfa açmanın içinde olduk. 
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Ne yazık ki, Ermeni diasporasının da etki-
siyle bizim elimiz her zaman havada kal-
dı. Bu yıl 100. yıldönümünde yine samimi, 
içten çağrılarımızı tekrarlıyoruz, gelin bu 
meseleyi siyasetin alanından çıkaralım, bi-
lime ve bilim insanlarına havale edelim.

Bu yıl 24 Nisan tarihinde, Çanakkale 
Savaşı’nın 100. Yıldönümünde, Türkiye’de 
büyük bir uluslararası merasim tertip edi-
yoruz, birçok ülkeye davetlerimizi gön-
derdik, bazıları şu ana kadar katılacakla-
rını teyit ettiler, yeni teyitleri de bekliyo-
ruz. Bu davetimizi Ermenistan Devleti’ne 
de gönderdik. Biz isterdik ki, gelsinler, 24 
Nisan’da Çanakkale’de bulunsunlar, o at-
mosferi teneffüs etsinler, bizim oradaki 
yüzbinlerce şehidimizin arasında yaşanan-
ları anlamaya çalışsınlar. Ama bunu yap-
madılar, Ermenistan, nezaket kurallarını 
çiğneyen açıklamalarla bir kez daha barı-
şın, diyalogun önünü kapatan bir tutum 
sergiledi. 

1915 olayları konusunda da barış ve diya-
log çabalarımızdan geçmeyeceğiz. Biz, pro-
pagandayla, algı operasyonlarıyla ulusla-
rarası siyaseti çirkinleştirerek değil, tarih 
biliminin ışığında bu meseleyi ele almaya 
devam edeceğiz.

Bakınız, Birinci Dünya Savaşının hemen 
öncesinde, Balkanlarda sayıları milyon-
larla ifade edilen bir Müslüman nüfus ça-
tışmalarda ve sürgün yollarında hayatı-
nı kaybetti. Biz, bundan hareketle, kimse-
yi soykırımla suçlamıyoruz. Tarihi olayla-
rın kendi dönemleri ve kendi şartları için-
de değerlendirilmesi gerektiğini ifade edi-
yoruz. Kayıpları anmak, onların hatıraları-

nı yaşatmak başka bir şeydir, bunun üze-
rinden siyasi ve diplomatik sonuçlar dev-
şirmeye çalışmak başka bir şeydir. Biz, ha-
tıralara saygı duyulmasında varız, ama bu-
nun üzerinden ülkemize ve milletimize yö-
nelik bir düşmanlık kampanyası yürütül-
mesine asla izin veremeyiz.

Değerli gençler, değerli dostlar;

Türkiye olarak, Latin Amerika’dan Asya’ya, 
Afrika’dan Avustralya’ya ve Amerika 
Kıtası’na kadar her yerde, her koşulda top-
lumlarımıza barış dolu yarınlar için umut 
vermeliyiz. Tarihi ve güncel gerçekler, kü-
resel barış ve istikrar için çatışma yerine 
uzlaşının, nefret yerine hoşgörünün şart 
olduğunu gösteriyor. 100 yıl önce yaşanan 
Çanakkale örneğinde de görüldüğü gibi, 
tarihten husumet çıkarmak yerine, barış 
ve dostluk unsurlarına odaklanmak bizle-
ri daha aydınlık bir geleceğe taşıyacaktır.

Türkiye’yle, aralarında Kolombiya’nın da 
bulunduğu Latin Amerika ülkeleri arasın-
daki işbirliğini daha da artıracak ve yoğun-
laştıracağız. Bu noktada kültür ve eğitim 
önemli role sahipler. Kolombiya ile kültür 
ve eğitim alanlarında işbirliğimizi derin-
leştirerek, geleceği çok daha güçlü kılmak 
arzusundayız.

Kolombiya’da. Türkiye’ye, Türk kültürüne 
ve diline son dönemde gösterilen ilgiden 
çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim.
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Ankara Üniversitesi bünyesinde 2009 yı-
lında kurulan Latin Amerika Çalışma-
ları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
LAMER’in başarılı çalışmalarını yakından 
izliyorum. Gerek Rektörümüze, gerek Ne-
cati Beye, huzurlarınızda ekibine çok te-
şekkür ediyorum. Bu tür kurumların, her 
iki ülkede de karşılıklı olarak sayılarının 
arttırılması için gayret göstermeliyiz.

Ve değerli Rektörümüze huzurlarınızda 
yine çok çok teşekkür ediyorum.

Sözlerime bu noktada son verirken, 
“1915; İmparatorluğun En Uzun Yılı 
Sempozyumu”nun başarılı geçmesini te-
menni ediyorum, sempozyumun düzen-
lenmesinde emeği geçenleri tekrar tekrar 
tebrik ediyor, tüm katılımcılara, katkı ve-
recek olanlara şükranlarımı sunuyorum. 

Kolombiya’da bulunmaktan duyduğum 
memnuniyeti tekraren ifade ediyor, sıcak 
misafirperverliğiniz için bir kez daha te-
şekkürlerimi sunuyor, hepinizi sevgi, say-
gıyla selamlarken, tüm gençlere eğitim-
öğretim yıllarında başarılar diliyorum. 
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Meksika Diplomasi Akademisi’nin kıymet-
li yöneticileri, sizleri sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. 

Meksika Diplomasi Akademisi gibi say-
gın bir kurumda sizlerle bir arada olmak-
tan duyduğum memnuniyeti özellikle ifa-
de etmek istiyorum. Az önce Sayın Dışiş-
leri Bakanı’nın ve Büyükelçi’nin takdimle-
riyle şahsıma olan nezaketlerinden dolayı 
kendilerine teşekkür ediyorum.

Her şeyden önce Türkiye’nin, Latin Ame-
rika ile ilişkileri oldukça eski dönemle-
re dayanıyor. Amerika Kıtasının keşfedil-
diği 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu 
Akdeniz’de egemenlik sahibi bir deniz gü-
cüydü. Ünlü denizcimiz Piri Reis Kitab-ı 
Bahriye adlı eserinde Amerika Kıtasını o 
dönemin şartları ve imkânları düşünüldü-
ğünde son derece başarılı ve ayrıntılı bir 
şekilde çizmiştir. 

İslamofobi Sorunu İncitici
Bir Hale Geldi

Meksika Matıus Romero Ensitütüsü’nde Konferans 
Mexico City, Meksika | 12 Şubat 2015 
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1800’lü yıllardan itibaren tüm Amerika Kı-
tasının, özellikle kıtanın bütününde oldu-
ğu gibi Meksika’ya da genel ve tarihi an-
lamda çok sayıda Osmanlı kökenli vatan-
daşımız göç ederek yerleşti. Bilhassa Bey-
rut Limanı bu göç dalgasının adeta merke-
zi olmuştur. Her dinden, her etnik köken-
den, her şehirden insan tüm Amerika Kı-
tasıyla birlikte Meksika’ya da gelerek ken-
dilerine yeni bir hayat kurmuşlardır. Ame-
rika Birleşik Devletleri’ne gitmek için yola 
çıkan Osmanlı vatandaşlarının bir bölü-
mü de oraya giremeyince, nasılsa burası da 
Amerika diyerek Meksika’ya ve diğer ülke-
lere gitmişlerdir. 

Bu Coğrafya, El Turco’ları Bağrına 
Bastı

Bugünkü Türkiye’den, Mısır’dan, 
Suriye’den, Lübnan’dan ve Filistin’den Os-
manlı pasaportuyla buraya göç eden kişiler 
Amerika Kıtasında El Turco olarak tanındı-
lar, adlandırıldılar. Dikkatinizi çekiyorum, 
sayıları çeyrek milyonu bulan bu insanlar 
hemen yanı başlarındaki Avrupa ülkelerine 
gitmek yerine buraya, bu kıtaya gelmeyi ter-
cih etmişlerdir. Bu insanlar geleneksel ola-
rak ticarete yatkınlıkları sebebiyle yerleştik-
leri ülkelerde çalışmışlar, üretmişler, orala-
ra değer katmışlardır. Bizim ülkemizde hala 
geçerliliği olan, ticari anlamının yanında 
çok önemli bir sosyal dayanışma aracı olan 
bir veresiye kavramı vardır. Veresiye siste-
mini Amerika Kıtasına işte bu insanlar taşı-
mışlardır. Hatta 1912 yılında Balkan Savaşı 
sırasında, Latin Amerika ülkelerinden 3 bin 
eski Osmanlı vatandaşının kendi aralarında 
örgütlenerek cepheye gitmek üzere gönüllü 
olarak orduya yazıldıklarını biliyoruz. 

Evet, Kayseri’den, Malatya’dan, 
Lazkiye’den, Beyrut’tan gelen bu insanlar 
yerleştikleri ülkelerin gelişmesi, kalkınma-
sı, ilerlemesi için katkı vermişler, çaba gös-
termişlerdir. Bu coğrafya da, El Turco’ları 
bağrına basmış, kendisinin ayrılmaz bir 
parçası haline getirmiştir. Meksika’yla ilk 
temaslarımız da bu dönemde başlamıştır. 

1864 yılında Fransız işgali sırasında Mek-
sika İmparatoru olan Habsburg Arşidükü 
Maximilian, tahta çıkışını bildirmek üzere 
Osmanlı Sarayına temsilci gönderiyor. Ar-
dından da 1865 yılında Meksika Devleti, 
Osmanlı Devleti nezdinde bir orta elçi atı-
yor. Bu şekilde başlayan ilişkilerimiz devam 
edip gidiyor. Osmanlı İmparatorluğu’ndan 
göç eden toplum, Meksika devriminin ol-
duğu yıl, yani 1910 yılında ülkeye bir saat 
kulesi hediye ediyor. Bu saat kulesi 2010 
yılında Meksika’nın bağımsızlığının 200. 
devriminde 100. yıldönümü vesilesiyle 
onarımdan geçirildi. Bu onarımın Hükü-
metimiz, Lübnan Hükümeti ve Meksika’da 
bulunan Lübnan cemaati tarafından ger-
çekleştirilmiş olmasını tarihi sürekliliğin 
bir işareti olarak görüyorum.

Değerli konuklar,

Bilindiği gibi 2015 yılı Birinci Dünya 
Savaşı’nın 100. yıldönümü. Kolombiya’da 
bu vesileyle düzenlenen akademik bir top-
lantıya katıldım ve konuyla ilgili görüşleri-
mi etraflıca anlatma imkânı buldum. Ora-
da da ifade ettiğim gibi, dünyada bugün 
hala geçerliliğini sürdüren güç merkezleri 
bu savaş sonunda oluşmuştur. Ama bu güç 
dağılımı maalesef hakkaniyetli ve adil ol-
mamıştır. 
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Dünyada hala devam eden pek çok anlaş-
mazlığın, pek çok çatışmanın, pek çok çe-
kişmenin temelinde Birinci Dünya Savaşı 
sonrasında oluşturulan dengeler yatıyor. 
Tarihi, sosyal, kültürel, tabii hiçbir sürekli-
lik gözetilmeksizin cetvelle çizilen sınırlar, 
kurulan suni devletler, parçalanan toplum-
lar 100 yıldır huzur yüzü görmedi. Dünya-
nın önemli bir bölümü, bilinçli olarak 100 
yıldır devam eden ve daha ne kadar sürece-
ği bilinmeyen adeta bir anaforun içine itil-
miştir. 

BM’in Yapısında Büyük 
Dengesizlikler Bulunuyor

Biz, Birleşmiş Milletler’deki bilhassa da 
Güvenlik Konseyi’ndeki güç dengesinin 
çarpıklığını her fırsatta, her platformda 
ifade ediyoruz. Nedir o? Gençler, buna çok 
dikkat etmeniz lazım; dünya 5’ten büyük-
tür, bunu söyleyerek bu gerçeği tüm dünya 
ile paylaşmaya çalışıyoruz. Siyasi ihtilafla-
rı, sosyal ve ekonomik buhranları önleme 
konusunda yetersiz kalan bir uluslararası 
sistemin meşruiyeti eninde sonunda tartı-
şılmaya başlanacaktı. Karar alma mekaniz-
malarını ellerinde tutan uluslararası siste-
min hamileri, sorumluluğu daha fazla di-
ğer ülkelere yükleyemezler. 

Bilhassa Türkiye ve Meksika ile Brezilya, 
Hindistan, Endonezya gibi ülkeler bakı-
mından bu çarpık işleyiş tahammül edi-
lemez seviyeye ulaştı. Nedir bu? Şu anda 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
5 tane daimi üyesi var, bu daimi üyeler-
den bir tanesinin herhangi bir konuda ay-
kırı düşünmesi tüm dünyayı bağlıyor mu? 
Bağlıyor. Peki, tüm dünya bu bir tane ül-

kenin iki dudağının arasına mahkûm mu? 
Olamaz, olmaması lazım. Peki, nasıl olu-
yor da bu böyle oluyor? 5 ülke, 3 kıta; Asya, 
Avrupa ve Amerika. Peki dini gruplar ola-
rak baktığımızda, burada Müslüman var 
mı? Yok. Budist var mı? O da yok. Sadece 
ağırlıklı olarak söylüyorum, burada gay-
rimüslimlerden oluşan bir yapı var, yani 
dini temsil noktasında da burada bir adalet 
yok. Peki, Birleşmiş Milletler Genel Kuru-
lu veya Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyi bir adaletin tecellisi için kurulmuş bir 
yer değil mi? Özgürlüklerin adil bir şekilde 
paylaşımı için kurulmuş bir yer değil mi? 
Böyle bir kurul adalet dağıtabilir mi? Böyle 
bir kurul, özgürlüklerin dağılımında adale-
ti tesis edebilir mi? 

Şu anda Ortadoğu’da kan gövdeyi götürü-
yor. Birleşmiş Milletler’in yaptığı bir şey 
var mı? Şu anda biz bedel ödüyoruz, benim 
ülkem şu anda Irak ve Suriye’den 2 milyon 
sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Yemesi, 
içmesi, giymesi, sağlığı, eğitimi, her şeyi 
bize ait. Suriyeli mültecilerin şu ana kadar 
insani yardımlar dışında bize 5,5 milyar 
dolar maliyeti var. Peki, bize acaba Birleş-
miş Milletler’den gelen para ne? Sadece  
250 milyon dolar. Harcadığımız 5,5 milyar 
dolar. Hani nerede o parası pulu çok olan 
ülkeler, nerede Birleşmiş Milletler, nere-
de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi? 
Türkiye, tek başına bu mücadeleyi veriyor. 
Aynı şekilde 1 milyon sığınmacı da Lüb-
nan da var. Lübnan’ın da ekonomik duru-
mu ortada. Lübnan’a el uzatılıyor mu? Yok. 
Aynı durum Ürdün’de de yaşanıyor. 500 
bin sığınmacı var Ürdün’de. Ürdün’e uza-
nan el var mı? Yine yok. Şimdi soruyorum; 
acaba Avrupa’da şu anda ne kadar Suriyeli 
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var? 130 bin, koskoca Avrupa’da 130 bin 
sığınmacı var. Sadece Türkiye’de Irak ve 
Suriye’den 2 milyon, Lübnan’da 1 milyon, 
Ürdün’de 500 bin mülteci var. Şimdi buna 
adil bir dünya denilebilir mi? Avrupalılar, 
bizi ziyaret ettiğinde, ne diyorlar biliyor 
musunuz? “Sizi tebrik ederiz, gerçekten 2 
milyon insana burada bakıyorsunuz, yaptı-
ğınız şu iş her türlü takdirin üzerindedir.” 
Ama paraya gelince para yok, sadece nasi-
hat çekiyorlar bize. Tebrik ediyorlar, takdir 
ediyorlar, paraya gelince yok. Biz, dürüst-
lük ve samimiyet arıyoruz. Bizim gayrisafi 
milli hasılamız ortadadır, Batı ülkelerinin-
ki de ortadadır.

BM’de Daimi Üyelikler Kalkmalı

Şu anda küresel sistemde söz sahibi tüm si-
yasi, ekonomik, sosyal kuruluşların daha 
adil, daha kapsayıcı, daha etkin bir tem-
sil yapısına kavuşması gerekiyor. Niçin bu 
5 ülke, daimi ülke olsun Birleşmiş Millet-
ler Güvenlik Konseyi’nde? Şimdi biz diyo-
ruz ki; Niye 5 ülke? Şu anda toplanmalıyız, 
oturup konuşmalıyız ve demeliyiz ki, bu 
sistem reforme edilmelidir. Daimi üyelik-
ler kalkmalı, artık burada 20 ülkede mi ka-
rar kılacağız?  Bu 20 ülke sürekli bir rotas-
yona tabi tutulmalı. Her ülkeye, faraza, 10 
yılda bir sıra gelmeli, 2 yıl görev yapmalı, 
2 yılın sonunda diğer 20 ülke devreye gir-
meli ve böylece her ülkenin de bir oy hakkı 
olmalı. Bu şekilde her dinden, her kıtadan 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 
üye ülke olmalı. 

Orası kimsenin tapulu malı olmamalı. 
Tüm dünyanın, tüm ülkelerin orada söz sa-
hibi olduğunu görmemiz ve göstermemiz 

lazım. Onun için diyorum “Dünya 5’ten bü-
yüktür.” Yani 5 ülkeye, 190 ülkeyi mahkum 
edemezsiniz. Öyle bir şey olamaz, herkes 
ya korktuğundan ya çıkarından konuşmu-
yor. Konuşacağız, konuşmadığımız sürece 
bu adaleti tesis edemeyiz. Çünkü bu daha 
fazla ertelenemez bir ihtiyaçtır. 

Uluslararası kuruluşların sorumlulukla-
rını yerine getirmemesinin faturası, dün-
yanın pek çok yerinde ölüm olarak, yıkım 
olarak, sefalet olarak masum insanlarca 
ödeniyor. Bugün bakıyorsunuz Suriye’de, 
Irak’ta, Filistin’de, Mısır’da ve daha pek 
çok yerde çok dramatik insanlık vicdanını 
yaralayan hadiseler yaşanıyor. Uluslarara-
sı sistemin, bu konuda öncülük etmesi ge-
rekir. Bu sorunlara müdahalede bulunma-
sı gereken kurumlar, çarpık yapıları sebe-
biyle adeta olayları teşvik eden bir rol oy-
nuyorlar. Adalet, huzur, güven, refah sade-
ce belli ülkelerde yaşayan insanların hakkı 
değildir. Dünyamızda yaşayan 7 milyar in-
sanın her biri de bu hakka, bu imkânlara 
sahip olmalıdır. Masum çocukların, ka-
dınların, insanların kanı kirli siyasi hesap-
lar uğruna akmaya devam ettikçe insanlı-
ğın vicdanı huzur bulmaz, bulmayacaktır. 
Bilhassa terörizm konusundaki çifte stan-
dart giderek tüm insanlığı tehdit eder bir 
hal aldı.

Türkiye Olarak, Tüm İnsanlığın 
Vicdanı Olmaya Çalışıyoruz

Biz Türkiye olarak, bu hayati sorun karşı-
sında iyi terörist-kötü terörist ayrımı yap-
madan tüm insanlığın sesi, vicdanı olma-
ya çalışıyoruz. İşte ABD’nin Carolina eya-
letindeki olay, bir terörist 3 Müslüma-
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nı evinde maalesef öldürdü. Şimdi Ame-
rikan Yönetimi, DEAŞ’a karşı, tamam biz 
de karşıyız. DEAŞ bir terör örgütü, ne ge-
rekiyorsa bunu yapmamız lazım. Peki, 
ben şimdi Amerikan Yönetimine sesleni-
yorum; DEAŞ konusunda konuşuyorsun, 
onun için elinden gelen her şeyi yapmaya 
çalıştığını söylüyorsun. Peki, DEAŞ bir te-
rör örgütü olarak ortada da; bir serseri ge-
liyor, bir terörist geliyor, Müslüman oldu-
ğu için bu üç kişiyi öldürüyor. Şimdi ben 
soruyorum; Sayın Obama, niye susuyor-
sun? Sayın Biden, niye susuyorsun? Sayın 
Kerry, niye susuyorsun? Ama Türkiye’yle 
ilgili sana 80 tane kiralık kişi buluyorlar, 
bir mektup gönderiyorlar, Türkiye’nin 
aleyhine kalkıp orada kampanya yürütü-
yorsunuz. 

Bu akademik çalışmayı yürütenler olarak 
istikbale çok farklı bakmalısınız. İradenizi 
kimseye kiralık vermemelisiniz, bu irade 
sizin olmalı. İradenizi sadece Hakk, hakka-
niyet, adalet, özgürlük, bunların çerçevesi 
içerisinde değerlendirmelisiniz. Dünya ar-
tık sadece batıdan ibaret tek merkezli bir 
yer değildir. Dünyanın doğusuyla, kuzeyiy-
le, güneyiyle, batısıyla çok merkezli bir ya-
pıya dönüştüğünü artık herkesin kabul et-
mesi gerekir. Bu durum, sadece siyasi ola-
rak değil, ekonomik ve ticari olarak da böy-
le. Ben hala Sayın Obama’nın da, Yardımcı-
sı Biden’in de ve Kerry’nin de 3 masum in-
sanın katli noktasında takibini, kararlılığı-
nı, sesini bekliyorum. Bu kişiyi de tabii ki 
lanetliyorum, bu bir vahşettir. Bu olayın 
süratle aydınlatılması gerekir, eğer bulun-
muyorsa, o zaman Amerikan Yönetiminin 
DEAŞ hakkında söyleyecek sözü de olmaz.

G 20’de Meksika’yla İşbirliğimizi 
Geliştirmemiz Gerekiyor

OECD dışı ülkeler, artık dünya ekonomik 
çıktısının yarısından fazlasına hakim du-
rumdalar. G-20 oluşumu ise, mevcut güç 
dengesini nispeten daha adil yansıtan yapı-
sıyla önemini giderek artırıyor. Bu yıl Dö-
nem Başkanlığını üstlendiğimiz G-20’de 
Meksika ile işbirliği içinde verimli bir ça-
lışma gerçekleştireceğimize inanıyorum. 
Küresel ekonomik istikrarı sağlamak için 
kurulmuş olan bu yapıyı, bugüne kadar ol-
duğu gibi değil, daha farklı bir şekilde ça-
lıştırmamız lazım, netice almamız gereki-
yor. Öyleyse burada kapsayıcılığı en geniş 
anlamda ele almamız gerekiyor. Yatırımlar 
noktasında bir dayanışmanın olması gere-
kiyor ki, bu yatırımları belli bir neticeye 
kavuşturalım. Uygulanabilirlik, bunu ba-
şarmamız lazım. Bu yıl G-20, bu üç kavram 
üzerinde şekillenecek. Az gelişmişlik ve ge-
lir dağılımı başta olmak üzere insanlığın 
diğer önemli sorunları konusunda daha 
fazla sorumluluk almaya yönelmeliyiz. 

Biz dönem başkanlığımızda, bu doğrultu-
da gerekli adımları atacak, gerekli girişim-
leri başlatacağız. Bakın şu anda en az geliş-
miş ülkeler noktasında biz, işi yöneten ülke 
konumundayız. 12 yıl önce Türkiye’nin do-
nörler toplantısında vermiş olduğu destek 
neydi biliyor musunuz? 45 milyon dolardı. 
Fakat geçen yılsonu itibariyle -tabii bu yıl-
lık bir rakamdır- Türkiye’nin yapmış oldu-
ğu yardım, verdiği destek 4,5 milyar dola-
ra yükselmiştir. Amerika, İngiltere ve Tür-
kiye, ilk üç böyle.
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Değerli misafirler,

Türkiye etrafında sürmekte olan çeşitli 
krizlere rağmen, güçlü demokratik yapı-
sı ve gelişmekte olan ekonomisiyle kendi-
ni farklı bir konuma yerleştirmeyi başar-
mış bir ülkedir. Kendi sorunlarımıza üret-
tiğimiz çözümler yanında, bölgesel ve kü-
resel meselelerde üstlendiğimiz öncü rolle 
de dikkat çekiyoruz. Avrupa Birliği, Ameri-
ka Birleşik Devletleri ve NATO ile olan iliş-
kilerimiz güçlü şekilde devam ediyor. Bu-
nun yanında yakın zamana kadar uzak 
coğrafyalar olarak görülen Afrika, Asya ve 
Amerika’daki ülkelerle çok yakın ilişkiler 
tesis ettik, ediyoruz. 

Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle iliş-
kilerimizi de bu anlayışla hızla geliştiriyo-
ruz. Latin Amerika ve Karayipler Eylem Pla-
nını 2006 yılında uygulamaya koymuştuk. 
Bugüne kadar bölge ülkelerinden Brezilya 
ve Meksika’yla stratejik ortaklık tesis ettik. 
Altı bölgesel örgütle ise çeşitli seviyelerde 
ilişkiler içindeyiz. Bakın şurada bir ay içeri-
sinde Etiyopya, Cibuti ve Somali’ye gittim. 
Cibuti ve Somali’ye liderler pek uğramaz. 
Biz, orada hastane inşa ettik. 200 yataklı 
modern bir hastane, bunun açılışını yaptık. 
Yine orada 450 öğrenci kapasiteli bir hem-
şirelik okulunun açılışını yaptık. Havalima-
nını inşa ettik, havalimanından şehre bir 
bölünmüş yol yine inşa ettik. Bir Türk fir-
ması, Mogadişu Limanının şu anda işlet-
mesini sağlıyor ve oradan Somali’ye bel-
li bir gelir temin edilmiş oluyor. Bir de ora-
da büyükelçilik binamızı bu yılsonuna ka-
dar, modern mimarimizle gayet büyük bir 
şekilde şu anda inşa ediyoruz. Mesele, ba-
lık tutmayı öğretmektir, balığı vermek de-

ğil. Bir taraftan da barışı Somali’ye egemen 
kılmaktır, bunun çalışması içerisindeyiz. 

En az gelişmiş veya terörün tehdidi altın-
da olan ülkelere nasıl yaklaşacağımızın da 
değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü terör, 
mevzi bir olay değildir, lokal bir olay değil-
dir. Onun için uluslararası bir mutabakat-
la, uluslararası bir mücadeleyle teröre kar-
şı hep birlikte bu mücadeleyi sürdürme-
miz lazım. Bizler, bunu düşünerek terörün 
tehdit ettiği yerlerde de bölgedeki diplo-
matik temsil ağımızı hızlı bir şekilde geliş-
tiriyoruz, genişletiyoruz. Kolombiya, Peru, 
Ekvator, Dominik Cumhuriyet, Panama ve 
Kosta Rika’da büyükelçilik açılmasıyla son 
4 yılda bölgedeki büyükelçiliklerimizin sa-
yısı iki katına çıkarak 12’ye yükseldi.

Meksika’yla 2023’te 5 Milyar 
Dolar Ticaret Hacmi Hedefliyoruz

Hiç şüphesiz bölge ülkeleri arasında 
Meksika’yla olan ilişkilerimiz çok daha ileri-
dedir, çok daha gelişmiştir. Türkiye ve Mek-
sika benzer ekonomik ölçeğe, genç ve dina-
mik nüfus yapısına sahip devletler. Ülkele-
rimiz arasında çok muazzam bir ticari ve 
ekonomik potansiyel bulunuyor. Şimdi bu-
gün kendimize bir hedef belirledik, 2023’te 
5 milyar dolar ticaret hacmine ulaşacağız. 
Geçen yıl 1 milyar 257 milyon dolara ulaş-
mıştı. Latin Amerika bölgesinde üçüncü bü-
yük ortağımız olan Meksika ile ticari ve eko-
nomik ilişkilerimizde çok ciddi gelişme sağ-
ladık. Ancak bunu yeterli bulmuyoruz. Ser-
best ticaret anlaşmasının sonuçlandırılma-
sının ardından, Meksika’yla, mevcut ticaret 
hacmimizi çok kısa bir sürede ciddi düzey-
de arttırabileceğimize inanıyorum. 
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Halen gözlemci üye olduğumuz, 
Meksika’nın da kurucuları arasında yer al-
dığı Pasifik İttifakı ülkelerinin her biriy-
le serbest ticaret anlaşmaları imzalamayı 
amaçlıyoruz. Bölge ülkeleriyle halen mev-
cut olan ve ülkemiz aleyhine giderek bü-
yüyen ticaret dengesizliğini ancak bu yol-
la aşabileceğimizi düşünüyoruz.

Değerli misafirler,

Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle bü-
yük önem verdiğimiz bir diğer coğrafya Af-
rika. Afrika Kıtasındaki büyükelçilikleri-
mizin sayısı 12 yıl önce 12’ydi, şimdi bu 
sayı 39’a çıktı. Hedefimiz, tüm Afrika ül-
kelerinde büyükelçiliklerimizi açmak. Bu 
bölgeyle toplam ticaret hacmimiz, 2005’te 
7 milyar doların altındayken, 2014 yılında 
bu rakam 21 milyar dolara yaklaştı. Geçti-
ğimiz Kasım ayında Malabo’da düzenlenen 
2. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesine bizzat 
katılarak, bu kıtada süren yapıcı siyaseti-
mizin somut meyvelerini vermeye başladı-
ğını görme fırsatı buldum.

Dünyanın önemli ekonomik ağırlık mer-
kezlerinden biri haline gelmekte olan Asya 
Pasifik bölgesindeki ülkelerle de ilişkile-
rimiz gelişiyor. Çin, Endonezya, Japonya, 
Kore Cumhuriyeti ve Malezya’yla ilişkileri-
mizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. 
Açtığımız ve açmakta olduğumuz yeni bü-
yükelçiliklerimizle bu bölgedeki görünür 
durumumuzu her geçen gün arttırıyoruz.

Türkiye’nin küresel meselelere karşı vicda-
ni duruşunun bir diğer yansıması, hiç şüp-
hesiz artan kalkınma desteklerimiz ve in-
sani yardımlarımızdır.

Değerli dostlar, 

Birleşmiş Milletler’in çatısı altında dostu-
muz İspanya’yla birlikte başlattığımız Me-
deniyetler İttifakı Projesi, bu bakımdan ör-
nek bir girişimdi. Bu konudaki bir başka 
örnek de, Finlandiya’yla birlikte 2010 Ey-
lül ayında başlattığımız Barış İçin Arabulu-
culuk Girişimidir. Yine 2011 yılında Ame-
rika Birleşik Devletleri’yle birlikte kurdu-
ğumuz Terörle Mücadele Küresel Forumu 
da, uluslararası barış ve istikrarın temini-
ne yönelik bir diğer aktif çalışmamızdır.

G 20’nin Daha Etkin Bir 
Yapıya Kavuşması İçin Gayret 
Göstereceğiz

Bu yıl Dönem Başkanlığını üstlendiğimiz 
ve Kasım ayındaki zirvesine ev sahipliği 
yapacağımız G-20 çalışmaları da büyük bir 
önem verdiğimiz bir yapı, bunu özellikle 
vurgulamak isterim. Dünya ekonomisinin 
yüzde 85’ini, küresel ticaretin yüzde 75’ini 
ve dünya nüfusunun 3’te 2’sini temsil eden 
G-20’nin daha etkin ve daha kapsamlı bir 
yapı haline dönüşmesi için gayret gösteri-
yoruz.

Bunların yanında İslam ülkeleriyle, Orta 
Asya devletleriyle, Akdeniz ülkeleriyle, Ka-
radeniz ülkeleriyle ve daha pek çok ulusla-
rarası kuruluş içinde etkin çalışmalar sür-
dürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu 
yöndeki çalışmalarımızı arttırarak sürdür-
mek kararındayız.
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Değerli konuklar,

Bugün dünyanın karşılaştığı pek çok so-
run karşısında, özellikle kendimizi sorgu-
layarak, biz liderlerin birlik içinde ve aynı 
zamanda çağımızın gereklerine uygun çö-
züm araçlarını geliştirmesi bir mecburi-
yettir. Biz, yapıcı olduğu kadar, yenilikçi 
bir anlayışla günümüz sorunlarına yakla-
şılmasının gerektiğini savunuyoruz. Aksi 
takdirde içinden geçtiğimiz büyük değişim 
ve dönüşüm sürecinden güven ve huzurla 
çıkmamız mümkün değildir. 

Uluslararası dayanışma ile barış ve güven-
liğin sağlanmasında, bunun yanında küre-
sel sorunların çözümünde Birleşmiş Mil-
letler tek yetkili platform olmaya elbette 
devam edecektir. Ama Suriye’de 350 bin 
insan ölüyor, Birleşmiş Milletler nerede? 
Yok. Sesi çıkıyor mu? Yok. İsrail Gazze’ye 
gidiyor vuruyor, 2500 çocuk-kadın orada 
öldürülüyor, Birleşmiş Milletler nerede? 
Ses çıkıyor mu? Yok. Şu ana kadar 150’ye 
yakın İsrail’in aleyhinde, Birleşmiş Millet-
ler ve Güvenlik Konseyinin aldığı karar 
vardır, bunların hiçbir tanesi de uygulama-
mıştır. Ama bunu kalkıp da biz uygulama-
sak, Birleşmiş Milletler isyanları oynar, ne-
rede adalet? 

Dün Küba’daydım. Sayın Raul şunu söy-
lüyor: 138 Birleşmiş Milletler üyesi bize 
uygulanan ambargoya ‘hayır’ diyor, ama 
buna rağmen hala Küba’ya ambargo uygu-
lanıyor. Adaletin bu mu dünya, böyle ada-
let olur mu? 

Aynı şekilde Filistin’in devlet olarak ta-
nınması noktasında Amerika’nın yanında 

8 ülke yer aldı. Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nun büyük bir çoğunluğu, Filistin’i 
devlet olarak tanıdı. Ama buna rağmen 
hala Filistin’in konumu ortada. Hala bom-
balar oraya yağıyor mu? Yağıyor. Nerede 
dünya? Şu anda açık hava hapishanesin-
de yaşıyor Gazze’de insanlar. Bir sandık do-
mates oraya gidecekse onların izni gereki-
yor. 

Birleşmiş Milletler ve özellikle Güvenlik 
Konseyinde bir karara varılamadan sür-
dürülen görüşmeler, bu kuruma zarar ver-
mekten başka bir amaca hizmet etmiyor. 
BM, prestij kaybediyor. Bunun için Gü-
venlik Konseyinin daha demokratik, geniş 
temsile dayanan, şeffaf, etkin ve hesap ve-
rebilir bir yapıya kavuşturulmasını savu-
nuyoruz. Güvenlik Konseyi, ancak bu şe-
kilde günümüzün meydan okumalarına 
karşı süratli ve tereddütsüz şekilde hareke-
te geçebilir. 

İşte Suriye’de insanlık tarihinin en büyük 
trajedilerinden biri yaşanırken, hiçbir şey 
yapmadan bekleyen bir kurum, insanlığa 
karşı görevlerini yerine getirmiyor demek-
tir. Ülkemizde bulunan Suriyeli kardeşleri-
mize biz, şu ana kadar misafirperverliğimi-
zi gösterdik, gösteriyoruz. Bu kardeşlerimi-
ze yardım etmek, onların hayatlarını nor-
mal bir şekilde sürdürmelerini sağlamak 
için her türlü imkânımızı seferber ettik. 
Acaba daha ne yapabiliriz, şu anda da bu-
nun hesaplamalarını yapıyoruz. 

Suriye’deki durum ise düzelmek bir yana, 
her geçen gün daha kötüye gidiyor. İlk ola-
rak Suriye’de ortaya çıkan kaos ortamı, 
tüm bölgeyi ateşe atmakla kalmadı, dünya 
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için de ölümcül bir tehdit haline dönüşme-
ye başladı. 

Filistin Meselesi, İnsanlığın 
Kanayan Yarasıdır

Ortadoğu’daki mevcut pek çok sıkıntının 
temelini oluşturan Filistin meselesi, bize 
göre insanlığın kanayan yarasıdır. Filistin-
lilerin maruz kaldığı haksızlıkların, saldırı-
ların ve hak gasplarının bir an önce sona 
erdirilmesi gerekiyor. Amerika başta ol-
mak üzere batılı ülkelerin önemli bölümü-
nün desteğini arkasına alan İsrail, mesele-
nin çözümü bir yana adeta düğümlenme-
si için elinden geleni yapıyor. İşte tüm bu 
ortamdan beslenen aşırıcılık, radikalizm 
ve terör hareketleri artık tüm dünyayı he-
def alır hale geldi. Hâlbuki biz, bu tehlike 
konusunda tüm dünyayı en başından beri 
ikaz ettik, uyardık. Birleşmiş Milletler Ge-
nel Kurulunda yaptığımız konuşmalar-
la uyardık, ikili yaptığımız görüşmelerle 
uyardık. Maalesef bazı ülkeler, bunu bölge-
sel bir mesele olarak gördü ve sorun kendi 
topraklarına taşınıncaya kadar ilgilenme-
meyi tercih ettiler. İlgilenmeye başladığın-
da ise hem çok geç kalındı, hem de hadise 
olması gerektiği gibi ele alınmadı. 

Son 6-7 yıldır maruz kaldıkları ekonomik 
ve sosyal sorunların ne yazık ki, Batı top-
lumlarının dokusunu bozmaya başladığını 
görüyoruz. Avrupa’nın yabancı düşmanı 
ve ırkçı eğilimlere hiçbir şekilde kapıyı 
açmaması hususunda oradaki muhatap-
larımızı sürekli ikaz ediyoruz. Bu yabancı 
düşmanlığı nedir? Farklı dini düşüncelere 
veya dini duygulara sahip olanlara karşı ta-
kındığınız tavır nedir? Biz, antisemitizmi 

insanlık suçu olarak ilan eden bir lideriz. 
“Antisemitizm insanlık suçudur” dediğim 
zaman kimsenin daha sesi çıkmamıştı bu 
konuda. Fakat İslamofobiyanın da bir in-
sanlık suçu olduğunu ilan etmelerinin ge-
rektiğini söylediğiniz zaman, bunlar öyle 
yaklaşmadılar ve uzak durdular, hala da 
uzak duruyorlar, konuşamıyorlar. Yani 
antisemitizm insanlık suçu da, İslamofo-
bi niye insanlık suçu değil? Hadi koyun 
tavrınızı, bunu da söyleyin. Maalesef, işte 
benim teröristim iyi, seninki kötü mantığı 
devam ediyor. 

Fransa’da Yaşananlar Ne 
İnanç Özgürlüğü, Ne de Fikir 
Özgürlüğüdür

Fransa’da yaşanan olay sıradan bir olay de-
ğildir, ama bunu kimse bir inanç özgürlü-
ğü adı altında sergileyemez, bir fikir özgür-
lüğü adı altında sergileyemez. Bu ne inanç 
özgürlüğüdür, ne fikir özgürlüğüdür. Hiç-
bir gazeteci, yazar bir başka inanç sahibi-
nin veya düşünce sahibinin özgürlük ala-
nına müdahale edemez. Özgürlük sınırsız 
değildir, özgürlüğün de bir sınırı vardır. 
Siz, benim özgürlük alanıma kadar özgür-
sünüz. Benim özgürlük alanıma girdiğiniz 
zaman sınırı tecavüz ediyorsunuz demek-
tir, bunu bilmemiz lazım. Efendim, bu kari-
katür. Ne olursa olsun, sizin karikatürlerle 
dahi herhangi bir dinin peygamberine sal-
dırmaya hakkınız yoktur. Biz, Sevgili Pey-
gamberimizi ne kadar seviyorsak, Hazre-
ti İsa Aleyhisselamı da o kadar seviyoruz, 
Hazreti Musa Aleyhisselamı da o kadar se-
viyoruz, hiçbir bir ayrım yapmayız. 
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Artık bunları anlamak, ona göre yorumla-
mak durumundayız. Efendim, işte karika-
türmüş. Papa bile sinirlendi, “Birisi benim 
anneme hakaret etse yumruğu vurur, to-
katlarım, düşürürüm” dedi. Dedi mi? Dedi. 
Bugün İslamofobi sorunu, en az diğer so-
runlar kadar önemli, diğer sorunlar kadar 
incitici hale gelmiş durumda. Dünyada öz-
gürlük adı altında, demokrasi adı altında 
1.7 milyar insanın inancı, duyguları ren-
cide edilerek çözülebilecek hiçbir sorun 
yoktur. Tam tersine bu, aşırılıkları, sapkın-
lıkları teşvik eden, teröre zemin hazırlayan 
bir yaklaşımdır. 

10 binlerce evladını teröre kurban vermiş 
olan Türkiye, terörle mücadelenin sadece 
güvenlik önlemleriyle yürüyemeyeceğini 
bilen bir ülkedir. Bunun psikolojik boyutu 
vardır, bunun sosyolojik boyutu vardır, bu-
nun ekonomik boyutu vardır. Bütün bun-
ları değerlendirmek suretiyle ele almak 
durumundayız. Biz, bölgeyle birlikte tüm 
dünyanın, tüm insanlığın huzuru, güveni 
için, adil ve refah içinde, gelecek beklen-
tisinin kök salması için çalışmaya devam 
edeceğiz. Bu bizim hem tarihi, hem de in-
sani sorumluluğumuzdur.

Sözlerime burada son verirken Türkiye’nin 
küresel sorumluluklar konusundaki du-
yarlılığı gelişmiş, bölgesinde ve dünyada 
barış, istikrar ve ekonomik kalkınmışlık 
görmek isteyen bir ülke olduğunu bir kez 
daha ifade etmek istiyorum. Türkiye’nin, 
bölgesindeki buhran ve kaos ortamına rağ-
men hala bir güven ve istikrar adası olma 
özelliğini sürdürebilmesini sanıyorum bu 
özlem açıklıyor.

Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyor, ilginiz için teşekkür ediyorum.
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Türkiye Müteahhitler Birliği’nin Başkanı 
ve değerli üyeleri, iş dünyamızın kıymetli 
mensupları, değerli misafirler, hanımefen-
diler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyor, Yurt Dışı Müteahhitlik 
Hizmetleri Ödül Töreni vesilesiyle sizlerle 
bir araya gelmekten duyduğum memnuni-
yeti ifade etmek istiyorum.

Türkiye Müteahhitler Birliğine ve Ekono-
mi Bakanlığımıza bu anlamlı ödül töre-
ni için bu vesileyle bir kez daha bizleri bir 
araya getirdikleri için teşekkür ediyorum.

Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firma-
sı arasında yer alan 42 firmamızın her birini 
bu başarılarından dolayı özellikle tebrik edi-
yorum. Yine dünyanın en büyük 225 teknik 
müşavirlik firması arasında yer alan 5 firma-
mızı da aynı şekilde kutluyorum. Ödül alan 
tüm firmalarımıza, patronlarından mühen-
dislerine, şantiyedeki işçilerine kadar, bu ba-
şarıda emeği olan herkese özellikle ülkem ve 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Bugüne kadar Başbakan ve Cumhurbaşka-
nı olarak dünyanın her yerinde ülkemize 

‘One Minute’u Sadece İsrail’e 
Değil, Tüm Zalimlere Dedik

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni | Ankara | 15 Şubat 2015 



Recep Tayyip ERDOĞAN

152

bu gururu, bu mutluluğu yaşatan sizlerin 
başarısı için, büyümesi için var gücümüzle 
çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Ham-
dolsun bu emekler, bu gayretler, bu çaba-
lar boşa gitmiyor. Bakınız, bu ödül töreni-
ne ben en son 2010 yılında katılmıştım. O 
zaman ödül alan firma sayımız 33’tü, şim-
di bu sayı 42’ye çıktı. 2010 yılında üstleni-
len projelerin ortalama bedeli 40 milyon 
doların altındaydı. Bu rakam geçtiğimiz yıl 
82 milyon doları aştı. Bizim 42 firmamız-
la ikinci sırada yer aldığımız bu listede ilk 
sırada 62 firmayla malum Çin bulunuyor. 
Diğer tüm ülkeler bizim gerimizde.

Firmalarımızın 2014 yılında yürüttükleri 
projelerin coğrafi dağılımına baktığımız-
da, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta-
doğu ve Afrika’nın yüzde 98’lik bir paya 
sahip olduğunu görüyoruz. Yani yapılan 
işler daha çok. kardeş dediğimiz ortak ta-
rihi ve kültürel geçmişe sahip olduğumuz 
yakın çevremizde yoğunlaşıyor. Bazen 
bize soruyorlar, daha doğrusu sataşıyor-
lar; “Sizin Orta Doğu’da, Afrika’da, Güney 
Amerika’da, Güney Asya’da ne işiniz var, 
niçin oralara gidiyorsunuz, niçin oralarla 
ilgileniyorsunuz” diyorlar.

İşte son olarak geçtiğimiz hafta Pazar akşa-
mı yola çıktık ve Cuma gecesine kadar Ko-
lombiya, Küba ve Meksika’yı kapsayan bir 
Güney Amerika ziyareti yaptık. Yine aynı 
serzenişler, yine aynı sataşmalar. Müteah-
hitler Birliği Başkanı Mithat Bey, şu anda 
içimizde bulunan birçok arkadaşımız da 
bizimle beraberdi. Biz, sürekli oralarda ol-
masak, oralara gitmesek, hem resmi iliş-
kilerimizi, hem kişisel dostluklarımızı ge-
liştirmesek, iş adamlarımızın, müteahhit-

lerimizin oralardaki varlığını nasıl sağla-
rız, nasıl güçlendiririz? Bunu yapacağız ki, 
bu ilişkiler neticesinde kapılar bize açılsın. 
Son 12-13 yıl içerisinde iş hacmimiz bazı 
ülkelerde 1’e 10, bazı ülkelerde de 1’e 100, 
oranında artmış durumda. 

Dikkat ederseniz, gittiğimiz her yere iş 
adamlarımızla birlikte gidiyoruz. Bazen 
iki uçakla gidiyoruz, bazen üç uçakla gidi-
yoruz, bazen de tek uçakla gidiyoruz son 
seyahatte olduğu gibi. Mümkün olan her 
yerde mutlaka bir iş konseyi toplantısı da 
yapıyoruz. Bu ziyaretler sırasında iş adam-
larımız, sektörel bazda gittiğimiz ülkenin 
iş adamlarıyla görüşmeler yapıyorlar, top-
lantılar yapıyorlar, bağlantılar kuruyorlar, 
anlaşmalar yapıyorlar.  

Bir Ayağımızı Türkiye’ye 
Sabitleyip, Diğeriyle Dünyayı 
Dolaşmaya Devam Edeceğiz

Geçtiğimiz hafta gittiğimiz Güney Ameri-
ka ülkelerinde de müteahhitlik sektörün-
de müthiş bir potansiyel olduğunu gördük. 
Bunu bize bizzat o ülkelerin cumhurbaş-
kanları söylediler. Biz, “Sizlerle beraber 
çalışmak isteriz” dediler. Oradaki muha-
taplarımıza, müteahhitlerimizin dünya-
da üstlendikleri projelerdeki başarılarını 
anlattık. Kendilerinden faydalanmaları-
nı özellikle onlara tavsiye ettik. Bize eşlik 
eden iş adamlarımız da oralarda inanıyo-
rum ki çok faydalı, çok verimli girişimler-
de bulundular. Bu görüşmelerin neticesin-
de oluşan temaslar, bundan sonra onların 
bize yapacakları iadeyi ziyarette çok daha 
ileri seviyelere gelecektir.
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Bazıları bizim oralara turistik seyahat yap-
tığımızı iddia ediyorlar. Kendileri sadece o 
amaçla yurt dışına çıkıyor olabilir. Ama biz, 
gittiğimiz her yerde, görüştüğümüz herkes-
le ülkemize nasıl bir fayda sağlayabiliriz, 
oralarda insanımızın önünü nasıl açabiliriz 
onu konuşuyoruz, ona bakıyoruz. Bundan 
sonra da Mevlana’nın pergel benzetmesin-
den ilham alarak, bir ayağımızı Türkiye’ye 
sabitleyip, diğeriyle tüm dünyayı dolaşma-
ya devam edeceğiz. “Durmak yok, yola de-
vam” diyeceğiz. Çünkü bizim, 2023 hedefle-
rimiz var. Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş 
10 ülkesinden biri haline getirmek için 
daha çok çalışmalı, daha çok gayret göster-
meliyiz. Ben, “Ankara’da sadece evrak imza-
layan değil, çalışan, koşturan, terleyen bir 
Cumhurbaşkanı olacağım” dediğim zaman 
birileri buna karşı çıkıyor. Ya oturarak başa-
rı sağlanabilir mi? Burada ülkemizin en seç-
kin iş adamları var, kendilerine soruyorum; 
siz bu başarıyı oturarak mı elde ettiniz, 
oturarak başarı elde etmek mümkün mü? 
Dünya ikincisi nasıl oldunuz? Oturarak mı 
oldunuz, çalışarak, koşturarak mı oldunuz?

Elbette çalışacağız, elbette koşturacağız, el-
bette terleyeceğiz. Oturdukları yerden si-
yaset yapmaya, oturdukları yerden muha-
lefet yapmaya alışmış olanlar bizim tav-
rımızı yargılıyorlar. Halbuki asıl eleştiril-
mesi gereken, asıl garip karşılanması ge-
reken onların durumu. Proje desen proje 
yok, vizyon desen vizyon yok. Hayal desen, 
o bile yok. Çalışma, gayret zaten hiç yok. O 
zaman bu millet sana niye ülkeyi temsil et-
sin, niye geleceğini emanet etsin? Sizlerin 
şantiyelerinizde güvenip, inanıp bekçi bile 
yapmayacağınız kişilere bu millet neden 
itibar etsin ki, etmiyor zaten.

7 Haziran’da seçim var. Ben diyorum ki; 
Türkiye bu seçimde ‘Yeni Türkiye’yi, Baş-
kanlık Sistemini, yeni anayasayı bir defa 
çok geniş anlamda tartışmalı. İşte gittiği-
miz üç tane ülke, üçü de başkanlık siste-
miyle yönetiliyor. Seçimden sonra oluşa-
cak Meclis, evvela bu mesele üzerinde ça-
lışmalı ve süratle netice almalı. Çünkü sis-
tem dinamik olmazsa, sistem ön açmazsa, 
sistem sürekli tıkarsa bir yere varamazsı-
nız. Bu adımları, bunun için atmaya mec-
buruz. Bu benim kişisel görüşüm, kişisel 
tavsiyem, ama 40 yıllık siyasi hayatımda-
ki deneyimlerimin neticesi bu. Ben kita-
bın sahifeleri arasından sadece konuşmu-
yorum. Teori başarıyı getirmez. Eğer teo-
ri, pratikle bütünleşirse başarıyı elde ede-
bilirsiniz.

Bu Sisteme Karşı Çıkanların 
Gelecekle İlgili Projeleri Yok

Şimdi bu sisteme karşı çıkanların, ne iste-
diklerini ve seçim sonrası nasıl bir Türki-
ye hayal ettiklerini bilmiyoruz. Onları an-
lamaya çalışıyorsunuz, maalesef hiçbir şey 
yok. Ne bu ülkenin geleceği için, ne mille-
tin daha mutlu, müreffeh bir düzeye ulaşa-
bilmesi için hiçbir projeleri, hiçbir öngörü-
leri yok. Onun için biz, sizlerle birlikte ça-
lışmaya devam edeceğiz. Çünkü siz inşa 
için varsınız, siz ihya için varsanız, ama 
bunlarda ne inşa var, ne ihya var.

Orta Asya’ya, Ortadoğu’ya, Afrika’ya, Gü-
ney Asya’ya, Güney Amerika’ya, velhasıl 
dünyanın her yerinde gidilmemiş ülke, el 
atılmamış iş bırakmayacağız. Hamdolsun, 
gidiyoruz görüyoruz ve ülkemizin nasıl ga-
yet iyi bir yerde olduğunu daha iyi anlıyo-
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ruz. Oraları görmezsek bunu anlayamayız. 
Bizden geri olanlara bakmayacağız. Bizden 
ileride olanlara bakacağız ve ona ulaşma-
ya çalışacağız. Devlet düzeyinde resmi ku-
rumlarımızla gideceğiz, iş adamlarımızla 
gideceğiz, sivil toplum kuruluşlarımızla gi-
deceğiz, TİKA gibi, AFAD gibi, Kızılay gibi 
yardım kuruluşlarımızla gideceğiz, Yunus 
Emre Enstitümüzle, üniversitelerimizle gi-
deceğiz.

Değerli arkadaşlar,

Biz, gittiğimiz hiçbir yere sadece iş yap-
mak için, sadece para kazanmak için, sade-
ce diplomatik temaslar için gitmiyoruz. Bi-
zim oralara giden diğer tüm ülkelerden, di-
ğer herkesten bir farkımız var; biz oralar-
daki insanları dostlarımız olarak görüyo-
ruz. Bir kardeş bir kardeşe nasıl giderse, 
bir dost bir dosta nasıl giderse, niçin gider-
se, biz de o şekilde gidiyoruz. Çünkü bizim 
oralardaki insanlara, hem ortak bir tarihi 
ve kültürel geçmişiz, hem de ortak bir gele-
cek tasavvurumuz var.

Mesela son ziyareti yaptığımız Güney Ame-
rika bize ne kadar uzak, bizimle ne kadar il-
gisiz gözüküyor değil mi? Yani non-stop 14 
saat uçuşla ulaştık Kolombiya’ya. Halbuki 
tam tersi, Amerika Kıtasının tamamı gibi 
Güney Amerika ülkelerinde de, 1800’lü yıl-
lardan itibaren bu coğrafyadan göç edip ora-
lara yerleşmiş yüzbinlerce kardeşimiz var, 
belki milyonlarca. Bunların içinde gittikle-
ri ülkelerde siyasette, ticarette, kültürde, sa-
natta çok önemli konumlara gelen kişiler 
bulunuyor. Bu insanlar üzerinden oluştura-
cağımız ünsiyet bile tek başına bizim Güney 
Amerika’da çok güçlü bir şekilde var olma-

mıza yetiyor. Aynı şeklide Güney Asya’ya 
bakıyorsunuz, bize çok uzak gözüküyor, 
oysa Osmanlı döneminde oralarda çok cid-
di, çok önemli ilişkiler tesis etmişiz. Afrika 
keza aynı şekilde. İşte kısa bir süre önce bili-
yorsunuz Etiyopya, Cibuti ve Somali’ye git-
tik. Buralara dünyanın en güçlü ülkeleri gir-
miyorlar, ama biz giriyoruz.  Balkanlar, Orta 
Asya, Ortadoğu, zaten ayrılmaz birer parça-
mız. Gönül sınırlarımızın kapsama alanı 
çok geniş. Yeter ki oralara ulaşalım, gerisi 
gerçekten çok kolay.

Bununla birlikte gittiğimiz yerlerde farkı-
mızı ortaya koymamız lazım. Merhametini 
yitirmiş bir dönemde bizler, aynı zamanda 
merhametin temsilcisi, vicdanların sesi ol-
mak durumundayız. Bizim farkımız bu ol-
malı. Batı ülkeleri zenginlik bakımından, 
refah bakımından çok ileri bir düzeydeler. 
Afrika’ya bakıyorsunuz, Asya’ya bakıyor-
sunuz, Güney Amerika’ya bakıyorsunuz, 
bambaşka bir manzarayla karşılaşıyorsu-
nuz. Oralardaki milyarlarca insanın gözya-
şı, ahı, kanı, emeği, doğal kaynağı üzerin-
den Batıda kurulan bir refah düzeni var. 
Biz, asla garibin, mazlumun, mağdurun, 
yoksulun, ezilmişin sırtından bir refah dü-
zeni kurmayız, kuramayız. Buna bizim ne 
inancımız, ne kültürümüz, ne de tarihimiz 
izin verir.

Gözyaşıyla Islanmış Ekmek Bizim 
Boğazımızdan Geçemez

Mazlumların gözyaşından, mağdurların 
kanından beslenen bir zenginlik bize ateş-
ten gömlek olur, hepimizi yakar. Biz, baş-
kalarının emeğini ve kaynağını sömürmek 
üzerine kurulu bir medeniyet inşa etme-
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yiz, edemeyiz. Gözyaşıyla ıslanmış ekmek 
bizim boğamızdan geçemez. Kan bulaşmış 
para bize mutluluk getirmez. Biz işte bu-
nun için Suriye, diyoruz, Mısır, diyoruz, Fi-
listin, diyoruz, Myanmar, diyoruz, biz işte 
bunun için “Dünya 5’ten büyüktür” diye 
haykırıyoruz. Dünyada 196 ülke, Güvenlik 
Konseyi’nde 5 üyenin iki dudağı arasına 
bakıyor. Böyle bir adalet düzeni olabilir mi, 
böyle bir haklar düzeni olabilir mi, böyle 
bir özgürlük dünyası olabilir mi? Olamaz 
ve olmuyor da.

İşte bunun için uluslararası sistemin çar-
pıklıkları, yanlışları, eksikleri, her plat-
formda insanlığı eziyor, ama biz de bunu 
yüksek sesle ifade ediyoruz. Davos’ta “One 
minute” dediysek, bundan dolayı dedik. 
Sadece İsrail’e değil, dünyadaki tüm zalim-
lere bu sözü söyledik. Tüm mazlumlara sa-
hip çıkma adına bunu yaptık. Amerika’da 
evlerinin içinde alçakça katledilen Su-
riye Türkmen’i kardeşlerimiz için Sayın 
Obama’ya, “Neredesin Başkan” derken, as-
lında tüm dünyanın vicdanına sesleniyor-
duk, derdimiz buydu.

Biz, insan değerinin inançla, ülkeyle, ırk-
la, renkle ilgili olmadığına inanıyoruz. Ya-
ratılmışların en şereflisi olan insanoğlu-
nun her bir ferdinin canı, hayatı aynı şekil-
de değerlidir, aynı şekilde azizdir. Paris’te 
öldürülen 12 kişi için dünyayı ayağa kal-
dıranların, Suriye’de katledilen 350 bin 
mazlum karşısında üç maymunu oynama-
sı, bizim kabullenebileceğimiz bir durum 
değildir. Bunu da görmemiz lazım. Sesle-
ri çıkıyor mu? Çıkmıyor. Niye susuyorlar? 
Fransa’da yürüyorsun, ama 350 bin kişi öl-
düğü zaman Avrupa Birliği’nin sesi çıkmı-

yor. Amerika geliyor havadan bombalıyor, 
o kadar. Şöyle başımızı iki elimizin arası-
na alıp düşünmemiz lazım, bu millete ya-
kışan budur.

Esasen aynı çarpıklık ülkemizdeki birta-
kım çevreler için de geçerlidir. Evine git-
mek için bindiği otobüste teröristler ta-
rafından diri diri yakılan kızımız için ses 
çıkarmayanlar, eylem sırasında ölenler 
için Türkiye’yi ayağa kaldırmaya çalıştı-
lar. Bunlar kendi ülkesine, kendi milletine, 
kendi insanının değerlerine, kültürüne o 
kadar uzaklar ki, geçtiğimiz günlerde hun-
harca katledilen Özgecanımızın ölümünü 
dans ederek, güya protesto ediyorlar. Bu ne 
biçim iştir ya. Önce sen biliyorsan bir Fati-
ha oku, bilmiyorsan bir rahmet dile. Ailesi-
ne bir başsağlığı dile. Dans ediyor, bunun 
bizim kültürümüzdeki yeri nedir? Adeta 
sanki o ölümden zevk alıyor; bu anlama 
gelir. Bizim kültürümüzde ölüm karşısın-
da, acı karşısında dans etmenin bir karşı-
lığı yoktur. Tabii ateş düştüğü yeri yakar. 
Özgecan kızımıza ben bir kez daha Cenab-ı 
Allah’tan rahmet, acılı ailesine, sevenleri-
ne ve bütün milletimize başsağlığı diliyo-
rum. Bu alçaklığın, bu canice, vahşice yapı-
lan bu katlin failleri yakalandılar. İnşallah 
hak ettikleri cezayı da en ağır şekilde alma-
ları için bizzat davanın takipçisi olacağım, 
şu anda da zaten takip ediyorum.

Kadına Şiddet Ülkemizin 
Kanayan Bir Yarasıdır

Değerli arkadaşlar,

Kadına şiddet konusu maalesef ülkemi-
zin kanayan bir yarasıdır. Bizim inancı-
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mızda insan eşrefi mahlûkattır, yani yara-
tılmışların en şereflisidir. Dikkatinizi çe-
kiyorum, erkek denmiyor, kadın denmi-
yor, çocuk denmiyor. Ya? İnsan deniyor. 
Bizim kültürümüzde de, kadının ayrı ve 
özel bir yeri vardır. Selçuklu’yu anarken, 
Terken Hatun’u, Osmanlı’yı anarken Hay-
me Ana’yı, Bala Hatun’u, Nilüfer Hatun’u 
anmadan geçemeyiz, Annesi Hafsa Vali-
de Sultan’ı zikretmeden Kanuni Sultan 
Süleyman’ı anlatamayız, Zübeyde Hanım’ı 
anmadan Gazi Mustafa Kemal’i anlayama-
yız. Cumhuriyetin kuruluşunda da kadın-
larımız çok önemli roller üstlenmiş, çok 
büyük fedakârlıklar yapmışlardır.

Şu cüzdanlarımızdaki 50 liralık banknotu 
hazırlarken arkadaşlara yaptırdığım çalış-
ma önüme geldiğinde dedim ki, “Bir de biz 
tarihimizde başarılı hanımlarımız var, on-
lardan bir tanesinin resmini de buraya ko-
yalım” ve Osmanlı’nın son döneminin ve 
Cumhuriyetin ilk döneminin önemli ro-
mancılarından Fatma Aliye Hanım’ın res-
mini buraya koyduk. Buna rağmen, kimi 
zaman töre denilerek, kadının şahsiyeti-
nin yok edildiğine, kimi zaman çağdaşlık 
denilerek kadının metalaştırıldığına şahit 
oluyoruz.

Buradan açıkça ifade ediyorum: Kadını za-
yıf görerek, kadını korunmasız görerek, 
kadını aciz görerek ona şiddet uygulayan 
her kim olursa olsun alçaktır, zavallıdır. 
Kadına şiddet uygulamak, Allah’ın emane-
tine ihanet etmektir. Cahiliye döneminde 
kız çocuklarını cinsiyetlerinden dolayı diri 
diri toprağa gömenle, üstünlüğünü göster-
mek için kadına şiddet uygulayan arasında 
bizim nazarımızda hiçbir fark yoktur. Ca-

hiliye döneminde kadını bir eşya gibi alıp 
satanla, bugün medyada, sokakta, iş yerin-
de onu bir meta gibi pazarlayan arasında 
bizim nazarımızda yine hiçbir fark yoktur.

Ben tüm siyasi hayatım boyunca, kadınları 
her alanda hak ettikleri konuma getirme-
nin çabası, mücadelesi içerisinde oldum. 
Kadına şiddete karşı da, metalaştırma-
ya karşı da korumak için onlarla birlikte 
mücadele ettim, etmeye devam ediyorum. 
Kurucusu olduğum siyasi partide, kadın-
ların siyasette erkeklerle eşdeğer düzey-
de temsili için her türlü çabayı gösterdim. 
Türkiye’nin en yaygın, en aktif, en iyi çalı-
şan kadın teşkilatlanmasını gerçekleştir-
dik. Buna rağmen kadınların henüz yeter-
li siyasi temsil düzeyine ulaşamadıklarını 
biliyorum, ama bu konuda geçmişle muka-
yese edilemeyecek bir mesafe kat edildiği-
ni de teslim etmeliyiz.

Aynı şekilde Başbakanlığım dönemim-
de, kadınların ekonomik ve sosyal hayat-
taki durumlarını düzeltmek, ileriye taşı-
mak için pek çok çalışma yürüttük. Ana-
yasada, kanunlarda, yönetmeliklerde yap-
tığımız değişikliklerle her alanda kadınla-
rımızı maruz kaldıkları cinsiyet eşitsizli-
ğinden kurtarmanın çabası içinde olduk. 
2009 yılında kurduğumuz Kadın-Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu’yla bu konunun 
Mecliste sürekli denetim ve izleme altında 
olmasını temin ettik. 2012 yılında çıkardı-
ğımız Ailenin Korunması ve Kadına Şid-
detin Önlenmesine Dair Kanun, bu alanda 
gerçek bir devrim niteliğindedir. Aynı çer-
çevede yürütülen pek çok çalışmayla bu 
hususta ülkemizde yeni bir dönemin baş-
ladığına inanıyorum. 
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Eğitim ve istihdamda kadınlara pozitif ay-
rımcılık uygulayan pek çok projeyi, pek çok 
uygulamayı hayata geçirdik. Son olarak ka-
dın istihdamını teşvik edecek, bir dizi ka-
nun değişikliği gerçekleştirdik. Tüm bun-
lar elbette önemli, ama daha önemlisi, bü-
tün bu yasal değişikliklerin uygulamasın-
daki eksiklikleri gidermek için ek tedbir 
ve müeyyide mekanizmaları geliştirmek-
tir. Ancak böylelikle uzun vadede zihinler-
deki, kafalardaki anlayış da değişecektir.

Özellikle karar mekanizmalarının büyük 
çoğunluğunu oluşturan siz beyefendile-
re sesleniyorum; bu olay hepimizin kızı-
nın başına gelebilirdi, bu konuyu işte bu 
hassasiyetle sizler, bizler sahiplenmedik-
çe gerçek bir iyileşme mümkün olmaya-
caktır. Ben Özgecan kızımızın vefatıyla or-
taya çıkan hassasiyetin, bu yönde yeni bir 
dönemin başlangıcı olmasını temenni edi-
yorum. Bu elim hadiseyi, bu toplumsal so-
runumuzu, günlük siyasete alet etmeye te-
vessül eden herkesi de huzurlarınızda kı-
nıyorum, lanetliyorum.

Hakkaniyet ve Ahilik İlkelerine 
Azami Hassasiyet Göstermelisiniz

Değerli arkadaşlar,

Biraz önce başkalarının emeğini sömür-
mekten, gözyaşıyla ıslanmış ekmekten bah-
settik. Bu hassasiyetimiz uluslararası dü-
zenle sınırlı değildir, olmamalıdır. Yaptığı-
mız işlerde de aynı titizliği göstermek mec-
buriyetindeyiz. Sizler, iş yaptığınız yerlerde 
aynı zamanda ülkemizi temsil ediyorsunuz, 
sadece ticari bir şirket olarak değil, bu mil-
letin somut tezahürü görünen ve adeta ak-

lanmış bir yüzü olarak, oralarda bulunuyor-
sunuz. Biz, insanı en değerli, en kutsal var-
lık olarak gören bir milletiz. İnsanın bu vas-
fı her yerde her durumda geçerlidir. Elbet-
te yaptığınız işlerden kâr edeceksiniz, para 
kazanacaksanız, kimsenin buna itirazı ola-
maz. Bununla birlikte, üstlendiğiniz mis-
yonun bilinciyle hareket etmek durumun-
dasınız. Sizlerden, çalıştırdığınız işçilerden 
mal aldığınız, iş yaptırdığınız alt yükleni-
cilere kadar herkesle ilişkilerinizi bu bakış 
açısıyla kurmanızı bekliyorum.

Aynı sektörde faaliyet gösteren diğer ülke 
şirketlerden farkınızı daha kaliteli, daha 
hesaplı iş yapma yanında, insan odaklı, 
hak temelli bir anlayışı ortaya koyarak 
da göstermelisiniz. Hatta az önce Sayın 
Mithat Başkan’ın da ifade ettiği ‘Ortaklık 
kültürünü’de bence ileriye çok daha farklı 
bir şekilde taşımalısınız. Yani rekabet belki 
dönemimiz içerisinde faydalı gibi görünse 
de, aynı zamanda birinin bir diğerini sö-
mürme aracı olarak görüyorum. Biz, pay-
laşımcı bir milletiz, biz dayanışmacı bir 
milletiz, biz Ahilik kültürüne sahip bir mil-
letiz. Öyleyse bu paylaşım kültürü içerisin-
de bunu sürdürecek olursak, bu projeyi gel 
beraber yürütelim, diğer projeyi de gene 
beraber yürütelim, bir üçüncü projeyi de 
diğer iki arkadaşımız yürütsün, bunu de-
diğimiz gün inanın Türk milletinin önün-
de kimse duramaz.

İster doğrudan kendi elinizle, ister bu ko-
nuda çalışan kamu ve sivil toplum kuru-
luşları vasıtasıyla bulunduğunuz ülkeler-
de mutlaka yardım faaliyetleri de gerçek-
leştirin. Oradaki işiniz bittiğinde geride 
sadece inşa edilmiş binalar, köprüler, yol-
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lar değil, aynı zamanda kazanılmış gönül-
ler bırakın. İnanın bu şekilde davrandığı-
nızda çok daha el üstünde tutulduğunuzu, 
çok daha fazla tercih edildiğinizi görecek-
siniz.

Aynı şekilde ülke içindeki çalışmanızda da 
bu anlayışı güçlendirmelisiniz. Ülkemizin 
hem mali ve teknik kapasite olarak, hem 
insan gücü olarak, hem hukuki altyapı ola-
rak geldiği yer geçmişle mukayese edile-
meyecek derecede ileri bir yerdir. Açıkçası 
ben artık insanca çalışma şartlarına sahip 
olmayan, işçi sağlığı ve iş güvenliği stan-
dartlarına uygun olmayan hiçbir şantiye, 
hiçbir iş yeri görmek istemiyorum. Sadece 
kendinizin değil, iş yaptırdığınız herkesin, 
taşeronlarınızın da aynı şartları sağlama-
sını teminle mükellefsiniz. İstihdam artır-
maya ne kadar önem veriyorsak, çalışma 
şartlarını iyileştirmeye de o kadar önem 
veriyoruz. Bu, mevzuat değil, zihniyet me-
selesidir, bunu çözmemiz lazım.

Büyüyeceğiz, güçleneceğiz, kazanacağız, 
ama kimsenin ahını almadan, kimsenin 
hakkına girmeden bunu yapacağız. Mede-
niyet iddiamıza halel getirmeden, inancı-
mıza, tarihimize, kültürümüze, onurumu-
za uygun şekilde gelişeceğiz, ilerleyece-
ğiz. Merhameti, vicdanı, şefkati olmayan 
bir ülke, bir toplum olarak refahımızı ar-
tırmak bizim asla tercih edeceğimiz bir yol 
değildir, olamaz.

Ben tüm iş adamlarımızın, tüm işveren-
lerimizin çalışmalarını hakkaniyete, Ahi-
lik ilkelerine bağlı şekilde yürütme konu-
sunda azami hassasiyeti göstereceklerine 
inanıyorum. Her bir iş adamımızın yaptığı 

işte başarısını, iyi ahlakla, doğrulukla, yar-
dımseverlikle taçlandıracağına yürekten 
inanıyorum.

Bu düşüncelerle, bir kez daha ödül kaza-
nan müteahhitlik şirketlerimizi ve teknik 
müteahhitlik şirketlerimizi tebrik ediyo-
rum, başarılarının artarak devamını dili-
yorum. Önümüzdeki yıllarda bu listede 
42’nin altında değil, 42’nin çok çok üstün-
de şirketlerimizi görmeyi temenni ediyo-
rum.

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Sayın 
Gürcistan Cumhurbaşkanı, değerli misa-
firler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
Güney Gaz Projesi’nin ana omurgasını 
oluşturan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru 
Hattı, TANAP’ın temel atma töreninin ül-
kelerimiz, milletlerimiz, bölgemiz için ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu tören vesilesiyle ülkemizi şereflendirdi-
ğiniz, Karslı kardeşlerimizle bir araya gel-
diğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Gaz akışının başlayacağı 2018 

yılında da, bu mutluluğu inşallah birlikte 
paylaşmayı temenni ediyorum.

Dünyada petrol ve doğalgaz projeleri, çoğun-
lukla çatışmalarla, çekişmelerle, kavgalarla, 
savaşlarla, sömürüyle anılıyor. Ben, bu proje-
nin barışla, refahla, huzurla birlikte zikredi-
leceğine inanıyorum. Biz, hiçbir zaman baş-
ka toplumların, başka ülkelerin mağduriye-
ti üzerine bir refah düzeni kurma peşinde ol-
madık, böyle bir anlayışı asla kabul etmedik. 
Siz değerli Cumhurbaşkanlarının da aynı 
yaklaşıma sahip olduğunu biliyorum.

TANAP’a Avrasya Coğrafyasının 
İhtiyacı Var

TANAP Temel Atma Töreni | Kars | 17 Mart 2015 
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Dünyayı daha adil, daha yaşanabilir, daha 
huzurlu bir yer haline getirme konusunda, 
hepimiz de sorumluluklarımızın bilincin-
deyiz. Bu projeyle, hep birlikte, doğal kay-
nakların kullanımı konusunda yeni bir 
yaklaşımı tüm dünyaya gösterebileceğimi-
zi düşünüyorum.

Türkiye’nin doğu sınırından başlayıp, batı 
sınırında bitecek olan ve Şahdeniz gazını 
Avrupa’ya taşıyacak olan bu boru hattının 
doğalgazla birlikle, barış ve huzurun da 
taşıyıcısı olmasını tüm kalbimle temenni 
ediyorum. Malum olduğu üzere doğalgaz 
üç T üzerinde tanımlanır veya tarif edilir. 
O da; malum tedarikçisi vardır, transitçi-
si vardır, öbür tarafta bir de tüketicisi var-
dır. Tabii burada özellikle birinci derecede 
Azerbaycan bu işin tedarikçisi konumun-
dadır, öbür tarafta Gürcistan ve bizler bu 
işin hem transit, hem de tüketicisi konu-
mundayız ve Avrupa bu işin tüketicisi ko-
numunda olacak, böyle bir durum söz ko-
nusu. Ekonomik kaynaklar eğer insanlığın 
hizmetinde değil ise, felaketinin sebebi ol-
duğunu yaşadığımız iki büyük dünya har-
biyle büyüklü-küçüklü sayısız savaşla ça-
tışmayla gördük.

Biz, bu projeyle, aynı zamanda sahip oldu-
ğumuz kaynakları kendi vatandaşlarımı-
zın, onlarla birlikte tüm bölge halklarının, 
tüm insanlığın hizmetine sunma irademi-
zi de ifade etmiş oluyoruz. Bu yola birlikte 
çıktığımız için, bu yolda birlikte ilerlediği-
miz için her birinize ayrı ayrı teşekkür edi-
yorum.

2023’te 500 Milyar Dolar İhracat 
Hedefliyoruz

Sayın Cumhurbaşkanları, değerli misafir-
ler,

Türkiye, geçtiğimiz 12 yılda gerçekleştirdi-
ği büyük reformlarla, hem demokrasi, hem 
de ekonomi alanında çok büyük ilerleme-
ler kaydetti. Bu süreçte ülkemizi her alan-
da üç kat büyüterek, temel altyapı yatırım-
larını gerçekleştirerek, yatırım ortamını 
iyileştirerek, geçmişin eksiklerini telafi et-
menin çabası içinde olduk.

Bu dönemde, fert başına milli gelirimizi 3 
bin 500 dolardan, 11 bin dolar seviyeleri-
ne yükselttik. İhracatımızı 36 milyar do-
lardan 157 milyar dolara çıkardık. Turizm 
gelirlerimizi 12,5 milyar dolardan 34,5 
milyar dolar seviyelerine ulaştırdık. 6 bin 
100 kilometreden aldığımız bölünmüş yol 
uzunluğuna 17 bin 590 kilometre daha ila-
ve ettik. Hızlı tren hatlarıyla, havalimanla-
rıyla ülkemizin her köşesini süratle ve gü-
venle ulaşılabilir hale getirdik. Toplu ko-
nut projeleriyle tüm dünyada örnek alınan 
bir şehirleşme hamlesi başlattık.

İşte buraya da gelirken, bu şehrimizin de 
adeta bir şantiye halinde olduğunu gör-
dünüz. Toplu konut projeleriyle tüm dün-
yada örnek alınan bir şehirleşme hamle-
si başlattık. Barajlarla, sulama tesisleriyle, 
arıtma tesisleriyle, kırsal kalkınma projele-
riyle her alandaki altyapı yatırımlarıyla ül-
kemizin adeta çehresini değiştirdik.

Şimdi de asıl hedeflerimize, 2023 hedefle-
rimize hazırlanıyoruz. Amacımız, 500 mil-
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yar dolar ihracatla, 2 trilyon dolar milli 
gelirle, tek haneli rakamlardaki işsizlikle, 
enflasyonla, genç ve eğitimli nüfusumuzu 
en iyi şekilde değerlendirerek, dünyanın 
ilk 10 ekonomisinden biri olmaktır.

Bu çerçevede, Türkiye’yi bölgesinin enerji 
dağıtım merkezi haline getirmeyi de plan-
lıyoruz. Ceyhan, artık dünyanın en önem-
li petrol dağıtım merkezlerinden biri hali-
ne gelmiş durumda. Irak ve Suriye’de du-
rumun normale dönmesiyle, Ceyhan’ın bu 
konumu daha da güçlenecek, kapasitesi 
daha da artacaktır.

Aynı şekilde, diğer ülkelerle olan doğalgaz 
ve petrol boru hattı projelerimiz devam 
ediyor. TANAP, tüm bu projelerin içinde, 
güzergâhı ve hedefleriyle, ayrı bir yere sa-
hip. Bu proje, başka hiçbir projenin alter-
natifi olmadığı gibi, bu projeye alterna-
tif başka bir proje de yoktur.  Bu bakım-
dan gerçekten özgün bir proje olan Güney 
Akım Gazı Projesini, Anadolu ve Yunanis-
tan etaplarıyla tamamen hayata geçirdiği-
mizde, Avrupa ile Hazar bölgesi arasında 
güçlü bir bağ oluşturmuş olacağız.

Bu projeye, Azerbaycan’dan, Gürcistan’dan, 
Türkiye’den ziyade tüm Avrasya coğrafya-
sının ihtiyacı var. Biraz önce de ifade etti-
ğim gibi, bu projenin ekonomik işlevinin 
yanında barışa ve huzura yapacağı katkı 
da ilgiyle karşılanacaktır.

Doğalgaz Akışının 2018’de 
Başlamasını Hedefliyoruz

Temelini attığımız TANAP, 1.850 kilomet-
re uzunluğu ve 10 milyar dolar maliyetiy-

le, bu misyonu ziyadesiyle hak eden bir 
projedir. 16 milyar metreküpten başlayıp, 
kademeli olarak 22 milyar metreküpe ve 
31 milyar metreküpe kadar çıkacak kapa-
sitesiyle bu projede doğalgaz akışının, he-
deflediğimiz tarihte, 2018’de başlamasını 
temenni ediyorum.

TANAP Projesinin bu hattın geçtiği Arda-
han, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, 
Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşe-
hir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, 
Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Te-
kirdağ, Edirne illerimize de hayırlı olması-
nı diliyorum. Ülkemizi en doğudan en ba-
tıya kadar kat edecek 20 ilimizden, 67 ilçe-
mizden ve 600 köyümüzden geçecek 1850 
kilometre uzunluğundaki hattın süratle ta-
mamlanarak, hizmete girmesini temenni 
ediyoruz.

Değerli Cumhurbaşkanlarına ve siz değerli 
misafirlerimize bu vesileyle ülkemize teş-
rif ettiğiniz için bir kez daha teşekkür edi-
yorum. 

Çalışmaları yürütecek firmalara, mühen-
disleri, teknisyenlere, işçilere başarılar di-
liyorum.

Projenin bugüne  gelmesinde emeği geçen, 
katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.

Bir kez daha Trans Anadolu Doğalgaz Boru 
Hattı TANAP’ın temel atma töreninin ha-
yırlı olmasını diliyor, Allah kazalardan, be-
lalardan muhafaza etsin diyorum.

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.       
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Değerli misafirler, hanımefendiler, beyefen-
diler, sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yor, açılışını yaptığımız 100. Yılında Birin-
ci Dünya Savaşı Belgeleri Sergisinin, düzen-
lenen sempozyumun ülkemize, milletimize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Gerek sempozyum, gerekse sergi için yurt 
içinden ve yurt dışından gelen tüm ilim 
adamlarına, katılımcılara hoşgeldiniz di-
yor, tarihimize, kültürümüze katkıları için 
kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

Bu güzel ve anlamlı programı düzenleyen 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nü, Sa-
yın Genel Müdürü ve ekibini kutluyor, ta-
rihimize, kültürümüze katkıları için özel-
likle kendilerine teşekkür ediyorum.

Osmanlı Arşivimiz, Kağıthane’deki bu mo-
dern binaya hassasiyetimizin bir gereği ne-
ticesinde taşındıktan sonra çok daha kali-
teli hizmet vermeye başladı. Fakat bazı ger-
çekleri burada tespit etmekte fayda görü-
yorum. Bu binayı dahi tenkit edenler oldu. 
Kim ne derse desin, buraya atalarımızın 

1. Dünya Savaşı 
Hala Sona Ermedi! 

“100. Yılında Dünya Savaşının Belgeleri” Sergisi ve Dünya Arşiv  
Yöneticileri Kongresi Açılışı | İstanbul | 19 Mart 2015 
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mirasına yaraşır, tarihimize yakışan bir ar-
şiv binası inşa ettiğimize inanıyorum.

Osmanlı Devleti’nin hakimiyet ve etki sı-
nırları içinde bugün 64 ayrı devlet, bağım-
sız ülke bulunuyor. Bu 64 ülkenin her biri-
nin bir şekilde Osmanlı Arşivlerine işi dü-
şüyor. Yine dönemin en güçlü devleti ol-
ması hasebiyle Osmanlı’yla ilişki içinde 
olan tüm ülkelerin araştırmacıları da ken-
di tarihlerinin, kendi geçmişlerinin izleri-
ni gelip, burada sürüyorlar.

Eğer biz, bu muhteşem mirasa uygun bir hiz-
meti veremezsek, sadece kendi ecdadımıza 
değil, tüm dünyaya karşı mahcup oluruz. Bu 
projeyi en çok eleştirenler ise, bu milletin ha-
fızasını, arşivini hurda kağıt diye yurt dışına 
satanlardır, onların mirasçılarıdır. Biz, mil-
letimizin hafızası olan bu kıymetli hazineyi 
gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarmak 
için bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Milletler Tarihleriyle Varolur, 
Tarihleriyle Yaşar ve Köklerinden 
Beslenirler

Bu binanın faaliyete geçmesiyle, araştır-
macılarımız son derece ferah ortamlarda 
çalışmalarını yapabiliyorlar. Burada, bu 
geniş alanda oluşturulan Osmanlı Arşivi 
Galerisi sayesinde belgeleri yerinde göre-
bilmek de mümkün. Kurumda çalışan ar-
şiv uzmanı sayısı ciddi manada artırıldı. 
Araştırmacılara günde verilen belge sayısı, 
bu binayla ve personel takviyesiyle birlikte 
iki katına çıkmış durumda. Artık yıpranan 
belgelerin tamiri de eskisine göre çok daha 
iyi şartlarda yapılabiliyor. 

Bildiğiniz gibi arşivlerde restorasyon ola-
yı çok çok büyük önem arz ediyor. Yine 
bu binanın hizmete girmesiyle, belgelerin 
dijital ortama aktarılması işlemi de önce-
ki yıllara göre 8 kat artmış durumda. Bu 
modern arşiv binamızın açılışı esnasında 
yetkililere, yine bu salonda “Ecdadın ema-
netlerini, bu kıymetli hazineyi öğrencile-
rimiz de görsün” demiştim. Bugüne kadar 
20 bin öğrencimiz burayı ziyaret ederek bu 
atmosferi teneffüs etme, bu muazzam ev-
rakı görme imkânına kavuştu. Bu vesileyle 
yavrularımız atalarının zengin mirasıyla 
kucaklaştı, geçmişine, tarihine çok daha 
geniş perspektiften bakma fırsatını buldu. 
İnşallah ecdadımıza, bize bu zenginlikleri 
bırakan medeniyetimize layık olabiliriz. 
Onlardan devraldığımız bayrağı çok daha 
ilerilere taşıyabiliriz.

Kıymetli kardeşlerim,

Merhum Akif ne güzel söylüyor: “Tarihi te-
kerrür diye tarif ediyorlar, hiç ibret alın-
saydı tekerrür mü ederdi.” Evet milletler ta-
rihleriyle var olur, tarihleriyle yaşar, kökle-
rinden de beslenirler. Biz de tarihi; geçmiş-
te kalmış, bitmiş olaylar yığını olarak asla 
görmüyoruz. Bilakis bizim için tarih, geç-
mişimiz kadar aynı zamanda da geleceği-
mizdir. Ne diyoruz? Kökü mazide olan ati-
yiz, yani kökü geçmişte olan geleceğiz. Bu 
bakımdan tarih canlıdır.

Tarih baştan sona ibret vesikalarıyla dolu-
dur. Maalesef ülkemizde tarihimizi araş-
tırmakta, elimizdeki vesikaları okumakta, 
değerlendirmekte uzun süre tembellik ya-
pıldı, ihmalkâr davranıldı. Öyle ki, nesiller 
boyunca bu ülkenin ve bu milletin tarihi-



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür

165

nin 1923’te başladığı dikte edildi, zihinler 
bu şekilde sınırlandırıldı. Türkiye Cumhu-
riyeti 1923 yılında kurulmuş olabilir, ama 
bizim köklerimiz çok derinlere iniyor. Tür-
kiye Cumhuriyeti bizim ilk değil son dev-
letimizdir, bir defa kabullenmemiz gereki-
yor. Cumhurbaşkanlığı Forsunda sembo-
lik olarak yerini almış olan devletlerimizin 
geçmişi 2200 yıldan fazladır.

Çanakkale Zaferi’nden de, 
Balkan Bozgunundan da Dersler 
Çıkarmalıyız

Bu 2 bin 200 yıllık geçmişten ders çıkarma-
mız, ibret almamız gereken pek çok örnek, 
pek çok hadise vardır. En somut örnek ola-
rak bu sergi ve sempozyuma da adını veren 
Birinci Dünya Savaşı’ndan alacağımız çok 
önemli dersler var. Son 200 yıllık tarihimi-
zin en büyük zaferi Çanakkale ise, en önem-
li utançlarından biri de Balkan bozgunudur. 
Çanakkale Zaferi kadar, Balkan bozgununun 
da almamız gereken dersler var. Yine tarihi-
mizin önemli sayfalarından biri olan yüzün-
cü yılını idrak ettiğimiz Sarıkamış felaketin-
den de ibret almamız gerekiyor.

Tarihi bugünden okumak, tarihi yapan ak-
törleri bugün yargılayıp mahkum etmek, 
elbette kolaydır. Bugün birileri “Yedi düve-
le karşı savaştık” cümlesine istihza ile yak-
laşıyor, kendilerince alay ediyorlar. Aynı 
şekilde, “Biz yenilmedik, Almanlar yenildi-
ği için yenik sayıldık” tespitini de küçüm-
süyorlar. Hatta “Osmanlı Çanakkale’de 
kuklaydı” diyecek kadar şuurunu kaybe-
den, Çanakkale’nin ifade ettiği anlamdan 
bihaber olanlar da var.

Burada bir hususun altını özellikle çizmek 
istiyorum; Birinci Dünya Savaşı onca yok-
luğa, onca imkânsızlığa rağmen orduları-
mızın azimle, inançla çarpıştığı çok önem-
li zaferler elde ettiği tarihimizin önemli 
sayfalarından biridir. Kendini bilmezlerin, 
tarihini küçümsemeyi adet haline getirmiş 
ahde vefadan, milli gururdan nasibini al-
mamışların eleştirileri bu başarıyı asla göl-
geleyemez. Gölgeleseydi zaten bugün biz 
buralarda olamayacaktık. Biz, Birinci Dün-
ya Savaşında gerçekten 7 düvele karşı sa-
vaştık. Çanakkale’yle birlikte Kafkasya’dan 
Galiçya’ya, Sina’dan Irak’a kadar pek çok 
cephede askerlerimiz kahramanca çarpış-
tı, bayrağımızı kahramanca dalgalandırdı.

Bu savaşta Çanakkale ile birlikte gurur-
la anmamız gereken bir diğer zaferimiz 
de Kut’ül Amare’dir. Halil Paşa komuta-
sındaki ordumuz Kut’ül Amare’de, 13 İn-
giliz generalini ve 481 subayını, esir aldı. 
Trablusgarp’ta, 1000 kişilik askeri birliği-
miz, oradaki sivil halkla birlikte 100 bin ki-
şilik bir orduyu kahramanca durdurdu. Sa-
rıkamış felaketinden sonra toparlanan bir-
liklerimiz, Nuri Paşa komutasındaki Kaf-
kas İslam Ordu’suyla Bakü’yü ve tüm böl-
geyi düşmandan kurtardı.

1. Dünya Savaşında Şanlı Bir 
Direniş ve Mücadele Var

Bu milletin, Birinci Dünya Savaşında üç 
kıta, yedi iklimde verdiği mücadelede ger-
çekten şanlı bir direniş, ibretlerle dolu bir 
tablo var. Yahya Kemal o günlerin ruhunu 
şu dizeleriyle yansıtıyor;
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“Şu kopan fırtına Türk Ordusudur Yarabbi.

Senin uğrunda ölen ordu budur Yarabbi.

Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın,

Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam’ın.”

Hamdolsun İslam’ın son ordusu, 
Çanakkale’den Kut’ül Amare’ye kadar her 
yerde üzerine düşeni yapmış, milletimizin 
şerefini yükseltmiştir.

Birinci Dünya Savaşı’nın bir diğer adı da, 
‘Birinci Paylaşım Savaşı’dır. Bu tanım da 
çok önemli. Petrolün, Akdeniz’in, Süveyş’in 
ticaret yollarının anahtarını elinde tutan 
Osmanlı’nın paylaşımıydı bu. Meseleye bu 
açıdan baktığımızda, sadece dünü değil, 
bugünü, içinde bulunduğumuz dönemin 
olaylarını da daha doğru şekilde değerlen-
direbiliriz.

Bugün Suriye’de, Irak’ta, Mısır’da, Libya’da 
aslında ne olduğunu ancak geçmişe baka-
rak anlayabiliriz. Milletimiz o gün de üze-
rine düşeni yapmıştı, bugün de yapıyor. 
Biz, kaderin üzerinde bir kader olduğu 
inancıyla mücadelemize devam edeceğiz. 
Bu milletin fedakârlıklarının da, mazlum 
İslam aleminin feryadının da önünde so-
nunda karşılığını bulacağına inanıyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlar,

Bugün çok net biçimde görüyoruz ki; Bi-
rinci Dünya Savaşı aslında hala sona er-
miş değil. Birinci Dünya Savaşı’nın açtı-
ğı uzun parantez hala kapanmış değil. Bu 
savaş sonunda bizim coğrafyamızı şekil-

lendirenler, halkların arasına koydukları 
bariyerlerle kalpleri, gönülleri, ruhları da 
birbirinden ayırmayı hedefliyordu. Bölge-
mizde, coğrafyamızda ne kadar sorun var-
sa, ne kadar kavga varsa, akan ne kadar 
kan varsa hepsinin gerisinde Birinci Dün-
ya Savaşı’yla tesis edilen düzenin gölgesi-
ni görüyoruz.

Savaşın sonunda imzalanan Sykes-Picot 
Anlaşması sadece huzursuzluk, kargaşa, 
acı, gözyaşı ve zulüm getirdi; bunu görme-
miz lazım. Bölgemizde ve dünyada bu dö-
nemde kurulan kaosa dayalı düzen, hala iş-
lemeye devam ediyor. Bu anlaşma netice-
sinde belirlenen sınırlar etnik, dini, mez-
hep temelli ayrılıkları sona erdirmek için 
değil, tam tersine büyütmek için çizilmiş-
ti. Dönemin hatıratlarına, belgelerine bak-
tığınızda bu niyeti tüm açıklığıyla görme-
niz mümkündür.

Biz, Ortadoğu, Balkanlar, 
Kafkasya ve Kuzey Afrika’ya Asla 
Onlar Gibi Bakmadık

Ortadoğu’da hala süren fitnelerin en önem-
li kaynaklarından olan İngiliz ajanı Law-
rence ne diyor, bu da çok önemli: “Bu savaş 
Türklerin askeri gücüne değil, zihinlerine 
ve kalplerine karşı verilen bir savaştır” di-
yor. İşte Lawrence bu… Bize karşı savaşan-
lar, zihnimiz ve kalbimiz oralardan sökül-
meden kendi düzenlerini kuramayacakla-
rını biliyorlardı.

İki binli yıllarda Türkiye yeniden tarihiyle, 
medeniyetiyle, kalbiyle bölgede varlık gös-
termeye başlayınca, yine aynı oyun sah-
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neye kondu. Biz Ortadoğu’ya, Balkanlar’a, 
Kafkasya’ya, Kuzey Afrika’ya asla onlar 
gibi bakmadık, bakmıyoruz ve bakmak 
gibi de bir derdimiz yok. Bu coğrafyalar bi-
zim için kesinlikle üzerinde her türlü oyu-
nun oynanabileceği satranç tahtaları değil-
dir, bunu böyle görmemiz lazım.

Biz buralara, buralardaki insanlara kardeş 
nazarıyla, özellikle de en kötü ihtimalle bir 
dost nazarıyla baktık, kardeşin kardeşe ya-
pacağı ne varsa onu gerçekleştirmenin ça-
bası içerisinde olduk. Kanı kanla, zulmü 
zulümle örtmeye çalışanlara karşı biz ken-
di tarihimizden, kendi kültürümüzden al-
dığımız güçle çalışmaya, mücadele etmeye 
devam edeceğiz.

Ermeni Diasporası, Toplum 
Kesimlerine Türkiye 
Düşmanlığını Aşılamaya Çalışıyor

Değerli arkadaşlar,

Biz, 2015 yılını şanlı mücadelelerimizin, 
zaferlerimizin 100. yıl dönümü olarak kut-
larken, birileri de bu yılı Türkiye karşıtlığı-
nın, Türkiye düşmanlığının bayrağı haline 
dönüştürmek istiyor.

Ermeni diasporası, dünyanın her yerinde 
soykırım iddialarına dayalı kampanyalarla 
Türkiye düşmanlığını geniş toplum kesim-
lerine aşılamaya çalışıyor. Dikkatinizi çeki-
yorum; bu kampanyaların amacı, tarihin 
bir döneminde Ermenilerin yaşadığı acıla-
rı canlı tutmaktan ziyade, doğrudan ülke-
mize ve milletimize düşmanlık yapmaktır.

Biz, en başından beri aynı ilkeli, tutarlı ve 
samimi duruşu sergiliyoruz. Ne diyoruz? 
Dediğimiz şudur: Tarihin her döneminde 
olduğu gibi bu büyük savaş yıllarında da 
yaşanmış acılar, trajediler olabilir. Bun-
dan sadece Ermeniler etkilenmiş değildir. 
Balkanlar’da, Kafkasya’da tarihin en bü-
yük Müslüman katliamları bu dönemde 
yaşanmıştır. Anadolu’da Ermenilerin gör-
düğü zarar kadar, Ermenilerden zarar gö-
ren yüzbinlerce Müslüman vardır. Bunlar 
belgelerde kayıtlıdır.

Bu mesele, günlük siyasete, hele hele ulus-
lararası politikaya alet edilecek bir mesele 
değildir. Ben hep seslendim, ey Ermeni di-
asporası, ey Ermenistan yönetimi, “Gelin 
buyurun bizim arşivlerimiz, belgeler bu-
rada. Bizim şu anda 100 binlerce, milyo-
nu aşmış şu anda tasnifi yapılmış belgemiz 
var. Senin ne kadar belgen var, çıkar belge-
lerini. Tarihçileri görevlendirelim, arşivci-
lerimizi görevlendirelim, siyaset bilimcile-
rini görevlendirelim, hatta hatta arkeolog-
ları, hukukçuları görevlendirelim, gelsin-
ler bu belgeler üzerinde çalışsınlar, her şey 
ortada, gerçeği burada arayalım” diyorum.

Ülkeleri dolaşıp oralara para yedirmek su-
retiyle, lobiler oluşturmak suretiyle, ahlaki 
olmayan yollara tevessül etmek suretiyle, 
Türkiye’nin aleyhine yapacağınız kampan-
yalardan bir şey kazanamazsınız. Bu konu-
da hepimize lazım olan gerçeğe, başka ülke-
lerin meclislerinde, senatolarında Türkiye 
aleyhine kararlar çıkartarak, medyaların-
da yazılar yazdırtılarak, programlar yaptı-
rılarak ulaşılamaz. Bunun nasıl yapıldığını 
biz çok iyi biliyoruz. Bu kampanyaların na-
sıl sürdürüldüğünü biz çok iyi biliyoruz.
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Arşivlerimizi Açma Çağrımıza 
Ermenistan Olumlu Cevap 
Vermedi

Gerçeğin aranacağı yer işte bu arşivlerdir. 
Ama biz bugüne kadar bu çağrımızın kar-
şılığını bulamadık. Üçüncü ülkelere gide-
lim dedik, oralarda da çalışmalar yapalım; 
olumlu bir cevap yok. Gerekirse biz ordu-
muzun dahi bu noktada arşivlerini açma-
ya hazır olduğumuzu söyledik, ama hiçbi-
rine olumlu cevap alamadık. Tarihçileri-
mizden, bilim adamlarımızdan oluşan or-
tak bir komisyonu kuralım, onlar burada, 
diğer ülkelerdeki arşivlerde çalışsın. Tüm 
belgeleri, bilgileri toplasın ve sonuçta ger-
çek fotoğrafı ortaya koysun.

Bizim bu teklifimiz ısrarla görmezden ge-
liniyor. Niye? Çünkü amaç gerçeği bul-
mak değil, oluşturulan algı üzerinden 
Türkiye’ye saldırmak, Türkiye’ye zarar ver-
mek. Başka bir şey yok. Hiç kimse kusura 
bakmasın, bizim bu konuda kimseye vere-
meyecek bir hesabımız yoktur. Biz, sadece 
kendi milletimizin son 100-150 yılda yaşa-
dığı acıların peşine düşsek, Ermeni iddia-
larından kat be kat daha fazla söyleyecek 
sözümüz, soracak hesabımız çıkar.

Osmanlı arşivleri tasnif edildikçe ülkemiz-
de tarih araştırmaları, arşiv araştırmaları 
geliştikçe bu konuda ciddi bir birikim or-
taya çıkacağına, kaynak sahibi olacağımıza 
inanıyorum. İşte biz buralara, bu yatırım-
ları bunun için yapıyoruz. Bunun için üni-
versitelerimiz başta olmak üzere hepimize 
düşen sorumluluklar var. Bakın biz son dö-
nemde Osmanlıca’nın okullarımızda oku-
tulmasına yönelik attığımız adım da bun-

lardan bir tanesidir. Niye? Çünkü bu kay-
nakları çözümlemek için Osmanlıca’nın 
gayet iyi bilinmesi gerekiyor. Eğer Osman-
lıca bu noktada iyi bilindiği takdirde, ina-
nıyorum ki, bu belgeler çok daha fazlasıyla 
artarak devam edecektir.

Ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, ta-
rih ve arşiv araştırmaları konusunda çok 
daha fazla çalışma yapılması arzumu bura-
da bir kez daha ifade ediyorum. Bu konu-
da yürütülecek projelere bugüne kadar ol-
duğu gibi bundan sonra da destek olmayı 
sürdüreceğim.

Sözlerime son verirken bu güzel programı, 
bu anlamlı, içerikli programı düzenleyen-
lere ve katkı sağlayanlara bir kez daha te-
şekkür ediyorum.  Çanakkale Zaferimizin 
100. yılını bir kez daha kutluyorum. Baş-
ta Çanakkale’de ve İstiklal Harbimiz olmak 
üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi şük-
ranla, minnetle, hürmetle yad ediyor, ken-
dilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Sergi-
nin ve sempozyumun ülkemize, milletimi-
ze hayırlı olmasını temenni ediyor, hepini-
zi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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Kıymetli misafirler, değerli dostlar, saygı-
değer hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Ülkemize ve İstanbulumuza hoşgeldiniz. 
Çanakkale Kara Savaşları’nın 100. Yılı vesi-
lesiyle düzenlenen anma törenlerine katıl-
ma davetimizi kabul ettiğinizi için her biri-
nize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Çanakkale Savaşları boyunca yaşanan çar-
pışmalarda ölen, yaralanan, hastalıktan 
dolayı hayatını kaybeden her milletten, 

yüz binlerce insanı burada saygıyla yâd 
ediyorum.

Bu vesileyle düzenlenen panele, yüksek 
düzeyli oturuma ve diğer etkinliklere ka-
tılan, katkı veren herkese şükranlarımı su-
nuyorum.

Barış Zirvesi’nin, dünya barışının tesisi 
ve güçlendirilmesi konusunda bir dönüm 
noktası teşkil etmesini temenni ediyorum. 
Yarın Çanakkale’de yapılacak anma etkin-
liklerine iştirak edecek tüm misafirlerimi-

İki Cihan Savaşından Ders 
Çıkartıp, İnisiyatif Geliştirmeliyiz

Çanakkale 100. Yıl Barış Zirvesi | İstanbul | 23 Nisan 2015 
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ze, dostlarımıza da şimdiden teşekkürleri-
mi sunuyorum.

Değerli misafirler,

Öncelikle şu anda aramızda bulunan devlet 
başkanlarına, hükümet başkanlarına, ba-
kanlara, ülkelerin temsilcilerine bizlerle bu 
heyecanı, bu anı paylaştıkları için şahsım, 
milletim adına özellikle teşekkür ediyorum.

Yüzyıl önce Türk, Anzak, İngiliz, Fransız 
ve daha pek çok milletten asker, hayalle-
rini ve istikballerini Çanakkale’de bıraka-
rak dünyaya veda etti. Ülkemizin her köşe-
sinden, ayrıca Saraybosna’dan, Üsküp’ten, 
Prizren’den, Gümülcine’den, Bakü’den, 
Batum’dan, Gazze’den, Kudüs’ten, 
Beyrut’tan, Halep’ten gelen kardeşlerimiz 
burada omuz omuza mücadele verdi, ko-
yun koyuna toprağa düştü.

Çanakkale, Birinci Dünya Savaşı’nın kili-
diydi, bu cephede yaşananlar Rusya’daki 
1917 Ekim Devrimi başta olmak üzere pek 
çok önemli gelişmenin kapısını araladı. 
Biz, Birinci Dünya Savaşı boyunca, Çanak-
kale dahil, bir düzüne cephede aynı anda 
savaştık, buralarda kazandığımız başarıla-
rın bedelini ise en seçkin, en eğitimli nesli-
mizi feda ederek ödedik.

Çanakkale Savaşındaki Askerlerin 
Hepsi Takdirle Anılmayı Hak 
Ediyor

Savaş gemileriyle Çanakkale önlerine ge-
len ülkeler de, en az bu kadar ağır bir be-
delle geri döndü. Bu savaşta yer alan as-

kerlerin hepsi de hangi safta bulunursa 
bulunsun, gerçekten takdirle anılmayı hak 
ediyor. Her biri Çanakkale Savaşı’nı “Cen-
tilmenler savaşı” haline dönüştüren birer 
kahraman olarak, tarihteki şerefleri yerle-
rini aldılar.

Çanakkale Savaşları, evet, bir savaştır, ama 
aynı zamanda burada vermek istediğimiz 
barış mesajının ruhuna çok çarpıcı görün-
tülere sahne olmuş bir mücadeledir.

Tarihte insani değerlerin bu kadar öne çık-
tığı pek az savaş örneği vardır. Kendi ya-
rasından evvel, biraz önce savaştığı karşı 
saftaki askerin yarasını saran Mehmetçiği 
hayranlıkla aktaran bir Fransız generalidir. 
Zaten çok az olan kendi ekmeğini, suyunu 
esiriyle eşit olarak paylaşan kahramanla-
rın hikâyesini bir Anzak askerinden din-
ledik. Bir başka Anzak askeri de, çok genç 
yaşta gittiği Çanakkale’de süngü savaşın-
da karşı karşıya geldiği bir Türk askerinin 
kendisini öldürmek yerine, zorla siperine 
geri gönderdiğini anlatıyor. Çanakkale’de 
bunlara benzer öylesine çok hikâye var ki, 
gerçekten anlatmakla bitmez.

İnsanlık tarihinin en kanlı savaşlarından 
birinin, geleceğimiz için böylesine önemli 
dersler verecek şekilde gerçekleşmiş olma-
sının, üzerinde hep birlikte çok iyi düşün-
meliyiz. Buradan çıkartacağımız derslerin, 
bu günümüzü ve geleceğimizi aydınlataca-
ğına inanıyorum.

Değerli misafirler,

Kazananıyla, kaybedeniyle, doğrudan veya 
dolaylı etkileneniyle Çanakkale Savaşının 
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tüm tarafları olarak bugün burada bir ara-
dayız. Yüzyıl sonra böylesine geniş bir ka-
tılımla Barış Zirvesi’nde bir araya gelerek 
hem kamuoylarımıza, hem de tüm dün-
yaya verdiğimiz mesajı çok önemli görü-
yorum. Çanakkale Savaşı’nın detayları-
nı, farklı ihtimallerin tartışmalarını tarih-
çilere bırakıyorum. Bizim yöneticiler ola-
rak burada üzerinde durmamız gereken 
husus, ülkelerimizi yeniden bu tür yıkım-
lara sürüklemekten nasıl kurtarabileceği-
miz olmalıdır.

Tarih bu konuda önümüze çok acı örnek-
ler, çok acı dersler getiriyor. Yüzyıl önce bir 
Anzak’ı vatanından binlerce kilometre ötede 
bir Osmanlı askeriyle Çanakkale önünde kar-
şı karşıya getiren dünya sistemi, bugün çok 
daha karmaşık, çok daha iç içe bir hale geldi.

Günümüzün küresel sistemi içinde hiçbir 
ülkenin diğerinin yaşadığı sıkıntılardan 
kendini tümüyle tecrit etme imkânı yok-
tur. Dünyanın herhangi bir köşesinde tutu-
şan ateş, eninde, sonunda başka yerlere de 
sıçrıyor. Kriz bölgelerinde başlayan nüfus 
hareketleri, önce komşu ülkelere, ardın-
dan tüm dünyaya yayılıyor.

Terör örgütlerinin küresel gücünü gör-
mezden gelen her ülke, sonunda mutlaka 
bu tehdidin acı sonuçlarıyla karşılaşıyor. 
Diğer ülkelerin maruz kaldığı ekonomik, 
sosyal ve siyasi sorunlara arkasını dönen-
ler sadece kendilerini kandırıyorlar.

Hiçbirimizin evi, kapılarımızı kapattığı-
mızda güvenli olacak kadar müstakil ve 
tahkim edilmiş değil. Bunun için, her ül-
kenin kendi içi ve kendi bölgesi yanında, 

dünyanın tamamında yaşanan sorunlara 
karşı duyarlı olması gerekiyor. Huzurun, 
istikrarın ve refahın tüm dünyaya hâkim 
olması için işbirliği içinde hareket etme-
miz, artık bir tercih olmaktan çıkıp, bir zo-
runluluk haline dönüştü. Sadece ülkelere 
değil, uluslararası örgütlere de bu bakım-
dan büyük sorumluluk düşüyor.

Birinci Dünya Savaşı Örtülü 
Olarak Hala Sürüyor

Bizim Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin işleyişine ve yapısına getirdi-
ğimiz eleştirilerin gerisi de işte bu tespit-
ler var. Onun için, “Dünya 5’ten büyüktür” 
diyorum. Çünkü tüm dünya bir ülkenin 
iki dudağının arasına mahkûm edilemez, 
mahkum olmamalıdır.

Aynı şekilde Avrupa Birliği başta olmak 
üzere bölgesel örgütlerin de artık bu çerçe-
vede çok daha aktif, çok daha öncü bir rol 
üstlenmelerine ihtiyaç bulunuyor. İşte yanı 
başımızda Irak’ın hali ortada, Suriye’nin 
hali ortada, Filistin’in hali ortada, Yemen’in 
hali ortada, bütün bu olaylar olurken aca-
ba bunlar niye çözülmüyor diye, bu soruyu 
kendimize sormayacak mıyız?

Sadece sorun çıktığında müdahale etmekle 
kalmayan, sorun çıkmadan çözüm önerile-
ri geliştirip uygulayan bir küresel sistemin 
arayışı içinde olmalıyız. Zalimle mazlumun 
ayrımını yapmayan bir sistem insanlık vic-
danında asla meşruiyet kazanamaz.

Ülkelerin yöneticileri olarak bizler, şimdi-
den bu konuda bir inisiyatif geliştirmez-
sek, yarın bunu çok büyük bedeller ödeye-
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rek yapmak zorunda kalabiliriz. Geçtiğimiz 
yüzyılda yaşanan iki büyük cihan savaşı ve 
günümüzde dünyanın pek çok köşesinde 
devam eden çatışmaların bize bu konuda 
yeterli ikazı yaptığını düşünüyorum.

Değerli dostlar,

600 yıl boyunca bu coğrafyanın en güçlü, 
en büyük devleti olarak varlığını sürdüren 
Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları için-
de bugün tam 64 ayrı bağımsız devlet bu-
lunuyor. Sadece bu coğrafyaya baktığımız-
da dahi Birinci Dünya Savaşının olumsuz 
etkilerinin hala devam ettiğini görüyoruz, 
daha açık bir ifadeyle Birinci Dünya Savaşı 
örtülü olarak hala sürüyor. Bu savaş sonra-
sında tesis edilen düzen, ne coğrafi, ne in-
sani, ne de kültürel olarak doğal mecrasına 
uygun değildir. Cetvelle çizilen suni sınır-
lar çözüm değil, sorun kaynağı haline dö-
nüştü; etnik, dini ve mezhep temelli ayrış-
malar körüklenerek, sürekli canlı tutulan 
çatışmalar, sınırları aşıp bölgesel ve küre-
sel etkilere yol açmaya başladı.

Dünyanın bir bölümünün huzuru ve refa-
hı için diğer kısmının sömürüsü ve mağ-
duriyeti üzerine kurulan düzen, artık her-
kesin huzurunu ve refahını tehdit eden bir 
boyuta ulaştı.

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından özel-
likle kurulan statünün sürdürülemez hale 
geldiğini hep birlikte kabul etmek mecbu-
riyetindeyiz. Bu konuda ısrarcı davranma-
nın, acıları ve tehditleri daha da büyütme-
nin ötesinde anlamı olmayacağı açıktır. 
Bunun için hiç uzağa gitmeye gerek yok, 
hemen başımızdaki Ortadoğu coğrafya-

sına bakmak yeterli. Dünyanın en kadim 
medeniyetlerine ev sahipliği yapmış Orta-
doğu Bölgesi’nin bugün içinde bulunduğu 
durum gerçekten çok ibretlik, gerçekten 
çok vahimdir. Şu anda ülkemizde 2 milyon 
mülteci var. Bunların 1 milyon 700 bini 
Suriye’den, 300 bini Irak’tan. Şu ana ka-
dar yaptığımız harcama, 5,5 milyar dolar. 
Birleşmiş Milletler’den gelen destek sade-
ce 250 milyon dolardır. Suriye’de ölen 300 
bine aşkın insanın sorumluluğunu hiçbir 
ülke, hiçbir toplum daha fazla kaldıramaz.

Suriye’de Yaşananlara 
Tavır Almayanlar Felaketin 
Sorumluluğuna Ortaktır

Ama Akdeniz’de, Ege’de biliyorsunuz bot-
larla kaçanlar o denizlerde boğuluyor. Ne 
diyorlar? Varsın boğulsun, varsın ölsün. 
Bunlar insan değil mi? Nerede kaldı İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi? Niçin bun-
ları kurtarmak için gayret etmiyoruz? Bu-
rada hepimizin bir ortak sorumluluğu var. 
Biz, boğulmalarını istemiyoruz. Bizim sa-
hil güvenlik botlarımız gider kurtarır alır, 
bakarız, besleriz, ondan sonra ülkesine 
göndeririz.

Hiçbir siyasi denge, hiçbir uluslararası kon-
jonktür bahanesi bunca masumun kanının 
dökülmesini haklı gösteremez. Suriye hal-
kının talepleri yerine başka birtakım güç-
lerin çıkarlarını ikame etmeye kalktığınız-
da ortaya sadece bir insanlık dramı değil, 
aynı zamanda bir küresel tehdit çıkartırsı-
nız. Suriye’de yaşanan hadiselere karşı sesi-
ni yükseltmeyen herkes, tavır almayan her-
kes bu felaketin sorumluluğuna ortaktır.
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Aynı şekilde Irak’ın geçmişten beri ma-
ruz kaldığı işgallerin, iç çatışmaların, et-
nik ve mezhebi gerilimlerin geleceğe taşın-
masına kimse rıza gösteremez. Sahip oldu-
ğu doğal zenginlikleriyle dünyanın en mü-
reffeh ve huzurlu ülkelerinden olması ge-
reken Irak’ın, DEAŞ denen bir terör örgü-
tünün baskısı altında yaşadıkları gerçek-
ten üzüntü vericidir. Benzer örgütler gibi 
DEAŞ’ın da sadece silahla, sadece savaşla 
yok edilmesinin şu andaki zor koşullarını 
hep birlikte tecrübeyle gördük, görüyoruz.

Şunu da söylemem lazım: Bu örgütün 
İslam’la yakından, uzaktan alakası yok-
tur. Çünkü bizim dinimiz, barış dinidir, 
bizim dinimizde bir insanın öldürülmesi, 
tüm insanlığın öldürülmesi gibidir. Bir in-
sana hayat kazandırabilmek, tüm insanlı-
ğa hayat kazandırmak gibidir. Öyleyse, bu 
dinin mensubu olduğunu söyleyenler kal-
kıp çocukları, kadınları kör bıçakla kese-
mez, bunları öldüremezler. Bu örgütün da-
yandığı siyasi, sosyal ve ekonomik sorun-
ların çözülmesi gerekiyor, bunu da ancak 
Irak yönetimi ve uluslararası toplum insan 
hakları, demokrasi ve hukuk zemininde iş-
birliği yapıp, birlikte hareket ederek başa-
rabilir.

Bugün aramızda bulunan Irak Cumhur-
başkanı Sayın Masum’la bu yönde kendi-
siyle dün uzun uzadıya konuştuk, göster-
diği samimi çabayı yakından takip ediyor 
ve destekliyoruz.

Yemen, bu ateşin yakıp kavurmaya başla-
dığı son ülkedir. Tarafların diyalog yoluy-
la, uzlaşma yoluyla çözmesi gereken so-
runların, diğer ülkelerin tahriki ve deste-

ğiyle iç savaş haline dönüşmesi gerçekten 
üzüntü vericidir. Biz, Yemen’deki sorunla-
rın barışçı yollarla çözümü konusundaki 
çabalara verdiğimiz desteği, sonuna kadar 
sürdüreceğiz.

Diğer yandan İsrail-Filistin ihtilafı, 
Ortadoğu’da kalıcı barışın ve huzurun sağ-
lanması önündeki en büyük engel olmaya 
devam ediyor. Filistin topraklarının işga-
li sona erdirilene ve 1967 öncesi sınırlara 
dönülene kadar buraya desteğimizi sürdü-
receğiz. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Fi-
listin Devleti kuruluna kadar, bu sorunun 
çözümü mümkün değildir.

Aynı şekilde derin tarihi bağlarımızın bu-
lunduğu Kuzey Afrika ülkelerindeki yaşa-
nan siyasi, sosyal ve ekonomik krizlerin 
de dayanışma içinde çözümünü arzu edi-
yoruz. Bizim tüm bu bölgelerle ilgimiz or-
tak tarihe, ortak coğrafyaya, ortak kültüre 
sahip olduğumuz kardeşlerimizle huzurlu 
ve müreffeh bir gelecek kurma arzumuza 
dayanıyor. Tüm dünyanın barışı ve güve-
ni için, bu hedefi hep birlikte paylaşmamız 
gerektiğine inanıyorum.

Kafkasya Bölgesinde ve Ukrayna’da yaşa-
nan gelişmelere de aynı gözle bakıyoruz. 
Ukrayna’da yaşananları tasvip etmemiz 
mümkün değildir. Kırım’ın işgalini tasvip 
etmemiz mümkün değildir. Donetsk’te, 
Luhansk’ta yapılanları tasvip etmemiz 
mümkün değildir. Bu bölgelerle olan müş-
terek tarihimiz ve kardeşlik ilişkilerimiz, 
bizi barış ve istikrar için çok daha aktif ol-
maya, çok daha öne çıkmaya zorluyor. 
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Irkçılık ve İslamofobi Avrupa 
Birliği’nin Geleceğini Tehlikeye 
Düşürüyor

Avrupa Birliği içinde giderek yayılma eği-
limi gösteren ırkçılık, yabancı düşmanlı-
ğı, İslamofobi gibi akımlar bir barış projesi 
olarak gördüğümüz birliğin geleceğini teh-
dit ediyor.

Bu olumsuzluklardan en çok etkilenenle-
rin başında bu ülkelerde yaşayan ve sayı-
ları 5 milyonu bulan vatandaşlarımız ge-
liyor. Türkiye olarak, bu gelişmeleri de ya-
kından takip ediyor ve endişelerimizi her 
platformda dile getiriyoruz.

Kendi sorunlarını çözemeyen Avrupa 
Birliği’nin, küresel meseleler konusunda 
da etkili olamayacağını düşünüyoruz.

Değerli dostlar,

Coğrafyamız 1. Dünya Savaşında o kadar 
çok acı yaşamıştır, o kadar büyük kayıpla-
ra maruz kalmıştır ki, her birini anlatmaya 
değil günler, aylar dahi yetmez. Öyle ki biz, 
34 ayrı ülkede 78 şehitliği, ayrıca bugün-
kü sınırları içinde de 349 şehitliği bulunan 
bir milletiz.

Çanakkale’yle birlikte bir düzine cephede 
aynı anda savaşan bir ülkenin kendi top-
raklarında asayiş sorunları yaşaması kaçı-
nılmazdır. Bu dönemde Anadolu’daki as-
kerliğe elverişli insan kaynağımızın tama-
mı cephelerde bulunuyordu. Bu sebeple, 
bir bakıma savunmasız kalan Anadolu’da 
çeşitli güçlerin tahrikiyle hareket eden Er-
meni çeteleri, bilhassa sivil halka yönelik 

saldırılara ve katliamlara giriştiler. Daha 
önce Balkanlar’da benzer sıkıntılar yaşa-
yan ve çok büyük kayıplar veren Osman-
lı Devleti bu tecrübeler ışığında çeşitli ted-
birler alma ihtiyacı duydu. Bu tedbirler-
den biri de; Anadolu’daki Ermeni nüfusun 
ülkenin daha güney kesimlerine göç etti-
rilmesidir. Aynı dönemde savaş bölgelerin-
den kaçarak, ülkemize yönelen milyonlar-
ca insan da çok büyük sıkıntılar yaşıyordu. 
Aynı şekilde güney bölgelerine giden Er-
meniler de şartların zorluğundan ve asayiş 
sorunlarından kaynaklanan sorunlara ma-
ruz kaldı.

Türkiye olarak bu süreçte yaşanan sıkıntı-
ları gayet iyi biliyoruz. Hepsi de arşivleri-
mizde kayıtlıdır. Burada samimiyetle ifade 
etmek isterim ki; 1915 olayları konusun-
daki Ermeni iddialarının öne sürülen ra-
kamlar başta olmak üzere, hepsi de daya-
naksızdır, mesnetsizdir.

1915 Olaylarıyla İlgili Askeri 
Arşivlerimizi de Açmaya Hazırız

Bu anlamlı buluşmadan şimdi Avrupa 
Birliği’ne tekrar hitap etmek istiyorum: 

12 yıl Başbakanlık yaptım, 1 yıla yakındır 
da Cumhurbaşkanıyım. Her gittiğim ulusla-
rarası toplantıda ve ülkemdeki her toplan-
tıda, biz arşivlerimizi açmaya hazır oldu-
ğumuzu, 1 milyona yakın belge ve bilginin 
olduğunu her zaman söylüyorum. Diyorum 
ki, Ermenistan’ın arşivlerinde de varsa, on-
lar da açsın, üçüncü ülkelerde varsa onlar 
da açsın. Hatta hatta daha da ileri gidiyo-
rum, “Biz askeri arşivlerimizi de açmaya 
hazırız” diyorum. Bizim bu noktada endişe-
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miz yok, bizim bu noktada korkumuz yok 
ve bizim ecdadımız zulmetmemiştir.

Şu anda ülkemizde 80 bin civarında Er-
meni var, bunların yarısı vatandaşımızdır, 
yarısı ise Ermenistan’dan yoksulluk sebe-
biyle kaçarak, ülkemize gelmiştir. Ama biz, 
onları deporte etmedik, onları tekrar ülke-
lerine göndermedik. Şu anda ülkemizde 
Ermenistan’dan gelen 40 bin misafirimiz 
var, diğer 40 bini de bizim kendi vatanda-
şımız. Ermeni diasporası, 40 bin vatanda-
şımız olan Ermenilere sorsun, “Türkiye’de 
zulüm var mı?” diye. Onlarla beraber yaşı-
yoruz bu ülkede.  

Van’da Akdamar Adasında Ermeni Orto-
doks Kilisesi’ni Başbakanlığım dönemin-
de Hazinenin parasıyla bizzat yaptırdık. 
Her yıl orada Ermeni vatandaşlarımız, 
dünyanın değişik yerlerinden gelen Erme-
niler ibadetlerini yapıyor. Her şey açık or-
tada, bizim çekinmemize gerek yok. Bize 
çok basit bazı şeyler uydurmak suretiy-
le ülkemize ve milletimize yöneltilen sal-
dırılar kesinlikle art niyetlidir, bunları ka-
bul etmemiz mümkün değil. Biz yaşanan 
hiçbir acıyı yok saymadığımız gibi, acıla-
rın yarıştırılmasına da rıza göstermeyiz. 
Balkanlar’dan, Kafkasya’dan ve çevremiz-
deki tüm bölgelerden Anadolu’ya göçler sı-
rasında ölen 4 milyonu aşkın Müslüman 
için ne kadar üzüntü yaşamışsak, hayatla-
rını kaybeden Ermeniler için de o derece 
üzüntülüyüz; bizim anlayışımız bu.

Şunu özellikle hatırlatmak isterim: Bu ha-
diseler sırasında hayatlarını kaybeden Er-
meniler Osmanlı vatandaşıydı. Yani bura-
da istilacı bir düşmandan bahsetmiyoruz, 

kendi vatandaşlarımızdan bahsediyoruz. 
Bunlar bize emanettir. Biz, emanetin ölü-
münden gururlanır mıyız, tam aksine bun-
dan üzüntü duyarız. Bin yıl boyunca bu in-
sanlarla iç içe yaşayan bir milletin, birden-
bire onlara karşı düşmanca bir tavır içine 
girmesi mümkün müdür? Birinci Dünya 
Savaşı boyunca hayatını kaybeden 30 mil-
yon insan içinden, sadece Ermenilerin öne 
çıkartılarak, ülkemize ve milletimize kar-
şı kampanya aracı haline getirilmesini asla 
kabul edemeyiz. Biz, tarihimize düşman-
lık değil, Çanakkale örneğinde olduğu gibi 
dostluk penceresinden bakan bir ülkeyiz. 
Tarihi kin ve nefret aracı haline getirme-
nin, en başta Ermeni toplumu olmak üze-
re hiç kimseye faydası yoktur.

Yarın Çanakkale’de iştirak edeceğimiz tö-
rende vereceğimiz barış ve dostluk mesa-
jı ne kadar doğruysa, aynı tarihte dünya-
nın pek çok yerinde Ermeni iddiaları üze-
rinden sergilenecek düşmanca tavırlar da 
o kadar yanlıştır. Biz, hiçbir zaman maz-
lumun kökenine, inancına, diline, rengi-
ne bakmadık; dün de yaklaşımımız buy-
du, bugün de aynı. 700 yıl önce bu top-
raklara sevgi ve hoşgörü tohumları saçan 
Yunus Emre’nin deyimiyle, biz, yaratılanı 
Yaradan’dan ötürü sevdik.

Ermeni İddialarını 
Destekleyenler, O Dönem 
Katledilen 4 Milyon Kardeşimin 
Acısını da Paylaşmalı

Geçtiğimiz yıl şahsım, bu yıl da Sayın Baş-
bakanımız, Ermenilere barış eli uzatan me-
sajlar yayınladık. Yarın benim de bir ikin-



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür

177

ci mesajım yayınlanacak. Maalesef uzattı-
ğımız bu samimi barış eli, hep havada kal-
dı. Şu da bir gerçektir ki, bugün Ermeni id-
dialarına destek veren ülkelerden ve siya-
setçilerden hiçbiri bu konuda Türkiye ka-
dar masum, Türkiye kadar temiz sicile sa-
hip değildir.

Diyaloğun, barışın ve dostluğun değil de ki-
nin, husumetin, düşmanlığın arkasında du-
ranları, bulundukları yeri gözden geçirme-
ye davet ediyorum. Biz bu konudaki vicdani 
ve insani duruşumuzu muhafaza ediyoruz. 
Bu iddiaları soruşturmak siyasetçilerin veya 
parlamentoların işi değildir. Bu, 1870’lerde 
başlayıp, 1920’ye kadar devam eden döne-
mi inceleyecek olan, tarihçilerin meselesidir. 
Ermeni iddialarına destek vererek, onların 
yaşadıkları acıları paylaştıkları söyleyenle-
ri, aynı dönemde hayatını kaybeden 4 milyo-
nun üzerindeki kardeşimizin acısını da pay-
laşmaya davet ediyorum.

Aynı şekilde 1970’li yıllardan 1990’lara ka-
dar süren Ermeni teröristlerin saldırıların-
da hayatını kaybeden 40’ı aşkın diplomatı-
mızın ve ailelerin acısını da unutmamaları-
nı istiyorum. Şimdi de yine Ermeni Asala ör-
gütü tehditler savuruyor. Uluslararası terö-
rün karşısında hep birlikte dayanışma için-
de olmamız şart ki, mazlumların gerçekten 
hakkını koruyalım ve bu dünyada adalet 
egemen olsun, hakikat egemen olsun.

Ermeni iddialarını tarihi hakikat olarak 
kabul edip, aksi yöndeki görüşleri yasak-
layan anlayışın ne demokrasilerde, ne hu-
kukta yeri olmaz. Bizim Ermeni toplumuy-
la dün olduğu gibi bugün de herhangi bir 
sorunumuz yok. Sorun nereyle biliyor mu-

sunuz? Bu işi bir istismar vesilesi yapan, 
bir siyasi rant meselesi haline getiren Er-
meni diasporasıyladır. Sağduyu sahibi Er-
menistan yöneticileriyle ortak bir gelece-
ği inşa etmek için görüşmeye, konuşmaya 
daima hazırız, bizim bu noktada bir sıkın-
tımız yok. Çünkü acımız ortaktır, aramız-
daki meseleleri başkalarıyla değil, Erme-
ni toplumuyla oturur konuşuruz, bunu ba-
şardığımızda insani ve vicdani olarak or-
tak bir yerde buluşacağımıza da samimi-
yetle inanıyorum.

Yarın İstanbul’da Ermeni Patrikhanesinde 
bir tören var. Avrupa Birliği’nden Sorum-
lu Bakanımız katılacak. Ben de mesajımla 
katılacağım, çünkü yabancı değiliz. Beledi-
ye Başkanlığım döneminde, şu anda hasta 
yatağında olan Mutafyan’la hep biz bu ko-
nuları görüşürdük, bu noktada mesafeli 
de değiliz. Biz, bu denli samimiyken birile-
ri bizim aramıza duvarlar örmenin gayreti 
içerisine giriyor.

Değerli dostlar,

Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün bir sözünü burada sizle-
re hatırlatmak istiyorum. Gazi Mustafa Ke-
mal şunu söylüyor: “Bir milletin hayatı teh-
like ile karşı karşıya kalmadıkça savaş bir 
cinayettir.”

Çanakkale Savaşı Bizim İçin Nefsi 
Müdafaaydı

Türkiye olarak, bugün de aynı anlayışla ha-
reket ediyoruz. Çanakkale Savaşları bizim 
için mukaddesatımızı, vatanımızı ve şere-
fimizi koruduğumuz bir nefsi müdafaay-
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dı. Düşünebiliyor musunuz, lise çağındaki 
çocukların bile askere alındığı bir savun-
ma. Tüfeğinin kabzası yerde sürükleniyor. 
Bunları dahi askere almak zorunda kalan 
bir mücadeleydi.

Bu savaşta karşı cephede yer alan hiç kim-
seye, hiçbir topluma karşı husumet besle-
medik. Nitekim bugün Çanakkale’de yer 
alan Anzak, İngiliz ve Fransız mezarlıkları 
bunun en açık ispatıdır. Kendi şehitlikleri-
mize gösterdiğimiz saygıyı, bu mezarlıklar-
dan asla esirgemedik. Kendi şehitlerimize 
gösterdiğimiz tazimi, bu mezarlarda yatan 
farklı milletlerden askerlerin hatıraları için 
de sergiledik. Yüzyıl yıl önce, Gelibolu’da 
verilen mücadele sırasında cephedeki kah-
ramanların birbirlerine karşı gösterdikleri 
centilmenliği, onların hatıraları önünde bu-
güne kadar kesintisiz devam ettirdik.

Anzaklar gibi bu savaşı milli tarihlerinin 
çıkış noktası haline getirenlere karşı sev-
gimizi, sempatimizi, saygımızı büyüterek, 
sürdürdük. “Çanakkale ruhu” diye tarif 
ettiğimiz anlayış, en zor şartlarda dahi 
başarıya inanmak ve bu doğrultuda tüm 
imkânlarınızı seferber etmektir. Şayet he-
defimiz, samimi olarak barışı tesis etmek-
se, karşımızdaki zorlukların, sıkıntıların 
büyüklüğü bizi asla yıldırmamalı. Sade-
ce kendimiz ve ülkemiz değil insanlığın 
tamamının ortak geleceği için mücadele 
verdiğimizin inancıyla hareket etmeliyiz. 
Biz, savaşın, terörün, şiddetin yerine; barı-
şı, huzuru ve insani değerleri ikame edene 
kadar bu mücadeleyi sürdürmekte karar-
lıyız. Buradaki her bir dost ve kardeş ülke 
temsilcilerinin de aynı duygular içinde ol-
duğunu ümit ediyorum.

İstanbul Barış Zirvesi’ni bir dünya barış 
zirvesi haline dönüştürmek için her biri-
mizin üzerimize düşenleri yapacağına ina-
nıyorum.

Bir kez daha davetimize icabet ettiğiniz 
için, ülkemizi ve İstanbulumuzu şereflen-
dirdiğiniz için, yarın da Çanakkalemizi şe-
reflendireceğiniz için sizlere şahsım mille-
tim adına teşekkür ediyorum.

Çanakkale’de kaybedilen her milletten, 
yüzbinlerce askeri hürmetle anıyor, şehit-
lerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli misafirler, değerli katılımcılar, sizle-
ri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 12’nci Ulus-
lararası Savunma Sanayii Fuarı’nın hayırla-
ra vesile olmasını temenni ediyorum. 

Fuar vesilesiyle 70 ayrı ülkeden İstanbul’a 
gelen misafirlerimize de, ayrıca hoşgeldi-
niz diyorum. Bu fuarın, aynı zamanda ka-
tılımcı ülkeler ve kuruluşlar arasındaki 
dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesi bakı-

mından da önemli olduğuna inanıyorum. 
Kendi alanında dünyanın en büyük 4 et-
kinliğinden biri haline gelen bu fuarın dü-
zenlenmesinde emeği geçenleri yürekten 
tebrik ediyorum.

Değerli misafirler,

Türkiye Cumhuriyeti, her ne kadar 92 yıl-
lık geçmişe sahip bir devletse de, bizim dev-

Savunma Sanayimizi Sadece 
Kendimiz İçin Değil, Dostlarımız 

İçin de Destekliyoruz 

12. IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı | İstanbul | 5 Mayıs 2015 



Recep Tayyip ERDOĞAN

180

let geleneğimizin binlerce yıllık, bu coğraf-
yadaki varlığımızın da bin yıllık bir geçmi-
şi vardır. Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, 
bu yıl kuruluşunun 2 bin 224’üncü yıldö-
nümünü kutluyor. Anadolu topraklarını 
vatan haline dönüştürmemizin müjdeci-
si olan Malazgirt Zaferi’nin üzerinden 944 
yıl geçti. Tarihimizdeki en önemli askeri 
güçlerimizden biri olan Yeniçeri Ocağı’nın 
653’ncü kuruluş yıldönümüne ulaştık. Bu 
yıl İstanbul’un Fethi’nin 562’nci sene-i dev-
riyesini idrak ediyoruz. Daha yakın tarih-
lere geldiğimizde, 19’uncu yüzyıldaki ilk 
modern ordumuzun kuruluşunun üzerin-
den 189 yıl geçmiş durumda.

Cumhuriyetimiz 92 yıllık olabilir, ama 
bilhassa askeri kurumlarımızın geçmişle-
ri çok eski dönemlere kadar uzanıyor. Bu 
köklü geçmişte, günümüzde “Savunma 
sanayii” diye ifade ettiğimiz askeri amaç-
lı araç-gereç üretimi konusunda da çok 
önemli örnekler vardır. Selçuklu Devletin-
den başlayan Osmanlı döneminde devam 
eden süreçte, dünyanın en güçlü savaş ge-
mileri, bu coğrafyadaki tersanelerde üre-
tildi. İstanbul’un Fethi başta olmak üzere, 
kara savaşlarının en büyük gücü olan top-
lar, bu coğrafyada geliştirildi ve döküldü. 
17’nci yüzyıla kadar bu bölge, dünyanın 
en önemli savunma sanayii merkezi du-
rumundaydı. Daha sonra Avrupa ülkeleri 
üstünlüğü gele geçirdi ve bu şekilde günü-
müze kadar geldi. Bununla birlikte, bilhas-
sa Kurtuluş Savaşı gibi zor dönemlerde, 
eldeki kıt imkânlar en iyi şekilde kullanıla-
rak, büyük zaferler kazanmamızı sağlayan 
üretimler yapıldı. 

Kıbrıs Çıkarması ve Terörle 
Mücadele Dönemi, Savunma 
Sanayininin Önemli Gösterdi 

Cumhuriyetin ilk döneminde, geçmişte ya-
şanan sıkıntılar da göz önünde bulundu-
rularak, savunma sanayii konusunda ger-
çekten çok ciddi bir atılım başlatıldığını 
görüyoruz. Ancak, bilhassa İkinci Dünya 
Savaşı’nın ardından, bu çabaların yerini, 
dışarıdan hazır ürün alımına bıraktığını, 
üzüntüyle müşahede ediyoruz. Uçak fabri-
kaları, tersaneler ve diğer tesislerin kapısı-
na kilit vurularak, ihtiyaçlar, NATO çatısı 
altında, dışarıdan temin edilmeye başlan-
dı. Kıbrıs çıkarması ve uzun yıllar boyun-
ca sürdürmek zorunda kaldığımız terörle 
mücadele dönemi, kendi savunma sanayi-
mizi kurmamızın elzem olduğunu bize çok 
acı şekilde gösterdi.

Değerli misafirler,

İşte bu tecrübelerin ardından yoğunla-
şan milli savunma sanayiimizi kurma ça-
lışmalarımızda, 2002 yılına geldiğimiz-
de, dışa bağımlılık oranımız hala yüzde 
80’ler düzeyindeydi. Bugün savunma sa-
nayi ihtiyacımızın yüzde 54’ünü kendi 
imkânlarımızla karşılar hale geldik. Ama-
cımız, 2023 yılına geldiğimizde, savunma 
sanayiimizi dışa bağımlılıktan tamamen 
kurtarmaktır. Bugün dünyanın en büyük 
100 savunma sanayi firması arasında 2 
Türk firması da yer alıyor. Savunma sana-
yimizin üretim gücü geçtiğimiz yıl 5 mil-
yar doları aştı. Yıllık 1 milyar dolar AR-GE 
harcaması ile savunma sanayimiz, en çok 
araştırma-geliştirme ve teknoloji yatırımı 
yapan sektör haline geldi. Sadece son 2-3 
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yılda bizzat katıldığım savunma sanayii 
projelerinin dahi, bu konuda kat ettiğimiz 
mesafe konusunda bir fikir vermeye yete-
ceğini düşünüyorum. 

Bu yıl 16 Mart’ta, ASELSAN Gölbaşı Yerleş-
kesi Radar ve Elektronik Harp Merkezi’nin 
açılışına katıldım. Geçtiğimiz yılın son 
ayında, 15 Aralık’ta, Gebze’de TÜRKSAT 
6A Projesi’nin imza törenine şahitlik et-
tim. Yine geçtiğimiz yıl Haziran ayında, 
ATAK Helikopterlerimizin teslim törenin-
de yer aldım. 2013 yılı Eylül ayında kor-
vet projemizin ürünü olan MİLGEM Büyü-
kada Gemimizin teslim töreninde bulun-
dum. 2012 yılında da HÜRKUŞ uçağımı-
zın hangardan çıkış törenine katılmıştım. 
Bunların yanı sıra, Ana Muharebe Tankı-
mız ALTAY’la ilgili çalışmalar son aşama-
ya geldi. Tankımızın prototipi hazır, yakın-
da seri üretime geçilecek. İnsansız Hava 
Uçakları konusunda pek çok proje yürü-
tüyoruz. ANKA Projesi ve taktik İHA siste-
minde son aşamaya gelindi. MİLGEM Hey-
beliada gemimiz tamamlanıp hizmete gir-
mişti. Aynı proje kapsamında Burgazada 
gemimizin inşası sürüyor. Bunlarla birlik-
te 100’e yakın askeri gemi ve karakol botu, 
tersanelerimizde üretilerek Deniz Kuvvet-
lerimize ve Sahil Güvenlik Komutanlığı-
mıza teslim edildi. Milli savaş uçağımızın 
tasarımıyla ilgili süreç devam ediyor. As-
keri ve sivil amaçlara yönelik özgün heli-
kopter geliştirme projesini de başlattık. 
Milli sanayimizin katkılarıyla geliştirilen 
deniz karakol uçaklarımız hizmete girdi. 
Askeri personeli mayın tehdidinden ko-
ruyan KİRPİ araçlarından, bugüne kadar 
614 adedi Türk Silahlı Kuvvetlerimize tes-
lim edildi. Seyir füzeleri, tanksavar füze-

leri, güdümlü roketler gibi ürünleri kendi 
teknolojimizle üretebilir hale geldik. Uydu 
sistemlerinin tasarımı ve üretimi yanında, 
bir Uydu Fırlatma Merkezi kurmaya yöne-
lik çalışmaları devam ettiriyoruz. 

Hava savunma sistemleri konusunda da 
çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Alçak ve 
orta irtifa hava savunması için üretilen Hİ-
SAR Füzelerinin denemeleri başarıyla ta-
mamlandı. MIZRAK Tanksavar Füzeleriy-
le ilgili çalışmalar sürüyor. Savunma sana-
yii konusundaki bir diğer önemli projemiz 
de, milli piyade tüfeği üretimidir. Bu pro-
jeyi de, hamdolsun, başarıyla tamamlamış 
bulunuyoruz.

Savunma Sanayimizde Bundan 
Sonraki Hedefimiz Özgün 
Tasarımdır

Değerli misafirler,

Hazır alımdan ortak üretime, oradan kıs-
mı tasarım aşamasına gelen savunma sa-
nayiimizde bundan sonraki hedefimiz öz-
gün tasarımdır. Şu andaki tüm projeleri-
miz de buna yöneliktir. Sanayi ve teknolo-
ji alanındaki atılımlarımız, elbette sadece 
savunma sanayii ile sınırlı değil. Yerli çip 
üretiminden yerli tasarım otomobile, yük-
sek hızlı tren lokomotiflerinden hidroe-
lektrik, güneş ve rüzgar enerjisi santralle-
rine kadar geniş bir yelpazede çalışmaları-
mız sürüyor. Geçtiğimiz 12 yılda milli geli-
rini 230 milyar dolardan 800 milyar dola-
ra çıkartan Türkiye, 2023 yılında bu raka-
mı 2 trilyon dolara yükseltmeyi hedefliyor.
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Küresel kriz ortamına rağmen, büyümesi-
ni istikrarlı bir şekilde sürdüren Türkiye, 
önümüzdeki dönemde daha hızlı büyüye-
rek, inşallah hedeflerine ulaşacak. İstikrar 
ve güven ortamı içinde güçlenen, gelişen, 
kalkınan Türkiye, bölgesi için de bir umut 
kaynağı haline geldi. Bölgemizdeki ve dün-
yadaki tüm mazlum toplumlara, tüm mağ-
durlara elimizi uzatıyor, dertlerine der-
man olmaya çalışıyoruz. Bugün, dünya-
da en çok insani yardım yapan ülkelerin 
başında geliyoruz. Geçtiğimiz yıl 4,5 mil-
yar doları bulan insanı yardımla, dünyada 
3’üncü sırada yer aldık.

Çevremizdeki karışıklıklardan, istikrarsız-
lıklardan, çatışmalardan kaçıp gelen milyon-
larca insana ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemiz-
de bulunan Suriyeli ve Iraklı kardeşlerimi-
zin sayısı 2 milyon civarındadır. Suriye’deki 
çatışmaların başladığı günden beri, ülkemi-
ze sığınan kardeşlerimiz için yaptığımız har-
cama 5,6 milyar doları buldu.

Avrupa, Suriyeli Mültecilere Karşı 
Gönül Kapısını Kapattı

Buna karşılık, Avrupa ülkeleri, kendilerine 
sığınmak üzere gelen mültecilerin gemileri-
nin Akdeniz’de batmasına ve içindekilerin 
boğularak hayatını kaybetmesine kayıtsız 
kalıyor. Hatta sorunun çözümü olarak, bot-
ların limanları terk etmeden batırılması-
nı, imha edilmesini teklif eden ülkeler var. 
Bugün Akdeniz, umut yolcularının, kendi-
lerine sığınacak bir çatı arayan on binlerce 
mültecinin, kundaktaki bebeklerin, kadın-
ların mezarı oldu. Akdeniz’in suları, acıma-
sız dalgaları savaştan, kıtlıktan, açlıktan, ça-
tışmadan kaçan binlerce çocuğun hayatını 

yuttu. Biz, açık kapı politikası izlerken, on-
lar sınır kapılarını da, gönül kapılarını da 
sıkı sıkıya kapatmış durumdalar.  Bu şekil-
de, ne kendi ülkenizin, ne de dünyanın gü-
venliğini sağlayamazsanız.  Eğer, çevreniz-
de bir ateş varsa, oradan sıçrayan bir kıvıl-
cım, eninde sonunda gelir sizi de bulur.

Çözüm, bu yangına sırtınızı dönmek de-
ğil; el birliğiyle, tüm imkânlarla bu yangı-
nı söndürmenin yollarını aramaktır. Hiç-
bir siyaset, hiçbir diploması, hiçbir çıkar, 
milyonlarca insanın acısından, gözyaşın-
dan, ölümünden daha önemli olamaz. Ba-
kınız bu fuarın adı nedir? Savunma Sana-
yii Fuarı… Ülkenizi, vatanınızı, insanınızı 
savunmak; bunun için her türlü hazırlığı 
yapmak, her türlü tedbiri almak hem hak-
kımızdır, hem de yöneticiler olarak görevi-
mizdir.  Bu imkânların başka toplumların 
haklarının gaspı için kullanılması, bizim 
asla kabul etmeyeceğimiz bir davranıştır.

Dünyada saldırganlar oldukça, savunma 
için daima hazır olmak bir mecburiyettir. 
Biz, savunma sanayiimizi bu anlayışla, sa-
dece kendimiz için değil, aynı zamanda 
dostlarımız, kardeşlerimiz de için destekli-
yor, güçlendiriyoruz. Bilgi, birikim ve tec-
rübelerimizi dostlarımızın istifadesine su-
nuyoruz. Sadece ürün satmanın peşinde 
değiliz. Uzun vadeli ortaklıklar kurmayı, 
ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz.

Bu düşüncelerle bir kez daha 12’nci Ulus-
lararası Savunma Sanayii Fuarı’nın hayır-
lara vesile olmasını diliyorum. Fuarın dü-
zenlenmesinde emeği geçenleri tebrik edi-
yor, sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunu-
yorum.
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Değerli misafirler, değerli arkadaşlar, 6 
ayrı ülkede canlı bağlantıyla bizleri izle-
yen sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor, Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığımızca 18,6 milyon dolar-
lık bir yatırımla gerçekleştirilen 6 ülkedeki 
6 eserin hayırlı olmasını diliyorum. 

Bugün açılışını yaptığımız; Kırgızistan’daki 
Bişkek Ekmek Fabrikası’nın, Myanmar’daki 
Thayet Türk Şehitliği’nin, Pakistan’daki, bü-
yük bir kadirşinaslık gösterilerek şahsımın 

adı verilen hastanenin, Moğolistan’daki Bil-
ge Tonyukuk Karayolu’nun, Filistin’deki 
Nablus Reşadiye Okulu’nun,  Kosova’daki 
Mehmet Akif Ersoy Camii’nin, oralarda ya-
şayan tüm kardeşlerimize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. 

Bu hizmetlerin açılış heyecanını bizlerle bir-
likte paylaşan herkese teşekkür ediyorum. 

Dünyanın 4 bir köşesinde Türkiye’nin yü-
zünü ağartan, yüreğini okşayan projeleri 
hayata geçiren tüm TİKA personelini tek 

Paralel Yapı, TİKA’nın Çalışmalarını 
Sabote Etmek İçin Var Gücüyle Çalıştı

TİKA “Ayrı Coğrafyalarda Aynı İmza” Toplu Açılış Töreni
Ankara | 7 Mayıs 2015
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tek kutluyorum. Allah’a şükürler olsun, 
Bugün TİKA’nın amblemi, 5 kıtada insan-
ların umudu, sevinci, heyecanı haline dö-
nüşmüş durumda. 

TİKA Başkanımıza ve ekibine, bu başarı-
lı çalışmaları sebebiyle takdirlerimi ifade 
ediyorum. 

Yardımlarda Dünya 3. sü 
Olmamızda TİKA’nın Çok Büyük 
Katkısı Var

Değerli kardeşlerim, 

Geçtiğimiz 12 yılda 140 ülkeye yardım 
ulaştıran TİKA, eğitimden sağlığa kadar 
her alanda, doğrudan insanların hayatla-
rına dokunan hizmetler gerçekleştiriyor.  
Ülkemizin, geçtiğimiz yıl 4,5 milyar dola-
rı bulan insani yardım tutarıyla, bu alan-
da dünyada 3’üncü sıraya yükselmesinde, 
TİKA’nın çok büyük katkısı var. Sadece bu-
gün açılışını yaptığımız hizmetlerin coğra-
fi dağılımı bile, TİKA’nın faaliyet alanının 
genişliğini göstermeye yetiyor. 

Bir tarafta, Arnavutluk ve Kosova, yani 
Evlâd-ı Fatihân’ın yurdu Balkanlar var. 
Diğer tarafta ata yurdumuz Orta Asya’yı, 
Kırgızistan’ı görüyoruz. Bunun yanın-
da, kadim tarihimizin önemli sembolleri-
ni bağrında yaşatan Doğu Asya’daki Mo-
ğolistan var. Öte tarafta, Güney Asya’nın 
yıldızı, vefalı kardeşimiz Pakistan bulu-
nuyor. Aynı şekilde, hem şehitlerimize ev 
sahipliği yapan, hem de önemli bir Müs-
lüman topluluğun yaşadığı Güney Doğu 
Asya’daki Myanmar’ı görüyoruz. Tabii, 

maruz kaldığı zulümlerle yüreğimizin sı-
zısı olan Orta Doğu’nun mazlumu Filistin. 
Sadece bir tek açılış töreninde bir araya ge-
len bu coğrafyanın genişliği ve ifade ettiği 
anlamı biz çok iyi biliyoruz. Hayalleri 81 
vilayetimize dahi ulaşamayanların aksine, 
biz, 3 kıta 7 iklimi kucaklayan bir anlayış-
la, tüm kardeşlerimizin onurunu koruma-
nın, geleceğine ışık tutmanın mücadelesi-
ni veriyoruz. 

Bizde kuru slogan yok. Bizde istismar yok. 
Biz, sadece samimiyetle, izzetle, hürmetle 
kardeşlerimize el uzatıyor, umutlarını can-
landırıyoruz. Çünkü hep şunu söyledik: Ne 
aldanan olacağız, ne aldatan olacağız, biz 
sadece samimiyetle, izzetle, hürmetle kar-
deşlerimize el uzatıyor, umutlarını canlan-
dırıyoruz.

Türk milliyetçiliği adına Orta Asya’yı ağız-
larından düşürmeyenler, acaba bizim bu-
gün yolunun açılışını yaptığımız Bilge 
Tonyukuk Anıtı’na bir kez olsun gitmiş-
ler midir? Orhun Yazıtlarını koruma altı-
na almak için kurduğumuz Bilge Kağan 
Müzesi’ni, oraya giden ve yine bizim yaptı-
ğımız yolu bilirler mi? Merv şehrinde Sul-
tan Alparslan’ın Türbesini bulma çalışma-
larında sona geldik. Hamaset milliyetçili-
ği yapan, ama bu türbenin yerini bildiği-
ni iddia ettiği halde, sırf bize zorluk olsun 
diye söylemediğini ifade edenler, o zaman 
utanacaklar mı acaba? Hiç sanmıyorum. 
Çünkü bunlar, sadece istismar etmeyi bilir. 
Bunların defterinde hizmetin yeri yok. 

Aynı şekilde, Suriye’deki, Irak’taki her et-
nik gruptan, her inançtan kardeşimize el 
uzattık. Bugüne kadar, Suriye’den ülkemi-
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ze gelen misafirlerimiz için harcadığımız 
tutar 5,6 milyar doları buldu. Şimdi buna 
bile göz dikenler, bizi suçlamak için seçim 
malzemesi haline dönüştürenler var. Allah 
aşkına, bizim töremizde misafire kapı ka-
patmak var mıdır? Bizim kültürümüzde el-
deki imkânı mağdurdan, mazlumdan, ga-
ripten, kapına sığınmıştan esirgemek var 
mıdır? Dünyalarında bu değerleri yaşat-
mayanlar, evet, bu yola tevessül edebilir. 
Ancak biz, kendimize yakışanı yapmak zo-
rundayız. 

Atalarımız, bundan 500 yıl önce, İspan-
yol zulmünden kaçan her inançtan on bin-
lerce insana kucaklarını açmışlardı. Doğu 
Avrupa’dan, Rusya’dan, Kafkasya’dan, di-
ğer bölgelerden gelen kim olursa olsun, ta-
rihin her döneminde bu topraklarda kendi-
sine yer bulmuştur, yurt bulmuştur. Körfez 
Savaşı’nda zulümden kaçanlara nasıl sınırla-
rımızı açmakta tereddüt etmediysek, bugün 
de aynısını yapıyoruz, yarın da yapacağız. 

Bu insanlar, bizim tarihi ve kültürel olarak 
kardeşimiz olmanın yanında, bilhassa sı-
nır boylarında yaşayan vatandaşlarımızın 
da özbeöz akrabaları.

Boraltan Köprüsü’nde 
Düşmana Teslim Edilen Azeri 
Kardeşlerimizin Sızısı Hala 
Yüreklerimizde 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Boraltan 
Köprüsü’nde düşmana teslim edilen Azer-
baycanlı kardeşlerimizin sızısı hala yürek-
lerimizde. Bugün Suriye’den, Irak’tan ge-
len misafirlerimizi zorla geri göndermek-

ten söz edenler, Milli Şefleri’nin izinden 
gitmek istiyor olabilir. Ama bizim necip 
milletimiz, böyle utancın bir daha yaşan-
masına asla izin vermez. 

Boraltan Küprüsü hadisesinin ardından, 
o Azeri kardeşimizin ifadesini unutmak 
mümkün mü? “Bizi keşke siz öldürseydi-
niz de, Stalin’in askerlerine teslim etme-
seydiniz.” Şu hale bak ya, bunlar böyle bir 
zihniyetin temsilcileri.

Bizler paylaşmanın eksiltmediğine, bilakis 
bereketlendirdiğine inanan bir geleneğin, 
medeniyetin mensuplarıyız. Şükürler ol-
sun, ülkemizin ve milletimizin imkânları, 
bu kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşıla-
mak için ziyadesiyle yeterli.  Nasıl, dünya-
nın 140 ülkesinde yardım faaliyeti yürü-
tebiliyorsak, hemen yanı başımızdaki kar-
deşlerimize de kucak açacak imkâna, ham-
dolsun sahibiz. Biz, yanı başındakiler baş-
ta olmak üzere, kardeşlerine kapılarını ka-
patan değil; tam tersine, kardeşleriyle her 
alanda daha çok kucaklaşan, daha çok bü-
tünleşen bir Türkiye için çalışıyoruz. Bun-
dan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim, 

Bizim bir medeniyet müktesebatımız var. 
Bu köklü geçmişin sorumluluğunu üst-
lenmek öyle kolay değil. Atalarımızın, 
Balkan politikasını idrak etmeden, Dri-
na Köprüsü’ne, Mostar Köprüsü’ne, Kon-
jic Köprüsü’ne sahip çıkılmasının nedeni-
ni kavrayamazsınız. Türkistan’daki Hoca 
Ahmet Yesevi’nin misyonunu bilmezse-
niz, Blagay’daki Saru Saltuk Türbesi’nin 
ne ifade ettiğini anlayamazsınız. 
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Merv’den Kosova’ya, oradan İstanbul’a ve 
Çanakkale’ye uzanan tarih, size Murat Hü-
davendigar Türbesi’nin niçin ihya edildiği-
nin cevabını verir. 

Dünyanın en az gelişmiş 49 ülkesine, son 
6 yılda yaptığımız 1,5 milyar dolarlık yar-
dımı anlayabilmenin yolu, dönüp vicdanı-
nıza bakmaktır. Dünyanın dört bir yanın-
da yardım yaptığımız herkese biz, önce ‘in-
san’ nazarıyla bakıyoruz. Restore ettiğimiz 
camileri, köprüleri, çeşmeleri, hanları, tür-
beleri, medeniyetimizin konuşan, yaşayan 
hafızaları olarak görüyoruz. Kudüs’teki 
kutsal mekânlarda ve mezarlıklarda yap-
tığımız çalışmalarla, şehrin 1400 yılı aş-
kın süredir devam eden Müslüman kim-
liğine sahip çıkıyoruz. Bunları yapmayan 
bir Türkiye, tarihine, kültürüne, medeni-
yetine sahip çıkmış olabilir mi? Böyle bir 
Türkiye’nin yöneticileri olarak ecdadımız 
karşısında boynumuz bükük kalmaz mı? 
Geçmişine ve kardeşlerine sırtını dönen 
bir Türkiye’nin idarecileri olarak, gelecek 
nesillere mahcup olmaz mıyız?

Maalesef ülkemizde hala ecdadından ade-
ta utanan, ecdadının mirasına sahip çık-
mak şöyle dursun, onu ihya edenlere de 
karşı çıkan bir anlayış var. Bazı köşe yazar-
larını görüyoruz, ecdat dediğiniz zaman 
beyler rahatsız oluyor; niye? Çünkü bunlar 
köksüz, çünkü bunların cibilliyeti bozuk.

İstanbul’da, Fatih Sultan Mehmet’in 
yadigârı bir hisar var. Bu hisar, İstanbul’un 
fethinden önce yapılmış ve fethin müjde-
cisi olan tarihi bir eser. Bu hisarın asıl adı, 
Boğazkesen Hisarı. Yani bugünkü Rume-
li Hisarı. Ecdadımız, yaptırdığı her güzel 

eserde olduğu gibi, bu hisarın bünyesinde 
de, orada görev yapanlara hizmet için gü-
zel bir mescit inşa etmiş. 

Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırı-
lan bu Boğazkesen Mescidi, şehirde 18’nci 
yüzyılda yaşanan depremler sırasında yı-
kılıyor ve geriye sadece minaresi ile temel-
leri kalıyor. Caminin yıkıntılarının bulun-
duğu yer, daha sonra tiyatro ve konser ala-
nı haline dönüştürülüyor. Uzunca bir za-
mandır bu şekilde kullanılan alan, sonun-
da bir sivil toplum kuruluşumuzun deste-
ğiyle İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ta-
rafından aslına uygun hale getirilmeye baş-
landı. Fatih’in emaneti olan mescit tekrar 
inşa edilmeye çalışılıyor. İnşaat sürüyor, in-
şallah Ramazan’a değilse de Bayram’a yeti-
şecek ve ibadete açılacak. Ne güzel bir hiz-
met değil mi? Yapanlardan Allah razı olsun. 

Ama bakıyoruz, bir ödül töreninde, sanat-
çı olduğu iddiasındaki birileri çıkıyor, “Biz 
buraya mescit yaptırmayız, buna izin ver-
meyiz” diyor. Siz kimin bağından kimi ko-
vuyorsunuz? Orası zaten ibadet mekânı. 
Bir süredir amacına aykırı kullanılıyormuş, 
şimdi aslına rücu ettiriliyor. Paralel yapının 
gazetesi de, bu törenin haberine tam sayfa 
yer vererek, bunlara destek oluyor, arka çı-
kıyor. Fatih’in emanetine ihanet konusun-
da, milletin değerlerinden bihaber olanlar-
la, bunların istismarını yapan şer örgütü bir 
araya gelebiliyor. Bu iki kesim, Gezi Olayları 
sırasındaki gizli işbirliklerini, artık aleniye-
te dökmüş durumdalar. Biz, dünyanın dört 
bir yanında ecdadın emanetlerini ihya et-
menin çabası içindeyken; bunlar kendi ül-
kemizde, hem de Fatih’in emanetinin ihya-
sını engellemeye çalışıyor. 
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Ecdadın Emanetlerine Sahip 
Çıkmamıza Paralelciler ve 
Bölücüler Mani Olamayacak

Geçmişine sahip çıkmayanın geleceği ol-
maz. Tarihine, kültürüne, inancına sahip 
çıkmayan milletlerin yıkılıp gitmesi mu-
kadderdir. Milletimizin değerlerine yönelik 
her saldırı, karşısında bizi bulur. Ecdadın 
emanetlerini, ülkemizde ve dünyanın her 
yerinde ihya etmeyi sürdüreceğiz. Buna, 
ne Geziciler, ne Paralelciler, ne Bölücüler 
mani olamayacak. Buna, Diyanet’e saldırır-
ken, Vatikan’ın ülkemiz aleyhindeki çıkışı-
na destek verenler de engel olamayacak. 

Paralel Yapı, kendi faaliyetleri önünde en-
gel gördüğü tüm kurumlar gibi TİKA’nın 
çalışmalarını engellemek, sabote etmek 
için var gücüyle çalıştı. Bosna-Hersek’te, 
oradaki kardeşlerimize uygun şartlarda 
kredi desteği veren Ziraat Bankası’nın fa-
aliyetlerini sabote etmenin gayreti içinde 
oldular.  Kosova’da milli kurumlarımızı te-
rörle bağlantılı göstermenin peşine düştü-
ler. Milli Eğitim Bakanlığımızın yurt dışın-
daki faaliyetlerini yıllar boyunca akamete 
uğrattıklarını görüyoruz. Dünyanın dört 
bir yanında ülkemiz aleyhinde hangi faa-
liyet varsa, hepsinin de destekçisi haline 
geldiler. Türkiye, bunların hepsini aşacak 
güce sahiptir. İnşallah, milletimizle birlik-
te, coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizle 
beraber, birlik ve dayanışma içinde proje-
lerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.  

Değerli kardeşlerim, 

Belki ibret alırlar, belki utanırlar diye, 
Fatih’in emanetinin ihyasına karşı çıkanla-
ra, TİKA’nın, dünyanın çeşitli bölgelerinde 

gerçekleştirdiği restorasyon faaliyetlerin-
den bir kısmını örnek vermek istiyorum. 

Kudüs Harem-i Şerif ’te bulunan Kubbet-
üs Sahra Hilalini, 5’nci defa, Türkiye ola-
rak biz yeniledik.  Cenin’de Osmanlı Kışla-
sı Al Hansa Okulu’nu onardık.  Ramallah’ta 
bulunan bir Osmanlı eserini, sergi ve kül-
tür merkezi haline dönüştürdük. Kı-
rım Bahçesaray’daki, Doğu Avrupa’nın 
en eski eğitim kurumlarından olan Zin-
cirli Medreseyi, dünya kültürüne biz ka-
zandırdık. Aynı şekilde, Kırım’ın ünlü 
Han’ı Hacı Giray Han’ın Türbesini resto-
re ettik. Makedonya’daki Mustafa Paşa 
Camii’ni, Kosova Prizren’deki Sinan Paşa 
Camii’ni, Priştine’deki Fatih Camii’ni, Ka-
radağ Podgoritsa’daki Nizam Camii’ni, 
Sofya’daki Kadı Seyfullah Efendi Camii’ni, 
Cezayir’deki Keçiova Camii’ni, Şam’daki 
Süleymaniye Camii ve Külliyesi’ni yeniden 
ayağa kaldırdık. Sudan Sevakin’de, Osman-
lı yadigârı Hanefi ve Şafi Camilerinin yanı-
sıra Gümrük Binasını, Somali Zeyla’da Os-
manlı döneminden kalma Hükümet Bina-
sı, cami ve türbeyi, Etiyopya Harar’da Os-
manlı Konsolosluk Binasını restore ettik. 
İslam’ın ilk yıllarında kendisine sığınan 
Müslümanlara sahip çıkan Habeş Kralı 
Necaşi’nin mezarı ile aynı bölgede bulunan 
30’a yakın sahabenin türbelerine de yine 
Türkiye olarak biz sahip çıktık. Kanuni Sul-
tan Süleyman’ın Zigetvar’daki türbesini ve 
kaleyi aslına uygun şekilde inşa ettik. 

Daha bunlar gibi yüzlerce örnek var. Sa-
dece ibadet mekânlarıyla kalmadık, ec-
dadımızın tüm hatırasına sahip çıktık. 
Makendonya’nın Kocacık köyünde, Gazi 
Mustafa Kemal’in babasının doğduğu ve ya-
şadığı evi yeniden inşa ettik. Yine Gazi Mus-
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tafa Kemal’in Manastır’da eğitim gördüğü 
Askeri İdadi’nin restorasyonunu yaptık. 

Rumeli Hisarı’nda Boğazkesen 
Mescidini İhya Etmek Tarihe 
Sahip Çıkmaktır

İşte bugün, İstiklal Marşı şairimiz Meh-
met Akif Ersoy’un babası Tahir Efendi’nin 
İstanbul’daki eğitiminden sonra görev yap-
ması için inşa edilen, ancak kendisi buraya 
dönemeyince, akrabaları tarafından yaşatı-
lan caminin açılışını yapıyoruz. 1861 yılında 
yapılan bu cami, Kosova’daki savaş sırasında 
harap olmuştu. TİKA, bu camiyi yeniden aya-
ğa kaldırdı ve Mehmet Akif Ersoy’un akraba-
larına ve hemşerilerinin hizmetine sundu. 

O Akif ki; “Medeniyet size çoktan beridir 
diş biliyor; / Evvela parçalamak, sonra da 
yutmak diliyor” diyerek, o dönemde yaşa-
dığımız ve bugün hala devam ettiğini gör-
düğümüz sıkıntılara dikkat çeken bir mü-
nevverimizdir. 

Yine Akif, hepimize ibret olmak üzere di-
yor ki;

“Geçmişten Adam Hisse Kaparmış. Ne Ma-
sal Şey!

Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?

Tarih’i ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar;

Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?”

Evet. Tarihimizi iyi öğreneceğiz, tarihimi-
zin bize bıraktığı mirasa iyi sahip çıkaca-
ğız ki, yanlışların tekerrürüne mani olabi-

lelim. Rumeli Hisarı’nda Boğazkesen Mes-
cidini ihya etmek tarihe sahip çıkmaktır. 
Onun ihyasına karşı çıkmak ise, işte bizim 
parçalanmamıza, yutulmamıza sebebiyet 
veren yanlışları tekerrür ettirmektir. 

Değerli kardeşlerim,

Tarihlerinden, medeniyetlerden bihaber 
olanlar öyle çok ki, hangi birini teşhir ede-
ceğimizi şaşıyoruz.  Ana Muhalefetin Genel 
Başkanı, geçtiğimiz hafta çıkmış, “Bizim 4 
büyük başkentte büyükelçimiz yok” diyor. 
Peki, bu başkentler nereler ve büyükelçile-
rimiz niye yok? Birisi İsrail. Hani şu bizim 
yüreğimizin sızısı Filistin’e sürekli saldıran, 
Filistinlileri öldüren, onlara hayatı zindan 
eden İsrail. Diğeri Suriye. Hani bugüne ka-
dar 350 binin üzerinde sivili öldüren, kendi 
halkını katleden bir zalimin ülkesi. Bir diğe-
ri Mısır. Seçimle işbaşına gelmiş hükümeti 
askeri darbeyle indiren, siyasetçileri idamla 
yargılayan ülke. Ötekin de neyin ne olduğu-
nu kendisi de bilmiyor. 

Bu kadar ciddiyetsiz, bu kadar kendi ta-
rihine, kendi coğrafyasına yabancı bir ba-
kış açısı olabilir mi? Filistinlilerin değil 
İsrail’in yanında yer almayı, Suriye halkı-
nın değil Esed’in safında durmayı, demok-
rasinin değil darbecilerin Mısır’ını yücelt-
meyi dış politika zannediyor. Irak’ta mez-
hepçilik yapıp ülkeyi bölenlerin yanında 
yer almayı tercih ediyor. Libya’da ise olup 
bitenden hiç haberi olmadığı öyle belli ki. 
Sonra da çıkmış arkasına bölücü örgütün 
desteklediği partiyi ve paralel örgütü de 
alıp, eski Türkiye koalisyonu kurmaya çalı-
şıyor. Bunları zaten Cumhurbaşkanlığı se-
çiminde de gördük, biliyorsunuz 14 parti 
biraraya geldiler. 
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İmam Hatiplere, Diyanet’e Saygı 
Duymayı Bir Öğren

Sen önce kendi milletinin tarihiyle barış, 
kültürüyle barış, medeniyetiyle barış. Sen 
önce, bu milletin bağrından çıkan kurum-
lara; imam hatiplere, Diyanet’e saygı duy-
mayı bir öğren. 

Şimdi Kayseri’de konuşma yapıyor, “Be-
nim imam hatiplerin kapatılmasıyla ilgili 
bir açıklamam yok” diyor. Yahu “Seçim bil-
dirisi” diye bir şey açıkladın, işte onun içe-
risinde yer alıyor, yazılı olarak orada var. 
Hangisine inanacağız, ağzından çıkana mı, 
yayınladığın o bildiriye, beyannameye mi? 
Orada ne diyor? 1+8+4 diyor, bu ne anla-
ma geliyor? İmam hatiplerin orta kısmının 
tekrar kapatılması anlamına geliyor. Müs-
lüman bir sokulduğu yerden bir daha so-
kulmaz, bunu çok iyi bilmemiz lazım. Bu 
konuda kararlı bir şekilde yürüyüşümüz 
tabii ki devam edecektir. 8 yıllık eğitim 
faciasını dirilte sözünü vereceğine, bu ül-
kenin, bu milletin inancı için tarih için ne 
yapacaksın onu söyle. Sen önce bu milletin 
tamamının partisi olmayı bir öğren. Ana 
Muhalefette, bölücü örgütün güdümünde-
ki parti el ele vermiş inanç hassasiyetlerini, 
etnik hassasiyetleri, ideolojik hassasiyetle-
ri tahrik ederek seçimde sonuç almanın 
peşine düşmüş durumdalar. Bakın ne di-
yor? “Taksim bizim Kâbe’miz diyor”, şu 
ifadeye bak ya, “Taksim bizim Kâbe’miz.” 
Ha bunu geçmişte Ana Muhalefetin Milli 
Şef ’i de söylüyordu. O dönemde onlar aynı 
anlayıştaydılar. Ne diyordu? “Kâbe Arab’ın 
olsun, bize Çankaya yeter” diyordu. Şimdi 
de bunlar aynısını söylüyor; “Kâbe Arab’ın 
olsun, bize Taksim yeter” diyorlar. Var mı 
farkları, al birini vur öbürüne. 

Ana muhalefetle bölücü örgütün güdü-
mündeki parti el ele vermiş, inanç hassa-
siyetlerini, etnik hassasiyetleri, ideolojik 
hassasiyetleri tahrik ederek seçimde so-
nuç almanın peşine düşmüş durumda. 

Fakat benim Kürt kardeşlerim, dindar Kürt 
kardeşlerim ben inanıyorum ki bu yaklaşı-
ma gereken dersi, gereken cevabı verecektir. 

İtalya, koalisyonlardan o kadar çekmiş ki, 
koalisyonu yasaklayan, tek parti iktidarı-
nı zorunlu kılan bir yasa çıkarttı. Bunla-
rın millete sözü ne? Eski Türkiye koalis-
yonu. Dünya istikrarı arıyor, bunlar istik-
rarı ve güven iklimini bozmanın peşinde 
koşuyor. Diğer ülkeler daha güçlü demok-
rasi için, istikrar ve güven için Başkanlık 
Sistemini seçiyor, bunlar monarşinin göl-
gesindeki parlamenter sisteme dört elle sa-
rılıyor. Milletimiz bu oyuna gelmez. Mille-
timiz, ‘Eski Türkiye’nin tekerrürüne izin 
vermez. İnanıyorum ki, milletimizin ter-
cihi, ayrı coğrafyalara atılan aynı imzaları 
çoğaltmaktan yana olacak. 

Bu düşüncelerle, açılışını yaptığımız 6 ül-
kedeki 6 hizmetin bir kez daha hayırlı ol-
masını diliyorum. 

Bu hizmetlerin hayata geçirilmesinde eme-
ği geçenleri bir kez daha kutluyorum. 

TİKA’ya çalışmalarında başarılar diliyo-
rum. 

Allah yar ve yardımız olsun. 
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Değerli arkadaşlar, sizleri sevgiyle, saygıy-
la selamlıyor, B-20 Türkiye İş Dünyası Li-
derler Forumu Çalıştayı’nın hayırlara vesi-
le olmasını diliyorum. 

Çalıştay’a iştirakiniz ve ilginiz için sizlere 
teşekkür ediyorum.Bildiğiniz gibi, Türkiye 
geçtiğimiz yılın 1 Aralık tarihinden itibaren 

G-20 Platformu’nun Dönem Başkanlığı’nı 
yürütüyor. Bu görev, ülkemiz açısından ta-
rihi bir fırsat olmakla birlikte bize büyük 
bir sorumluluk da yüklüyor. Küresel eko-
nomideki sorunların kronik hale gelmeye 
başladığı bir dönemde bu görevi üstlenmiş 
olmamız, sorumluluğumuzu daha da artı-
rıyor.

Küresel Ekonominin Sağlıklı 
Yapıya Kavuşabilmesi İçin 

B 20’nin Katkısı Önemli 

B-20 Türkiye İş Dünyası Liderleri Forumu Çalıştayı | İstanbul | 8 Mayıs 2015 
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Değerli arkadaşlar,

G-20, 2008 yılında yaşanan kriz sonrasın-
da, küresel ekonomik işbirliğinin temel 
platformu olarak kabul gördü. Bu kriz son-
rasında G-20, ilk defa liderler düzeyinde 
toplandı ve bu tarihten itibaren G-20 lider-
leri düzenli olarak bir araya gelmeye baş-
ladı.

Küresel ekonominin yeniden güçlü bir bü-
yüme sürecine girmesi doğrultusunda, 
G-20 çatısı altında önemli adımlar atıldı. 
Bu platform çatısı altında yapılan görüş-
meler ve alınan kararlar, tüm dünya tara-
fından yakından takip ediliyor. Aktif bir 
G-20 üyesi olarak biz de, bu çatı altında-
ki çalışmalara ciddi katkı verdik, veriyo-
ruz. G-20, hem gelişmiş hem de gelişmek-
te olan ülkeleri bir araya getiren bir plat-
form olarak, kapsayıcı bir uluslararası ya-
pıya sahip.

Bu yapı, farklı kültürleri ve farklı politik 
sistemleri olan ülkelerin karşılaştıkları so-
runlara, ortak çözümler üretilme çabaları 
bakımından büyük önem taşıyor. Ülkeler 
arasındaki ekonomik bağların güçlendiği 
ve insan hareketliliğinin arttığı günümüz-
de, bu platform, ihtiyaç duyulan işbirliği 
ortamının tesisine yardımcı oluyor.

Değerli arkadaşlar,

Gelişmekte olan ülkelerde büyümenin ya-
vaşladığı, finansal piyasalardaki hareketli-
liğin tüm ekonomileri etkilediği zorlu bir 
dönemden geçiyoruz. Bu süreçte, küre-
sel ekonominin temellerinin sağlamlaştı-
rılması, yapısal sorunlarla mücadele edil-

mesi ve işsizliğin azaltılması konularında 
G-20’ye önemli görevler düşüyor. Türkiye, 
işte böyle bir dönemde G-20 Dönem Baş-
kanlığını üstlendi. Bu ağır vazifeyi hakkıy-
la yerine getirmek için, Başbakan Yardım-
cımız Ali Babacan Bey’in idare ve koordi-
nasyonunda bir ekip kurduk.

G 20 Antalya Zirvesi Milat Olacak

Önceki Dönem Başkanları’nın tecrübele-
rinden de azami ölçüde istifade etmeye 
çalışıyoruz. Bütün muhataplarımızla isti-
şare halinde çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. G-20’nin küresel ekonomik sistemde-
ki önemli rolüne vurgu yapan bir yaklaşım 
benimsedik. Dönem Başkanlığımıza iliş-
kin önceliklerimizi “Kapsayıcı ve sağlam 
büyüme için ortak eylem” sloganı etrafın-
da şekillendirdik. 

Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim 
ki, bu öncelikler, G-20 ülkeleri tarafından 
da güçlü bir şekilde destekleniyor.  Bu kap-
samda, çalışmalarımız birçok kulvarda bü-
yük bir hızla devam ediyor. Tabii, Başkan-
lığımız dönemindeki çalışmaların nihai 
hedefini, 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde 
Antalya’da yapılacak G-20 Liderler Zirve-
si oluşturuyor. Öyle tahmin ediyorum ki, 
15-16 Kasım Antalya’da yapılacak G-20 Li-
derler Zirvesi bugüne kadar yapılmış olan 
tüm Zirvelerden çok daha farklı, çok daha 
dolu dolu, çok daha geleceğe yönelik farklı 
bir milat oluşturacaktır. Zirve tarihine ka-
dar yürütülecek faaliyetler, Bakanlarımız, 
Merkez Bankası Başkanlarımız tarafından 
takip ediliyor.
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Tüm bu çalışmaları, zirvede G-20 liderle-
ri olarak ele alacağız. Zirve sonrasında ya-
yımlayacağımız Antalya Bildirgesi ile de 
yapılan çalışmaların nihai sonuçlarını, in-
şallah tüm dünyaya duyuracağız.

Değerli arkadaşlar,

Antalya Zirvesi’ne giden süreçte, diğer ül-
kelere ve taraflara yönelik açılım çabala-
rı, G-20’nin meşruiyetinin güçlendirilme-
si için özel bir önem taşıyor. Dışa açılım ça-
lışmalarımızı; üye olmayan ülkeleri, ulus-
lararası kuruluşları, sivil toplum temsilci-
lerini, ticaret birliklerini, araştırma mer-
kezlerini ve diğer kâr amacı gütmeyen ku-
ruluşları kapsayacak şekilde yürütüyoruz.

İş dünyasının, işçi temsilcilerinin, düşün-
ce kuruluşlarının, sivil toplum örgütleri-
nin ve genç nüfus temsilcilerinin görüş ve 
önerileri bizim için çok kıymetli. Bu görüş 
ve önerilerin, bizi daha kapsayıcı, daha de-
mokratik bir G-20 idealimize yaklaştıra-
cağına inanıyorum. Bu çabalarımız kap-
samında, özellikle iş dünyamızın ve B-20 
platformunun bizler için çok değerli oldu-
ğunu belirtmek istiyorum. Biz, her zaman 
özel sektör yoluyla büyümeden ve istih-
dam oluşturmadan yana olduk. Ülkemiz-
de son yıllarda istihdamın ağırlığının özel 
sektöre kaymış olması bunun en önemli 
göstergesidir. Küresel ekonomide de büyü-
meye ulaşmak için özel sektörün daha çok 
yatırım yapması, daha çok istihdam sağla-
ması gerektiğini düşünüyoruz.

Daha Çok Büyüme ve İstihdam 
İçin İş Dünyasının Desteği Şart

Bizler hükümetler ve devletler olarak, si-
zin yolunuzu açmak, önünüzdeki engelle-
ri temizlemek için elimizden gelen gayre-
ti gösteriyoruz. Ancak, daha çok büyüme 
için, istihdam için, vatandaşlarımızın re-
fah düzeyini artırmak için, iş dünyamızın 
bizimle birlikte hareket ettiğinden emin 
olmalıyız. Siyasi irade olarak aldığımız ka-
rarların ve uygulamaya koyduğumuz poli-
tikaların iş dünyası tarafından sahiplenil-
mesi şarttır.

Değerli arkadaşlar,

G-20’nin küresel ekonominin daha sağlık-
lı bir yapıya kavuşabilmesi için yürüttüğü 
çabalarda, B-20 oluşumunun katkılarını 
önemli buluyorum. Platform bünyesinde 
yapılan çalışmaların B-20 tarafından des-
teklenmesi, atılan adımların etkisini artı-
rıyor.

Dönem Başkanlığımızda, önceliklerimiz 
çerçevesinde oluşturulan çalışma alanla-
rında  B-20 tarafından kaydedilmekte olan 
ilerleme, bizim için memnuniyet vericidir. 
İş dünyasını çok güçlü bir şekilde temsil 
eden B-20 ekibimize güveniyoruz. Bilhas-
sa, farklı coğrafyalarda iş dünyasının gö-
rünürlüğünü artırmak ve etkinliklere katı-
lım oranını yükseltmek için yürütülen ça-
lışmaları yakından takip ediyorum.

Bu çerçevede yapılan B-20 Bölgesel Danış-
ma Forumu toplantılarını da isabetli bulu-
yor ve destekliyorum. Bugüne kadar yap-
tığımız gibi, bundan sonra da çalışmaları-
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mızda istişareyi ön planda tutmaya devam 
edeceğiz. B-20’den ve iş dünyamızdan bek-
lentimiz, G-20 ile bugüne kadar sürdürü-
len olumlu çalışma ve iletişim iklimini de-
vam ettirmenizdir.

Bu süreçte attığımız adımları güçlü şekil-
de destekleyerek, Antalya Zirvesi sonuçla-
rına katkı sağlamanızı arzu ediyorum. Siz-
lerin desteği, kamu ve özel sektör işbirli-
ğiyle G-20 Dönem Başkanlığımızın sağlık-
lı bir şekilde yürütüleceğine ve Antalya 
Zirvesi’nde çok önemli sonuçlar elde ede-
ceğimize inanıyorum.

Katılımınız için teşekkür ediyor, başarıla-
rınızın devamını diliyorum.
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Sevgili gençler, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ve Almanya Federal Cumhuriyeti’nin de-
ğerli vatandaşları, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri en kalbi duygularımla, has-
retle, muhabbetle selamlıyorum. Şu anda 
salonda bulunan bugün buraya gelemeyen 
Almanya’daki tüm kardeşlerimi en kalbi 
duygularla selamlıyorum.

Bu muhteşem buluşmadan, kucaklaşma-
dan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Allah’ın selamı, rahmeti, bere-
keti hepinizin, hepimizin üzerine olsun.

Sözlerimin hemen başında burada bulu-
nanlar başta olmak üzere tüm kadınlarımı-
zın Anneler Günü mübarek olsun, kutlu ol-
sun. Ebedi aleme göçmüş olan annelerimi-
ze gelin birer Fatiha gönderelim.

Vizyonları Kapıkule’nin Ötesine 
Geçemeyenler, Gurbetçileri 

Yalnız Bıraktı

Almanya “Karlsruhe Buluşması” | Berlin, Almanya | 10 Mayıs 2015
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Değerli kardeşlerim,

O anneler ki, bizleri yetiştirdiler, büyüt-
tüler, bugünlere getirdiler. Cennet, anala-
rın ayakları altında, babaların değil. Bunu 
fark edemeyenler var, olabilir, bu bizler 
için çok önemli değil. Ama anlayanlar için 
çok önemli. Ve annenin kadrini-kıymetini 
bilemeyenlerin vay haline. O bakımdan bi-
zim yürüyüşümüz anlamlı, bizim yürüyü-
şümüz çok farklı.

Kardeşlerim, bu güzel buluşmayı tertip 
eden tüm kardeşlerime, tüm STK’lara hu-
zurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Bu birliğinize, bu beraberliğinize ayrıca 
şükranlarımı ifade ediyorum. Sizlere 78 
milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının 
selamını getirdim.

40 yıl önce buraya geldiğimizde çeşitli et-
kinlikler için farklı bir Almanya vardı, ama 
bugün farklı bir Almanya var. Nereden ne-
reye. Türkiye’nin milletin oylarıyla seçil-
miş Cumhurbaşkanı olarak Almanya’ya 
yaptığım bu ilk ziyaretin hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra tüm 
gücümüzle, tüm imkânlarımızla Avrupa’daki 
kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceği-
mizi özellikle belirtmek istiyorum. Türk top-
lumu olarak, Avrupa’daki birlik ve beraberli-
ğimizi ne kadar güçlü tutarsak geleceğimize 
o kadar umutla bakabiliriz.

Kardeşlerim,

7 Haziran seçimlerinin bu birliği, bu bera-
berliği, dayanışmayı en güzel şekilde or-

taya koyabileceğimiz bir fırsat olduğuna 
inanıyorum. Sizlerin, ilk defa genel seçim-
de oy kullanacağınız bir seçim yapıyoruz. 
Sizler, yıllar yılı bugünü beklemiyor muy-
dunuz, yıllar yılı bu hak bize ne zaman 
verilecek demiyor muydunuz? Hamdol-
sun bunu gerçekleştirmek bize nasip oldu. 
Tüm engellemelere rağmen bunu gerçek-
leştirdik. Artık benim yurt dışındaki kar-
deşlerim de Türkiye’deki seçimlerle ilgili 
oyunu kullanabiliyor. İlk oyu Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde kullandınız, ama şim-
di genel seçimlerde oy kullanacaksınız.

Almanya’da Yaşayan 1 Milyon 
450 Bin Seçmen 7 Haziran’da 
Belirleyici Olacak

İçeride ve dışarıda hala bu milletin inan-
cına, kültürüne, tarihine, değerlerine 
düşmanlık edenler olduğunu biliyoruz. 
Bunların hedefi şahsım veya Hükümet 
değil, bu değerlere sahip çıkan, bunları 
hayatında yaşatan tüm kardeşlerimizdir. 
Buradaki her bir kardeşim bu saldırının 
hedefidir. Şahsım olarak 40 yılı bulan si-
yasi hayatımda maruz kaldığımız saldırı-
ların hepsini de milletimizin desteğiyle, 
Rabbimin inayetiyle savuşturduk. Mille-
tim, bugüne kadar verdiğimiz her müca-
delenin, kendi değerlerinin mücadelesi 
olduğunu hamdolsun gayet iyi biliyor. Bu 
mücadeleden de aynı anlayışla, aynı birlik 
ve beraberlikle başımız dik çıkacağımıza 
inanıyorum. Ama bunun için hep birlikte 
çok çalışmalıyız. Avrupa’da yaşayan, bil-
hassa Almanya’da yaşayan 1 milyon 450 
bin seçmen 7 Haziran’da belirleyici bir rol 
oynayacak. Her bir kardeşim şunu çok iyi 
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bilmelidir;  kullanma hakkına sahip oldu-
ğunuz oy, kesinlikle sadece bir oy değildir. 
Hani meşhur bir söz vardır, “Bir mıh bir 
nalı kurtarır, bir nal bir atı, bir at bir komu-
tanı, bir orduyu, bir ordu bir milleti kurta-
rır..” Sahip olduğunuz oya işte bu anlayışla 
yaklaşmanızı istiyorum.

Geçmişte gümrükte oy kullanma mecbu-
riyeti sebebiyle buralardaki vatandaşları-
mız seçme haklarını yeterince değerlendi-
remiyorlardı. İnsanlarımız sadece oy kul-
lanmak için otobüslerle, arabalarla, uçak-
larla sınır kapılarına, havalimanlarına ka-
dar gitmek zorunda kalıyorlardı. Biz yurt 
dışındaki vatandaşlarımızın bulundukla-
rı ülkelerdeki temsilciliklerimizde oy kul-
lanmalarının yolunu açmış bulunuyoruz. 
Malum ilk defa geçen yıl Cumhurbaşkanlı-
ğı seçiminde uygulanan bu yöntemde bazı 
aksaklıklar oldu, istediğimiz neticeyi ala-
madık, yeterli bilgilendirmeler yapama-
dık. Ama bu seçimde yurt dışındaki, bil-
hassa Avrupa’daki kardeşlerimizin en az 
Türkiye’deki oy kullanma oranları kadar 
bir yoğunlukta sandık başına gidecekleri-
ne inanıyorum.

Değerli kardeşlerim,

Oy kullanmak, bir külfet değil tam tersine 
bir ayrıcalıktır, bir imkândır, bir fırsattır. Se-
sinizi en iyi şekilde duyurabileceğiniz, gü-
cünüzü en etkin şekilde gösterebileceğiniz 
yer dağlardaki silahlar değil, sandıktır. Biz, 
bugüne kadar silahlı örgütleri arkamıza ala-
rak bu ülkede iktidar olmadık, tam aksine 
gönülleri kazanarak iktidar olduk. Birileri 
de silahlı terör örgütlerini arkalarına alarak 
ülkede bir şeyler yapmaya gayret ediyorlar. 

Yurt dışında yaşayan insanlarımızın sayısı 
yaklaşık 6,5 milyonu buluyor. Bunları ih-
mal eden bir parti ortalama 1’er milyon-
dan kabul etsek, Türkiye’deki en az 6 bü-
yük şehir statüsündeki ili gözden çıkarmış 
oluruz. Hiçbir siyasetçinin, hiçbir partinin 
böyle bir lüksü olamaz. Ben, sizlerden eli-
nizdeki gücü en iyi şekilde kullanmanızı 
özellikle rica ediyorum.

Siz, Milli Bir Sessiniz, Onun İçin 
Bu Sese İhtiyacımız Var

Almanya’nın ve Avrupa’nın tamamında 
sandıkları aşkınızla, sevginizle, azminiz-
le doldurmanızı bekliyorum. Almanya’da 
oyumuza sahip çıkıyor muyuz? 
Almanya’dan Türkiye’ye ve tüm dünyaya 
sandık aracılığıyla güçlü bir mesaj gönde-
riyor muyuz? ‘Yeni Türkiye’nin inşasında 
Almanya’dan başlıyor muyuz? Maşallah, 
barekallah. Allah birliğimizi, beraberliği-
mizi, uhuvvetimizi daim kılsın diyorum.

Bildiğiniz gibi, aralarında Almanya, Avustur-
ya, Belçika, Fransa, İsviçre, Danimarka’nın 
da bulunduğu 7 ülkede ve 33 gümrük kapı-
mızda oy verme işlemleri Cuma günü itiba-
riyle başladı. 31 Mayıs’a kadar Almanya ge-
nelindeki 13 başkonsolosluğumuzda oyları-
nızı kullanabileceksiniz.

Gümrüklerde oy verme işlemi 7 Haziran’a 
kadar devam edecek. Atatürk ve Sabiha 
Gökçen Havalimanlarımızda da oy kulla-
nılabiliyor. Vereceğiniz oyların şimdiden 
hayırlı olmasını diliyorum. Şunu unutma-
yın: Eğer siz, bu gücü kullanmazsanız, bu-
güne kadar sizi görmezden gelenler aynı 
tavırlarını sürdürürler. Ama siz, bu imkânı 
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en etkili şekilde değerlendirirseniz, inanın 
bana ne Türkiye’deki, ne de yaşadığınız ül-
kelerdeki hiçbir siyasetçi, sizin sesinize ku-
lak tıkama cesaretini kendinde bulamaz. 
Şu anda bu salonu lebalep dolduran kar-
deşlerim neden eyalet parlamentolarında 
yer almasın? Neden federal parlamento-
da yer almasın? Neden Avrupa Parlamen-
tosunda yer almasın? Siz, milli bir sessiniz, 
onun için buna ihtiyacımız var. Kalkıp da 
Ermeni meselesinde Avrupa Parlamento-
sunda ayağa kalkıp saygı duruşunda bulu-
nanlar gibi değil, tavrını koyanlardan olan 
ses. Ben işte sizleri öyle görüyorum.

Eğer milletimizin inancına, değerlerine, 
tarihine, kültürüne bağlı siz kıymetli in-
sanları bu imkânı etkin şekilde kullanmaz-
sak, gelir başkaları bunu kullanır. Şu anda 
sahada harıl harıl çalışanları görüyorsu-
nuz değil mi? Sizler alanı boş bırakırsanız 
birileri gelir doldurur. İşte o zaman hem 
Türkiye’de, hem burada muhatap onlar 
olur. Buradaki ve Avrupa’nın tüm ülkele-
rindeki, tüm şehirlerindeki kardeşlerimin 
böyle bir duruma asla izin vermeyecekle-
rine inanıyorum. Hakkınıza, hukukunu-
za, geleceğinize sahip çıkacağınıza yürek-
ten inanıyorum. Ben bu konuda sizlere gü-
veniyorum.

Değerli kardeşlerim,

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı seçim-
lerinden önce Almanya’da, daha sonra da 
Avusturya ve Fransa’da yine böyle coşku-
lu salonlarda kardeşlerimizle bir araya gel-
dik. Bugün burada yine sizlerle birlikteyiz. 
Buradan Belçika’ya gidecek, oradaki kar-
deşlerimizle de bir arada olacağız. Her fır-

satta Avrupa’da ve dünyanın her köşesin-
de yaşayan kardeşlerimizle buluşuyoruz, 
hasret gideriyoruz. Yurt dışında yaşayan 
kardeşlerimizi artık gurbetçi olarak değil, 
yurt dışındaki gücümüz olarak görüyoruz.

Evet, sizler sabrınızla, azminizle, gayre-
tinizle gurbeti vatan haline dönüştürdü-
nüz. Sıkıntılarınızın olduğunu biliyorum, 
50 yıl önceki Almanya yok artık sizler için, 
bunu biliyorum. Ama bunu sizler yine as-
lında rücu ettirebilirsiniz. Yaşadığımız ve 
yaşamaya devam edeceğimiz her yer bize 
vatandır.

Almanya Cumhurbaşkanıyla dün bir gö-
rüşme yaptım, o görüşmede bana şu ifa-
deyi kullandı: “Türkiye’nin refah düzeyi-
nin nedenli arttığını görüyorum. Bunu zi-
yaretimde de hissettim. Onun için bizim, 
Almanya’da bulunan Türk kökenli vatan-
daşlarımızla, burada bulunan soydaşla-
rınızla münasebetlerimiz çok daha fark-
lı, çok daha olumlu bir bakış sergiliyo-
ruz, bunu özellikle bilmeniz gerekir Sayın 
Cumhurbaşkanı.”

Sizler, İşte Bu Yeni Vatanın 
Alperenlerisiniz

Değerli kardeşlerim,

Artık 50 yıl önceki Türkiye yok, sizler işte 
bu yeni vatanın alperenlerisiniz, bunu böy-
le bilmenizi istiyorum. Türkiye’nin bölge-
sel ve küresel gücünün en önemli kayna-
ğı da sizlersiniz. Ah ah, Sirkeci’den kalkan 
trenlerin ardından yakılan ağıtların yerini, 
bugün bu ay sonunda sayısı 55’e yüksele-
cek olan havalimanlarımıza inen uçaklar-
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la taşınan sevinçler aldı, umutlar aldı. 12 
yıl önce göreve geldiğimizde Türkiye’de 26 
tane havaalanımız vardı, ama hamdolsun 
şu an mevcut olan havalimanlarımızın sa-
yısı 53 ve açılacak olanlarla beraber 56’ya 
çıkacak; nereden nereye.

Bu süreçte Türkiye, büyük bir değişim ya-
şıyor. 1950’lerden, 60’lardan itibaren siz-
ler akın akın buralara gelirken, Türkiye 
darbelerle, cuntalarla, muhtıralarla, eko-
nomik ve siyasi krizlerle, iç çatışmalarla 
sürekli savrulmalar yaşıyordu. Sizler bu-
rada gurbetin acısını yaşarken, Türkiye’de 
de kardeşleriniz öz vatanında parya duru-
muna düşürülmüştü. Tek parti yıllarından 
başlayıp 1970’ler, 1990’lar boyunca devam 
eden bu dönemin ülkemize her bakımdan 
çok büyük maliyeti oldu. Kendi içine ka-
panan, kendi derdine düşen Türkiye, coğ-
rafyasını, tarihini, kardeşlerini adeta unut-
tu. Vizyonları, Kapıkule’nin, Gürbulak’ın, 
Habur’un, Cilvegözü’nün ötesine geçeme-
yenler, Avrupa’ya gelen kardeşlerimizi de 
yalnız bıraktılar.

Türkiye’yi parasındaki sıfırlar yüzünden 
alay edilen bir ülke haline getirdiler, şim-
di çıkıyorlar utanmadan konuşuyorlar. 
Akşam yattık, sabah kalktık baktık ki 1’in 
yanına bir sıfır konmuş, bir sıfır daha kon-
muş, bir sıfır daha konmuş, 6 tane sıfır. 
Tuvalete 1 liraya giderken 1 milyona gider 
hale geldik, ne günler yaşadık. 6 sıfırı atma 
kararını verdiğimizde arkadaşlara dedim 
ki, “Bu 6 sıfırı atacağız.” Bazıları muhalefet 
etti, “atacağız” dedim. Bazı köşe yazarları, 
“Eğer 6 sıfır atılırsa enflasyon patlar” de-
diler. Hele hele bir tanesi, “Eğer bu 6 sıfı-
rı atabilirlerse ben Taksim Meydan’ında 

eşekler gibi anıracağım” dedi. Bekliyoruz, 
hala anıracak, hala anıracak.

2002 yılında işte böyle bir Türkiye’yi dev-
ralmıştık. Bugün geriye dönüp baktığımız-
da, hamdolsun Türkiye’yi bayrağıyla, pa-
saportuyla, parasıyla, ekonomisiyle iftihar 
ettiğimiz bir ülke konumuna yükselttiği-
mizi görüyoruz.  Bu dönemde, milli geliri-
mizi 230 milyar dolardan 800 milyar do-
lara çıkarttık. Yurt dışına iş gücü gönderen 
Türkiye, artık yurt dışından iş kurmak, ça-
lışmak için gelinen bir ülke haline döndü.

Eskiden bizim evlatlarımız üniversite için 
yurt dışına gidiyordu, şimdi 13 bin 500’ü 
bizim verdiğimiz bursla olmak üzere 50 
bin civarında uluslararası öğrenci ülke-
mizdeki üniversitelerde eğitim görüyor. 
Göreve geldik, 76 üniversitemiz vardı, şu 
anda Meclis’ten geçen kararlarla birlikte 
hamdolsun üniversite sayımız 191 oldu.  
Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Hani 
diyorlar ya, “Biz zorladık da yaptılar.”  Geç 
o işi, biz gerekli gördüğümüz için yaptık. 
Bugün Hakkari’de üniversite varsa, plan-
ladık yaptık, Muş’ta aynen öyle, Kars’ta 
aynen öyle, Ağrı’da aynen öyle; havaliman-
larını da öyle yaptık.

Hakkari’de İş Makinelerini 
Yakanlara Sandıkta Cevap 
Vermelisiniz

Şimdi soruyorum; Hakkari’de Havalimanı 
açılışı yapılacak, 2 yıl önce açılışını yapa-
caktık. Ama iki yıl gecikti, neden? Sürekli 
olarak iş makineleri yakıldı, sürekli müte-
ahhit firmaları tehdit edildi. Bunları kim-
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lerin yaptığını biliyorsunuz değil mi? Şim-
di bunlar, Avrupa’da da elini kolunu sal-
laya sallaya dolaşıyorlar. Ben diyorum ki, 
bunlara 7 Haziran’da sandıkta gerekli ce-
vabı sizin vermeniz lazım.

Benim Hakkarili vatandaşım şunu söyle-
meli: Ben Hakkari’ye artık Van Havalima-
nından inip karadan gitmek istemiyorum. 
Ben Hakkari’ye Yüksekova’ya inip evi-
me geçmek istiyorum. Bu benim Hakka-
rili Kürt kardeşimin hakkı değil mi? Hak-
kı. Havaalanını kimler engelledi? Önünü 
açmak isteyen kim? Biz. Kim Kürt karde-
şimi seviyor; bunlar mı, biz mi? Bizde ya-
rım yok. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, 
Gürcü’sü, Abhaza’sı, Arnavut’u, Boşnak’ı, 
Roman’ı, aklınıza kim gelirse, yaratılanı 
Yaratandan ötürü sevdik ve seveceğiz; far-
kımız bu.

Kardeşlerim, 

Bunların sevgileri filan sahte, inanmayın, 
bunlar sevemezler. İnsan öldürende sevgi 
olur mu, insanları katledende sevgi olur 
mu? Öyleyse bu oyuna gelmemiz lazım. 
El ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz ve 
şunu unutmayacağız: Bizim Rabia’mız var 
biliyorsunuz değil mi? .

Şimdi size ben birkaç örnek vereceğim;  
Yaklaşık 12 yıl Başbakanlık görevinde bu-
lundum, bu görev esnasında yapılan eser-
leri sizlere tek tek anlatacak değilim. Eşek 
ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri, biz 
eserlerimizle övünüyoruz hamdolsun.

79 senede Türkiye’de yapılan yol mikta-
rı 6100 kilometre, biz ise 12 senede 17 

bin 600 kilometre yol yaptık. Hani o ara-
balarınızla Bulgaristan’a kadar gelirdiniz, 
o zaman yollarınız iyiydi değil mi? Ama 
Bulgaristan’dan Türkiye tarafına geçtiği-
niz zaman yollar rezaletti değil mi? Hatır-
lıyorsunuz, o günleri? Ama şimdi tam ak-
sine, şimdi Bulgaristan’dan bizim sınıra 
kadar yollar gene berbat, fakat Edirne’den 
sonra giriyorsunuz otoyola, giriyorsunuz 
bölünmüş yollara, ta Anadolu’nun her ye-
rine kadar gidiyorsunuz.

Biz, bunların hiçbiriyle iktifa etmedik. Şu 
anda yapılmakta olan Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü var. Yavuz Sultan Selim Köprü-
sü bile bunları rahatsız etti. Niye? İsmini 
nasıl olur da Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
koyarsınız? Almanya ve Avrupa’da, “Ali’siz 
Alevilik” diye bir şeyler çıktı, şimdi bu 
“Ali’siz Alevilerin” içerisinden bir tanesini 
de milletvekili adayı yaptılar. Kardeşlerim, 
uyanık olmaya mecburuz. Eğer Alevilik, 
Hazreti Ale Radıyallahu Anh Efendimizi 
sevmekse, benden daha Alevisi olamaz. 
Ama yok, Alevilik, bir dinse, orada Tayyip 
Erdoğan yok. Onu Ali’siz Aleviler düşün-
sün. Bunlara gerekli cevabı 7 Haziran’da 
vereceğinize ben inanıyorum. Onun için 
çok çalışmanız gerekiyor değerli kardeşle-
rim. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünya-
nın en geniş köprüsü, 4 gidiş-4 geliş, tam 
ortasından da hızlı tren geçecek. Proje 
müstesna bir proje, elhamdülillah hızla de-
vam ediyor. Büyük ihtimalle fevkalade bir 
durum olmazsa inşallah yılsonuna yetiştir-
meyi planlıyoruz. Buralardan hızlı trenle 
de geçeceksiniz, arabalarınızla da geçecek-

siniz. Bunlar niçin? Bunlar milletimiz için.
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Denizin Altından Metro 
Yürütüyoruz 

Biz, bu millete sevdalıyız. Bizim bu mille-
te aşkımız var. Bu millete hizmet etmekten 
daha güzel ne olur? Onun için burada sev-
gili peygamberimizin o güzel sözünü ifa-
de etmek lazım: “İnsanların en hayırlısı in-
sanlara hizmet edendir”, bizim derdimiz 
bu. Yavuz Sultan Selim Köprüsünün ma-
liyeti ne biliyor musunuz? 3 milyar dolar. 
Milli bütçeden 1 kuruş çıkmıyor. Yapım 
süresi de dahil burayı, şu anda yapan Türk 
firmasıyla, Güney Koreliler 12 yıllığına iş-
letecekler. 12 yıl sonra ne olacak? Devlete 
teslim edilecek. İş bilenin, kılıç kuşananın; 
olay budur.

Bitmedi, aranızda Marmaray’dan istifade 
edenler oldu mu hiç şu ana kadar? Maşal-
lah. Marmaray’dan 18 ayda istifade eden 
halkımızın sayısı ne biliyor musunuz? Şu 
ana kadar 73 milyon kişiyi Marmaray taşı-
mış vaziyette. Fakat burada bir özellik var. 
Nedir o özellik? Biz Fatih’in torunuyuz. De-
demiz Fatih, gemileri karadan yürüttü, biz 
de denizin altından metroyu yürütüyoruz. 

Ayrıca Avrasya Tünelinin inşaatı da de-
vam ediyor, yine denizin altından. Avrasya 
Tüneli çift katlı, oradan da otomobiller gi-
dip gelecek. Onu da önümüzdeki yıl bitiri-
yoruz. Avrasya Tünelinin maliyeti 1,5 mil-
yar dolar. Yine milli bütçeden 1 kuruş çık-
mıyor. Dedik ya, iş bilenin kılıç kuşananın. 
Yapan firmalar 29 yıllığına burayı işlete-
cekler. 

Değerli kardeşlerim,

Yan gelip yatmadık çalıştık çalıştık. Öyle 
kalkıp kuru sıkı atmakla devlet yönetilmez. 
İşte 98’in Türkiye’sinde hastaneler vardı, 
sosyal sigortalar kurumunun hastanele-
ri… Ah ah, ne çileler çektik… O hastanele-
rin akıbetini bilirsiniz, Genel Müdürünü 
tanırsınız. Hastane denince akla ne gelir? 
Hijyen gelir. Ama bu hastaneler hijyenik 
miydi? Sağlam girin hasta çıkarsınız, o hal-
deydi. Ama şimdi elhamdülillah, hastane-
lerimiz pırıl pırıl. Artık SSK’lının hastane-
si, emeklinin hastanesi, PTT’nin hastanesi 
yok, bu ayrımların hepsini kaldırdık. Va-
kıf-özel sektör ayrımı yok. İsteyen istediği 
hastaneye gidebilir. Hastaları rehin alma 
dönemi kapandı bizimle. Bu ülkede ölüle-
ri bile rehin aldılar; “Parayı getir, cenazeni 
verelim” dediler. Biz bunları yaşadık. 

Ben Egemen Güçlerin Değil, 
Milletin Adamıyım

Şimdi bize, bunları yaşatanlar neleri ko-
nuşuyor? “Cumhurbaşkanı taraf olmaz” 
diyorlar. Doğru, ama ben meydanlara çık-
tığımda ne dedim? Tabii ki ben şimdi, her 
partiye eşit mesafedeyim. Ancak tarafım. 
Ben, milletin tarafıyım. Milletimle ilgili 
hangi sorun varsa, bunların çözümünde 
ben tarafım. Şimdi ben, bu acıları, eksiklik-
leri göreceğim de sessiz mi kalacağım, ola-
bilir mi böyle bir şey? İşte bakın yazmışlar, 
“Milletin adamı”; evet, ben egemen güçle-
rin değil, milletin adamıyım. Bu yolda da 
böyle yürüyeceğiz.

Dün İzmir’deydim. İzmir’den İstanbul’a 
gelirken, İzmit geçişindeki o köprünün de 
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hamdolsun yükselen kulelerini gördük. Bu 
köprü içinde bütçeden bir kuruş para çık-
mıyor. Bir konsorsiyum yapılıyor. Bu köp-
rü, inşaatı süresi dahil 22 yıl sonra devlete 
geçecek. Her şey milli bütçeyle yapılmaz. 

Göreve geldiğimizde Merkez Bankası’nın 
kasasında 27,5 milyar dolar vardı, o paranın 
da hemen hemen yarısı sizindi. Ama ham-
dolsun şimdi Merkez Bankası’nın kasasın-
da 120 milyar dolar var. Nereden nereye. 
Unutmayın, IMF’e borcumuz neydi? 23,5 
milyar dolar. Ama şu anda IMF’e borcumuz 
var mı? Sildik süpürdük. Şimdi IMF, bizden 
borç istiyor, “Bize 5 milyar dolar verebilir 
misiniz?” diyorlar. Biz de “verebiliriz” de-
dik. 

Türkiye, Avrupa’nın 6. büyük ekonomi-
si durumuna geldi. Dünyada 17. sırada-
yız, inşallah 2023 yılında dünyanın en bü-
yük 10 ekonomisinden bir tanesi olacağız. 
Hedefimiz, 2023 yılında milli gelirimizi 2 
trilyon dolara, ihracatımızı da 500 milyar 
dolara çıkartmaktır. Tüm bu gelişmeler, 
Türkiye’de yaşayan insanlarımızla birlik-
te Avrupa’daki kardeşlerimizi de yakından 
ilgilendiriyor. Türkiye’nin gücü arttıkça, 
Avrupa’da ve dünyanın her köşesinde ya-
şayan siz gurbetçi kardeşlerimin de itiba-
rı artıyor.

‘Yeni Türkiye’nin İnşası İçin 
İstikrarı Kalıcı Hale Getimeliyiz

Değerli kardeşlerim,

Burada bir gerçeği daha vurgulayacağım. 
Yoğun bir şekilde ülkemizdeki şehirleri-
mizi güzelleştiriyoruz. Toplu Konut İda-

remiz, konutlar yapmaya devam ediyor. 
650 bin civarında konut yapıldı, sahipleri-
ne teslim edildi. Vatandaşımız insanca ya-
şayabileceği konutlara kavuşsun istedik ve 
bunun adımlarını attık. Bu inşaatlarımız 
hala artarak devam ediyor. 

2023 hedeflerine ulaşabilmek için yeni 
bir hamleye ihtiyacımız var, biz buna 
“YeniTürkiye’nin inşası” diyoruz. Yeni 
Türkiye’nin inşası için, ülkemizdeki istik-
rar ortamını güçlendirmek ve kalıcı hale 
getirmek zorundayız. Geçtiğimiz 12 yıl-
da, milletimizin bize teveccühü sayesin-
de sağlanan istikrar ve güven ortamının, 
Türkiye’yi nereden nereye getirdiğini işte 
birkaç örnekle ifade ettik. Gelecek nesiller 
için, Türkiye’yi güçlü ve sürdürülebilir bir 
yönetim yapısına kavuşturmak mecburi-
yetindeyiz. Bunun için biz, Yeni Anayasa 
ve Başkanlık Sistemi diyoruz.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerini içinde ba-
rındıran Avrupa, bir süredir siyasi istikrar 
tartışması yapıyor. Bu konuda geçtiğimiz 
günlerde İtalya bir adım attı, takip ettiniz 
değil mi? Ne yaptılar? Bir kanun çıkarta-
rak, en az yüzde 40 oyla tek başına iktidarı 
zorunlu hale getirdiler. Üstelik, bu kanunu 
çıkartan da halen iktidarda bulunan sosyal 
demokrat bir parti. Böylece, iş başına gelen 
hükümetin, 5 yıl süreyle istikrar içinde ül-
keyi yönetmesini garanti altına almayı he-
defliyorlar.

Bir diğer önemli gelişme de, kısa bir süre 
önce İngiltere’de oldu. Geçtiğimiz günler-
de bu ülkede yapılan seçimlerde entere-
san bir tablo ortaya çıktı. Koalisyonla yö-
netilen İngiltere’de az bir farkla da olsa, 
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Muhafazakâr Parti, tek başına iktidar imkânı 
elde etti. Buna karşılık, koalisyon ortağı di-
ğer parti ile Ana Muhalefet Partisi ciddi bir 
oy kaybına uğradı. Diğer tarafta ise, oyların 
yüzde 12’sini alan bir parti 1 milletvekili çı-
kartabilirken, oyların yüzde 4,7’sini alan di-
ğer bölge partisi 56 milletvekili çıkardı. Hale 
bak. Tabii seçimi kaybeden üç partinin lideri 
de hemen istifalarını verdiler. 

Biliyorsunuz ben, her seçime girdiğimde 
ne diyordum? “Eğer, bu seçimden birinci 
olarak çıkmazsak istifa edeceğim” bunun 
sözünü veriyordum. Hatırlıyor musunuz o 
günleri? Diğer liderleri de buna davet edi-
yordum. Hiçbirisi “Evet, biz de varız” di-
yemiyordu. Neden? Çünkü, onlar koltuğu 
sağlama almak istiyorlardı. Zaten liste başı 
kendileri, buradan çıkarız, milletvekilliği-
mizi de kaybetmeyiz; dertleri bu. Şimdi bu 
seçimde de, bu yönde söz veren muhalefet 
partisine henüz rastlamadık. Ama Sayın 
Başbakan, “Eğer birinci olamazsak ben bı-
rakırım” diyor. Türkiye acaba, Batı’daki bu 
anlayışa ne zaman ulaşacak? 

İngiltere’de ortaya çıkan bu durum, ülkede 
hem istikrar, hem de temsilde adalet tartış-
malarını başlattı. İki partili olarak işleyece-
ği tasavvur edilen sistem, diğer partiler de 
devreye girince adeta çöktü.

‘Yeni Türkiye’nin İnşası İçin Yeni 
Anayasa ve Başkanlık Sistemi Şart

Değerli kardeşlerim,

Bütün bunlarla bir şeyi anlatmak istiyo-
rum, o da şu: Başkanlık Sistemini, ben ken-
dim için istemiyorum. Ben, doğrudan mil-

letin oylarıyla seçilmiş bir Cumhurbaşka-
nıyım ve bugün varız, yarın yokuz. Ama is-
tiyoruz ki, gelecek nesillere bir idari sistem 
bırakalım. Öyle bir sistem bırakalım ki, bu 
sistemle ülkemiz, inşallah on yılları, yüz 
yılları kucaklasın. Benim derdim ülkemin 
geleceği, milletimin geleceğidir.

Bu yıl Türkiye, G-20’ye Dönem Başkanlığı 
yapıyor. Hamdolsun bunlar kolay kolay 
olmadı. Dünyanın en gelişmiş ülkelerini 
temsil eden bu platformda, 10 ülke Baş-
kanlık Sistemiyle yönetiliyor. Neden? Eğer 
faydalı olmasa bu sistemi kullanırlar mıy-
dı? Çünkü burada bir güç var. O gücü kolay 
kolay terk etmek istemiyorlar. İşte bu ba-
kımdan Yeni Türkiye’nin inşası için, Yeni 
Anayasa ve Başkanlık Sistemi şart. Aksi 
takdirde sadece 2023 hedeflerimizi kaçır-
makla kalmaz, 2053 ve 2071 vizyonumuzu 
da kaybederiz.

Avrupa’da, özellikle Almanya’da yaşayan 
kardeşlerimin 7 Haziran’da ortaya koyacak-
ları güçlü iradeyle, Yeni Türkiye’nin inşası 
konusundaki kararlılıklarını Türkiye’ye ve 
tüm dünyaya göstereceklerine inanıyorum. 
Yeni Türkiye’nin inşasına hazır mıyız? Yeni 
anayasayı istiyor muyuz? Başkanlık Siste-
mini destekliyor muyuz? Maşallah, bu sesi 
duymayanın sadece kulağı değil kalbi de, 
gönlü de herhalde sağır demektir.

Gençler, 

Siz, bu ülkede asla yalnız değilsiniz. Siz, bu 
ülkenin ve Avrupa’nın kendisine, ailesine 
ve yaşadığı ülkeye karşı sorumluluk sahi-
bi bireylersiniz. Sorumluluklarınızı yeri-
ne getirdiğiniz oranda başarılı olacak, hem 
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kendi toplumunuzda, hem de yaşadığı-
nız ülkede el üstünde tutulacaksınız. Önce 
kendi dilinize, inancınıza, kültürünüze sıkı 
sıkıya sahip çıkarak, yaşadığınız ülkenin 
asli vatandaşları olduğunuzu kabul ede-
ceksiniz. Sonra diğerlerine de kabul ettire-
ceksiniz. Bu mücadeleyi vermezseniz, kim-
se size insan veyahut da ihsan anlamında 
bir hakkı tanımaz. Bunun için önce dilini-
ze, Türkçeye sıkı sıkıya sahip çıkacaksınız. 
Açık söylüyorum; dilini kaybeden her şe-
yini kaybeder. Konuştuğunuz dil, unutma-
yın aynı zamanda düşündüğünüz dildir. 
Dilinizi iyi konuşamıyorsanız, iyi düşüne-
miyorsunuz demektir. Türkçeyi çok iyi ko-
nuşmuyorsanız, Almancayı da, İngilizceyi 
de iyi bir şekilde öğrenebilmeniz mümkün 
değildir. Bunun için dil konusu çok önem-
li. Eğer çok iyi Türkçe ve onunla birlikte 
çok iyi Almanca, İngilizce öğrenmemişse-
niz; ne kendinize, ne ailenize, ne de yaşadı-
ğınız topluma olan sorumluluğunuzu yeri-
ne getirmemişsiniz demektir. Bunu başar-
dığınızda önünüzde çok farklı bir yol açıl-
dığını göreceksiniz.

Gençler, 

Ruhumuz yoksa nasıl sadece kuru bir ce-
setten ibaret kalırsak, inancımız olmadan 
da aynı duruma düşeriz. Dinimiz, inancı-
mız bizim her şeyimizdir.

Size Hazreti Lokman’ın oğluna yaptığı 
tavsiyelerle seslenmek istiyorum. Hazre-
ti Lokman, oğluna ne diyor biliyor musu-
nuz? Allah’a şirk koşma, namazını dosdoğ-
ru kıl, kasılarak yürüme, bağırarak konuş-
ma, tövbeyi geciktirme, cahille dost olma, 
günahlardan ve yalanlardan sakın. Allah’ın 

isminin anıldığı meclislere katıl, iyiliği em-
ret ve kötülüklerden vazgeç. Tembel olma, 
acele etme, başa gelene sabret. Evet, bunlar 
hepimizin sorumlulukları.

Üstat Necip Fazıl’ın, mısralarıyla sözleri-
mizin sonuna gelmiş olalım:

“Kırılır da bir gün tüm dişliler,

Döner şanlı şanlı çarkımız bizim.

Gökten bir el yaşlı gözleri siler,

Şenlenir evimiz barkımız bizim.

Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman,

Görürler nasılmış, neymiş kahraman,

Yer ve gök su vermem dediği zaman,

Her tarlayı sular arkımız bizim.

Gideriz, nur yolu izde gideriz,

Taş bağırda sular dizde gideriz,

Bir gün akşam olur biz de gideriz,

Kalır dudaklarda şarkımız bizim.”

Evet, bir gün akşam olur biz de gideriz, 
ama bu şarkı ilelebet bitmez. Mekke’den 
Medine’ye olan 1436 yıllık hicretimiz bit-
mez. Malazgirt’teki 944 yıllık akınımız bit-
mez. İstanbul’daki 562 yıllık fethimiz bit-
mez. Çanakkale’deki Kut’ül Ammare’deki 
100 yıllık zaferimiz bitmez. Avrupa’daki 
50 yıllık varlığımız da bitmez. 
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Değerli kardeşlerim, sizleri öncelikle en 
kalbi duygularla selamlıyorum, Allah’ın 
selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepi-
mizin üzerine olsun.

Türk halkının selam ve muhabbetlerini Ar-
navut kardeşlerime bu vesileyle iletiyorum.

Temel atma törenini gerçekleştireceğimiz 
Tiran Namazgâh Camiinin süratle tamam-
lanarak hizmete girmesini Allah’tan te-
menni ediyorum. Camiimizin inşallah ha-
yırlara vesile olmasını, burada yapılacak 

ibadetlerin Allah katında makbul olması-
nı diliyorum. 

Bu camiinin Tiran’a kazandırılmasında 
emeği geçen Sayın Başbakana, Diyanet İş-
leri Başkanlığımıza ve Diyanet Vakfımıza 
huzurlarınızda şahsım, milletim adına te-
şekkür ediyorum.

Tiran Namazgâh Camii, ülkemizdeki va-
tandaşlarımızın katkılarıyla, yardımla-
rıyla inşa ediliyor. Sadece kapalı alanında 
5 bin kişinin aynı anda namaz kılmasına 

Gönül Dünyamda Baba Yurdum 
Rize’yle Tiran’ın Hiçbir Farkı Yok

Tiran Namazgâh Camii Temel Atma Töreni | Tiran, Arnavutluk | 13 Mayıs 2015 
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imkân sağlayan bu camii, halklarımız ara-
sındaki kardeşliğin inanıyorum ki müstes-
na bir sembolü olacaktır. Birliğimizin, be-
raberliğimizin nişanesi olarak görüyorum 
Namazgâh Camiini.

Tabii bir de, yakın mesafede kilise ile bir-
likte burada Namazgâh Camisinin olma-
sı, Tiran’da adeta kesrette vahdetin de bir 
nişanı olarak ortaya çıkıyor. Tabi camiinin 
hemen yanında inşa edilecek birarada ya-
şama müzesinin de, Arnavutluk’un zengin 
toplumsal yapısının aynası olacağına ina-
nıyorum. 

Bu hayırlı hizmetin temelini atacağımız 
bugünde değerli dostum Nishani’yle bira-
rada olmak gerçekten bizler için ayrı bir 
memnuniyet vesilesi. Bundan dolayı ken-
dilerine teşekkür ediyorum. 

Bu sürecin her aşamasında bizlere yar-
dımcı olan, özellikle arsa sorununun çö-
zümünde özel çaba sarf eden Değerli Dos-
tum Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’ya da 
şükranlarımı sunuyorum.

Temelini attığımız camii, inşallah daha 
güçlü, daha yakın, daha verimli işbirliği-
mizin vesilesi olacaktır. 

İslam’da Ayrım Yok, Sadece Birlik 
Var

Değerli kardeşlerim, 

İstanbul’un gözbebeği ve dünyanın en 
muhteşem yapılarından olan Sultanahmet 
Camii’nin mimarı Sedefkâr Mehmet Ağa 
Elbasanlı bir Arnavut’tur. İlk Türkçe ro-

manın Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, ilk Türk-
çe Sözlüğün Kamûs-ı Türkî ve ilk Türkçe 
ansiklopedinin Kamus-ül Alam yazarı olan 
Şemseddin Sami de bir Arnavut’tur. İstik-
lal Marşımızın Şairi Mehmet Akif Ersoy, 
babası Kosova’nın Suşitsa köyünde doğ-
muş bir Arnavut’tur. Ülkemizin ilk mo-
dern yükseköğretim kurumu olan İstan-
bul Üniversitesi’nin kurucu Rektörü Yan-
yalı Arnavut Hoca Tahsin’de Arnavut’tur.  
İslam’da bir ayrım yok, sadece birlik var. 

Osmanlı Devleti’nde 35 Arnavut kökenli 
sadrazam, yani başbakan görev yapmıştır. 
Yani bugün de ülkemizde yaşayan milyon-
larca Arnavut kökenli vatandaşımız siya-
setten ticarete, spordan sanata, her alanda 
Türkiye’ye katkı vermeye çalışmaktadırlar. 

Söylemek istediğim şudur: Biz, 600 yıl-
dır Arnavut kardeşlerimizle beraber bu-
günlere geldik, beraber geleceğe yürüyo-
ruz. İşte bu samimi ve güçlü bağı ülkeleri-
miz arasında devam ettirmeye gayret edi-
yoruz. Bilhassa 1991 yılından bu yana çok 
ciddi mesafeler kat ettiğimize inanıyo-
rum. Balkanlar’da kardeşlik, barış ve refah 
odaklı bir politika izleyen Türkiye olarak, 
Arnavutluk’a daima özel bir önem düş-
müştür. Burada kendimizi evimizde hisset-
tik, Arnavut kardeşlerimin de aynı şekilde 
Türkiye’de kendilerini evlerinde hissettik-
lerine inanıyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanı değerli kardeşim, 
değerli konuklar,

Arnavutluk’un her köşesinde ortak tarihi-
mize ait eserler bulunmaktadır. Bu eserle-
ri TİKA ve diğer kurumlarımız vasıtasıyla 
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ihya etmenin, Arnavutluk halkının hizme-
tine sunmanın gayreti içindeyiz.

Biraz sonra Preze Kale Camii’nin açılışı-
nı yapacağız. Elbasan’da Nazire Camii’nin, 
Korça’da İlyas Bey İmrahorlu Camii’nin 
restorasyon çalışmaları tamamlandı. 
Tiran’ın sembollerinden biri olan Edhem 
Bey Camii’nin restorasyonu en kısa sürede 
başlayacak. 

Şimdi size bir müjde daha veriyorum, 
Arnavutluk’un en güzel şehirlerinden 
Gjirokaster’in, bizim tabirimizle Ergiri’nin 
tarihi ve kültürel yapısının korunmasıyla 
ilgili proje çalışmaları bitmek üzere. 

TİKA, Arnavutluk’ta eğitimden sağlığa, 
sosyal hizmetlerden kültürel mirasın ko-
runmasına kadar geniş bir yelpazede tam 
248 proje gerçekleştirdi. Kukes gibi, belki 
pek çok Arnavut kardeşimin dahi yolunun 
düşmediği bir şehirdeki şehir hastanesini 
ihya ederek hizmete sunduk, bundan son-
ra da kardeşlerimizin yanında olmaya de-
vam edeceğiz.

Arnavutluk’taki Kardeşlerimin, 
Paralel Yapıya Müsamaha 
Göstermeyeceğine İnanıyorum

Biliyorsunuz, ülkemizde bir paralel devlet 
yapılanmasıyla mücadele ediyoruz. Devle-
timiz ve milletimiz açısından bir tehdit ha-
line dönüşen bu yapıyı resmen bir terör ör-
gütü olarak kabul ediyoruz. Ülkemizde ve 
dünyanın her yerinde bu örgütle müca-
delemizi kesintisiz sürdüreceğiz. Kardeşi-
miz olan Arnavutluk’ta da bu örgütün faa-

liyetleri olduğunu biliyorum, Değerli Kar-
deşim Nishani’yle ve Edi Rama’yla da bu 
konuları görüştüm ve inanıyorum ki, on-
lar da bu konuda gereğini yapacaklardır. 
Arnavutluk’taki hiçbir kardeşimin, hiç-
bir kurumun bu örgüte ve onun mensup-
larına asla yüz vermeyeceğine, müsamaha 
göstermeyeceğine inanıyorum. 

Türkiye, TİKA’sıyla, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’yla, Yunus Emre Enstitüsü’yle 
ve diğer kurumlarıyla, bugüne kadar bu 
örgütün yaptığı işlerin katbekat fazlasını 
sizlere sunabilecek güçtedir, bu konuda 
müsterihi olunuz.

Değerli kardeşlerim, 

Benim gönül dünyamda baba ve ana yur-
dum Rize’yle Tiran’ın inanın hiçbir farkı 
yoktur. Benim için ülkemdeki Arnavut kar-
deşime hizmetle, buradaki Arnavut karde-
şime hizmet arasında inanın hiçbir fark 
bulunmuyor. Çünkü biz şuna inandık: İn-
sanların en hayırlısı insanlara en çok fay-
dalı olanıdır. Tüm kurumlarımızla, tüm 
imkânlarımızla ortak tarihi, insani ve kül-
türel değerlerimizi yaşatmaya yönelik ça-
lışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bir sonraki ziyaretimde Cuma Namazını, 
bugün temelini attığımız bu camide eda 
etmeyi ümit ediyorum. Şimdi tabii biraz 
sonra mimarımızla burada bir pazarlık 
yapmamız gerekir, zaman pazarlığı. İnanı-
yorum ki, burada hayırlı işte acele ediniz 
hükmünden hareketle bir an önce bunu bi-
tirmemiz lazım. 
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Gerçekten proje muhteşem bir proje oldu 
ve bu mimari proje bir çekim alanı oluş-
turacak, buna inanıyorum. Diyanet İşleri 
Başkanlığımıza ve Türk Diyanet Vakfı’na 
bu güzel hizmet için bir kez daha teşekkür 
ediyorum. 

Bu projenin takibinde gerçekten gayet has-
sas davranan Genel Sekreter Yardımcım 
İbrahim İbrahim Kalın Beye de huzurları-
nızda teşekkür ediyorum. 

Arnavutluk Devleti’ne, sevgimiz ve ilgimi-
zi karşılıksız bırakmadıkları için şükranla-
rımı sunuyorum.

Ülkelerimiz arasındaki yardımlaşmanın, 
dayanışmanın bundan sonra da yüksele-
rek devamını Allah’tan temenni ediyorum, 
sağ olun, var olun.
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Sevgili gençler, dünyanın 160 ülkesinden 
gelen misafir öğrencilerimiz, çok değer-
li kardeşlerim, aziz İstanbullular, saygıde-
ğer hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Esselamun aleykum ve rahmetullahi ve be-
rekatuhu. 

8. Uluslararası Gençlik Buluşması vesilesiy-
le, umudun, sevginin, aydınlığın, geleceği 
timsali olan siz gençlerimizle biraraya gel-
mekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Böyle güzel bir buluşmayı tertip eden, 
dünyanın bütün renklerini buraya topla-
yan Türkiye Gençlik Vakfı ve Uluslararası 
Öğrenci Dernekleri Federasyonu’na huzur-
larınızda şahsım, milletim adına şükranla-
rımı sunuyorum.

Sorunlara Karşı Dayanışmamızı 
Küreselleştirmezsek, Acı Sonu 

Hep Birlikte Paylaşırız

8. Uluslararası Öğrenci Buluşması | İstanbul | 16 Mayıs 2015 
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Aynı şekilde, bu anlamlı buluşmanın terti-
bine destek veren Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğımıza, TİKA’ya, Türkiye Diyanet Vakfımı-
za, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığımıza, Yunus Emre Enstitümüze, 
İHH Vakfı’na ve diğer tüm kurumlarımıza 
teşekkür ediyorum.

160 farklı ülkeden buraya gelerek bizim-
le bu heyecanı paylaşan, kardeşlik iklimini 
teneffüs eden tüm öğrencilerimize de hoş-
geldiniz diyorum. Az önce bizleri coşkuya 
boğan Mahir kardeşime de huzurlarınızda 
ayrıca teşekkür ediyorum.

Artık geleneksel hale gelen, bu yıl 8’in-
cisi düzenlenen Uluslararası Gençlik 
Buluşması’nın ülkelerimiz, bölgemiz ve 
tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum.

Sevgili gençler,

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler bakı-
mından son derece hassas ve çalkantılı bir 
dönemden geçiyoruz. Bugün artık dünya-
nın hiçbir ülkesi, diğer ülkelerdeki geliş-
melerden kendini ayrı tutamaz, yaşanan 
olaylara gözünüzü yumsanız, kulaklarınızı 
kapatsanız dahi sonuçları eninde, sonun-
da geliyor sizi de buluyor.

Afrika’daki açlık ve istikrarsızlık, Suri-
ye ve Irak’ta meydana gelen olaylar, kom-
şumuz Ukrayna’da cereyan eden çatışma-
lar, bunun somut örnekleridir. Keza geçti-
ğimiz yıllarda Japonya’nın Fukuşima böl-
gesinde meydana gelen nükleer kazada, 
Endonezya’da yaşanan tsunamide, bu ül-
kelerle birlikte tüm dünyayı etkiledi. Şunu 

görmek durumundayız: Orta Afrika bölge-
sinde yaşanan din temelli çatışmalar, Doğu 
Afrika’da yaşanan kıtlık, Libya’da süren si-
yasi kaos, Avrupa sahillerine mülteci tek-
nelerinden dökülen cansız bedenler olarak 
vuruyor dünyamızı.

Buraya gelirken bir mesaj aldım, o me-
saj da şuydu: Arakan’dan bir grup maale-
sef denizin ortasında gemide mahsur kal-
mışlar, çünkü kaptan, çarkçıbaşı gemiyi 
terk etmişler ve oradaki o Müslümanlar şu 
anda mağdur, mahsur, kimse elini uzatmı-
yor ve Türkiye aranıyor. Bütün bu olaylar 
karşısında durmadık, durmayacağız, eli-
miz nereye kadar uzanıyorsa uzatacağız.

Suriye’deki devlet terörüne dur denilme-
mesinin bedelini sadece bu ülke ve komşu-
ları değil, binlerce vatandaşını DEAŞ terör 
örgütüne kaptıran dünyanın 80 ülkesi ödü-
yor. Irak’taki mezhepçi ve dışlayıcı geçmiş 
yönetimin yol açtığı gerilimi tüm bölge his-
sediyor. Mısır’da Tahrir Meydanı’nda siya-
si iradelerinin peşine düşmüş binlerce in-
sana sıkılan her kurşun, aslında tüm dün-
yadaki meşru siyasete, demokrasiye, insan 
hak ve hürriyetlerine yönelmiştir.

Mursi’ye İdam Cezası Veriliyorsa, 
Bu Sandığa Verilmiş İdam 
Cezasıdır

Sevgili gençler,

Eğer bugün Mursi’ye idam cezası verili-
yorsa, bu, sandığa verilmiş idam cezasıdır. 
Şimdi ben buradan Avrupa Birliği, dünya 
ülkeleri, onlara sesleniyorum, Avrupa Birli-
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ği, Batı, hani sizde idam yasaktı, sizde idam 
yasak olduğuna göre idamı uygulayanlara 
karşı bir yaptırımınız var mı? Niye duruyor-
sunuz, niye susuyorsunuz? Hadi uygulayın 
yaptırımlarınızı. İşinize geldiği başka yere 
uyguluyorsunuz, buraya niye uygulamıyor-
sunuz? Uygulayın. Ama silah pazarlığı ya-
pıyorsunuz. “Ürettiğim silahı nereye sataca-
ğım” diye bunun pazarlığını yapıyorsunuz.

Darbeyle yıkılan sadece Mısır demokrasisi 
değil, onunla birlikte umutlarını demokra-
siye bağlayan tüm dünyadır. Gazze sahilin-
de oyun oynayan yavruların üzerlerine dü-
şen her bomba, sadece o çocukların minik 
bedenlerini değil, buna göz yuman herke-
sin vicdanlarını da parçalamaktadır. 12 ya-
şındaki evladını İsrail askerlerinin kurşun-
larından korumak için göğsünü ona siper 
eden baba, aynı zamanda bizi insan yapan 
tüm değerlere de siper oluyor. İmkânların, 
teknolojinin, ulaşım araçlarının yaygınlaş-
tığı bir dünyada, dertlerimiz, sorunlarımız 
da küreselleşiyor. Bunlara karşı ortak bir 
duruş sergilemek, sorunları el birliğiyle 
çözmek durumundayız. Sorunlara karşı 
dayanışmamızı küreselleştirmezsek, acı 
bir sonu hep birlikte paylaşırız. İşte Tür-
kiye son 12 yıldır bunun mücadelesini 
veriyor, hem ülkemiz içinde, hem komşu-
larımızda, hem de diğer coğrafyalarda işte 
bunun için çaba harcıyoruz, “İnsanı yaşat 
ki devlet yaşasın” ilkesini kendimizle bir-
likte dünya için rehber edindik.

Mezhebine, meşrebine, rengine, etnik kim-
liğine bakmadan mazlum ve mağdur olan 
herkesin yanındayız, zalimin de dimdik kar-
şısındayız. Günübirlik çıkarlar için ilkeleri-
mizden asla taviz vermedik. Çünkü biz so-

nunda hakkın tecelli edeceğine, duruşunu 
bozmayanın, rüzgârın yönüne göre eğilip 
bükülmeyenin kazanacağına inanıyoruz.

Gençler,

Kendimiz için ne istiyorsak, komşularımız, 
Afrika, Türk dünyası, Balkanlar, Güney Asya 
ve tüm kardeş coğrafyalar için de aynısını is-
tiyoruz. Biz, binlerce yıllık birikimimizle, ta-
rihin, bu merkezi coğrafyasında medeniyet-
lerin, devletlerin, toplumların barış ve ada-
let içinde yaşaması için çalışıyoruz.

Evvelsi gün Arnavutluk’taydım ve Tiran’da 
muhteşem bir cami yapıyoruz, 130 yıl önce 
burası namazgâhtı, yıkıldı, şimdi yeniden 
onun yerine daha muhteşemini inşa edi-
yoruz. İnşallah 2 yıl sonra Cuma Namazı-
nı orada kılacak ve açılışını yapacağız. Ora-
dan Preze’ye geçtik, Preze Kalesi’nin içinde 
ecdadımızın yaptırmış olduğu mescit yı-
kılmış, TİKA bu mescidi yeniden inşa etti, 
onun açılışını yapmaya gittik. 9 kilometre 
dağa tırmanmışlar genci, yaşlısı ve yakla-
şık 7000-7500 insan vardı, hakikaten gör-
meye değer bir tabloydu. Duygulu bir andı 
ve o mescidin açılışını yaparken yaşadık-
larımız da manidardı. İşkodra İmam Ha-
tip Lisesi’nden gençler gelmişti, kızlarımız 
ilahileriyle, şarkılarıyla ve şiirleriyle bizle-
ri duygulandırdılar. Bunları görünce gele-
ceğe yönelik umudun azalması mümkün 
mü? Değil, inşallah artarak devam edecek.

160 Ülkeden 80 Bin Öğrenciye 
Eğitim Veriyoruz

Sevgili Gençler, kıymetli misafirler, misa-
fir öğrencilerimiz;
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Şu an karşımda dünyanın tüm renklerini, 
dillerini, kültürlerini, güzelliklerini yansı-
tan muhteşem bir tablo görüyorum. Bu, Af-
gan ile Boşnak’ın, Gabonlu ile Gürcü’nün, 
Somaliliyle Tatarın, Açeli ile Üsküplünün, 
Haitili ile Türkistanlının, Hintli ile Pakis-
tanlının, Kongolu ile Kolombiyalının kenet-
lendiği bir dostluk ve kardeşlik resmidir. 
İşte 12 yıl boyunca bu manzarayı hayata ge-
çirebilmek için çalıştık. 2002 yılında sade-
ce 50 ülkeden 10 bin civarında uluslarara-
sı öğrenci ülkemizde eğitim alırken, bu ra-
kam şu anda 160 ülkeden 80 bin öğrenci-
ye ulaştı. Bu öğrencilerin yaklaşık 15 bin ta-
nesi Türkiye burslarıyla, yani Hükümetimi-
zin verdiği destekle eğitim hayatlarını de-
vam ettiriyor. Türkiye Diyanet Vakfımız da 
dünyanın birçok ülkesinden 1200 öğrenci-
yi uluslararası imam hatip liselerinde yine 
burslu olarak okutuyor. İnşallah 2023 yılın-
da biz Türkiye’deki uluslararası öğrenci sa-
yını 250 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Eski-
den Türkiye eğitim için yurt dışına öğren-
ci gönderirken, bugün dünyanın dört bir ta-
rafından öğrencilerin geldiği, eğitim aldığı, 
birikimlerini paylaştığı bir eğitim üssü hali-
ne gelme yolunda ilerliyor.

Ben bu vesileyle, bu ülkenin Cumhurbaş-
kanı olarak, 40 yılını siyasete vermiş bir 
büyüğünüz olarak, en önemlisi de 4 çocuk 
sahibi bir baba olarak sizlere birkaç tavsi-
yede bulunmak istiyorum.

Şunu unutmayınız: İdeallerini yitirenler 
benliğini yitirirler. İdeallerinize, hayalleri-
nize sımsıkı sahip çıkın, bunları aklın, tec-
rübenin ve kadim değerlerin süzgecinde 
damıtarak hayata geçirmenin çabası için-
de olun.

Bu toprakların yetiştirdiği büyük bilge, 
aynı zamanda bir evrensel hikmet pınarı 
olan Yunus Emre’nin mısraları bakın asır-
lar öncesinden bugünlere nasıl ışık tutu-
yor, nasıl yol gösteriyor. Ne diyor Yunus: 
“Gelin tanış olalım, işi kolay tutalım, seve-
lim sevilelim, dünya kimseye kalmaz.”

Gençler,

Sevginin, adaletin, merhametin dilinden 
daha etkili, daha kalıcı bir dil yoktur. Biz 
Türkçe konuşuyoruz, siz Fransızca, İngiliz-
ce, Almanca, Arapça, İspanyolca konuşu-
yorsunuz vesselam, ama sevginin dili, aş-
kın dili, merhamet ve adaletin dili birdir. 
Sizler, bizim ve geldiğiniz ülkelerin gelece-
siniz, umudusunuz. Biz geleceğimizi sağ-
lıklı bir zeminde inşa etmek, donanımlı 
gençler yetiştirmek için var gücümüzle ça-
lışıyoruz. Aynı zamanda bu idealimizi tüm 
dost ve kardeş ülkelerle de paylaşıyoruz. 
Sizin buradaki varlığınız, bu irademizin 
en açık ispatıdır. Farklı köken, kültür ve 
inançlardan geldiğimiz doğrudur, ama so-
nuçta hepimiz insansız ve biz yaratılanı Ya-
ratandan ötürü severiz. Sevgili gençler, ne 
Arap’ın beyaza, ne beyazın Arap’a üstünlü-
ğü yoktur, üstünlük sadece Allah’a olan ya-
kınlıkladır.

Bizi birbirimizden uzaklaştıran ırkımız, 
kültürümüz, dilimiz ve inancımız değildir, 
bizi birbirimizden uzaklaştıran, bizi birbiri-
mizden ayıran, bizi birbirimize yabancı kı-
lan önyargılarımızdır. İnsanı insana dost 
olmaktan çıkaran, düşman haline getiren, 
dünyayı insanın başına dar eden işte bu 
karşılıklı ön yargılar eksik veya yanlış bilgi-
lenmeden kaynaklanan tutum ve davranış-
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lardır. Birilerinin dediği gibi, insan insanın 
kurdu değildir, tam tersine insan insanın 
dostudur, kardeşidir, yoldaşıdır. Birbirimi-
ze uzak kalarak, birbirimizi tanımayı, birbi-
rimizi anlamayı, birbirimizi hissetmeyi ih-
mal ederek bu önyargıları sadece besleriz.

Sizden Burayı İkinci Vatanınız 
Olarak Görmenizi Bekliyorum

Gençler,

Anadolu bir medeniyetler beşiğidir, 
Asya’nın, Avrupa’nın, Afrika’nın kalbi işte 
burada atar. Bu toprakların tarihi insan-
lık tarihi kadar eskidir, adeta bir açık hava 
müzesidir. Sizler de eminim gittiğiniz yer-
lerde bu kadim tarihi ve bu tarihi mira-
sı görme, hissetme imkânı buluyorsunuz. 
Eğer gitmemişseniz gecikmeyin, ülkemiz-
de kaldığınız süre içinde mutlaka diğer 
şehirlerimizi gezin, görün, fırsat bulduk-
ça bol bol seyahat edin. Gezdiğiniz yerler-
de tanıştığınız insanlarda bu toprakların 
harcı olan misafirperverlikten, muhabbet-
ten, saygıdan başka bir şey bulamayacak-
sınız. Sizler, inşallah bizim kültür elçileri-
miz olacak, ülkelerinizle Türkiye arasında 
gönül köprüleri kuracaksınız.

Kardeşlerim,

Yıllarca bu ülkede gençleri aldattılar ve 
gençliğimizin, insanımızın ubudiyet an-
layışını, ulûhiyet anlayışını değiştirdiler, 
milleti parçaladılar, ümmeti parçaladılar, 
“Pensilvanya’dan gelen ses” dediler. Ben 
görüyorum ki, karşımdaki gençlik bir şeye 
değer veriyor, biz Allah’tan başka hiçbir 
güce kul olmadık.

Tayyip Erdoğan bir Cumhurbaşkanı, ama 
Cumhurbaşkanı olarak ölüm benim için 
de haktır. Sonunda gideceğimiz yer 2 - 2,5 
metreküplük bir mezar değil mi? Hoca 
efendi musalla taşında, kalkıp da benim 
için, Cumhurbaşkanı niyetine mi diyecek 
veya Başbakan niyetini mi diyecek veya 
trilyarder niyetine mi diyecek? Er kişi ni-
yetine diyecek… Öncelikle bunun idraki 
içerisinde olmamız lazım. Biz ubudiyet an-
layışını, uluhiyet anlayışını, rububiyet an-
layışını anlatmalıyız herkese. Kim olursa 
olsun, hangi makam, mevki sahibi olursa 
olsun, kimseden kulluk beklemesin.

Biz halkımıza sadece hizmetkârız, yapma-
mız gereken budur. Unutmayalım, “Hay-
runnas yenfeunnas”,  insanların en hayırlı-
sı insanlara en çok faydalı olanıdır, ilke bu. 
Sizden burayı ikinci vatanınız olarak gör-
menizi bekliyorum.

Değerli kardeşlerim,

Ama bizim biliyorsunuz bir Rabia’mız var; 
biliyorsunuz değil mi, Rabia? Bu Rabia’da 
ne var? Tek millet. Bunun içinde ne var? 
Türk’ü var, Kürt’ü var, Arap’ı var, Laz’ı var, 
Çerkez’i var, Gücü’sü var, Boşnak’ı var, 
Arnavut’u var, Roman’ı var, aklınıza ne ge-
lirse; tek millet.

İki; tek bayrak. Bayrakları bayrak yapan 
üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda 
ölen varsa vatandır.

Üç; tek vatan. Vatanımızı böldürmeyiz böl-
dürmeyiz, bu oyuna girenler karşısında 
bizi bulurlar, kararlılığımızı bulurlar.
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Dört; tek devlet. Neymiş, devlet içinde dev-
let, paralel devlet… İşte buyurun artık mil-
li siyaset belgesinin içerisine girdiler ve 
oyunlar nasıl bozuluyor görüyorsunuz. 
Yargıyı işgal edenler, cübbeli çeteler na-
sıl meydana çıkıyor görüyorsunuz. Dürüst 
olan, samimi olanları tenzih ederim, ama 
diğerleri ortaya çıktı, çıkıyor. Demiştim ya, 
inlerine gireceğiz demiştim hatırlayın. Gir-
dik mi? Girdik, devam ediyor.

Kardeşlerim,

Biz, birbirimizi sevelim. Ama sizden ricam 
şu: Birbirimizi Allah için sevelim.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
Türkiye Gençlik Vakfı ve Uluslararası Öğ-
renci Dernekleri Federasyonu’na bir kez 
daha bizleri biraraya getirdikleri, kardeş-
lik hukukunu ihya ettikleri için teşekkür 
ediyorum.
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Değerli misafirler, Yurt Dışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Başkanlığı’nın değerli 
mensupları, sevgili öğrenciler, hanımefen-
diler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygula-
rımla sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye’de öğrenim gördükleri okulların-
dan bu yıl mezun olacak tüm öğrencileri-
mizi tebrik ediyorum. Bu yıl mezun olacak 
4 bin öğrenciyle birlikte Türkiye’deki üni-
versiteleri bitiren uluslararası öğrenci sa-
yısı 60 bine ulaşıyor.

Az önce Cemil’e bir nükte yaptım dedim ki, 
“Ben, Uganda’dan geldiğin günkü gibi gö-
receğimi zannediyordum, ama seni bugün 
çok daha farklı gördüm.” Kaç kardeşsiniz 
diye sordum, “7 kardeşiz” dedi; 3 kız, 4 er-
kek.

Bu yolu açanlara şükranlarımı bildiriyo-
rum. Ülkede böyle bir hizmeti vermenin 
az da olsa emeği geçen bir hadimi olmanın 
da mefahirini yaşıyoruz. Bundan dolayı da 
ayrıca mutluyuz. Zira öyle bir ecdadın to-
runlarıyız. Bu mirası bu şekilde yüklendik, 

Tarihimizde Sömürgecilik
Ayıbı Yok

4. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni | Ankara | 11 Haziran 2015 
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inşallah bu şekilde devam ettireceğiz. Ha-
len eğitimlerini sürdüren 70 bin uluslara-
rası öğrenciyle birlikte düşündüğümüzde, 
Türkiye’nin bu alanda giderek güçlenen 
bir marka haline geldiğini görüyoruz.

Az önce Kudret Bey’in, “Çok daha fazla öğ-
renci alamayız” ifadesine ben tabii katılmı-
yorum. Unutmayın, zekât, sadaka verdikçe 
artar. Ben bu tür hizmetleri de aynı nokta-
da görüyorum. Eğittikçe, verdikçe inşallah 
bunun bereketi çok daha fazlasıyla artar.

12 yıl önce yılda 45 milyon dolar dünya-
daki en az gelişmiş ülkelere yardım eden 
bir Türkiye, bugün 4,5 milyar dolar yar-
dım ediyorsa, verdikçe arttı, verdikçe arttı, 
azalmadı, daha iyi bir yere geldi. Ben bunu 
da böyle görüyorum.

Türkiye’deki üniversitelerden mezun olup, 
160 ayrı ülkede kendi toplumlarına, kendi 
ülkelerine hizmet vermenin çabası içinde 
olan tüm kardeşlerimi kutluyorum.

Burada Eğitim Gören 
Kardeşlerimiz Bizim Fahri 
Elçilerimiz

Halen eğitimlerini sürdüren öğrenci kar-
deşlerime, gençlerimize başarılar diliyo-
rum. Gerek mezunlar, gerek öğrencilere 
şunu tüm samimiyetimle ifade etmek is-
tiyorum: Biz, Türkiye olarak, sizleri hiç-
bir zaman unutmayacağız, sizler de bizle-
ri unutmayın. Aramızdaki kardeşlik ilişki-
sini daima güçlü tutmak için her türlü gay-
reti göstereceğiz. Türkiye’de öğrenim gör-
dükten sonra ülkesine dönen her bir kar-

deşimi bu milletin ve bu ülkenin oradaki 
fahri elçisi olarak görüyorum. Aynı şekilde 
burada eğitimlerini sürdüren her bir öğ-
renci kardeşimi de, ülkelerinin ve toplum-
larının Türkiye’deki fahri temsilcileri ola-
rak kabul ediyorum.

Karşılıklı olarak sevgi, saygı, işbirliği ve or-
tak gelecek tasavvuru etrafında şekillendi-
ğine inandığım bu büyük etkileşimin, ül-
kelerimiz ve toplumlarımız için hayırla-
ra vesile olmasını, hayırlı sonuçlara vesile 
olacağına inanıyorum.

Değerli arkadaşlar,

Küreselleşme gerçeği dünyanın neresinde 
olursa olsun tüm toplumların ortak ta-
rihi, kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasi 
değerler etrafında birlikte hareket etmesi-
ni zorunlu kılıyor. Orta Afrika’yla, Güney 
Asya’yla Türkiye’nin fiziki olarak ne kadar 
uzak olurlarsa olsunlar kaderleri birbirin-
den ayrı değildir. Orta Asya, Ortadoğu, Bal-
kanlar, Kuzey Afrika, Kafkaslar, zaten daha 
düne kadar aynı tarihi, aynı medeniyet 
değerlerini paylaştığımız coğrafyalardır. 
Bizim milletimiz yüzyıllar boyunca dünya-
nın en büyük, en güçlü devletlerine sahip 
olduğu halde geçmişinde sömürgecilik ayı-
bı olmayan belki de tek toplumdur. Bugün 
de dış politikamızın ana ekseninde, dünya-
nın neresinde bir mağdur, bir mazlum var-
sa ona el uzatma anlayışı vardır. Geçmişte 
Balkanlar’da, Kafkasya’da yaşanan sıkın-
tılar karşısında hangi samimiyetle orada-
ki kardeşlerimize el uzattıysak, bugün de 
Irak’ta, Suriye’de, Filistin’de aynı anlayışla 
hareket ediyoruz. Biz, ülke ve millet ola-
rak, hiçbir zaman insanları derisinin ren-
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gine, yaşadığı yere, konuştuğu dile göre 
ayırt etmedik, etmeyiz. Çünkü biz, “Yara-
tılanı severiz Yaradan’dan ötürü” diyen, 
buna gönülden inanan bir milletiz. Bunun 
en büyük şahidinin de 160 ülkeye yayılmış 
60 bin mezun, dünyanın her köşesinde fa-
aliyet gösteren kurumlarımızdan hizmet 
alan kardeşlerimiz olduğuna inanıyorum.

Değerli misafirler, sevgili öğrenciler,

Dünyanın en eski eğitim kurumlarına ev 
sahipliği yapan bu topraklar yeniden aynı 
misyonu üstlenmenin çabası içindedir. 
Geçtiğimiz 12 yılda 76’dan 193’e çıkan 
üniversite sayımız, 800 bine ulaşan öğ-
renci kapasitemiz, artan barınma ve burs 
imkânlarımızla bu alanda önemli bir ham-
le gerçekleştirdik.

Bu çerçevede attığımız önemli adımlar-
dan biri de, az önce de ifade edildi, Türki-
ye Bursları Projesidir. Geçmişte farklı ku-
rumların farklı statülerde verdiği burslar, 
2012 yılından itibaren Başbakanlığım dö-
nemimde Türkiye Bursları adı altında top-
landı. Kısa sürede büyük başarı kaydeden 
bu projeyle, eskiden 5-6 ülkeyle sınırlı ka-
lan 8 bin civarında bir başvuruyla yürütü-
len çalışmalar, hamdolsun bugün 182 ül-
keye ve 100 bin başvuruya ulaştı.

Uluslararası Öğrenci Sayısı 70 
Bine Ulaştı

Türkiye Bursları kapsamında yapılan ta-
nıtım çalışmaları, kendi imkânlarıyla ül-
kemize gelen öğrenci sayısının da katla-
narak artmasını sağladı. Böylece 3 yıl için-
de ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı 

24 binden, 15 bini Türkiye burslusu olmak 
üzere 70 bine ulaştı. Türkiye Bursu veri-
len öğrenciler, dünyanın 100 farklı nokta-
sında yapılan mülakatla belirlenerek, pro-
jenin amacına uygun şeklide yürümesi te-
min edildi.

Türkiye Bursları kapsamında ülkemizde 
eğitim gören öğrencilerle ilgili gerçekten 
çok çarpıcı hikayeler, çok çarpıcı anekdot-
lar var. Şimdi biraz önce de filmini izledi-
ğimiz Ugandalı Cemil’in hikâyesi işte bun-
lardan biriydi. Türkiye Büyükelçiliği bina-
sının duvarında asılı ilanı gören Cemil, in-
ternet üzerinden başvuruyu yapıyor ve kö-
yüne dönüyor. Köyünden, Büyükelçiliği-
mize nasıl geldiğini bizzat izledik. Bu bir 
hayali değil, fiili bir durum. Başvurusu-
nun kabul edilip edilmediğine dair elekt-
ronik postayı okuyabilmek için defalarca 
köyünden saatlerce uzaktaki şehre yürü-
yerek giden Cemil, bugün hamdolsun Erci-
yes Üniversitesi’nde eğitimini sürdürüyor.

Bir başka hikâye Kolombiya’dan, 
Kolombiya’nın bir köyünden başvuru ya-
pan bir öğrencimiz mülakata girmeye hak 
kazanıyor, fakat mülakâtın yapılacağı Baş-
kent Bogota’ya gitmek için yol parası bula-
mıyor. Köylülerin katkısı ve Büyükelçiliği-
mizin yardımlarıyla mülakat yerine uğra-
şan öğrencimiz, bugün ülkemizde Türkiye 
burslusu olarak eğitim görüyor.

Bir başka örnek Endonezya’dan, Başkent 
Cakarta’da yapılan mülakata katılan öğ-
rencilere yolculuklarının nasıl geçtiği so-
rulduğunda, hepsinin de 3-4 günlük me-
safeden geldiği anlaşılıyor. Bilindiği gibi 
Afrika’nın pek çok bölgesinde ortalama 
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ömür 45-50 yıl. Onun için bu bölgelerden 
gelen öğrencilerin büyük bölümü öksüz 
ve yetim. Türkiye Bursları sadece sağladı-
ğı eğitim imkanıyla değil, işte bu şekilde 
öksüzün, yetiminden elinden tutulmasına 
vesile olmasıyla da ayrıca değerlidir.

Türkiye’de bu burslarla eğitimini tamam-
layıp kendi ülkelerinde bakan olan, üst dü-
zey yönetici, iş adamı, akademisyen olan 
çok sayıda kardeşimiz bulunuyor. Ziyaret 
ettiğimiz ülkelerde zaman zaman bu kar-
deşlerimizle karşılaşıyor ve çok mutlu olu-
yoruz. Bunları bizzat kendim yaşadım.

Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde eme-
ği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyo-
rum. Bu hizmetlerin inancımıza, tarihimi-
ze, kültürümüze yakışır şekilde sürdürül-
mesi konusunda bugüne kadar arkadaşla-
rıma her türlü desteği verdim, budan son-
ra da vermeye devam edeceğim.

Şekil Değiştirse de Kölelik 
Varlığını Bugün de Devam 
Ettiriyor

Değerli misafirler,

Türkiye’nin güçlenmesi, kalkınması, geliş-
mesi, kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm 
dost ve kardeş toplumlar için de yeni bir 
ümit ışığının yanması anlamına geliyor. 
Coğrafyaları sadece doğal zenginlikleriyle, 
ticari ve stratejik önemleriyle değerlendir-
me anlayışı insanlığa büyük zararlar ver-
di. Sömürgecilik ve kölelik şekil değiştire-
rek, ama aynı mantıkla maalesef varlığını 
ve etkinliğini bugün de sürdürüyor. Batıda 
israf edilen gıdanın Afrika’daki tüm açla-

rı doyuracak miktara ulaştığı bir düzenin 
sürdürülebilmesi mümkün değildir. Orta 
Afrika’daki Victoria Gölü’nden çıkartı-
lan balıklar konteynerlerle Batı ülkelerine 
gönderilirken, bunların kılçıklarının bile 
bölgede yaşayan insanlara çok görüldüğü 
bir düzeni kabul etmemiz mümkün değil-
dir. Altı petrol, altın, elmas ve daha pek çok 
değerli maden kaynayan toprakların üze-
rindeki insanların sefalet içinde yaşadığı 
bir düzeni kesinlikle adaletli bulmuyoruz.

Bir tarafta emeklilik yaşının 70 olduğu, di-
ğer tarafta ortalama insan ömrünün bu-
nun ancak yarısını bulduğu ülkeler aynı 
dünya üzerinde huzur içerisinde yaşaya-
maz. Gece uzaydan dünyaya bakıldığın-
da kimi yerler ışıl ışıl yanarken, kimi yer-
ler derin bir karanlığa boğulmuşsa, burada 
bir sorun var demektir. Dünyadaki 6 mil-
yar insanın sadece 1 milyarın refahı için 
çalıştığı bu sistem eninde sonunda tıkan-
maya, çökmeye mahkumdur.

Sadece ulaşım güzergâhı olarak değil, her 
bakımdan Doğuyla, Batının geçiş nokta-
sı olan Türkiye bu konuda tarihi olarak 
sorumluluk sahibidir. Biz işte bunun için 
“Dünya 5’ten büyüktür” diyoruz. Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak 
üzere, dünyadaki haksızlıkları, adaletsiz-
likleri önleme konusunda öncülük yapma-
sı gereken kurumların öncelikle kendileri-
ni ıslah etmeleri gerekiyor. Kendi yapıları 
adaletsizlik üzerine kurulu olan kurumla-
rın, dünyada adaleti sağlamak için hizmet 
vermeleri düşünülemez. Sınırımızda Tel 
Abyad’da Arapları ve Türkmenleri uçak-
larla vuran Batı, ne yazık ki onların yerine 
terör örgütü PYD ve PKK’yı yerleştiriyor, 
buna biz nasıl olumlu bakabiliriz? Bu Batı-
ya nasıl samimi olarak bakabiliriz?
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İşte Numan Bey dün bölgedeydi. Oradan 
kaçan ve bize sığınan 15 bine yakın insa-
nı Ege Denizi’nde veya Akdeniz’de bırak-
madık, açtık kucağımızı onları ülkemize 
kabul ettik; biz buyuz. Ama Batıyı da gö-
rüyoruz, onlar Akdeniz ve Ege’de insanları 
boğulmaya mahkum ediyor, ama biz buna 
müsaade edemeyiz. 

Dünyanın Her Yerinde İnsanlığın, 
Mazlumların Hizmetindeyiz

Biz coğrafyanın ve tarihin üzerimize yük-
lediği sorumluluğun gereğini yerine ge-
tiriyoruz, getirmeye devam edeceğiz. 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’mızla, TİKA’mızla, Yunus Emre 
Enstitü’müzle, AFAD’ımızla, Kızılayı’mızla, 
sivil toplum kuruluşlarımızla dünyanın 
her yerinde insanlığın, mazlumların hiz-
metindeyiz. Akan her gözyaşına, ağlayan 
her bebek sesine, yükselen her yardım fer-
yadına, mahzun kalmış her gönüle ulaş-
manın çabası içinde olacağız. Arakan’daki 
Müslümandan, Irak’taki Ezidiye kadar yar-
dıma ihtiyacı olan her mazluma başka hiç-
bir kritere bakmaksızın el uzatmayı sür-
düreceğiz. Yunus Emre’den aldığımız il-
hamla, gönüller yapmak için, Mevlana 
Hazretleri’nin söylediği gibi, ayağımızı bu 
ülkeye sabitleyip tüm dünyayı dolaşmaya 
devam edeceğiz.  Bu bakından çok önem-
li bir müktesebat ortaya çıktı, önümüzdeki 
dönemde bu birikimi çok daha ileriye ta-
şımak, yürütülen çalışmalardan çok daha 
yüksek verim elde etmek için hep birlikte 
çalışmaya devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlar,

Türkiye geçtiğimiz 12 yılda altyapıdan, de-
mokrasiye ve uluslararası ilişkilere kadar 
her alanda çok büyük mesafe kat etti, ülke-
mizin bu kazanımlarını korumak mecbu-
riyetindeyiz. Dün büyüme rakamları açık-
landı, Türkiye 2015 yılının ilk çeyreğin-
de sağladığı yüzde 2,3’lük büyüme oranıy-
la bu alanda dünyanın 14’üncü sırasında 
yer aldı. Kesintisiz 22 çeyrektir büyüyen 
Türkiye’nin bu performansının devamı ve 
bu güven ortamının muhafazası şarttır.

Dönem Başkanlığını yürüttüğümüz 
G-20’nin, Kasım ayında Antalya’da ev sa-
hipliğimizde yapılacak zirve toplantısına 
belirsizliği geride bırakmış şekilde katıl-
mak mecburiyetindeyiz.

2023 hedefleri herhangi bir partinin değil, 
Türkiye’nin hedefleridir. En küçük bir aksa-
maya, kesintiye izin vermeden bu doğrultu-
da yürümeye devam etmeliyiz. Türkiye’yi 
hükümetsiz, Türkiye’yi başsız bırakan, ego-
larına mahkum olanlar ne tarihe, ne de mil-
letimize bunun hesabını veremezler. Onun 
için de anayasal, yasal süreç içerisinde her-
kes egolarını bir kenara koyup, bir an önce 
ülkemizde hükümet kurulmalı ve kaldığı-
mız yerden devlette devamlılık esastır anla-
yışıyla bu süreç devam etmelidir.

Milli gelirini 800 milyar dolara ulaştırmış, 
ihracatını yaklaşık 160 milyar dolara çı-
karmış, işsizlik ve faiz oranlarını tek ha-
neli rakamlara indirmiş bir ülke olarak, 
bir adım dahi geriye gidişe asla tahammü-
lümüz yok. Bilhassa siyasi alanda yaşa-
nan hiçbir gelişmenin bu kazanımları teh-
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dit edecek boyuta ulaşmasına izin vereme-
yiz. Bu bizim 78 milyon insanımızın her 
birine karşı sorumluluğumuzun gereğidir. 
Asla kimse, hangi siyasi düşüncede olursa 
olsun “ben” deme hakkına sahip değildir, 
“biz” demek zorundayız.

7 Haziran Seçim Sonuçlarını 
Partilerimiz İyi Okumalı 

Türkiye’nin doğrudan milletin oyuyla gö-
reve gelmiş ilk Cumhurbaşkanı olarak şah-
sımın bu konudaki sorumluluğu çok daha 
büyüktür, bunun bilincindeyim, bunun 
farkındayım. Bu çerçevede geçtiğimiz Pa-
zar günü yaşanan milletvekili genel seçim-
leri ülkemizin önünde yeni bir dönem aç-
mıştır. Bu vesileyle dün Parlamentonun en 
yaşlı üyesi olması hasebiyle Sayın Baykal’ı 
davet ettim, kendisiyle bir görüşme yap-
tım. Hem sürecin süratle kesintisiz devamı 
için ben üzerime düşen neyse bunu yapa-
cağımı kendisiyle de paylaştım. Çünkü de-
vam eden yatırımlarımız var, bu yatırımla-
rımızın aksamaması lazım. Çünkü bu yatı-
rımlar tüm milletimindir, ülkemindir. Bu-
radaki aksamalar milletime kaybettirir, ül-
keme kaybettirir. Onun için de devlette de-
vamlılığın esas olduğu bilinciyle şahsımın 
da, kendi şahıslarının da buna yardımcı ol-
maları gerektiğini kendileriyle paylaştık.

7 Haziran genel seçimlerinin ülkemiz ve 
milletimiz için hayırlara vesile olması-
nı tekrar temenni ediyorum. Seçim günü 
sandığa giderek, iradesini ortaya koyan 
her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Yüz-
de 86’nın üzerinde bir katılımın olması, 
Türkiye’de demokrasinin nereden nere-
ye geldiğini göstermesi bakımından çok 

önemlidir. Demokrasileriyle övündüğü-
nü savunan veya söyleyen ülkelerin hangi-
sinde böyle bir yüksek katılım vardır. Kimi 
zaman yüzlerce kilometre kat ederek, baş-
konsolosluklarımızda ve gümrük kapıla-
rında oy kullanan her bir gurbetçimize 
şükranlarımı sunuyorum.

Ortaya çıkan sonuç milletin iradesidir, her-
kes milletin takdirine saygı göstermek zo-
rundadır. Seçim sonuçları milletimizin 
tek bir partinin iktidara gelmesine imkân 
sağlamayan bir siyasi tablo takdir ettiği-
ni gösteriyor. Bu tabloyu siyasi partilerin 
hepsinin de doğru şekilde okumasını te-
menni ediyorum. Tek bir partinin iktidarı-
na imkân sağlamayan bu tablo, kesinlikle 
Türkiye’nin hükümetsiz kalması anlamına 
gelmiyor. Demokrasinin en önemli özelli-
ği, işte bu tür durumlarda çözüm yollarını 
açık tutuyor olmasıdır.

Tüm Partileri Sorumluluk Almaya 
Davet Ediyorum

Türkiye seçim gününe kadar başka bir tab-
loyla karşı karşıyaydı, Pazartesi gününden 
itibaren başka bir tabloyla karşı karşıya-
dır. Bu dönemi en sağlıklı, en hasarsız şe-
kilde geçirebilmemiz için tüm siyasi parti-
leri serinkanlı şekilde düşünmeye ve ülke-
nin geleceği için sorumluluk almaya davet 
ediyorum. Cumhurbaşkanı olarak, Anaya-
sanın bu süreçte şahsıma yüklediği görev-
leri bihakkın yerine getireceğimden hiç 
kimsenin şüphesi olmasın. Bu ülkenin is-
tikrarsızlık dönemlerinde yaşadığı sıkın-
tıları, ödediği ağır bedelleri yakından bi-
len birisiyim. İçinde bulunduğumuz süre-
cin, Türkiye’nin kazanımlarına halel getir-
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meden geride bırakılması hususunda her 
türlü çabayı gösteriyorum, göstermeye de-
vam edeceğim.

Meclis’te temsil edilen partilerin, Anayasa-
da ve kanunlarda belirtilen sınırlar çerçe-
vesinde tercihlerini krizden değil, çözüm-
den yana kullanacaklarına inanıyorum. 
Umutlarını Türkiye’nin bir kriz ve kaos or-
tamına girmesine bağlamış olan tüm odak-
lar inşallah bir kez daha hayal kırıklığına 
uğrayacaktır.

Özellikle Batı medyasının, şahsıma yönelik 
agresif, hakikaten seviye kaybına uğramış 
yazı ve makelelerini çirkin bulduğumu ifa-
de etmek durumundayım. Bu tahammül-
süzlüklerini anlamak mümkün değil. Bu 
tahammülsüzlüklerinin bir şeyi gösterdi-
ğini de ifade etmek istiyorum; Allah’ıma 
hamdolsun demek ki doğru yoldayız. On-
lar övgü yağdırsaydılar, o zaman kendim-
den şüphe etmem gerekirdi.

Bu düşüncelerle, bu yıl mezun olan ulus-
lararası öğrencilerimize bir kez daha bun-
dan sonraki hayatlarında başarılar diliyo-
rum.

Kendilerinden ülkelerine ve toplumlarına 
en samimi sevgilerimizi, saygılarımızı ilet-
melerini rica ediyorum. Şunu bilmeleri ge-
rekiyor: Türkiye’nin kapısı her zaman ken-
dilerine açıktır. Karşılıklı olarak ilişkileri-
mizi ve işbirliğimizi devam ettirmemizi te-
menni ediyorum.

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
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İş dünyamızın kıymetli temsilcileri, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Türkiye İhra-
catçılar Meclisi 22. Genel Kurulu’nun ülke-
miz, milletimiz, ekonomimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.

İhracat Şampiyonları Ödüllerini almaya 
hak kazanan tüm firmalarımızı, iş adamla-
rımızı kutluyorum.

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Başkanın-
dan, üyelerine kadar tüm mensuplarıyla 
ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, re-
fahına sağladıkları her türlü takdiri, her 
türlü teşekkürü hak ediyor. Ben de bura-
da milletim adına, her birinize ayrı ayrı 
şükranlarımı sunuyorum.

Yeni Türkiye’nin İnşasında 
En Önemli Rolü İhracatçımız 

Oynayacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi 22. Olağan Genel Kurulu
İstanbul | 21 Haziran 2015 
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Değerli kardeşlerim,

Türkiye İhracatçılar Meclisi üyeleri olan 
siz değerli iş adamlarımız, bizim 12 yıllık 
mücadelemizin en yakın şahitlerisiniz. Siz-
lerle birlikte yüzlerce seyahate çıktık, ade-
ta dünyayı dolaştık. Gittiğimiz her yerde 
Türkiye’yi anlattık, potansiyelimizi, gücü-
müzü, imkânlarımızı anlattık. İhracatçı 
kardeşlerimin meselelerini en üst düzey-
de dile getirdik. Çözüm talep ettik, veri-
len sözlerin takipçisi olduk. Sadece bu ala-
na yönelik çalışan bir Bakanlık kurduk. Bu 
Bakanlığa, sizlerin meselelerini bilen, si-
zinle aynı dili konuşan arkadaşlarımızı gö-
revlendirmenin gayreti içinde olduk. Her 
ay, bir önceki ayın ihracat rakamlarının 
açıklanmasını heyecanla bekledik. Beklen-
tilerin üzerindeki artışlarla da sevindik. 
Açıklanan rakamlar, beklentimizin altında 
kaldığında hemen sebebini araştırdık, ge-
rek tedbirleri aldık. İhracatçılarımızın her 
meselesini, kendi işimiz gibi gördük, o şe-
kilde takip ettik. 

İhracatı Yıllık 36 Milyar Dolardan 
158 Milyar Dolara Çıkardık

Ülkemizin ihracatını, işte böyle yoğun bir 
çaba neticesinde 12 yılda 36 milyar dolar-
dan 158 milyar dolara çıkardık. Tabii bu 
başarıda asıl pay sizlerin, iş adamlarımı-
zın, ihracatçılarımızın. Çünkü sizler, hiç-
bir zorluktan yılmadınız. Cesaretinizle, ak-
lınızla, enerjinizle sürekli yeni yollar, yeni 
yöntemler, yeni pazarlar bularak bu yolcu-
luğu kesintisiz devam ettirdiniz. Avrupa’da 
sıkıntı çıktığında Afrika’ya, Asya’ya yönel-
diniz. Herhangi bir ürünle ilgili sorun çık-
tığında hemen yeni alternatifleri dikkate 

soktunuz. Burada onları devreye alışınız, 
o açığı kapama fırsatını bizlere verdi. Siz-
ler, karşınıza çıkan dağlar ne kadar yüksek 
olursa olsun, dağ kenarında mutlaka bir 
yol buldunuz. Başarınızla ülkemizi bay-
ram yerine döndürdünüz. İhracat, ülke-
mizin geçtiğimiz 12 yılda ortaya koyduğu 
büyümenin amiral gemisi oldu. İnşallah 
2023 hedeflerimizin de amiral gemisi yine 
ihracatımız, ihracatçılarımız olacaktır.

Bu yılın ilk çeyreğinde ihracatımızda yaşa-
nan daralmanın daha ziyade küresel kon-
jonktürden kaynaklandığını biliyoruz. Kü-
resel krizin dünya ticaretinde yol açtığı da-
ralmayla karşılaştırdığımızda biz yine de 
iyi bir durumdayız. Ülkemizin, dünya ih-
racatındaki payı artmaya devam ediyor. 
Yaşanan bu daralmanın da geçici olduğu-
na yürekten inanıyorum.

Bir yandan ihracatçılarımızın daha çok 
gayret göstermesiyle, diğer yandan devle-
tin desteğiyle kısa sürede yeniden arzu et-
tiğimiz büyüme rakamlarına ulaşacağı-
mıza inanıyorum. Türkiye ihracatıyla, bü-
yümesiyle, turizmiyle, üretimiyle pek çok 
defa tahminleri, öngörüleri aşan bir per-
formans ortaya koymuştur. Önümüzde-
ki aylarda da benzer bir gelişmeyi, benzer 
bir sürprizi hem kendi ülkemize, hem de 
tüm dünyaya yaşatabileceğimizi ümit edi-
yorum. Bu konuda ihracatçılarımıza gü-
veniyorum. Türkiye’nin bugünlere gelme-
sinde çok büyük emeği, çok büyük katkısı 
olan ihracatçılarımızın ‘Yeni Türkiye’nin 
inşasında da aynı öncü rolleri üstleneceği-
ne, sürdüreceğine inanıyorum. Esasen bu 
konuda önümüzde çok somut bir örnek de 
mevcut. 2008 küresel krizi, tüm dünyay-
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la birlikte ülkemizi de etkiledi. O dönem-
de ben, bu krizin ülkemizi teğet geçeceğini 
söylemiştim, bu yüzden beni eleştirenler 
oldu. Halbuki ben, Türkiye’nin potansiyeli-
ne, iş adamlarımızın azmine, milletimizin 
çalışkanlığına inandığım için böyle bir de-
ğerlendirme yapmıştım. Nitekim, 2009 yı-
lında yüzde 22,6 oranında düşen ihracatı-
mıza, ekonomimizde yüzde 4.8 oranını bu-
lan küçülmeye rağmen, 2010 yılından iti-
baren yeniden yükselişe geçtik. İhracatı-
mız 2010 yılında yüzde 11,5, 2011 yılın-
da yüzde 18,5 arttı. Büyüme oranlarımız-
da 2010’da yüzde 9.2 ve 2011 yılında yüz-
de 8.8 oranlarında gerçekleşti.

Ateş Çemberinde Olan 
Türkiye’nin Güçlü Olması Şart

Dikkatinizi çekiyorum; Türkiye’de siyasi 
istikrarla büyüme oranları arasında güçlü 
bir ilişki var. Ülkemizde hangi lider, hangi 
siyasetçi milletin desteğini en güçlü şekil-
de elde etmişse, onun döneminde Türkiye 
en yüksek ve sürekli büyüme oranını yaka-
lamıştır. Rahmetli Menderes’in dönemine 
bakın böyledir, rahmetli Demirel’in o ilk 
dönemine bakın böyledir, rahmetli Özal’ın 
dönemine bakın aynı şekildedir. Bu ba-
kımdan, tek parti iktidarları dönemlerinin 
ülkemizde ayrı bir yeri, ayrı bir önemi var-
dır. Başbakanlık görevini üstlendiğim 12 
yılı aşkın dönem, bu bakımdan Türkiye’de 
tarihi başarılara imza attığımız bir dönem 
oldu. Bugün ise, bir yandan küresel ekono-
mideki gelişmelerden, bir yandan da ülke-
mizdeki siyasi gelişmelerden kaynaklanan 
farklı bir durumla karşı karşıyayız. Her iki 
konuda da kısa sürede olumlu gelişmeler 
yaşanacağına ve yeniden arzu ettiğimiz bü-

yüme ve ihracat performansına ulaşacağı-
mıza yürekten inanıyorum. 

Bu ülkenin değil gerilemeye, durmaya 
dahi tahammülü yok. Etrafı adeta ateş 
çemberi içinde olan Türkiye’nin hem ken-
disinin bundan zarar görmemesi, hem de 
kardeşlerine yardım elini uzatması ve güç-
lü olması şart. Bunun için de seçim sonra-
sının geçiş dönemini süratle tamamlayıp 
Türkiye’nin yönünü yeniden geleceğe çe-
virmek mecburiyetindeyiz.

Değerli kardeşlerim,

7 Haziran seçimleri, Türkiye’de 12,5 yıl-
dır kesintisiz devam eden tek parti hükü-
metleri döneminin devamına imkân ver-
meyecek bir sonuç çıkardı. Mevcut şartlar-
da, Türkiye’nin bir koalisyon hükümetiy-
le yönetilmesi şu anda kaçınılmaz bir hal-
de. Meclis’te 4 partinin temsil edildiği bu 
yeni dönemde, temennimiz, yeni hüküme-
tin bir an önce kurulmasıdır.

Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de 
ekonomimiz ciddi bir imtihandan geçti. 
Aslında geçtiğimiz 12 yılda bu bakımdan 
pek çok sınamaya maruz kaldık. Ekono-
mimiz bakımından bu kritik dönemlerin 
her biri çok ciddi sonuçlar doğurma po-
tansiyeli taşıyordu. Hatta doğrudan eko-
nominin hedef alındığı pek çok hadise ya-
şadık. Hamdolsun bu saldırıların hepsinin 
de üstesinden milletimizle ve sizlerle bir-
likte geldik. Bugün de ülkemizin 12,5 yıl-
dır titizlikle koruduğu istikrar ve güven ik-
limi konusunda ciddi endişelerin yaşandı-
ğını görüyoruz. Her şeyden önce şu husu-
su bir kez daha ifade etmek istiyorum. Se-
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çim sonucunda ortaya çıkan tablo mille-
timizin takdiridir. Hepimizin buna saygı 
duyma mecburiyeti vardır. Madem milleti-
miz böyle bir tablo takdir etti, öyleyse bize 
düşen bu şartlarda ülkemiz ve milletimiz 
için yapmamız gerekenlerin en iyisini or-
taya koymaktır.

Koalisyon Hükümeti Bir An Önce 
Kurulmalı

Biliyorsunuz, Salı günü Meclis toplanıyor, 
seçilen milletvekilleri yemin ediyor. 28 
Haziran’da da, Meclis Başkanı ve Başkanlık 
Divanının seçimi başlıyor. Bu seçimin de en 
geç 5 gün içinde tamamlanması gerekiyor. 
Bilindiği gibi, Anayasada Cumhurbaşkanı-
na, hükümet kurulamaması halinde seçim-
lerin yenilenmesine karar vermek için tanı-
nan 45 günlük süre Meclis Başkanlık Diva-
nının seçimiyle başlıyor. Böyle bir durum-
da, Ağustos ayının ortalarına kadar uzanan 
bir süreç söz konusu. Türkiye’nin böyle bir 
zaman kaybına tahammülü olmadığına ina-
nıyorum. Bunun için, koalisyon hükümeti-
nin mümkün olan en kısa zamanda kurul-
masını temenni ediyorum ve kimsenin ego-
larına mahkum olmaması gerekir. Eğer ego-
lar öne geçerse, o zaman bu süreç uzayacak-
tır. O zaman da Cumhurbaşkanı olarak üze-
rimize düşen, siyasetçiler bu işi çözemiyor-
sa, millet bu işi çözecek tek mercidir, bunu 
yapmak durumundayız. 

Ekonomimiz, mevcut durumda seçim so-
nuçlarını hazmetmiş ve bir koalisyon hü-
kümetine kendini hazırlamış görünüyor. 
Hükümet kurma sürecinin uzaması veya 
hükümet kurulamaması durumunda da, 
ekonomimizin dinamiklerinin buna da-

yanabilecek dirayete sahip olduğuna doğ-
rusu ben inanıyorum. Ama partilerimize 
ve genel başkanlara düşen görev; ülkenin, 
milletin ve bilhassa ekonominin sabrını 
çok zorlamadan, sorumluluklarının bilin-
ci içinde hareket etmektir. 

Türkiye ortak bir dil, ortak hedefler ve or-
tak akıl çerçevesinde kurulmuş bir koalis-
yonla istikrar ve güven iklimini yeniden 
tahkim edebilir. Müşterekleri değil, farklı-
lıkları öne çıkararak adeta oyun bozanlık 
eden partiler ve siyasetçiler bunun hesa-
bını millete vereceğini bilmelidir. Kimse-
nin, seçimlerin ortaya çıkardığı tablodaki 
konumunu, millete karşı sorumluluk üst-
lenmek yerine, sistemi kilitlemek için kul-
lanmaya hakkı yoktur. Türkiye’yi hükümet 
kurulamayan bir ülke durumuna düşür-
menin vebali ağırdır. Cumhurbaşkanı ola-
rak bu süreçte ben, milletimin arzusu ve 
beklentisi doğrultusunda yeni hükümetin 
bir an önce kurulmasını teşvik edeceğim.

Şunu da söyleyeyim: Birileri ikide bir çı-
kıp, “Cumhurbaşkanı Anayasa’daki yerine 
çekilmelidir” gibi ifadeler kullanıyor. Ben, 
Anayasa’daki yerimi gayet iyi biliyorum. 
Siyasette ömrümün 40 yılı Anayasa’yla 
hareket ederek ve Anayasa’nın verdiği yü-
kümlülükleri bulunduğum her makamda 
kullanarak geçti. Şu anda da yine Cumhur-
başkanı olarak, Anayasanın bana verdiği 
görev neyse kullanmasını bilirim, bunun 
için de birilerinin talimatına ihtiyacım 
yok.

Sivil toplum kuruluşlarımızdan ve iş dün-
yamızdan da bu konuda daha aktif, daha 
cesaretlendirici bir rol oynamalarını bek-
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liyorum. Ülkemiz için en hayırlısı neyse 
onun gerçekleşmesini temenni ediyorum.

Suriyeli Kardeşlerimize Bugüne 
Kadar 6 Milyar Dolar Harcadık

Değerli arkadaşlar,

Mübarek Ramazan ayının içindeyiz. Allah 
tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri 
katında kabul eylesin. Rahmet kapılarının 
ilk gününden son gününe kadar açık oldu-
ğu bu mübarek ayı hep birlikte en güzel şe-
kilde değerlendirmeliyiz.

Oruç, sabırla birlikte iyiliğin ve adaletin 
de ifadesidir. Bu ayda yapılan iyiliklerin, 
yardımların, infakların sevabı konusunda 
bize pek çok müjde veriliyor. Sizlerin bu 
müjdelerden ziyadesiyle faydalanmasını 
bekliyorum. Devletin sosyal yardım şemsi-
yesi ne kadar genişlemiş olursa olsun, siz-
lerin yapacağı yardımların yeri başkadır. 
İftarınızı paylaştığınız, zekâtınızı, fitreni-
zi, sadakanızı verdiğiniz her ihtiyaç sahi-
bi müminin duası sizin için doyumsuz bir 
mutluluk pınarı olmalıdır.

Bugün ülkemizde, 2 milyon civarında Su-
riye ve Irak’tan gelen muhacir kardeşimiz 
bulunuyor. Dün akşam, Mardin Midyat’ta 
işte bu muhacir kardeşlerimizle beraber-
dim. Onlarla birlikte orada bir iftar yaptık 
ve oradaki tabloyu gördük. Bütün çadırla-
rıyla, oradaki eğitim kurumlarıyla, sağlık 
kurumlarıyla, bu muhacir kardeşlerimize 
bizler ensar olmaya gayret ediyoruz. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Ku-
rulu Başkanı olsun, yine sanatçı olarak 

dünkü o ziyarete katılmış olan Bayan An-
gelina olsun, hepsi bir gerçeği tespit ediyor-
lar: “Biz dünyanın hiçbir yerinde böyle bir 
mülteci kampı görmedik, bundan dolayı 
Türkiye’ye hayranız, Türkiye’yi takdir edi-
yoruz” diyorlar. Devlet, tüm imkânlarıyla 
ki şu ana kadar 6 milyar dolar yardım yap-
mıştır. Ülkemizde, 2 milyonu aşkın Suriye 
ve Irak’tan gelen muhacir var. Biz, bunlara 
kapımızı kapatamazdık. Bunları bomba-
ların altında ölüme mahkum edemezdik. 
Biz, “Ege’de, Akdeniz’de bırakın ölsünler” 
diyenler gibi hareket edemezdik. Orada da 
sahil güvenlik botlarımız bütün kurtarıcı 
unsurlarıyla görevdeler, ondan sonra da 
kendilerini ülkelerine sağ ve salim bir şe-
kilde gönderiyorlar. Biz, böyle bir milletiz 
ve bu millet hiçbir zaman zalimlerin yanın-
da yer almayacak, mazlumların, mağdurla-
rın yanında yer almaya devam edecektir.

Suriyeli Kardeşlerimize Sahip 
Çıkmak Milletin ve Devletin 
Boynunun Borcudur

Devlet, tüm imkânlarıyla bu insanla-
ra el uzatmanın, destek olmanın çabası 
içinde. Buna rağmen ulaşılamayan veya 
imkânların yeterli gelmediği durumlar 
da olabiliyor. Aynı şekilde İstanbul’da pek 
çok farklı ülkeden gelen muhacir kardeşle-
rimiz bulunuyor. Bunların da bir kısım sı-
kıntı içinde hayatını sürdürdüğünü biliyo-
ruz. Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkar-
mamalıyız; bu ülkeye sığınan her insan, as-
lında bize Allah’ın bir emanetidir. Canları-
nı, namuslarını, onurlarını kurtarmak için 
sınırlarımızdan içeri giren bu insanlara sa-
hip çıkmak, devlet ve millet olarak boynu-
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muzun borcudur. Tarihin hiçbir dönemin-
de bu millet kendisine sığınana yüz çevir-
memiş, sırtını dönmemiştir. Bugün de böy-
le bir ayıbın içine asla düşmedik, düşmeye-
ceğiz. Diğer ülkelerin ne yaptıkları veya ne 
yapmadıkları bizi ilgilendirmez. Kimi ül-
keler, kendisine sığınmak için zor şartlar-
da sınırlarına ulaşan insanları Akdeniz’in 
ortasında ölüme terk ediyor olabilir. Kimi 
ülkeler, kendi refah ve huzurları için bu in-
sanlara kapılarını kapatıyor olabilir. Biz, 
inancımızın ve tarihimizin bize yüklediği 
görevleri, gücümüzü ve imkânlarımızı so-
nuna kadar kullanarak yerine getirmekle 
mükellefiz.

İlgili devlet kurumlarının yanında, çeşit-
li sivil toplum kuruluşlarımız ve belediye-
lerimiz de bu konuda önemli görevler üst-
leniyor. Doğrudan muhacir kardeşlerimi-
ze yardım etme imkânı bulamayanlar, sivil 
toplum kuruluşları eliyle bunu yapabilir-
ler. Kızılay’ımız, AFAD’ımız gibi birçok ku-
rumlar bunu şu anda yürütüyorlar.

Şundan emin olun değerli arkadaşlar: Ta-
rih en büyük hakemdir. Yarın, öbür gün bu 
kötü günler geride kalıp da herkes yerine 
yurduna ülkesine döndüğünde, bu insan-
lara el uzatan, yardım eden herkes hayır-
la yad edilecektir. Bu süreçte, gönüllerde 
edindiğimiz yere, inanın bana dünyanın 
en büyük hazineleri verilse dahi sahip ola-
mazdık. Dün akşam konuşmam esnasın-
da, o Suriyeli kardeşlerimizin verdiği tep-
ki çok anlamlıydı, çok çok heyecan vericiy-
di. Çünkü onlar, Türkiye’ye çok farklı bakı-
yorlar.

Mübarek Ramazan ayını bu bakımdan da 
hayırlı, bereketli, verimli geçirmenizi te-
menni ediyorum.

Bu düşüncelerle Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’mizin 22. Genel Kurulunun başarı-
lı geçmesini diliyorum. Bu çatı altında ül-
kemize, milletimize, ekonomimize hizmet 
vermiş tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. 
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra-
ki tüm çalışmalarımızda da yanınızda ola-
cağımı bir kez daha belirtmek istiyorum. 
Ödül alan tüm firmalarımızı ve iş adamla-
rımızı bir kez daha kutluyorum.

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
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Çok değerli misafirler, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri en kalbi duygularım-
la selamlıyorum. Öncelikle bu nezaketini-
ze, bu inceliğinize çok çok teşekkür ediyo-
rum. Şahsım adına, milletim adına teşek-
kür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliye-
sine hoşgeldiniz diyorum. 

Bu güzel iftar akşamında siz kıymetli dost-
larımla birlikte olmaktan büyük bir mem-
nuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek 
istiyorum.

Ramazan ayının tüm insanlıkla birlikte İs-
lam dünyası için de barış, huzur ve bere-
ket getirmesini gönülden temenni ediyo-
rum. Bu kutlu ayın altını çizdiği yardım-
laşma ve dayanışma değerleri Müslüman-
larla birlikte 7 milyar insanın tamamı için 
el üstünde tutulması gereken hasletlerdir. 
Bu sebeple bugün buradaki buluşmamızı 
işte bu anlamda son derece önemli, son de-
rece müstesna bulduğumu belirtmek isti-
yorum. 

Mülteciler İçin 6 Milyar Dolar 
Harcadık 

Büyükelçilerle İftar | Ankara | 9 Temmuz 2015 
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İftar sofrası, Müslüman olsun ya da olma-
sın, oruç tutsun ya da tutmasın herkesin 
sofrasıdır. Bizim burada kurduğumuz sof-
ra gönülleri bir araya getiren bir muhab-
bet sofrasıdır, hasbihal sofrasıdır. Böylesi 
müstesna bir günde, bu muhabbet sofrası-
nı bizimle paylaştığınız için sizlere teşek-
kür ediyorum. 

Değerli misafirler, 

Bugün Ramazan’ın bizlere hatırlattığı ba-
rış, huzur, uyum ve kardeşlik mesajlarına 
dünyanın her yerinde her zamankinden 
daha fazla ihtiyacımız olan bir dönemden 
geçiyoruz. Sizler, işte böyle bir dönemde 
Türkiye’de diplomat olarak bulunuyor, ta-
rihi kırılma anlarına, bölgede yaşanan acı-
lara ilk elden şahitlik ediyorsunuz. Güney 
sınırlarımızda, kuzeyde Ukrayna’da, batı 
komşumuz Yunanistan’da yaşanan sıkıntı-
lar, zorluklar ve buhranları izlemek yerine 
elimizi taşın altına koyuyor, sorunların çö-
zümüne katkı veriyoruz. 

2014 Yılı İhracatımız 158 Milyar 
Dolara Ulaştı

Türkiye’nin bu kararlı duruşu sergileye-
bilmesinde siyasi ve ekonomik alanda son 
12 yılda elde edilen başarıların büyük rolü 
vardır. Kararlılıkla uyguladığımız politika-
lar sonucu Türkiye 2003-2014 dönemin-
de ortalama yüzde 5 büyüdü. Türkiye’deki 
doğrudan uluslararası sermaye yatırımı 
150 milyar doları aşmış bulunuyor. Bölge-
mizin içinde olduğu tüm sıkıntılı duruma 
rağmen geçtiğimiz yıl ülkemize 12,1 mil-
yar dolar uluslararası yatırım geldi. 2014 
sonu itibariyle ülkemizde yaklaşık 40 bin 

uluslararası sermayeli şirket faaliyet göste-
riyor. Çok sayıda uluslararası marka, böl-
gesel merkezlerini İstanbul’a taşıdı. Yine 
bu süreçte EFTA ülkelerinin yanı sıra, 22 
ülke ile serbest ticaret anlaşması, 80 ülkey-
le çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaş-
ması, 93 ülke ile yatırımların karşılıklı teş-
viki ve korunması anlaşması imzaladık. 

Açılım politikalarımız sayesinde 2002 yılın-
da 36 milyar dolar olan ihracatımız, 2014 
yılı sonu itibariyle 158 milyar dolara ulaş-
tı. 2023 yılında bu rakamı 500 milyar dola-
ra çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemize yapılan 
yatırımlardaki istikrarı, uluslararası serma-
ye piyasalarında Türk ekonomisine duyulan 
güvenin bir tezahürü olarak görüyorum. 

Gelişmekte Olan Ülkelere 4.5 
Milyar Dolar Yardımda Bulunduk

Türkiye ekonomik kalkınmasına paralel 
olarak az gelişmiş ve gelişme yolundaki ül-
kelere sağladığı kalkınma yardımlarını gi-
derek artırıyor. Türkiye’nin bu çerçevede 
geçtiğimiz yıl yaptığı yardımların 4,5 mil-
yar doları bulması bekleniyor. 2016 Mayıs 
ayında dünyada bir ilki teşkil edecek olan 
Dünya İnsani Zirvesi’ne ev sahipliği yapa-
cağız. Bu zirve uluslararası insani hukuk, 
insani müdahale ve yardımlar gibi alanlar-
da geleceğin gündeminin belirlenmesine 
önemli katkıda bulunacaktır. 

Diğer yandan son 13 yılda Türkiye’de 
100’den fazla yeni diplomatik temsilci-
lik açıldı. Bugün farklı şehirlerimizde tam 
259 yabancı misyon faaliyet gösteriyor. 
Fahri konsoloslukların sayısı da 342’ye 
ulaştı. 228 temsilcilikle Türkiye dünyada 
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en yaygın şekilde temsil edilen 6. ülkedir. 
100’e yakın ülkeyle vizeleri karşılıklı ola-
rak kaldırdık. Hem Türkiye Cumhuriye-
ti, hem de diğer ülke vatandaşlarının kar-
şılıklı ziyaretlerini artırmış bulunuyoruz. 
Şüphesiz bu rakamlar belirli bir siyasi ve 
diplomatik gücü resmediyor. 

Sadece Afrika ülkeleriyle son yıllarda ge-
lişen ilişkilerimiz dahi Türk dış politi-
kası için başlı başına bir başarı öyküsü-
dür. Afrika’da izlediğimiz insani diplo-
masi odaklı dış politikanın en güzel örne-
ği Somali’de kendini gösteriyor. 2011’de 
uluslararası toplumun dikkatini Somali’ye 
çekmek ve Somali halkıyla dayanışmamı-
zı göstermek amacıyla yaptığım ziyaretten 
beri bu ülkede yeni bir dönem başladı. Af-
rika açılımı ve ortaklık politikamız, bun-
dan sonra da kıtanın tamamını kapsaya-
cak şekilde devam edecektir. 

Suriye’nin Demografik Yapısının 
Değiştirilmesini Kabul Edemeyiz

Değerli misafirler, 

Suriye’deki ihtilafın beşinci yılında hem 
ülkemizin, hem de uluslararası toplumun 
güvenliği ciddi tehdit altındadır. DEAŞ, de-
mokrasi, özgürlük ve onur mücadelesi ve-
ren Suriye halkına karşı kullanılmak ama-
cıyla rejim tarafından desteklenen bir te-
rör örgütüdür. Bu örgütün insanlık dışı 
barbarca eylemlerini burada bir kez daha 
kınıyorum. Bu yapılanların bizim dinimiz-
le, ahlakımızla, vicdanımızla, kültürümüz-
le hiçbir ilişkisi yoktur. İnşallah bu kanser 
hücresinden beraber yürüteceğimiz müca-
deleyle hep birlikte kurtulacağız. 

Türkiye sınırlarının hemen yanı başında 
ne terörün kök salmasına, ne de tek yan-
lı oldu-bitti’lere rıza göstermeyecektir. 
Suriye’de demografik yapıyı değiştirme gi-
rişimlerini asla kabul edemeyiz. Bu nok-
tada uluslararası toplum Suriye’ye sade-
ce DEAŞ merceğinden bakmayı bırakmalı-
dır. Suriye’de gerçek bir siyasi çözüme va-
rılmadığı ve bu zeminde ülkede istikrar ye-
niden tesis edilmediği müddetçe terör ör-
gütlerinin etkinliği devam edecektir. 300 
bin insanın ölümüne neden olan bir reji-
mi savunmak, insani değildir, vicdani de-
ğildir, İslami de değildir. Böyle bir noktada 
hala Suriye rejimini savunmanın ulusla-
rarası anlamda da takdir edersiniz ki asla 
yeri olamaz. 

Batı 250 Bin, Türkiye 2 Milyon 
Mülteciye Ev Sahipliği Yapıyor

Türkiye, başından bu yana Suriye’de ger-
çek bir siyasi çözümü savunmuştur. Bu 
çerçevede Cenevre Bildirisinden sapılma-
ması ve tam yetkili bir geçiş hükümeti ma-
rifetiyle Suriye’de istikrarın seçimler yo-
luyla demokraside aranması öncelikli he-
deftir. Türkiye her zaman olduğu gibi bun-
dan sonra da Suriye halkının haklı müca-
delesine destek vermeye devam edecektir. 
Ülkelerindeki şiddetten kaçan Suriyelilere 
din ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin 
açık kapı politikası izlemeye devam ediyo-
ruz. Şu anda Irak’tan 300 bin, Suriye’den 1 
milyon 700 bin olmak üzere 2 milyon in-
sana biz ülkemizde ev sahipliği yapıyoruz. 
Ülkelerini terk eden Suriyelilerin yarıdan 
fazlası şu anda ülkemizde barınıyor. 
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Tüm Batı’da acaba ne kadar Suriyeli var? 
Şimdi ben size bir rakam vereyim, yak-
laşık 250 bin civarında. Eğer işin ekono-
mik boyutunu düşündüğümüz zaman 
Türkiye’nin ekonomik gücü ortada, Batı-
nın ekonomik gücü ortada. Ama batı 250 
bin kişiye ev sahipliği yaparken, biz 2 mil-
yon insana ev sahipliği yapıyoruz. Şu ana 
kadar yaptığımız harcama 6 milyar doları 
aşmıştır. 

Sadece Tel Abyad’daki gelişmelerden do-
layı Haziran ayının ilk iki haftasında çoğu 
hasta, çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 
20 bini aşkın Suriyeli sığınmacıyı toprak-
larımıza kabul ettik. Ayn el-Arap’tan, diğer 
ismiyle Kobani’den gelenlere de etnik veya 
dini hiçbir ayrım yapmadan kapılarımızı 
açtık. Kobani’den ülkemize yaklaşık 190 
bin sığınmacı geldi.  Fakat bu olaylar üze-
rinden bize ve ülkemize karşı bir kara pro-
paganda başlatıldı. Oradaki kardeşlerimi-
ze Kürt oldukları için sahip çıkmadığımız 
gibi alçakça bir yalan ortaya atıldı. Benim 
“Kobani düştü, düşüyor” şeklindeki ifade-
mi bambaşka bir noktaya çekerek, adeta 
bir Türkiye düşmanlığı pompalandı. 

Türkiye’nin ve bölgenin huzurunu, barışı-
nı ve kardeşliğini gölgelemek isteyen bu 
tür kampanyalara karşı hepimizin dikkat-
li olması gerekir. Ben özellikle değerli dost-
larımıza, büyükelçilerimize şunu hatırlat-
mak istiyorum: Sizler Ankara’da yaşıyorsu-
nuz, bu işi kaynağından, özellikle Dışişleri 
Bakanlığı’mızdan, yetkililerden öğrenme-
niz inanıyorum ülkelerinize de sağlıklı bil-
gi akışını sağlayacaktır. 

Batı’dan Mülteciler İçin 400 
Milyon Dolar Geldi, Biz 6 Milyar 
Dolar Harcadık

Ülkemizde geçici koruma altındaki Suri-
yeliler için harcanan bunca paradan sonra 
bugüne kadar uluslararası kaynaklardan 
bize ne gelmiştir diye sorarsanız onun da 
cevabını vereyim; yaklaşık 400 milyon do-
lar. Harcadığımız 6 milyar doları aştı, ama 
bize gelen 400 milyon dolar. Beklentileri-
mizin çok altında kaldı, ama buna rağmen 
biz yardım elimizi asla çekmeyeceğiz, insa-
ni yardıma devam edeceğiz. 

Geçenlerde Guterres buradaydı, birlikte 
Mardin’deki Midyat Kampına gittik. Ora-
da yine Suriye’den gelmiş olan kardeşleri-
mizle iftar yaptık. Kendisi konuşmasında, 
“Dünyanın hiçbir yerinde böyle organize 
bir kamp görmedim. Eğitimiyle, sağlığıy-
la, her şeyiyle mükemmel kamplarınız var. 
Dünyanın diğer yerlerinde böyle kamplar 
görmediğim için üzgünüm” dedi. Biz, bu 
hassasiyet içerisinde bunu sürdürüyoruz. 

Diğer yandan terörizmle mücadelede ay-
rım gözetilmemesi ve terörizmin herhan-
gi bir kültürel aidiyetle dini, etnik gruplar-
la ilişkiden dirilmemesi gerektiğine inanı-
yoruz. Her ülke, adı ister DEAŞ, ister El Ka-
ide, ister PKK, ister DHKP-C olsun terörist-
lere karşı bilgi paylaşımı dâhil etkin işbir-
liği yapmak mecburiyetindedir. Benim te-
röristim iyi, seninki kötü; böyle bir anlayış 
olamaz. Teröristlerin hepsi vahşidir, hep-
si kötüdür. Türkiye, Suriye ve DEAŞ bağla-
mında terör şüphesiyle 1300’den fazla ya-
bancıyı tutukladı ve sınır dışı etti. Terörle 
ilgili faaliyetlerinden şüphelenilen 14 bin-
den fazla insanın ülkeye girişi yasaklandı. 
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Türkiye bir yandan sınırları içindeki mil-
yonlarca Suriye vatandaşının yükünü 
omuzlarken, bir yandan da uzun kara sı-
nırı boyunca güvenliğini sağlamanın çaba-
sı içindedir. Bizim sadece Suriye sınırımız 
910 kilometre. Buranın güvenliğini sağla-
mak durumundasınız. Bu yöndeki çalış-
malarımız, bütün kurum ve kuruluşlarımı-
zın eşgüdümüyle devam edecektir. Bu mü-
cadelesinin başarısı için teröristlerin gel-
dikleri ülkelerin de üzerlerine düşeni yap-
ması gerekiyor. Bize kimse benim ülkem-
den böyle bir terörist geliyor dikkat edin 
demiyor, derse zaten biz anında tutukluyo-
ruz. DEAŞ’a potansiyel terörist akışı ancak 
bu şekilde durdurulabilir.

Mısır’daki Gelişmeleri Kaygıyla 
İzliyoruz

Değerli misafirler, 

Türkiye olarak, Mısır’daki kaygı verici ge-
lişmeleri de burada ifade etmek istiyorum. 
Hapisteki Cumhurbaşkanı Mursi başta ol-
mak üzere ülkedeki muhalif sesleri sus-
turmaya yönelik girişimlere son verilme-
si şarttır. Meşru siyasetin alanının daral-
tılması, her türlü muhalif sesin terör dam-
gası vurularak baskı altına alınması ülke-
de sadece istikrarsızlığın artmasına sebep 
olacaktır. Böylesi bir tablo, terör örgütleri-
nin zemin kazanmasından başka bir ama-
ca hizmet etmeyecektir. 9 tane âlimi be-
yinlerine kurşun sıkarak öldürenler, onla-
rı terörist olarak göstermenin senaryosu-
nu da kendileri hazırlıyorlar. Bizim Adli 
Tıbbımız, bu konuyla ilgili bir çalışma yap-
tılar ve gerçekten orada bu insanların, bu 
ilim erbabının acımasızca öldürüldükleri-

ni tevsik ettiler. Nitekim, son zamanlarda 
yaşanan bu hadiseler endişelerimizi maa-
lesef haklı çıkarıyor. 

Mısır halkı bizim kardeşimizdir, kadim 
dostlarımızdır. Bir dostun görevi, acı da 
olsa dostuna hakkı ve hakikati söylemek, 
samimiyetle, iyi niyetle doğru bildikleri-
ni ifade etmektir. Biz, Mısır halkının dos-
tu ve kardeşi olarak konuşuyoruz. Aynı şe-
kilde Yemen’deki gelişmeleri de yakından 
izliyoruz. Ülkenin bugün içinde bulundu-
ğu ve mezhepçi yaklaşımların ürünü olan 
durumdan üzüntü duyuyoruz. Yemen’deki 
sorunların çözümü siyasi diyalog yoluyla 
mümkündür. Gerek sorunun siyasi çözü-
mü, gerekse Yemenli kardeşlerimizin ih-
tiyaçlarının giderilmesi konusunda üzeri-
mize düşeni yapıyoruz ve tırlarla oraya da 
gıda ve giyecek yardımı gönderdik.

Hiç Kimse Mezhebinden Dolayı 
Ayrımcılığa Maruz Kalamaz

İslam dünyasında bir mezhep savaşı çı-
kartmak isteyenlere karşı hep birlikte akıl 
ile ahlak ile vicdan ve idrak ile mücade-
le etmek zorundayız. Sünni-Şii, kim olur-
sa olsun hiçbir kimse mezhebinden, et-
nik kökeninden yahut dininden dolayı ay-
rımcılığa ve haksızlığa maruz kalamaz. 
Libya’da akan kanın durması için Birleş-
miş Milletler’in öncülüğünde devam eden 
siyasi diyalog sürecinin tarafların mutaba-
katıyla bir an önce sonuçlandırılmasını di-
liyoruz. 

İsrail-Filistin ihtilafı, Ortadoğu’da barış 
ve istikrarın tesisini engelleyen sorunla-
rın başında geliyor. Filistin halkının kar-
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şı karşıya olduğu tarihi adaletsizlik bir an 
önce giderilmeli ve Filistin topraklarında-
ki işgal sonlandırılmalıdır. 1967 yılı önce-
si sınırlar içerisinde başkenti Doğu Kudüs 
olan bir Filistin devletinin kurulması ar-
tık ertelenemez bir ihtiyaç halini almıştır. 
Uluslararası toplumdan ve özellikle Birleş-
miş Milletler Güvenlik Konseyinden Filis-
tinli kardeşlerimizin onurlu özgürlük mü-
cadelesine gerekli desteği vermelerini bek-
liyoruz. 

Değerli dostlar, 

Türkiye olarak bütün Avrupa ülkeleriyle 
ilişkilerimizi daha ileriye götürmek, güç-
lendirmek ve zenginleştirmek arzusunda-
yız. Avrupa Birliği’yle tesis ettiğimiz çok 
yönlü ilişkilerin geliştirilmesi ve durgun-
luk içindeki müzakere sürecimizin can-
landırılması tüm tarafların çıkarınadır. 
Bu bakımdan yeni fasılların açılmasına ve 
üyelik sürecinin hızlandırılmasına büyük 
önem atfediyoruz.

Diğer yandan, Avrupa ve Amerika’da ırk-
çı ve Müslüman karşıtı tutumlarda gördü-
ğümüz artış eğilimi bizi derin bir endişe-
ye sevk ediyor. Avrupa ülkelerinin büyük 
bir bölümünde Müslüman toplulukların 
çoğunluğunu ya da önemli bir bölümünü 
Türkler oluşturuyor. Dolayısıyla Türkler 
İslamofobiden en çok etkilenen kesimle-
rin başında geliyor. Birçok Avrupa demok-
rasisinde artık açık bir tehlike haline gelen 
popülist aşırıcı sağcı partiler hepimiz için 
kaygı verici bir unsurdur. Bu gelişmelerin 
önüne geçebilmek için okullarda, Avrupa-
lı ve Amerikalı genç nesillere Türkler, İsla-
miyet, Müslümanlar ve göçmen topluluk-
lar hakkında objektif bilgiler verilmelidir. 

Bu sorunla birlikte mücadele etmemiz, or-
tak bir çaba sergilememiz gerekiyor. 

Osmanlı Ermenilerinin Birinci Dünya 
Savaşı’nın olağandışı koşullarında yaşa-
dıkları acıları paylaştığımızı çeşitli vesile-
lerle dünyaya ilan ettik. Türkiye 1915 olay-
ları konusunda yapılacak akademik çalış-
malara tüm arşiv belgelerini açarak her 
türlü desteği vermeye kararlıdır. Ortak ta-
rih komisyonu önerimiz geçerliliğini halen 
koruyor. Buna rağmen son dönemde yaşa-
nan gelişmeler konunun tarihi bir mesele 
olmaktan çıktığına, aşırı derecede siyasal-
laştığına işaret ediyor. Türkiye, kültürler, 
inançlar ve medeniyetler arasında uyum, 
huzur ve dostluk için büyük bir gayretle 
çalışmıştır, çalışmaya da devam edecektir. 

Burada son günlerdeki bir gelişmeyi özel-
likle sizlerle paylaşmak istiyorum. O da şu-
dur: Bu ay sonu itibariyle bir Çin seyaha-
tim söz konusu. Bu Çin seyahati öncesinde 
özellikle ülkemizdeki gelişmeler manidar-
dır. Bunu burada siz değerli diplomatları-
mızla bu akşam paylaşmak istiyorum. Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı ola-
rak, dünyanın her köşesinde bizim soydaş-
larımız var. Balkanlar’dan Orta Asya’ya, 
Kırım’dan Kuzey Afrika’ya kadar her böl-
gede bütün yaşanan hadiseler bizi doğru-
dan ilgilendiriyor. 

Bu çerçevede Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
Sincan Uygur Özerk Bölgesinde yaşayan 
kardeşlerimize baskı yapıldığı iddiaları ka-
muoyumuzda hassasiyetlere yol açtı. Bil-
hassa medyada dolaşan, önemli bir bölü-
mü de yalan veya yanlış olan görüntüler ve 
haberler bu duyarlılığı istismara açık hale 
getirdi. İstanbul’da küçük de olsa asla gör-
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mek istemediğimiz, asla tasvip etmediği-
miz hadiseler yaşandı. 

Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki; 
Türkiye tüm soydaşları ve kardeşleri gibi 
Çin’deki Uygur Türklerinin de sonuna ka-
dar yanındadır. Uygur Özerk Bölgesinde 
yaşayan kardeşlerimizle ilgili sıkıntıları en 
üst düzeyde dile getiriyoruz, getirmeye de-
vam edeceğiz. Dışişleri Bakanlığımız ko-
nuyla ilgili hassasiyetimizi Çin Halk Cum-
huriyeti Büyükelçisine iletti. Biz de inşal-
lah ay sonunda yapacağımız Çin ziyareti-
mizde meseleyi muhataplarımızın dikkati-
ne getireceğiz. 

İstanbul’da yaşanan provokatif olaylar ne 
bizim misafirperverliğimize yakışır, ne 
de Uygur kardeşlerimizin dertlerine der-
man olur. Bu konuda ülkemiz kamuoyu-
nu dikkatli olmaya çağırıyor, provokatör-
lerin oyununa gelinmemesini rica ediyo-
rum. Ülkemize iş için, gezmek için, yaşa-
mak için gelen Doğu Asyalı tüm misafirle-
rimizin can ve mal güvenliği bizim namu-
sumuzdur. Bu insanlara zarar veren her-
kes milletimizin en kadim töresi olan mi-
safirperverliğine ihanet etmiş demektir. 
Güvenlik güçlerimizin de bu konuda çok 
daha dikkatli, çok daha hassas olacakları-
na inanıyorum. 

Paralel Yapıyla Mücadelede 
Dostlarımızı Yanımızda Görmek 
İstiyoruz

Değerli dostlar, 

Yaklaşık 2 yıldır “Paralel devlet yapılan-
ması” diye adlandırdığımız, ulusal güven-

liğimizi tehdit eden örgütlerden birisiyle 
mücadele içindeyiz. Bu örgüt, 40 yıldır 
kendisini gizleyerek devletin kritik nokta-
larına sızmış, milletimizin iyi niyetini istis-
mar etmiş son derece karmaşık bir yapıdır. 
Devletin meşru hiyerarşisi dışında örgütle-
nen bu yapı, son yıllarda milli kurumları-
mıza çok ciddi zararlar vermiştir. 

Faaliyetlerini okul, dernek, vakıf gibi ku-
ruluşlar arkasına gizleyerek yürüten para-
lel yapı 2013 yılı sonunda Hükümeti hedef 
alan darbe girişimi sonrasında deşifre oldu. 
Büyük bir titizlikle devam eden idari ve hu-
kuki süreçler bu yapının gerçek yüzünün 
hem devletimiz, hem de milletimiz nezdin-
de görülmesini sağladı. Artık bu yapıyla il-
gili ve ilişkili kuruluş ve şahısların milleti-
mizin nazarında hiçbir itibarı ve meşrui-
yeti kalmadı. Bu yapının mensupları, gay-
rimeşru yöntemlerle elde ettikleri bilgileri 
çarpıtarak, dünyanın her yerinde ülkemiz 
aleyhinde bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. 
Avrupa’dan ta Amerika’ya kadar, Afrika ül-
kelerinin her birinde bunu yapıyorlar

Bu karanlık örgütle mücadelemizde siz 
dostlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. 
Artık Milli Güvenlik Siyaset Belgesi içeri-
sinde de bu örgüt yerini almıştır. İfade şu-
dur: Ulusal güvenliğimizi tehdit eden legal 
görünüm altındaki illegal örgütler. Paralel 
yapı, bu örgütlerden bir tanesidir. 

Dünyamız zor bir dönemden geçiyor. Sa-
vaşlar, terörizm, aşırı hareketler, etnik ve 
mezhebi çatışmalar, insan ve uyuşturucu 
kaçakçılığı, göç, ırkçılık, kadına yönelik 
şiddet, küresel ısınma, çevre kirlenmesi ve 
benzeri sorunlar küresel nitelik arz ediyor. 
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Küresel sorunlarla baş edebilmek için kü-
resel bir bakış açısına, stratejik vizyona ve 
siyasi kararlılığa ihtiyacımız var. 

Daha güzel, daha barışçıl, daha adil ve mü-
reffeh bir dünya kurmak elbette mümkün-
dür. Böyle bir dünya için mücadele etmek 
hepimizin ortak siyasi ve ahlaki görevidir. 

Bu arada Suudi Arabistan’ın eski Dışişleri 
Bakanı Suud el Faysal bu akşam vefat etti. 
Onu da bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. 
Allah’tan kendisine rahmet diliyorum. Bu 
duygularla bir kez daha teşrifleriniz için 
her birinize teşekkür ediyorum. 

Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Ra-
mazan Bayramını şimdiden kutluyor, tüm 
insanlık için, İslam dünyası için hayırlara 
vesile olmasını temenni ederken hepinize 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.  
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İş dünyasının kıymetli temsilcileri, değer-
li misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
kıymetli temsilciler, değerli misafirler, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. B-20 Türkiye 
Konferansının başarılı geçmesini, hayırla-
ra vesile olmasını diliyorum. 

Sözlerimin hemen başında bu sabah Mar-
din Dargeçit’te teröristlerin alçakça saldı-
rısı sonucu şehit olan 4 polisimize cenabı 
Allah’tan rahmet diliyorum, milletimizin 

başı sağ olsun diyorum. Biri emniyet ami-
ri, üçü polis memuru olan bu kardeşlerimi-
zin yakınlarına ve polis teşkilatımıza baş-
sağlığı dileklerimi tekrar ediyorum. 

1000 yıldır büyük mücadelelerle, şehitle-
rimizin ve gazilerimizin fedakârlıklarıyla 
yaşadığımız bu vatan uğrunda dökülen tek 
damla kan, akıtılan tek damla gözyaşı boşa 
gitmemiştir. İnşallah bugün de boşa gitme-
yecektir. Türkiye terörle ve teröristle mü-
cadelesini tek başına kalsa da sonuna ka-

Akdeniz’de Bizi Biz Yapan 
Değerler Boğulmaktadır

B-20 Türkiye Konferansı | Ankara | 3 Eylül 2015 
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dar sürdürecektir. Bazı ülkelerin, kendi çı-
karlarına göre terör örgütleri arasında ay-
rım yaparak kimine karşı mücadele eder-
ken, kimini de doğrudan veya dolaylı ola-
rak desteklemesini huzurlarınızda bir kez 
daha şiddetle kınıyorum. 

Terör ateşinin ilk olarak nerede alev alır-
sa alsın, sonunda mutlaka tüm dünyayı ya-
kıp kavuran bir felakete dönüşeceği asla 
unutulmamalıdır. Terörle mücadele konu-
sunda Batı başta olmak üzere tüm dünya-
yı hassas olmaya, işbirliği yapmaya davet 
ediyorum. 

Değerli misafirler, 

1999 yılında kurulan ve 2008 yılında lider-
ler seviyesine yükseltilen G-20 Platformu, 
bilhassa tüm dünyayı etkileyen küresel 
mali krizin atlatılmasında önemli bir rol 
oynamıştır. Bu yıl ülkemizin dönem baş-
kanlığını yaptığı G-20, artık küresel ekono-
mik politikaların belirlenmesinde en etki-
li diyalog mekanizmalarından biri haline 
gelmiş durumda. 

2008 yılından bu yana G-20 zirvelerine ka-
tılmış birisi olarak platformun kaydetti-
ği ilerlemeyi yakından görme imkânı bul-
dum. Bu platformu etkin kılan en önemli 
sebeplerden biri de; katılımcı ülke ve kuru-
luşların liderleriyle birlikte iş dünyası baş-
ta olmak üzere ekonomik ve sosyal tüm ta-
rafları biraraya getiriyor olmasıdır. Bu sü-
reçte yaptığım en önemli tespit; sadece tek 
tek ülkelerin çıkarlarının değil, küresel ih-
tiyaçların da göz önünde bulundurularak 
alınan kararların çok daha etkili, çok daha 
çözüme dönük olduğudur. 

G-20, Ekonomik İstikrar Dışında, 
Küresel Barışa Katkı Sağlamalı

Küresel sorunlara, küresel çözümler bu-
lunması gerekiyor. G-20 platformunda bu 
çerçevede her geçen yıl daha da güçlenen 
bir anlayış birliğinin oluştuğunu memnu-
niyetle görüyorum. Her ekonomik geliş-
menin ilgili ülkeyle birlikte tüm dünya-
yı da etkilediği bir dönemde, bu anlayış-
la birlikte hareket edilmesi çok daha bü-
yük önem taşıyor. Ülkelerin içine düştük-
leri sıkıntıları aşma yönündeki gayretle-
rinin güçlü bir işbirliğiyle desteklenmesi, 
yani birtakım oyunu şeklinde bunun ser-
gilenmesi, sorunların daha kolay aşılma-
sını sağlayacaktır. Örneğin Türkiye olarak 
biz, 2008 yılındaki küresel finans krizini 
bu yaklaşımla aldığımız önlemler sayesin-
de sınırlı bir kayıpla atlattık. 

Dünyanın yeni bir küresel ekonomik sı-
kıntının eşiğinde olduğu şu günlerde aynı 
yolu hep birlikte takip etmek mecburiye-
tindeyiz. G-20, işte bu ihtiyacı karşılayacak 
en önemli ekonomik işbirliği platformu 
olarak, önümüzdeki dönemde çok daha 
büyük görevler ifa etme potansiyeline sa-
hiptir. Tabii sadece bir ekonomik işbirliği 
zemini olarak işlemesi halinde G-20 arzu 
edilen etkiye sahip olamaz. G-20’nin aynı 
zamanda küresel barış ve istikrara da kat-
kı yapmasını sağlamak zorundayız. Çünkü 
küresel düzeyde barış, huzur, güven orta-
mı sağlanmadan ekonomik hedeflere ula-
şılabilmesi mümkün değildir. Bu vasfıyla 
G-20, aldığı kararlar ve sergilediği duruşla, 
dünyadaki her bir bireyin hayatına doğru-
dan etki etme gücüne sahiptir. G-20 lider-
leri olarak bu bilinçle hareket ediyoruz, et-
mek mecburiyetindeyiz. 
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Bu yapının en etkili ve en önemli unsurla-
rından olan B-20 açılım grubunun da, aynı 
anlayışla çalışmalarını sürdürdüğüne ina-
nıyorum. Siyasi liderlerin ve iş dünyası-
nın bu platformda gösterecekleri karşılıklı 
uyum ve işbirliği, küresel sorunların çözü-
münü kolaylaştıracaktır. Bunun için plat-
form mekanizmalarında geliştirilen poli-
tikaların ve gündeme getirilen önerilerin 
birbirlerini tamamlayıcı mahiyette olma-
sı şarttır. G-20 Platformunun en kapsayı-
cı açılım grubu olan B-20, bu yıl hem faali-
yet alanını genişleterek, hem de üye sayısı-
nı artırarak başarılı bir performans ortaya 
koydu. Dünya KOBİ Forumu, bölgesel isti-
şare toplantıları, zirveler ve diğer pek çok 
etkinlikle güçlendirilen B-20 Türkiye’nin, 
artık küresel iş dünyasının en önemli plat-
formlarından biri haline geldiğini düşünü-
yoruz ve buna da böyle inanıyoruz.

Bu çalışmalardaki katkısı için, B-20 
Türkiye’ye öncülük eden Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum.

Zor bir dönemden geçen küresel ekonomi-
nin, yeni ve tüm dünya için umut vaden 
bir gelişme düzeyine bir an önce ulaşması-
nı samimiyetle arzu ediyoruz.

Kasım ayında Antalya’da düzenlenecek 
G-20 Zirvesinde liderlere sunulacak öne-
rilerin somutlaştırılacağı B-20 Türkiye 
Konferansı’nın gündemindeki konuların 
hayata geçirilmesi için önümüzdeki yıllar-
da da çaba göstermeyi sürdüreceğiz.

Özellikle ilk defa bu yıl gündeme getirdiği-
miz, az önce değerli Başbakan Yardımcımı-

zın da ifade ettiği gibi, KOBİ’lerle ilgili ge-
lişmeleri çok yakından takip edeceğimizin 
bilinmesini istiyoruz. 

Küresel Ekonomideki 
Kırılganlığın Devam Etmesi 
Büyük Sorun

Değerli misafirler, 

G-20’nin en önemli hedefi, tabi ki güçlü, 
dengeli ve sürdürülebilir bir küresel bü-
yümenin sağlanmasıdır. Küresel ekono-
mideki kırılganlığın devam ediyor olma-
sı, bu konudaki en önemli sorundur. Ya-
şanan krizin gerisinde yapısal değişimle-
rin de rolü olduğunu biliyoruz. Yaşanan 
krizin fırsata dönüştürülmesi ve değişim 
için yeni imkânların oluşturulmasına vesi-
le olması mümkündür. Bilhassa gelişmek-
te olan ülkeler ve Asya Bölgesi bu bakım-
dan tarihi bir fırsatla karşı karşıyadır. Açık 
söylüyorum, bugün Pekin-İstanbul hattı-
nı dikkate almayan hiçbir ekonomik, siya-
si, sosyal, kültürel projenin başarıya ulaş-
ma şansı yoktur. Bilhassa önümüzdeki 10 
yılda ulaşımda, enerjide, ticarette ve di-
ğer alanlarda yaşanacak değişimin mer-
kezinde bu hat bulunacaktır. Londra’dan 
başlayıp Pekin’e kadar uzanan tarihi İpek 
Yolu’nun canlandırılması mahiyetindeki 
demir yolu projesini önümüzdeki yeni dö-
nemin sembolü olarak kabul ediyoruz. Ha-
len hizmette olan Marmaray ve Boğaz’da 
inşa edilen 3’üncü köprünün üzerinde-
ki demir yolu hattı, bu muazzam projenin 
iki kıtayı birleştiren unsurlarıdır. Bununla 
birlikte, büyümenin sadece rakamlardan 
ibaret görünmesi eksik, hatta yanlış bir an-
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layıştır. Dünyanın tamamını ve toplumla-
rın her kesimini içine almayan bir büyü-
me, beraberinde sosyal dengesizlikleri ve 
huzursuzlukları getirecektir. 

2008 krizinin ardından yükselen işsizliğin 
ve artan eşitsizliğin çaresi, kapsayıcı büyü-
medir. Kapsayıcılık olarak ifade ettiğimiz 
yaklaşım, ekonomik ve sosyal yapıda hiçbir 
kesimin dışarıda bırakılmamasını öngörü-
yor. Bu bakımdan, kadınların ve gençlerin 
işgücüne katılımına büyük önem veriyoruz. 
Dönem Başkanlığımız sırasında, kadınların 
ekonomiye katılımlarını teşvik etmek ama-
cıyla, Kadın-20’yi oluşturarak mevcut açı-
lım grupların daha da güçlendirdik. Kadın-
20’nin resmi açılış toplantısını 6 Ekim’de 
Ankara’da gerçekleştiriyoruz. 

Toplumların en dinamik kesimi olan genç-
ler arasındaki işsizliği azaltmak da bir di-
ğer önemli hedefimizdir. Genç işsizliği-
nin 2025 yılına kadar yüzde 15 azaltılması 
G-20 hedefi olarak kabul edildi. Aynı şek-
lide KOBİ’leri, G-20 gündemine almamı-
zın ve İstanbul’da Dünya KOBİ Forumu’nu 
oluşturmamızın en önemli sebeplerinden 
biri de budur.

Yine Afrika başta olmak üzere, dünyanın 
her bölgesinde çok ciddi büyüme hızla-
rına ulaşan ülkeler olduğunu görüyoruz. 
Bu ülkelerin küresel ekonomiye entegras-
yonunun sağlanması hepimiz için fayda-
lıdır. Türkiye, bilhassa Avrupa Birliği üye-
liği sürecinde Gümrük Birliği’nin tesisin-
den itibaren küresel rekabete uyum konu-
sunda başarılı bir örnektir. Düşük gelirli 
ve gelişmekte olan ülkelerin de ekonomi-
lerindeki kırılganlığı azaltmak için benzer 

bir yöntem izlemeleri gerekiyor. Bu konu-
da dünya ekonomisinin neredeyse yüzde 
85’ine yakınını temsil eden G-20’ye önem-
li sorumluluklar düşüyor. Bunun için bazı 
düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelerle 
G-20 finans bakanlarını biraraya getirdik. 
Çok geniş bir temsil zemini olan bu diya-
logun güçlendirilmesi tüm dünyanın hay-
rına olacaktır. 

B-20’nin de kadınların ve gençlerin iş ha-
yatında daha etkin şekilde yer alması başta 
olmak üzere, kapsayıcılık konusunu gün-
demine almış olmasından doğrusu mem-
nuniyet duyuyoruz. 

Türkiye’nin Yatırımcıya Kapısı 
Sonuna Kadar Açıktır

Liderler Zirvesine bu çerçevede getireceği-
niz önerileri Türkiye olarak biz de destekli-
yoruz. B-20’ye üye küresel şirket sayısının 
Dönem Başkanlığımız sırasında 300’den 
700’e yükselmiş olmasını da kapsayıcılık 
bakımından anlamlı görüyorum.

Bugün bu salonda gerçekten çok sayıda 
ulusal ve uluslararası liderlerin, iş dünya-
sındaki liderlerin bulunmuş olması biz-
ler için memnuniyet vericidir. Şunu açık-
ça ifade etmek isterim ki; sizlere ülkemizin 
yatırımlar noktasında kapısı sonuna ka-
dar açıktır. Türkiye olarak her türlü güven-
li liman olma anlayışımızla kapımızı açtık, 
her türlü desteği de vermeye hazırız. 

Değerli misafirler, 

Güçlü, dengeli ve sürdürülebilir ve kapsa-
yıcı küresel büyümenin önemli ayakların-
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dan biri de, altyapı yatırımlarının artırıl-
masıdır. Dünyada 2030 yılına kadar 70 tril-
yon dolarlık altyapı yatırımı ihtiyacı oldu-
ğu ifade ediliyor. Gelişmekte olan ülkelerin 
kalkınma hedeflerine ulaşabilmeleri için 
yılda 1,5 trilyon dolarlık altyapı yatırımı-
na ihtiyaçları bulunuyor. Tabii bu bir tes-
pittir, ne kadar gerçekleşir-gerçekleşmez, 
ayrı bir konu. Sadece enerji alanında yarı-
dan fazlası Sahra Altı Afrika’da olmak üze-
re dünya genelinde 1 milyar 100 milyon 
insanın elektrikten mahrum yaşadığını ha-
tırlatmak isterim. Küresel altyapı yatırım-
larının gerçekleştirilebilmesi için kamu ile 
özel sektörün işbirliği yapması şarttır. Et-
kin bir işbirliği olmadan tek başına kamu-
nun bu yatırımların finansmanını karşıla-
yabilmesi mümkün değildir. Beklentilerin 
yüksek, imkânların sınırlı olduğu bir sis-
temde altyapı sorunlarının üstesinden baş-
ka türlü gelinemez. Başbakanı olduğum ilk 
hükümet göreve geldiğinde enerji nokta-
sında altyapıdan büyük ölçüde mahrum 
bir ülke konumundaydık. Özelleştirmeyle 
birlikte attığımız adımlarla altyapıyı sürat-
le çözüme kavuşturduk ve o bizim için çok 
ciddi bir sıçrama süreci oldu. 

Aynı şekilde yollar konusunda, 79 sene-
de 6100 kilometre bölünmüş yolu olan bir 
Türkiye idi, ama 12 senede biz buna 17 
bin kilometre bölünmüş yol ilave etmek 
suretiyle yatırımcının, girişimcinin özel-
likle ürünlerini uluslararası piyasaya sür-
me imkânını sağladık. 26 tane havalima-
nına sahip olan bir Türkiye vardı, ama şu 
anda 55 havalimanına sahip bir Türkiye 
var. Bunlar 12 yılda gerçekleşen yatırım-
lardı. Tüm bu gelişmeler tabii ki dünyada-
ki tüm iş adamlarının Türkiye’ye olan il-

gisini, alakasını ciddi miktarda artırmış-
tır. Kamu-özel sektör ortaklığı modeliyle 
başlattığımız yatırım bedeli 12 milyar do-
lar olan yeni İstanbul Havalimanı, 4,5 mil-
yar dolar olan Boğaz’a 3. köprü, 1,3 mil-
yar dolar olan Avrasya Tüneli, 9 milyar do-
lar olan İstanbul-İzmir Otoyolu, yine yatı-
rım bedelleri 7 milyar doları bulan 17 şe-
hir hastanesi gibi pek çok proje planlandı-
ğı şekilde hızla devam ediyor.

Ekonominin En Önemli Tehdidi 
Terördür

G-20 olarak, yatırım konusunu öncelikleri-
miz arasına alarak üye ülkelerden yatırım 
stratejileri hazırlamalarını hep talep ettik. 
Mevcut finansman kaynaklarının doğru 
ve güvenilir mekanizmalarla büyüme ve 
istihdam sağlayacak projelere yönlendi-
rilmesini sağlamalıyız. Bu çerçevede İsla-
mi finans gibi alternatif araçlarının da göz 
önünde bulundurulması yararlı olacaktır 
diye düşünüyorum. 

Enerji yatırımları konusunda Afrikalı 
enerji bakanları ile G-20 enerji bakanları 
ve özel sektör temsilcilerini buluşturacak 
konferansı 1 Eylül’de gerçekleştirdik. 

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda 
Birleşmiş Milletler çatısı altında devam eden 
süreç G-20 tarafından da destekleniyor. 

Ekonomik sorunların siyasi ve jeopolitik 
meselelerden ayrı düşünülmesi mümkün 
değildir. Bu bakımdan G-20 aynı zamanda 
küresel siyasi sorunların da tartışma ve çö-
züm üretme platformudur. 
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Antalya Zirvesinde liderler olarak, tüm bu 
hususlarda dünyaya güçlü mesajlar vere-
ceğimize inanıyorum. 2008’den bu yana 
edindiğimiz tecrübeler ışığında Antalya 
Zirvesi herhalde bu zirvelerin taçlandı-
rıldığı bir zirve olacaktır, hazırlıklarımızı 
buna göre yapıyoruz.

Değerli misafirler, 

Bu vesileyle tüm dünyayı ilgilendiren bir-
kaç hususa ilişkin görüşlerimi sizlerle pay-
laşmak istiyorum. Zira dünyanın güçlü fir-
malarının şu anda temsilcileri, liderleri 
burada, ülkemizin aynı şekilde bu nokta-
daki temsilcileri aramızda. Fakat şunu bil-
memiz gerekiyor ki, ekonominin en önem-
li tehdidi terördür ve bu konuya değinme-
den geçmemiz mümkün değil. Öyle zanne-
diyorum ki Antalya G-20 Zirvesinin de ça-
lıştaylarında, çalışma yemeğinde en önem-
li gündemimizi bunlar oluşturacaktır.

Küresel terör, sadece Ortadoğu bölgesinin 
değil, dünyanın tamamının huzuru ve re-
fahını tehdit eden ve giderek büyüyen bir 
sorun olarak varlığını sürdürüyor. Ülke-
mizin güney sınırlarından başlayarak, Su-
riye ve Irak’la birlikte pek çok ülkeyi ade-
ta ateşten bir gömlek gibi yakan bu sorun 
karşısında Batılı ülkelerin gerekli duyarlı-
lığı göstermediğini, üzüntüyle ifade etmek 
durumundayım. Dünyanın en kadim me-
deniyetlerine beşiklik eden Akdeniz’i mül-
teciler için bir mezara dönüştüren Avrupa 
ülkeleri, hayatını kaybeden her mültecinin 
vebaline ortaktır. 

Akdeniz’de Boğulan Sadece 
Mülteciler Değildir, Boğulan 
İnsanlığımızdır 

Akdeniz’de mültecileri taşıyan bir bottan 
düşürek boğulan 3 yaşındaki bir yavru bi-
zim sahillerimize vuruyor ve bu yavrunun 
hesabını tüm insanlık vermeyecek mi? Bir-
çok savaşlarda hatırlayın; mazotların içeri-
sinde çırpınan o hayvanları vesaire farklı 
bir şekilde ananlar, acaba bu 3 yaşındaki 
yavruyu, onun ağabeyini, annesini, babası-
nı acaba hatırlamayacak mı, bunun hesabı-
nı neyle verecekler?

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tesis edi-
len küresel güvenlik sistemi işlemiyor. Bu 
sistemin en önemli unsuru olan Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi, daima üyesi 
olan beş ülkenin çıkarları dışında hiçbir 
konuya, hiçbir soruna eğilmeyen bir yapı 
haline dönüşmüştür. İşte bunun için biz 
“Dünya 5’ten büyüktür” diyoruz. 196 ülke-
nin kaderi, bu 5 daimi ülkenin birinin iki 
dudağı arasına mahkûm edilemez. Öyleyse 
bunları birilerinin söylemesi lazım. Bunla-
rı Erdoğan söylediği için dünya medyası 
tarafından her zaman kötü olarak lanse 
ediliyor. Varın kötü lanse edin, ben hakkı 
hayatım boyunca söylemeye devam edece-
ğim. Eğer bizler inandığımız doğruları söy-
lemeyecek olursak, o zaman bu noktada 
hiçbir zaman hak hakim olmayacak, zalim-
ler dünyada hakim olacaktır. Bu itirazımız, 
bizimle birlikte dünyadaki tüm az gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerin aslında ortak 
sesidir. Bu sese daha fazla kulak tıkanması, 
bu itirazın daha fazla duymazdan gelinme-
si mümkün değildir. 
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Mazlumu değil, zalimi kollayan küresel 
güvenlik sisteminin insanlığa güven ver-
meyen mevcut yapısının sürdürülebilirli-
ği kalmamıştır. Batı merkezli dünyanın ge-
ride kaldığını, artık çok merkezli bir dün-
yanın ortaya çıktığını hep birlikte kabul 
etmek mecburiyetindeyiz. Avrupa ülkele-
ri başta olmak üzere Batı’ya yönelik mül-
teci ve göçmen akını, işte bu gerçeğin ka-
bul edilip, ona uygun yapısal dönüşümle-
rin hayata geçirilmemesinden kaynakla-
nıyor. Akdeniz’in doğu kıyılarından botla-
ra, köhne teknelere, hurda gemilere binen 
Avrupa’ya yönelen insanlar aslında sadece 
huzuru, refahı veya yaşama imkânı arıyor.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra temel in-
san hakları ve özgürlüklerin kriterleri-
ni belirleyen, onların sembolü haline dö-
nüşen Batı ülkeleri, bugün aynı değerlere 
maalesef sırtlarını dönmüş durumdalar. 
Akdeniz’de boğulan sadece mülteciler de-
ğildir, Akdeniz’de boğulan insanlığımızdır. 
Akdeniz’de bizi, biz yapan değerler boğul-
maktadır. Avrupa kapılarında kaderleri-
ne terk edilen, hatta kasten gemileri, botla-
rı batırılarak ölüme gönderilen, sınırlarda 
insanlık dışı muamelelere tabii tutulan her 
mülteci, bu gerçeğin acı birer temsilcisidir. 

Huzura ve refaha kavuşmak isterken 
Akdeniz’de, Ege’de boğularak ölen ve ce-
setleri kıyılarımıza vuran erkek, kadın, ço-
cuk, yaşlı, genç, her insan için bizim yü-
reğimizde derin bir yara açılıyor. Ama bu 
insanları, Akdeniz’de, Ege’de ölüme terk 
edenlerden en küçük bir pişmanlık, vic-
dan azabı emaresi görmedik, duymadık. 
Merhametini yitirmiş bir dünya sistemi, 
insanlığın hiçbir derdine derman olamaz. 

Biz, sınırlarımıza gelenlerin nitelikleri-
ne, kökenlerine, inançlarına, imkânlarına 
asla bakmıyoruz. Başbakanlığım dönemin-
de şunu söyledim: Biz açık kapı politika-
sıyla Suriye’den, Irak’tan kim gelirse gel-
sin hepsini alacağız dedik. Niye? O bomba-
lardan kaçan insanları, ölümden kaçan in-
sanları ölüme terk edemezdik, o bombala-
ra mahkûm edemezdik ve şu anda 2 milyo-
nu aşkın insan bizim ülkemizde. 

Mülteci Yükünün Tamamen 
Üzerimize Bindirilmesi 
Hakkaniyetli Değil

Biz insanız, insan olduğumuza göre insa-
na aynı şefkatle, aynı merhametle yaklaşa-
cağız. Çünkü bizim için onlar insandır, yani 
yaratılmışların en şereflisidir. Kimi Avru-
pa ülkelerinin mültecileri niteliklerine göre 
tasnif ederek bir kısmını kabul etme teşeb-
büsünü kesinlikle insani bulmuyorum. Tas-
nif edelim, eee şu şu şu ölçülere uyuyorsa 
alalım; bu ne demek ya? Bunlar torna mah-
sulü değil ya, bunlar insan. Öyleyse insan 
olduğu için değer verip ayırt etmeden alaca-
ğız. Türkiye olarak, Ezidi’sini de, Sünni’sini 
de, Şii’sini de, Kürt’ünü de, Türk’ünü de, 
Arap’ını da aldık. Hepsi içimizde, reddetme-
dik, her türlü desteği kendilerine veriyoruz. 
Türkiye, Suriye ve Irak’ta devam eden iç ka-
rışıklıklardan kaçan bunca insanı yıllardır 
sınırları içinde misafir ediyor. Bunların 275 
bini tüm ihtiyaçları karşılanarak kamplar-
da, kalanı da kendi imkânlarıyla ve vatan-
daşlarımızın destekleriyle, sivil toplum ku-
ruluşlarımızın destekleriyle ülkemizin için-
de değişik vilayetlerde muhtelif yerlerde 
ikamet ediyor. 
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Türkiye’ye göre imkânları katbekat faz-
la olan Avrupa ülkelerinin tamamının ka-
bul ettiği mülteci sayısı nedir biliyor mu-
sunuz? 200 bin civarında. Bakınız, biz 2 
milyonu aşkın mülteciyi misafir ediyoruz, 
Avrupa’nın tamamında  bu sayı ne yazık ki 
200 bin. Avrupa kıtaya yakın zamanda ge-
len 20 bin mülteciyi, 28 ülke arasında nasıl 
dağıtacağının tartışmasını yapıyor. Türki-
ye gerektiğinde bir hafta içinde 20 bin kişi-
lik kamp kurabiliyorken, Avrupa’ya giden 
mülteciler gerçekten çok kötü şartlarda ba-
rınmaya çalışıyor. 

Kapısına dayanan mültecilere bile taham-
mül edemeyen Batının, Irak’a, Suriye, 
Libya’ya özgürlük, barış ve refah götürmek 
için çalıştığı iddiası inandırıcılığını kaybe-
diyor. 

Orada yapılan ne biliyor musunuz? Onu 
da açık söylüyorum; Libya’da petrol var, 
Irak’ta petrol var, oradaki petrol kuyu-
larına el koyalım. Şu anda öyle değil mi? 
Irak’ın petrol kuyularının yüzde 80’i Batı-
nın elinde. Batı, Irak’da petrolün kayma-
ğını alıyor, yüzde 20’sini de “l sen kullan’ 
diyor. Aynı şey Libya için geçerli. Bütün bu 
gerçekler ortadayken, dünyadaki bu yapı 
kabul edilebilir bir yapı değildir. 

Biz, bütün bu insanlara yardımcı olmaktan 
hiçbir zaman şikâyetçi olmadık, olmayaca-
ğız. Ülkemize gelen misafirlerimiz için bu-
güne kadar 6,5 milyar dolar harcama yap-
tık. Elbette bu insanlar huzura ve güvene 
kavuşana kadar elimizden gelen her türlü 
yardımı, her türlü gayreti göstermeye de-
vam edeceğiz. Ama tüm dünyanın ortak 
sorunu olan bir hususta yükün tamamının 

üzerimize bindirilmesini de hakkaniyete 
uygun bulmuyoruz. 

Bölgede durum normale döndüğünde Tür-
kiye insani ve ahlaki tüm görevlerini yeri-
ne getirmiş olmanın huzurunu yaşarken, 
diğer ülkelere aynı nazarla bakılacağını 
biz hiç sanmıyoruz.

Buradan bir kez daha Avrupa başta ol-
mak üzere, gelişmiş ülkeleri her geçen gün 
daha da tırmanan insani dramlar karşısın-
da daha duyarlı olmaya davet ediyorum. 
Özellikle dünya medyasını bu konuda ta-
raflı değil, tarafsız ve duyarlı olmaya davet 
ediyorum. 

Bu düşüncelerle bir kez daha B-20 Türki-
ye Konferansı’nın başarılı geçmesini dili-
yor, toplantının düzenlenmesinde emeği 
geçenleri özellikle kutluyorum. Daha mü-
reffeh, daha güvenli, daha huzurlu, daha 
adil bir dünya için çalışan, katkı veren, 
fedakârlık yapan herkese şükranlarımı su-
nuyorum.

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Yurt içinden ve yurt dışından sempozyu-
mumuza katılan değerli misafirler, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor, 3. Uluslararası Om-
budsmanlık Sempozyumu’nun başarılı 
geçmesini diliyorum. 

Her yıl düzenli olarak yapılmaya başlanan 
bu önemli sempozyum için Türkiye Kamu 
Denetçiliği Kurumu’na, Kamu Başdenet-

çimize ve çalışma arkadaşlarına huzurla-
rınızda teşekkür ediyorum. Sempozyuma 
katkı verecek yurt içinden ve yurt dışın-
dan gelen tüm değerli katılımcılara şimdi-
den şükranlarımı sunuyorum. 

Bilindiği gibi, kamu denetçiliği uygulama-
sı ülkemizde 3 yılı bulan bir geçmişe ulaştı. 
İdareyle vatandaş arasında yeni ve önem-
li bir köprü mahiyetindeki bu kurumu ve 

Çatışmaların Suçlusu Olarak 
Bizi Gösterenler Terörün En 

Büyük Destekçisidir

3. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu | Ankara | 16 Eylül 2015 
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bütün bu çalışmaların değerlendirilmesi, 
geliştirilmesi, güçlendirilmesi konusunda 
atılan her adımı, doğrusu çok çok önem-
li görüyorum. 2013 yılı başından bu yılın 
Temmuz ayı sonuna kadar, az önce de ifa-
de edildiği gibi, kuruma gelen başvuru sa-
yısı gerçekten bir ciddiyet ifade ediyor, 17 
bin 321. İdarenin, kurumun tavsiye karar-
larına uyma düzeyi de geçtiğimiz yıl yüzde 
38 gibi dikkate değer bir oranı buldu. Ge-
rek başvuru sayısı, gerekse idarenin bunla-
ra uyma oranları konusunda kat edilecek 
çok mesafe olduğu açıktır. 

Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan 
beklentimiz, vatandaşlarımız için bir çeşit 
adeta hacet kapısı işlevi görmesidir. Vatan-
daşımızın idareyle olan derdini, sıkıntısını, 
bunları anlatabilmek için, maruz kaldığı-
na inandığı haksızlığa çare bulmak için ak-
lına ilk gelen yer bu kurum olmalıdır. İlgili 
kamu kuruluşları da buradan gelen tavsi-
ye kararlarını yine ifade edildiği gibi, hak-
kaniyete ve hukuka uygunluğuna olan iti-
matlarından dolayı mümkün olan en yük-
sek oranda uygular hale gelmelidir, işte o 
zaman bu kurum misyonunu tam anlamıy-
la yerine getirmeye başlamış olacaktır. 

Devlet Geleneğimiz, ‘İnsanı Yaşat 
ki Devlet Yaşasın’ İlkesi Üzerine 
İnşa Edildi

Bizim devlet geleneğimiz, özellikle de Şeyh 
Edebali’den bu yana “İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın” gibi tüm dünyaya örnek olarak bir 
ilkenin üzerine bina edilmiştir. Kamu de-
netçiliği uygulaması işte bu geleneğin ete 
kemiğe bürünmesinin, yeni bir anlayışla 
hayata geçirilmesinin adıdır. 

Bugüne kadar çeşitli defalar ifade ettim, bu-
rada bir kez daha tekrarlamak istiyorum: 
Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu, diğer 
adıyla ombudsmanlık uygulaması bizim 
yeni keşfettiğimiz veya dışarıdan uyarlama 
yoluyla ihdas ettiğimiz bir yapı değildir, bu 
gerçeği de tespit etmemiz lazım. Bu uygu-
lamanın özü, esası, temeli bizim tarihimiz-
de zaten vardır. Osmanlı’da ve Selçuklu’da 
devletin vatandaşının şikâyetlerine, talep-
lerine kulak vermesi için çeşitli isimler al-
tında pek çok mekanizma oluşturulmuş ve 
çalıştırılmıştır. Çok büyük bir coğrafyada 
hüküm süren bu devletlerin asırlar boyun-
ca ayakta kalması, vatandaşlarıyla kurduk-
ları bu sağlıklı ve güçlü ilişki sayesinde-
dir. Aynı şekilde bizim inancımızda da kul 
hakkına, adalete, merhamete olan güçlü 
vurgu, devletle birey arasındaki ilişkinin 
özünü oluşturmaktadır. Tıpkı vakıf mües-
sesi gibi ombudsmanlık da, diğer ülkelerin 
bizim tarihimizdeki uygulamalardan ör-
nek olarak oluşturup geliştirdikleri bir ku-
rumdur. Biz, uzun bir aradan sonra bu an-
layışı yeniden kurumsal bir kimlikle ihdas 
etmiş olduk. Bu süreçte emeği olan, katkısı 
bulunan herkese ülkem ve milletim adına 
teşekkür ediyorum. 

Değerli misafirler,

Türkiye, 2003 yılı başından bu yana her 
alanda olduğu gibi, demokrasi, temel hak 
ve özgürlükler alanlarında da tarihi önem-
de ilerlemeler kaydetti, bu çerçevede pek 
çok anayasa değişikliği yapıldı, temel yasa-
lar baştan sona yenilendi. Bize göre devlet-
le vatandaş arasındaki ilişki kanallarının 
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çokluğu, çeşitliliği, etkinliği ve yaygınlığı 
sağlıklı bir işleyişin işaretidir. 

Bugün, Cumhurbaşkanlığı, Meclis, Başba-
kanlık, bakanlıklar, belediyeler başta ol-
mak üzere, tüm kurumlarda vatandaşımı-
zın taleplerini doğrudan iletebildiği ve çö-
züm yolları arayabildiği uygulamalar var. 
Bilgi Edime Kanunu ile bu çalışmalar yasal 
bir zemine de kavuşmuş bulunuyor. Bilhas-
sa Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık’taki 
iletişim merkezleriyle, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi üyeleri, diğer kurumlarla vatan-
daşlarımız arasında aracılık yapan, onlar 
adına talepleri takip eden bir işleve de sa-
hiptir. Aynı zamanda bu süreç içerisinde 
şimdi her köy, mahalledeki muhtarlarımız-
la ta Cumhurbaşkanlığı makamına kadar 
yine iletişimi, halkın taleplerini takip eden 
kurumlar da oluşturulmuş bulunuyor. 

Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu, ba-
ğımsız bir yapı ve uzmanlık kurulu-
şu olarak daha ileri bir adım mahiyetin-
de hayata geçirildi. Aynı şeklide Anayasa 
Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı da, 
bir başka alanda yargı sürecindeki hak ara-
ma çabaları için yeni bir imkân olarak sis-
temdeki yerini aldı. Temel kanunlarda ya-
pılan değişiklikler de hep bu amaca yöne-
liktir. Türkiye bu şekilde demokrasi ve kal-
kınma alanında tarihi bir dönüşümü ger-
çekleştirirken, aynı zamanda bölgesel ve 
küresel sorunlar konusunda da insani, il-
keli, kararlı bir duruş sergiledi. Daha ile-
ri bir demokrasinin gerçekleştirilebilme-
si için bizim bunlara ihtiyacımız vardı ve 
onun için de bu adımları attık, atıyoruz. 

Mültecilere Yönelik Tavrımız, 
İnsana Verdiğimiz Değerin 
Göstergesidir

Mülteci sorunu karşısındaki tavrımız bu-
nun son örneğidir. Bugün Avrupa Birliği, 
28 üye ülkesiyle sadece 400 bin civarında 
bir mülteciye kapalarını açarken, biz Tür-
kiye olarak 2011 yılından bu yana Irak 
ve Suriye’den gelen 2 milyonu aşkın kişi-
yi şu anda misafir etmiş bulunuyoruz. Üs-
telik Türkiye mülteci sorununa ilave ola-
rak bir de terörle mücadele ediyor. Biz bir 
açık kapı politikası uyguluyoruz. Sınır-
larımızı kapamak suretiyle veya onların 
Akdeniz’de, Ege’de boğulmasını seyrede-
rek değil, sınırlarımıza dayanan insanların 
buraya keyfi şekilde veya bize tehdit olarak 
değil, canlarını ve geleceklerini kurtarmak 
için geldiklerini biliyoruz. 

Bazı Batılı ülkelerin, “Hristiyan köklerini 
zedeleyecek bu akıma müsaade etmeye-
lim, Hristiyanlar dışındakileri almayalım” 
şeklindeki yaklaşımı kabul edilebilir bir 
durum değildir. Biz, insana insan olarak 
bakıyoruz, inancıyla bakmıyoruz ve bak-
mayacağız da. Mazluma ve mağdura kapı-
mızı açarız. 

Kudüs’te Mescid-i Aksa’da yapılanları gö-
rüyorsunuz. Burada maalesef İsrail’in as-
kerleri ve polisinin, 3 semavi dinin, Müslü-
manlık, Hıristiyanlık ve Museviliğin kutsal 
kabul ettiği Mescid-i Aksa’daki uygulama-
sı asla kabul edilebilir bir durum değildir. 
Kapıları kırararak içeride mukaddes kita-
bımızı yerlere atmak, onları yakmak sure-
tiyle yaptıkları kabul edilebilir bir şey de-
ğildir. Türkiye, ülkemizde tam aksine fark-
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lı inançların mabetlerini ihya ederken, hat-
ta hatta inşa ederken, bu tür nahoş olaylar-
la karşılaşmak bizleri ciddi manada rahat-
sız etmektedir. Bunun, küresel bazı olum-
suz gelişmeleri de tetikleyeceğinden endi-
şe ediyorum. 

Burada bir hususu, mülteci sorunu nok-
tasında ifade etmem lazım. Avrupa’daki 
dostlarımız bir defa şundan emin olması 
lazım: Sınırlarına gelen insanların nihai 
hedefi onların ülkeleri değildir, biz bunu 
görüyoruz. Bu insanlar aslında kendi va-
tanlarına, kendi ülkelerine kavuşmak is-
tiyorlar, ama kendi ülkeleri onlar için ya-
şanması mümkün olmayan bir hale gelmiş 
durumda. Mülteci sorununun çözümü, ka-
pıları bu insanlara kapatmaktan, sınırla-
ra tel örgüler, duvarlar çekmekten geçmi-
yor. Asıl çözüm, bu insanların geldikleri 
yerlerdeki, kendi ülkelerindeki çatışmala-
rın bir an önce durmasını, halkın sesine 
ve taleplerine kulak verecek yönetimlerin 
iş başına gelmesini sağlamaktır. İşte o za-
man bu insanların ne bizim sınırlarımıza, 
ne de Avrupa ülkelerinin kapılarına dayan-
ması için bir sebep kalmayacaktır. Mülteci 
sorununun gerisindeki asıl sebebi görme-
den ve buna uygun çözümler üretmeden 
atılacak her adım, insanlığın vicdanını ya-
ralayan yeni görüntüler ortaya çıkarmanın 
ötesine geçemez. 

Bazı Ülkelerin, Esad’a Silah 
Vermesi Ombudsmanlık Bir 
Vakadır

Az önce ifade ettim; Akdeniz’de, Ege’de 
çaresizliğin zorlamasıyla yapılan yolcu-

luklarda hayatlarını kaybeden çocukların, 
kadınların, erkeklerin cesetlerinin kıyılara 
vurmasını seyretmeye daha fazla devam 
edemeyiz. Suriye’deki sorunun rejim soru-
nu, rejimin halkına zulmü sorunu olduğu 
açıkça ortadayken, meseleye hala uluslara-
rası güç dengeleri ve siyasi hesapları zavi-
yesinden bakmak vicdanları kurutur. Hala 
bazı ülkeler, Suriye’ye uçaklar gönderiyor, 
yardımlar devam ediyor. Ama Tayyip Erdo-
ğan bunu dillendirdiği zaman Türkiye’nin 
büyükelçisini çağırmak suretiyle, “Niçin 
bunlar söylenir?” diyor. Bunu sizin yet-
kilileriniz söylüyor, ben söylemiyorum. 
Yetkilileriniz diyor ki, “Biz Esad’ın arka-
sındayız.” Ve uçaklar gönderiliyor, silahlar 
gönderiliyor, parasal destekler veriliyor; 
bunların hepsi bizim tespitimizdir. Açıkça 
kendileri de bunları zaten ifade ediyor, hat-
ta hatta uluslararası toplantılarda da bunu 
söylüyorlar. Aslında yaşanan bu olaylar 
ombudsmanlık vakalardır. 

Türkiye’nin Suriye ile ilgili söylediği her 
şey en başından beri doğru çıkmasına 
rağmen, sorunun çözümüne yönelik cid-
di adımlar maalesef hala atılamadı. Çün-
kü buradaki 2 milyon insan İran’a gitmi-
yor, 2 milyon insan Rusya’ya gitmiyor, 2 
milyon insan benim ülkeme geliyor ve bu-
nun bedelini biz ödüyoruz. Şu ana kadar 
sığınmacılar için 6,5 milyar dolar harca-
dık. Biz, insani destek verirken, birileri de 
oraya uçaklar gönderiyor, silahlar gönde-
riyor. Bu şekilde Suriye ve Irak’ta yüz bin-
lerce insanın ölümünün seyrini yapıyorlar. 
İnsani olan bu mu? Peki, buna karşı bir ses 
var mı? Maalesef. 
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Ben, buradan bir kez daha uluslararası 
topluma sesleniyorum; Suriye’deki soru-
nun çözümü ülkedeki zalim rejimin bir an 
önce alaşağı edilip, yerine halkın iradesi-
ne ve bölgenin gerçeklerine dayalı bir yö-
netimin işbaşına gelmesinin sağlanmasın-
dan geçiyor. Bu süreçte öncelikle ülkemiz 
sınırları boyunca terör örgütlerinden arın-
dırmış güvenli bir bölge oluşturulmasına 
ihtiyaç var. Bu uygulama, hem yeni mülte-
ci akımlarının önüne geçecek, hem de Av-
rupa kapılarına dayanan insanlara ken-
di ülkelerinde yardım eli uzatılabilmesi-
ne imkân verecektir. Aksi takdirde ülkede-
ki ateşin büyümesi, çatışmaların yayılması 
ve yeni mülteci dalgalarının oluşması kaçı-
nılmaz bir hal alacaktır. 

2011 yılından beri, Suriye nüfusunun ya-
rısından fazlasını oluşturan 12 milyon kişi 
yerinden olmuştur; bunların bir kısmı Su-
riye dışına çıkmıştır, bir kısmı Suriye için-
de evlerinden olmuşlardır, farklı illere geç-
mek suretiyle yer değiştirmişlerdir. Bunla-
rın sadece 5 milyonu ülke dışında bulunu-
yor. Çatışmalar sürdüğü müddetçe yerle-
rinden olan diğer insanların da yönlerini 
ülke dışına çevireceği açıktır. Açıkça bun-
ları görüyoruz, inanıyorum ki dünya da 
bunları takip ediyor. Sorun her an katla-
narak büyüme potansiyeline sahiptir, aynı 
durum bölgedeki diğer ülkeler için de ge-
çerlidir. Bu ülkelerde kendi toplumlarının 
gerçeklerine uygun, kendi halklarının ta-
leplerini yansıtacak yönetimlerin oluşma-
sına imkân sağlanmadığı müddetçe yara-
lar kanamaya devam edecektir. 

Batı ülkeleri, kendi vatandaşlarının hu-
zuru ve refahının bölgedeki ve dünyada-

ki diğer gelişmelerden bağımsız olmadığı-
nı artık görmek zorundadır. Kendi insan-
larının günlük meselelerine kulak vermek 
için her türlü çabayı gösterenler, sadece ve 
sadece hayatta kalma mücadelesi içinde-
ki milyonlara sırtını dönemez, dönmeme-
lidir. Aksi bir durum, Batının, özellikle de 
Avrupa Birliği’nin üzerinde yükseldiği de-
ğerlere ihanet etmesi anlamına gelir. 

İsrail’in Mescid-i Aksa’da 
Sergilediği Vandallığı Şiddetle 
Kınıyorum

Biz, sınırlarımıza gelen insanlara etnik kö-
kenine, inancına, niteliğine bakmaksızın 
imkânlarımızı zorlama pahasına kucağı-
mızı açmayı sürdüreceğiz. Bunu herhangi 
bir çıkar kaygısıyla değil; insani, ahlaki, ta-
rihi ve vicdani bir görev anlayışıyla yapıyo-
ruz, yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 
tekrar ediyorum; İsrail’in Müslümanların 
ilk kıblesi, kutsal mekânı Mescid-i Aksa’da 
yaptığı saygısızlığı, sergilediği vandallığı 
bir kez daha şiddetle kınıyorum. Bu bölge-
ye yönelik saldırılar sadece Kudüs’te değil, 
tüm dünyada farklı dinlere mensup, özel-
likle farklı inançların mensubu insanlar 
arasında barışı, huzuru, hoşgörüyü zede-
leyen sonuçlar doğurma potansiyelini ta-
şıyor. İsrail Devletini ve tutumlarıyla onu 
destekleyen, ona cesaret veren tüm ülke-
leri tarih önünde bu konuda sorumlu dav-
ranmaya davet ediyorum. 

Biz, Türkiye olarak bu konuyu yakından 
takip etmeye, her platformda dile getirme-
ye ve gerekli duruşu sergilemeye devam 
edeceğiz. Dünyadaki bu hassasiyeti olan li-
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derleri arıyorum, kendileriyle telefon dip-
lomasisi içerisinde görüşmelerimi yapıyo-
rum ve müşterek adımlar atmaya kendile-
rini de davet ediyorum. 

Değerli misafirler,

Türkiye tarihi boyunca terörün kanlı ve sı-
cak yüzünü hep çok yakından hissetmiş bir 
ülkedir. Terörle mücadele tarihimizde bin-
lerce şehidimiz, onbinlerce kaybımız var. 
Bugün de yeni bir terör dalgasıyla ve bu-
nun getirdiği acı kayıplarla karşı karşıya-
yız. Biz 2003 yılından itibaren Türkiye’de 
demokrasi ve kalkınma mücadelesi verir-
ken en önemli hedeflerimizden biri de; 
teröre zemin hazırlayan sebepleri ortadan 
kaldırmaktı. Sivrisineklerle uğraşmaktan-
sa bataklığı kurutma anlayışıyla hem kal-
kınma, hem de demokratikleşme yolunda 
büyük reformlara giriştik. Bu dönemde 
Türkiye normalleşme yolunda çok önem-
li bir mesafe kat etti. Demokratik açılımla 
başlattığımız çabaları, milli birlik ve kar-
deşlik projesiyle devam ettirdik. Ardından 
çözüm sürecini devreye aldık. Ancak biz 
sonuca yaklaştıkça bu durumdan rahatsız 
olanların, farklı yol ve yöntemlerle sorunu 
yeniden derinleştirmeye, ülkeyi yeniden 
kan gölüne çevirmeye çalıştığını gördük. 
Çünkü şunu görüyorlardı: Türkiye çözüm 
süreciyle barışı yakalayacak ve dünyada 
en saygın, en güçlü ülkeler arasına girecek. 
Bunu görenler, “Türkiye’yi nasıl böleriz, 
Türkiye’de nasıl huzursuzluğun zeminini 
oluştururuz”; bunun gayretinin içine gir-
diler. 

Teröristlere Bu Kadar Güçlü 
Silahları Veren Mahfiller 
Neresidir?

Şimdi ben burada soruyorum. Terörizme, 
teröristlere bu kadar güçlü silahları veren 
mahfiller neresidir, bu destekleri veren-
ler neresidir? İçeriden-dışarıdan, bu des-
tekler bir yerden geliyor. Bu destekleri ve-
renler bilesiniz ki, bu ülkenin içinden de-
ğil, dışından. Bunu verirken de sadece bu 
güzel ülkemizi parçalamak, milletimiz böl-
mek için yapıyorlar. Çözüme en çok yaklaş-
tığımız 2013 yılından beri yaşanan hiçbir 
hadisenin diğerinden bağımsız olmadığını 
çok iyi biliyoruz. Dışarıdan alınan bu des-
teklere, içeriden ne yazık ki ciddi manada 
medya desteği de veriliyor, parasal destek 
de veriliyor. Buna rağmen, sonuna kadar 
ümidimizi muhafaza etmeye çalıştık, sab-
rettik, mücadelemizi sürdürdük. Ülkenin 
geleceğini karartmak için, her türlü tahri-
ke, her türlü vicdansızlığa, her türlü ahlak-
sızlığa başvuranlar karşısında milletimizle 
birlikte dirayetimizi koruduk. 

Bölücü terör örgütünün Temmuz ayın-
da saldırılarına yeniden başladığından 
beri şehit olan her güvenlik görevlimizin, 
ölen her vatandaşımızın acısı yüreğimizi 
kor bir ateş gibi yakıyor. Milletimize kar-
şı olan sorumluluğumuz, sağduyumuzu ve 
soğukkanlılığımızı muhafaza etmemizi ge-
rektiriyor. Aksi takdirde inanın bana söy-
leyecek çok sözümüz var. Terör örgütü ve 
onunla aynı çizgide olmaktan hicap duy-
madığını gördüğümüz güya siyasetçi, güya 
medya mensubu, güya sivil toplum kuru-
luşu temsilcisi bir güruh, milletimizi birbi-
rine düşürmeye çalışıyor. 
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Yapılan eylemlerin, verilen demeçlerin, 
atılan manşetlerin, yazılan köşe yazıları-
nın, sosyal medyada kesintisiz yürütülen 
manipülasyonların tek hedefi, Türkiye’de 
bir toplumsal çatışmanın zeminini oluş-
turmaktır. Ben bugünkü önemli bu toplan-
tıdan sadece ülkeme, halkıma değil, tüm 
dünyaya sesleniyorum: Türkiye’yi bölmek, 
bu milleti parçalamak size ne kazandıra-
caktır? Bu bölgede, Türkiye aslında barışın 
teminatıdır, mağdurların, mazlumların 
dayandığı en önemli kapıdır. Ama attığınız 
her adım boşa çıkacaktır. Çünkü bu millet 
tarihinden aldığı bu güçle, tarihinden dev-
raldığı bu mirasla, bu mücadeleden de ke-
sinlikle başarılı bir şekilde çıkacaktır. 

Ülkemizin çeşitli yerlerinde ortaya çıkan 
kimi teşebbüslerin amacı kısa sürede mil-
letimiz tarafından fark edildi. Milletimiz 
yüreğindeki acıya, içindeki öfkeye rağmen 
oynanan oyunu gayet iyi görüyor. Provoka-
törlerin oyununa gelmeyen milletimizin 
her bir ferdine huzurlarınızda bir kez daha 
şükranlarımı sunuyorum.

Bununla birlikte terör örgütü mensupla-
rı da aynı gayeyle bölgedeki çeşitli ilçeler-
de kirli bir senaryoyu sahneye koymaya 
çalışıyor. Sivillerin içine karışan terör ör-
gütü mensupları, bu şekille verdikleri gö-
rüntüyle ve yaptıkları eylemlerle devletle 
vatandaşı karşı karşıya getirerek bir algı 
oluşturmanın peşindeler. 

Teröristlerden Öldürülenlere Bu 
Ülkede Merasim Yapılıyor

Değerli dostlar,

Teröristlerden öldürülenlere bu ülkede 
merasim yapılıyor, terör örgütünün bay-
rağının sarıldığı o terörist cesetlerini sivil 
vatandaşmış gibi sosyal medyada bütün 
dünyaya yansıtıyorlar ve buna tabii içeri-
den ciddi destekler veriyorlar. Bu oyunu, 
milletçe hep beraber bozacağımıza inanı-
yorum. Tabii bunların batıda ciddi destek-
çileri var. Bunu batılı dostlara söylüyoruz 
ama onların derdi başka... Ben aramızda-
ki batılı dostlarımızın, hele hele kamu de-
netçiliği, ombudsmanlık noktasındaki gö-
rev üstlenmiş olan dostlarımızın bu konu-
yu kaynağında incelemelerinin önemini 
hatırlatmak istiyorum. Bunu bilmeleri la-
zım, bunu görmeleri lazım. Türkiye, otok-
ratik bir rejimle idare edilen bir ülke değil-
dir. Tam aksine demokrasiyi sindirmiş, de-
mokrasiyi hazmetmiş bir ülkedir. Ama bu 
ülkede, silahlarla tehdit edilmek suretiyle 
oy verme durumunda kalan vatandaşları-
mızın olduğunu özellikle bilmenizi istiyo-
rum. AGİT’in mensupları geldiği zaman 
raporlarını da buna göre vermesi lazım, 
bunu görmeleri lazım. Bunu görmezlik-
ten gelmek suretiyle hazırlamış olduğu ra-
porlarla, bu ülkedeki bizim ileri demokra-
si hamlemizi hiçbir zaman engelleyemeye-
ceklerdir, bunu da bilmelerini istiyorum. 

Maalesef siyasetçi sıfatı taşıyan birileri 
de bu senaryoda figüran olarak yer alıyor, 
sahne alıyor. Bu ihanet oyununun tabii bir 
de medya ayağı var, onlar da teröristleri 
“Cici çocuk”, güvenlik güçlerini de saldır-
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gan olarak göstermek için her türlü çabayı 
gösteriyor. Dikkat ediniz, saldırıları başla-
tan, bombaları patlatan, şehirleri ateşe ve-
ren, masum insanları katleden terör örgü-
tü ve onun yandaşları. Ama suçlanan kim? 
Suçlanan devlet, Hükumet ve şahsım. Şe-
hit edilen güvenlik görevlilerimizi yok sa-
yıyorlar. Yollarda dev çukurlar açanları, 
bombaları, atılan roketleri, silahlı saldırıya 
uğrayan kamu binalarını, okulları, camile-
ri, ambulansları, işyerlerini görmezden ge-
liyorlar. Evine ekmek götürmek için sokağa 
çıkan, lokantada çalışan, çöpten hurda top-
layarak geçimini sağlayan masum insanla-
rın terör örgütü tarafından katledilmesiy-
le zerre kadar ilgilenmiyorlar. Ama terör 
örgütüne yönelik en küçük bir operasyon 
karşısında dünyayı ayağa kaldırıyorlar. 
Sokak köşelerindeki detay görüntüler üze-
rinden kamuoyuna bir Suriye, bir Mısır, 
bir Libya intibaı vermek için canhıraş gay-
ret içindeler. Terör örgütünün öldürdüğü 
masumların suçunu güvenlik güçlerine 
atmak için çırpınıyorlar. Terör örgütünün 
eylemleri yüzünden hayatları alt-üst olan 
vatandaşlarımıza ve onlarla birlikte tüm 
ülkeye hedef olarak devleti, hükümeti ve 
şahsımı gösteriyorlar. Terör örgütüyle, si-
yasetçisiyle, medyasıyla herkes bu ihanet 
senaryosundaki rolünü ezberlemiş, her 
fırsatta her ortamda sahneliyor, sergiliyor. 

Şunun çok iyi bilinmesini istiyorum; şahıs-
lar gelip geçicidir, fanidir. Ama bu vatan, bu 
millet bakidir. Türkiye, devletiyle ve milletiy-
le ezelden ebede bu yolda dimdik yürümeye 
devam edecektir. Dün bu ülkeye ve millete 
karşı her türlü alçaklığı yapanlar yok olup 
gitti. Bugün aynı emelin peşinde koşanlar da 
benzer bir akıbete uğrayacaklar. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bu 
Oyunu Bozacak Güce Sahiptir

Milletimiz müsterih olsun; Türkiye Cum-
hurbaşkanlığıyla, Meclisiyle, Hükümetiy-
le, güvenlik kuvvetleriyle, ilgili tüm ku-
rumlarıyla bu oyunu bozacak güce ve 
imkâna sahiptir. Devlet hiçbir masum in-
sanın burnu dahi kanamasın, en küçük bir 
mağduriyet dahi yaşanmasın diye hassasi-
yet gösteriyor, mutedil davranıyor. Çünkü 
bu sıkıntılar gelip geçecek ve biz bu coğraf-
yada yine kardeş olarak yaşamaya devam 
edeceğiz. 

Bu ülkenin hiçbir vatandaşı sadece köke-
nine, bölgesine bakarak hiçbir komşusuna, 
hiçbir arkadaşına, hiçbir tanıdığına kötü 
gözle bakmaz-bakamaz. Komşularımıza, 
arkadaşlarımıza, dostlarımıza Türk diye, 
Kürt diye, Alevi-Sünni diye, doğulu-batılı 
diye baktığımız gün terör örgütünün tuza-
ğına düştüğümüz gündür. Bizim için bu ül-
kenin 78 milyon vatandaşının her biri eşit 
haklara ve değere sahiptir. Her biri aynı 
geçmişi paylaştığımız, aynı gelecekte yaşa-
yacağımız kardeşimizdir. 

Çatışmaların, ölümlerin, eylemlerin suç-
lusu olarak Cumhurbaşkanını, Başbakanı, 
Hükümeti gösterenler de, bilinçsizce buna 
destek olanlar da terör örgütünün en bü-
yük destekçisidir. Yarın Tayyip Erdoğan’ın 
görev süresi bitecek, yerine başkası gele-
cek, yarın bu Hükümet gidecek yerine baş-
kası gelecek. Ama terör örgütünün bu ül-
keye ve millete verdiği zarar kalıcı olacak. 
Siyasi rekabet, kişisel husumet başka bir 
şeydir, ülkenin ve milletin bekası başka bir 
şeydir. Bu ikisini birbirine karıştıranlar ta-
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rih ve millet önünde hesap vermekten kur-
tulamayacaklardır. Evet, sıkıntılı günler 
yaşıyoruz; fakat şuna kalbimizle inanıyo-
ruz ki Türkiye’nin geleceği aydınlıktır. Tür-
kiye inşallah 2023 hedeflerine ulaşacak, 
onunla da kalmayacak, 2053, 2071 vizyon-
larını da hayata geçirecektir. 

Ben bu duygular içerisinde, bu güzel iki 
günlük organizasyonda emeği geçen baş-
ta Sayın Başkana ve ekibine teşekkür edi-
yorum. Buraya düşünceleriyle, fikirleriyle 
katkısı olacak tüm misafirlerimize teşek-
kür ediyorum.

Sizlere en kalbi saygılarımı sunuyorum, 
hayırlı olsun diyorum.
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Bismillahirrahmanirrahim. 

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın 
Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Sa-
yın Mahmud Abbas, Rusya Federasyonu 
Müslümanları Merkezi Dini İdare Başkanı 
ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Müf-
tü Şeyh Ravil Gaynutdin Hazret, Rus Or-
todoks Kilisesi Patriği Sayın Krill, değerli 
misafirler, sizleri saygıyla, muhabbetle se-

lamlıyorum. Yeniden inşa edilen Moskova 
Merkez Camiinin ibadete açılması vesile-
siyle sizlerle bir arada bulunmaktan duy-
duğum memnuniyeti özellikle ifade etmek 
istiyorum.

Bizleri bu törene davet etme nezaketi gös-
teren Şeyh Ravil Gaynutdin Hazrete teşek-
kür ediyorum. 

Mülteci Sorununu Sınırları 
Kapatarak Değil, Ülkelerini Onlar 

İçin Yaşanabilir Kılarak Çözmeliyiz

Moskova Merkez Camii Açılışı | Moskova, Rusya | 23 Eylül 2015
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Bu eserin dünyanın önde gelen metropol-
lerinden biri olan Moskova’ya kazandırıl-
masında emeği geçen herkese şükranları-
mı sunuyorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’mız ve Türkiye 
Diyanet Vakfı’nın bu camiinin inşaatına 
katkıda bulunmuş olması, milletimiz için 
bir bahtiyarlık vesilesidir. 

Camimizde yapılacak ibadetlerin, edilecek 
duaların Allah katında makbul ve karin ol-
masını diliyorum. 

Moskova Merkez Camiinin bugün insanlık 
olarak ihtiyaç duyduğumuz barışa ve da-
yanışmaya katkı sağlamasını Allah’tan te-
menni ediyorum. 

Burada hep birlikte şahit olduğumuz dost-
luk ve güven ortamını Rusya’nın ayrılmaz 
bir parçası olan Müslüman nüfusun ülke-
deki huzurlu geleceğinin sembolü olarak 
görüyorum. 

Sayın cumhurbaşkanları, değerli misafir-
ler, 

Rusya’daki Müslüman kardeşlerimizle 
aramızdaki kadim tarihi bağlar ve karşı-
lıklı muhabbet Türkiye-Rusya dostluğuna 
ciddi katkı sağlıyor, bizleri daha güçlü iliş-
kiler için teşvik ediyor. 

Farklı inanç ve kökene sahip insanların 
aynı çatı altında yaşama tecrübesine Rus-
ya çok önemli bir örnektir. Ortak değer-
ler etrafında buluşarak tüm farklılıkla-
rın ötesinde müşterek hayat alanı oluştu-
rabilmenin ve gelecek tasavvuru kurabil-

menin mümkün olduğuna bugün burada 
Moskova’da bir kez daha şahit oluyoruz. 
Biz bu güzel manzara karşısında memnu-
niyetimizi ifade ederken maalesef dünya-
nın pek çok yerinde tam tersi görüntüler 
yaşanıyor. 

İsrail’in Filistinlilere uyguladığı ayrım-
cı politikalar, Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın 
kutsiyeti ihlal edilerek tehlikeli bir yere 
doğru götürülüyor. 

Akdeniz ve Ege’de Ölen, Mağdur 
Olan, İnsanlığın Vicdanıdır

Bilhassa Suriye, Irak, Mısır, Libya, Yemen 
gibi yakın çevremiz ile bu bölgelerden ka-
çan insanların yöneldiği Avrupa sınırların-
da tüm insanlığı utandırması gereken hazin 
manzaralar yaşanıyor. İnançları, kökenleri 
ve bölgelerinin ötesinde, insanların bizati-
hi bu sıfatla sahip oldukları haklardan dahi 
mahrum bırakıldıklarını görmekten dolayı 
üzüntülüyüz. Akdeniz’de, Ege’de ölen, mağ-
dur olan, zarar gören insanlığın vicdanıdır, 
insanlığın ta kendisidir.

Ben bu vesileyle Avrupa ülkeleri başta ol-
mak üzere tüm dünyaya, tüm devletle-
re, tüm halklara, büyük Rus edebiyatçısı 
Tolstoy’un şu güzel mesajını iletmek isti-
yorum: “Hayatta en önemli uğraş iyiliktir.” 
Tolstoy, başka bir hikâyesinde de, art niyet-
le yakılan ateşin o evle birlikte tüm köyü 
de yok edebileceğini söylüyor. 

Bölgemizde yaşanan hadiselere de bu açı-
dan bakmalıyız. Ortadoğu’daki ateşi ora-
daki yaşayan insanların kendi tarihi, kül-
türel, sosyal gerçeklikleri çerçevesinde iyi-
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likle, adaletle, vicdanla söndürmeye çalış-
malıyız. 

İşte biz bunun için sınırlarımıza gelen 
Irak’tan, Suriye’den 2 milyon mağduru hiç 
tereddüt etmeden kabul ettik. İşte bunun 
için 4 yıldır bu insanlara elimizden gelen 
her türlü yardımı yapıyor, onları ülkemiz-
de barındırıyoruz. 

Mülteci sorununun çözümü, sınırları ka-
patmaktan veya bu insanları denizlerde 
ölüme terk etmekten değil, ülkelerini on-
lar için yeniden yaşanabilir yerler haline 
dönüştürmekten geçiyor. 

Sayın Cumhurbaşkanları, değerli misafir-
ler, 

Türkiye, tarih boyunca farklı inançlardan 
insanların hoşgörü içinde bir arada yaşa-
yabildikleri bir ülke olmuştur. İstanbul 
başta olmak üzere pek çok şehrimizde ca-
milerle kiliseleri, havraları yan yana göre-
bilmek mümkündür. Birlikte yaşama tec-
rübesi konusundaki zenginliğimiz, Türki-
ye ile Rusya’nın önemli bir müşterekidir. 
Bugün açılışını yapmak üzere bir araya 
geldiğimiz Moskova Merkez Camii, bunun 
en son ve en somut örneklerinden biridir. 

İstanbul ve Antalya başta olmak üzere ül-
kemizde yaşayan onbinlerce Rus vatanda-
şını, inanç özgürlüğü başta olmak üzere 
her bakımdan kendi vatandaşlarımızdan 
ayrı tutmadığımızı özellikle belirtmek is-
terim. Biz, onları ülkemizde misafir ediyor 
olmaktan dolayı memnunuz. Moskova’da 
ve Rusya’nın çeşitli bölgelerinde yaşayan 
çok sayıdaki vatandaşımızın, soydaşımı-

zın, dindaşımızın da aynı duygular içinde 
olduğuna inanıyorum.

Avrasya’nın iki kadim kültürünün temsil-
cileri olarak bizim ortaya koyacağımız sa-
mimi işbirliği ve dayanışma kendi halkla-
rımızla birlikte tüm dünyanın da hayrına 
sonuçlar doğuracaktır. 

Bu duygularla açılışını yaptığımız Mosko-
va Merkez Camiinin Rusya Müslümanla-
rına, Rusya’daki tüm dost ve kardeş toplu-
luklara, İslam alemine hayırlı olmasını di-
liyorum. 

Yapımındaki himayeleri sebebiyle değer-
li dostum Sayın Putin’e özellikle teşekkür 
ediyorum. 

Bu vesileyle yarın idrak edeceğimiz müba-
rek Kurban Bayramınızı en kalbi dilekle-
rimle kutluyor, sizlere sevgilerimi, saygıla-
rımı sunuyorum. 
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Değerli bakanlar, dünya enerji sektörünün 
değerli temsilcileri, sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyor, toplantımızın ülkeleri-
miz, G-20 Platformu ve tüm dünya için ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum.

G-20 tarihindeki ilk enerji bakanları top-
lantısına dönem başkanı olarak ev sahipli-
ği yapmaktan memnuniyet duyduğumuzu 
özellikle ifade etmek istiyorum. Dünyanın 
en büyük enerji üreticileri ve tüketicileri-

ni biraraya getiren G-20’nin bu toplantısı-
nın başarılı geçmesini temenni ediyorum.

G-20 dünya ekonomisinin malum yüzde 
85’ini, dünya ticaretinin yüzde 75’ini ve 
dünya nüfusunun üçte birini oluşturan ger-
çekten çok büyük ve önemli bir platform. 
Gelişmiş ve yükselen ekonomilerin aynı 
masa etrafında biraraya gelerek küresel me-
seleleri ele almalarına imkân tanıyan bu 
platformu gayet iyi değerlendirmeliyiz.

Altyapı Yatırımları Küresel 
Düzeyde Teşvik Edilmeli

G-20 Enerji Bakanları Toplantısı | İstanbul | 2 Ekim 2015 
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2008 yılından bu yana G-20’nin attığı 
adımlar küresel krizin etkilerinin gideril-
mesi ve özellikle de küresel finans sistemi-
nin daha dayanıklı hale getirilmesi konu-
sunda son derece faydalı olur.

2008’den bu yana G-20 toplantılarına katı-
lan bir Başbakan, daha sonra bir Cumhur-
başkanı olarak, bugün dünyanın nereden 
nereye geldiğini de çok yakından izliyor 
ve biliyorum. Dünyanın önde gelen ekono-
mileri arasında finansal ve makro ekono-
mik konularda daha güçlü bir koordinas-
yon mevcutsa, bunda gerçekten G-20’nin 
çok büyük bir payı var.

G-20 Olarak Temel Meselemiz; 
Sürdürülebilir, Küresel 
Büyümedir

Esas hedefimiz de, krizlere sebep olan or-
tamı önleyecek tedbirleri almak ve küre-
sel ekonomiye ilişkin işbirliğini kurumsal 
bir yapıya kavuşturmak olmalıdır. Bugün 
G-20 ülkeleri olarak temel meselemiz; güç-
lü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kü-
resel büyümedir.

Türkiye olarak G-20 Dönem Başkanlığı-
nı üstlendiğimiz zaman önceliklerimizi 
üç başlık altında topladık; uygulama, yatı-
rımlar ve kapsayıcılık. Hem ulusal ölçekte, 
hem de küresel düzeyde güçlü bir ekono-
mik büyüme sağlamanın en etkin yolunun 
istikrar ve güvenin tesis edilmesi olduğu-
na inanıyoruz. Türkiye’nin son 13 yıllık 
ekonomik performansının altında da bu 
yatmaktadır. Bunun için verilen taahhüt-
lerin etkin bir biçimde uygulanması gere-

kiyor. G-20 üyeleri olarak, geçtiğimiz yıl 
kabul ettiğimiz büyüme stratejilerini uy-
gulamaya geçirdiğimiz takdirde, 2018 yı-
lına kadar yüzde 2,1 oranında ilave büyü-
me sağlanmasını bekliyoruz. Bu da küresel 
ekonomiye 2 trilyon dolar ilave kaynak gi-
rişi anlamına geliyor.

Bu yıl büyüme stratejilerimizi, somut bir 
takvim çerçevesinde nasıl uygulamakta ol-
duğumuzu gösteren bir raporu Antalya’da 
onaylamayı planlıyoruz. Böylece sözleri-
mizin arkasında durduğumuzu, kararları-
mızın takipçisi olduğumuzu tüm dünyaya 
göstermiş olacağız.

Değerli misafirler,

Altyapı yatırımlarının teşvik edilmesine du-
yulan ihtiyacın giderek arttığını görüyoruz. 
Bunun için dönem başkanlığımızın önce-
liklerinden biri olarak yatırımlar konusunu 
tespit ettik. Belki açıklayacağım rakamlar 
anormal gelebilir, farklı gelebilir, ama bu-
nun nasıl olabileceği konusunda da bir-iki 
şifreyi burada görmekte fayda görüyorum.

2030 yılına kadar küresel altyapı yatırım 
ihtiyacı 70 ila 90 trilyon dolar olarak he-
sap ediliyor. Sadece Asya ülkelerinin 2010-
2020 döneminde ihtiyaç duyduğu altyapı 
yatırımları tutarı yaklaşık 8 trilyon dolar-
dır. Gelişmekte olan ülkelerin sürdürüle-
bilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmeleri 
için de yılda yaklaşık 1,5 trilyon dolar alt-
yapı yatırımı gerçekleştirmeleri gerekiyor. 
Bu fotoğraf, altyapı yatırımlarının küresel 
düzeyde teşvik edilmesi gerektiğini ifade 
ediyor. Bunun için de yeni bir çaba ve iş-
birliği anlayışı şarttır.
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Küresel altyapı yatırımlarının finansman 
ihtiyacını karşılamak için özel sektör-
le kamunun el ele vermesi gereklidir. Biz, 
Türkiye’de özel sektörle kamu arasında ve-
rimli bir işbirliğinin gayet olumlu sonuç-
lar doğurduğuna şahit olduk. Eğer bunu 
ben milli bütçeyle çözeceğim derseniz, 
çözemezsiniz. Nitekim bizler bu konuda 
kamu-özel işbirliği uygulamalarıyla, mil-
li bütçeyle gerçekleştirilemeyecek birçok 
altyapı yatırımlarını hayata geçirdik ve ge-
çirmeye de devam ediyoruz.

Kamu-Özel Sektör İşbirliğiyle 
Altyapı Yatırımları 
Canlandırılabilir

Özel sektörün dinamizmiyle, kamunun ya-
tırım ihtiyaçlarını verimli bir işbirliğiyle 
biraraya getirebilmemiz halinde, küresel 
ölçekte altyapı yatırımlarını canlandıra-
biliriz. Burada kamunun kıskançlık döne-
mini kapatması, onu ayaklar altına alması 
lazım. “Özel sektör daha fazla niye kazanı-
yor?” veya “Özel sektörün kazanma hakkı 
yok” gibi bir anlayışla buna yaklaşılırsa 
burada netice almak mümkün değil. Bir 
dayanışma içerisinde, yardımlaşma içeri-
sinde, paylaşım anlayışıyla bunu gerçek-
leştirmek mümkündür.

Altyapı yatırımları konusundaki asıl me-
sele, finansman sorunundan ziyade, özel 
sektörün güveninin kazanılmasıdır. Özel 
sektörde de, özellikle finans sektörünün 
bu konuda kıskanç davranmaması gere-
kir. Finans sektöründe de yatırımcıyı sıkış-
tırmak yönünde davranış belirebiliyor. Bu 
anlayışla G-20 ülkelerinden somut ve kap-
samlı yatırım stratejilerini geliştirmelerini 
talep ettik.

Antalya Zirvesi’nde G-20 liderleri olarak, 
altyapı yatırımları stratejilerimizi bir bü-
tün halinde ele alacağız. Bu konuda alaca-
ğımız kararlar, ekonomik büyümenin daha 
yüksek bir ivmeye kavuşmasına katkıda bu-
lunacaktır. Altyapı yatırımları kapsamında 
özellikle enerji alanındaki yatırım ihtiyacı-
nın karşılanmasına özel önem veriyoruz. 
Çünkü küresel altyapı yatırım ihtiyacının 
çok büyük bir bölümünü enerji yatırımla-
rı oluşturuyor. Uluslararası Enerji Ajansı, 
2035 yılına kadar enerji yatırım ihtiyacını 
48 trilyon dolar olarak hesaplıyor. Dünya 
genelinde enerji talebenin artmaya devam 
edeceği açıktır. Dünya gelişiyorsa, ileri tek-
noloji sürekli olarak artıyorsa, bu enerjisiz 
olmaz ve enerjide de çeşitlenmeye gidilme-
si ayrıca şart. Bütün bunlar için sürekli ola-
rak araştırmaların yapılması gerekiyor.

Özellikle gelişmekte olan ülkeler, küre-
sel ekonomiye entegre oldukça enerji ihti-
yaçları ciddi oranda yükselecektir. Bugün 
ertelenen yatırım kararlarının, gelecekte 
enerji güvenliği üzerinde olumsuz bir etki-
de bulunmasını önlemek için şimdiden ha-
rekete geçmeliyiz. G-20 Enerji Bakanları-
nın bu ilk toplantısının gündeminde, ener-
ji yatırımlarına yer verilmiş olmasını son 
derece isabetli bir karar olarak değerlendi-
riyorum.

G-20, Kapsayıcı Büyüme 
Hedefliyor

Değerli misafirler, 

Dönem Başkanlığımızın bir diğer önceliği 
de kapsayıcılıktır. Türkiye Dönem Başkan-
lığı olarak sağlam, sürdürülebilir ve denge-



Recep Tayyip ERDOĞAN

264

li bir büyümenin yanı sıra, kapsayıcı büyü-
meyi de G-20’nin temel hedeflerinden biri 
olarak ele almıştır. Özellikle artan eşitsiz-
liklerin giderilmesine, kadınlar ve gençler 
başta olmak üzere dezavantajlı grupların 
ekonomik refah artışından daha fazla pay 
almalarına özel önem veriyoruz.

Geçtiğimiz yıl, G-20’nin kadınların işgücü 
piyasasına katılımını artırmak için tespit 
ettiği hedefe ilaveten, bu yıl genç işsizliğini 
azaltma hedefi üzerinde de uzlaşma sağla-
dık. Bu çerçevede G-20 ülkeleri düşük be-
ceri seviyesine sahip veya kayıt dışı sektör-
de istihdam edilen gençlerin sayısını 2025 
yılına kadar yüzde 15 oranında azaltama-
yı taahhüt ediyor. Bunun ekonomilerimi-
zi daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir bü-
yümeye kavuşturmak bakımından önemli 
bir adım olduğunu düşünüyorum.

Aynı şekilde, kadınların ekonomi içerisin-
deki rolünü kuvvetlendirmeye dönük ça-
lışmalar gerçekleştirmek üzere, benim de 
kuruluşunu teşvik ettiğim Kadın-20 isim-
li G-20 Açılım Grubu’nu hayata geçirdik. 
Kapsayıcılık dediğimiz zaman, sadece 
G-20 ülkelerinin içerisinde daha kapsayıcı 
bir ekonomik yapı oluşturmaktan bahset-
miyoruz; aynı zamanda küresel ölçekte de 
kapsayıcı olmayı kastediyoruz.

Dönem Başkanlığımız süresince, dünya-
nın çeşitli bölgelerindeki düşük gelirli ve 
gelişmekte olan ülkeleri çalışmalarımı-
za dâhil etmek için özel gayret gösterdik. 
Bugün Afrika ülkelerinin önemli bir bölü-
münün yakalamış olduğu büyüme hızı ge-
lişmiş, hatta bazı yükselen ekonomilerin 
dahi üzerindedir. Ancak bu ülkelerin kar-

şı karşıya olduğu sınamalar devam ediyor. 
Enerjiye erişim bu sıkıntıların başında ge-
liyor. Enerjiye erişim sağlanmadan; kal-
kınmadan, yatırımdan, büyümeden, sağ-
lıktan, beslenmeden ve ısınmadan bahse-
debilmemiz mümkün değildir.

Dünya genelinde, az önce değerli arkadaş-
larım da ifade ettiler, 1,3 milyar insanın 
elektrikten mahrum olarak hayatını sür-
dürüyor olması vahim bir durumdur. “Na-
sıl olsa bizim elektriğimiz var, ısınıyoruz. 
Gece istediğimiz anda elektrikler yanıyor, 
hatta gündüz de yanıyor; öyleyse bizim 
böyle bir telaşa kapılmamıza gerek yok, 
ihtiyaç yok” diyemeyiz. Bu insanların 650 
milyonu Sahra Altı Afrika’da yaşıyor, bir 
başka ifadeyle, bu kıtanın nüfusunun ya-
rıdan fazlasının elektriğe erişimi yok. Bu 
nedenle, G-20 enerji işbirliği ilkelerinin ilk 
sırasında yer alan enerjiye erişim konusu-
na özel önem veriyoruz.

Sahra Altı Afrika’daki durumun aciliyeti 
nedeniyle çalışmalarımızı bu bölgede yo-
ğunlaştırdık. Enerji konusunda Afrikalı 
ortaklarla Birleşmiş Milletler Sürdürülebi-
lir Enerji İnisiyatifi Koordinatörlüğü’nde 
yakın bir işbirliği yaptık. Afrika ülkelerin-
den bakanlar, yatırımcılar ve uluslararası 
örgütlerin katılımıyla dün gerçekleştirilen 
konferansın Afrika’nın sahip olduğu po-
tansiyelin anlaşılması bakımından fayda-
lı olduğunu ümit ediyorum. İş dünyasıyla, 
Afrika ülkelerini biraraya getiren bu kon-
feransın bölgedeki olumsuz risk algısının 
ortadan kaldırılmasına katkı sağlamış ol-
masını diliyorum.
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Hazırlanan G-20 enerjiye erişim eylem 
planının yürütülen çalışmalarının daha 
iyi koordinasyona ve Afrika ülkelerinde-
ki enerji yatırım ortamını geliştirmeye yö-
nelik önemli katkı sağlayacağına inanı-
yorum. Sizlerin biraz sonra ele alarak ka-
bul edeceğini umduğum bu plana, lider-
ler olarak bizler de Antalya’da onayımızı 
ve desteğimizi vereceğiz. Bu vesileyle, bir-
kaç gün önce Birleşmiş Milletler’de kabul 
edilen “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 
Gündemi”nde enerjiye erişim hedefinin de 
yer almasını önemli gördüğümü belirtmek 
istiyorum. 

Enerjide Başarılı İşler Yapma, 
Kamu ve Özel Sektör İşbirliğinden 
Geçiyor

2030 Gündemi, önümüzdeki 15 yıl için kü-
resel kalkınma gündemini belirleyecek en 
önemli belge niteliğinde olacaktır. Sizle-
rin bugün görüşerek liderler toplantısına 
sunacağınız eylem planı, esasen G-20’nin 
2030 kalkınma gündemine önemli katkı-
larından biri olacaktır.

Diğer taraftan, kapsayıcılık bağlamında 
üzerinde önemle durduğumuz bir diğer 
husus olan KOBİ’lerin küresel ekonomiye 
entegre olmalarını sağlamak için de önem-
li çalışmalar gerçekleştirdik. Uluslarara-
sı Ticaret Odası’yla birlikte Dünya KOBİ 
Forumu’nun İstanbul’da kurulmasına ön-
cülük ettik. Bu konudaki katkılarınızdan 
ötürü sizlere müteşekkirim. Bu forum sa-
yesinde KOBİ’ler küresel ölçekte seslerini 
daha güçlü şekilde duyurma imkânına ka-
vuşacaktır.

Değerli misafirler,

Geçtiğimiz yıl kabul ettiğimiz G-20 enerji 
işbirliği prensipleri, G-20 içindeki başara-
lı işbirliğine enerji konularını dahil etmek 
bakımından da gerçekten önem taşıyor. 
Bu toplantıda G-20 enerji prensiplerini ile-
ri taşımak amacıyla 2015 yılı içinde kayde-
dilen gelişmeleri ele almak suretiyle yeni 
ve somut işbirliği alanları ortaya koyacağı-
nızı düşünüyorum.

Bugün de birarada olmaktan büyük mem-
nuniyet duyduğumuz B-20, G-20’nin ilk 
resmi açılım grubu olarak bu sürece en ba-
şından beri katkı veriyor. Enerji alanında 
başarılı işler yapmanın, yatırımlarını ar-
tırmanın yolunun kamu ve özel sektörün 
işbirliğinden geçtiğini biliyoruz. Buna da 
inanmamız gerekir. İş dünyasıyla ener-
ji bakanları arasındaki temas ve işbirliği-
nin gerek G-20 çalışmaları, gerek küresel 
ekonomi açısından yararlı sonuçlara vesi-
le olacağına inanıyoruz.

Bu sene dönem başkanlığı olarak enerjiye 
erişim, yenilebilir enerji, enerji piyasaları-
nın şeffaflığı, verimsiz fosil yakıt sübvan-
siyonları ve enerji verimliliği gibi konular 
üzerinde durduk. Bununla birlikte, küre-
sel enerji meselelerini çok boyutlu bir yak-
laşımla ele almamız gerektiğine inanıyo-
rum. Bilhassa, enerjinin yatırım ve finans-
man boyutu çok önemli. G-20 ülkelerinin 
bu alanda işbirliğini geliştirmeleri için ze-
min, bana göre müsaittir. Afrika odaklı 
G-20 enerjiye erişim eylem planı temelin-
de, bu alandaki çalışmaların önümüzdeki 
yıllarda Asya gibi diğer bölgeleri de kapsa-
yacak şekilde genişletilmesi gerekiyor.



Recep Tayyip ERDOĞAN

266

Aynı şekilde küresel bir sorun olan ik-
lim değişikliğiyle mücadele noktasında 
da enerji politikaları büyük önem taşıyor. 
2015 iklim değişikliği müzakereleri bakı-
mından kritik bir yıl. Bunun için yenilebi-
lir enerji ve enerji verimliliğinin arttırılma-
sını öncelikli konularımız arasına aldık. Ye-
nilenebilir enerji kullanımını artırabilmek 
için önümüzdeki dönemde G-20’nin yapa-
bileceği çalışmalara ışık tutan bir seçenek-
ler listesi hazırlandı. Yenilebilir enerji mali-
yetlerinin düşmeye devam etmesi ve yeni-
lebilir enerji teknolojilerinin enerji sistem-
lerine daha iyi entegre edilebilmesi, gelece-
ğimiz bakımından önemlidir. G-20 enerji 
verimliliği eylem planı çerçevesindeki ça-
lışmaların somut sonuçlar üretmeye baş-
laması son derece ümit vericidir. Bu alan-
da hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz.

Enerjiye Stratejik Bir Bakış 
Açısıyla Yaklaşmalıyız

Değerli misafirler,

Gündemimizdeki konu başlıklarından 
kaydedeceğimiz ilerlemeler hem küre-
sel ölçekte enerji işbirliğinin gelişmesine, 
hem de enerji güvenliğinin sağlanmasına 
katkıda bulunacaktır.

Enerji konularına stratejik bir bakış açı-
sıyla yaklaşmak mecburiyetindeyiz. Enerji 
dünyası son yıllarda farklı aktörlerin yer 
aldığı büyük bir değişim ve dönüşüm sü-
recine sahne oluyor. Bilhassa “Enerji gü-
venliği” küresel gündemin üst sıralarına 
tırmanıyor. Yaşanan değişim süreci enerji 
güvenliğinin sağlanmasında üretici, tran-
sit ve tüketici ülkeler arasında etkin bir 

işbirliği ve diyalog gerektiriyor. Bunların 
üçü de birbirinin tamamlayıcısıdır.

Sorunların küreselleştiği bir dünyada da-
yanışma, diyalog ve işbirliğine öncelik ver-
mezsek, karşılaştığımız meselelere uygula-
nabilir çareler üretemeyiz. Örneğin bir Na-
bucco olayı yaşadık. Nabucco’da Türkiye 
sadece transit ülke ve tüketici ülke sıfatıy-
la vardı. Ama tedarikçi ülke sıfatıyla yoktu. 
Netice ne oldu? Avrupa Birliği Nabucco’yu 
hayata geçirmedi. Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı Projesi’nde (TANAP) ise tedarik-
çi ülke olarak varız. Aynı zamanda transit 
ve tüketici ülke konumundayız. Böyle olun-
ca iş süratlendi, temeli attık ve şu anda TA-
NAP hızla devam ediyor. Gerek Azerbaycan, 
gerek Gürcistan, gerek Türkiye, gerekse de 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin TANAP Pro-
jesinde dayanışması gerekiyor. Eğer daya-
nışma olursa yatırım hızlanacaktır. 

Geçtiğimiz yıl kabul ettiğimiz G-20 enerji 
işbirliği ilkeleri, bu alandaki işbirliğimizin 
genel çerçevesini oluşturuyor. Hedefimiz, 
bu ilkelere içerik kazandırmak ve aramız-
daki işbirliğini derinleştirmek olmalıdır.

Türkiye olarak ilkini düzenlediğimiz G-20 
Enerji Bakanları Toplantısı’nın bir sonra-
ki Dönem Başkanı Çin tarafından da sür-
dürülecek olmasını memnuniyetle karşı-
lıyoruz. Bu ilk G-20 Enerji Bakanları Top-
lantısının, enerji alanında tüm dünyada 
kazan-kazan ilkesiyle hareket edilmesi an-
layışının önemli bir adımı teşkil edeceğine 
samimiyetle inanıyorum.

Bu düşüncelerle çalışmalarınızda başarı-
lar diliyor, sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. 
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Sayın Rektör, değerli öğretim üyeleri, sev-
gili öğrenciler, hanımefendiler, beyefendi-
ler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Dost ülke Japonya’yı ziyaretim vesilesiyle 
Waseda Üniversitesi yönetimine şahsıma 
bu fahri doktora unvanını verdikleri için 
teşekkür ediyorum. Bu unvanı Türk-Japon 
dostluğunun yeni bir nişanesi olarak görü-
yorum. 

Japonya’nın en köklü ve prestijli eği-
tim kurumlarından biri olan Waseda 
Üniversitesi’nin ülkenin her alanda geliş-
mesi, kalkınması ve bugünkü düzeyine 
ulaşmasında sağladığı önemli katkıları bi-
liyorum. Mezunları arasında birçok başba-
kan, bakan, parlamenter ile kamu ve özel 
sektör üst düzey yöneticisi bulunan Wa-
seda Üniversitesi’ne bundan sonraki çalış-
malarında da başarılar diliyorum.

BM Yapısını Değiştirmezse 
Bölgesel Çatışmalar Tüm 

Dünyaya Yayılır

Waseda Üniversitesi’nde Konferans | Tokyo, Japonya | 8 Ekim 2015 
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Değerli dostlar, 

Türk-Japon ilişkileri tarihi derinliğe sa-
hiptir. Bizler Asya’nın en doğu, diğeri en 
batı ucunda özgün kültürel miraslarını gü-
nümüze kadar korumuş, sömürgeleşme-
den modernleşme başarısını göstermiş 
iki büyük milletimiz. Türklerin ve Japon-
ların birbirlerini daha yakından tanıma-
ları 19’uncu yüzyılın sonunda gerçekleş-
ti. Bundan tam 125 yıl önce meydana elen 
elim bir deniz kazası halklarımızı birbiri-
ne samimi dostluk bağlarıyla bağladı. Er-
tuğrul Firkateyni Osmanlı Sultanı İkin-
ci Abdülhamid’in dostluk mesajını Japon-
ya İmparatoruna iletmek üzere 1890 yılın-
da Japonya’ya gönderildi. Görevini başa-
rıyla tamamlayan Ertuğrul, dönüş seferi-
ne çıktıktan hemen sonra Kuşimoto açık-
larında yakalandığı şiddetli fırtınada bat-
tı ve 532 denizcimiz burada şehit oldu. Ku-
şimoto halkı cansiperane çalışmalarıyla 
69 denizcimizi kurtardı. Japon Hüküme-
ti ve Japon halkı da yaralı denizcilerimize 
yakın ilgi gösterdi ve sahip çıktı. Bu deniz-
cilerimiz, Japon donanmasının iki zırhlısı 
ise Türkiye’ye kadar götürüldüler. Milleti-
miz, Japon Devleti’nin ve halkının bu ali-
cenaplığını kalbine kazımış ve ona gönlün-
de müstesna bir yer ayırmıştır. 

Japon halkı ve Devleti’nin, 125 yıl önceki 
elim kazada şahadet mertebesine yükselen 
denizcilerimizin aziz hatıralarını bugüne 
kadar yaşatmaları da bizleri ayrıca mem-
nun etmiştir. Elim bir kaza ile başlayan bu 
samimi dostluğu, daha da güçlendirerek 
yeni nesillere aktarmak hepimizin görevi-
dir. Bilindiği gibi, şehitliğin bakımı, kaza-
nın meydana geldiği Oşima Kasabası’nın 

ilkokul öğrencileri tarafından yapılıyor. 
Bu durum Türk-Japon dostluğunun yeni 
nesillere aktarılmasının en güzel örneği-
dir. 

Bu vesileyle, ben yaşları küçük, ancak gö-
nülleri büyük bu Japon dostlarımıza sizle-
rin huzurunda şükranlarımı sunuyorum.

Japonya Küresel Vizyonumuz 
Kapsamında Önemli Bir 
Ortağımızdır

Değerli dostlar, 

Biz, Japonya’yı bölgesel ve küresel vizyo-
numuz kapsamında önemli bir ortak ola-
rak görüyoruz. Uluslararası toplumun di-
namiklerinin değiştiği günümüzde, her iki 
ülke de uluslararası barış ve istikrarın ko-
runması için gayret gösteriyor. Diğer pek 
çok uluslararası konuda da aramızda ya-
kın bir işbirliği ve dayanışma mevcut. Bu 
vesileyle, Türkiye ve Japonya ilişkilerinin 
son dönemde kazandığı derinlik, ivme ve 
çeşitlilikten duyduğum memnuniyeti de 
ifade etmek isterim.

Siyasi alandaki işbirliğimizin geliştirilme-
si, ortak idealleri paylaşan ülkelerimiz ara-
sındaki stratejik ortaklığın çeşitlendirile-
rek güçlendirilmesi bakımından büyük 
önem taşıyor. 

Hatırlanacağı üzere, 2020 yılında düzen-
lenecek olimpiyat oyunlarına ev sahibi ol-
mak için İstanbul ile Tokyo aday olmuşlar-
dı. İki şehir arasındaki centilmence reka-
bet sonrası yapılan oylamada Tokyo ken-
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ti olimpiyatları düzenleme hakkını kazan-
mıştı. Bu sonucun ardından sevgili dos-
tum Başbakan Abe’yi ilk ben tebrik ettim. 
Başbakan Abe ile gerek bu ziyaretim sıra-
sında, gerek kendilerinin Kasım ayında 
gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi kapsamın-
daki Türkiye ziyareti sırasında kapsamlı 
görüşmeler yapacağız. Bu görüşmelerde, 
ülkelerimiz arasında mevcut stratejik dü-
zeyindeki ilişkilerin daha da derinleştiril-
mesi ve geliştirilmesi imkânları üzerinde 
duracağız. Önemli ve büyük bir ekonomik 
ortak olarak gördüğümüz Japonya’yla eko-
nomik ve ticari ilişkilerimizi mükemmel 
düzeydeki siyasi ilişkilerimize yaraşır bir 
seviyeye getirmek istiyoruz.

Türkiye’yle Japonya arasındaki ikili tica-
ret maalesef arzu ettiğimiz seviyelerin çok 
altında bulunuyor. 2014 yılı itibarıyla iki 
ülke arasındaki ticaret hacmi 3,6 milyar 
dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, 
iki ülkenin gerçek potansiyellerinin olduk-
ça altındadır. Ülkenize geçen yıl yaptığım 
ziyaretim esnasında, stratejik ortaklığımı-
zın temel yapı taşlarını veyahut da temel 
yapı taşlarından birini oluşturacak eko-
nomik ortaklık anlaşması için önemli bir 
adım atmıştık. Bu anlaşmanın resmi mü-
zakereleri geçen yıl başlatıldı, Eylül ayında 
da 3’üncü turu yapıldı. Görüşmelerin bir 
an önce tamamlanarak bu anlaşmanın ha-
yata geçirilmesini temenni ediyorum.

Bugün dünyada ekonomik işbirlikleri, pi-
yasa açılımları, serbest ticaret düzenleme-
leri, milletlerin karşılıklı refahlarının art-
masında çok önemli yapı taşlarını oluştu-
ruyor.

Türkiye, Avrupa Birliği’yle olan Gümrük 
Birliği’ni tam üyelikle taçlandırmak için 
müzakerelere devam ediyor. Ülkemiz iki-
li serbest anlaşmalarıyla da, dünya ile tica-
ri bütünleşmesini tamamlamak için yoğun 
gayret içinde. Japonya’nın da, Trans Pasi-
fik Ortaklık Anlaşması müzakereleri, Av-
rupa Birliği’yle müzakereler ve ikili müza-
kerelerle uluslararası ticari ilişkilerde açı-
lımlar yaptığını görüyoruz. Bu çerçevede, 
ülkelerimizin 2014 yılında resmi müzake-
relere başladığı ekonomik ortaklık anlaş-
masını en kısa zamanda tamamlaması bü-
yük önem taşıyor. İki ülke arasında bu şe-
kilde bir serbest ticaret rejimi inşa edilme-
si, karşılıklı ticaret ve yatırımların artması-
na büyük katkı sağlayacaktır.

Hızlı Gelişen Ülkemiz İçin Altyapı 
Yatırımları Büyük Önem Taşıyor

Değerli dostlar, 

Ekonomik ilişkilerimizin en önemli un-
surlarından biri de hiç kuşkusuz karşı-
lıklı doğrudan yatırımlardır. Son yıllar-
da Türkiye’ye yönelik Japon yatırımların-
da önemli bir artış yaşanmakta olduğu-
nu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. 
2015 Haziran ayı itibarıyla Türkiye’deki 
Japon doğrudan yatırımları 1.7 milyar do-
lara ulaştı, bu yatırımların 1.6 milyar dola-
rı son 5 yılda gerçekleşti. Yine bu tutarın, 
iki ülkenin potansiyeli dikkate alındığında 
oldukça mütevazı düzeyde kaldığını belirt-
mek zorundayım.

Japonya yurt dışına 2013 yılında yaklaşık 
136 milyar dolar, 2014 yalında da 114 mil-
yar dolar yatırım yaptı. Bu büyük rakamlar 
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içinden Türkiye’ye gelen miktar 2013 yılın-
da 439 milyon dolar, 2014 yılında daha da 
düştü 212 milyon dolar seviyesinde kaldı. 
Bugün Türk iş adamları da dünyanın birçok 
yerine yatırımlar yapıyor, Japonya’da ise 
maalesef kayda değer Türk yatırımı bulun-
muyor. Özellikle perakende ve yiyecek, içe-
cek sektörlerinde ciddi potansiyelimizin bu-
lunduğu bu ülkeye yönelik yatırımları teş-
vik edeceğiz. Karşılıklı doğrudan yatırımla-
rın arttırılması için birlikte çalışmalıyız.

Hızlı gelişen ülkemiz için altyapı yatırımla-
rı büyük önem taşıyor. Marmaray projesin-
de olduğu gibi, altyapı yatırımları alanında 
Japonya’yla işbirliğimizi devam ettirmek 
istiyoruz. Dünyanın en uzun asma köprüsü 
olması planlanan Çanakkale Boğaz Köprü-
sü, 3 katlı büyük İstanbul Tüneli ve Ankara-
İstanbul Yeni Hızlı Tren Hattı gibi pek çok 
büyük projelerimiz var. Bu tür altyapı pro-
jelerinin finansmanı için Japonya’yla ortak 
çalışmalar yürütmek istiyoruz. 

Diğer taraftan, İstanbul’dan en fazla 3 sa-
atlik uçuşla ulaşılabilecek bir bölgede çok 
geniş ticaret ve yatırım imkânları mevcut. 
Türkiye’nin bu bölgelere yakınlığı ve sağla-
yabileceği lojistik imkânlar ile Japonya’nın 
teknik ve mali potansiyelini biraraya geti-
rerek çok güzel sonuçlar elde edebiliriz. 
Böyle bir dinamiği geliştirebildiğimiz tak-
dirde, her iki ülke açısından bir kazan-
kazan durumu ortaya çıkaracaktır. 

Bu çerçevede, özellikle kuruluş çalışmala-
rı süren Türkiye-Japonya Bilim ve Tekno-
loji Üniversitesi projesine önem veriyo-
ruz, bin dönümlük bir araziyi bu üniversi-
te için ayırmış durumdayız. Japon yükse-

köğretim camiasının da, gelecek nesillerin 
birbirini  tanımasını sağlayacak bu önem-
li projeye sahip çıkacağını ve destekleyece-
ğini ümit ediyorum. Ekonomik işbirliğimi-
zin amiral gemisi konumundaki iki önem-
li projenin aksamadan gerçekleştirilmesi-
ni hep birlikte temin etmeliyiz. 

Terörizm Bir İnsanlık Suçudur 
ve İnsanlığa Yönelik Bir Küresel 
Tehdittir

Değerli dostlar, 

Türkiye’nin bulunduğu bölgede ve dün-
yada tarihi gelişmelerin yaşandığı bir dö-
nemden geçiyoruz. Ülkemizin güney sınır-
larındaki Suriye ve Irak’ın içinde bulundu-
ğu durum hepinizin malumudur. Kuzeyi-
mizdeki Ukrayna halen devam eden, ku-
zeydoğumuzdaki Gürcistan’da yakın geç-
mişte yaşanan hadiseleri de biliyorsunuz. 
Batı komşumuz Yunanistan tüm Avrupa 
Birliği’nin dengelerini tehdit eden siya-
si ve ekonomik istikrarsızlık ortamından 
hala çıkabilmiş değil. Yakın bölgemizde-
ki Filistin’de, Libya’da, Mısır’da, Yemen’de 
kardeş halkların çektiği acılara her gün ye-
nileri ekleniyor. Barış ve huzur denizi ol-
ması gereken Akdeniz, dünyanın en büyük 
dramlarının yaşandığı bir yer haline dö-
nüştü. İşte böyle bir tablo içinde Türkiye, 
gerek bölgesinde, gerek tüm yerkürede ba-
rışa ve huzura yönelik tavrını ve perspek-
tifini korumaya gayret ediyor. Ekonomik, 
sosyal ve fiziki güvenliğimizi hedef alan 
tüm kışkırtma çabalarına rağmen karar-
lı duruşumuzdan taviz vermedik, verme-
yeceğiz. Bölgedeki ateşi ülkemiz toprakla-



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür

271

rına taşımayı amaçlayan terörist saldırılar 
karşısında kararlılıkla mücadele ediyoruz. 

Burada bir kez daha ifade ediyorum, terö-
rizm bir insanlık suçudur ve tüm dünya-
ya yönelik bir küresel tehdittir. Terör, hiç-
bir dini, etnik, kültürel, coğrafi aidiyetle 
bağdaştırılamaz, bu yöndeki çabalar terö-
re destek vermek anlamına gelir. Terörün 
her türüyle mücadelede aktif çaba harca-
yan bir ülke olarak, uluslararası toplumun 
terörle mücadelede hiçbir ayrım yapma-
ması gerektiğini özellikle savunuyoruz. 

Birleşmiş Milletler ve Terörle Mücadele 
Küresel Forumu dahil olmak üzere ulus-
lararası düzeyde terörle mücadele eden 
tüm kurumların, bu ilkeli tutumu benim-
semeleri gerekiyor. Teröristler gerçekleş-
tirdikleri eylemler ve kullandıkları şiddet 
yöntemleri nedeniyle bu sıfatı taşımakta-
dırlar. Bu bakımdan, DEAŞ neyse PKK da 
odur, Tokyo’da metro istasyonlarına sarin 
gazıyla saldıranlar da odur, aralarında hiç-
bir fark yoktur. Türkiye teröre karşı karar-
lı bir mücadele yürütüyor. Teröristin iyisi- 
kötüsü olmaz, benim teröristim iyi, senin-
ki kötü, böyle bir anlayış olmaz, teröristle-
rin hepsi kötüdür. Bu mücadelede dostları-
mızın bizimle dayanışma ve işbirliği için-
de olmasını bekliyoruz. 

Sığınmacılar Konusunda Bir 
Külfet Paylaşımı Artık Zorunlu 
Hale Geldi

Bir yandan terörle mücadele ederken, di-
ğer yandan da komşuluk ve insanlık vazi-
fesi olarak Suriyeli kardeşlerimize kucak 

açtık. 2011 yılında başlayan Suriye krizi, 
modern tarihin İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonraki en büyük insani dramına yol açtı, 
koskoca bir ülke nüfusunun yarısı yerle-
rinden oldu. 5 milyonu ülke dışında olmak 
üzere, yerlerinden edilen Suriyeli sayısı 12 
milyonu buldu. Türkiye, çaresizlik içinde-
ki milyonlarca Suriyeli ve Iraklı’ya ev sa-
hipliği yapıyor. Hiçbir dini veya etnik kö-
ken, eğitim, mesleki durum veya gelir dü-
zeyi ayrımı gözetmeksizin tüm mağdurla-
ra biz kapılarımızı açtık, bu insanların tüm 
ihtiyaçlarını hiçbir karşılık beklemeden gi-
dermeye çalışıyoruz. 

260 bini sınıra yakın illerimizdeki kamp-
larda, çadır kamplar ve konteyner kentler 
olmak üzere, ülkemizde toplam 2.2 milyon 
Suriyeli yaşıyor. 300 bin de Iraklı misafiri-
miz var. Yani Türkiye, toplam 2,5 milyon 
mülteciye ev sahipliği yapıyor. Şu ana ka-
dar mültecilere 7.8 milyar dolar harcadık. 
Bu tablo sürdürülebilir değil. 

Ben, buraya Brüksel’den geliyorum ve ora-
da birçok görüşmeler yaptık. Tabii herkes 
takdir ediyor, “Sizler dünyada özellikle 
sığınmacılar noktasında, mülteciler nok-
tasında hiçbir ülkenin yapmadığını, yapa-
madığını yaptınız. Bundan dolayı sizleri 
tebrik ederiz” diyorlar. Tabii biz de, ken-
dilerine durumu izah ettik. Ama buradan 
sizler, ne kadar yük alacaksınız, bu önemli. 
Türkiye, bunu nereye kadar sürdürecek? 
Avrupalılar, sınırlarını bu tür sığınmacı-
lara kapatıyor, “Ölenler Akdeniz ve Ege’de 
ölsün” diyor. Biz, yılbaşından bu yana sa-
dece Akdeniz’de Sahil Güvenlik Komutan-
lığımızın botlarıyla 60 bin kişiyi kurtardık, 
ama diğerleri bunu yapmıyor.
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Sığınmacılar konusunda gerçek anlamda 
bir külfet paylaşımı artık zorunlu hale gel-
miştir. Türkiye’nin 7,8 milyar doları aşkın 
harcamasına, uluslararası toplumun kat-
kısı şu ana kadar nedir biliyor musunuz? 
417 milyon dolar. Halihazırda dünyada 
en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği ya-
pan ülke haline gelmiş olmamıza rağmen, 
açık kapı politikamızı insani mülahazalar-
la devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Ül-
kemizdeki Suriyelilere, Iraklılara uluslara-
rası toplum adına, tüm insanlık adına ev 
sahipliği yapıyoruz. Uluslararası toplum-
dan bu konudaki yük paylaşımı için ivedi-
likle adım atmasını bekliyoruz. Diğer yan-
dan, dünyadaki barışın, huzurun, güven-
liğin adil bir şekilde sağlanması sorumlu-
luğunu üstlenen uluslararası kuruluşların 
bu süreçte çok kötü bir sınav verdiklerini 
de görüyoruz. 

Birleşmiş Milletler’in Yapısı 
Değişmeli

‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyerek ifa-
de ettiğimiz Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi’nin yapısına olan itirazımıza 
Japonya’nın da katıldığına inanıyorum. 
Çünkü bu 5 ülkeden bir tanesinin iki duda-
ğı arasına sıkışmış bir dünya yönetimi ola-
maz. Öyleyse Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi’ni oluşturan 196 üyenin hep-
si, dönüşümlü olarak daimi üye olmalıdır. 
Dünyanın kaderini, hep şu anki gibi BM’in 
5 daimi üyesi belirleyemez. Daha güvenli 
bir dünya için Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi’nin, Japonya’nın da içinde ol-
duğu, yeni ve daha kapsamlı bir yapıya ka-
vuşturulması şarttır. Aksi takdirde, bugün 
bölgesel gibi gözüken çatışmaların, yakın 

bir zamanda tüm dünyaya sıçraması kaçı-
nılmaz olacaktır.

Sevgili dostlar, Waseda Üniversitesi’yle Yu-
nus Emre Enstitüsü arasında imzalanan 
protokol çerçevesinde kredili seçmeli ders 
olarak Türkçe derslerinin veriliyor olma-
sından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 
Önümüzdeki yıllarda Waseda Üniversitesi 
bünyesinde bir Türkoloji bölümü açılması-
nı temenni ediyorum. Bu çerçevede Wase-
da Üniversitesi öğrencilerini, Yunus Emre 
Enstitüsü’nün Türkiye’de düzenlediği eği-
tim programlarında ağırlamaya hazır ol-
duğumuzu da özellikle belirtmek isterim.

Konuşmanın başlangıcında bugün şah-
sıma tevdi edilen fahri doktorayı esasen 
Türk-Japon dostluğunun yeni bir nişanesi 
olarak telakki ettiğimi vurgulamıştım. Ara-
mızdaki mesafe uzak da olsa, gönül bağı-
mız çok güçlüdür. Doğal afetler gibi zor an-
larımızda, zaman geçirmeden birbirimize 
yardım eli uzatmamız, bu gönül birlikteli-
ğinin neticesidir.

Bu vesileyle, 2011 yılında Van ilimizde 
meydana gelen deremde yardım gönüllü-
sü olarak çalışırken artçı sarsıntılardan bi-
rinde hayatı kaybeden Miyazaki dostumu-
zu da bir kez daha saygıyla anıyorum.

Bu güzel etkinlik için Waseda Üniversitesi 
yönetimine, Sayın Rektöre bir kez daha te-
şekkür ediyor, hepinize sevgilerimi, saygı-
larımı sunuyorum.
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Hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. Kadın-20 
Zirvesine katılmak üzere dünyanın ve 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen siz de-
ğerli delegelere hoş geldiniz diyorum. 

Kuruluş çalışmalarını yakından takip et-
tiğim, bu süreçte zaman zaman tavsiye ve 

önerilerimi paylaştığım Kadın-20’nin ha-
yata geçirilmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. 

G-20 Dönem Başkanı olarak, kuruluşuna 
öncülük ettiğimiz bu grubun İş-20, Emek-
20, Genç-20 ve Sivil-20 gibi G-20’nin diğer 
açılım grupları arasında yerini almış ol-

30-40 Mülteci Kabul Edenler 
Nobel’e Aday Gösterilirken, 
2.5 Milyon Mülteciye Kucak 

Açanları Görmüyorlar

G-20 Kadınlar Zirvesi | İstanbul | 16 Ekim 2015 
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masından büyük bir memnuniyet duyuyo-
rum. Kadın-20’nin, kadınların ekonomide 
adil şartlarda yer alabilmeleri için gerçek-
leştireceği çalışmalar ve geliştireceği öne-
rilerle G-20 gündemine önemli katkılarda 
bulunacağına inanıyorum. G-20 dışındaki 
ülkelerin temsilcilerinin de hazır bulundu-
ğu bu Kadın-20 Zirvesinin başarılı geçme-
sini temenni ediyorum.

Değerli katılımcılar; 

Bildiğiniz gibi G-20 dünya ekonomisi-
nin yüzde 85’ini, dünya ticaretinin yüzde 
75’ini ve dünya nüfusunun yüzde 65’ini 
oluşturan önemli bir işbirliği platformu-
dur. G-20, gelişmiş ve yükselen ekonomi-
lerin aynı masa etrafında biraraya gele-
rek küresel sorunlara müşterek çözümler 
bulmalarına imkân sağlıyor. Bu çerçevede 
2008 yılından bu yana, bir tanesi hariç bü-
tün G-20 zirvelerine ülkem adına katıldım. 
G-20, küresel krizin etkilerinin giderilme-
si ve özellikle de küresel finans sisteminin 
daha dayanıklı hale getirilmesinde önem-
li rol oynadı. 

G-20 ülkeleri olarak temel meselemiz; güç-
lü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin 
yanı sıra, dönem başkanı ülke olarak temel 
hedefler arasına dahil ettiğimiz kapsayıcı 
büyümedir. Bu büyük bir önem arz ediyor. 
Kadının çalışma hayatında hak ettiği yeri 
alamadığı, iş gücüne aktif bir biçimde katı-
lamadığı, üretimde ve yönetimde de söz sa-
hibi olamadığı ekonomilerde bu hedeflere 
ulaşılamayacağı açıktır. 

Elbette büyümenin sadece rakamlardan 
ibaret olmadığını, büyümenin kalitesinin 

de göz önünde bulundurulması gerekti-
ğini unutmuyoruz. Kaliteli büyüme de-
mek, daha fazla istihdam, daha yüksek ha-
yat standardı, daha adil bir refah paylaşı-
mı demektir, bunu unutmamak gerekiyor. 
Kadın-20’ye işte tüm bu konularda G-20 
çalışmalarına katkı sağlama ve öneriler ge-
tirme bakımından büyük sorumluluk dü-
şüyor. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yeri-
ne getireceğiniz hususunda ben sizlere gü-
veniyorum, inanıyorum. 

G-20 Ekonomisinde Kadınlar Hak 
Ettiği Yeri Almalıdır

Değerli misafirler, 

Türkiye olarak G-20 Dönem Başkanlığını 
devraldığımızda önceliklerimizi üç başlık-
ta topladık; kapsayıcılık, uygulama ve ya-
tırımlar. Kapsayıcılık; sosyal istikrarın gü-
vencesi olmanın yanında ekonominin sür-
dürülebilir bir şekilde büyümesinin de te-
minatıdır. Bu nedenle kapsayıcılığı, G-20 
Dönem Başkanlığı önceliklerimiz arasın-
da ön sıraya koyduk. Ekonomik büyüme 
ve refahtan herkesin pay alması anlamı-
na gelen kapsayıcılığın en önemli boyutla-
rından biri de, kadınların ekonomide hak 
ettiği yeri almalarıdır. Bugün G-20 ülkele-
rinde kadının iş gücüne katılımı yüzde 58 
iken, erkeklerin katılımı yüzde 86 seviye-
sindedir. Görüldüğü gibi arada önemli bir 
fark bulunuyor, makas açık. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun hesapları-
na göre kadının iş gücüne katılımında kay-
dedilecek yüzde 1’lik bir artış, küresel gay-
risafi hasılada 80 milyar dolarlık bir ilave 
artış anlamına geliyor. Büyümeye çok ihti-
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yaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. 
Kadınların iş gücüne katılması, ihtiyacı-
mız olan büyümeyi elde etmede en önem-
li imkânımızdır. 

Bu fırsattan yararlanmak için neler yapıla-
bileceğini beraberce tartışmalıyız. Kalitey-
le birlikte kadın ve gençlerin önünü aça-
bilmek, teknolojik gelişmelere imkân sağ-
lamak da ancak kapsayıcı bir büyümeyle 
mümkündür. Nitekim G-20 ülkeleri olarak 
geçtiğimiz yıl aldığımız en önemli karar-
lardan birisi de kadınlarla ilgiliydi. Dün-
ya genelinde 2025 yılına kadar kadın ve 
erkeklerin iş gücüne katılımları arasında-
ki farkı yüzde 25 oranında azaltma hede-
fini Türkiye olarak benimsedik. Bu hede-
fe ulaşmamız, 10 yıl içinde tüm dünyada 
100 milyon kadını iş gücüne kazandırma-
mız anlamına gelir. 

Kadınların istihdamı konusunda belirle-
diğimiz hedefe ulaşmak için bu yıl somut 
adımlar atıyoruz. Aynı şekilde ülkelerimi-
zin en dinamik, ancak işsizliğin en yük-
sek olduğu kesimini oluşturan gençlerimi-
zin istihdam piyasasına daha etkin şekil-
de katılabilmelerini sağlamak için de özel 
çaba gösteriyoruz. Bu çerçevede G-20 ola-
rak genç işsizliğini 2025 olarak yüzde 15 
oranında azaltmayı hedefliyoruz. 

Dönem Başkanlığımızın öncelikli konu-
larından bir diğeri de, burası çok önemli, 
KOBİ’lerdir. Bu kararımızda KOBİ’lerin is-
tihdam oluşturma kapasitesiyle ekonomik 
faaliyet ve ticaret bakımından oynadıkları 
önemli rol belirleyici oldu. Dünya genelin-
de ve Türkiye’de KOBİ’lerin önemli bir bö-
lümünün kadınlara ait olduğunu veya ka-

dınlar tarafından yönetildiğini de özellikle 
belirtmek istiyorum. 

KOBİ’lerin küresel finans ve ticaret siste-
mine erişimini kuvvetlendirmek ve ulusla-
rarası alanda seslerini duyurmalarını sağ-
lamak için çaba gösteriyoruz.

Değerli konuklar, 

Dönem Başkanlığımızdaki önceliklerimiz-
den ikincisini ‘Uygulama’ olarak ifade et-
tim. Ulusal ve küresel düzeyde güçlü, sür-
dürülebilir, dengeli, kapsayıcı bir ekono-
mik büyüme sağlamanın en etkin yolu ve-
rilen taahhütlerin zamanında ve tam ola-
rak uygulanmasıdır. Bizim artık patinaja 
tahammülümüz yok. Eğer netice istiyor-
sak uygulamayı göreceğiz.

2018 Yılına Kadar Yüzde 2.1 İlave 
Küresel Büyüme Sağlanacaktır

G-20 üyeleri olarak, geçtiğimiz yıl kabul 
ettiğimiz büyüme stratejilerini uygulama-
ya geçirdiğimiz takdirde 2018 yılına kadar 
yüzde 2.1 oranında ilave küresel büyüme 
sağlanacaktır. Böylece 2 trilyon dolar ilave 
kaynak küresel ekonomiye kazandırılmış 
olacak. G-20 üyeleri olarak verdiğimiz tüm 
taahhütlerin hayata geçirilmesi ve izlen-
mesi yolunda bu sene somut adımlar attık. 

İki hafta önce yine bu salonda dünyanın 
en büyük enerji üreticileri ve tüketicileri-
ni bir araya getiren G-20 Enerji Bakanları 
Toplantısına katılmıştım. Bu toplantıda, 
Dönem Başkanlığımızın üçüncü önceliği 
olan ‘yatırımların’ önemine dikkat çeke-
rek, 2030 yılına kadar küresel altyapı yatı-
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rım ihtiyacının 70 ile 90 trilyon doları bul-
duğunu belirtmiştim. Tabii bu ilk bakışta 
“70-90 trilyon dolar nereden bulunacak?” 
diye bazı sorular sorulabilir, onu ifade et-
miştik; burada atmamız gereken adım ka-
mu-özel işbirliği olayıdır. 

Kamu-özel yatırımlar noktasında bunun 
en güzel örneğini Türkiye olarak biz ver-
dik. Göreve geldiğimiz 2002 yılının so-
nunda biz projelerimizi ortaya koyarken; 
kamu-özel işbirliğinin ne denli önemli ol-
duğunu, ama bu noktada dünyaya ve ül-
kemiz girişimcilerine bir güven verme-
nin çok çok önemli olduğunu, dolayısıyla 
güven ve istikrarın sağlanmasıyla birlikte 
bir defa yatırımların geleceğini ortaya koy-
muştuk. Türkiye olarak biz, devasa yatı-
rımlarımızı böyle yapıyoruz. Mesela üçün-
cü havalimanı projesini kamu-özel sektör 
ortaklığında yapıyoruz ve yatırım tutarı 
12 milyar eurodur. Bu devletin bütçesin-
den 1 kuruş çıkmadan yapılan bir yatırım-
dır. Kaldı ki bu yatırımı yapmakla kalmıyo-
ruz, bir de bu yatırımdan kiralama süreci 
içerisinde de devlet olarak bizim alacağı-
mız ücret 22 milyar eurodur. Hazır bütçeyi 
kullanmak kolaydır, mesele bunun dışın-
daki kaynakları üretebilmek veya kaynak-
ları çeşitlendirebilmektir. Eğer bu kaynak-
ları çeşitlendirebilirseniz, o zaman bir de 
yatırımcı size inanabiliyorsa bu yatırımlar 
ülkenize muhakkak gelecektir. Az önce ifa-
de ettiğim rakamı da bu şekilde temin ede-
bilmek, bulabilmek mümkündür. 

Yatırımların finansmanı için küresel dü-
zeyde yeterli kaynak mevcuttur. Yani bu-
gün Çin ve Japonya’da çok ciddi kaynak-
ları var, ama bütün mesele o güven zemi-

ni oluşturmakta. Önemli olan, bu kayna-
ğın yatırıma dönüştürülebilmesinin önü-
nü açmaktır. Bunun için altyapı yatırımla-
rının teşvik edilmesi ve finansman ihtiya-
cını karşılayacak adımların atılması gere-
kiyor. Bu noktada özel sektör ile kamunun 
el ele vermesi, iş birliği yapması şart. Biz 
bunu Türkiye’de başardık ve bunu bütün 
dostlarımıza da tavsiye ettik, tavsiye edi-
yoruz. Özel sektör ile kamu arasında tesis 
ettiğimiz verimli iş birliğinin olumlu neti-
celerini aldık, almaya devam ediyoruz. Ka-
dın girişimcileri de bu konuda çok daha 
aktif olmaya, çok daha cesaretli davranma-
ya davet ediyorum.

Kadın 20’nin değerli temsilcileri, 

Geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletler’de 
kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma İçin 
2030 Gündemi, önümüzdeki 15 yılın kü-
resel kalkınma gündemini tanımlayan bir 
belgedir aslında. Bu yeni kalkınma gün-
deminin en önemli unsurlarından biri de 
kadın-erkek arasındaki dengesizliğin or-
tadan kaldırılmasıdır. G-20 Dönem Başka-
nı olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Günde-
minde yer alan hedeflerin hayata geçirilme-
sine yönelik çeşitli çalışmalara öncülük et-
tik. Kadın 20’nin kurulması ve bugün ger-
çekleştirmekte olduğumuz zirve, bu gayret-
lerimizin bir örneğini teşkil ediyor. 

Kadın Girişimci Sayımız 110 Bini 
Geçti

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ha-
yata geçirilmesi ve kadınların eğitime, is-
tihdama ve iş fırsatlarına daha fazla erişe-
bilmesi yoksulluğun azaltılmasına da kat-
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kı sağlayacaktır. Türkiye’de bu alanda son 
13 yılda önemli adımlar atıldığını özellikle 
ifade etmek istiyorum. Mesela Türkiye’de 
kadının iş gücüne katılım oranı 2004’te 
yüzde 23,3 iken, bu oran bugün yüzde 
32,3 seviyesine yükseldi. Bugün artık üni-
versiten yeni mezun olan kız ve erkek ev-
latlarımızın iş gücüne katılım oranları he-
men hemen aynı seviyededir. Bu başarılar-
da izlemiş olduğumuz kararlı politikaların 
olumlu katkılarını görüyoruz. 

Aynı dönemde kadın girişimciliği konu-
sunda da yaşanan olumlu gelişmeler var. 
2004 yılında yüzde 4,9 olan kadın girişim-
ci oranı 2015 Haziran ayı itibariyle yüz-
de 8 seviyesine ulaştı. Türkiye’deki kadın 
girişimcilerin sayısı bu vesileyle 110 bini 
aştı. Kadınlar, Türkiye’de sadece ekono-
mik alanda değil siyasal, kültürel ve sos-
yal alanlarda da etkinliklerini her geçen 
gün güçlendiriyor. Yeterli seviyede mi? De-
ğil, ama artık eskilerin kuyudan su çekebil-
mek için tulumba tekniği vardır; tulumba-
ya önce şöyle bir miktar su doldururlar ve 
ondan sonra kolu çalıştırmaya başlayınca 
kuyudan su çıkmaya başlar. İşte şimdi biz, 
o tulumbaya suyu döktük ve inşallah ora-
dan su çıkmaya başlayacak. 

1934 yılında yapılan anayasa değişikliğiy-
le, dünyada kadınlara seçilme hakkını ve-
ren ilk ülkelerden biri Türkiye’dir. Bu alan-
da, tüm Avrupa ülkeleri arasında Türkiye 
ilk sırada yer alıyor. Meclisi’mizde kadınlar 
2002 yılında 24 milletvekiliyle temsil edilir-
ken, bu sayı bugün hamdolsun 4 kata ulaş-
tı. Elbette bu rakamları hiçbir zaman yeter-
li görmedik, görmeyeceğiz. Kadınların her 
alanda daha ileri düzeyde temsilini sağla-
maya yönelik çalışmalarını sürdürüyoruz. 

Ancak kaydedilen bu gelişmelerin, atılan 
bu adımların tesadüf olmadığının da bi-
linmesini istiyorum. Tüm bu gelişmeler 
bilinçli olarak ve kararlılıkla hayata geçi-
rilen politikaların sonucudur. Bu politika-
ların uygulamaları kesintisiz şekilde de-
vam ediyor. Örneğin, son dönemde gerçek-
leştirilen reformlarla çalışan anneler ile 
yeni doğum yapmış kadınlara yönelik ila-
ve mali ve sosyal destek çalışmaları başla-
tıldı. Mikro krediden, çocuk bakımına ka-
dar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsayan 
bu programlarla kadınların ekonomik ha-
yattaki güçlerinin artırılması hedefleniyor. 

Tabii kadınların ekonomik hayata katılım-
ları kadar kadın-erkek ücret dengesinin de 
sağlanması önemli. Erkek ve kadınlar ara-
sındaki ücret farkının halen devam ettiğini 
biliyoruz. Onun için Başbakanlığım döne-
minde biz performans olayını gündeme ge-
tirdik ve performansla bunun değerlendir-
mesinin gerektiğini düşündük, yani cinse 
göre değil. Bir hedef koyduk, dedik ki; eşit 
işe eşit ücret. Bu sorun sadece bize mah-
sus da değildir. Dünya genelinde kadınlar, 
aynı işi yerine getiren erkeklerin kazandı-
ğının ortalama yüzde 77’si oranında ka-
zanç elde ediyor. Ülkemizde bu oran biraz 
daha iyi olmakla birlikte, yine de kat etme-
miz gereken önemli bir mesafe bulunuyor. 

Hiç şüphesiz tüm bunlar zaten Kadın-
20’nin önemli gündem maddelerini oluş-
turacaktır. Nasip olursa Kasım ayının ba-
şında tüm bu açılımların başkan, yönetici-
leriyle Ankara’da toplantılar yapmak sure-
tiyle hazırlanan bütün o tebliğleri kendile-
rinden bizzat dinleyeceğim. Bizzat kendi-
lerinden bunu dinledikten sonra da, özel-
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likle G-20’de Başkanlığım esnasında bun-
ları çok daha farklı bir şekilde gündeme 
getirme, orada bunları tebliğ etme fırsatı-
nı bulacağım. 

Başbakanlığım döneminde yine eşimin 
bizzat katılımı ve teşvikiyle yürütülen 
“Haydi Kızlar Okula Kampanyası” aslında 
bu amaca yönelik bir çalışmaydı. Bu kam-
panya sayesinde kızların okula kayıtları ve 
devamlılıkları oranı yüzde 90’dan yüzde 
96 düzeyine çıkartılarak bu konuda önem-
li bir ilerleme sağladık. Ülkemizde 2000 yı-
lında kadınlar arasında okuma-yazma bil-
meyenlerin oranı yüzde 19’du. Yine yürüt-
tüğümüz kampanyalar ve desteklediğimiz 
projelerle bu oranı yüzde 6’ya kadar indir-
meyi başardık. İnşallah yakın bir zamanda 
ülkemizde böyle bir sorundan söz edilme-
yeceğini ümit ediyorum. 

Türkiye dünyada 1990-2008 yılları arasın-
da doğum sırasında anne ölümlerini en aza 
indiren 10 ülkeden biridir. Bebek ölümle-
rinde de kayda değer düşüş sağlanmıştır. 
Aynı şekilde doğum öncesi ve doğum son-
rası anneye sunulan hizmetler arttırılarak 
bu konuda da kadınlarımıza önemli bir 
destek verildi. 

Teröre Karşı Olmak Ahlaki Bir 
Duruştur

Değerli misafirler,

G-20 Zirvesinin en önemli gündem mad-
delerinden biri de, hiç şüphesiz terör ola-
caktır. Ülkemizin hemen güney sınırların-
daki Suriye’de, tüm dünyanın istikrarını 
ve güvenliğini tehdit eden olaylar yaşanı-

yor. Kendi vatandaşlarına karşı acımasız 
bir savaş yürüten rejim, Suriye halkının 
yarısını oluşturan 12 milyon kişinin yerin-
den olmasına yol açmıştır. Bunun 5 mil-
yonu Suriye’nin dışındadır, 7 milyonu ise 
Suriye’nin içinde evlerini terk etmişlerdir. 
Bugün Suriye’de olanlar, aslında bir dev-
rim arayışı değildir, o aşama geride kaldı. 
Artık bu ülkede yaşananlar Suriye halkı-
nın kurtuluş mücadelesidir. Geçmişte Kur-
tuluş Savaşı vermiş bir ülke olarak, Suri-
ye halkını biz çok iyi anlıyoruz. Biz Türki-
ye olarak, demokrasinin ve özgürlüklerin 
yanında olması gereken her ülke gibi Suri-
ye halkının kurtuluş mücadelesini destek-
liyoruz. 

Burada bir gerçeği ifade etmem lazım; bu 
konuda kadın hassasiyetini uluslararası 
camiada iyi izledim. O da şudur: Devrim-
lerle hiçbir zaman özlenen, beklenen o ba-
rışı getirmek veyahut da halkın iradesini 
getirmek mümkün değildir. Çünkü o bir 
ruh yapısıdır. Eğer darbeler yapılmışsa, o 
darbelerle o devrimler gerçekleştirilmiş-
se, o ruh yapısı sadece otokratik anlayışla-
rı getirir, asla demokratik bir yapıyı getir-
mez. Bunun bedelini dünyada birçok ülke 
ödedi ve ödemeye de devam ediyor. Onla-
rın yapıldığı yerde sömürü vardır ve o sö-
mürü sınırsız devam etmektedir. Ne yazık 
ki demokratik olduğunu söyleyen ülkele-
rin büyük bir çoğunluğu bu tür darbele-
ri savunmaktadır, desteklemektedir. Ama 
lafa geldiği zaman Birleşmiş Milletler Ge-
nel Kurulu’nda da kalkarlar derler ki; de-
mokrasi, özgürlük. Nasıl bir demokrasi, 
nasıl bir özgürlük? Bir tarafta darbe yapılı-
yor, ama siz gidiyorsunuz bu askeri darbe-
yi yapanları tebrik ediyorsunuz, alkışlıyor-
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sunuz. Bütün bunlar karşısında biz diren-
dik ve direniyoruz. 

Şu anda bölgede faaliyet gösteren DEAŞ 
gibi, PYD gibi, YPG gibi, PKK gibi terör 
örgütleri rejimle birlikte Suriye halkının 
kurtuluş mücadelesine karşı savaşan ya-
pılardır. Bugün DEAŞ’in hedef aldığı ül-
kelerin en başında Türkiye geliyor. Daha 
önce Suruç’ta, geçtiğimiz hafta sonu An-
kara Garı önünde yaşanan canlı bomba 
eylemlerinde toplamda 130 vatandaşımızı 
kaybettik. Aynı şekilde askerlerimizden, 
polislerimizden DEAŞ saldırılarında şehit 
olanlar var. Buna rağmen Türkiye’yi hala 
Suriye’de DEAŞ’i destekleyen bir ülke gibi 
göstermeye çalışanlar olduğunu da üzün-
tüyle görüyoruz. 

Burada sizlerin huzurunda bir kez daha 
şunu ifade etmek istiyorum: Türkiye adı, 
amacı, söylemi, yöntemi ne olursa olsun 
tüm terör örgütlerinin aynı şekilde karşı-
sındadır. Birtakım ülkelerin yaptığı gibi te-
rör örgütlerinin bazılarını destekleyip, ba-
zılarına karşı mücadele ediyor gibi görün-
mek terörün yanında yer almaktır. Teröre 
karşı olmak, ahlaki bir duruştur. Bu ahlaka 
sahip hiçbir ülkenin terör örgütleri arasın-
da ayrım yapması kabul edilemez. 

Şu gerçeği buradan bir defa daha, özellikle 
bu konuda ilkeli bir tavır ortaya koyama-
yan tüm ülkelere hatırlatmak istiyorum. 
Bugün işinize geldiği için desteklediği-
niz terör örgütünün, yarın silahlarını size 
doğrultacağından hiç şüpheniz olmasın. 
Çünkü terörün karakteri budur, cibilliye-
ti budur, bunu bilmenizi istiyorum. Biz, 
DEAŞ’i, onunla birlikte PKK’yı da, PYD’yi 

de, YPG’yi de, diğer tüm terör örgütlerini 
de insanlık için aynı derecede tehlikeli ör-
gütler olarak görüyor, hepsine karşı da mü-
cadele ediyoruz. 

Terörle Mücadelede Batılı 
Dostlarımız Bize Yeterli Desteği 
Vermiyor

Terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye’ye 
yeterli desteği vermeyenler, bilakis bu örgüt-
lere alttan alta destek olanlar, bölgeyle bir-
likte tüm dünyayı bir felakete doğru sürük-
lediklerini bilmelidirler. Şu anda dağda terör 
örgütlerinin elinden çıkan silahlara bakın. 
Bu silahların menşei dost bildiğimiz Batılı 
ülkelerdir. Bir terör örgütünün başındaki 
kişi, “50 ton silah bize gönderildi” ve “Daha 
da gönderilecek”diyor. Ama biz, bunu Batılı 
dostlarımıza söylediğimiz zaman, “Silahları 
DEAŞ’e karşı savaştıkları için veriyoruz” di-
yorlar. Kendilerine, “Madem terör örgütüne 
silahları DEAŞ’a karşı savaştıkları için veri-
yorsunuz. O zaman El Nusra denilen bir ör-
güt var, o da DEAŞ’e karşı savaşıyor. Ama El 
Nusra’ya terör örgütü olarak görüyorsunuz. 
Bu bir çelişki değil mi?” diyorum. 

Batının, özellikle de Avrupa’nın güvenliği 
ve istikrarı, bizim güvenliğimizden ve istik-
rarımızdan geçiyor, bunu şimdi kabul etti-
ler. İşte geçen hafta Brüksel’deydim, ora-
da yaptığım görüşmelerde hepsi de bunu 
kabul ediyor, “Türkiyesiz olmaz” diyorlar. 
Peki, “Türkiyesiz olmazsa”, Türkiye’yi Av-
rupa Birliği’ne niye almıyorsunuz? Mesele 
belli, ama açık değiller, net değiller. Açık ol-
salar, net olsalar, niye almadıklarını açıkça 
ortaya koysalar, biliyorlar ki dünyada ken-
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dileri çok farklı bir yere konulacak. Çünkü 
diyorlar, “Biz, NATO’da bir yanlış yaptık, 
ama Avrupa Birliği’nde de aynı yanlışı ya-
pamayız”; sıkıntı buradan geliyor. Türkiye, 
Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde, Av-
rupa Birliği Müktesebatı noktasında çoğu-
nun önündedir. Ekonomik olarak da, Ko-
penhag Kriterleri açısından da, hepsinden 
de çok daha ileriyiz, ama maalesef bize 
karşı samimi davranmıyorlar. 

Sığınmacılar meselesine dünyanın yüzü-
nü çevirmesi için, Aylan’ların cansız bede-
ninin  karaya vurması mı gerekiyordu? Ne 
zaman ki o Aylan yavrumuz Bodrum sahil-
lerine vurdu, ondan sonra bunlar, o resim 
karesini dergilerinin kapağında işlemeye 
başladılar ve ne oluyoruz demeye başladı-
lar. Türkiye’de şu anda 2 milyon 200 bin 
Suriyeli, 300 bin de Iraklı var. 2,5 milyon 
mülteciyi ağırlıyoruz. Yaptığımız harcama 
8 milyar dolar, dünyadan bize gelen destek 
ne? 417 milyon dolar.

Çok ilginç gelişmeler oluyor. Birileri mülte-
ci kabulüyle ilgili laf ediyor, “Biz 30-40 bin 
mülteciyi kabul edeceğiz” diyor ve ondan 
sonra da Nobel’e aday gösteriliyor. Ya Biz 
de şu an 2,5 milyon mülteci var, bu konu 
kimsenin umurunda değil. Çünkü Nobel 
Ödülü siyasi. Çünkü Nobel ödüllerinin na-
sıl verildiğini zaten çoğunuz biliyorsunuz, 
sipariş üzere Nobel ödülü veriliyor. 

Biz bu zor günleri, birliğimizi, beraberliği-
mizi, kardeşliğimizi güçlendirerek inşal-
lah geride bırakacağız. Ama bu zor günleri-
mizde yanımızda olanlarla, karşımızda yer 
alanları da asla unutmayacağız.

Değerli misafirler, 

İşte böyle kritik bir dönemde G-20 Dönem 
Başkanlığı olarak daha güzel, daha güvenli, 
daha müreffeh bir dünya için çalışıyoruz, 
çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki, 
Antalya G-20, hakikaten adeta taçlandırıl-
mış bir Zirve olacak. Gerek fiziki imkânlar 
noktasında, gerek içerik itibariyle çok çok 
farklı bir G-20 olacağına inanıyorum. Ka-
dını dışlayan, kadınla erkek arasında ada-
leti gözetmeyen her anlayış, insanlığın ya-
rısına sırtını dönmüş bir anlayış demektir, 
bunu bu şekilde bir defa görmemiz lazım. 
G-20 olarak, ekonomide belirlediğimiz he-
deflere ulaşabilmemiz için öncelikle ka-
dınları bu sürece tam olarak dahil edebil-
memizin şart olduğunu bildiğimiz için bu 
adımı attık. Bu bakımdan Kadın-20 Zirve-
sinden çıkacak kararları ve G-20 liderleri-
ne sunacağınız tavsiyeleri ilgiyle bekliyo-
ruz. Bu tavsiyelerinizin G-20 gündeminde 
hak ettiği yeri bulmasına bizzat gayret ede-
ceğim, bunun takipçisi olacağımı da belirt-
mek istiyorum. 

Bu düşüncelerle bir kez daha zirvenin ba-
şarılı geçmesini temenni ediyor, sizlere se-
lamlarımı, saygılarımı sunuyorum.
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Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve be-
rekatühü.

Türkiye’ye hoş geldiniz, İstanbul’umuza 
hoş geldiniz. Sizleri Asya ve Pasifik Ülke-
leri Müslüman Dini Liderler Zirvesi ve-
silesiyle burada medeniyetlerin başkenti 
İstanbul’da ağırlamaktan memnuniyet du-
yuyoruz. Bu önemli zirveyi tertip ettikleri 
ve başarılı şekilde tamamladıkları için Di-

yanet İşleri Başkanlığımıza, Sayın Başkana 
ve ekibine destek veren tüm kurumlarımı-
za huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bin-
lerce kilometre uzaklardan gelerek zirveyi 
teşrif eden, katkı veren siz seçkin misafir-
lerimize de şükranlarımı sunuyorum. 

Güneydoğu Asya, yaklaşık 1,2 milyar Müs-
lüman nüfusun yaşadığı tarih boyunca İs-
lam medeniyetini zenginleştiren, güçlü bir 

Dini Kanaat Önderleri, Terör 
Konusunda Artık Taşın Altına 

Ellerini Koymalı

“Asya ve Pasifik Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi”  
Kapanış Oturumu | İstanbul | 16 Ekim 2015 
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ilmi geleneği temsil eden, önemli alimler 
yetiştirmiş bir coğrafyadır. 13 Ekim’de baş-
layan ve bugün nihayete eren zirvenin Tür-
kiye ile Asya-Pasifik ülkeleri arasındaki ka-
dim dostluğun, dayanışmanın ve işbirliği-
nin artmasına, gönül ve muhabbet köprü-
lerimizin daha da güçlenmesine vesile ol-
masını Rabbimden niyaz ediyorum. 

Kesret İçinde Vahdet, Hikmet ve Barışı Bir-
likte Düşünmek Temasının bugün eksikli-
ğini hissettiğimiz çok mühim bir hususa 
işaret ettiğine inanıyorum. Bu zirvenin sa-
dece Türkiye ve katılımcı ülkeler için de-
ğil, tüm İslam coğrafyası ve insanlık için 
hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz 
ediyorum. 

İslam Ülkelerinin Yaşadığı 
Sorunlar İstişaresizlikten 
Kaynaklanıyor

Değerli kardeşlerim, 

İstişare; az önce Hocamızı dinlerken de 
bizzat ayetlerle takip ettik, Kur’an’da ve 
Peygamber Efendimizin hadislerinde her 
işin başı, doğru ve isabetli karar vermenin 
anahtarı olarak ifade edilmiştir. Şûra Su-
resinin 38. Ayetinde: “Onların işleri arala-
rında istişare iledir” diye buyruluyor. Pey-
gamberimiz de bir hadisi şeriflerinde: “Al-
lah istişareyi ümmetim için bir rahmet kıl-
dı” diyor. Bugün İslam coğrafyasında kar-
şı karşıya kaldığımız birçok sorunun teme-
linde meşveretin terk edilmesi, istişarenin 
ihmal edilmesi vardır. Bugün ümmet ola-
rak yaşadığımız rahmet kıtlığının sebebi 
işte budur. 

Şu anda ümmetin vahdetinden bahsede-
meyiz, ümmetin birliğinden bahsedeme-
yiz, dünyada ümmet şu anda param par-
ça. Ümmetin birliğini tesis etmek için, 
işte bu toplantıların çok çok önemli ol-
duğuna inanıyorum. Sizler de bilfiil his-
sediyor, takip ediyor, şahit oluyorsunuz; 
Türkiye’nin sınır komşuları başta olmak 
üzere, Afganistan’dan Libya’ya, Yemen’den 
Arakan’a kadar çok geniş bir coğrafyada 
Müslümanlar son derece sancılı dönemler-
den geçiyor. Allahu ekber diyerek Allahu 
ekber diyen kardeşini öldürenleri görüyo-
ruz, bunu nasıl izah edeceğiz, bunu nereye 
yerleştireceğiz? Esenlik ve sükûn beldeleri 
olması gereken ülkeler, ne yazık ki bugün 
kan, gözyaşı ve çatışmalarla anılıyor.

Hemen yanı başımızda Suriye’de bizzat re-
jim tarafından en gelişmiş silahlarla, varil 
bombalarıyla, keskin nişancıların nam-
lularının ucunda sönen hayatlar, yıkılan 
şehirler, yağmalanan bir miras var. Bir ta-
rafta, Müslümanım diyerek 366 bin vatan-
daşını katleden, devlet terörü estiren bir 
katil var. Ama ne diyor?  “Ben Müslüma-
nım” diyor, bu nasıl Müslümanlık. Bunu 
bir başka Müslümana sorduğumuzda aldı-
ğım cevap şu: “Ama o İsrail’e karşı” diyor. 
Peki, o 366 bin kişi, acaba İsrail’e imanının 
bir gereği olarak katledildi? Onlar da karşı. 
Peki, hangi ölçüyle bombalar yağdırmak 
suretiyle sen o kardeşlerini öldürüyorsun? 
Şu anda yaşadığımız gerçekler ortada, 12 
milyon insan Suriye’de evlerinden kaçmış 
vaziyette. Bunun 5 milyonu Türkiye, Lüb-
nan ve Ürdün’de, 7 milyonu maalesef ken-
di ülkesinin içinde evinden ayrılmış, adeta 
bizde olduğu gibi öz yurdunda garip, öz 
vatanında parya.
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Yaşamayı, yaşatmayı, ihya ve imar etmeyi 
düstur edilen, düşmanın bile kendisinde 
hayat bulması gereken bir dinin mensup-
ları, etnik ve mezhep temelli fitneler sebe-
biyle birbirlerinin hayatlarına kastediyor. 
Bu manzara, karşı karşıya bulunduğumuz 
sorunlara yenilerini ekleyerek bizi her gün 
çok çok daha sıkıntılı bir geleceğe doğru 
sürüklüyor. İçinde bulunduğumuz bu ka-
ramsar tablodan bizi selamete ulaştıracak, 
çıkış yolunu gösterecek pusula istişaredir, 
vahdettir. Bütün önyargılardan arınarak, 
temiz bir kalp ve halis bir niyetle yapıla-
cak istişareler İslam coğrafyasının sıkıntı-
larına çözüm arayışında en kıymetli vası-
tamız olacaktır. 

Nevzuhur Terör Örgütleri 
Üzerinden İslam Töhmet Altında 
Bırakılıyor

İstişare mekanizmasının etkin şekilde iş-
letilmesi, güncel siyasi, dini, ekonomik ve 
sosyal meselelerin çözümüne katkı sağlaya-
caktır. Bu gerçek apaçık ortadayken, istişa-
re, sorunlar karşısında sık sık başvurulan 
bir kural olmaktan ziyade bir istisna haline 
dönüştü. Maalesef Müslümanların biraraya 
geldikleri ortak zeminlerin giderek azaldı-
ğına, ayrılıkların derinleştiğine, meşveretin 
kaybolduğun şahit oluyoruz. İletişim ve ula-
şım araçlarının gelişmesiyle dünya küçü-
lürken, sınırlar anlamını kaybederken, ne 
yazık ki, Müslüman toplumlar arasına yeni 
duvarlar, yeni sınırlar örülüyor. Nevzuhur 
terör örgütleri, kime ve neye hizmet ettiği 
meçhul caniler üzerinden 1 milyar 700 mil-
yonluk İslam alemi töhmet ve zan altında 
bırakılmak isteniyor. Müslümanlara karşı, 

sistemli bir karalama kampanyasının küre-
sel ölçekte yürütüldüğünü hepimiz biliyo-
ruz. Özellikle 11 Eylül saldırıları sonrasın-
da başlayan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki 
son gelişmelerin etkisiyle körüklenen bu 
menfi algının her geçen gün zemin kazan-
dığını da görüyoruz. 

Bizler İslam dininin; yürütülen tüm bu 
propagandalardan, kendisine biçilen el-
biselerden, özellikle kendi mensuplarının 
ona yaptığı fenalıklardan azade olduğu-
nu biliyoruz. Ancak, bu algıyı pekiştiren, 
bu algının oluşmasına yol açan hataları 
da görmezden gelemeyiz. Eşyayı dahi in-
citme diyen medeniyetin mensupları, şa-
yet bugün “Bunu düşman dahi yapmaz” 
diyebileceğimiz zulümleri birbirine reva 
görüyorsa, burada yanlış giden bir şeyler 
var demektir. Başkalarını suçlama kolaycı-
lığına kaçmadan, ötekine işaret etmeden, 
kendi kendimizi sorgulamak, kendi ken-
dimizi sığaya çekmek, iç muhasebemizi 
hep birlikte yapmak zorundayız. İslam 
dünyasını, kan ve ateş denizine çeviren 
sürecin arkasında hangi dinamiklerin, 
hangi ihmallerin, hangi kirli hesapların 
olduğunu görmemiz gerekiyor. Kendi ça-
tışmalarını bizim üzerimizden yürütmek, 
topraklarımızı kendi melun savaşlarına 
sahne etmek, bizi birbirimize kırdırmak 
isteyenlere karşı, uyanık olmalıyız. Müslü-
manlar arasında körüklenen ayrışmaların 
ve ekilen fitne tohumlarının, geleceğimize 
konulan ipotekler olduğunu çok iyi bilme-
liyiz. Aynı dinin mensubu olan kardeşlerin 
sapkın ideolojiler, küçük çıkarlar ve gelip 
geçici iktidar adına birbirlerine silah doğ-
rultmalarına daha fazla tahammül göste-
remeyiz. 
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Değerli kardeşlerim, 

Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesse-
lam Veda Hutbesi’nde, ümmetini bekleyen 
bu tür tehlikeleri işaret ederken, çözüm 
yollarını da göstermiştir. Ümmetine ve 
insanlığa iki emanet bıraktığını buyuran 
Peygamberimiz, bunlara sahip çıkıldığı 
takdirde felaha erileceğini müjdelemiştir. 
Hazreti Nebi’den bize miras kalan emanet-
ler, Kur’an-ı Kerim’dir ve sünnettir. Bunlar-
la birlikte bize bırakılan bir diğer emanet 
de Müslümanların kardeşliğidir. Bu emir-
dir, “İstersem kardeş olurum, istersem kar-
deş olamam” diyemezsin, Müslümanlar 
kardeştir. Öyleyse bu kardeşliğin gereğini 
yerine getirmemiz lazım. 

Ülkeleri Ayrı Olsa da 1 Milyar 700 
Milyon Müslüman Kardeştir

Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesse-
lam hayatı boyunca, İslam toplumunun 
üzerinde bina edildiği bu temeli kurmak 
ve güçlendirmek için çaba harcamıştır. 
Bir annenin çocukları anlamına da gelen 
ümmet kavramı, Müslümanlar arasındaki 
ilişkilerin ve kardeşlik hukukunun aslında 
belirleyicisidir. Resulü Ekrem, ashabını ve 
ümmetini aynı sofranın, aynı lokmanın, 
aynı mücadelenin, aynı sevincin ve kede-
rin ortağı yapmıştır. Komşuyu komşuya 
neredeyse birbirlerinin mirasçısı olacak 
kadar yakınlaştırırken, mümin ile mümi-
ni bir elin kenetlenmiş parmakları gibi, 
bir duvarın birbirine geçmiş tuğlaları gibi 
bir ve beraber görmüştür. Ümmet olmak, 
Senegalli Ahmet ile Malezyalı Abdullah’ı, 
Filistinli Sümeyye ile Pakistanlı Hatice’yi, 
Haitili Muhammed ile Afganistanlı Eşref ’i, 

Açeli Hüseyin ile Arakanlı Aziz’i aynı mil-
letin birer ferdi olarak görmektedir;  biz 
buyuz. Ülkeleri ayrı olsa da, 1 milyar 700 
milyon Müslüman kardeştir, aynı aileli-
lerin evlatları, aynı iklimin çocuklarıdır. 
Bizim medeniyetimizde, inanın insan in-
sanın kurdu değil, mümin müminin güven 
yurdudur. Bakınız bir Türk atasözü, “Bin 
dost az, bir düşman çok” der. Müslümanlar 
olarak bir insanı bile feda etmeye, hor gör-
meye, karşımıza almaya, ötekileştirmeye, 
çemberin dışına atmaya hakkımız yoktur, 
olamaz. Ümmet ailesinin her bir ferdi, fark-
lılıklarını zenginlik sayarak bir olmak, be-
raber olmak, kardeş olmak durumundadır.

Burada şu gerçeğin de altını çizmek iste-
rim: Bugün sadece Müslümanlar değil, bi-
zatihi İslam’ın sahih yorumları hedef alın-
maktadır; buna çok dikkat etmemiz lazım. 
Müslüman coğrafyanın fay hatlarıyla bi-
linçli bir şekilde oynanmaktadır. Kadim 
bir medeniyetin temsilcileri olan Müslü-
manlar, açık ve net olarak söylüyorum, bu-
gün bir beka mücadelesi, bir varlık-yokluk 
mücadelesi vermektedir. 

Terör Örgütleri, Çatışma İsteyen 
Toplum Mühendislerinin En 
Vahşi Araçlarıdır

Üzülerek belirtmek isterim ki, dün El-
Kaide, bugün DEAŞ benzeri tek sermayesi 
dini istismar etmek ve acımasız bir silah 
gibi kullanmak olan yapılar geleceğimizi 
tehdit etmektedir. Bunların İslam’la alaka-
sı yoktur, biz böyle bir İslam öğrenmedik. 
Kur’an’la ilişkisi lafsı ve harfi, sünnetle 
ilişkisi zahiri ve şekli olan bu anlayış ilim 
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ve irfan mirasımızı yok etmektedir. Dik-
kat ederseniz, en cani cürümleri işlemek-
ten çekinmeyen bu örgütlerin hedefinde 
sadece Müslümanlar vardır. Bu örgütler 
medeniyetler arası değil, medeniyet içi bir 
çatışma isteyen siyaset mühendisliklerinin 
en kullanışlı, en vahşi araçlarıdır. Bu tarz 
yapıların Müslümanların dini duyarlılıkla-
rını rehin almasına, belli çevrelerce Müslü-
manları tedip etmek, özgüvenlerini yok et-
mek için kullanılmasına karşı hep birlikte 
mücadele etmeliyiz. Bu mücadelede bizim 
en büyük silahımız ferasetimizdir, basire-
timizdir, kadim medeniyet mirasımızdır. 
Bu zorlu süreci neticeye ulaştıracak yegâne 
araç kardeşliğimizdir, kesret içinde vahdet 
olmayı başarabilmektir. İşte bu zirve gibi 
zeminlerde biraraya gelen âlimlerimiz, dini 
kanaat önderlerimiz artık ellerini taşın altı-
na koyarak, gerekirse gövdelerini taşın al-
tına koyarak bu sorunu sahiplenmek mec-
buriyetindedir, aksi takdirde hep birlikte 
büyük bir vebalin altına girmiş olacağız. 

Değerli kardeşlerim, 

Biz, bugün burada toplantı halindeyken, 
aynı anda Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da, 
Filistin’de bir kardeş diğer kardeşine kas-
tediyor. Belki şu anda Akdeniz’de, Ege’de, 
Hint Okyanusu’nda, bir yerlerde umut yol-
culuğundaki bir mülteci çocuk annesi-
nin kucağında son nefesini veriyor. Yine  
Afrika’da bir baba açlıktan eriyen çocukla-
rına yiyecek götürememenin mahcubiye-
tiyle kıvranıyor. 

Artık şu gerçeğin hepimiz farkında olma-
sı gerekiyor: Uluslararası sistem inanın bi-
zim sorunlarımıza çözüm üretemiyor, böy-

le bir derdi de bulunmuyor. Bizim 2014 
yılı sonu itibariyle dünyada fakir fukaraya, 
garip gurabaya aktardığımız nakit 4,5 mil-
yar dolardır. Amerika, İngiltere ve biz ilk 
üçü oluşturuyoruz. Biz, bu anlayışımızdan 
asla şu ana kadar da geri durmadık, dur-
mayacağız. Suriye ve Iraklı 2.5 milyon mül-
teci kardeşimize 8 milyar dolar harcadık. 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında temeli atı-
lan, İkinci Dünya Savaşı sonrası ise tahkim 
edilen müesses nizam, mazlumu zalim kar-
şısında koruyamıyor. Dünyanın kaderi, ne 
yazık ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyi üyesi 5 daimi ülkenin iki dudağı ara-
sına bırakılmıştır; böyle bir adalet olabilir 
mi? Birleşmiş Milletler’de 196 ülke var. Bu 
ülkelerin kaderi 5 daimi üyenin iki dudağı 
arasında. Onun için biz ne diyoruz? “Dün-
ya 5’ten büyüktür” diyoruz. Tabii bunun 
için de bizi sevmiyorlar, sen nasıl “Dünya 
5’ten büyüktür” dersin diyorlar. Bunların 
değişmesi gerekir, bunun mücadelesini 
veriyoruz, bunun kavgasını veriyoruz. Beş 
ülkenin çıkarı, Suriye, Libya ve Irak’ta ol-
duğu gibi milyonlarca insanın geleceğini 
rehin almaktadır, böyle bir durumla karşı 
karşıyayız. Bizler Müslümanız, adaletsiz-
lik karşısında sessiz kalamayız. Sesimizi 
yükseltmek, hak ve adalet beklentilerimizi 
dile getirmek, çarpıklıkları gözler önüne 
sermek zorundayız. 

Gençlerimizi Kör İdeolojilerin 
Elinden Çekip Alarak İlmin 
Aydınlığına Yöneltmelisiniz

Türkiye olarak, hem küresel ölçekte, hem 
de yakın coğrafyamızda yüreğimizi orta-
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ya koyarak yaptığımız çağrılar, esasen hak, 
adalet çağrısı olduğu kadar merhamet çağ-
rısıdır. Bu çağrımızın öncelikli muhatap-
larından biri İslam coğrafyasıdır. Kim ka-
nın aktığı, canların yandığı, ocaklara ateş-
lerin düştüğü bu meseleye kayıtsız kalır-
sa, kadim kardeşlik hukukuna yüz çevir-
miş demektir. Akan kana seyirci kalan da, 
kan akıtan zalimlerin sırtını sıvazlayan da 
en kutsal, en mübarek varlık olan insana 
ve insanlık onuruna karşı aleni hürmetsiz-
lik içindedir. 

Ne Irak’ta, ne Suriye’de, ne Filistin’de, ne 
de diğer bölge ülkelerinde hiçbir etnik kö-
kene, hiçbir dine, hiçbir mezhebe karşı ön-
yargılı değiliz, mesafeli değiliz. Bugün ül-
kemizde ensar bilinciyle misafir ettiğimiz 
2,5 milyon Suriyeli ve Iraklının arasında 
her inançtan, her kökenden, her mezhep-
ten insan var, hiç birine farklı gözlerle bak-
madık, bakmıyoruz. 

Şunu burada net ve kesin olarak bir kez 
daha ifade etmek isterim: Biz Kurtuluş 
mücadelesi veren Suriyeli kardeşlerimize, 
demokrasi mücadelesi veren Mısırlı kar-
deşlerimize, Mescid-i Aksa’nın onurunu, 
kutsiyetini, mahremiyetini savunarak tüm 
Müslümanların izzetini koruyan Filistinli 
kardeşlerimize, onurlu bir yaşam mücade-
lesi veren Arakanlı kardeşlerimize, barış, 
huzur ve istikrar isteyen Afganistanlı, Ye-
menli, Libyalı kardeşlerimize işte bu anla-
yışla sahip çıkıyor, destek oluyoruz.

Bizim için geçtiğimiz yaz Andaman 
Denizi’nde mahsur kalan Rohingyalı 
ve Bengay kardeşlerimizin acısıyla, Ege 
Denizi’nde boğulan Aylan bebeğin acı-

sı aynıdır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, 
Kızılay’ımız, AFAD’ımız ve sivil toplum ku-
ruluşlarımız dünyanın neresinde olursa 
olsun Müslüman kardeşlerimizin yaraları-
nı sarmanın çabası içerisindedir. Bundan 
sonra da aynı samimiyetle, aynı hissiyatla 
tüm mağdurlara, mazlumlara el uzatmaya, 
yardımcı olmaya inşallah devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim, 

Yaşadığımız tüm hadiseleri doğru kavra-
mamız kadar, doğru olanı hayata geçir-
mek için çaba göstermemiz de önemlidir. 
Bu tablo karşısında yeni bir yaklaşım ge-
liştirilmesi, bu meselelere cevaplar üretil-
mesinde; devlet adamları, bilim insanla-
rıyla birlikte, din adamlarının da sorumlu-
luğu çok çok büyüktür. Bizi, toplumlarımı-
zı sıratı müstakim üzere tutacak olan ha-
lis niyetimiz ve ibadetlerimiz yanında, si-
zin gibi kanaat önderlerimizin, ariflerimi-
zin, âlimlerimizin rehberliğidir. 

Bakınız, bir hakikat tüm çıplaklığıyla kar-
şımızda duruyor, bugün tüm dinler ara-
sında 23 yaş ortalamasıyla en genç toplu-
mu dünyada Müslümanlar oluşturuyor. İs-
tikbalimiz olan gençlerimizin İslam’ı doğ-
ru öğrenmeleri, benliklerini yitirmemeleri 
için hep birlikte çalışmalıyız. Ümmetin ze-
delenmiş hafızasını onaracak, yaralanmış 
bilinçlere şifa verecek, Müslüman nesil-
lere rehberlik edecek en başta sizlersiniz. 
Radikal akımlara kapılan gençlerimizi kör 
ideolojilerin elinden çekip alarak, ilmin ve 
hikmetin aydınlığına yöneltecek olan yine 
sizlersiniz. İslam’ın sahih anlayışını yaşa-
yarak anlatacak ve geleceğe taşıyacak olan, 
ömrünü ilme vakfetmiş peygamberlerin 



Recep Tayyip ERDOĞAN

288

varisleri olan sizin gibi âlimlerimizdir. İs-
lam dünyasının ya da Müslümanların bu-
günkü tezahürü, görünümü, ahvali her ne 
olursa olsun, bu din aziz bir dindir. Bu din, 
İslam kelimesinin de ifade ettiği üzere in-
sanı kendisi ve yaşadığı çevreyle sulh için-
de kılan bir barış dinidir. 

Bugün sözde barışla sokaklarda, caddeler-
de, ülkemizde terör estirenler var. Bu kav-
ram asla onların kavramı değildir. Bu kav-
ram gerçek inananların, Müslümanların 
kavramıdır, bizim dinimiz İslam kökeni iti-
bariyle zaten insanları barışa davet ediyor. 

Bakınız, Rabbimiz Asr Suresi’nde nasıl bu-
yuruyor: Asra yemin olsun ki, muhakkak 
ki insan ziyandadır. Ancak iman edenler 
ve salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı 
ve sabrı tavsiye edenler istisnadır. Evet, biz 
hakkı tavsiye edeceğiz, sabrı tavsiye edece-
ğiz, biz hakkı, hakikati söylemeye devam 
edeceğiz. 

Rabbim bizi Kur’an ışığından, Habibi, sev-
gilisi Muhammed Mustafa’nın Selavutulla-
hi Aleyh mübarek yolundan ayırmasın. Al-
lah kardeşliğimizi daim kılsın, muhabbeti-
mizi ebedi kılsın. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bu zirvenin Türkiye ve Asya Pasifik Müslü-
manlarıyla birlikte tüm dünya Müslüman-
ları için yeni bir başlangıca vesile olması-
nı Rabbimden niyaz ediyorum. Ülkelerini-
ze ve toplumlarınıza bizim dostluk ve kar-
deşlik mesajlarımızı iletmenizi, selamları-
mızı götürmenizi sizlerden özellikle rica 
ediyorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığımıza tekrar teşek-
kür ediyor, hepinize sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, 
sevgili kıbrıslı kardeşlerim, sizleri en kal-
bi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum. 

Bugün ‘Asrın projesi’ olarak da nitelen-
dirilen, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne hayat suyunu getirecek 
boru hattı projesinin açılışını sizlerle bir-
likte yapmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. 

Sözlerimin hemen başında, bu topraklar-
da Kıbrıs Türkünün varlığı, hukuku ve öz-
gürlüğü için şehit olan Mehmetçik ve mü-
cahitleri rahmetle yâd ediyor, hayatta olan 
gazilerimize Allah’tan sağlıklı uzun ömür-
ler diliyorum. 

Bu projenin temelini Başbakan olduğum 
dönemde, 7 Mart 2011 tarihinde, Derviş 
Bey’le birlikte atmıştık ve en kısa sürede bi-

Anadolu’dan Gelen Bu Sudan 
Sadece Topraklar Değil, Barış 

Umudu da Nasibini Alsın

Türkiye’den KKTC’ye Su Temini Projesi Geçitköy Barajı Açılış Töreni
Lefkoşe, KKTC | 17 Ekim 2015 
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tireceğimizin tarihini de vermiştik. Gerek 
Başbakanlığım dönemimde, gerekse Cum-
hurbaşkanı olduktan sonra bu projenin her 
aşamasını takip ettim, karşılaşılan sorun-
larla yakından ilgilendim. Hamdolsun, bu-
gün verdiğimiz sözü yerine getirmenin hak-
lı gururunu, sevincini yaşıyoruz. 

İçme, açma suyu artıma tesisi ve dağıtım 
hatları dahil 1 milyar 600 milyon liraya 
mal olan bu önemli projenin ülkelerimiz 
ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Bu büyük eseri bizlere kazan-
dıran, değerli dava arkadaşım, mesai arka-
daşım Orman ve Su İşleri Bakanımız Vey-
sel Eroğlu ve tüm ekibine, bu projenin ha-
yata geçmesinde emeği olan mimarından, 
mühendisine, işçisine kadar ve müteâhhit 
yüklenici firma Kalyon İnşaat’a, her bir 
kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Bugün burada sadece bir baraj açmakla 
kalmıyoruz; aslında on yıllardır ihtiyacı 
hissedilen, rüyası görülen bir hayali ger-
çeğe dönüştürüyoruz. Kuzey Kıbrıs’ın ve-
rimli topraklarına, Anavatan Türkiye’den 
hayat suyu götürmek pek çok hükümetin, 
siyasi liderin hayaliydi. Sayın Akıncı’nın, 
“Yeşil ada, artık sarı ada oldu” ifadesi çok 
anlamlı. Şimdi bunu aslına döndürmenin 
bahtiyarlığını yaşıyoruz. 

Gerek Türkiye’nin içinde bulunduğu eko-
nomik ve siyasi durum, gerekse Ada’daki 
şartlar bu hayalin vücut bulmasına hep 
mani olmuştu. Maalesef bir dönem Türki-
ye kendi sorunlarıyla uğraşmaktan çevre-
siyle, dost, kardeş ve akraba topluluklar il-

gilenemedi. Türkiye’nin 2002 yılından iti-
baren gerçekleştirdiği hem ülke içindeki, 
hem de ülke dışındaki yatırım hamlelerin-
den, Kıbrıslı kardeşlerimizin de yararlan-
masını arzu ettik. 2010 yılında imzalanan 
hükümetler arası anlaşma ile ilk adımı atı-
lan, Mart 2011 yılında Anamur’da temeli-
ni attığımız projeyi işte şimdi planladığı-
mız şekilde Kıbrıslı kardeşlerimizin hiz-
metine sunuyoruz. 

Az önce Anamur’daydık. Anamur’da Sa-
yın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu, bu-
nun yanında Cumhurbaşkanımız ve Sa-
yın Başbakan, dörtlü olarak, orada bir tö-
ren yaptık. Şimdi de burada sizinle birlik-
teyiz; çünkü bu heyecanı sizlerle de paylaş-
mak istedik. 

Akdeniz’in Bu Güzel Adası Can 
Suyuna Kavuşuyor

Kardeşlerim,

Bu eser, gurur verici örnek bir yatırımdır. 
Az önce helikopterle barajın üzerinde şöy-
le bir turladık. Orada o aşkı, o heyecanı, o 
eseri gördük. Güzel bir söz var; “Ayinesi iş-
tir kişinin lafa bakılmaz / Şahsın görünür 
rütbe-i aklı eserinde.” Bir başka söz daha 
var; “Eşek ölür kalır semeri, insan ölür ka-
lır eseri.” Şimdi eserlerle mi anılacağız, laf-
la mı anılacağız, mesele bu. İşte bu sözün 
anlam kazandığı en güzel örneklerden biri 
burasıdır. 

Türkiye gerçekten isterse azimle, dirayetle, 
kararlılıkla çalışırsa ulaşamayacağı hiçbir 
hedef, gerçekleştiremeyeceği hiç proje yok-
tur. 150 yıllık bir rüya olan Marmaray’ın te-
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melini attığımız zaman herkes bize, “Bun-
lar çok hayalperest” diyorlardı. Boğaz’ın 
altından Marmaray geçti mi? Geçti. Şimdi 
Avrasya Tüneli yapılıyor. Avrasya Tüneli 
de önümüzdeki yıl bitecek.  İşte burada da 
Manavgat’ın suyunu Kıbrıslı kardeşlerimi-
ze getirdik. 

Kardeşlerim,

İnanç öyle bir şeydir ki tekeden bile süt 
çıkartır; bütün mesele inanmak. Bugün 
hep birlikte bunun sadece temelsiz bir id-
dia değil, bir hakikat olduğuna şahit olu-
yoruz. Bugün Anadolu’dan gelen suyla, 
Akdeniz’in bu güzel adası can suyuna ka-
vuşuyor. Biraz önce açılışını yaptığımız 
Alaköprü Barajı’ndan alınacak yıllık 75 
milyon metreküp su, Türkiye tarafı 24 ki-
lometre, deniz geçişi 80 kilometre, Kuzey 
Kıbrıs 3 kilometre olmak üzere, toplam 
107 kilometrelik boru hattıyla buraya ak-
tarılıyor. İnşallah bu projeyle, Kıbrıslı kar-
deşlerimize içme ve kullanma suyu temin 
edilerek, 50 yıllık su ihtiyacı karşılanmış 
olacak. 

Güney’dekiler eğer, “Biz de bu sudan isti-
fa etmek istiyoruz” derlerse, Güney’e de, 
bunun adını ‘Barış Suyu’ koyar, onlara da 
buradan su veririz. Çünkü bizim için aslo-
lan insandır. Biz hep “Bana değil, hep bize” 
diyoruz; özelliğimiz bu. 

Ayrıca, sağlanacak sulama suyu ile de zirai 
gelir elde edilecek, Kıbrıs’ın tarımı daha 
da canlanacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti bu proje ile tüm bölgenin çekim mer-
kezi olma yönünde güçlü adımlarla ilerle-
meye devam edecek. 

Ada’da Adil ve Kalıcı Barışı 
İsteyen Taraf Her Zaman Kıbrıslı 
Türkler Olmuştur

Burada huzurlarınızda bir kez daha ifade 
etmek istiyorum; Anavatan Türkiye ola-
rak Kıbrıs’taki kardeşlerimizle ebedi kar-
deşliğimizi ve dayanışma ruhumuzu aka-
mete uğratmadan ilelebet sürdüreceğiz. 
Kıbrıslı kardeşlerimizin maruz kaldıkla-
rı mağduriyetleri giderek, dünyada hak et-
tikleri yeri almaları yönündeki çabaları-
mız yoğun bir şekilde devam ediyor. Haf-
ta içinde Sayın Obama’yla da görüşmemiz 
oldu, Kıbrıs’ı konuştuk. Geçtiğimiz günler-
de Avrupa’da, Brüksel’deydim; oradaki li-
derlerle yine Kıbrıs’ı konuştuk. Derdimiz 
Kıbrıs’ı ideal noktaya ulaştırmaktır. Onun 
için de gerek sizlerin burada masada ver-
diğiniz mücadele, aynen bizim uluslarara-
sı camiada verdiğimiz mücadeleyle hedefe 
er veya geç adil bir şekilde ulaşacağız. Bil-
hassa son günlerde ivme kazanan bu mü-
zakere döneminde garantör ülke Anavatan 
olarak süreci anbean takip ediyoruz. 

Biz Türk tarafı olarak, yarım asra askın bir 
süredir uluslararası toplumun ve Birleş-
miş Milletler’in gündemini işgal eden bu 
sorunun çözümü konusunda samimiyiz. 
Şimdiye kadarki çabalarda her zaman “Bir 
adım önce olacağız” dedik, önde olduk. İyi 
niyet ve samimiyetle hareket ettik. Şu ger-
çeği hiç kimse görmezden gelemez: Ada’da 
adil, kalıcı, sürdürülebilir barışı isteyen 
taraf her zaman Kıbrıslı Türkler olmuştur. 
Bugün de Kıbrıs sorununun Kıbrıs Türk 
tarafının siyasi eşitliğini, meşru haklarını 
teminat altına alacak şekilde kapsamlı bir 
çözüme kavuşturulmasını savunuyoruz. 
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Zira bu konuya sadece Kıbrıs açısından de-
ğil, daha geniş bir çerçeveden bakıyoruz. 
Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüme ulaşıl-
masının, yalnızca Ada’daki taraflara değil, 
başta Doğu Akdeniz olmak üzere geniş bir 
coğrafyaya olumlu yansımaları olacaktır. 
Kıbrıs’ta çözüm, Doğu Akdeniz’in bir barış, 
istikrar ve işbirliği sahasına dönüşmesine 
katkı sağlayacaktır. Bu da başta Kıbrıs’taki 
iki taraf olmak üzere ilgili tüm tarafların, 
uluslararası toplumun ve dünya barışının 
menfaatine olacaktır. Ayrıca Ada’nın gerek 
potansiyeli ortaya çıkacak, şimdiye kadar 
değerlendirilememiş pek çok fırsat değer-
lendirilecektir. 

Bu vesileyle, özellikle de Rum kesimi-
ne seslenmek istiyorum: Temennim odur 
ki, Ada’nın tamamının ihtiyacını karşıla-
yabilecek bu sudan, adil ve kalıcı bir çö-
züm neticesinde tüm Kıbrıs yararlanabil-
sin. Anadolu’dan gelen bu suyla, sadece 
Kıbrıs’ın toprakları değil, aynı zamanda ba-
rış umudu da nasibini alsın. Anadolu’nun 
suları gönüllerde, zihinlerde bir ve bera-
ber yaşama ikliminin yeşermesine, kök sa-
lıp meyve vermesine vesile olsun. 

KKTC’ye Her Türlü Desteği 
Vermeye Devam Edeceğiz

Değerli kardeşlerim,

Kuşkusuz müzakere sürecinin arzulanan 
hedefe ulaşması için çalışmaya devam ede-
ceğiz. Ancak, süreçte meydana gelen geliş-
melerden bağımsız olarak biz Kıbrıslı Türk 
kardeşlerimizin daha müreffeh bir gelece-
ğe yol alabilmeleri için her türlü desteği 
vermeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk hal-

kının refahı, Kıbrıs’ın ekonomi alanındaki 
başarısı, kendi ayakları üzerinde güvenle 
durabilmesi, kalkınması ve gelişmesi önce-
likli hedefimiz olmalıdır. Birlikte hareket 
ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 
süratle ekonomik olarak çok daha sağlam, 
müreffeh ve rekabet edebilir bir yapıya ka-
vuşturabileceğimize inanıyorum. 

Nitekim, son dönemde bu bağlamda karar-
lı bir politika uygulanmış ve önemli geliş-
meler sağlanmıştır. Çalışmalarımızın mey-
vesini vermekte olduğunu, ekonominin 
güçlendiğini ve refahın giderek arttığını 
memnuniyetle müşahede ediyoruz. Sağlık-
lı, sürdürülebilir, üretken ve rekabet gücü 
yüksek bir ekonomik yapı, çözüme ulaşıl-
sın ya da ya da ulaşılmasın Kıbrıs Türk hal-
kının geleceğinin en önemli teminatı ola-
caktır. 

Şunu asla unutmamalıyız; Kıbrıs Türk hal-
kı bugünlere birlik ve beraberlik içinde 
milli değerlerine sahip çıkarak gelmiştir. 
Birliğimizi, dayanışma ruhumuzu ve bu 
asil milli davaya olan inancımızı muhafaza 
ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir en-
gel yoktur. Kardeşlerim, sizlerden son ola-
rak bir şey istiyorum, bir olalım, iri olalım, 
diri olalım, kardeş olalım. Şunu unutma-
yın: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek 
devlet, bu anlayışla geleceğe yürümeliyiz. 

Bu düşüncelerle sözlerimi tamamlarken, 
bu projenin hayata geçirilmesinde emeği 
geçen herkese en kalbi şükranlarımı sunu-
yorum. Barış suyunun Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum.
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Sayın bakanlar, değerli katılımcılar, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. Türkiye’ye ve 
Ankara’ya hoşgeldiniz. 

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücade-
le Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı’nın 
ülkemiz, bölgemiz, tüm dünya ve insanlık 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Ankara’da ilk kez bu boyutta bir uluslara-
rası çevre konferansına ev sahipliği yapı-
yoruz. Bu önemli konferans vesilesiyle siz-
leri başkentimizde misafir etmekten bü-
yük bir memnuniyet duyuyorum. 

12. Taraflar Konferansı, sürdürülebilir 
kalkınma gündeminin önemli bir döne-
mine denk geliyor. Konferans, Sürdürü-

Vicdanların Çölleştiği Bir 
Dünyada Toprağın Çölleşmesi 

Önlenemez

BM Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı | Ankara | 20 Ekim 2015 
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lebilir Kalkınma Hedefleri’nin Eylül’de 
New York’ta kabul edilmesinin hemen 
sonrasında, İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi’nin Aralık’taki 21. Paris Taraf-
lar Konferansı’nın ise hemen öncesinde 
gerçekleşiyor. Bu önemli konferansı dü-
zenledikleri için Orman ve Su İşleri Bakan-
lığımıza, Sayın Bakan ve ekibine, destek 
veren kurumlarımıza huzurlarınızda te-
şekkür ediyorum. Konferansa yurt içinden 
ve yurt dışından iştirak eden tüm değer-
li misafirlerimize, dostlarımıza verecekle-
ri katkılar için şimdiden şükranlarımı su-
nuyorum. 

Değerli misafirler, 

Küresel ısınma, iklim değişikliği, çölleşme 
ve kuraklık, günümüzün en önemli mese-
leleri arasında yer alıyor. 4 milyar hektar-
dan fazla bir alanı etkileyen, 110’dan faz-
la ülkede yaklaşık 1,2 milyar insanı doğ-
rudan tehdit eden çölleşme, arazi bozulu-
mu ve kuraklık aynı zamanda küresel bir 
problemdir. Dünyadaki hiç kimse bu prob-
lemin etkilerinden azade değildir. 

Bu sorunlar çevrenin yanında ekonomi-
yi, güvenliği, kalkınmayı ve sosyal haya-
tı da birinci derecede etkilemektedir. Gü-
nümüzde çatışma ve savaşlardan sonra in-
sanları yerlerini terk etmeye zorlayan se-
beplerin başında çölleşme sorunu geliyor.

Çölleşme Nedeniyle Dünyada 1 
Milyar İnsan Yeterli Beslenemiyor

Her yıl 100 milyon hektardan fazla tarım 
arazisini kaybediyor ve 5.2 milyon hektar 
orman arazisini de tahrip ediyoruz. Yakla-

şık 1 milyar insan bu sebeple yeterli besle-
nemiyor. Toprakların kötü kullanımı nede-
niyle 2035 yılına kadar küresel gıda üreti-
minin yüzde 12 azalması bekleniyor. 

Bu olumsuz tablonun en büyük mağdurla-
rı da az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke-
lerdir. Endüstrileşmiş ülkelerin yapmak-
ta olduğu tahribatın bedelini Afrika, Gü-
ney Amerika ve Güney Asya’dakiler baş-
ta olmak üzere fakir ülkeler ödemektedir. 
Az gelişmiş ülkeler, ortaya çıkmasında ne-
redeyse hiçbir sorumluluklarının olmadı-
ğı bir sorunun ağır yükü altında ezilmek-
tedirler. Bu adaletsiz tablonun daha fazla 
sürdürülemeyeceğini artık herkesin idrak 
etmesi gerekiyor. Palyatif tedbirlerle, gü-
nübirlik politikalarla, sadece ve sadece bel-
li ülkelerin çıkarlarını merkeze alan yakla-
şımlarla bu sorunu çözemeyiz. 

Bu karamsar gidişatın tersine çevrilebilme-
si, soruna köklü çözüm bulunabilmesi için 
şu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor: Bugün 
hepimizi etkileyen bu küresel sorunun esas 
sebebi; insanın kendisine, çevresine ve ka-
dim değerlere yabancılaşmasıdır. Kutsalı ve 
metafiziği hayatından çıkaran insan, kendi-
siyle beraber çevresine de yabancılaşmıştır. 
Dünyadaki yerini tespit konusunda boşluğa 
düşen insan, hayatı paylaştığı diğer varlık-
lara da bigâne kalmıştır. 

Tabiat, doğa, hava, su, deniz, çevre, hay-
vanlar, toprak… Tüm bunlar insan için 
bir şekilde yaşamını beraber idame ettir-
diği varlıklar olarak değil, tahakküm altı-
na alınması gereken unsurlar olarak görül-
müştür. Bu yabancılaşmanın çarpık etkile-
rine, çevre ve doğayla birlikte, insanın in-
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sanla olan ilişkilerinde de şahit oluyoruz. 
16. yüzyılda başlayan, 18. ve 19. yüzyıllar-
da zirveye ulaşan sömürgecilik hareketle-
ri ve köle ticareti işte bu çarpık anlayışın 
ürünüdür. 

Kendi dışında her şeyi ötekileştiren, öte-
ki olarak tanımladıklarına da hiçbir değer 
vermeyen bu bakış açısı, maalesef son 3 as-
rımıza damgasını vurmuştur. Batıda sana-
yi devrimi sürecinde insanla tabiat arasın-
daki hassas denge öylesine hoyratça, öyle-
sine tehlikeli bir şekilde bozulmuştur ki, 
insanlar bu dehşet verici durum karşısın-
da harekete geçme gereği duymuşlardır. 
Aynı şekilde 2. Dünya Savaşı’nda ilk defa 
kullanılan atom bombası atıldığı yerin ve 
dönemin ötesinde etkileri yıllarca hissedi-
len tahribatlara yol açmıştır. 

Değerli misafirler, 

Tabiat sadece ağaçtan, bitkiden, havadan, 
sudan, doğal kaynaklardan ibaret bir şey 
değildir. Tabiat, bizatihi bireyin, toplu-
mun, yani insanın varlığıyla ilgili bir hu-
sustur. İnsan varlığının tehlikeye girdiği, 
yok olma tehdidi altında bulunduğu bir 
yerde, üretimin, kalkınmanın, teknoloji-
nin önemi yoktur, olamaz. İnsanın bizzat 
içinde var olduğu çevreyi tahrip eden bir 
büyüme anlayışının geleceği karanlıktır. 

Toplumun Değerlerinden 
Kopuk Çevrecilik Hareketleri 
Başarısızlığa Mahkumdur

Burada şu gerçeği de ifade etmek isterim: 
Toplumdan kopuk, ülkenin tarihiyle, mil-

letin değerleriyle örtüşmeyen bir çevreci-
lik yaklaşımının da başarı olması, bu teh-
likeli gidişin önüne geçebilmesi mümkün 
değildir. Artık çevre meselesi, tabiat-insan 
ilişkileri bağlamında yeniden ele alınmalı, 
insanların manevi dünyalarındaki asli ye-
rine oturtulmalıdır. Dünyada ve ülkemiz-
de çevre sorunlarıyla ilgili çözümlerin de 
bu çerçevede üretilmesi gerektiğine inanı-
yoruz.

Yaşadığımız toprakları sadece atalarımız-
dan bir miras değil, aynı zamanda çocukla-
rımızın bizlere bir emaneti olarak görmeli-
yiz. Zira yarın çocuklarımız var ve onlara 
bizim böyle bir emaneti devretmemiz ge-
rekiyor. Sadece bugünü değil, yarınları sa-
dece kendimizi değil çocuklarımızı, sonra-
ki nesilleri de düşünmeliyiz. 

İşte bu anlayışla, biz çevre politikalarımı-
zı dünya standartlarına uygun olarak oluş-
turuyoruz. Örneğin, pek çok gelişmiş ül-
kenin onaylamaktan imtina ettiği Kyoto 
Protokolünü Başbakanlığım döneminde 
2009 yılında onayladık. Aynı şekilde Av-
rupa Birliği’ne adaylık sürecinde ülkelerin 
büyük bölümünün en sona bıraktığı çev-
re faslını biz en başta açtık. Bu gelişmele-
re bağlı olarak, çevreye karşı işlenen suç-
ları Türk Ceza Kanununun kapsamına al-
dık, yenilebilir enerji çalışmalarına önce-
lik verdik. 

Diğer yandan, ülkelere ve halklara sadece 
yeraltı kaynaklarının değeriyle bakanlar 
çok büyük acıların yaşanmasına yol açı-
yorlar. Bugün dünyanın pek çok yerinde 
insanlığın ve tabiatın varlığına yönelik 
suçlar işlenirken, maalesef uluslararası 
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toplum iyi bir imtihan vermiyor. Hemen 
yanı başımızdaki Suriye’de, 366 bin sivil 
katledilirken, insanlığın ortak mirası olan 
bir tarih maddi ve manevi unsurlarıyla yok 
edilirken dünya olup bitene sadece seyirci 
kaldı. Ülkede 12 milyon insan evinden, 
yurdundan edilirken, bunların yaklaşık 
yarısı ülkemizde olmak üzere 5 milyonu sı-
nırları dışına Lübnan, Ürdün gibi ülkelere 
sığınırken, uluslararası toplum gelişmeleri 
adeta görmezden geldi. 

Şu anda ülkemizde 2,5 milyon Suriye ve 
Iraklı var, bunların 2 milyon 200 bini Su-
riyeli, 300 bini Iraklı. Şu ana kadar yaptığı-
mız harcama 8 milyar dolardır, dünyadan 
bize gelen destek 417 milyon dolardır. 

Batılı ülkelerin vatandaşları için en te-
mel hak olarak kabul edilen hayat hakkı, 
demokrasi ve özgürlükler, Suriye halkı-
na bir lüks olarak görülüyor. Aynı şekilde 
Mısır’da demokratik haklarını talep eden-
lerin, Filistin’de onurlarını koruyanların 
hakları ayaklar altına alınırken, tüm dün-
ya adeta 3 maymunu oynadı. Hani demok-
rasi, hani hak ve özgürlükler? Demokrasi 
sadece egemen güçler için mi var? Demok-
rasi, hak ve özgürlükler; az gelişmiş veya 
gelişmekte olan ülkeler için, o ülkelerin in-
sanları için geçerli değil mi? Bunları konu-
şunca birileri rahatsız oluyor. Olsalar da 
olmasalar da biz doğruyu, hakkı her yerde 
söylemeye devam edeceğiz. 

İnsana Değer Vermeyen Anlayış 
Küresel Güvenlik Sağlayamaz

Geçtiğimiz yüzyıl doğal kaynaklara sa-
hip olma uğrunda insanlığın feda edildiği, 

adaletin askıya alındığı bir dönemdi. 21. 
yüzyılda bu acımasız sistemin devam ede-
meyeceğini artık hep birlikte idrak etme-
liyiz. İnsana sadece ve sadece insan oldu-
ğu için değer vermeyen böyle bir anlayışın, 
küresel güvenliği ve huzuru sağlaması söz 
konusu olamaz. Vicdanların çölleştiği bir 
dünyada, toprağın çölleşmesini önlemek 
mümkün değildir. Önce vicdanları ada-
letle, ötekine saygıyla, barışla, merhamet-
le zenginleştireceğiz ki, toprakları da kur-
tarabilelim. Biz, çevre melesine, çölleşme 
meselesine işte bu şekilde yaklaşıyoruz. 

Değerli misafirler, 

‘Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizde-
ki fidanı dikin.’ diye buyuran İslam Peygam-
beri Hazreti Muhammed (A.S), ümmetiyle 
birlikte tüm insanlığa da son derece önemli 
bir miras bırakmıştır. Biz de bu anlayışla, çöl-
leşmeyle mücadele ve ağaçlandırma alanın-
da çok ciddi adımlar attık, atıyoruz. 

Türkiye erozyonla mücadelede dünya lide-
ridir ve orman alanını arttıran nadir ülke-
lerden biridir. Son 12 yılda 4 milyon hek-
tar, yani takriben 40 milyon dekar alanda 
ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışma-
sı yaptık. 2002 yılından bugüne kadar top-
lam 3 milyar 250 milyon adet fidanı top-
rakla buluşturduk. Orman varlığımız 21.7 
milyon hektara ulaştı. 900 bin hektar, yani 
9 milyon dekar yeni orman alanı ülkemize 
kazandırdık. Hedefimiz, 2023 yılında or-
man alanımızı ülke yüzölçümünün yüzde 
30’una yükseltmektir. 

Yaptığımız çalışmalar sonunda, 1970’li 
yıllarda erozyonla taşınan toprak miktarı, 
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500 milyon ton iken, 2014 yılı sonu itiba-
rıyla bu rakam 168 milyon tona inmiştir. 
Son 4 yılda ağaçlandırdığımız alanın ne-
redeyse Belçika’nın yüzölçümü kadar ol-
duğunun altını çizmek isterim. Orman ve 
Su İşler Bakanlığımız, enerji, sulama, içme 
suyu, taşkın koruma sektörlerinde 2003 
yılından 2014 yılı sonuna kadar bugünün 
fiyatlarıyla yaklaşık 93 milyar lira yatırım 
gerçekleştirdi. 

Geçtiğimiz 13 yıllık dönemde 2559 tesisi 
tamamlayarak aziz milletimizin hizmetine 
sunduk. Bunlar arasında 18’i büyük HES 
(hidroelektrik santral) olmak üzere 279 
baraj ve 259 gölet de bulunuyor. 

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak ya-
ğışların miktarında ve şiddetinde farklılık-
lar meydana geliyor, yağış miktarının de-
ğişkenliği de erozyonlara yol açıyor. Ül-
kemizde son yıllarda sıkça görülen sel-
lerin doğurduğu taşkın felaketlerine çö-
züm üretmek için çalışmalar yürütüyo-
ruz. Özellikle akarsu ve dere yataklarını ıs-
lah ediyoruz, bu çerçevede 12 yılda toplam 
1515 adet taşkın koruma tesisi inşa ettik. 

Son 10 yılda ortalama yüzde 5’lik bir büyü-
me oranı yakalayan Türkiye, aynı dönemde 
karbon yoğunluğunu yüzde 6 azaltarak ik-
lim dostu bir büyüme süreci yaşamıştır. Tür-
kiye genelinde atık yönetimi, iklim dostu 
teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı, 
hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi 
yönünde önemli gelişmeler kaydettik. Ener-
ji alanında özellikle yenilenebilir enerji kay-
naklarının kullanımına hızlı geçiş sağlama 
konusunda çalışmalarımız devam ediyor. 

Ayrıca ülke genelinde büyük bir kentsel 
dönüşüm faaliyeti başlattık. Bu yenilenme 
sonucunda sadece binalarda enerji kulla-
nımında yaklaşık yüzde 40 oranında ta-
sarruf sağlamayı planlıyoruz. Ulaştırma-
dan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının 
azaltılmasına yönelik projelerimizi de bir 
bir hayata geçiriyoruz. 

Asya ve Avrupa kıtalarını İstanbul Boğazı-
nın altından raylı sistemle birbirine bağla-
yan Marmaray, tüm dünyaya örnek olacak 
projelerimizden biridir. Yine bu alanda ye-
şil liman ve yeşil havalimanı uygulamala-
rına öncelik veriyor, şehir içi ulaşımda top-
lu taşımayı yaygınlaştırmaya, yeni raylı 
sistemler inşa etmeye de gayret ediyoruz. 
İstanbul’da inşası süren yeni havalimanı-
mız tamamen çevre dostu olarak tasarlan-
dı. Bu çalışmaları kesintisiz devam ettire-
ceğiz. Yıllık kapasitesi 150 milyon yolcu 
olan bu havalimanımız, aynı zamanda çev-
re dostu bir havalimanıdır. 

Bilgiyi ve İmkânları Paylaşmada 
Kıskanç Davranmamalıyız

Değerli misafirler, 

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dün-
ya bırakabilmek için bir dönüm noktasın-
dayız. Bu konuda hepimize önemli sorum-
luluklar düşüyor. Burada tüm dünya ülke-
leri olarak dayanışmamız şart, yardımlaş-
mamız şart. Bilgiyi paylaşmada kıskanç 
davranmamak gerekiyor. İmkânları pay-
laşmada kıskanç davranmamak gerekiyor. 
Bu imkânları paylaşmak bizim hem insani, 
hem vicdani görevimizdir diye düşünüyo-
rum. Somut adımların atılabilmesi için Pa-
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ris 21. Taraflar Konferansı sırasında adil, 
kapsayıcı, esnek ve bağlayıcı bir sistem ku-
rulması gerekiyor. Bu husus bilhassa yeşil 
teknolojinin transferine ve finansmanına 
dair samimi düzenlemeleri gerekli kılıyor. 

1 Aralık 2014’ten beri yürüttüğümüz G-20 
Dönem Başkanlığımız sırasında bu hassasi-
yetlerimizin dünya gündeminde hak ettiği 
yeri alması için çok yoğun çaba sarf ettik. 
Önceliklerimizi; kapsayıcılık, bunun yanın-
da uygulama ve büyüme içinde yatırımlar 
olarak belirledik. Sürdürülebilir kalkınma 
için enerji ve iklim değişikliğinin finans-
manı üzerinde özellikle duruyoruz. Dönem 
başkanlığımız sırasında iklim değişikliğiy-
le mücadele bağlamında halihazır fonlara 
ilişkin bir envanter hazırlandı ve G-20 gün-
demi içinde özellikle iklim değişikliği de 
görüşülecek konular arasında yer alacaktır. 

Ayrıca gelişmekte olan ülkeler, küçük ada 
devletleri ve Afrika ülkelerinin iklim de-
ğişikliğine uyum amacıyla finansman 
imkânlarına ulaşabilmeleri için araçlar ge-
liştirildi. Amacımız, tüm dünyada refahı 
artırırken bilhassa en az gelişmiş ülkeler-
de yoksullukla mücadele ve sürdürülebilir 
kalkınmanın sağlanmasıdır. 

Bu bağlamda Ankara Taraflar Konferansı 
sonuçlarının Paris Taraflar Konferansı’na 
yapıcı ve somut katkı sağlamasını temen-
ni ediyorum. Yine bu konferans sonuçları-
nın en az gelişmiş ülkelerdeki yoksulluğun 
azaltılması çabalarına ivme kazandıracağı-
na ve gıda güvenliğine katkı sağlayacağına 
inanıyorum. İnşallah el ele vererek belirle-
diğimiz hedeflere hep birlikte ulaşacağız. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bir kez daha Birleşmiş Milletler Çölleşmey-
le Mücadele Ankara Taraflar Konferansına 
başarılar diliyorum. Konferansa katkı ve-
ren herkese teşekkür ediyor, hepinizi sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli basın mensupları, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.

G-20 Antalya Liderler Zirvesi’nin sonuç-
larını sizlerle paylaşmak için düzenlediği-
miz bu basın toplantısına hoşgeldiniz.

1 Aralık 2014 tarihinde Avustralya’dan 
devraldığımız G-20 Dönem Başkanlığımı-

zı, dün ve bugün gerçekleştirdiğimiz Li-
derler Zirvesiyle birlikte, başarıyla tamam-
lamış oluyoruz. Antalya Zirvesi Sonuç 
Bildirgesi’nin, G-20’nin önümüzdeki dö-
nem çalışmalarını şekillendirecek önemli 
bir belge olduğuna inanıyorum. 2016 yılı 
için G-20 Dönem Başkanlığını, Çin Halk 
Cumhuriyeti’ne devrediyoruz.

G-20 Ülkeleri, Terörizmle 
Mücadele Konusunda Güçlü Bir 

Duruş Ortaya Koydu

G-20 Antalya Liderler Zirvesi Sonrası Basın Toplantısı
Antalya | 15 Kasım 2015 
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Tabii, zirve toplantımızın öncesinde, Cuma 
gecesi Paris’te yaşanan terör saldırıları, li-
derler olarak hepimizi derinden üzdü. Bu 
vesileyle bir kez daha Paris’teki terör sal-
dırılarını şiddetle kınadığımı ifade edi-
yor, Fransız dostlarımızın acılarını pay-
laşıyoruz. Dünkü ilk oturumumuzda da, 
Beyrut’tan Bağdat’a, Ankara’dan Paris’e ka-
dar, terör saldırılarında hayatlarını kaybe-
den herkes için, G-20 liderleri olarak 1 da-
kikalık saygı duruşunda bulunduk.

2015 Antalya Zirvesi’nin belki de en önem-
li sonuçlarından biri, dünya ekonomisi-
nin ve nüfusunun çok büyük bir bölümü-
nü temsil eden G-20 ülkelerinin terörizmle 
mücadele konusunda güçlü bir duruş orta-
ya koymuş olmalarıdır.

G-20’nin Küresel İstikrarı 
Doğrudan Etkileyen Meseleleri 
Görmezden Gelme Lüksü Yok

Değerli basın mensupları,

2008 yılından beri G-20 Zirvelerine katı-
lan bir liderim. Başından beri söylediğim 
bir şey var: Küresel barış ve istikrar sağ-
lanmadan, güçlü bir küresel ekonomiden 
bahsetmemiz mümkün değildir. Dolayısıy-
la G-20’nin küresel istikrarı doğrudan etki-
leyen meseleleri görmezlikten gelmek gibi 
bir lüksü olamaz. Bu anlayışla, zirvede fi-
nansal konuların yanı sıra, terörizm ve 
mülteci krizini de ele aldık.

Biz Türkiye olarak, terörizmin ne olduğu-
nu çok iyi bilen, bunun ağır sonuçlarıyla 
1970’li yıllardan beri yüzleşen bir ülkeyiz. 

Terörle mücadele konusunda uluslararası 
işbirliği noktasında üzerimize ne düşüyor-
sa yapmaya hazır olduğumuzu bütün dost-
lara ifade ettik.

Bu mücadelede samimi bir uluslararası 
işbirliği ve dayanışma şarttır. Terörizmle 
mücadele konusunda G-20 liderleri olarak 
kabul ettiğimiz bildiri, bu konudaki kararlı 
duruşumuzu ortaya koyması bakımından 
önemlidir.

Terörün dini, milliyeti, ırkı, bölgesi yoktur. Terö-
rizmi herhangi bir dinle ilişkilendirmek son de-
rece yanlış olduğu gibi, böyle bir tavır, o dinin 
mensuplarına yapılacak en büyük hakarettir, en 
büyük saygısızlıktır.

Zira bütün dinler için hayat hakkı kutsal-
dır. Biz bu anlayışı, tarihimizden ilham ala-
rak, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” şeklin-
de ifade ediyoruz. Terör örgütleri arasın-
da ayrım yapılmaksızın bu tehditle kararlı 
şekilde mücadele edilmelidir. Bu örgütler 
arasında ayrım yapan herkes, her ülke, bi-
zim gözümüzde, terörizmle mücadele ko-
nusunda büyük bir hata içindedir.

Biz, DEAŞ terörüne karşı da, El Kaide, Boko 
Haram, PKK, PYD, YPG, DHKP-C gibi terör 
örgütlerine karşı da aynı kararlılıkla müca-
deleye devam edeceğiz. Uluslararası alan-
da da, terör örgütleriyle mücadelede etkin 
bir işbirliği sağlamak için, kararlı ve somut 
adımlar atılması gerekiyor.

G-20 liderleri olarak, terör örgütleriyle ay-
rım gözetmeksizin mücadele konusunda 
görüş birliği içinde olduğumuzu gördük. 
Özellikle, G-20’de temsil edilen ve içinde 
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bizim de bulunduğumuz Müslüman lider-
ler olarak, İslam’la hiç bir ilgisi olmayan 
DEAŞ terörüne ve vahşetine karşı ortak so-
rumluluklarımız üzerinde durduk.

Suriye Konusunda Uluslararası 
Toplum Dayanışma İçerisinde 
Hareket Etmeli

Değerli basın mensupları,

Bölgemizde ve dünyanın farklı köşelerinde 
meydana gelen çatışmalar ve istikrarsızlık-
lar hepimizi yakından etkiliyor. Çevremiz-
de, artık yönetilemez hale gelmiş ülkeler 
ortaya çıktı. Suriye, bu konuda en fazla öne 
çıkan yerdir. Sınır komşusu ve halkıyla ya-
kın bağları olan bir ülke olarak, Suriye’de 
yaşanan dramın etkilerini ilk günden beri 
çok yakından hissediyoruz. Türkiye bugün 
2,2 milyonu Suriyeli ve 300 bini Iraklı ol-
mak üzere, 2,5 milyon mülteciyi toprakla-
rında barındırıyor. Bu mağdur insanların 
tamamına, inanç ve köken farkı gözetmek-
sizin, kapılarımızı açtık. Bu tavır, her şey-
den önce, bizim için bir insanlık vazifesidir.

Ancak, karşı karşıya bulunduğumuz örne-
ği görülmemiş sorun, bir ülkenin tek ba-
şına üstesinden gelebileceği boyutu çok-
tan aşmıştır. Esasen, sorunun derinleşme-
si, evlerinden, vatanlarından uzaklaşan bu 
insanların geriye dönüş ümitlerinin her 
geçen gün zayıflamasından kaynaklanıyor. 
Suriye’de, ülkede yaşayan herkesin kabul 
edebileceği bir çözüm üzerinde uzlaşılma-
dan, göçmenler ve terörizm başta olmak 
üzere, bu bölge kaynaklı sorunların üste-
sinden gelinemez. Uluslararası toplumun, 

bu konuda artık etkin bir işbirliği, külfet 
paylaşımı ve samimi bir dayanışma içeri-
sinde hareket etmesi gerekiyor.

Cumartesi günü sona eren Viyana 
Görüşmeleri’nde gelinen aşamayı, soru-
nun çözümü yolunda atılmış ümitvar bir 
adım olarak görüyoruz. Önümüzdeki gün-
lerde Viyana’da görüşülen konular detay-
landırılacak. Suriye’nin, toprak bütünlü-
ğünün korunması, terörden arındırılması 
ve çoğulcu, demokratik ve meşru bir siya-
si yapıya kavuşması, bu sürecin ana hedef-
leridir.

Kendi halkını katleden Esed’in Suriye’nin 
geleceğinde yeri yoktur, olamaz. Esed bu 
şansını çoktan kaybetmiştir. Unutulma-
malıdır ki, Suriyeli mülteciler DEAŞ’ten ve 
Esed rejiminin devlet teröründen kaçıyor.

G-20 liderleri olarak, pek çok Avrupa ül-
kesinin toplam nüfusunu aşan sayıdaki 
bu mültecilere yardım için daha fazla gay-
ret edeceğimizi açıkladık. Terör olaylarıyla 
mülteciler arasında ilişki kurulmasını, in-
sani sorumluluklardan kaçma gayreti ola-
rak görüyoruz. Hem terörizmle mücadele-
yi, hem de mülteci krizine çözüm bulma 
çabalarını birlikte yürütmeliyiz. Mülteci 
olayıyla terörü birbiriyle karıştırmamak 
gerekir.

Bu insani krizle mücadelede samimi bir 
dayanışma ortaya koymalıyız. G-20 olarak 
bu konuda dünyaya örnek teşkil etmemiz 
gerektiğine inanıyorum. Suriye’de insa-
ni güvenlik bağlamında atılması gereken 
adımlar, daha fazla geciktirilmeden hayata 
geçirilmelidir. Bunu başarabilirsek, daha 
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iyi bir gelecek konusunda tüm insanlığın 
güçlü bir umut beslemesine katkı sağlamış 
oluruz. Bu, bizim için en az, “Güçlü, sürdü-
rülebilir ve dengeli büyüme” kadar önemli 
bir hedeftir. Bunu birlikte yapabiliriz.

G-20’de Önceliklerimiz 
Kapsayıcılık, Uygulama ve 
Yatırımlardır

Değerli basın mensupları,

2015 yılında, gerçekten de yoğun bir kü-
resel gündemimiz vardı. Karşı karşıya kal-
dığımız sorunların çoğu, küresel ölçekte 
işbirliği gerektiriyor. Bu bakımdan G-20 
platformu, sadece üye ülkeler değil, tüm 
dünya için önemli bir imkândır.

Biz, Dönem Başkanlığımızda, G-20’nin işte 
bu yönünü öne çıkarmanın, güçlendirme-
nin çabası içinde olduk. Dönem Başkanı 
olarak önceliklerimizi üç temel kavram et-
rafında tanımladık. Bunlar; “Kapsayıcılık”, 
“Uygulama” ve “Yatırımlar”dır.

G-20 olarak ortak hedefimiz güçlü, sürdü-
rülebilir ve dengeli, bu yılla birlikte aynı 
zamanda, kapsayıcı bir küresel büyüme-
yi temin etmektir. Kapsayıcılık, daha faz-
la ve kaliteli istihdam oluşturulması, hayat 
standartlarının yükseltilmesi, eşitsizlikle-
rin giderilmesi ve refahın yaygınlaştırıl-
ması bakımından önemlidir. Bu akşamki 
sunumda Çin Devlet Başkanı da aynı şekil-
de bunu kendi yapacakları zirvede de ko-
rumaktan yana olduğunu ifade etti.

Bu ilkeyi öne çıkartırken, başta kadınlar 
ve gençler olmak üzere, ekonomik büyü-
meden bütün kesimlerin daha fazla pay 
alabilmesini sağlamayı amaçladık. Genç-
ler arasındaki yüksek işsizlik oranları, pek 
çok G-20 ülkesi için ciddi bir sorundur. 
Uzun süreden beri gündemimizde yer alan 
bu konuda, ilk defa sayısal bir hedef üze-
rinde uzlaştık. Buna göre, istihdam piyasa-
sından dışlanma riski yüksek olan gençle-
rimizin oranını, 2025 yılına kadar, yüzde 
15 düzeyinde azaltmayı kararlaştırdık.

Geçtiğimiz yıl da, 2025 yılına kadar ka-
dınlarla erkeklerin işgücüne katılımı ara-
sındaki farkı yüzde 25 oranında azaltma 
hedefinde mutabık kalmıştık. Bu doğrul-
tuda Dönem Başkanlığımız süresince çe-
şitli adımlar attık. Bunların en başta gele-
ni, G-20’nin 5 açılım grubuna, 6’ncı olarak 
KADIN-20’yi dahil etmiş olmamızdır.

G-20 liderleri olarak bu yıl ilk kez, pek çok 
ülkede artmakta olan eşitsizliklerin, sosyal 
istikrarla birlikte ekonomik büyümeyi de 
olumsuz etkilediğini kayda geçirdik. Eşit-
sizliklerle mücadele edebilmek için takip 
edilebilecek politika öncelikleri konusun-
da da anlaşmaya vardık.

Bilindiği gibi bu yıl küresel büyüme, bek-
lentilerin altında bir seyir izliyor. Gelişmiş 
ülkelerde nispi bir toparlanma gözlenir-
ken, bu defa gelişmekte olan ülkelerde ya-
vaşlama emareleri görülmeye başlandı. Li-
derler olarak küresel ekonominin bu görü-
nümünü de değerlendirdik ve alınabilecek 

tedbirleri tartıştık.
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Büyüme Stratejilerinin Etkin Bir 
Şekilde Uygulanması Konusunda 
Mutabıkız

Değerli basın mensupları,

Küresel ekonomiyi etkileyen temel zor-
luklar arasında, 5 husus üzerinde özellik-
le durduk. Bunların birincisi emtia fiyatla-
rında, özellikle de petrol fiyatlarındaki dü-
şüştür. Genel olarak küresel ekonomi açı-
sından olumlu sonuçlara yol açan bu duru-
mun etkileri, ülkeler arasında farklılık gös-
teriyor. İkincisi, gelişmekte olan ülkelere 
yönelik sermaye hareketlerindeki yavaşla-
madır. Üçüncüsü, küresel ticaretteki yavaş-
lama ve bunun büyümenin önünde ciddi 
bir engel olmasıdır. Dördüncüsü, döviz kur-
larında görülen sert hareketlerin finansal 
piyasalarda yol açtığı dalgalanmalardır. Be-
şincisi de, devam eden jeopolitik risklerdir.

Bu 5 sorunu, ayrıntılı olarak değerlendir-
dik. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
faiz oranlarının artırılmasının küresel eko-
nomiye etkileri üzerinde durduk. Bu du-
rumun, özellikle gelişmekte olan ülkelere 
muhtemel yansımalarının ve finansal pi-
yasalardaki sonuçlarının dikkatle izlenme-
si gerektiğinin altını çizdik.

Liderler olarak, yapısal reformların mak-
roekonomik politikalarla desteklenme-
si gerekliliğini vurguladık. Bu kapsamda, 
gelişmiş ülke merkez bankalarının eko-
nomiye olan desteklerinin devam etmesi-
nin önemi üzerinde değerlendirme yap-
tık. Aynı şekilde, kamu maliyesi politika-
larının, uzun vadeli istikrarı zedelemeye-
cek şekilde, büyüme ve istihdamı destek-

leyici olmasına gayret edilmesi gerektiği-
ni not ettik.

Değerli basın mensupları,

Zirvede büyüme stratejilerinin etkin bir 
şekilde uygulanması gerektiği konusunda 
mutabık kaldık. Dönem Başkanlığı olarak, 
“Artık konuşma değil uygulama zamanı gel-
miştir” dedik. Bu anlayışla, verilen taahhüt-
lerin uygulanması için kapsamlı ve güçlü 
bir izleme mekanizması oluşturduk. Böyle-
ce, 2018 yılına kadar yüzde 2,1’lik ilave bü-
yüme hedefini yakalamak için büyüme stra-
tejileri kapsamındaki taahhütlerimizin uy-
gulanmasını etkin şekilde izleyebileceğiz.

Halihazırda, verilen taahhütlerin neredey-
se yarısını tamamlamış durumdayız. Kat 
edilen bu mesafenin, G-20’nin toplam hası-
lasına binde 8’lik bir katkı yapacağı hesap 
ediliyor. Liderler olarak kabul ettiğimiz 
Antalya Eylem Planı’nda, güncellenmiş bü-
yüme stratejilerini, uygulama takvimlerini 
ve bu yıl ilk kez hazırlanan hesap verilebi-
lirlik raporunu bulabilirsiniz.

Yatırımların Canlanlandırılması 
Konusunda Görüşbirliğine Varıldı

Değerli basın mensupları,

Son yıllarda yaşadığımız önemli sıkıntı-
lardan biri de yatırımlardaki durgunluk-
tur. Zirve toplantısında, büyüme hedefi-
mize ulaşabilmek için yatırımların canlan-
dırılması gerektiği konusunda görüş birli-
ği içinde olduğumuzu memnuniyetle gör-
düm. Bu çerçevede G-20 ülkeleri, somut ve 
kapsamlı yatırım stratejileri hazırladılar. 
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Bu stratejiler;

- Yatırım ortamının iyileştirilmesi,

- Kaliteli altyapı yatırımlarının kolaylaştı-
rılması ve KOBİ’ler,

- Altyapı yatırımları için uzun vadeli fi-
nansman imkânlarının desteklenmesi…

Hususları üzerinde odaklanıyor. Bu yatı-
rım stratejilerinin hayata geçirilmesinin, 
2018 sonuna kadar, küresel düzeyde ya-
tırım miktarını 4,4 trilyon dolar civarın-
da artıracağı hesap ediliyor. Altyapı yatı-
rımları ihtiyacını, sadece kamu kaynakla-
rını kullanarak karşılamamızın mümkün 
olmadığını biliyoruz. Bu bakımdan, kamu 
ile özel sektör arasında etkin bir işbirliği-
nin tesis edilmesi son derece önemlidir.

Özel sektörün dinamizmi ile kamunun 
sosyal ihtiyaçları göz önünde bulunduran 
yaklaşımını, etkin bir işbirliğine dönüştür-
meliyiz. Türkiye olarak bizim ve diğer bazı 
G-20 üyelerinin, Kamu-Özel İşbirliği mo-
dellerinin uygulanması konusunda önem-
li bir birikimi var. Zirve toplantımızda, 
bu birikimden de yararlanmak suretiyle, 
Kamu-Özel İşbirliği modellerinin daha et-
kin kılınması için çalışmalarımızı sürdür-
meyi kararlaştırdık.

Alternatif finansman araçları kapsamın-
da, İslami Finansın da gündeme alınması 
gerektiğine inanıyoruz. Mevcut durumda 
KOBİ’ler, büyük şirketlere kıyasla, finans-
mana erişim ve küresel ticaret sistemine 
entegrasyon gibi hususlarda dezavantaj-
lı durumdadır. Bu nedenle KOBİ’lerin fi-

nansmana erişimini kolaylaştıracak adım-
ların atılması gerektiğini düşünüyoruz.

Değerli basın mensupları,

G-20’nin 2008 küresel krizinin ardından 
üstlendiği en önemli rol, küresel finans pi-
yasalarının dayanıklılığının artırılması ol-
muştur. Bu alanda önemli bir mesafe kay-
dettik. Finansal sistemlerimizin en önemli 
aktörleri olan bankacılık ve sigortacılık şir-
ketlerinin krize sebebiyet vermemesi için, 
sağlam bir düzenleme çerçevesini tesis et-
miş durumdayız. Önümüzdeki dönemde 
bu alanda gerçekleştirdiğimiz reformların 
tam ve kararlı bir şekilde uygulanması için 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Dönem Başkanlığımızda, G-20’nin 
OECD’yle birlikte yürüttüğü Matrah Aşın-
dırma ve Kar Kaydırma Projesi olan BEPS’i 
tamamladık. Bu, G-20 ve dünya ekono-
mileri için önemli bir başarıdır. Dönem 
Başkanlığımızın kapsayıcılık vurgusuyla 
uyumlu şekilde, BEPS’e, oldukça geniş bir 
ülke grubunun katılmasının önemi üzerin-
de, liderler olarak, mutabık kaldık.

G-20 Bir Zenginler Kulübü 
Değildir

G-20 bir zenginler kulübü değildir. Bizler sa-
dece belirli bir refah seviyesini yakalamış 
toplumları değil, aynı zamanda, kalkınma 
çabaları devam eden ülkeleri de temsil edi-
yoruz. Dünyanın önde gelen gelişmiş ve yük-
selen ekonomilerinin temsilcileri olarak, dü-
şük gelirli ve gelişmekte olan ülkelerin ha-
linden de anlıyoruz. Dolayısıyla bu noktada 
söyleyecek sözümüzün olması gerekir.
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Bu anlayışla, G-20 kalkınma gündemi-
nin, “Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 
Gündemi’ni destekleyecek şekilde, yeni-
den yapılandırılması için mutabık kaldık. 
Kültür ve medeniyet değerlerini adalet 
üzerine bina eden bir ülke olarak, kapsayı-
cılık ilkesini, bu doğrultuda ısrarla savun-
maya devam edeceğimizi özellikle belirt-
mek istiyorum.

Değerli basın mensupları,

Bu sene gündemimizde,

- Gıda güvenliği,

- Özel sektörün kalkınmadaki rolü,

- Gelişmekte olan pek çok ülke için önem-
li bir gelir kaynağı durumundaki işçi dövi-
zi transferleri…

Hususlarını da öne çıkardık. Küresel bir 
sorun olan gıda kayıpları ve israfın azaltıl-
ması konusunu, ilk kez G-20 gündemine 
taşıdık. Liderler olarak, özel sektörün kal-
kınmadaki rolünü güçlendirme konusun-
da da bir çağrıda bulunduk.

Dönem Başkanlığımızın katkıları olarak, 
sadece bunlarla yetinmedik. Bu yıl ilk kez 
düzenlenen G-20 Enerji Bakanları top-
lantısının gündemine, özellikle Afrika’da 
enerjiye erişimin artırılması konusunu ta-
şıdık. G-20 Enerji Bakanlarını, Afrikalı Ba-
kanlar ve ilgili uluslararası örgütlerle bir 
araya getirerek, bu konuda bir sinerji oluş-
turmayı da hedefledik.

Sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir un-
suru olan iklim değişikliği konusunu da, li-
derler olarak ayrıntılı bir şekilde ele aldık. 
Biliyorsunuz bu ayın sonunda Paris Konfe-
ransı var. Ben de, dostum Fransa Cumhur-
başkanı Hollande’ın davetine icabetle, kon-
feransa katılmak üzere Paris’e gideceğim. 
Bu konu, karmaşık ve çok boyutlu, aynı za-
manda da ivedilikle adım atmamız gere-
ken bir meseledir. İklim değişikliğinin et-
kilerine uyum sağlamaları için gelişmek-
te olan ülkelere destek sağlanmalıdır. Bu 
noktada özellikle gelişmiş ülkelere önem-
li bir sorumluluk düşüyor.

Küresel ticaret, liderler olarak ele aldığımız 
konular arasındaydı. Antalya Zirvesi’nde 
bunu da gerçekleştirdik.

Zirve sonuçlarının, ülkelerimiz ve tüm 
dünya için hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
vesileyle, G-20 Antalya Zirvesi’ne katılan 
tüm Devlet ve Hükümet Başkanlarına te-
şekkür ediyorum. Yine, zirvenin hazırlık 
çalışmalarında ve düzenlenmesinde eme-
ği geçen herkese, bir kez de sizlerin huzu-
runda teşekkürlerimi ifade ediyorum.

Önümüzdeki yıl, Çin Halk Cumhuriyeti’nde 
yapılacak zirvenin şimdiden hayırlı olma-
sını diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygı-
larımı sunuyorum.

Teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla…
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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Sayın Grabar 
Kitaroviç, Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi 
Rama, saygıdeğer bakanlar, değerli katı-
lımcılar, kıymetli misafirler, sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. Türkiye’ye ve 
İstanbul’umuza hoş geldiniz.

Atlantik Konseyi tarafından bu yıl 
İstanbul’da 7. düzenlenen Enerji ve Ekono-

mi Zirvesi’ne katılmaktan ve sizlerle bira-
rada olmaktan duyduğum memnuniyeti 
özellikle vurgulamak istiyorum.

Bu toplanın G-20 Antalya Zirvesi’nin he-
men arkasından düzenleniyor olmasını 
da ayrıca önemli görüyorum. Bu vesiley-
le Atlantik Konseyi’ne, konseyin İstanbul 
Ofisi’ne ve bu toplantının düzenlenmesin-

Avrupa Ülkeleri, Suriye 
Sorununun Derinleşmesine Yol 

Açacak Bir Tutum İçine Girdi

7. Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi | İstanbul | 19 Kasım 2015 
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de katkısı, emeği olan herkese teşekkür 
ediyorum.

2010 yılından bu yana İstanbul’da düzen-
lenen Atlantik Konseyi Enerji ve Ekono-
mi Zirvesi, bu alanlardaki gelişmeleri ele 
alma imkânı veren önemli bir platform-
dur. Zirve boyunca enerji ve ekonomi baş-
lığı altında düzenlenecek panellerin ufuk 
açıcı geniş değerlendirmelere vesile olaca-
ğını düşünüyorum. Bu gibi platformların 
Amerika Birleşik Devletleri ile resmi dü-
zeydeki ilişkilerimize de ciddi katkı sağla-
dığına inanıyorum.

Değerli misafirler,

Tüm dünyanın farklı açılardan tarihi sına-
malardan geçtiği hassas bir dönemin için-
deyiz. Ekonomik durgunluk, fakirlik ve ge-
lir dağılımındaki adaletsizlikler gündemi-
mizdeki yerini koruyor. İç çatışmalardan 
kaynaklanan büyük göç hareketleri, terör, 
doğal kaynakların tüketilmesi gibi küresel 
sorunlar giderek daha fazla öne çıkmaya 
başladı. Bunların hepsiyle de hızlı, etkin ve 
kararlı bir şekilde mücadele etmek mecbu-
riyetindeyiz.

Hiç kimse yaşanan krizi veya yaşanan in-
sani krizlerden kendini tecrit etme hakkı-
na ve lüksüne sahip değildir. Güvenlik kay-
gılarının artması karşısında en iddialı eko-
nomiler, en gelişmiş ülkeler dahi çaresiz 
kalabilmektedir. Bugün Türkiye, güvenlik 
kaygılarının odağı olan bölgenin hemen 
yanında istikrarını ve kalkınmasını sür-
dürme mücadelesi veriyor.

Terörle mücadelemizin geçmişine baktı-
ğımız zaman yaklaşık 35 yıldır biz terör-
le mücadele ediyoruz. Güney sınırlarımız-
da başlayan ve girift boyutları olan hadise-
ler, tüm dünya için uzun vadeli sonuçlar 
doğurabilecek niteliktedir. Göçmen mese-
lesi başta olmak üzere bu sorunların ağır 
sonuçlarıyla yüzleşiyoruz.

Türkiye İnsani Krizler Karşısında 
Verdiği Onurlu Mücadelesinde 
Yalnız Bırakıldı

Maalesef, Türkiye insani krizler karşısın-
da verdiği onurlu mücadelesinde yalnız bı-
rakıldı. Yaklaşık 5 yıldır Suriye ve Irak’tan 
gelen 2,5 milyon göçmenin yol açtığı eko-
nomik ve sosyal yükün tamamını ülke ola-
rak tek başımıza biz karşıladık, biz sırtlan-
dık. Bakınız sadece Suriye’den gelen göç-
menlere kamplarda verdiğimiz hizmet-
ler için harcadığımız para, sadece kamp-
ları söylüyorum, 8,5 milyar dolardır. Peki, 
bu kamplarda ne kadar kişi yaşıyor? 280 
bin. Bunun dışındakiler ülkemizin deği-
şik şehirlerine dağılmış vaziyette. Sadece 
İstanbul’umuzdaki göçmen mülteci sayısı 
ne biliyor musunuz? Yaklaşık 500 bin.

Bunun sosyolojik travmalarını düşünebi-
liyor musunuz? Bunun meydana getirdi-
ği psikolojik travmayı düşünebiliyor mu-
sunuz? Hem o gelenlerde meydana gelen 
travma, hem de bizim toplumumuzda 
meydana getirdiği travma… Bunları dü-
şündüğümüz zaman insanlık, “Türkiye 
nasıl olsa bunun hakkından gelir” deme 
lüksüne sahip mi? Acaba devletler böyle 
bir lükse sahip mi?
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Bu dünyayı beraber paylaşıyoruz. Dünya 
barışına hep birlikte katkı vermek zorun-
dayız. “Başının çaresine baksın, ne olursa 
olsun” deme lüksüne aslında hiçbirimiz 
sahip değiliz. Ama biz 35 yıldır hem içi-
mizde terörle mücadele ettik, şimdi de bu 
mültecilere, bu göçmenlere kapımızı ka-
pamadık, kapımızı açtık. Çünkü biz, varil 
bombaları altında olan o insanlara kapımı-
zı kapayamazdık. Sivil toplum kuruluşları-
mız ve hayırsever vatandaşlarımız şu anda 
İstanbul’da olduğu gibi şehirlerimizde 
yaşayan göçmenler için parayla mukaye-
se edilemeyecek yardımlar yapıyor. Buna 
karşılık uluslararası toplum, bilhassa da 
Avrupa ülkeleri bu sorunu görmezden gel-
mekle kalmadı, krizin daha da derinleşme-
sine yol açacak bir tutum içine girdi.

Geçtiğimiz Cuma gecesi Paris’te yaşanan 
terör eylemleri, hem terörizmle mücadele, 
hem de göçmenler konusunda bizleri yeni 
bir yol ayrımına getirdi. Antalya’da yapı-
lan Liderler Zirvesi’nde G-20’de bu mese-
leyi enine-boyuna konuştuk. Yaptığım ikili 
ve heyetler arası görüşmelerde bu konuyu 
bütün teferruatıyla değerlendirdik.

Zirve sonunda mutat bildirinin yanında, 
bir de terörizmle mücadele bildirisi yayın-
ladık. Bu bildiride Paris, Ankara, Gazian-
tep, Beyrut, bütün buralardaki saldırıla-
rı kınadıktan sonra terörle mücadele ko-
nusunda birlik içinde olduğumuzu vurgu-
ladık. Terörizmin herhangi bir dinle, mil-
liyetle, uygarlıkla veya etnik grupla ilgili 
hale getirilemeyeceğini özellikle belirttik.

Şunu burada çok açık, samimi olarak söy-
lüyorum: Ben bir Müslümanım, İslam ‘se-

leme’ kelimesinden türemiştir, yani Arap-
ça ‘barış’ anlamına gelmektedir. Barış dini 
olan bir İslam’ı gölgeleyen DEAŞ denilen 
bir terör örgütü var. Bu terör örgütü nere-
den türedi? El Kaide’den. Bunun yanında 
ülkemin içerisinde terör örgütleri var PKK 
gibi, Suriye’nin kuzeyinde PYD gibi, YPG 
gibi terör örgütleri var. Afrika’ya gidiyorsu-
nuz, bakıyorsunuz Boko Haram var. Bütün 
bunlar hangi dinden olursa olsun, hiçbir 
dine o dinin olumsuz, kötü insan tipleri 
üzerinden yargılama yapamayız, yapma-
malıyız. O dinin diğer mensuplarına asla 
böyle bir yaklaşım gösteremeyiz. Bunlar 
Müslümanların arasından çıktığı gibi, 
Hristiyanların arasından da çıkar, Musevi-
lerin arasından da çıkar. 

Dünya Barışı, Bir-İki Ülkenin 
Değil, Tüm Dünyanın Ortak 
Meselesidir

Mensubu bulunmaktan şeref duyduğum 
dinimin içinden çıkan bu teröristleri şid-
detle lanetliyorum, telin ediyorum. Terör 
sorununu,  geçtiğimiz günlerde Antalya’da 
yapılan    G-20 Zirvesinde de konuştuk. 
G-20’de; tüm dünya Müslüman halkları, si-
yasi liderleri, ilim adamları ve hatta hatta 
din adamlarını da terör sorunana karşı ta-
vır koymaya davet ettik. Bunu hep birlik-
te yapmak durumundayız. Eğer tavır alın-
maz ise bugün Ankara’da bizim kapımızı 
çalan terör belası, yarın da sizin kapınızı 
çalar.

Nitekim terör illeti Paris’in de kapısını çal-
dı. Fakat Paris’le bitti mi? Terör Paris’le de 
bitmez, bakarsınız yarın başka yerlerde ye-
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niden ortaya çıkar. Onun için de bu tavrı 
uluslararası bir mutabakat içerisinde ele 
almak durumundayız. Dışişleri bakanlık-
larımız, içişleri bakanlıklarımız, bütün is-
tihbarat örgütlerimiz birlikte yoğun bir ça-
lışmanın içerisine girmek durumundadır. 
Çünkü dünya barışı bir ülkenin, iki ülke-
nin değil, tüm dünyanın ortak sorunudur.

Değerli katılımcılar,

G-20 Zirvesine katılan, nüfusu Müslüman-
lardan oluşan ülkelerin liderleri olarak aşı-
rıcılıkla mücadele konusunda birlikte ve 
kararlı bir mücadele verme konusunda 
hemfikir olduğumuzu gördük. Bu mutaba-
kat, nüfusu Müslümanlardan oluşan diğer 
ülkelerin de katıldığı bir mutabakat ola-
caktır, buna inanıyorum. Bu konuyu ikili 
temaslarımızda ve birlikte olacağımız her 
platformda dile getirecek, kararlılığımızı 
tüm dünyaya göstereceğiz. Nitekim G-20 
Zirvesi esnasında Diyanet İşleri Başkanlı-
ğımız da, terörle ilgili bildirisini tüm dün-
yaya, liderlere duyuracak şekilde açıkladı.

Tabii bu arada diğer ülkelere düşen de 
önemli bir görev var; Avrupa başta olmak 
üzere Müslümanların azınlıkta olduğu ül-
kelerde, bilhassa Müslümanlara karşı gi-
derek önyargılı, menfi ve dışlayıcı bir ha-
vanın yayılmakta olduğunu görüyoruz. Ni-
tekim bizler, Paris saldırısını tüm samimi-
yetimizle kınarken, Fransız halkının acı-
sını paylaşırken, çeşitli ülkelerde Müslü-
manlara yönelik saldırı haberleri almaya 
başladık.

Burada şu hususun altını özellikle çizmek 
isterim; bilhassa göçmenlere yönelik tu-

tumların sertleşmesi, yaşanan insani dra-
mı derinleştirmekten başka işe yaramaya-
caktır. Bu konuda dünyadaki tüm liderle-
rin toplumlarına sağduyu çağrısı yapmala-
rını bekliyoruz. Türkiye olarak biz, bu ko-
nuya herkesten daha fazla hassasiyet gös-
teriyoruz.

Paris saldırısının ardından gece 01:30’da 
Antalya’da basın açıklaması yaptım, Fran-
sa Cumhurbaşkanı Sayın Hollande’la da te-
lefon görüşmemizi yaptık. Niye? Çünkü te-
röre karşı omuz omuza olduğumuzu gös-
termek durumundayız. Sadece Avrupa’da 
5 milyon vatandaşımız yaşıyor. Geçmiş-
te bir ailenin 5 ferdinin yakılarak öldü-
rüldüğü Solingen katliamı gibi, 8 karde-
şimizin hayatını kaybettiği Neonazi seri 
cinayetleri gibi bizim acı tecrübelerimiz 
var. Avrupa’nın birçok yerlerinde maale-
sef öldürülmüş büyükelçilerimiz var, bun-
ların hep acılarını hep ülke olarak yaşa-
dık. Norveç’te 77 kişinin hayatını kaybet-
tiği ırkçı eylemi de unutmuş değiliz, katle-
dilenlerin içinde bizim 1 vatandaşımız da 
bulunuyordu.

Avrupa’da İslam Düşmanlığıyla 
Birleşen Irkçılık Büyük Tehlike

Avrupa’da tırmanan ırkçı saldırıların, fa-
natik akımların önüne geçilememesi ha-
linde yeni ve tehlikeli faciaların yaşanma-
sı kaçınılmazdır. İslam düşmanlığı ile bir-
leşen ırkçılığın, özellikle Avrupa için ifade 
ettiği tehlikeyi, tüm ülkelerin, tüm liderle-
rin gördüğüne inanıyorum.

Nüfusu Müslümanlardan oluşan devletle-
rin liderleri olarak, terörle mücadele eder-
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ken her türlü aşırıcılığı lanetliyorum, kını-
yorum. Diğer ülkelerden de benzer bir yak-
laşımı kendi toplumları için beklemenin 
hakkımız olduğunu düşünüyoruz.

Bölgemizdeki ülkelerde yaşanan insani 
dramların ve terörizm faaliyetlerinin ön-
celikli sebeplerinin doğru anlaşılması şart-
tır. Bugün yaşadığımız insani krizlerin ve 
terör olaylarının baş müsebbibi kendi hal-
kından 380 bin kişiyi katleden Esad rejimi-
dir. Esad, bir devlet terörü estirmektedir. 
Çok açık, net söylüyorum; devlet terörü es-
tiren bu kişinin arkasında duranlar, en az 
onun kadar suçludur. Varil bombalarıyla, 
kimyasal ve konvansiyonel silahlarla katle-
dilen bu 380 bin Suriyeli bir istatistik de-
ğil, her biri bir candır, insandır. Hala “Esad 
gitsin mi-gitmesin mi” tartışmasının, tüm 
Suriye halkına değil, insanlığa ne tür bir 
mesaj olduğunu çok iyi değerlendirmemiz 
lazım. Rejim iktidarını, mezhep çatışması 
ve terör örgütlerinin faaliyetleri üzerinden 
sürdürmeye çalışmaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda San Petersburg’da 
yaptığımız G-20 Zirvesi enteresandı, neyi 
tartıştık biliyor musunuz? Tabii karşı çık-
tım, tartışılan şuydu: Suriye’de kimyasal 
silahların kullanılıp-kullanılmadığı me-
selesi. Suriye’de kimyasal silahlardan kaç 
kişi öldü? 1500 kişi. Peki konvansiyonel 
silahlarla kaç kişi öldü? 120 bin kişi. Şim-
di konvansiyonel silahlarla öldürülenleri 
bir kenara koyuyoruz, kimyasal silahlarla 
öldürülen 1500 kişi için, “Efendim kimya-
sal silahlarla ilgili kanun var, dolayısıyla 
bu konudan hareketle cezalandırmamız 
lazım” deniliyor. Tamamda, 120 bin kişi 
konvansiyonel silahlarla öldürülürken, 

bu konvansiyonel silahları Suriye’ye kim 
verdi, kimler gönderdi? Bunun üzerinde 
niye durmuyoruz? Bizim için önemli olan 
sebep-netice ilişkisidir. 

Bugün bölgedeki tüm terör örgütleri doğ-
rudan veya dolaylı olarak Esad rejimine 
hizmet etmektedir. DEAŞ, Esad tarafından 
desteklenmektedir. Esad, şu anda DEAŞ’in 
petrolünü almakta ve paraya çevirmek-
tedir. Bunu görmemek için kör olmak la-
zım, bu açıkça ortada. Bu bakımdan DEAŞ 
ile PYD’nin, YPG’nin hiçbir farkı yoktur. 
PYD’yi Esad desteklemektedir. Ama Esad, 
düne kadar oradaki Kürtlere düşmandı. 
Onlara kimlik bile vermiyordu. İlişkileri-
miz iyi olduğu önemlerde kendisini, “Ne-
den kimlik vermiyorsun, bunlar senin va-
tandaşın değil mi?” diye uyarıyorduk. Ama 
şimdi bunlar bayağı kuzu sarması oldular. 
DEAŞ’le mücadele adı altında PYD’ye des-
tek verenler terörizme müsamaha gösteri-
yor demektir. Hele DEAŞ üzerinden İslam’ı 
ve Müslümanları tahkir edenler kesinlikle 
büyük bir yanlışın içindedir.

Bölgedeki Terör Örgütlerinin 
İslamla En Küçük İlişkisi Yoktur

Esasen El Kaide, Boko Haram gibi İslam’ı 
istismar eden tüm terör örgütleri ekseri-
yetle Müslümanları katletmekte, Müslü-
manlara zarar vermektedir. Bu örgütle-
rin hiçbirinin İslam’la en küçük bir ilişki-
si yoktur, olamaz. Bu örgütlerin katlettiği 
her bir masumun kanı, onların gerisindeki 
güçlerin de eline bulaşmaktadır. G-20 Zir-
vesinde nüfusu Müslümanlardan oluşan 
ülkeler olarak, üzerinde mutabık kaldığı-
mız tutumu, tüm İslam dünyasına yayarak 
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bu tür fitne kaynaklarını kurutma yolunda 
önemli bir adım attığımıza inanıyorum.

Değerli misafirler,

Suriye ve Irak başta olmak üzere sorun-
lu bölgelerden Avrupa’ya yönelen göçmen 
akını, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin 
önemini bir kez daha ortaya koymuştur. 
Şu gerçeği artık herkesin görmesi gereki-
yor: Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki 
etkin işbirliğinin Avrasya ve Ortadoğu’yu 
ilgilendiren çeşitli alanlarda derin tesirle-
ri olacaktır. Türkiye ile olumlu ilişkiler ku-
ran herkes gibi Avrupa Birliği de bundan 
kazançlı çıkacaktır. Bu bakımdan ülkemiz-
le Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin güç-
lendirilmeye ihtiyacı vardır. Türkiye’nin 
gerek bölgesinde, gerek küresel düzeyde 
bir aktör, bir ortak olarak değeri ortadadır. 
Avrupa’nın bugün en çok ihtiyaç duyduğu 
ekonomik ve sosyal dinamizmi, üye olması 
halinde birliğe kazandırabilecek tek ülke 
Türkiye’dir.

Yakın coğrafyamızda yaşanan tüm sorun-
lara rağmen güçlü demokrasimiz ve istik-
rarlı ekonomimizle geleceğe umutla ba-
kıyoruz. Kendi ülkemizle birlikte, işbirli-
ği halinde olduğumuz tüm dost ve kardeş 
toplumları da refah ve kalkınma içinde 
görmek istiyoruz.

Son 13 yılda ekonomik, sosyal, kültürel 
ve insani düzeydeki ilişkilerimiz geniş bir 
coğrafyada katlanarak artmıştır. İkili ve 
bölgesel düzeyde çok sayıda diyalog ve iş-
birliği mekanizmasının kurulmasına ön-
cülük ettik. Bilhassa az gelişmiş ülkelerin 
kalkınma çabalarına katkı sağlamak için 

özel gayret gösterdik. 2014 yılında 4,5 mil-
yar dolara ulaşan insani yardımlarımızla, 
OECD ülkeleri arasında kalkınma yardım-
larını en fazla artıran ülke olduk. Bu doğ-
rultudaki çabalarımızı yoğunlaştırarak de-
vam ettireceğiz.

TANAP’la Azeri Gazı Hem 
Ülkemize Hem de Avrupa’ya 
Taşınacak

Değerli misafirler,

Enerji, kalkınma alanındaki çalışmaları-
mızın en başta gelen konularından biridir. 
Dünya enerji haritasının değiştiğini, ener-
ji alanında yeni aktörlerin ortaya çıktığını 
görüyoruz. Tabii enerjinin çeşitlendirilme-
si şart. 13 yıl önce Türkiye bu noktada çok 
ama çok fakirdi, onu da açıkça söyleyeyim. 
Kaynaklarının olmayışından değil, var ol-
duğu halde bunların devreye alınmama-
sından, alınamamasından dolayı çok fakir-
di. Enerji üreten ve tüketen ülkelerin kav-
şağında bulunması ülkemize büyük bir so-
rumluluk yüklüyor. Enerji güvenliğinin 
sağlanmasında üretici, transit ve tüketici 
ülkeler arasındaki -ki buna 3T diyorum- et-
kin işbirliğinin önemli olduğuna inanıyo-
ruz; yani tedarik, transit, tüketici. Barış, is-
tikrar ve refah aracı olması gereken enerji, 
ihtilaflar yerine işbirliklerini teşvik etme-
lidir.

Orta Asya ve Hazar Havzası doğalgazı-
nın ülkemiz üzerinden Avrupa’ya sevki, 
Avrupa’nın enerji arz güvenliğine katkıda 
bulunacaktır. Bu amaçla Amerika’nın da 
desteğiyle Azerbaycan ve Gürcistan’la bir-
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likte büyük projelere imza attık ve atmaya 
devam ediyoruz.

Geçmişte bazı çevrelerce bir hayal olarak 
görülen Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-
Erzurum projelerini başarıyla hayata ge-
çirdik. Olmaz diyorlardı, buyurun oldu. 
Bütün mesele; inanmak, azmetmek ve adı-
mı atmak...

2007 yılında ise Türkiye-Yunanistan En-
terkonnektörüyle Azeri gazının alternatif 
bir güzergâh üzerinden Avrupa’ya ihracına 
vesile olduk. Kerkük-Ceyhan, İran-Türkiye, 
Mavi Akım da hayata geçirdiğimiz diğer 
boru hatlarıdır.

Azerbaycan’la birlikte geliştirdiğimiz 
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Proje-
si TANAP, ülkemiz topraklarında inşa edi-
lecek en uzun boru hattı olacaktır. Temeli-
ni attık ve şu anda inşaatlar yoğun bir şe-
kilde devam ediyor. Böylece Azeri gazının 
hem ülkemize, hem de Avrupa’ya taşınma-
sı sağlanacaktır.

Şimdi buradan ben Avrupalılara sesle-
niyorum, Avrupa Birliği’ne sesleniyo-
rum; biz sizinle de Nabucco’yu imzaladık. 
Nabucco’yu imzaladığımızdan bu yana 6 
yıl geçti. Bakın, niye adım atamadık? Sen 
para çıkarmazsan, tedarik bunu halletmez-
se bu iş yürümez. Ondan sonra faturayı ne-
reye kesiyorlar? Türkiye’ye. Bize niye fatu-
ra kesiyorsun? Diyoruz ki, bizim her şeyi-
miz hazır. Ama bizim görevimiz ne? Tran-
sit, biz buna varız. Bizim bir özelliğimiz 
daha var, tüketiciyiz, buna da varız. Ama 
sen tedarik yaptın mı, parayı getirdin mi? 

Azerbaycan TANAP’ta adımı attı, Türkiye 
olarak bizde Azerbaycan’a ortak olduk. Şu 
anda ortaklar olarak el ele verdik temeli at-
tık, inşaatlar hızla devam ediyor. TANAP’a, 
Türkmen doğalgazı başta olmak üzere al-
ternatif kaynakların da dahil edilmesi için 
ayrıca şu anda bir çalışmaya yürütüyoruz. 
Doğu Akdeniz, Irak, İran ve Hazar Bölge-
siyle ilgili ülkemizin enerji merkezi özel-
liğini güçlendirecek yönde gelişmeler var.

Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan 
Ülkelere 2030’da 80-100 Trilyon 
Dolar Yatırım Sözkonusu

Değerli katılımcılar,

Dönem Başkanlığını yürüttüğümüz 
G-20’de,  enerji konusunu ilk defa ön pla-
na çıkaran biz olduk. Burada bir enerji top-
lantısı yaptık. Niye? Dedik ki G-20’de ener-
ji olayını güçlü olarak ele alalım. Antalya 
Zirvesi sırasında yapılan görüşmeler, Zir-
ve sonunda kabul edilen Antalya Eylem 
Planı bu bakımdan önemlidir.

Biliyorsunuz, dönem başkanı olarak ön-
celiklerimizi üç temel kavram etrafında 
tanımlamıştık; bir kapsayıcılık, iki uy-
gulama, üç yatırımlar. Bu önceliklerimiz 
içerisinde kapsayıcılığın önemi nereden 
geliyor? İlk defa biz bu zirvede kadını bir 
başlık olarak gündeme aldık. Kadın-20, 
aynı şekilde Genç-20 zirvede yerini aldı.  
Zirvede adalet temasını öne çıkardık. 
KOBİ’leri, küçük-orta boy işletmeler ko-
nusunu öne çıkarmak suretiyle dedik ki, 
“Kapsayıcılığı burada ana başlıklardan bir 
tanesi yapalım.” G-20’nin önümüzdeki yıl 
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gerçekleştirilecek Çin Zirvesi’nde de kap-
sayıcılık yine yerini alıyor.

İkincisi uygulama. Tamam, bütün bu 
adımları atıyorsunuz, ama acaba bunlar 
uygulandı mı, uygulanıyor mu, çalışmalar 
devam ediyor mu-etmiyor mu? Uygulama-
nın takibi çok önemli.

Üçüncüsü de, yatırımlar. 2030’da hedef, 
80-100 trilyon dolar arasında yatırımın 
az gelişmiş, en az gelişmiş ülkeler ve ge-
lişmekte olan ülkelerde gerçekleşmesi. Bu 
nasıl olacak? Tabii Kamu-özel işbirliğiy-
le. Kamu-özel işbirliğinin olmasıyla bu alt 
yapı yatırımlarının gerçekleşmesi müm-
kün, Türkiye bunun örnekleriyle dolu. 
Bunları gündeme taşımış bulunuyoruz.

Bu önceliklerimiz G-20 ülkeleri tarafından 
kabul gördü ve desteklendi. G-20 olarak or-
tak hedefimiz; güçlü, sürdürülebilir, den-
geli ve kapsayıcı bir küresel büyümeyi te-
min etmektir.

Küresel ekonomideki yavaş toparlanma ve 
finansal piyasalardaki belirsizlikler yeni 
risklere işaret ediyor. Bu bakımdan geçti-
ğimiz yıl kabul ettiğimiz büyüme strateji-
lerinin uygulamaya konması ve küresel pi-
yasalara güven verilmesi büyük önem ta-
şıyor.

Tabii ki yine enerjiyle alakalı olarak bü-
tün imkânları kullanmamız lazım. Esen 
rüzgârdan enerji elde etmek önemli. Gü-
neş sadece bizi ısıtmamalı, aynı zamanda 
onun verdiği enerjiyi de bizim her alanda 
değerlendirmemiz lazım.

Aslında Türkiye’nin suyu çok fazla değil. 
Ama buna rağmen sular akardı, denizle 
buluşurdu ve o zaman bizde bir söz üretil-
mişti. “Su akar, Türk bakar.” Dedik ki, bu 
böyle olmaz. Şimdi bunu değiştirdik; “Su 
akar, Türk yapar” dedik. Yoğun bir şekilde 
hidroelektrik santrallere girdik. Hidroe-
lektrik santrallerinin yatırımı yüklü, ama 
işletmesi ucuz. Biz, bunu değerlendirdik. 
Aynı şekilde RES’lere, yani rüzgâr enerji 
santrallerine yöneldik. Şimdi güneş enerji 
santrallerine yöneliyoruz. Doğalgaz iyi, gü-
zel de; eğer siz bunu kendiniz üretmiyor-
sanız maliyeti yüksek. Bunlar tabii aynı 
zamanda da yenilenebilir enerji olması ha-
sebiyle önem arz ediyor, o bakımdan ayrı-
ca bir güzelliği var. Yenilenebilir enerji ya-
tırımlarımızı çoğaltmak suretiyle çok daha 
farklı bir konuma gelmiş bulunuyoruz.

2035’a Kadar Enerji Yatırımları 
İhtiyacı 48 Trilyon Dolar Olacak

Zirve toplantımızda ayrıca, Antalya’da bü-
yüme stratejilerinin etkin bir şekilde uy-
gulanması gerektiği konusunda da muta-
bık kaldık. Artık 2018 yılına kadar, yüzde 
2.1’lik ilave büyüme hedefini yakalamak 
için verilen taahhütlerin uygulanmasını 
izleyecek bir mekanizmaya da sahibiz. Kü-
resel alt yapı yatırımları noktasında adım-
lar atacağız. Bu yatırımların 100 trilyon 
dolara kadar ulaşılabileceği hesaplanıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı da 2035 yılına 
kadarki enerji yatırım ihtiyacını 48 tril-
yon dolar olarak hesaplıyor. Zirvede G-20 
ülkelerinin hazırladıkları kapsamlı yatı-
rım stratejilerini tüm boyutlarıyla ele al-
dık. G-20’de büyüme hedeflerine ulaşabil-
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mek için, yatırımların canlandırılabilmesi 
gerektiği konusunda bir görüş birliği oldu-
ğunu memnuniyetle gördüm. 

G-20 enerji işbirliğiyle, ülkelerinin sürdü-
rülebilir kalkınma hedefleri arasında yer 
alan enerjiye erişim konusuna dönem baş-
kanlığımız boyunca önem verdik. Özellik-
le aciliyetine binaen çalışmalarımızı daha 
çok Sahra Altı Afrika üzerinde yoğunlaş-
tırdık. Zira Afrika’da 1 milyar 100 mil-
yon insan enerji yoksunu olarak yaşıyor. 
Buna karşı sessiz durulabilir mi, buna kar-
şı atmamız gereken adımlar yok mu? G-20 
enerji bakanları ve özel sektör temsilcile-
riyle,  Afrika enerji bakanlarını buluşturan 
Afrika’daki Enerjiye Erişim Konferansı’nı 
bunun için düzenledik.

2015 yılının iklim değişikliği müzakerele-
ri bakımından kritik bir yıl olması sebebiy-
le, yenilenebilir enerji ve enerji verimlili-
ğinin artırılmasını öncelikli konularımız 
arasına aldık. Nitekim iklim değişikliğiy-
le ilgili de yine zirvede birçok görüşmele-
rimiz oldu. 

Değerli misafirler,

Türkiye 2015 yılında; G-20’nin yanı sıra, 
Küresel Göç ve Kalkınma Forumu, D-8 
gibi kuruluşların da dönem başkanlıkları-
nı da yürüttü, aynı şekilde Birleşmiş Mil-
letler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar 
Konferansı’na ev sahipliği yaptık. Önü-
müzdeki dönemde İslam İşbirliği Teşkilatı 
13. İslam Zirvesi, 2016’da 23. Dünya Ener-
ji Kongresi, 2017 Dünya Petrol Kongresi 
gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapaca-
ğız. Özellikle dünyada bir ilki teşkil edecek 

olan 2016 Dünya İnsani Zirvesi’ne büyük 
önem veriyoruz.

Bu gelişmeler tesadüfi değil. Son 13 yılda 
kararlı ve istikrarlı bir şekilde yürüttüğü-
müz aktif dış politika anlayışımızın bir so-
nucudur. Önümüzdeki dönemde ülkemiz-
le birlikte bölgemizin ve tüm dünyanın in-
sani gelişimine, kalkınmasına, istikrarına 
katkı vermek için çalışmalarımızı sürdüre-
ceğiz.

Bu duygularla sözlerime son verirken, bu 
toplantının düzenlenmesinde emeği ge-
çen herkese teşekkür ediyorum. Daha 
adil, daha huzurlu, daha güvenli bir dün-
ya temennisiyle Paris’te, Ankara’da, 
Gaziantep’te, Beyrut’ta ve dünyanın deği-
şik yerlerinde teröre kurban olan tüm in-
sanların ailelerine başsağlığı diliyorum, 
yaralılara şifalar diliyorum.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Sağlıcakla kalın.
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Bismillahirrahmanirrahim.

Sayın Genel Sekreter, saygıdeğer bakan-
lar, Ekselansları, çok değerli temsilciler, 
hanımefendiler, beyefendiler, İslam İşbir-
liği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirli-
ği Daimi Komitesi İSEDAK’ın 31. Bakan-
lar Oturumu’nu açarken hepinizi en kalbi 
muhabbetlerimle selamlıyorum; Esselamu 
Aleykum Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu.

İSEDAK Başkanı sıfatıyla tüm misafirleri-
mize Türkiye’ye ve İstanbul’a hoşgeldiniz 
diyorum. Rabbimden istişarelerimizi ve 
emeklerimizi hayra tebdil etmesini, yolu-
muzu, bahtımızı açık etmesini niyaz edi-
yorum.

Gündemimizde bulunan ekonomik, sosyal 
ve ticari meselelerimiz yanında, şüphesiz 
bölgemizin ve İslam dünyasının içinde bu-

Rus Uçağı Egemenlik 
Haklarımızı Çiğnediği İçin 

Düşürüldü

31. İSEDAK Toplantısı | İstanbul | 25 Kasım 2015 
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lunduğu ahvali de bu toplantılar esnasın-
da mütalaa edeceğiz. Bugün burada bulu-
nan siz kıymetli temsilcilerin yapacağı fi-
kir teatisiyle görüşmelerin, alınacak karar-
ların tüm İslam alemi ve insanlık için ha-
yırlara vesile olmasını Rabbimden temen-
ni ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

Dünya ekonomisi yaklaşık 7 yıl önce or-
taya çıkan küresel krizi hala tam mana-
sıyla atlatamadı. Küresel ekonomik büyü-
me oranı kriz öncesi rakamlarla kıyaslan-
dığında oldukça düşük seviye seyrediyor. 
Benzer şekilde kriz öncesi düzenli bir artış 
gösteren küresel ticaret de son birkaç yıl-
dır neredeyse yerinde sayıyor.

İslam Ülkelerinin Dünya 
Ticaretindeki Payı Yüzde 40 Arttı

Küresel ekonomide yaşanan tüm belirsiz-
lik ve olumsuzluklara rağmen hamdolsun 
son 10 yılda İslam ülkelerinin dünya tica-
retindeki payında yüzde 40’a yakın bir ar-
tış yaşandı. Yine aynı dönemde dünya ha-
sılası içindeki payımızda da yüzde 50 civa-
rında bir yükseliş oldu.

Şüphesiz bu artışta petrolün ve diğer ham-
maddelerin önemli payının olduğunu bili-
yoruz. Bununla birlikte son yıllarda üye ül-
kelerimizin üretim ve ticaret yapılarında 
ciddi iyileşmelerin yaşandığını da görüyo-
ruz. Artık pek çok üye ülkemizin ihracatla-
rında sanayi ürünleri kayda değer bir yer 
tutuyor.

Üye ülkelerimiz arasındaki ticari bağın en 
somut göstergesi olan teşkilat içi ticaret 
oranı, son 10 yılda hızla yükselerek hedef-
lenen yüzde 20 seviyesine yaklaştı. İnşal-
lah atacağımız doğru adımlarla önümüz-
deki yıllarda bu tablonun daha da gelişe-
ceğine, bilhassa katma değeri yüksek sana-
yi ürünlerinin payının artacağına inanıyo-
rum.

Ancak bu müspet tablonun ardında gizle-
nen, kimi zaman görmezden gelinen ger-
çeği, acı manzarayı hep birlikte görmek, 
farkına varmak zorundayız. Evet, bugün 
İslam İşbirliği Teşkilatı nüfusunun yak-
laşık yüzde 21’i, yani 350 milyon kardeşi-
miz aşırı yoksulluk şartlarında hayata tu-
tunmaya çalışıyor. Fakirliğin yoğun olarak 
yaşandığı Sahra Altı Afrika ülkelerinde bu 
oran yüzde 50’ye kadar yükseliyor. Maale-
sef televizyon ekranlarına yansıyan yürek 
dağlayıcı açlık, kıtlık ve sefalet görüntüle-
rinin önemli bir kısmı teşkilat üyesi ülke-
lerde vuku buluyor. Mesela, İslam İşbirliği 
Teşkilatı üyesi ülkelerde her 1000 çocuk-
tan 54’ü daha 5 yaşına varmadan hayata 
gözlerini yumuyor.

Milli gelir ve gelişmişlik seviyesi açısından 
da ülkelerimiz arasında çok büyük farklı-
lıklar var. Bir tarafta asli ihtiyaçlarını dahi 
karşılayamayan milyonlarca insan varken, 
diğer taraftan milyarlarca dolar lüks için, 
şatafat için harcanabiliyor.

“Müslümanlar kardeştir” ilahi düsturuna 
ram olan bizlerin bir hakikati tespit etme-
si, buna göre hayatına istikamet çizmesi 
gerekiyor. Kardeşliğimiz ne kadarsa, Müs-
lümanlığımız da o kadardır. Kardeşi kar-
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deşe bağlayan değerler sadece sevgi, ilgi ve 
muhabbet değil aynı zamanda bir haktır. 
Bu sebeple kardeşliği bir söylem, bir reto-
rik ve bir edebiyat konusu olmaktan çıka-
rarak bir ahlak ve hukuk konusu haline ge-
tirmek zorundayız.

Bugün giderek İslam coğrafyası bir ilim, 
irfan ve medeniyet coğrafyasından bir zu-
lüm ve mazlumiyet coğrafyasına dönüşü-
yorsa bunun en büyük sebebi kardeşlik 
ahlakı ve hukukunun ihlalidir, yok sayıl-
masıdır.  Çocukların açlıktan, susuzluktan, 
yokluktan, en basit ihtiyaçları karşılana-
madığı için öldüğü bir dünyada hiç kim-
senin huzur bulamayacağı, hiç kimsenin 
kendini güvende hissedemeyeceği açıktır. 
Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz bu tehlikeyi 
işaret ederek, kardeşlik hukukunun ihlal 
edildiği ortamı “Ateş dolu bir çukurun ke-
narında beklemeye” benzetmiştir.

Merhametten Yoksun Bir Büyüme 
Bizi Sorunlar Yumuğına Sürükler

Bu müessif manzara tüm üye ülkelere ağır 
sorumluluk yüklüyor. Şunu asla gözden 
kaçırmamalıyız: Merhamet ve adalet sıfat-
larından yoksun bir büyümenin, gelişme-
nin, kalkınmanın bizi götüreceği yer esen-
lik değil, sorunlar yumağıdır. Bugünü-
müzü ve yarınımızı teminat altına alma-
nın yegâne yolu; dayanışmayı, işbirliğini, 
paylaşmayı artırmak, dünyanın neresin-
de olursa olsun kardeşlerimizin dertleriy-
le hemhal olmayı başarabilmektir.

Diğer ülkelerin, başka kurumların bizim 
sorunlarımızla ilgilenmesini beklemeden 
kendi meselelerimize eğilmemiz, onlarla 

cesaretle yüzleşmemiz gerekiyor. İşte bu 
noktada İSEDAK’ın bu çatı altındaki çok 
taraflı işbirliğimizin son derece kıymet-
li olduğuna, Müslümanlara ciddi fırsat-
lar sunduğuna inanıyorum. Her yıl ülkele-
rimizi ilgilendiren ticari, sosyal ve ekono-
mik sorunları tüm yönleriyle derinlemesi-
ne ele almamızı sağlayan İSEDAK, bilhas-
sa içinde bulunduğumuz bu dönemde kri-
tik rol oynayabilecektir. Ben tüm ülkelerin 
bu anlayış ve şuurla meseleye yaklaşmala-
rını, bu yönde çaba göstermelerini temen-
ni ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

Bu yıl ki İSEDAK toplantısı, bölgesel ve 
küresel meseleler bağlamında son derece 
kritik bir dönemde gerçekleşiyor. Müslü-
manlar olarak beka mücadelesi verdiğimiz 
ağır bir imtihandan geçiyoruz. Komşumuz 
Suriye’de yaşanan iç savaş 5. yılına girmek 
üzere. Muhasebemizi Rabbimize karşı yap-
mamız gerekir, hesaba çekilmeden önce 
kendimizi hesaba çekmemiz gerekir. Şu 
ana kadar 380 bin Suriyeli masum, rejimin 
devlet terörü neticesinde ne yazık ki katle-
dildi. 12 milyon insan yerini-yurdunu terk 
etmeye zorlandı.

Irak, Yemen, Filistin, Libya, Afganistan, Mı-
sır ve Lübnan çok ciddi sıkıntılarla boğu-
şuyor. Filistin’de kardeşlerimiz, Mescid-i 
Aksa’nın ve Haremi Şerif ’in kutsiyetini he-
def alan İsrail saldırıları karşısında insan-
lık dışı baskı ve şiddete rağmen onurlu, 
vakur bir mücadele veriyor. 8. yılını dol-
duran abluka 1,5 milyon insanın yaşadığı 
Gazze’yi adeta bir açık hava hapishanesine 
çevirmiş durumda. Arakan’da şiddete ma-
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ruz kalan, evleri-ocakları yakılan binlerce 
mazlum Rohingyalı çok zor şartlar altında 
ya komşu ülkelerde ya da okyanusun azgın 
dalgaları arasında yaşam savaşı veriyor.

Bu yürek yaralayıcı manzaralar yetmiyor-
muşçasına ‘silm’ dini, ‘barış’ dini İslam’ı 
kendi kirli emelleri için araç olarak kulla-
nan bir avuç cinayet şebekesi her gün ma-
sum insanları, en başta da Müslümanla-
rı katlediyor. Adına DEAŞ, El-Kaide, Boko 
Haram, El-Şebab denilen bu karanlık yapı-
lar, İslam dünyasının başkaları tarafından 
tanzimine figüranlık yapıyor.

Sözde İslami Terör Örgütlerinin 
Öncelikli Hedefi Müslümanlardır

Dikkat ediniz; bu terör örgütlerinin en ön-
celikli hedefi, kendileriyle aynı görüşü 
paylaşmayan diğer Müslümanlardır. Bu 
örgütler en büyük zararı İslam ülkelerine, 
değerlerimize, medeniyetimizin en güzide 
eserlerine, kütüphanelere, alimlere, ilim 
ve irfan yuvalarına vermiştir. Haricilerden 
Haşhaşilere kadar, tarihte benzer örnekle-
rini gördüğümüz bu şer şebekelerine kar-
şı hepimizin kararlı bir duruş sergilemesi 
şarttır.

Bizler Müslüman olmanın, insanı tekem-
mül ettiren, insanı güzelleştiren, ihya 
eden, şükür ve iftihar edilecek bir nimet 
olduğunu hatırlamak ve hatırlatmak duru-
mundayız. Birbirimize hakkı ve sabrı, şef-
kati ve merhameti tavsiye etmenin tam za-
manıdır. Aklıselime, bin düşünüp bir söy-
lemeye, hayra çağırıp şerre dur demeye 
her zamankinden daha fazla ihtiyacımız 
var. Gençlerimizi, evlatlarımızı zehirleyen 

1400 yıllık sahih İslam geleneğini yok et-
meyi amaçlayan bu kanser hücrelerini vü-
cuttan söküp atmak, öncelikle Müslüman-
lar olarak bizlerin görevidir.

Biliyorsunuz önceki hafta, 15-16 Kasım ta-
rihlerinde Dönem Başkanlığını yaptığımız 
G-20 Zirvesinin ana gündem maddelerin-
den birisi de terörizmle mücadele konusuy-
du. Nüfusu Müslümanlardan oluşan ülke-
lerin liderleri olarak zirve marjında bir ara-
ya gelerek, bu meselede tavrımızı, duruşu-
muzu, tarihe not eden bir bildiriye imza at-
tık. Paris’te ölenlerin; Beyrut’ta, Ankara’da, 
Suruç’ta, Gaziantep’te, Bağdat’ta, Kuveyt’te 
her gün Suriye ve Irak’ta katledilenlerden 
farklı olmadığını, acıların aynı olduğunu 
özellikle vurguladık.

Biz, 30 yıldır terörle mücadele eden bir 
ülke olarak, geçen gün Mali’de ölenler-
le Nijerya’da katledilenler arasında hiçbir 
ayırım yapmadık, yapmıyoruz. İnsan ha-
yatını kutsal kabul eden herkesin de aynı 
tavrı göstermesi, terör kimden gelirse gel-
sin, nerede vuku bulursa bulsun ilkeli ve 
tutarlı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Bu-
gün Suriye’de katledilen yüzbinlere oldu-
ğu gibi, Ortadoğu ve Afrika’da öldürülen-
lere birer istatistik olarak bakılırsa, bu ta-
vır ancak terör örgütlerinin ekmeğine yağ 
sürecektir.

Kuşlara, balıklara, bitkilere gösterilen kü-
resel hassasiyet, şayet her gün Akdeniz ve 
Ege’de boğulan masum yavrulardan esir-
genirse, bu aymazlığın sonu çok daha bü-
yük bir felaket olacaktır. Sadece hayat-
ta kalma, yaşama tutunma, yani var olma 
mücadelesi veren milyonlarca Suriyeli ve 
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Iraklı’nın yüzlerine kapanan kapılar soru-
nu derinleştirecektir. Güvenlik ve huzu-
run yolu mültecilere tekme atmaktan, içi 
insanlarla dolu botları şişlemek suretiyle 
batırmaktan, çığlıklarına kulak tıkamak-
tan değil, onları kucaklamaktan, onlara sa-
hip çıkmaktan geçiyor. Dikenli tel örgüle-
rin, yüksek duvarların arkasına saklana-
rak sorundan uzak kalınamayacağını artık 
herkesin görmesi gerekiyor.

Aynı şekilde İslamofobik, yabancı düşma-
nı ve ırkçı tepkilerin sorunu daha derinleş-
tirdiğini kabul etmeliyiz. Terörü bir inanç-
la, milletle veya bölgeyle ilişkili hale ge-
tirmek hiçbir şekilde kabul edilemez, ma-
zur görülemez. Teröristin kimliğine baka-
rak bir dinin müntesiplerinin töhmet al-
tında bırakılması, adeta suçlu gibi savun-
ma yapmaya zorlanması yanlıştır. Kimse, 
nereden olursa olsun, nerede olursa olsun 
İslam’la terörü bir arada ifade edemez, te-
rörü İslam’a bir sıfat olarak kullanamaz, 
buna kimsenin hakkı yoktur.

Şu gerçeği bir defa da altını çizerek ifade 
etmek isterim: Maalesef dini, dış görünü-
şü, dili, teninin rengi, bundan dolayı öteki-
leştirilen kesimler, bilhassa da gençler te-
rör örgütlerinin propagandasına çok daha 
açık hale gelebiliyor. Bu eylemi körükleye-
cek adımlardan uzak durulmalıdır.

Suriye’de sergilenen mezhepçi ve dışlayı-
cı politikalarla uygulanan yanlış strateji-
ler, maalesef, hemen yanı başımızda DEAŞ 
gibi bir örgütün ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Esad rejiminin devlet terörüne 
göz yumarak, özgür ve onurlu bir yaşam 
için mücadele veren Suriyelileri bombala-

mak suretiyle yanlış politikalarda ısrar et-
mek, bu canavara destek vermektir.

Uyarılarımıza Rağmen Hava 
Sahamızı Terketmeyen Rus 
Uçağını Düşürmek Zorunda 
Kaldık

Dün, bir kez daha bölgenin istikrarını, hu-
zurunu ve geleceğini dikkate almayan 
özensizce atılan adımların, ne tür mües-
sif sonuçlar verebileceğine hep birlikte şa-
hit olduk. Sabah saatlerinde, hava sahamı-
zı ihlal eden milliyeti belirsiz iki uçak, Ha-
tay Yayladağı bölgesinde, sınır ihlali yap-
mamaları konusunda 5 dakika içinde 10 
kez ikaz edilmiştir. Askeri makamlarımı-
zın yaptıkları ikazlar üzerine bu uçaklar-
dan biri tekrar Suriye’ye dönerken, diğeri 
sınır ihlalini sürdürmeye ısrarla devam et-
miştir. Bunun üzerine bölgede devriye gö-
revi yapan F-16’larımız, Türk hava sahası 
içinde sınır ihlali yapan uçağa ateş açmış-
lardır. İsabet alarak Suriye tarafına düşen 
uçağın bazı parçaları da sınırlarımız içi-
ne isabet etmiş, bu sebeple iki vatandaşı-
mız yaralanmıştır. Düşen, daha sonradan 
Rus yapımı olduğu bilinen uçağın, Rus-
ya Federasyonu’na ait olduğu bu ülke ma-
kamlarının açıklamalarından sonra anla-
şılmıştır. Olayın hemen arkasından gerek 
Türkiye olarak, Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi üyeleri ve NATO bünyesinde 
gerekli bilgilendirmeleri sürekli yaptık.

Orada DEAŞ’e karşı bulundukları ifade edi-
liyor. Bir defa, Bayırbucak Türkmenlerinin 
olduğu Lazkiye ve kuzeyindeki bu bölgede 
DEAŞ terör örgütü yoktur, kimse kimseyi 
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aldatmasın. Şu anda DEAŞ terör örgütü-
nün bulunduğu bölge Cerablus ve doğusu-
dur, onun güneyidir. Çok uzun süredir böy-
le bir hadisenin yaşanmaması için büyük 
çaba harcıyor, ilgili tüm ülkeler nezdinde 
gerekli uyarılarımızı yapıyorduk. Nitekim, 
çeşitli tarihlerde ve çeşitli kanallarla kom-
şumuza da bu konudaki hassasiyetimiz ile-
tilmiştir. Düne kadar böyle bir olayın vuku 
bulmamasının sebebi, Türkiye’nin sabrını 
zorlayarak ortaya koyduğu soğukkanlı ve 
iyi niyetli tavırdır.

Türkiye, gerilimin, krizin ve husumetin 
safında değil, her zaman barışın, diyalo-
ğun ve diplomasinin tarafında yer almış-
tır. Bundan sonra da biz, bu tavrımızı koru-
yacağız. Ancak, hiç kimse, bizden, sınır gü-
venliğimizin sürekli ihlal edilmesine, ege-
menlik haklarımızın yok sayılmasına, hak 
ve hukukumuzun çiğnenmesine sessiz ve 
tepkisiz kalmasını beklememelidir. Bu ha-
diseyi tırmandırmak gibi bir düşüncemiz 
kesinlikle bulunmamaktadır. Sadece kendi 
güvenliğimizi ve kardeşlerimizin hukuku-
nu savunuyoruz.

Bir haftadır Lazkiye kuzeyinde, Bayırbu-
cak Türkmenlerinin olduğu bölgede sı-
nırlarımıza doğru göç başlamıştır. Biz bu 
bombalardan kaçan oradaki soydaşları-
mızı, oralardaki akrabalarımızı bir taraf-
tan Hatay ve o bölgedeki kamplara alma-
ya başladık. Bir diğer taraftan da Suriye ta-
rafındaki kamplarda soydaşlarımızı barın-
dırmaya ve Kızılay’ımızla onlara her türlü 
desteği vermeye devam ediyoruz. 

Samimi olmamız lazım, kimse kimseyi al-
datmasın. Devlet terörü estiren bir kişinin 

yanında olmak, zülme ortak olma anlamı-
na gelir, bunu bilmemiz lazım.

Müslüman o kimsedir ki, elinden ve di-
linden diğer Müslümanlar da emindir, “El 
Müslümu men selime müslimune min li-
sanihi ve yedihi.” Bunu yapmaya mecbu-
ruz. Biz, her türlü terör örgütüne ve terö-
re olduğu gibi, devlet terörü uygulayan 
Esad rejimine de karşıyız. Rejiminin böl-
gede yaşayan kardeşlerimize yönelik sal-
dırıları karşısında, sınırın her iki yanında 
da insani yardım faaliyetlerimizi sürdüre-
ceğiz. Ülkemize yönelik yeni bir göç dalga-
sının önüne geçmek için gerekli tedbirleri 
almakta kararlıyız. Suriye halkının huzuru 
ve güveni için üzerimize düşenleri yapma-
ya devam edeceğiz.

İSEDAK, Küresel Konularda Taşın 
Altına Elini Koymalıdır

Saygıdeğer kardeşlerim, saygıdeğer misa-
firler,

Hem bu meseleler, hem de küresel günde-
mi işgal eden diğer konular İslam İşbirliği 
Teşkilatı üyesi ülkelerin, elini taşın altına 
koymasını gerekli kılıyor. Birleşmiş Millet-
ler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 
tayininde, özellikle bazı üye ülkelerimiz 
gerçekten etkin rol aldılar. Sürdürülebilir 
kalkınma hedefleri, yoksullukla mücade-
len kapsayıcı ekonomik büyümeye, enerji-
ye erişimden gelir adaletine kadar çok kap-
samlı hedefler ortaya koyuyor.

Değerli bakanlarımızın 31. İSEDAK top-
lantısında sürdürülebilir kalkınma hedef-
lerinin başarı ile uygulanması ve uygula-
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manın takibi için önemli kararlar alacağı-
na inanıyorum. Burada belirlenen hedefle-
re ulaşması bakımından, çok önemli bul-
duğum bazı hususları şu şekilde ifade et-
mek istiyorum:

Siyasi irademizi etkin bir şekilde ortaya 
koymalıyız. Dikleşmeden dik durmalıyız, 
Müslümana yakışan budur. Uygun kamu 
politikaları benimsemeliyiz. Kurumsal ve 
beşeri kapasitemizi güçlendirmeliyiz. Sağ-
lam finansal kaynaklar yanında, etkin bir 
yardımlaşma ruhu oluşturmalıyız. Tüm 
kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşları-
mızla, özel sektörümüzle ve vatandaşları-
mıza bu hedefleri sahiplenmeliyiz. Bunun 
için yoğun uluslararası işbirliği ve teknik 
yardım çalışmaları gerekiyor.

Bu vesileyle, tüm üye ülkelerimize, İslam İş-
birliği Teşkilatı ve İSEDAK platformundan 
etkin bir şekilde yararlanmaları çağrısında 
bulunuyorum. Bu yılki Bakanlar Görüş Alış-
veriş Oturumu’nun özellikle konusunun 
“2015 Sonrası Kalkınma Gündemi ve İslam 
Ümmetinin Kalkınma Sorunları, Temel 
Hizmetlerin Sunumunun İyileştirilmesi” 
olarak belirlenmesi de son derece yerinde 
ve isabetlidir. Ayrıca, bu yılki toplantımız-
da konuyla ilgili panel ve özel oturum gibi 
bir dizi yan etkinlik de gerçekleştirilecek-
tir. Bildiğiniz gibi, COMCEC’in en önemli 
projelerinden biri İslam İşbirliği Teşkilatı 
tercihli ticaret sistemidir, bunu bir defa 
hassasiyetle ele almamız gerekiyor. Allah’a 
hamdolsun, bu sistemin yürürlüğe girmesi 
için gerekli üye ülke sayısına ulaştık. Anlaş-
manın asgari şartlarını yerine getiren üye 
ülkelerimizin atması gereken bazı adımlar 
bulunuyor. Bu çerçevede, ilgili tüm ülkeler-

den sistemin biran evvel yürürlüğe girmesi 
için, İSEDAK Koordinasyon Ofisi ile yakın 
işbirliği halinde hazırlıklarını tamamlama-
larını istirham ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

2013 yılında uygulamaya konulan COM-
CEC stratejisinin, üye ülkelerimizin katkıla-
rıyla, başarılı bir şekilde icra edildiğini gör-
mekten memnuniyet duyuyorum. Yeni İSE-
DAK Statüsünün, Koordinasyon Ofisi’ne 
sekretarya hizmetlerini yürütme görevi-
ni vermesi, çalışmalara çok önemli yenilik-
ler kattı. Stratejinin uygulanmasıyla birlik-
te, COMCEC çatısı altındaki çalışmaların sa-
yısı ve etkinliğinde önemli bir artış sağlan-
dı. Bu çerçevede yapılan politika tavsiyele-
rinin, ülkelerimiz arasındaki yakınlaşmala-
rı güçlendireceğini düşünüyorum.

Ayrıca, İSEDAK proje finansman meka-
nizması çerçevesinde ilk iki yılda 22 pro-
jenin uygulanmış olmasını memnuniyet-
le karşılıyorum. Üye ülkelerimiz arasında-
ki ticaretin arttırılması ve kolaylaştırılma-
sı için, standartlar alanındaki işbirliği bü-
yük önem arz ediyor. Bu çerçevede, İslam 
Ülkelere Standartlar ve Metroloji Enstitü-
sü bünyesinde geliştirilen standartlara yö-
nelik ilginin arttığını özellikle görmekten 
büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Menkul Kıymetler Borsaları 
Forumu Başarılı Şekilde 
Faaliyetlerini Sürdürüyor

İSEDAK bünyesinde mali işbirliği alanın-
da, gerek sektör temsilcilerinin, gerek üye 
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ülke kurumlarının aktif katılım sağladığı 
çok önemli çalışmalar bulunuyor. Menkul 
Kıymetler Borsaları Forumu ve İSEDAK 
Sermaye Piyasaları Düzenleyici Kurumla-
rı Forumu son derece başarılı şekilde fa-
aliyetlerini sürdürüyorlar. Hatırlayacağı-
nız üzere geçtiğimiz yıl, Menkul Kıymetler 
Borsası’nın yanında, bir de İSEDAK gayri-
menkul kıymetler ve altın borsalarının ku-
rulmasının da önemli olduğuna işaret et-
miştim. Bu çerçevede, gayrimenkul ve al-
tın borsalarının altyapısını incelemek üze-
re çalışma başlatılmış olmasını takdirle 
karşılıyorum. İnşallah bu çalışmalar kısa 
sürede olgunlaşır ve tüm üye ülkelerimi-
zin istifade edeceği şekilde hizmet verme-
ye başlar.

Değerli kardeşlerim,

Bu yıl ülke olarak, dünyanın en önemli 
ekonomik işbirliği platformu olan G-20’ye 
tüm üye ülkelerin takdir ettiği bir Dönem 
Başkanlığı yaptık. 15-16 Kasım’da yapılan 
başarılı Liderler Zirvesiyle bu süreci adeta 
taçlandırdık.

Önümüzdeki yıl 2016’da ülkemizde yine 
çok önemli zirvelere ve toplantılara ev sa-
hipliği yapacağız. Bunlar arasında 13. İs-
lam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi’ne 
ayrı bir önem veriyoruz. Tüm üye ülkeler-
den zirveye en üst düzeyde katılım sağla-
malarını beklediğimizi şimdiden ifade et-
mek istiyorum.

Aynı şekilde bir başka önemli toplantı, 
23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde, ilk defa 
İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Dünya 

En Az Gelişmiş Ülkeler İnsani Zirvesi’dir. 
Temennimiz ve duamız, bu iki önemli et-
kinliğin, başarılı bir şekilde düzenlenerek 
yaşadığımız sıkıntıların çözümüne vesile 
olmasıdır. Teşkilat üyesi diğer kardeş ülke-
lerimizi de bu soruna daha duyarlı davran-
maya davet ediyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
sizleri ülkemizde, güzel İstanbul’umuzda 
misafir etmekten duyduğumuz memnuni-
yeti bir kez daha ifade ediyorum. İSEDAK 
çalışmalarının ülkelerimize ve tüm insan-
lığa hayırlar getirmesini diliyor, hepini-
zi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Allah’a 
emanet olunuz. Esselamu Aleykum Ve 
Rahmetullahi Ve Berekatuhu.
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Suudi Arabistan Diplomatik Araştırmalar 
Enstitüsü’nün kıymetli yöneticileri, yeğer-
li kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. 

Essalamu Aleyküm Ve Rahmetullahi Ve 
Berekatüh.

Bugün burada sizlerle birlikte olmanın 
memnuniyeti içindeyim. 

Ziyaretim sırasında, şahsıma ve heyetime 
gösterilen misafirperverlikten dolayı, de-
ğerli kardeşim Kral Selman bin Abdülaziz 
Âl-Saud’a bir kez daha teşekkür ediyorum.  

Türkiye ve Suudi Arabistan, güçlü tarihi, 
dini, sosyal ve kültürel bağlara sahip, dost 
ve kardeş iki ülkedir. Ülkelerimiz arasın-
daki işbirliğini, ortak değerlerimiz ve men-
faatlerimiz temelinde daha da geliştirme 

İslam Dünyasını Mezhep 
Temelinde Bölecek Adımlara 

Karşı Dikkatli Olmalıyız

Suudi Arabistan Diplomatik Araştırmalar Enstitüsü’nde Konferans
Riyad, Suudi Arabistan | 30 Aralık 2015 
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konusunda karşılıklı iradeye sahip oldu-
ğumuza inanıyorum. 

Suudi Arabistan’la, bölgemizde yaşanan 
olaylar konusundaki görüşlerimiz, büyük 
ölçüde örtüşüyor. Ülkelerimiz arasında-
ki istişare ve işbirliğinin derinleştirilmesi-
nin, kendi halklarımızla birlikte tüm üm-
mete de faydalı olacağına inanıyoruz. 

Bölgemizde Yaşanan Tüm 
Sorunlara İnsan Odaklı Bir 
Anlayışla Yaklaşıyoruz

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, dünyadaki en belirgin coğrafi, 
siyasi ve kültürel fay hatlarının kesişim 
noktasında yer alan bir ülkedir. Buna rağ-
men bölgemizde yaşanan tüm sorunla-
ra insan odaklı bir anlayışla yaklaşıyoruz. 
İmkânlarımızı, kendi güvenliğimiz ve refa-
hımızla birlikte, tüm dost ve kardeş halk-
ların geleceği için de kullanıyor, seferber 
ediyoruz. Özellikle güney sınırlarımızda-
ki Suriye ve Irak’ta giderek kötüleşen in-
sani kriz karşısında, samimi ve fedakâr bir 
duruş sergiledik, sergiliyoruz. En başın-
dan beri, ülkemiz sınırları dışında olsalar 
da, daima gönül sınırlarımızın içinde ka-
bul ettiğimiz bu kardeşlerimizin dertlerini 
derdimiz olarak gördük. 

Aynı şekilde, İsrail’in işgali ve saldırıları al-
tında hayat mücadelesi veren Filistinli kar-
deşlerimizin çektiği acılara hiçbir zaman 
kayıtsız kalmadık, bugün de aynı hassasi-
yetle kendilerinin yanındayız. 

Türkiye, bir Akdeniz ülkesi olmanın yanın-
da bir Karadeniz ve Asya ülkesidir. Bu se-
beple, Ukrayna krizi ve Kırım’ın yasadışı il-
hakı başta olmak üzere, Karadeniz ve Gü-
ney Kafkasya’daki hadiseleri yakından ta-
kip etmek mecburiyetindeyiz. Kafkasya ve 
Orta Asya kökenli milyonlarca vatandaşı-
mızın bulunması sebebiyle, bölgedeki ge-
lişmelerin etkilerini doğrudan kendi içi-
mizde de hissediyoruz. 

Yine Türkiye, diğer vasıflarının yanısıra 
bir Avrupa ülkesidir. Avrupa’daki etkileri 
2008 yılından beri süren küresel mali kriz, 
komşumuz Yunanistan’ı ve pek çok Avru-
pa ülkesini önemli sorunlarla karşı karşı-
ya bıraktı. 

Sahip olduğumuz sıkı ekonomik ilişkile-
rin yanısıra, bir kısmı halen vatandaşımız 
olan 5 milyon ülkemiz kökenli insanımızın 
yaşadığı Avrupa’daki gelişmeler, bizi doğ-
rudan ilgilendiriyor. Bu durum, bölgemiz-
deki ve küresel düzeydeki tüm tartışmala-
rın, bir şekilde içinde yer almamızı kaçı-
nılmaz hale getiriyor. Biz, bu gelişmeleri 
mümkün olduğunca olumlu yöne sevk et-
meye çalışıyoruz. 

Suriye Nüfusunun Yarısı 
Evlerinden Edilmiş 
Durumdayken, Göçmen Sorunu 
Çözülemez

Değerli kardeşlerim,

Bu tablo içerisinde Suriye meselesi, günde-
mimizde öncelikli bir yere sahiptir. Her şey-
den önce Suriye ile 911 kilometrelik bir sı-



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür

327

nırımız bulunuyor. Canlarını ve onurlarını 
kurtarmak için Esed rejiminin saldırıların-
dan kaçan 2,2 milyon Suriyeliye kapılarımızı 
açtık, kendilerini yıllardır misafir ediyoruz. 
Bu durum bizim için bir mihnet değil, karde-
şin kardeşe el uzatması mahiyetindedir. 

Çeşitli şehirlerimizde kurduğumuz ve yük-
sek standartlara sahip kamplarda, 270 bin 
Suriyeli kardeşimizi barındırıyoruz. İstan-
bul, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa gibi şehir-
lerimiz başta olmak üzere, ülkemizin dört 
bir yanında hayatlarını sürdürmeye çalı-
şan Suriyelilere, sivil toplum kuruluşları-
mızın ve halkımızın çok ciddi yardımla-
rı var. Barınma yanında, sağlıktan eğitime 
kadar her alanda Suriyeli misafirlerimize 
destek olmaya çalışıyoruz. 

Bugün ülkemizde, eğitim çağında olan 600 
bin Suriyeli çocuk bulunuyor. Şu anda bun-
ların ancak 250 bini eğitim imkânlarından 
yararlanabiliyor. Bu sayıyı önümüzde-
ki yıl 450 bine çıkartmayı hedefliyoruz. 
Sağlıkta, tüm Suriyeli misafirlerimizin, 
kendi vatandaşlarımızın sahip olduğu 
imkânlardan faydalanabilmelerini temin 
ediyoruz. Bugüne kadar sadece kamplarda 
misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimize 
verdiğimiz hizmetler için yaptığımız har-
cama 8 milyar doları geçti. Bu rakama, si-
vil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşla-
rımızın yaptıkları doğrudan yardımlar da-
hil değildir. Buna karşılık 5 yıllık dönem-
de Birleşmiş Milletlerin ve Avrupa’nın sağ-
ladığı katkılar ise 455 milyon dolarla sınır-
lı kaldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yük-
sek Komiserliği verilerine göre Türkiye şu 
anda, dünyada en fazla sığınmacıya ev sa-
hipliği yapan ülkedir. 

Yine Türkiye, dünyada en fazla insani kal-
kınma yardımı yapan, miktar olarak üçün-
cü, bu yardımın milli gelire oranı bakımın-
dan ise birinci ülkedir. Bu bakımdan, ilk 
defa 2016 yılında düzenlenecek olan Bir-
leşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi’ne ev 
sahipliği yapacak olmamız da önemlidir.  
Türkiye olarak, gerek sınırlarımıza gelen, 
gerekse kendi yaşadıkları yerlerdeki tüm 
mazlumların, mağdurların yanında olma-
yı, imkânlarımızı onlarla paylaşmayı sür-
düreceğiz. 

Değerli kardeşlerim,

Gelinen noktada şu gerçeği hep birlikte 
görmeli ve buna uygun şekilde hareket et-
meliyiz. Suriye’de yaşanan sorun çözülme-
den bölgedeki diğer sıkıntıların üstesin-
den gelinebilmesi, huzur ve güven ortamı-
nın yeniden tesisi mümkün değildir. Su-
riye nüfusunun yarısı evlerinden edilmiş 
durumdayken, göçmen sorunu çözülemez. 
Envai çeşit terör örgütünün faaliyet alanı 
haline dönüşen bu ülkede devlet, siyasi ve 
kurumsal olarak yeniden yapılandırılma-
dan güvenlik sorunları ortadan kaldırıla-
maz. Küresel güç mücadelenin arenası ha-
line getirilen Suriye’nin, yeniden bu ülke 
halkının hayat alanı haline dönüştürülme-
sini sağlamalıyız. Kucaklarındaki evlatla-
rıyla kendilerini Akdeniz’in soğuk suları-
na atan anneler ve babaların vebali, bu me-
selenin çözümüne katkı sağlamayan her-

kesin üzerindedir. 
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Riyad Konferansının Çıkaracağı 
Heyeti İtibarsızlaştırma 
Denemeleriyle Karşılaşabiliriz

Kendi halkına, mezhep temelli bir anlayış-
la zulmeden Esed rejimi, varlığını sürdür-
mek adına, DEAŞ, PYD, YPG gibi terör ör-
gütleriyle işbirliği yapmaktan kaçınmı-
yor. Yine aynı anlayış, diğerlerinin yanı-
sıra, bölgeyle ilgili çok farklı hesapları ve 
hayalleri olan İran ve Rusya gibi ülkelerin 
de Suriye’ye müdahalelerine kapı açıyor. 
Bayır-Bucak Türkmenleri başta olmak üze-
re, Esed rejimine karşı mücadele eden mu-
haliflere, DEAŞ bahanesiyle uygulanan zu-
lüm, artık bir insanlık suçu haline dönüştü. 

Biz Suriye’de, halkın meşru talepleri ve 
beklentilerini karşılayacak şekilde gerçek 
bir siyasi geçiş sürecinin süratle hayata ge-
çirilmesini, tek çözüm olarak görüyoruz. 
Siyasi sürecin yeniden canlandırılması için 
Suudi Arabistan’la birlikte Viyana toplantı-
larının zeminini hazırladık. Bu ayın başın-
da da Suudi Arabistan, Riyad’da farklı mu-
halif kesimleri geniş bir yelpazede biraraya 
getirdi. Toplantının, muhaliflerin haklı da-
valarına destek verecek ve Suriye halkının 
gözünde geçerliliği olacak sonuçlar ortaya 
çıkarmasını temenni ediyoruz. 

Siyasi geçişe ilişkin somut takvim öngö-
ren bir karar, 18 Aralık’ta, Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi’nde kabul edildi. 
Önümüzdeki dönemde, bazı kesimlerin, 
Riyad Konferansının çıkaracağı heyeti iti-
barsızlaştırma denemeleriyle karşılaşabi-
liriz. Eğer Suriye’de siyasi çözüm çabaları-
nın başarılı olmasını istiyorsak, Riyad’da 
elde edilen başarılı sonucun sulandırılma-

sına yönelik çabalara imkân tanımamalı-
yız. Ortaya çıkan yol haritası zordur, an-
cak imkânsız değildir. Bugüne kadar oldu-
ğu gibi bundan sonra da Suriyeli kardeşle-
rimize, Suudi Arabistan ve diğer dost ülke-
lerle dayanışma içinde desteğimiz sürecek.

Değerli kardeşlerim,

Bir diğer önemli komşumuz olan Irak’ta 
da ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Irak’taki 
merkezi hükümet tarafından dışlanmış ve 
DEAŞ’ın insafına terk edilmiş geniş halk 
kesimlerinin, kucaklayıcı politikalarla geri 
kazanılması gerekiyor. Merkezi hüküme-
tin önceki dönemdeki mezhepçi uygula-
maları, özellikle Sünni kesimde, ciddi bir 
güvensizliğe yol açmıştır. Iraklı Sünnile-
rin, Irak güvenlik güçlerine şüphe ve kor-
kuyla yaklaştığı açıkça görülüyor. Bu ke-
simler arasında büyük çoğunluğu oluştu-
ran ve DEAŞ’a karşı mücadele etme irade-
sine sahip kesimler, askeri ve siyasi bakım-
dan yeterince destek alamıyorlar. 

Irak’a dışarıdan yapılan askeri yardımlar, 
Irak Anayasası’nda yeri bulunmayan ve 
çoğu kontrol dışı, önemli bir bölümü de 
dışardan desteklenen Şii milislere dağıtı-
lıyor. Sünni kesimin siyasi sisteme ve gü-
venlik yapılarına yeniden entegre edilme-
si, Irak’ın istikrarı, özellikle de DEAŞ’la 
mücadele açısından büyük önem taşıyor. 

15 aydır işbaşında olan Irak Hüküme-
ti kapsayıcılık vaadiyle göreve gelmişti. 
Irak Hükümeti’nin bu vaadini yerine ge-
tirmesini bekliyoruz. Türkiye olarak ken-
dilerine elimizden gelen yardımı verme-
ye hazırız. Ancak, bu konuda ümitlerimi-
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ze gölge düşüren gelişmeler yaşandığını 
da ifade etmek isterim. Buna rağmen biz, 
Irak halkının, özellikle de Kuzey Irak ve 
Musul’daki kardeşlerimizin çağrılarına 
kulak vermeyi, onlarla dayanışma içinde 
olmayı sürdüreceğiz. 

28 Bini Kişiye Terörizmle 
Mücadele Kapsamında Ülkeye 
Giriş Yasağı Koyduk

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, dünyada giderek daha önemli 
bir sorun haline gelen terörizmle müca-
dele konusunda, çok ciddi bir birikime sa-
hiptir. Şundan emin olunuz: Ankara’daki 
terör saldırısı karşısında ne hissetiysek, 
Paris’teki, Beyrut’taki, Şarm-El-Şeyh’teki 
terör saldırıları karşısında da aynısını his-
settik. Bu anlayışla, DEAŞ karşıtı koalisyo-
na önemli katkı sağlıyoruz. Hava üslerimi-
zi koalisyon güçlerinin kullanımına açtık 
ve hava harekâtlarına da katılıyoruz. 

Terörle Mücadele Küresel Forumu ve 
Yabancı Terörist Savaşçılar Çalışma 
Grubu’nda da çok önemli çalışmalar ger-
çekleştiriyoruz. Bugüne kadar, 28 bini aş-
kın kişiye, terörizmle mücadele kapsa-
mında ülkeye giriş yasağı koyduk. Terör 
örgütleriyle ilişkili olarak ülkemize giriş 
yapan yabancıları tespit ederek sınır dışı 
ediyoruz. Bunların sayısı da 2 bin 700’ü 
aştı. Ancak, kendi ülkelerinden çıkışla-
rı kısıtlanmayan kişilerin ülkemize yasal 
yollarla giriş ve çıkışlarında yakalanma-
larının beklenmesi adil değildir. Tüm ül-
kelerin, vatandaşlarının radikalleşmesini 

önlenmek için çaba göstermesi, yurt dışı-
na çıkışlarda da sıkı denetim mekanizma-
ları kurması şarttır. 

Diğer taraftan, Suriye krizinin bölgemiz-
de yol açtığı güvenlik sorunları gerçekten 
endişe verici boyutlara ulaştı. Bu ortam-
da Türkiye, egemenlik haklarını ve sınır-
larının güvenliğini korumada daha hassas 
davranmak mecburiyetinde kalıyor. Malu-
munuz olduğu üzere, 24 Kasım günü hava 
sahamızı ihlal eden bir uçak, daha önce 
ilan etmiş olduğumuz angajman kuralları-
mız çerçevesinde düşürüldü.  Türkiye, geç-
mişte yaşanan hava sahası ihlallerinin ar-
dından, böyle bir hadisenin tekerrür etme-
mesi için gerekli tüm uyarıları Rus tarafı-
na zamanında yapmıştır. Bu hususu Sayın 
Putin’e ben de bizzat aktardım. Ancak bu 
ikazların, Rusya tarafından ciddiye alınma-
mış olduğunu, yaşanan üzücü hadise neti-
cesinde gördük. Hatta, Rusya tarafı, uçakla-
rının düşmesinden sonra da, havada ve de-
nizde aynı ihlalleri yapmayı sürdürdü. 

Rus yönetiminin bu hadiseye tepkisi ise 
aşırı ve ölçüsüz olmuştur. Diyalog çağrı-
larımız cevapsız bırakılmış, buna karşılık 
ülkemiz aleyhine kapsamlı bir karalama 
kampanyası başlatılmıştır. Rusya’nın ifti-
ralarının uluslararası toplum tarafından 
ciddiye alınmadığını biliyoruz. Türkiye 
olarak biz, devlet ciddiyetine yakışacak şe-
kilde hareket etmeye devam ediyoruz. Sab-
rımızın elbette bir sınırı vardır, ama mev-
cut aşamada soğukkanlı tutumumuzu ko-
rumak için azami gayret sarf ediyoruz. 
Rusya’ya yönelik yapıcı diyalog çağrımızı, 
buradan bir kez daha tekrarlıyorum.
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Değerli kardeşlerim,

Türkiye olarak, DEAŞ terörünün, İslam ko-
nusunda Batı’da, özellikle Avrupa ülkele-
rinde yol açtığı olumsuz algı karşısında et-
kin bir tavır ortaya koyma ihtiyacı hisse-
diyoruz. Çünkü, ırkçılık ve yabancı düş-
manlığının bir biçimi olan İslamofobinin 
ilk hedefi, Avrupa’da yaşayan vatandaşla-
rımız ve onların kurumlarıdır. Batı Avru-
pa ülkelerinde son bir yılda yaşanan 100 
yabancı düşmanlığı motifli olayın 48’inde 
hedef, bizim vatandaşlarımızın sosyal da-
yanışma merkezleri olarak da faaliyet gös-
teren camilerimiz olmuştur. 

Batı’da göçmenlerin güvenlik, işsizlik, suç, 
fakirlik ve diğer sosyal sorunların ana se-
bebi olarak gösteren siyasi partilerin gi-
derek güç kazanması endişe vericidir. Ta-
bii bu tehlikeli eğilimin temelinde, özellik-
le 11 Eylül 2001’den sonra çok vahim bo-
yutlara ulaşan, terörizmi İslam’la bağdaş-
tırma çabaları olduğunu biliyoruz. İslam’ı 
ve Müslümanları terörizmle özdeşleştire-
cek söz ve eylemlerde bulunan herkese, 
her kesime karşı birlikte mücadele etme-
liyiz. İslam adına hareket ettiklerini iddia 
eden teröristlerin işledikleri nefret uyandı-
ran suçlarla dinimizin ve Müslümanların 
hiçbir ilgileri olmadığını ortaya koymalı-
yız. Bu çerçevede özellikle İslam dünyasını 
mezhep temelinde bölecek adımlara karşı 
daha dikkatli olmalıyız. 

İslam İşbirliği Teşkilatı 13’üncü İslam 
Zirvesi’nin, 14-15 Nisan 2016 tarihlerinde 
İstanbul’da “Barış ve Adalet için Birlik ve 
Dayanışma” temasıyla gerçekleştirilecek 
olmasını önemli görüyorum. Bu toplantı-

da, İslam dünyasının güçlü birlik ve daya-
nışma fotoğrafı ortaya koymasını temenni 
ediyorum. 

Bu düşüncelerle Suudi Arabistan Diploma-
tik Araştırmalar Enstitüsü’ne, bana bu fır-
satı verdiği için bir kez daha teşekkür edi-
yorum. 

Sizlerin nezdinde dost ve kardeş Suudi hal-
kına selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
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Değerli büyükelçiler, kıymetli misafirler, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. Yurt dışın-
da ve merkezde görevli büyükelçilerimi-
zin katılımıyla düzenlenen 8. Büyükelçi-
ler Konferansı vesilesiyle sizlerle bir ara-
ya gelmenin memnuniyeti içerisindeyim. 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin 
evine hoş geldiniz. Dışişleri Teşkilatımızın 

önemli bir geleneğine dönüşen Büyükel-
çiler Konferansı’nın bu yılki toplantısının 
hayırlı olmasını diliyorum.

Sözlerimin hemen başında, İstanbul’da 
Sultanahmet Meydanı’nda meydana gelen 
ve Suriye kökenli bir canlı bomba saldırısı 
olduğu değerlendirilen terör olayını esef-
le kınadığımı belirtmek istiyorum. Patla-

Devletin Ekmeğini Yiyip, 
Devlete Düşmanlık Edenler Hak 

Ettiği Cezaya Çarptırılsın 

8. Büyükelçiler Konferansı | Ankara | 12 Ocak 2016 
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mada hayatını kaybedenlere Allah’tan rah-
met, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

Bu hadise, bir kez daha millet olarak terör 
karşısında, terör örgütleri karşısında tek 
yürek, tek vücut olmamız gerektiğini gös-
termiştir. Türkiye’nin terörle mücadele ko-
nusundaki kararlı ve ilkeli duruşu sonuna 
kadar devam edecektir.

Terör Örgütünün Faaliyetleri 
Hususunda Teyakkuz Halinde 
Olun

Bizim için DEAŞ’le PKK’nın, PYD’nin, 
YPG’nin, DHKP-C’nin, MLKP’nin, velhasıl 
adı veya kısaltması ne olursa olsun, bütün 
terör örgütlerinin bir diğerinden farkı yok-
tur. Dikkat ederseniz, bu bölgede faaliyet 
gösteren tüm terör örgütlerinin ilk hedefi 
Türkiye’dir, çünkü Türkiye ayrım yapmak-
sızın bunların tamamına karşı aynı şekilde 
yaklaşmakta, aynı kararlılıkla mücadele 
yürütmektedir.

Buradan açıkça soruyorum, dünyada 
DEAŞ denilen terör örgütüyle Türkiye’den 
daha kararlı bir şekilde mücadele yürü-
ten ve bizim kadar bedel ödeyen başka bir 
ülke var mıdır? Aynı şekilde bölücü terör 
örgütüyle mücadelemizi de kararlılıkla ve 
fedakârlıkla yürütüyoruz, ama bunu bile 
anlamamakta direnen birileri var, ülkeler 
de var. Bu çerçevede, siz kıymetli büyükel-
çilerimizden de bölücü terör örgütünün 
faaliyetleri hususunda teyakkuz halinde 
bulunmanızı özellikle bekliyoruz.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, terör 
örgütü ve müzahir kuruluşlarının etkinliği 
olan yerlerde biz de devlet olarak çok daha 
güçlü bir çalışma ortaya koymak mecburi-
yetindeyiz. Meydanı terör örgütüne, bölü-
cülere, yıkıcılara bırakmamalıyız. Dünya-
nın pek çok ülkesinde terör örgütleri konu-
sunda ikircikli bir tavır ortaya konduğunu 
görüyoruz, biliyoruz. Bunlar sizler tarafın-
dan da yakından bilinen, takip edilen ko-
nular. Buna rağmen, bölücü terör örgütü-
nün gerçek yüzünü göstererek söz konusu 
ülkelerin kamuoylarına hakikati anlamak-
tan bizi alıkoyacak bir şey yoktur. Bu konu-
da sizler elimiz, ayağımız, gözümüz, kula-
ğımız, her şeyimizsiniz.

Kendilerine Akademisyen Unvanı 
Yakıştırmış Güruh Devletimize 
Dil Uzatıyor

Tabii bu çerçevede, ülkemiz içinde ortaya 
çıkan zorlukların da farkındayız. Kendi-
lerine güya akademisyen ve araştırmacı 
unvanı yakıştırmış bir güruh çıkıyor, terör 
örgütünün eylemlerine karşı vatandaşları-
nı ve topraklarını savunan devletimize dil 
uzatıyor. Neymiş efendim, “Hak ve özgür-
lükler ihlal ediliyormuş.”

Evet, terör örgütünün eylemleri yüzünden 
bölgede yaşayan milyonlarca vatandaşımı-
zın hak ve özgürlükleri ihlal ediliyor, ama 
bu ihlali yapan devlet değil, terör örgütü-
nün ta kendisidir. Sokakları kazıp hendek-
lerle, barikatlarla kapatan, tuzaklayan terör 
örgütüdür. Yollara, köprülere, menfezlere 
bombalar döşeyerek insanımızın seyahat 
özgürlüğünü engelleyen terör örgütüdür. 



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür

333

Okulları, hastaneleri, camileri, kütüphane-
leri, evleri, iş yerlerini yakarak, ambulans-
ları, itfaiye araçlarını, özel araçları kurşun-
layarak vatandaşımıza hayatını zehir eden 
terör örgütüdür. Evlerin duvarlarını delip, 
insanların yatak odalarından geçen tünel-
ler açarak vatandaşımızın hak ve özgürlük-
lerini ihlal eden yine terör örgütüdür.

Maaşlarını Devletten Alan Sözde 
Aydınların İhanetiyle Karşı 
Karşıyayız

Tüm bu gerçeklere rağmen, kendilerine 
akademisyen diyen güruh, bildiri yayın-
layıp devleti suçluyor, sadece bununla da 
kalmıyor gelişmeleri takip etmek üzere ya-
bancıları ülkemize davet ediyorlar. Bunun 
adı müstemleke zihniyetidir, bunun adı 
mandacılıktır.

Türkiye bu zihniyetin ihanetiyle yüz yıl ön-
cede karşılaştı. O zaman da, bu ülkeyi an-
cak yabancıların düzeltebileceğine ina-
nan ve kendilerine yine aydın diyen man-
dacı bir güruh vardı. Milletimiz, Kurtuluş 
Savaşı’nı zaferle sonuçlandırıp istiklalini 
kazanarak, bunlara hak ettikleri cevabı ver-
mişti. Ama maalesef, Cumhuriyetimizi kur-
duktan sonra, bu müstemlekecilerin gelip 
yine köşe başlarını tuttuklarını gördük.

Bugün de, üstelik çoğu maaşını devletten 
alan, cebinde bu devletin kimliğini, pasa-
portunu taşıyan, ülke ortalamasının olduk-
ça üzerinde bir refah seviyesine sahip söz-
de aydınların ihanetiyle karşı karşıyayız.

Buradan huzurlarınızda tüm Türkiye’ye, 
tüm dünyaya şu mesajı vermek istiyorum: 
Türkiye’nin Kürt vatandaşlarıyla hiçbir 
sorunu yoktur; yani Türkiye’de Kürt soru-
nu diye bir mesele yoktur. Her kesim gibi, 
Kürt kardeşlerimizin kendilerine, yaşadık-
ları yerlere mahsus sıkıntıları olabilir, bun-
ları oturur kendileriyle konuşur çözeriz.

Bizler, şu 14 sene içerisinde Güneydoğu ve 
Doğu’ya batıda ne varsa bunları taşımış, 
götürmüş bir iktidarız. Bugün Türkiye’nin 
sorunu, dünyada pek çok ülkenin de bizar 
olduğu terör sorunudur; Kürt sorunu de-
ğildir, kendimizi aldatmayalım, bunu çok 
iyi anlatmamız lazım.

Ama bu aydın müsveddeleri, devletin bir 
katliam yaptığından bahsediyor. Ey ay-
dın müsveddeleri, siz karanlıksınız ka-
ranlık, aydın filan değilsiniz. Sizler, ne 
Güneydoğu’yu, ne Doğu’nun adresini bi-
lemeyecek kadar karanlıksınız ve cahilsi-
niz. Ama oraları bizler, kendi evimizin yolu 
gibi, adresi gibi çok iyi biliriz. Eğer bugün, 
Güneydoğu’nun her yanına havalimanla-
rı ve üniversiteler yapılmışsa, camileriy-
le, okullarıyla, bölünmüş yollarıyla bütün 
bu bölge zengin bir hale gelmişse; bu bi-
zim Güneydoğu’ya, Doğu’ya, oradaki Kürt 
kardeşlerimize ne denli değer verdiğimi-
zin ifadesidir.

Peki, terör örgütü ne yapmıştır? Teröristler 
şu anda evleri boşalttırıyor. Boşalttırdıkla-
rı evler arasında tüneller kazmak suretiy-
le terör estiriyorlar. Bunlardan hiçbirisi, 
Yasin Börü’yü konuşmuyor. Yasin Börü ne 
yapıyordu? Kurban eti dağıtıyordu. 3’üncü 
kattan aşağı atmak, sonra da arabayla üze-
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rinden geçmek suretiyle onu maalesef şe-
hit ettiler. 6-8 Ekim tarihlerinde olan olay-
ların faili kim? Bütün Kürt kardeşlerimi-
zi sokağa dökmek suretiyle, orada 50 kişi-
nin ölümüne sebep olan kim? Neredeydi-
niz sözde aydınlar, sesiniz çıktı mı, kalkıp 
da bunu lanetlediniz mi? Sorunun bir tara-
fında millet ve devlet, diğer tarafında elin-
de silahıyla, bombasıyla, molotofuyla terö-
ristler vardır.

Yabancı Akademisyenleri 
Türkiye’ye Davet Ediyorum

Sözde akademisyenler bildirisine imza 
atan, isimleri bizden, ama zihinleri bize 
yabancı tipleri bir kenara bırakıyorum... 
Bu şekilde düşünen yabancı akademis-
yenlere benim bir teklifim var, kendileri-
ni Türkiye’ye davet ediyorum. Buyursun-
lar Türkiye’ye gelsinler.  Öyle kuru kuruya 
imza atmakla olmaz, gel Türkiye’ye. A’dan 
Z’ye Güneydoğu’da, Doğu’da, bütün bu 
bölgelerde ne oluyor, ne bitiyor, bunları ye-
rinde görün. Türkiye’deki sorunun, devlet 
tarafından hukukun çiğnenmesi mi, yoksa 
terör örgütünün vatandaşlarımızın hak ve 
özgürlüklerini gasp etmesi mi olduğunu, 
gelsinler kendi gözleriyle bizzat görsünler.

Mesela, Amerika Birleşik Devletleri Bü-
yükelçimiz, daha önce de Türkiye’nin te-
rör örgütüne yönelik operasyonlarıyla il-
gili açıklama yapan Chomsky’i davet etsin, 
kendisini bölgede misafir edelim. Gerçek-
leri, bu akademisyen sıfatlı beşinci kol ele-
manları aracılığıyla değil, kendi gözleriy-
le görsün. Diğer ülkelerdeki bu şekilde dü-
şünen, gönlü ve zihni açık akademisyenle-
ri de çağıralım, ülkemize gelsinler bölgeyi 

gezdirelim. Dünya kamuoyuna gerçekleri, 
bu şekilde çok daha doğru ve etkin şekilde 
aktarabileceğimize inanıyorum.

Türkiye açısından terör meselesi, ortadan 
konuşulacak, ortadan yürünecek bir mese-
le değildir. Bu konuda ya milletin ve dev-
letin yanında olursunuz, ya da teröristin 
ve terör örgütünün yanında olursunuz. Ül-
kemizde veya dünyada teröristleri söylem-
lerine, inançlarına, kimliklerine, köken-
lerine göre ayıran herkes doğrudan terö-
re destek olmaktadır. Güvenlik güçlerimi-
zin bölgede yürüttükleri operasyonlar, her 
şeyden önce Kürt kardeşlerimizin hayatını 
ve geleceğini güvence altına alma amacına 
yöneliktir.

Ne bölücü terör örgütü, ne onun güdü-
mündeki siyasi parti, ne aynı çizgide du-
ran sözde sivil toplum kuruluşları, ne de 
işte bu son bildiride olduğu gibi kendile-
rine ‘akademisyen’ diyen güruh türünden 
kesimler Türkiye’nin muhatabı değildir, 
olmayacaklardır. Muhatabımız sadece ve 
sadece milletimizdir. Bizim için terör örgü-
tü mensupları neyse, onların ağzıyla konu-
şanlar da aynıdır.

Türkiye, son terörist silahını bırakana veya 
etkisiz hale getirilene, terör örgütü tama-
men çökertilene kadar bu mücadeleyi sür-
dürecektir. Bizim, bu sözde akademisyen-
lerden izin alacak halimiz yok. Hukuku-
muzda da böyle bir kaide yok, bunu her-
kesi çok iyi bilmesi lazım. Bunların haddi-
ni de bilmesi lazım. Biz, bu ülkede 78 mil-
yonun can güvenliğini, mal güvenliğini 
korumakla mükellefiz, devletin görevi bu-
dur. Bunu da Silahlı Kuvvetlerimizle, poli-
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simizle, geçici gönüllü köy korucularımız-
la birlikte yürütüyoruz.

Sizlerden, görev yaptığınız ülkelerdeki 
muhataplarınıza bu gerçeği tüm çıplaklı-
ğıyla anlatmanızı ve terörle mücadelemize 
destek sağlamanızı özellikle bekliyorum.

Buradan Hükümetimize, bakanlıklarımı-
za, ilgili tüm kurumlarımıza çağrıda bulu-
nuyorum: Bu devletin ekmeğini yiyip de 
bu devlete düşmanlık eden herkes, hiç va-
kit kaybedilmeksizin, en kısa sürede hak 
ettiği cezaya çarptırılmalıdır. Ne okulda, 
ne hastanede, ne adliyede, ne emniyette, ne 
maliyede, ne tarımda, hiçbir kurumumuz-
da ülkesinin bütünlüğüne, milletinin birli-
ğine karşı tavır içinde olan kamu çalışanı 
olamaz. Böyle bir duruma kesinlikle müsa-
ade edemeyiz. Bu, şahsımla birlikte mille-
timin de hissiyatıdır. Tüm ilgili kurumları-
mızı, bu konuda hassas olmaya ve görevle-
rini yerine getirmeye davet ediyorum.

Değerli arkadaşlar,

Bu seneki Büyükelçiler Konferansı’nın te-
masının ‘Kriz Yönetimi: İnsani Çözümler’ 
olarak belirlenmiş olmasını oldukça isa-
betli buldum. Krizler, dünyanın hemen her 
bölgesinde günlük hayatın bir parçası hali-
ne dönüştü. Bu durum, insani yaklaşımlar 
ve inisiyatiflere duyulan ihtiyacı daha da 
arttırıyor.

Ülkemiz, bir yandan kendi sorunlarıyla 
mücadele ederken, diğer yandan da çevre-
sinde yaşanan insani krizler karşısında il-
keli bir tavır ortaya koymanın çabası için-
dedir. Özellikle bölgemizde yaşanan hadi-

seler karşısında ülkemizin tavrı, diğer dev-
letlerden farklıdır, farklı olmak zorundadır.

Bizim asırlar boyunca birlikte yaşadığımız, 
ortak tarih, kültür ve medeniyet değerleri-
ne sahip olduğumuz kardeşlerimize karşı so-
rumluluklarımız var. Bölgemizdeki hiçbir 
ülke, bizim için devletlerden bir devlet, hiç-
bir toplum da milletlerden bir millet değildir.

Bizim bölgeye bakışımız, asla ekonomik, 
askeri ve jeopolitik çıkarlar ya da güncel 
gelişmelerle sınırlı olamaz. Esasen bizim 
kültür ve medeniyet anlayışımız, tüm dün-
yaya aynı şekilde bakmamızı gerektiriyor, 
böyle de yapıyoruz. Güney Amerika, Asya 
ve Afrika’nın ücra köşelerindeki çabala-
rımızın öncelikli sebebi işte bu anlayıştır. 
Bulunduğu yerde Türkiye’yi temsil eden 
her bir büyükelçi arkadaşımın da aynı he-
yecanla, aynı vizyonla işine dört elle sarıl-
masını bekliyorum.

Kendinizi Sadece Bürokratik 
Tanımlarla ve Misyonla 
Sınırlamayın

Kendinizi sadece bürokratik tanımlarla 
ve misyonla sınırlarsanız, bana göre göre-
vini eksik yapmış olursunuz. Sizden asıl 
beklentimiz; Türkiye’nin bu tarih, kültür 
ve medeniyet vizyonunu hayata geçirme-
niz, bu yönde kayda değer çalışmalar orta-
ya koymanızdır. Siz, sıradan bir büyükelçi 
değilsiniz. Siz, bir tarihsiniz ve o tarihi ade-
ta geleceğe taşıyacak varislerisiniz. Bizim 
için insani değerleri savunmak, herhangi 
bir politikanın aracı veya kılıfı değildir. Bu 
tavır,  binlerce yıllık devlet geleneğimizin 
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ve mensubu olduğumuz milletin hasletle-
rinin bir gereğidir. Çünkü Afrika’da açlık-
tan bir deri bir kemik kalmış çocuğa bak-
tığımızda, biz kendi evladımızı görürüz, 
böyle bir empatiyle meseleye yaklaşırız.

Ey sözde aydınlar, şu anda Madaya’da olan-
lara siz bugüne kadar ses çıkarttınız mı? 
Onun için kampanyalar düzenlediniz mi? 
Onun için bir tane imza attınız mı? Ha-
yır. Suriye’de terör örgütlerinin, rejimin ve 
onu destekleyen devletlerin saldırıları so-
nucu evlerinde, okullarında, pazar yerle-
rinde ekmek almak için sıra beklediği fırı-
nın önünde katledilen masumların acısını, 
kendi yakınımızı kaybetmişçesine biz yü-
reğimizde hissederiz.

Balkanlar’daki, Kafkaslar’daki, Ortado-
ğu’daki, Kuzey Afrika’daki şehirlerde, köy-
lerde zor şartlarda hayatlarını sürdüren 
kardeşlerimizin ülkemizin bayrağını gör-
düklerinde, adını işittiklerinde duydukla-
rı heyecanın sebebini çok iyi anlamalıyız. 
Burada herhangi bir çıkar, herhangi bir 
istismar, her hangi bir istiskal değil, sade-
ce ve sadece “Yaratılanı Yaratandan ötürü 
sevme” anlayışına dayalı samimi bir ilişki 
söz konusudur.

Türkiye’nin insani değerler diplomasisi-
nin gerisindeki bu tarihi ve manevi dina-
mik anlaşılmadan, yaptıklarımız ve yap-
mak istediklerimizi doğru şekilde kavra-
namaz. Hamdolsun bugün Türkiye, dün-
yada en fazla resmi kalkınma yardımı ya-
pan ülkelerden biri haline gelmiştir. Hatta 
milli gelirimize oranla bakıldığında, dün-
yada en fazla insani yardım yapan ülke du-
rumundayız, birinci sıradayız.

Yardımlarda En Zengin Ülkeleri 
Geride Bıraktık

Türkiye bu, sıradan bir ülke değiliz. Dünün 
yardım alan, yardım isteyen Türkiye’si, bu-
gün yardım yapmada dünyada en zengin 
ülkeleri geride bırakan devlet haline geldi. 
2015 yılında ülkemizin yaptığı uluslarara-
sı insani yardım rakamının 5 milyar doları 
bulmasını bekliyoruz. Ne mutlu bize, Rab-
bime hamdolsun bugünleri gördük.

Aynı şekilde Birleşmiş Milletler gibi, İn-
sani Eşgüdüm Ofisi gibi, Dünyada Gıda 
Programı gibi, Kalkınma Fonu gibi örgüt-
lere en fazla katkı sağlayan ülkeler arasın-
da Türkiye’ye yer alıyor. TİKA, AFAD, Kızı-
lay ve ilgili tüm diğer kuruluşlarımız, baş-
ta doğal afetler olmak üzere tüm insani 
krizler karşısında, dünyanın her köşesin-
de operasyon gerçekleştirebiliyor.

Tüm bu çalışmaları, yardım elini uzattığı-
mız insanların kim olduğuna, dinine, kim-
liğine, meşrebine bakmadan, kapsayıcı ve 
kucaklaşıcı bir yaklaşımla sürdürüyoruz. 
Aynı şekilde, insanlığın karşı karşıya oldu-
ğu sorunlara sürdürülebilir çözümler bu-
lunması yönünde sergilediğimiz o ilkeli 
tutumu kararlılıkla devam ettireceğiz. Bu 
kapsamda Birleşmiş Milletler’in, özellik-
le de Güvenlik Konseyi’nin daha kapsayı-
cı ve etkin bir yapıya kavuşmasına yönelik 
reform çağrılarımızı güçlü bir şekilde ses-
lendirmeyi sürdüreceğiz.

Unutmayınız, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ itira-
zımız sadece bizim değil, Birleşmiş Millet-
ler çatısı altındaki ülkelerin artık çok bü-
yük bir kısmının hissiyatı haline gelmiştir. 
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İnsanlığın vicdanı ve sesi olmak Türkiye’ye 
zarar vermez, tam tersine güç katar, itiba-
rımızı yükseltir. Aynı şeklide anlaşmazlık-
ların barışçıl yollarla çözülmesine önemli 
katkılarda bulunan, barış için arabulucu-
luk girişimimizi de önemli görüyorum.

Yine günümüzde önemli olan adımlardan 
bir tanesi, bu yaşanan sorunların çözümü 
için ciddi bir kanal olarak gördüğüm, ku-
rucusu olduğumuz ‘Medeniyetler İttifakla-
rı’ çalışmalarını da ihmal etmemeliyiz. Eş-
başkanlığını yaptığımız Terörizmle Müca-
dele Küresel Forumu’nu, dünyada bu alan-
da oluşturulacak işbirliği kanalları için et-
kin bir platform olarak kullanabilmenin 
yollarını da aramalıyız. Uluslararası alan-
daki tüm bu faaliyetlerimiz, dünya mese-
lelerine sorumluluk sahibi bir ülke olarak 
yaklaşıyor olmamızın tezahürleridir.

Antalya’daki G-20 Zirvesini büyük bir ba-
şarıyla yürüttük, oradaki ekonomik büyü-
meyle birlikte en az gelişmiş ülkelerin so-
runlarının da dikkate alınması gerektiği 
yönünde yaptığımız vurgunun sebebi de 
işte budur.

Dünyada ilk kez gerçekleştirilecek olan 
Dünya İnsani Zirvesi’ne ev sahipliği üzere 
seçilmemizi, insani diplomasi alanındaki 
etkinliğimizin sonucu olarak görüyorum. 
Bu zirve dolayısıyla dünya liderleri, siya-
setçiler, akademisyenler, kanaat önderleri 
ve sivil toplum temsilcileri inşallah Mayıs 
ayında İstanbul’da bir araya gelecek. Bu 
toplantının, dünyada insani yardım çalış-
maları için kurulacak mekanizmaların ge-
leceği açısından tarihi öneme sahip oldu-
ğuna inanıyorum.

Yine Nisan ayında, 13. İslam İşbirliği Teş-
kilatı Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapı-
yoruz. İslam dünyasının çok ciddi sınama-
larla karşı karşıya olduğu bir dönemde top-
lanacak bu zirvenin de, ülkemizin tarihi ve 
insani sorumlulukları bakımından hayati 
öneme sahip olduğu açıktır. Her iki zirve-
nin de başarılı geçmesi için başta Dışişle-
ri kadrolarımız olmak üzere ilgili tüm ku-
rumlarımızın titiz bir çalışma ortaya koy-
malarını bekliyorum.

Değerli büyükelçiler,

2015 yılı, yakın çevremizde yaşanan kriz-
lerin daha da derinleştiği bir yıl oldu. Orta-
doğu ve Kuzey Afrika’da 2010 yılında baş-
layan halk hareketlerinin yol açtığı büyük 
umutlar pek çok yerde yerini acıya, sava-
şa ve kaosa bıraktı. Suriye’de 5 yıldır süren 
kriz, bu ülkeyi, bölgeyle birlikte tüm dün-
yada güven ve istikrara yönelik tehditlerin 
odağı haline getirdi.

Bir yandan terör örgütleri, diğer yandan 
rejim ve onu destekleyen kimi ülkeler Su-
riye halkına kelimenin tam anlamıyla zul-
mediyor. Akdeniz kıyalarından Avrupa’ya 
uzanan göç krizi, hepimizin kalbini bur-
kan üzüntü verici sahnelere yol açıyor.

Bir süredir devam etmekte olan ekonomik 
krizin de etkisiyle yabancı düşmanlığı, 
ırkçılık ve İslamofobi gibi tehlikeli akımla-
rın Avrupa’da güç kazandığını görüyoruz. 
Göçmenlere düşmanlık söylemiyle hareket 
eden siyasetçilerin tahrikleri, Avrupa’da 
yaşayan Türkiye kökenli kardeşlerimizi 
doğrudan etkiliyor. Dünya siyaseti içeri-
sinde yer alan veya alma arzusu içerisinde 
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olanların bazı ülkelerde “Buraya Müslü-
manların girmesini istemiyoruz, Müslü-
manların buraya girişini engelleyeceğiz” 
yaklaşımı, insanlığa ve insana bakışlarını 
göstermesi bakımından da çok önemlidir.

Suriye’ye Davet Üzerine Giren 
Rusya’yı, Gürcistan ve Ukrayna’ya 
Kim Davet Etti?

Rusya’nın hem Suriye’de, hem Ukrayna’da 
attığı adımlar, bu ülkeyle aramızda ciddi 
sorunlar ortaya çıkmasına yol açtı. Sor-
mak lazım, kendileri davet edildiği için 
Suriye’ye girmişler; “Peki Gürcistan’a da 
davet edildiğiniz için mi girdiniz, veyahut 
da Ukrayna’ya da davet edildiğiniz için mi 
girdiniz?” Bu soruların da o zaman cevabı-
nı vermek lazım. Kırım’ın hukuk dışı ilha-
kı ve Kırımlı soydaşlarımızın maruz kaldı-
ğı baskılar, kuzeyimizde istikrarsızlıklarla 
dolu yeni bir konjonktürün oluşmasına 
neden oldu. Suriye’de terörle mücadele 
bahanesiyle bölgeye gelen, asıl amacının 
Esad rejimini ayakta tutmak olduğu anla-
şılan Rusya’nın operasyonları bölgedeki 
sorunları daha da derinleştiriyor.

Rusya, DEAŞ’e karşı bir mücadele verme-
mektedir. Tam aksine Rusya, şu anda Laz-
kiye ve çevresinde butik bir Suriye devleti 
kurmanın gayretiyle kendine mekân hazır-
lamaktadır. Rusya, o bölgede bizim soydaş-
larımızı, Türkmen kardeşlerimizi vurmak-
tadır.

İşte böyle bir ortamda yaşanan uçak mesele-
si, Rusya’nın ülkemizle ilişkilerini getirdiği 
yer bakımından bir sebep değil, sadece bir 

bahanedir. Rusya’nın içine girdiği tehlikeli 
mecra, kendisi ve bölge ülkeleriyle birlikte 
tüm dünya için de çok büyük bir sorundur.

İran, Mezhep Temelli Nüfus 
Alanını Genişletmek İstiyor

Diğer taraftan İran’ın da, Suriye, Irak, Ye-
men gibi ülkelerdeki gelişmeleri kendi nü-
fuz alanını genişletmenin bir aracı olarak 
kullanmaya çalıştığını görüyoruz. Mezhep 
temelli ayrışmaları çatışmaya dönüştüren 
tavrıyla İran, yeni ve tehlikeli bir sürecin 
fitilini ateşlemeye çalışıyor. İran’ın, Suudi 
Arabistan ve Körfez ülkeleriyle ilişkileri-
ni bilinçli olarak gerginleştirmesi, bu stra-
tejinin bir parçasıdır. Hiç şüphesiz bu so-
runlar listesini daha da uzatabiliriz. Önem-
li olan, karşı karşıya bulunduğumuz bu so-
runlar ve krizler karşısında bizim ne kadar 
sağlam bir duruş sergileyebildiğimizdir.

Suudi Arabistan’da 47 kişi idam edildi. 
İdam cezası, Suudi Arabistan’da kalkma-
dı, Amerika’da kalkmadı, Çin’de kalkmadı, 
Rusya’da kalkmadı, İran’da kalkmadı. Peki 
şunu sorma hakkına sahip değil miyiz: Ora-
da 1 tane Ayetullah olduğu söylenen zat, 
onun yanında üç tane daha Şia, ama onun 
yanında 43 tane Sünni El Kaide ile bağlan-
tılı oldukları gerekçesiyle idam edilmiş; 
olay bu. Peki, İran’da bunca idamlar var, 
bunları nereye koyacağız? Onların aileleri 
yok mu, onları savunanlar yok mu? Bunla-
rı nereye yerleştireceğiz? Türkiye’nin böy-
le bir sorunu yok. O zaman bunlara da ön-
celikle kendilerinin cevap bulması lazım.

Dış politika uygulamalarımızı, insani bir 
bakış açısına ve elbette kapsamlı stratejile-
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re dayandırarak, uluslararası siyasi süreç-
lerin işleyişinde daha etkin şekilde yer al-
mak mecburiyetindeyiz. 2016 yılının bu 
bakımdan verimli bir yıl olacağına inanı-
yorum.

Değerli arkadaşlar,

Ülke olarak önümüzde, küresel düzeyde 
takip etmemiz ve sonuç almamız gereken 
çok önemli meselelerimiz var. Bunlar ara-
sında bölücü terör örgütünün uluslarara-
sı alanda giderek artan faaliyetleri, paralel 
devlet yapılanmasıyla yürüttüğümüz mü-
cadele ve süregelen Ermeni iddiaları ön 
plana çıkmaktadır. Esasen bunların hepsi 
de, her geçen gün, birbiriyle ilişkili ve bir-
birini destekleyen unsurlara dönüşüyor. 
Türkiye’nin terör örgütlerine destek verdi-
ği, basın özgürlüğünde, demokrasimizde 
ve hukukun işleyişinde sorunlar bulundu-
ğu gibi menfur iddialar hep aynı çevreler 
tarafından ortaya atılıp işleniyor.

Paralel Yapının Tüm Faaliyetlerini 
Yakından Takip Etmelisiniz

Özellikle paralel devlet yapılanması, bu ko-
nuda diğerlerini de geride bırakan bir iha-
net çizgisine geldi. Bugün dünyada ülke-
miz aleyhinde çıkan haberlerin önemli bir 
bölümünün gerisinde, bu yapının ve onlar-
la irtibatlı kişilerin olduğunu biliyoruz. Bu 
vesileyle, Türkiye’nin paralel devlet yapı-
lanmasıyla yürüttüğü mücadele konusun-
daki kararlılığımızı sizlere bir kez daha be-
lirtmek istiyorum.

Milli Güvenlik Kurulu’muz tarafından da 
ülkemiz aleyhine çalışan bir terör örgütü 

olarak tescil edilip, faaliyetleri izlenen bu 
şer şebekesi konusunda en küçük bir mü-
samahamız yoktur. Siz kıymetli büyükelçi-
lerimizin görev yaptığı ülkelerde, bu yapı-
nın tüm faaliyetlerini yakından takip etti-
ğine, gerekli müdahalelere hızla ve eksik-
siz şekilde yerine getirdiğine inanıyorum. 
Bakanlığımızca yakından izlenen bu çalış-
malarınızda, Cumhurbaşkanı olarak şahsı-
mın da daima yanınızda olduğundan şüp-
heniz bulunmasın.

Tabii paralel devlet yapılanmasıyla mü-
cadele etmek kadar, onun sebep olduğu 
tahribatı tamir etmek de önemlidir. Şunu 
unutmayınız değerli arkadaşlar: Bu yapı-
nın kurduğu okullar, geliştirdiği ticari iliş-
kiler kendi malı değildir; bunların hepsi, 
bu ülkenin ve bu milletim imkânlarıyla te-
sis edilmiştir; ama zekâttır, ama sadakadır, 
ama yardımdır. Dolayısıyla bu değerlerin 
yok edilmesi yerine, asli sahibi olan ülke-
ye ve millete kazandırılması yönünde gay-
ret sarf etmeliyiz.

Okullar konusunda, Milli Eğitim 
Bakanlığı’mız bünyesinde kuruluş hazır-
lıkları başlatılan Maarif Vakfı’nın hayata 
geçmesi, arka arkaya yaşadığımız seçimler 
sebebiyle biraz gecikti. Farklı vakıflar da 
bu konuda hizmet vermeye hazır hale gel-
di, geliyor. Bunun için gerekli kanun sürat-
le yürürlüğe sokulmalıdır.

Hemen ardından da, Afrika, Balkanlar, 
Kafkasya başta olmak üzere paralel dev-
let yapılanması bünyesinde gözüken, ama 
aslında milletin malı olan okullara süratle 
sahip çıkılmalıdır. Gerekirse Maarif Vakfı 
aracılığıyla yeni okullar kurmak, diğer si-
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vil toplum örgütlerini teşvik etmek sure-
tiyle ortaya çıkan potansiyeli değerlendir-
me yoluna gitmeliyiz. Hükümetimizden ve 
Milli Eğitim Bakanlığımızdan, bu hususa 
önem ve öncelik vermesini özellikle istiyo-
rum. Gerekli düzenlemenin ardından, siz 
kıymetli büyükelçilerimizden de gayreti 
ve desteğiyle bu meselenin süratle çözüm 
yoluna gireceğini ümit ediyorum.

Ticari ilişkiler konusunda da aynı hassa-
siyeti sürdürmeliyiz. Ticaret müşavirlikle-
rimizi, DEİK, TOBB gibi resmi niteliği bu-
lunan kuruluşlarımızı daha etkin kullana-
rak, ticari alanda elde edilen kazanımla-
ra sahip çıkmalıyız. Bu ülkenin ve mille-
tin heba edilecek tek bir kaynağı, tek bir 
imkânı, tek bir değeri yoktur. Yapmamız 
gereken, bu potansiyeli paralel devlet yapı-
lanmasının tasallutundan kurtararak dev-
letimize ve milletimize tekrar kazandır-
maktır. Büyükelçiliklerimizin ve büyükel-
çilerimizin, ticari ilişkilerimiz konusuna 
da bu hassasiyetle yaklaşacaklarına inanı-
yorum.

Bir kez daha ifade ediyorum; buradaki ay-
rım son derece önemli. Paralel devlet ya-
pılanmasının üzerine tüm gücümüzle ve 
imkânlarımızla gideceğiz. Ama ortaya çık-
mış olan ve zaten milletin malı olan potan-
siyelin heba olmasına da izin vermeyece-
ğiz. Benim gözümde bu ikisini birlikte ba-
şaran büyükelçilerimiz, en başarılı büyü-
kelçilerimizdir.

Değerli arkadaşlar,

Türkiye’nin geçtiğimiz 13 yılda kat etti-
ği mesafenin dünyadaki yansımalarını en 
iyi bilen, gören, yaşayan kişiler sizlersiniz. 
Uluslararası düzeyde etkinliğimiz arttıkça, 
karşılaştığımız sorunların mahiyeti değiş-
mekte, cesameti artmaktadır. Bu durum, 
büyükelçilerimizin özellikle hem daha do-
nanımlı, hem dirayetli, hem de daha çalış-
kan olmasını zorunlu kılıyor.

2016’nın ilk günlerinde yaşananlar dahi, 
bu yıl da yoğun bir gündemle karşı karşı-
ya olacağımızı gösteriyor. Önümüzdeki dö-
nemde maruz kalacağımız sınamalar, en 
az geride bıraktığımız yılki kadar, belki on-
dan da zorlayıcı olacaktır. Aynı anda pek 
çok krizle mücadele etmek, bu kadar çok 
gelişmeyi takip etmek ve eşzamanlı olarak 
yapıcı adımlar atmak elbette kolay değil-
dir.

Ancak ben sizlere güveniyorum, sizlere 
inanıyorum. Dışişleri camiası olarak ser-
gilediğiniz yoğun mesaiyi ve özverili çalış-
maları memnuniyetle takip ediyorum. Bu 
yıl sizlerden daha büyük bir inanç ve özve-
riyle, daha kararlı, daha verimli, daha üret-
ken çalışmalar bekliyorum. İnşallah hep 
birlikte Türkiye’yi çok ileri noktalara taşı-
yacağız.

Bu duygularla, bir kez daha hepinize se-
lamlarımı sunuyor, konferansınızın başa-
rılı geçmesini diliyorum. Sağlıcakla kalın. 

 



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür

341

Sayın Komisyon Başkanı ve değerli üyeler, 
kıymetli misafirler, sizleri sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum. 

Şili’yi ziyaretim vesilesiyle Birleşmiş Mil-
letler Latin Amerika ve Karayipler Komis-
yonu, ECLAK’ı ziyaret etmekten ve sizler-
le bir arada olmaktan memnuniyet duyu-
yorum. 

ECLAK, kurulduğu 1948 yılından beri La-
tin Amerika’nın kalkınması konusunda ge-
liştirdiği kalkınma stratejileriyle, bölge-
nin sanayileşmesine ve büyümesine çok 
önemli katkılarda bulunmuştur. 

Türkiye, son 10 yıldır Latin Amerika ve Ka-
rayiplere yönelik kapsamlı bir açılım stra-
tejisi uyguluyor. Bölge ülkeleriyle ilişkile-

Sınırlarını Sermayeye Açan, 
Ancak Mağdur İnsanlara Kapatan 

Anlayışı Asla Kabul Edemeyiz

BM Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu Konferansı (ECLAC) 
Santiago,  Şili | 1 Şubat 2016 
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rimizi her alanda en yüksek seviyeye çı-
karmanın ve bölgesel örgütlerle kurum-
sal ilişkiler tesis etmenin çabası içindeyiz. 
Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi gene-
linde 2009 yılında 6 olan büyükelçilik sa-
yımız şu anda 13’e çıktı, bunu yeterli gör-
müyoruz, büyükelçiliklerimizi artırma-
ya devam edeceğiz. En son geçtiğimiz yıl 
Guatemala’ya büyükelçilik açtık, önümüz-
deki dönemde bölgede yeni temsilcilikler 
açılması gündemimizdedir.

Bölgeyle ticaret hacmimiz 2003 yılında 
yaklaşık 1,5 milyar dolar iken, bu rakam 
2014 yılında 9 milyar dolara çıkmak sure-
tiyle 6 kat artış gösterdi. Biz, bölgenin ve 
ülkemizin potansiyelini dikkate alarak, 
bu hacmin yeterli olmadığını düşünüyo-
ruz. Ekonomik ilişkilerimizin daha da ge-
liştirilmesi serbest ticaret anlaşmaları im-
zalamaktan geçiyor. Ülkemizin şu anda sa-
dece Şili’yle serbest ticaret anlaşması mev-
cut, bunu diğer ülkelerle de imzalamak su-
retiyle, bu süreci daha da hızlandırmak is-
tiyoruz. Bu anlaşmayı Ekvator, Meksika, 
Kolombiya ve diğer ülkelerle de imzalama-
nın gayreti içerisindeyiz. Bölgede Meksika 
ve Brezilya’yla stratejik ilişkiler ihdas et-
tik, bu ülkelerle ticaret hacmimizi milyar 
dolar seviyesinin üstüne taşıdık.

Yine açılım stratejimizin bir parçası ola-
rak ülkemiz, Amerikan Devletleri Örgütü, 
Karayip Devletleri Birliği, Pasifik İttifakı 
ve Orta Amerika Entegrasyon sistemi nez-
dinde gözlemci statüsüne sahiptir. Bunun 
yanı sıra, MERCOSUR ve ECLAC’la siya-
si istişare işbirliği mekanizmaları oluştur-
duk. 

Dünyanın en büyük 17. ekonomisi, G-20 
ve OECD üyesi olan Türkiye, demokratik 
özellikleri, nitelikli iş gücü, coğrafi konu-
mu, büyük iş pazarı ve gelişen altyapısıyla 
yükselen bir yıldız. Türkiye, geçen 10 yıl-
lık sürede yılda ortalama yüzde 5 büyüyen 
ekonomisiyle, çok büyük başarılara imza 
atmış bir ülkedir. Nitekim, dünyada eko-
nomik krizlerin olduğu 2015 yılında da 
yüzde 4,1 büyümeyi yakaladık. 

Ülkemizin ECLAC’a üyelik başvurusu, sek-
retaryaya iletilmiştir; az önce de Sayın Baş-
kanla bunun görüşmesini yaptık. Bu baş-
vurumuz Türkiye olarak, Latin Amerika ve 
Karayipler Bölgesiyle küresel sorunlar ko-
nusundaki işbirliğimizi derinleştirmek ar-
zumuzun bir ifadesidir. 

Güçlünün ‘Haklı’ Olduğu 
Dünyada Barış Olmaz

Sayın Başkan, değerli üyeler, 

Bölgelere göre zaman zaman bazı konular 
daha ön plana çıksa da, günümüzde tüm 
ülkelerin karşı karşıya olduğu çok önemli 
ortak meseleler bulunuyor. Bu sınamala-
rın bir kısmı, dünyada soğuk savaşın sona 
ermesinden sonra başlayan dönüşüm süre-
cinin henüz tamamlanmamış olmasından, 
bir kısmı da, ekonomik ağırlık merkezinin 
Asya Pasifik Bölgesine kayması nedeniyle 
dengelerin henüz oturmamış olmasından 
kaynaklanıyor. Ayrıca, ekonomik belir-
sizlikler, gelir dengesizlikleri, yoksulluk, 
çevre sorunları, genç işsizliği, salgın has-
talıklar, sosyal dışlanma da önümüzdeki 
diğer sorunlar arasında yer alıyor. Ayrıca, 
artan düzensiz göç, terörizm, ırkçılık ve 
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yabancı düşmanlığı gibi başka sorunların 
da tetikleyicisi olmaktadır. Hiçbir ülke, bu 
sorunlar karşısında “Bana dokunmayan 
bir yıl yaşasın anlayışıyla” hareket edemez, 
bunlara kayıtsız kalamaz. Bu sınamalara 
karşı bölgesel ve uluslararası kuruluşların 
çalışmalarına katkıda bulunmak, çözüm 
yolları aramak, her ülkenin ahlaki ve vic-
dani sorumluluğudur. 

Türkiye’nin bulunduğu coğrafya, bu so-
runların ve yol açtığı trajedilerin en yakın-
dan hissedildiği yerdir. Yani biz, şu anda 
damdan düşmüş vaziyetteyiz, neyin ne 
olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu, tribün-
den maç izlemeye benzemez, bu işin için-
de yaşamayı gerektirir. Biz, şu anda bunu 
yaşıyoruz. Uluslararası toplumun sorum-
luluk sahibi bir üyesi olarak Türkiye, bir 
yandan bu sınamalarla mücadele ederken, 
diğer yandan da ortaya çıkan olumsuz so-
nuçları gidermek için çaba gösteriyor. Va-
tandaşlarının haklı demokratik taleplerini 
görmezden gelen baskı rejimler, sadece 
bölgemizde değil, tüm dünyada istikrarı 
tehdit ediyor. Yani güçlü olanın “Ben hak-
lıyım” dediği bir dünya, barışı isteyenlerin 
dünyası olamaz. Tam aksine, haklı olanın 
güçlü olduğu bir dünya bizim dünyamız-
dır. Biz, bunun mücadelesini veriyoruz. 
Dünyanın bu coğrafyasına uzak, ama insa-
ni etkileri bakımından herkese çok yakın 
olan Suriye’de krizinin trajik sonuçları her 
geçen gün daha da ağırlaşıyor. 

Şam yönetimi, 2011 yılı Mart ayından beri 
kendi halkına terör ve şiddet uyguluyor. 
Suriye’de ölen insanların sayısı ne kadar? 
400 bin. Bunlar nasıl öldürüldü? Konvan-
siyonel silahlarla, bunların içinde 1500-

2000’i de kimyasal silahlarla öldürüldü. 
Dünya, kimyasal silahlarla öldürülenleri 
dikkate alıyor, ama konvansiyonel silahlar-
la öldürülenleri dikkate almıyor. Sonucun-
da ölümler yaşanmıştır, hangi silahla olur-
sa olsun bunların hepsi insanlık suçu işle-
miştir. 

Türkiye olarak Şam yönetimini, halkın de-
mokratik taleplerine kulak vermesi ve ge-
rekli reformları yapması için defalarca geç-
mişte uyardık. Ancak, Esad rejimi bu uya-
rılarımızı dinlemediği gibi, sivil halka kar-
şı varil bombaları, balistik füzeler ve kim-
yasal silahlarla başlattığı savaşın şiddeti-
ni artırarak sürdürüyor. Şimdi yanında bir 
kim var? Rusya var, İran var. Birlikte sava-
şı yürütüyorlar, bu insanları öldürüyorlar. 

2.5 Milyon Suriyeli Kardeşimize 9 
Milyar Dolar Harcadık

Suriye’deki insani kriz, beraberinde cid-
di bir sığınmacı akını getirmiştir. Burada, 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Ko-
miserliğinin verilerine göre, dünyada en 
çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkenin 
Cumhurbaşkanı olarak konuşuyorum. La-
tin Amerika ve Karayipler coğrafyasının, 
bu kritik çözümü konusunda uluslararası 
alanda yapabileceği önemli katkılar oldu-
ğuna inanıyorum. Sığınmacı krizi bugün 
bölgesel gibi gözükse de, aslında küresel 
bir sorundur. Dün olayları dışarıdan sey-
reden Avrupa ülkeleri, bugün sığınmacı 
krizini kendi içlerinde en derin şekilde ya-
şıyorlar. Şimdi bağırmaya başladılar, “Bize 
gelmesin” diyorlar. Peki, 2,5 milyon insa-
nın ülkesine sığındığı Türkiye ne yapacak? 
Bize, kimseden maddi herhangi bir destek 
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de gelmiyor. Türkiye’ye şu ana kadar dışa-
rıdan gelen destek 420 milyon dolardır, 
yaptığımız harcama 9 milyar doları aşmış-
tır. Şunu açıkca söylüyorum, Türkiye’nin 
yardım beklentisi de yoktur. 

Türkiye kapılarını kimseye kapamadı, ge-
len kim olursa olsun, ırkı, dini, dili, bun-
lara bakmadan kapısını açtı. Niye? Çünkü 
gelenler insandı ve bu insanlar 7’den 70’e 
ölümden ve bombalardan kaçıyordu. Bom-
balardan kaçan insanlara kapımızı kapaya-
mazdık, açtık.  Bir taraftan çadır kentleri, 
diğer taraftan konteyner kentleri kurduk. 
Kızılay’ımızla, AFAD’ımızla sığınmacıların 
yardımlarına koştuk. Suriyeli kardeşleri-
mizin eğitimine, sağlık koşullarına, giyimi-
ne kuşamına ve her şeyine gerekli desteği 
verdik. Bu bakımdan, yaşanan krizin çözü-
müne katkıda bulunmak tüm insanlığın 
ortak görevidir. 

Küresel düzeyde kalkınmanın yolu, barış 
ve istikrarın dünyada hakim olmasından 
geçiyor. Uluslararası toplum, bu insani kri-
ze çözüm bulamazsa, küresel kalkınma ça-
balarının meşruiyeti vicdanlar tarafından 
sorgulanmaya başlayacaktır. Bugün bize, 
yarın bir başkasına. Bir tarafta masum in-
sanlar kitleler halinde öldürülürken, diğer 
tarafta ekonomik gelişmelerden söz edil-
mesi sürdürülür bir durum değildir. 

Sınırları sermaye, mal ve enerji akımlarına 
açan, ancak hayatlarını kurtarmak için ge-
len insanlara kapatan bir anlayışı asla ka-
bul edemeyiz. İşte bu yüzden, geçtiğimiz 
yıl sığınmacı krizini Dönem Başkanı oldu-
ğumuz G-20’nin gündeminde yer alması-
na özel önem verdik. Mevcut resim, küre-

sel sınamalara karşı, küresel çözümler ge-
tirilmesi ilkesinin doğruluğunu bizlere bir 
kez daha gösteriyor. Nitekim alınan güven-
lik önlemleri, kapatılan kapılar, sığınmacı 
ve göç akımlarını engellemeye yetmiyor. 
Almanya bizden daha mı fakir? Fransa biz-
den daha mı fakir? Hollanda, Belçika, biz-
den daha mı fakir? Ama, bunlar kapılarını 
kapatıyor, biz ise tam aksine kapımızı açı-
yoruz. Niye? Gökten yağdırılan bombalar-
dan kaçan insanlara karşı bizim başka ya-
pacak hiçbir şeyimiz yok, biz kapılarımızı 
da açtık, gönlümüzü de açtık. Suriyeli kar-
deşlerimizi şu anda misafir ediyoruz. İn-
sanların canları pahasına çıktıkları yolcu-
luklar, içinde bulundukları durumun va-
hametini açıkça gösteriyor. 

Suriye’de Güvenli Bölge 
Oluşturup Şehir Kurmayı 
Önerdim, Ancak Dönüş Olmadı

Geçen yıl, Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Komisyonu Başkanı Guterres misafiri-
mizdi, kamp ziyaretinde bulundu. O gün, 
kampta kalan sığınmacı kardeşlerime hi-
taben yaptığı konuşmada, “Dünyanın hiç-
bir yerinde bu kadar mükemmel bir kamp 
görmedim” dedi. Keşke gücümüz yetse de, 
bütün kampları konteyner kamp haline 
dönüştürsek. 

Bunları yapmanın ötesinde G-20 Toplan-
tısında Sayın Obama, Sayın Putin ve diğer 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin liderleriy-
le konuştum.  Hepsine de şunu teklif ettim: 

“Suriye topraklarının kuzeyinde bir şe-
hir kuralım. Biz, inşaatta mahir bir ülke-
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yiz ve donörler oluşsun, verilecek destek-
le oralarda konutlar inşa edelim. Gerek 
Suriye’den çıkacak olan mültecilere, gerek-
se Türkiye’deki mültecilere oralarda konut-
lar yapalım. Ama, bunun için iki şey çok 
önemli. Bir; terörden arındırılmış bölge ki, 
bu var. İki; uçuşa yasak bölge ilanı lazım.”

Ne yapacağımızı sordular. Dedim ki, “Alt-
yapı, okul, hastaneler yapacağız. Onlara 
orada iş imkânları vereceğiz. Bu insanlar, o 
zaman çok daha huzurlu olacaklardır.”  Li-
derlerin hepsi de, “Çok güzel” dediler, ama 
hâlâ cevap bekliyoruz. Şu projeyi biz, en 
fazla 1.5 yılda hayata geçiririz. 

Uluslararası toplum, sadece kendini kurta-
racak güvenlik önlemleri ve geçici acil du-
rum yardımlarıyla yetinemez. Güçlü bir iş-
birliği içinde, sorumluluk ve yük paylaşı-
mı ilkesiyle hareket edilerek, gerçekçi çö-
zümler üretilmelidir. Bugün Suriye’de yer-
lerinden edilmiş, ülke nüfusunun yarısına 
denk gelen 12 milyon insan mevcut. Bun-
lardan 5 milyonu ülke dışına çıkmıştır. 
Bu sığınmacıların yarısı bizde, diğer kıs-
mıda Ürdün, Lübnan ve Irak’ta bulunu-
yor. Irak’ta devam eden istikrarsızlık sebe-
biyle, bu ülkeden de gelip ülkemizde ha-
yatlarını sürdürenler var, bunlar da yakla-
şık 300 bin kişi. Bu kardeşlerimize de her 
türlü imkânı hazırladık; bu Ezidi’dir, bu 
Hristayan’dır, bu Müslüman’dır demedik. 
Hepsine kucağımızı açtık.  Sadece insan 
noktasında hareket ettik. 

Düzensiz göç hareketleri çok ciddi çalış-
malar gerektiriyor, işte bu çalışmaların şu 
anda içindeyiz. Sadece 2015 yılında, de-
nizlerde boğulmaktan kurtarıp ülkemi-

ze getirdiğimiz sığınmacı sayısı ne biliyor 
musunuz? Yaklaşık 90 bin. Sahil Güvenlik 
botlarımızla, bu kardeşlerimizi denizler-
den kurtardık ve sonra da ülkelerine gön-
derdik. Ama birileri de, maalesef botları 
delmek suretiyle onları ölüme terk ediyor. 
Uluslararası toplumdan beklentimiz, sı-
ğınmacılar konusundaki çabalarımıza des-
tek vermeleri ve yük paylaşımı konusunda 
samimi bir tutum ortaya koymalarıdır. Av-
rupa Birliği’yle bu çerçevede bir anlaşma-
ya vardık, ama henüz bunun somut netice-
lerini almış değiliz. 

Esasen Suriye kaynaklı sığınmacı krizi 
buzdağının sadece görünen yüzüdür. Af-
rika, Aden Körfezi ve Doğu Avrupa’da ya-
şanan göç ve sığınmacı akımları, yaşanan 
sorunu her geçen gün daha da ağırlaştıra-
cak bir potansiyele sahiptir. Kimi ülkeler-
de sığınmacılara yönelik dışlayıcı, kapı-
ları kapatan tavırların ardında, din ve et-
nik ve farklılıkları önceleyen yaklaşımla-
rın yer aldığını görüyoruz. Hem terörü bir 
dinle eşleştirmek, hem de terör ve baskı-
dan özgürlüğe kaçan insanları inançları ve 
kökenleri nedeniyle dışlamak, sadece te-
rör örgütlerinin ve marjinal grupların işi-
ne yarar. Bu konuda herkesi dikkatli olma-
ya, özenli davranmaya çağırıyoruz. 

Milli Gelire Göre Türkiye Dünyada 
En Fazla Yardım Yapan Ülke

Türkiye, insani yardımlar konusunda güç-
lü bir geleneğe sahip bir ülkedir. Tarih bo-
yunca, ulaşabildiğimiz her yerde ihtiyaç 
duyan, talep eden, mağdur olan herkese 
yardım ettik, üstelik bu yardımları inanç, 
köken veya başka herhangi bir farklılık gö-
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zetmeden tamamen insani duygularla ger-
çekleştirdik. Bugün de aynı hassasiyetin 
içerisinde, dünyanın dört bir yanında insa-
ni yardım faaliyetleri yürütüyoruz. Dünya-
daki insani yardımlarda üç ülke ilk sıraları 
paylaşıyor. Kim biliyor musunuz? Ameri-
ka, İngiltere, Türkiye. Eğer bunu milli geli-
re oranla ifade edersek, Türkiye insanı yar-
dımlarda dünyada birincisi. 2014 yılı sonu 
itibariyle yaptığımız insanı yardım tutarı 
4,5 milyar dolardır. Suriyeli kardeşlerimize 
yaptığımız harcama ise bunun dışındadır.

23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da, 
Birleşmiş Dünya İnsani Zirvesi’ne ev sa-
hipliği yapıyoruz. Bugün Sayın Başkan-
la da bunu konuştuk; zirve için ülkemi-
zin tercih edilmesi, yürüttüğümüz insani 
yardım çalışmalarının dünya çapında ka-
bul görmüş olmasının bir sonucudur. Sa-
yın Başkan Michelle de, İstanbul’da olaca-
ğına dair sözünü verdi, bizimle beraber o 
atmosferi paylaşacaklar. Zirvede devlet ve 
hükümet başkanları, bunun yanında sivil 
toplum, özel sektör, akademik camia, ba-
sın, gençlik temsilcileriyle biraraya gele-
rek, insani yardım sistemindeki reform 
arayışlarına cevaplar bulmaya çalışacağız. 
Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, gele-
cekte de insani ve ahlaki sorumlulukları-
nın bilinciyle ihtiyaç sahiplerine yardım 
elini uzatmaya devam edecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, 

Küresel barış ve istikrarın sağlanmasının 
önündeki en büyük sorunlardan biri de te-
rörizmdir. Türkiye olarak, bu sorunun ne 
olduğunu, bir ülkeye ve insanlığa ne gibi be-
deller ödetebileceğini yakından biliyoruz. 

Terör konusunda yaklaşık 35 yıllık bir tec-
rübeye sahibiz, bu işi iyi biliriz. Terörizmle 
mücadelenin, ancak uluslararası düzeyde 
samimi bir işbirliği ve dayanışmayla başa-
rıya ulaşabileceğine inanıyoruz. “Başının 
çaresine baksın” dersek bu ahlaki olmaz. 

Terörle mücadeleye yönelik uluslarara-
sı işbirliği bağlamında, bugüne kadar 
üzerimize düşenleri biz yaptık, bundan 
sonra da yapmaya devam edeceğiz. Fa-
kat Avrupa’nın bir ülkesinde, bir terör 
eylemi olduğu zaman dünya ayağa kal-
kıyor da; Türkiye’nin bir Ankara’sında, 
İstanbul’unda, Gaziantep’inde, Suruç’unda 
olduğu zaman dünya niye seyrediyor? 
Bunların da cevabını bulmak gerekir. Nite-
kim ülkemiz, Terörle Mücadele Küresel Fo-
rumunun kuruluşundan beri ABD ile bir-
likte Eşbaşkanlığını yürütüyor. 

Terör Örgütleriyle Ayrım 
Yapmadan Mücadele Edilmesidir

Terörle mücadele konusunda en önemli 
ilkelerden biri de, terör örgütleriyle ayrım 
yapmadan mücadele edilmesidir. Terör ör-
gütünün bir tanesini iyi, diğeri kötü diye-
mezsiniz. DEAŞ bir terör örgütüdür. Peki, 
DEAŞ’le mücadelede, A örgütü DEAŞ’le 
mücadele ediyor, iyidir; B örgütü farklı 
gayretlerin içerisinde, iyi değildir. Olmaz 
ya, o da terör örgütüdür. Bunların hiçbiri-
sini birbirinden ayırt edemezsiniz. Örne-
ğin ABD ve Avrupa, PKK’yı terör örgütü 
ilan etmiştir. Bakıyorsunuz, PKK birlikte 
hareket eden PYD’ye  “DEAŞ’le mücade-
le ediyor” diye silah veriliyor. İsim olarak 
söylüyorum; PKK, PYD, YPG, DHKP-C gibi 
terör örgütleriyle aynı şekilde mücadele 
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ediyoruz, aynı tutumu ve kararlılığı tüm 
ülkelerden de bekliyoruz. Çünkü terörün 
dini, milliyeti, ırkı yoktur, olamaz. 

Bir; İslam barış dinidir. İslam dinini terö-
rizmle ilişkili hale getirenler, varlıklarını 
inanç istismarına borçlu olan terör örgüt-
lerine en büyük desteği ve cesareti verdik-
lerini bilmelidirler. Şunu çok açık, net söy-
lüyorum: İslam, slm kelimesinden, yani 
barış kelimesinden türemiştir ve asla İs-
lam teröre müsaade etmez, bunu bir defa 
bilmemiz lazım. 

İki; İslam’ı terörle yan yana, kimse zikre-
demez. 

Üç; DEAŞ bir terör örgütüdür ve DEAŞ’in 
de yakından uzaktan İslam’la alakası yok-
tur. Tam aksine DEAŞ, şu andaki yaptıkla-
rıyla İslam’a zarar vermektedir, bir İslam 
düşmanı örgüttür. 

G-20’de de bunları söyledim, burada da 
söylüyorum; terörü belirli bir dine mensup 
kişiler veya belirli etnik grubun üyeleriyle 
bağdaştırma yaklaşımı, yabancı düşmanlı-
ğı ve ırkçılık gibi insanlık tarihinin yüzka-
rası akımların güçlenmesine de zemin ha-
zırlıyor. Tüm ülkelerin bu çerçevede daha 
yakın işbirliği içinde olmaları şarttır. Baş-
bakanlığım döneminde, 2005 yılında, İs-
panyol mevkidaşım Sayın Zapatero ile 
oturduk baş başa konuştuk ve Medeniyet-
ler İttifakı Girişimini o zaman başlatmış-
tık. Bugün, Birleşmiş Milletler çatısı altın-
da faaliyet gösteren Medeniyetler İttifakı 
Dostları Grubu 118 ülkeyi buldu. Ulusla-
rarası kuruluş olarak da 26 örgüt, bu plat-
formun çatısı altında bulunuyor.

Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler içinde 
Finlandiya ile birlikte başlattığı ve Dost-
lar Grubunun Eşbaşkanlığını yaptığı Barış 
İçin Arabuluculuk Girişimi de önemli bir 
çalışma olarak devam ediyor. 

Dünyada barış ve istikrarın sağlanması 
için gösterdiğimiz çabaları artırarak sür-
dürme kararındayız. 

Ben bu düşüncelerle, bir kez daha samimi 
ev sahipliğiniz için sizlere ve sizlerin nez-
dinde tüm Şili halkına şükranlarımı sunu-
yorum, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. 

Evet, son ifadem de, sizlere gracias diyo-
rum.  
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Saygıdeğer dostlar, turizm sektörünün çok 
değerli yöneticileri, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya 
Turizm Forumu’nun ülkemiz, bölgemiz ve 
tüm turizm sektörümüz açısından hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Bugün burada, medeniyetlerin beşiği, kı-
taların kavşak noktası İstanbul’da, turizm 
alanında dünyanın önde gelen kuruluşla-

rının yöneticilerini ve temsilcilerini misa-
fir ediyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 
katılımlarıyla forumu şereflendiren tüm 
misafirlerimize İstanbul’a ve Türkiye’ye 
hoşgeldiniz diyorum. 

Gerek katılımcı profili, gerekse gündemi 
itibariyle, forumun turizm sektörü açısın-
dan küresel ölçekte meselelerin ele alındı-
ğı, yeni işbirliği alanlarının keşfedildiği bir 
platform olduğunu görüyorum. Bu önem-

Tüm Ülkeler Teröre Karşı İlkeli 
Bir Duruş Sergilemelidir

Dünya Turizm Forumu | İstanbul | 6 Şubat 2015 
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li buluşmayı tertip eden Genç Turizmciler 
Derneği’ne, programın düzenlenmesinde 
emeği geçen tüm bakanlıklarımıza, beledi-
yelerimize, kurum ve kuruluşlarımıza te-
şekkür ediyorum.

2008 yılından bu yana genç girişimcileri-
mizi aynı çatı altında toplayarak, turizm 
sektörümüze farklı bir dinamizm kazandı-
ran Genç Turizmciler Derneği’ne çalışma-
larında başarılar diliyorum. 

İki gün boyunca gerçekleştirilen istişare-
lerin, sektörün bugünü ve geleceğine dair 
ortaya konulan görüşlerin, ülkemizin ta-
nıtımında, Türkiye turizminin yeni ufuk-
lar kazanılmasına çok çok büyük katkı-
lar sağlayacağına inanıyorum. Bu vesiley-
le ülkemiz için büyük bir iftihar kaynağı 
olan bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. 
İstanbul’un uluslararası kongre, fuar, zir-
ve ve sempozyum gibi küresel ölçekteki et-
kinlikler bakımından, dünyanın en gözde 
merkezlerinden biri haline geldiğini görü-
yoruz. İstanbul, gayretlerimiz neticesinde, 
hamdolsun bugün kültür ve kongre turiz-
mi açısından Barselona, Viyana, Washing-
ton, Paris, Londra, Roma gibi destinasyon-
larla rekabet ediyor. 

İnşallah 2016 yılında İstanbul’un, bu özel-
liğini daha da perçinleyerek iki tarihi zir-
veye, hatta üç tarihi zirveye ev sahipliği ya-
pacağız, dünya liderlerini burada birara-
ya getireceğiz. İlk olarak 14-16 Nisan ta-
rihlerinde, İslam İşbirliği Teşkilatı 13. İs-
lam Liderler Zirvesi’ne, 25-26 Mayıs tarih-
lerinde, ilk defa düzenlenecek Dünya İn-
sani Zirvesi’ne İstanbul’da ev sahipliği ya-
pacağız. Ardından da Ekim ayında, Dünya 

Enerji Kongresine yine İstanbul’da ev sa-
hipliği yapacağız. 

Esasında uluslararası toplantıların en üst 
standartlarda icra edilmesi noktasında İs-
tanbul bildiğiniz gibi tek ilimiz değil, artık 
bunu yaygınlaştırıyoruz. Geçmişte Antal-
ya sadece güneş, kum, deniz, bununla ilgi-
li turisti çekerdi, ama biz bunu değiştirdik. 
Şimdi artık son 12-13 yıldır olay değişmiş-
tir. Bildiğiniz gibi, 15-16 Kasım 2015 ta-
rihlerinde yapılan G-20 Liderler Zirvesiy-
le Antalya bu konuda kendini ispat etmiş-
tir. Antalya Zirvesi öncesinde, içeriğini ve 
organizasyonunu tamamen ülkemizin yü-
rüttüğü yaklaşık 60 hazırlık toplantısı dü-
zenlendi. G-20 öncesi yapılan bu organi-
zasyonlara 15 bin delege katıldı. Antalya 
Liderler Zirvesine ise 10 bin katılımcı işti-
rak etti. Zirve öncesindeki en önemli top-
lantılarından birisi de, 29-30 Eylül tarihle-
rinde yine bu şehirde yapılan G-20 Turizm 
Bakanları toplantısı olmuştur. 

Antalya, bu gurur tablosuna 77 gün son-
ra, yani 23 Nisan tarihinde açılacak olan 
Expo-2016 ile inşallah yeni bir sayfa ekle-
yecektir. Expo-2016’nın bir başka özelliği 
var, yani geçici değil. Orası, dünya ülkele-
rinin hepsinin bahçelerinin bulunacağı bir 
botanik fuarıdır. Expo-2016, ülkemiz açı-
sından çok önemli bir fuardır. 2 hafta önce 
gittim, gezdim ve hazırlık çalışmaları ye-
rinde gördüm. Bu fuar sayesinde, 1 milyon 
150 bin metrekarelik bir fuar alanına sa-
hip olacığız. Sizler de artık Antalya’ya git-
tiğinizde, sadece alışılmış yerleri değil, bu 
botanik fuarını gezmek suretiyle envai çe-
şit bitki ve ağacı göreceksiniz. 



Yeni Türkiye Vizyonu | Dünya 5’ten Büyüktür

351

Turizmcilerin de Katkılarıyla 
Üstlendiğimiz Her 
Organizasyondan Alnımızın 
Akıyla Çıktık

Burada büyük bir memnuniyetimi ifade 
etmek istiyorum; en son G-20 Liderler Zir-
vesinde olduğu gibi, bugüne kadar üstlen-
diğimiz her organizasyondan alnımızın 
akıyla çıkmayı başardık. Bütün misafirle-
rimizin ülkemizden memnun ayrılmaları-
nı sağladık. Bizim bu süreçteki en büyük 
güvencemiz, en büyük destekçilerimiz ise 
turizmcilerimiz oldu, sizler oldunuz. İşte 
bugün burada olduğu gibi, hizmette kali-
teden taviz vermeyen, işini severek ve iti-
nayla yapan cesur müteşebbislerimiz tüm 
Türkiye’nin göğsünü kabarttı.

Dünyanın tamamına yakınını dolaşmış bir 
lider olarak, her yerde turizm sektörünün 
ne durumda olduğunu biliyorum. İşte en 
son Şili, Peru, Ekvator ve Senegal’den gel-
dim dün. Oralardaki turizmi de gördüm. 
Dedikleri ne biliyor musunuz? Siz, turizm-
de çok çok ilerisiniz. Sizden alacağımız çok 
şeyler var. Öyleyse biz, bu aksiyonumuzu, 
bu aktivitemizi daha da artırarak devam 
ettirmek ve sürekli işbirliği halinde olma-
lıyız. Onlara birçok şeyleri aktarabilmeli-
yiz, belki oralarda dahi yatırımlara girebi-
lecek güce, imkâna da ulaşmalıyız diye dü-
şünüyorum. İnşallah sizlerin gayretleriyle, 
hem bu iki tarihi zirveyi, hem de Botanik 
Expo’yu insanımızın misafirperverliğine, 
Türkiye’nin birikimine ve güzelliğine ya-
raşır şekilde gerçekleştireceğimize inanı-
yorum. 

Tabii turizmin en önemli yanlarından bir 
tanesi nedir? Halkların birbirleriyle olan 
iletişimidir. Halkların iletişimi, dünya barı-
şının temel taşını oluşturmaktadır diye dü-
şünüyorum. Az önce, Sayın Başkanı’nın da 
Yunus’un diliyle söylediği gibi; gelin tanış 
olalım. Nasıl tanış olacağız? Gideceğiz, ge-
leceğiz, oturacağız, konuşacağız, yiyeceğiz, 
beraber yolculuk edeceğiz ve tanış olacağız. 

Sevgili dostlarım, 

Dünya Turizm Forumu, zamanlaması iti-
bariyle gerçekten çok kritik bir dönemde 
gerçekleşiyor. Sizlerin de çok yakından ta-
kip ettiği üzere, ülkemizin de içinde yer al-
dığı coğrafya, ancak 100 yılda bir rastlana-
bilecek tarihi nitelikte hadiselerin yaşan-
dığı sancılı bir süreçten geçiyor. Güneyi-
mizde Suriye, Irak ve Yemen, kuzeyimiz-
de Ukrayna, batımızda Yunanistan ekono-
mik, siyasi ve sosyal krizlerle başa çıkma-
ya çalışıyor. Aynı şekilde, başta vatandaşla-
rımızın yoğun yaşadığı ülkeler olmak üze-
re, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde ya-
bancı düşmanlığı gibi toplumsal hastalık-
ların arttığını görüyoruz. 

Türkiye, coğrafi konumu, tarihi, kültürel 
ve beşeri bağları dolayısıyla bu krizleri ilk 
hisseden ülkelerden biridir. Bu kriz bölge-
lerinde yaşanan sıkıntılar, kuşkusuz sadece 
Türkiye’yi değil, komşu ülkeleri ve Avrupa 
dahil olmak üzere neredeyse tüm dünyayı 
etkiliyor. Mülteci ve göç sorunu, DEAŞ gibi 
terör örgütlerinin kanlı eylemleri, artan 
ırkçılık, İslamofobi, farklı toplum kesimle-
ri arasında yaşanan gerilimler bu krizlerin 
yansımalarından birkaçıdır. Hemen her-
kesin yüzleşmek zorunda kaldığı bu me-
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seleler, küreselleşen dünyada, imkânlarla 
beraber sorunların da küreselleştiğinin en 
somut örneklerini oluşturuyor. Nasıl me-
safeler, yeni iletişim ve ulaşım teknolojile-
ri karşısında anlamını kaybetmişse, krizler 
konusunda da koruyucu fonksiyonlarını 
yitirmişlerdir. Nitekim, son dönemde ya-
şadığımız kimi acı tecrübeler, bu hakikati 
bir kez daha neredeyse açık bir şekilde gös-
termiştir. 

Türkiye’nin 5 yıldır sabırla, büyük bir 
metanetle mücadele ettiği mülteci krizi, 
Avrupa’ya ulaştığında bir anda ne oldu? 
Paniğe kapıldılar, bir panik havası esme-
ye başladı. Suriye ve Irak’ı kana bulayan 
DEAŞ terör örgütü, insanlık dışı saldırıla-
rını Tunus’tan Mısır’a, Paris’ten Amerika 
Birleşik Devletleri’ne kadar dünyanın bir-
çok ülkesine yaymıştır. 

Maalesef kimi Batılı ülkeler, son derece 
yanlış bir şekilde, terör örgütlerine karşı 
tavırlarını, onların söylemlerine ve ideolo-
jilerine bakarak belirliyor veya açıklıyor-
lar. Bu ikircikli tavrı, çeşitli terör örgütle-
riyle uzun yıllardır sürdürdüğümüz mü-
cadelemizde birçok kez gördük, yaşadık, 
tecrübe ettik. Sadece PKK ile olan müca-
delemiz 35 yıldır devam ediyor. Ama biz, 
hiçbir zaman ağlamadık, bağırıp çağırma-
dık ve mücadelemizi sabırla kendi içimiz-
de verdik, hala da vermeye devam ediyo-
ruz. Terör örgütünün elebaşları, elleri ma-
sum kanına bulaşmış caniler, kırmızı bül-
tenle aranan suçlular, çeşitli kılıflar altın-
da yıllarca Batı ülkelerinde serbestçe do-
laştılar. Avrupa’da bazı ülkeler, en önde ge-
len işadamlarımızdan birinin katilini yıl-
larca saklanıyor. 

Terör Örgütleri, Batı’dan Aldığı 
Silahları Bize Sıkıyor

Türkiye’nin haklı talepleri, ne yazık ki bü-
yük bir suskunlukla geçirildi. Bugün aynı 
tavrın, maalesef Suriye ve Irak’taki terör 
yapılarına karşı da sergilendiğine şahit olu-
yoruz. Kandil’den yönetilen PYD, YPG’nin 
bölgede yaptığı etnik temizlik faaliyetleri, 
terör eylemleri, mevcut rejimle olan işbirli-
ği adeta görmezden gelinerek bu örgüt hi-
maye ediliyor, destekleniyor. Örgütün elin-
de hangi silahları görüyoruz? Batının si-
lahlarını görüyoruz. Terör örgütüne kar-
şı savaştığını söyleyenlerin silahlarını da, 
örgütün elinde görüyoruz. Ülkemizde ya-
pılan son operasyonlarda ele geçirilen si-
lahlara baktığımızda, bu silahların Batının 
ürettiği silahlar olduğunu görüyoruz.

Bu terör örgütünün, zorla ele geçirdiği böl-
gelerdeki baskıcı, faşist ve ırkçı uygulama-
ları müsamaha ile karşılanarak, DEAŞ’a 
karşı muteber bir partner gibi gösteril-
meye çalışılıyor. Batılı dostlarımıza, “Bu 
silahları vermeyin, bakın bunlar terörist 
örgüttür” dediğimiz zaman bize kulak tıka-
yanlar, şimdi neticeyi görüyorlar. Değişen 
bir şey var mı? Yok, durum yine aynı. 

Şunu burada tekrar altını çizerek ifade et-
mek isterim, kendilerine söylediğim için 
rahatım: PYD, YPG terör örgütünün asıl 
hedefi; DEAŞ’ten ziyade kendisi gibi dü-
şünmeyen, kendisine tabi olmayan herkes-
tir, bölge halkıdır, özellikle de orada yaşa-
yan Kürt kardeşlerimizdir. Bunların, Kürt 
kardeşlerimize öncülük etmek gibi bir der-
di yoktur, tam aksine bunlar Kürt kardeşle-
rimizin başına beladır.
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Örgütün tabanı, bölgede yaşayan Kürt nü-
fusunun 10’da biri dahi değildir. Bu örgüt-
ten farklı düşünen Suriyeli Kürt kardeş-
lerimiz, bunun bedelini tehcirle, şiddetle, 
baskıyla ödemektedir. 

Benim Esad’la münasebetlerimizin iyi ol-
duğu dönemde, orada yaşayan Kürt kar-
deşlerimize pasaport dahi vermiyorlardı, 
kimlik vermiyorlardı. Ben, o zaman Esad’a 
diyordum ki, “Kürtler bu ülkede yaşıyor, 
bunlar senin vatandaşın değil mi? Bunla-
ra kimlik versene, bunlara pasaport ver-
sene.” Bunu o kadar dillendirdiğim için, 
vatandaşlık verilme noktasına gelinmişti, 
sonra bu olaylar cerayan etti. Ama  benim 
Kobani’de yaşayan Kürt kardeşim, bunla-
rın hala farkında değil.

Bizim PYD’ye karşı olan duruşumuz, aynı za-
manda bölgedeki Kürt nüfusunun da hissi-
yatıdır. Bugüne kadar terör örgütleri arasın-
da hiçbir ayrım yapmadan, birini diğerine 
tercih etmeden, ideolojisine, kimliğine bak-
madan hepsiyle de kararlı bir şekilde müca-
dele ettik, etmeyi sürdüreceğiz. Zira biz, te-
rör ateşinin belli sınırların içinde kalmaya-
cağını, bu ateşin büyüyüp tüm dünyayı teh-
dit eder hale geleceğini yakından biliyoruz. 

Şiddetin bu kadar yaygınlaştığı, terör ör-
gütlerinin bu kadar taraftar, bu kadar sem-
patizan bulduğu bir ortamda, dünyanın 
hiçbir ülkesi güvenli olamaz, olamayacak-
tır. Her gün yüzlerce masum insanın kat-
ledilmesine seyirci kalınırken, insanlar aç-
lıkla terbiye edilmeye çalışılırken, çocuk-
lar yaprak yiyerek, hatta ağaçların kabuk-
larını yiyerek hayatta kalma mücadelesi 
verirken kimse yatağında rahat uyuyamaz. 

Kendi güvenliğimizin, öncelikle Suriye’nin, 
Irak’ın, Kuzey Afrika’nın, Afganistan’ın, 
Balkanlar’ın, Kafkasya’nın, Karadeniz’in 
güvenliğini geçtiğini unutmamalıyız. Bu 
noktada artık, tüm ülkelerin öncelikle eli-
ni vicdanına koyması, terör karşısında il-
keli, tutarlı ve net bir tavır takınması gere-
kiyor. 

Son 13 Yılda Turizmde Rekorlar 
Kırdık

Değerli misafirler, 

Türkiye etrafını saran ateş çemberine, 
dünyada yaşanan krizlere rağmen istikrar-
lı ve kendinden emin bir şekilde yoluna 
devam etmektedir. Ülkemizin son 13 yılı, 
her alanda olduğu gibi, turizm sektöründe 
de rekorların kırıldığı bir dönem olmuştur. 
Bir zamanlar sıkça kullanılan “Bacasız sa-
nayi tanımlaması” ilk defa bizim dönemi-
mizde eteğe kemiğe bürünmüş, turizm bu-
gün Türkiye’nin lider sektörlerinden biri 
haline gelmiştir.

2002 yılında Türkiye’yi ziyaret eden ya-
bancı turist sayısı neydi biliyor musunuz? 
13 milyon. 2015 sonunda bu sayı 36 mil-
yon 244 bine çıktı. 2002 yılında 8,5 milyar 
dolardan devraldığımız turizm gelirlerimi-
zi 2014 yılında 34,3 milyar dolara çıkart-
tık. 2015 yılında ise turizm gelirimiz 31,4 
milyar olarak gerçekleşti. Bölgesel krizle-
re, çeşitli güvenlik tehditlerine rağmen bu 
başarımızı 2012, 2013 ve 2014 yılında da 
muhafaza ettik. 

Türkiye’nin turizm zenginliği, Akdeniz 
ve Ege kıyılarındaki kumsallardan ya da 
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tek başına İstanbul’dan ibaret değildir, 
Anadolu’nun tamamı adeta bir açık hava 
müzesidir, biz böyle bir zenginliğe sahibiz. 
81 vilayetimizin her bir taşı, köylerimizde, 
ilçelerimizde saklı kalmış her bir eser, me-
deniyetlerin kesiştiği bu coğrafyada kadim 
insanlık tarihine ayna tutan birer şahittir. 
Bizde sağlık turizmi var, bunlar yoktu geç-
mişte, şimdi geliyor. Kültür turizmi var, 
inanç turizmi var, doğa sporları gibi, golf 
turizmi ciddi manada sıçrama yapıyor. Bü-
tün bunların yanında eğitim turizmi var. 
Çok farklı alanlarda, tüm dünyanın ilgisini 
çekecek bir potansiyele sahibiz.

Ben, ülkemizin son yıllardaki bu başa-
rı grafiğinin üzerinde hassasiyetle durul-
ması, iyi analiz edilmesi gerektiğine ina-
nıyorum. Hafta içinde gerçekleştirdiği-
miz bu ziyarette, oradaki dostlarımızın 
Türkiye’deki bu başarıyı yakından takip et-
tiklerini ve gelip burada sizlerle görüşme-
ler yapma arzularını yerinde gördüm. Tu-
rizmde elde edilen bu başarılar asla kendi-
liğinden oluşmuş değildir, bu başarının ge-
risinde Türkiye’nin gerçekleştirdiği sessiz 
devrimin etkileri, her alanda yazdığı başa-
rı hikâyesi vardır. 

Bu durum; yaptığımız 10 binlerce kilomet-
re bölünmüş yolun, hızlı tren hatlarının, 
ülkemizin her bölgesine yayılan 55 hava-
limanının, artık bir dünya markası olan 
Türk Hava Yolları’nın sağladığı bir başarı-
dır. Göreve geldiğimizde 26 tane havalima-
nı vardı, bugün 55 havalimanımız var; ba-
kın nereden nereye. 

Kriz Senaryolarına ve Felaket 
Tellallarına Aldırmadan 
Turizmde Başarıyı Yakaladık

Başbakanlığım dönemimde iki şeyi çok 
işlerdim; -aslında ta İstanbul Belediye Baş-
kanı olduğum dönemde de işlerdim- yol 
medeniyettir, su medeniyettir. Eğer yolu-
nuz yoksa, “Ben medeniyim” diyemezsiniz. 
Neyle medeni oluyorsun? Yolun olursa me-
deni olursun. 

İkincisi, suyun olmayınca medeni olamaz-
sın. Kirli, paslı medeni olur muyuz? İşte 
susuz İstanbul’a suyu biz getirdik ve 2040 
yılına kadar İstanbul’un su sıkıntısı olma-
yacak. Şu anda İstanbul’un su sıkıntısı yok, 
bitti. Bunu şimdi Türkiye’ye yaydık, artık 
su sıkıntısı olmayan bir Türkiye’nin bütün 
inşası ve ihyası yapılıyor. Çünkü medeni 
olmak için buna ihtiyaç var. 

Hava kirliliğinin olduğu bir ülkede mede-
niyetten bahsedebilir misiniz? Bahsede-
mezsiniz. Türkiye genelinde büyük ölçüde 
hava kirliğini de hallettik. İstanbul’da mas-
keyle dolaşılan günleri hatırlayın, artık 
böyle bir şey yok. Bunları yaşayanlar bilir. 

Evet, krizlere, kriz senaryolarına, felaket 
tellallarına aldırmadan, istikrarlı bir şe-
kilde büyümesini sürdüren ekonomimizle 
turizmde bu başarıyı yakaladık. Darbe gi-
rişimlerine, paralel ihanet çetelerine, gezi 
olayları gibi provokasyonlara rağmen de-
mokrasimizi, sivil siyaseti güçlendirebil-
me iradesini gösterebildiğimiz için bugün-
lere geldik. 
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Yeşili biz yaygınlaştırdık, şu anda fidan ve 
ağaç olarak Türkiye genelinde dikilen ağaç 
miktarı ne biliyor musunuz? 3 milyarı bul-
du. Çünkü ağaç medeniyetin en önemli 
sembolüdür. En önemlisi de, bu başarı mil-
letimizin özgüveninin, Türkiye’nin ulusla-
rarası alanda artan itibarının eseridir. 

Türkiye, ayağındaki prangalardan kurtul-
dukça her alanda atılıma geçmiş, makûs 
talihini değiştirerek adeta tarih yazmış-
tır. Türk turizm sektörü, rakamların orta-
ya koyduğu gibi, bu atılım hamlesinin en 
büyük kazananı, hem de en güçlü sembol-
lerinden olmuştur. 

Bu dönem, daha önce olduğu gibi sadece 
belli elitlerin, belli sermaye gruplarının de-
ğil, KOBİ’lerin, genç girişimcilerin, küçük 
esnafın, uluslararası yatırımcının, yani 
herkesin kazandığı bir dönem olmuştur. 
81 vilayetimizin tamamı, 79 milyon vatan-
daşımızın her bir ferdi işte bu süreçte ka-
zanmıştır. İnşallah bundan sonra da aynı 
şekilde ülkemizi büyütmeye, güçlendirme-
ye, ortaya çıkan değeri de hep birlikte pay-
laşmaya devam edeceğiz.

Turizm Potansiyelimiz, Mevcut 
Rakamların Çok Daha Üstüne 
Çıkmaya Müsait

Tabii her alanda olduğu gibi, turizmde de 
geldiğimiz aşamayı asla yeterli bulduğu-
mu söyleyemem ve bunun için de adım-
lar atmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin tu-
rizm potansiyeli, mevcut rakamların çok 
daha üstüne çıkmaya müsait. Şunu açık, 
net söyleyeyim: İstanbul, Antalya, Ankara, 
İzmir’in yanında tarihi yapısı ve doğal gü-

zellikleriyle pek çok potansiyelimiz bulu-
nuyor. Bu potansiyeli kullanmalıyız. 

İstanbul için Yatırım Destek Ajansı’ndan 
gelen talepler var. Ne diyorlar? Bize otel 
yapmak için yer verin. Bunu diyen kim? 
Uluslararası sermaye. Uluslararası ser-
mayeye, buyurun şurada otel yapabilirsi-
niz diyemiyoruz. Çünkü İstanbul, kong-
re merkezi olacak potansiyele sahip.  
İstanbul’un 10-15 yıl önce, 3 bin kişiyi 
aynı anda toplayacak bir salonu dahi yok-
tu, ama şimdi bunların hepsi hamdolsun 
İstanbul’umuzda var.

Tabii burada bir şeyi özellikle vurgula-
mam lazım; Van’ın, Bitlis’in, Amasya’nın, 
Çorum’un, Diyarbakır’ın, Ağrı’nın bütün o 
güzelliklerini de dünyanın ilgisine sunma-
lıyız. Neden Cizre, Silopi, Sur çukurlarla, 
barikatlarla, terör örgütünün harabeye çe-
virdiği sokaklarla gündeme gelsin. Neden 
ilim, irfan ve sahabeler şehri Diyarbakır, 
yakılan camilerle, yıkılan okullarla, ma-
nevi mirasına yapılan kalleşçe saldırılarla 
gündeme gelsin. Bölgedeki şehirlerimiz 
neden Antalya gibi, Muğla gibi, İzmir gibi 
tüm dünyadan ziyaretçilerin geldiği, güzel-
liklerini doya doya seyrettiği iller olmasın. 
Hakkâri, bırakanız diğer tüm imkânlarını, 
sadece turizmle dağları, bitki örtüsü, akar-
suları, kilimleri üzerinden bile çok farklı 
bir kent haline dönüşebilir. Bunun önün-
deki en büyük engel terördür, eli kanlı 
terör örgütüdür. “Niçin yatırımcı acaba o 
illere gitmiyor” diye bu soruyu sormamız 
lazım. Neden gitmiyor yatırımcı bölgeye? 
Can güvenliğinin yanısıra, “Acaba ben bu 
yatırım yaparsam, bu yatırımım yakılır, yı-
kılır mı?” endişesini yaşıyor. 
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Daha 7 ay önce İstanbul’dan insanlar Van’a 
kahvaltı yapmaya gidiyordu. Sur’daki es-
naf kardeşim, daha 1 yıl önce ülkemizin her 
şehrinden ziyaretçiyi, müşteriyi ağırlıyordu. 
Daha düne kadar Cizre cıvıl cıvıl bir ilçeydi. 

Bu operasyonlar bittikten sonra, yapılan 
planlamayla, projeyle süratle yeni ilçeler 
inşallah inşa edilecek. İnşa edilen yeni yer-
lere de, şu anda oradan kaçtı denilen va-
tandaşlarımız gelip yeniden yerleşecek.

Bölgede terör örgütü üzerinden kurulmaya 
çalışılan tep tipçi, baskıcı, faşist anlayış biz-
zat Kürt kardeşlerim tarafından çukura gö-
mülmüştür. İnşallah terör örgütü, tehdit ol-
maktan tamamen çıkarıldığı zaman bölge 
şehirleri de tekrar şaha kalkacaktır. İstikra-
rını, emniyetini, huzurunu, kardeşliğini pe-
kiştirmiş bir Türkiye’nin maddi ve manevi 
her noktada, tarihte hiç olmadığı kadar ka-
zanacağını biz biliyoruz. Tabi bunu başka-
ları da biliyor, onun için önümüze bunca 
engel çıkartılıyor. Onlara rağmen başaraca-
ğız, onlara rağmen 2023 hedeflerimize ula-
şacağız hiç endişeniz olmasın. 

Değerli kardeşlerim, 

PKK, PYD, YPG, DEAŞ gibi örgütler, kanlı 
eylemleriyle bir yere varamayacaklarını, 
başarı elde edemeyeceklerini kendileri de 
çok iyi biliyorlar. Bu Türk ordusu, Türk 
emniyeti, köy korucularımız el ele, omuz 
omuza bu mücadeleyi sürdürüyoruz, sür-
düreceğiz. 

Bu örgütlerin amacı, halk arasında tedhiş 
ve şiddet ortamı oluşturarak korku iklimi-
nin, düşmanlığın yaygınlaşmasını sağla-
maktır. Yatırımcıyı ürküterek, bölge insa-

nını açlığa, işsizliğe, yokluğa, yani örgütün 
kendi karanlığına mahkûm etmektir. Bu 
hakikat ortadayken, Paris saldırısında gös-
terdiği empatiyi, hassasiyeti, kendi ülke-
sindeki terör eylemlerine göstermeyen bir 
medyamız var. Esnaf kaybetmiş, turizmci 
kaybetmiş, turizm emekçisi kaybetmiş, 
bunların asla umurunda değil. Kalemle-
riyle, manşetleriyle, söylemleriyle terör ör-
gütüne kapıkulluğu yapmayı, “Taşeronluk 
yapmayı” muhalefet diye yutturmaya kal-
kıyorlar. Biz bugüne kadar ne yaptıysak, 
bu 5’inci kol faaliyeti yürütenlere, bu man-
kurtlara rağmen yaptık. Terör örgütlerinin 
ve onların kapı kullarının, bizi hedefleri-
mizden alı koymasına, ülkemizin potansi-
yelini harekete geçirmemize mani olması-
na da asla müsaade etmeyeceğiz.

Biz şuna inanıyoruz: Bir kapı kapanırsa bi-
iznillah diğer kapılar açılır. İnşallah hep 
birlikte çalışarak, el ele vererek Türkiye’nin 
turizmini geliştirecek, yeni ufuklara, yeni 
alanlara açılmasını sağlayacağız.

Sevgili kardeşlerim, değerli dostlar, 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bir kez daha Dünya Turizm Forumu’nun 
ülkemiz, bölgemiz ve tüm turizm sektörü-
müz için hayırlı olmasını diliyorum.

Ben turizmin Davos’u demeyeceğim, ben 
dünya turizminin merkezi olmaya nam-
zet bu organizasyonun tertip edilmesin-
de emeği geçenleri tebrik ediyorum. Yurt 
dışından gelerek fikirleri, teklifleri, eleş-
tirileri ve katkılarıyla bu önemli toplantı-
yı zenginleştiren tüm misafirlerimize şük-
ranlarımı sunuyorum. Sağ olun, sağlıcakla 
kalın. 
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Sayın Cumhurbaşkanı, Fildişi Sahili’nin 
değerli yöneticileri, kıymetli işadamları, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin güzel şeh-
ri ve Batı Afrika’nın kültürel ve ekonomik 
başkenti Abidjan’ı ziyaret etmekten büyük 
mutluluk duyuyorum.

Fildişi Sahili’ni ziyaret eden ilk Türk Cum-
hurbaşkanı olarak, heyetimize gösterilen 
yakın misafirperverlik için, Fildişi Sahili 
hükümetine ve halkına teşekkür ediyorum. 

Heyetimize her fırsatta “Hoş geldiniz” an-
lamında söylenen “AKVABA” kelimesinin 
geleneksel Fildişi Sahili misafirperverliği-

Güçlü İlişkiler Kuracak 
Sağlam Altyapılara Sahibiz, 

Gelin Birlikte Kazanalım

Fildişi Sahili-Türkiye İş Forumu | Abidjan, Fildişi | 29 Şubat 2016 
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nin bir işareti olduğunu biliyorum. Aslın-
da burada bulunduğum kısa süre içinde 
iki ülke arasında birçok benzerliğe şahit 
oldum. Örneğin, Abidjan Lagünü, İstanbul 
Boğazı’nı andırıyor. Fildişi Sahili halkı da, 
daha iyi, daha huzurlu bir yaşam için ül-
kesine gelenlere kucak açmaktaki samimi-
yetiyle Türk halkına benziyor. Nüfusunun 
yüzde 30’a yakınını göçmenlerin oluştur-
duğu, 60 kadar etnik gruba ve birçok inan-
ca evsahipliği yapan ülkenizdeki kardeşlik 
ve birlikte yaşama kültürü, gerçekten ör-
nek alınması gereken bir düzeydedir. 

Fildişi Sahili’nin bağımsızlıktan sonraki 
ilk Cumhurbaşkanı, merhum Buanyi, “Di-
yalog zayıfların değil, güçlülerin silahıdır” 
diyor. Bu ilkenin, Fildişi Sahili’nde, hem 
ülke içinde, hem de bölgesel ve küresel ko-
nularda titizlikle takip edildiğini görmek-
ten memnuniyet duyuyorum. 

Değerli misafirler, kıymetli iş adamları,

Bu İş Forumu’nun ülkelerimiz arasında ge-
lişmekte olan ticari ve ekonomik ilişkile-
ri daha da güçlendireceğine inanıyorum. 
Önümüzdeki dönemde, ticaret hacmimiz-
deki ve Fildişi Sahili’ne gelecek olan yatı-
rımlardaki artışı, şahsen takip edeceğim. 
Burada şahit olduğum olumlu havanın, ra-
kamlara yansıyışını süratle görmek istiyo-
rum. 

Bilindiği gibi, ticaret ve ekonomi, ancak 
barış ve huzur coğrafyalarında serpilir, 
kök salar. Fildişi Sahili’nin son yıllarda ser-
gilediği ve yüzde 8’ler civarında seyreden 
büyümesi, bunun ispatıdır. Bu oranla Fil-
dişi Sahili’nin, dünyanın en hızlı büyüyen 

10 ülkesi arasında yerini almış olması et-
kileyici bir gelişmedir. Bu başarıdan dolayı 
hem Fildişi Sahili yönetimini, hem de işa-
damlarını kutluyorum. 

Ticaret, ülkeler arasında yalnızca meta-
ların ve paranın el değiştirmesi anlamı-
na gelmiyor. Aynı zamanda ticaret, ülke 
halklarının birbirini daha iyi tanıması-
na da imkân veriyor. Bu güzel şehri gezer-
ken, doğal güzelliğinin ve kültürel çeşitli-
liğinin yanı sıra, büyük çoğunluğunda siz-
lerin en önemli katkısı bulunan muazzam 
altyapı projelerine şahit oldum. Türkiye, 
bu kalkınma hamlesinde Fildişi Sahili’nin 
yanındadır, yanında olmayı sürdürecek-
tir. Gerek tecrübe paylaşımı, gerek altyapı 
projeleri veya kalkınma destekleri olsun, 
Türkiye’nin her alanda desteği, Fildişi Sa-
hili halkı ve devletinin yanında olacaktır.

İki halk arasındaki en önemli köprülerden 
biri de İstanbul ile Abidjan’ı birbirine bağ-
layan Türk Hava Yolları’dır. Bizler Fildişili 
dostlarımızın gelip ülkemizi ziyaret etme-
lerini, Türk halkıyla ortak noktalarını gör-
melerini istiyoruz. Aynı şekilde ülkemiz-
den de çok daha fazla sayıda insanımızın 
gelip bu güzel coğrafyayı ziyaret etmesini 
istiyoruz. Bunun için gerekirse Türk Hava 
Yollarının uçuşlarını haftada 7 gününe çı-
kartılması da düşünülebilir. 

Ticaret Hacminin 1 Milyar Dolara 
Çıkartılması Hedefleniyor

Sevgili dostlar,

İki ülke arasındaki ticaret hacminin, son 
10 yılda, küresel krize rağmen, neredeyse 
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kesintisiz olarak arttığını görmekten mem-
nuniyet duyuyorum. Sadece geçen yıl top-
lam ticaretimiz yüzde 17,5 oranında ar-
tış göstererek, 390 milyon dolar seviyesi-
ne ulaştı. Fildişi Sahili, Türkiye’nin Sahra 
Altı Afrika’daki en büyük 6’ncı ticaret or-
tağıdır. Son dönemde her iki ülkeden tica-
ret ve yatırım talepleri ile ilgili olarak Bü-
yükelçiliğimize müracaat eden işadamları-
nın sayısında kayda değer artış olduğunu, 
memnuniyetle öğrendim.

Esasen, Sayın Cumhurbaşkanı Alassane 
Ouattara’nın Türkiye’yi ziyareti sırasında, 
ikili ticaretimizi orta vadede 1 milyar do-
lara çıkarma hedefinde mutabık kalmış-
tık. Aynı hedefi, bu ziyaretim vesilesiyle 
bir kez daha teyit ettik. Sizlerin bu hede-
fi, daha da yukarı taşıma kapasitesine sa-
hip olduğunuza inanıyorum. İki ülke ara-
sındaki potansiyel buna ziyadesiyle imkân 
tanıyor.

Fildişi Sahili, yer altı ve yer üstü zengin-
likleri, yetişmiş insan potansiyeli ile, Abid-
jan ve San Pedro Limanları ile Türk firma-
ları için Batı Afrika bölgesine açılabilecek 
önemli bir merkez niteliğindedir. İşadam-
larımızı bu potansiyeli hayata geçirmeye, 
bu güzel ülkede yatırımlar yapmaya, şube-
ler açmaya, huzurunuzda bir kez daha da-
vet etmek istiyorum. 

Türk şirketlerinin, Fildişi Sahili’ne yaptığı 
yatırımların 100 milyon dolar seviyesini 
yakaladığını biliyorum. Fildişi Sahili’nde 
inşa edilen fabrikalar, Fildişi Sahili halkına 
istihdam ve altyapı desteği sunarken, iki 
ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin daha 
da sağlamlaşmasını temin ediyor. Türki-

ye, hem burada yatırım yapan işadamla-
rını destekleyecek, hem de ülkemize yatı-
rım yapacak tüm girişimcilerle birlikte Fil-
dişi Sahili’nden dostlarımızı teşvik edecek 
güce ve imkana sahiptir. 

Bakınız, gelişmiş ülkeler dahil, küresel 
ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen kriz 
ortamı sürerken, Türkiye geçtiğimiz yıl, 
yüzde 4’lük bir büyüme oranını yakalaya-
rak, farkını ortaya koymuştur. Ülkemize 
gelen uluslararası yatırım miktarı, geçtiği-
miz yıl, bir önceki yıla göre üçte birlik ar-
tışla 16,5 milyar doları geçti. Türkiye; milli 
geliri 800 milyar doları bulan, konjonktü-
rel gerilemeye rağmen ihracatı 144 milyar 
dolar olan, yılda 35,5 milyondan fazla tu-
risti ağırlayan, enflasyonu yüzde 10’un al-
tında, işsizliği yüzde 10 civarında olan bir 
ülkedir. 

Avrupa Birliği ile yarım asrı aşan yakın 
ilişkilerimiz var. Kurucusu ve geçtiğimiz 
yıl dönem başkanı olduğumuz G-20’nin ça-
lışmalarında aktif bir konumda bulunu-
yoruz. Dünyadaki tüm önemli bölgesel ör-
gütlerle ilişkilerimizi geliştirmenin çabası 
içindeyiz. İstanbul‘dan birkaç saatlik uçuş 
mesafesiyle 1 milyar insana ve dünya eko-
nomisinin önemli bir bölümüne ulaşmak 
mümkündür.  

Sahip olduğumuz büyük medeniyet mira-
sı ve tarihi birikim, bize güçlü ilişkiler kur-
mak için sağlam bir altyapı sunuyor. Kuzey 
ve Doğu Afrika’yla, Osmanlı Devleti döne-
minden beri çok yakın tarihi ilişkilerimiz 
var. Şimdi, Afrika’nın tamamıyla yeni ve 
ortak bir gelecek kurma hedefine yönelik 
güçlü ilişkiler kurmanın çabası içindeyiz. 
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Evet, bizim köklü bir devlet geleneğimiz 
vardır ama tarihimizde sömürgecilik leke-
si asla bulunamaz. Bugün de, Afrika’ya olan 
ilgimizin gerisinde, buradaki kardeşleri-
mizle potansiyellerimizi, imkânlarımızı 
birlikte değerlendirme niyeti vardır. Afri-
ka ülkelerini, eşit ve karşılıklı sevgi, saygı, 
muhabbet zemininde ilişkilerimizi gelişti-
receğimiz ortaklarımız olarak görüyoruz 
ve “Gelin birlikte kazanalım” diyoruz. Bu 
çağrımın bugün burada Fildişi Sahili-Tür-
kiye İş Forumu toplantısında karşılık bula-
cağına inanıyorum. 

Fildişi kültüründe, misafir tarafından ayrı-
lırken ev sahibinden “yol” istediğini, ev sa-
hibinin de buna karşılık olarak, “Size kapı-
mız her zaman açık” anlamında, “Size yo-
lun yarısını veriyorum” dediğini öğren-
dim. Şimdi sizlerden yol istiyorum. Ama 
sizlerin bize yolun yalnızca yarısını vere-
ceğinizi de biliyorum. 

Bu iş formunun düzenlenmesinde emeği 
geçenleri kutluyor, katılımınız için sizle-
re teşekkür ediyor, sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. 

Sağlıcakla kalın. 
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Dünyanın dört bir yanından gelen değerli 
işadamlarımız, kıymetli misafirler, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, saygıyla, muhabbetle se-
lamlıyorum. Anavatanınıza, Türkiye’ye, 
ülkemizin gözbebeği İstanbul’umuza hoş 
geldiniz.

Dünya Türk Girişimciler Kurultayının ba-
şarılı geçmesini, toplantımızın sizler, ül-
kemiz ve milletimiz için hayırlara vesile 
olmasını Allah’tan temenni ediyorum.

Bu güzel buluşmayı tertip eden Dış Ekono-
mik İlişkiler Konseyimiz DEİK’in Başkanı-
nı ve Dünya Türk İş Konseyimizin Başka-
nını tebrik ediyorum.

Konsoloslar Mahkemeye 
Geliyor, Siz Kimsiniz, Sizin Ne 

İşiniz Var Orada?

Dünya Türk Girişimciler Kurultayı | İstanbul | 26 Mart 2016 
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Daha önce 2011 yılında yapılan dün-
ya Türk Girişimciler Kurultayına Başba-
kan olarak katılmıştım, bugün ikinci defa 
Cumhurbaşkanı sıfatıyla katılıyorum. İlk 
kurultayımız 72 ülkeden iş adamlarımı-
zın katılımıyla gerçekleşmişti. İkincisinde 
hamdolsun bu sayı 90’a çıktı. Bugün ise, 95 
ülkeden işadamı kardeşimizle biraradayız.

Biraz önce DEİK Başkanımız da ifade etti; 
Türkiye, 6 milyonluk diasporasıyla, yurt 
dışında en çok vatandaşı yaşayan 10. ülke 
konumunda. Geçtiğimiz haftalarda ziyaret 
ettiğimiz Gine’de imzalanan anlaşmayla 
birlikte 131. İş Konseyimizi de faaliyete ge-
çirmiş oluyoruz. İşadamlarımız, hem Tür-
kiye, hem de bulundukları ülkeler üzerin-
den gerçekten çok büyük bir güç, çok bü-
yük bir potansiyel olarak dünyaya yayılı-
yorlar. Eskiden bu tarz ifadeler, bu tarz de-
ğerlendirmeler endişeyle karşılanır, üze-
ri de örtülmeye çalışılırdı. Hâlbuki dünya-
ya yayılmanın hiçbir kötü tarafı yok. Eğer 
insanlar, tarihte hiç yerlerinden kıpırda-
masalar, hep aynı yerde yaşamayı sürdür-
selerdi medeniyetler de ortaya çıkmazdı. 
Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, insanla-
rın bir kadınla bir erkekten yaratıldığı, bir-
birleriyle tanışmaları için de ırklara, kabi-
lelere ayrıldığı ifade ediliyor. Demek ki in-
san olarak asli görevlerimizi unutmadan, 
dünyanın her yerine gitme, her yerinde ya-
şama hakkına sahibiz. 

Son yıllarda ciddi gelişme gösteren Gen 
araştırmaları, bugün çeşitli kıtalarda, çe-
şitli ülkelerde yaşayan insanların köken-
lerinin aslında çok farklı olduğunu gös-
teriyor. Avrupa’da yaşanan birinin kök-
leri Asya’dan, Kafkasya’dan, Amerika’da 

yaşayan birinin kökleri Afrika’dan, 
Ortadoğu’dan çıkabiliyor. Hiç uzağa gitme-
ye gerek yok, işte kendi ülkemiz, özellikle 
Anadolu. Ne diyor şair: 

Dörtnala Gelip Uzak Asya’dan 
Akdeniz’e Bir Kısrak Başı Gibi 
Uzanan Bu Memleket Bizim 

Binlerce yıldır pek çok farklı medeniyete 
beşiklik yapmış bu topraklarda, hiç şüphe-
siz hepsinden de insani bir miras kalmış-
tır. Özellikle geçtiğimiz 200 yılda yaşanan 
hadiseler, Osmanlı ve Türk coğrafyasının 
her yerinden insanlar için Anadolu’yu ade-
ta bir son sığınak, nihai vatan durumuna 
getirmiştir. Her dönemde insanların dün-
yaya yayılmalarındaki en önemli sebepler-
den biri ekonomidir, ticarettir, daha iyi ya-
şam arzusudur, rızk arayışıdır. Daha müm-
bit, daha verimli, daha bereketli yerlere 
gitme konusunda tükenmek bilmeyen bir 
iştiyak olduğunu görüyoruz. Bugün de, ge-
rek bizim ülkemizden, gerekse diğer top-
lumlardan milyonlarca kişi aynı gayeyle 
dünyaya yayılıyor.

Ülkemizde 3 milyonu aşkın, vatandaşı-
mız olmayan kişiyi barındırıyoruz. Bun-
ların önemli bir bölümü elbette, Suriye ve 
Irak’taki krizlerden kaçıp gelen sığınmacı 
konumundaki kardeşlerimizdir. Ama, bel-
ki sayılarını yüzbinlerle ifade edebileceği-
miz çok sayıda kişi de ticaret için, çalışmak 
için, kendine daha iyi bir gelecek kurmak 
için ülkemizde bulunuyor. Bizimde mil-
yonlarca insanımız, aynı amaçla Avrupa’da 
ve dünyanın dört bir yanında hayatlarını 
idame ettiriyor. Yurt dışında yaşayan va-
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tandaşlarımızın bir bölümü, zaman için-
de işadamı konumuna geldi. Bunun yanın-
da doğrudan iş kurmak, yatırım yapmak, 
ticari faaliyette bulunmak için yurt dışına 
giden müteşebbislerimizin sayısı, bilhassa 
son 13 yılda çok ciddi rakamlara ulaşmış 
durumda. 

Dünyanın Her Yanında 
Kazancının Peşinde Olan 
İşadamlarımız, ‘Çağdaş 
Alperenlerdir’

Bugün gittiğimiz her ülkede, çok büyük 
şirketlerimiz yanında, sanatkâr, esnaf veya 
profesyonel olarak çalışan, önemli başa-
rılara imza atan kardeşlerimizin varlığını 
memnuniyetle görüyoruz. Geçtiğimiz gün-
lerde TİKA çalışanları için “Çağdaş Alpe-
renler” ifadesini kullanmıştır. Aynı sıfatı, 
sizlerin de hak ettiğine inanıyorum. Evet, 
bugün yerkürenin dört bir yanında işinin, 
kazancının, ekmeğinin peşinde olan işa-
damlarımızın, profesyonel meslek erbabı 
kardeşlerimizin her biri, birer çağdaş alpe-
rendir. Çünkü sizler, kendinizle, kendi işi-
nizle birlikte Türkiye’yi tarihi, kültürü ve 
değerleriyle birlikte, aziz milletimizi de 
temsil ediyorsunuz. Sizler, bulunduğunuz 
yerlerde oturuşunuzla, kalkışınızla, hayat 
biçiminizle, iş yapma tarzınızla ülkemizin 
ve milletimizin birer elçisi, birer temsilcisi 
olduğumuzu asla unutmamalısınız. Ben si-
zin, ülkemizi ve milletimizi layıkıyla tem-
sil ettiğinize inanıyor, bunun için her biri-
nize ayrı ayrı şahsım, milletim adına şük-
ranlarımı sunuyorum.

Değerli kardeşlerim,

Biraz önce, yurt dışında yaşayan vatandaş-
larımızı ve ülkemiz kökenli insanları ta-
nımlamak için diaspora kavramını kullan-
dık. Aslında bu ifade bende, soğukluk ve 
eksiklik hissi uyandıran bir ifade, bir kav-
ramdır, pek sevmem. Çünkü bu ifade as-
lında, kopmak kökünden gelir. Kopmak… 
Yani ülkesinden, milletinden değerlerin-
den kopmak. Hâlbuki biz, nerede yaşarsak 
yaşayalım, nereye gidersek gidelim, kökle-
rini, geçmişini, tarihini, değerlerini unut-
mayan, bunlarla beraber hayatını sürdü-
ren bir milletiz. Ecdadımız Orta Asya’dan 
geleli, yani diaspora kavramından hareket-
le kopalı, bin yıl olmuş… Ama hala biz, ora-
ları ata yurdu olarak kabul ediyor, her fır-
satta gidip kardeşlerimizle kucaklaşıyo-
ruz. Aynı şekilde, geniş bir coğrafyada or-
tak değerleri paylaştığımız kardeşlerimiz-
le, hiç yan yana yaşamamış da olsak, uzun 
zamandır ayrı kalmış da olsak, gönül bağı-
mızı asla koparmadık, koparmayız. Bizim 
için kazanç da, kariyer de, statü de ancak 
kendi değerlerimizle birlikte anlamlıdır, 
önemlidir.

Dünyanın 167 ülkesinde var olan, 19’unda 
yoğun olarak yaşayan vatandaşlarımızın 
her birinin, meseleye bu anlayışla yaklaştı-
ğına inanıyorum. Bizim geçmişimizde asla 
sömürgecilik lekesi olmadığı gibi, biz mil-
let olarak bu psikolojiye tahammül edebi-
lecek bir yapıya da sahip değiliz. Dünyanın 
çeşitli bölgelerinde, maalesef sömürge du-
rumunda olmaktan rahatsızlık duymayan, 
tam tersine bunu benimsemiş toplumla-
ra rastladığımızda gerçekten çok üzülüyo-
ruz. Üstelik bunlar, geçmişlerinde çok par-
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lak, çok zengin medeniyetler kurmuş top-
lumlar. Hâlbuki bu insanlar, kendi özgür-
lüklerini koruyabilseler, sahip oldukları 
zenginlikleri kendileri için kullanabilseler, 
şu anda bulunduklarından çok daha ilerde 
olabilirler. Bunun için biz nerede yaşarsak 
yaşayalım, ne iş yaparsak yapalım, hangi 
eğitimi alırsak alalım, kesinlikle kendimiz 
olmaktan, milli ve manevi değerlerimiz-
den vazgeçmeyeceğiz. Sizlerin, bulundu-
ğunuz yerlerde tek kişi de olsanız, yüzler-
ce, binlerce, hatta Almanya’da olduğu gibi 
milyonlarca kişilik bir toplumun mensubu 
da olsanız; bu ülkenin, bu milletin bir evla-
dı olmanın şerefi ve sorumluluğunu hiçbir 
zaman unutmadığınızı biliyorum. DEİK 
Başkanımızın ifadesiyle, her birinizin bi-
rer cesaret çiçeği olarak, hareket ettiğinize 
inanıyorum.

2014 Yılında Ülkemizde 352 
Milyar Lira Yatırım Yapıldı 

Değerli kardeşlerim,

Yurt dışında iş yapmanın, tutunmanın, ba-
şarılı olmanın, kendinizi kabul ettirmenin 
ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyo-
rum. Hiç şüphesiz bu konuda en büyük 
desteğiniz Türkiye’dir. Türkiye’nin ulus-
lararası alandaki itibarıdır, başarılarıdır. 
Geçtiğimiz 13 yıllık dönem, bu bakımdan 
tam bir başarı hikâyesidir. Türkiye, 2003-
2014 yılları arasında az önce değerli Baka-
nım da ifade etti, ben de şöyle bir tekrarın-
da fayda görüyorum, yılda ortalama yüzde 
4,8 oranında büyüyerek, Cumhuriyet tari-
hinin rekorunu kırmıştır. Geçtiğimiz yıl, 
yaşadığımız iki seçime ve terör olaylarına 
rağmen, ilk üç çeyrekte yüzde 4 büyüme 

başarısını gösterdik. Yıllık büyüme oranı-
nın da bu düzeyde olacağı anlaşılıyor. Tür-
kiye, OECD ülkeleri arasında en hızlı büyü-
yen ikinci ülke konumunda. 2002’de ülke-
mizde yılda 77 milyar lira yatırım yapılı-
yordu, 2014 yılında bu rakam 352 milyar 
liraya yükseldi. Türkiye’ye son 13 yılda ge-
len uluslararası doğrudan yatırım rakamı 
165 milyar dolardır. Sadece geçtiğimiz yıl 
16,5 milyar dolarlık uluslararası yatırım 
ülkemize gelmiştir. Bir ara, 22 milyar do-
lara kadar da çıktık. Türkiye’de kişi başına 
düşen milli gelir, aynı dönemde 3 bin 500 
dolardan 10 bin 500 dolar seviyesine çık-
tı. Bakınız, 2015 yılının Şubat ayında ülke-
mizde 5 bin 400 şirket açılmıştı, bin şirket 
kapanmıştı. Bu yılın aynı ayında açılan şir-
ket sayısı ne biliyor musunuz? 6 bin 300, 
kapanan şirket 780.

Olayı farklı yerlere çekme gayreti içerisin-
de olanlar olabilir, biz işimize bakacağız, 
yolumuza aynı kararlılıkla devam edece-
ğiz. Bakınız, otomobil satışlarında geçti-
ğimiz yıl 726 bin adetle rekor kırılmıştı. 
Bu yıl da satışlar aynı seviyede devam edi-
yor. Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi be-
yaz eşya satışlarındaki artış eğilimi sürü-
yor. Bunlar bir refah düzeyinin ifadesi de-
ğil mi? İhracatımızda, pek çok olumsuzlu-
ğun biraraya gelmesinden dolayı bir gerile-
me yaşadık. Bu alanda en kötünün geride 
kaldığına ve yeniden yükselişe geçeceği-
mize dair çok güçlü emareler var. Turizm-
de de ,yine konjonktüre bağlı sıkıntılı bir 
dönemden geçiyoruz; bu alanda da yeni 
pazarlara açılarak, inşallah kayıplarımızı 
hızla telafi edeceğiz.
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Petrol fiyatlarındaki düşüş ve ithalatımız-
daki azalış sebebiyle, ekonomideki son yıl-
larda olan en önemli sorunu gösterilen 
cari açık konusunda olumlu yönde ilerle-
meyi de sağladık. Enflasyon yüzde 10 sevi-
yesinin altındaki seyrini sürdürüyor. İşsiz-
lik konusunda, toplam istihdamda geçtiği-
miz yıl, bir önceki yıla göre yaklaşık 700 
bin kişilik artış olmasına rağmen, iş gü-
cüne katılım oranındaki yükseliş sebebiy-
le kısmi bir artış var gibi gözüküyor. As-
lında istihdamla ilgili genel veriler, olum-
lu yönde ilerlendiğine işaret veriyor. Büt-
çe performansımız, 23 Avrupa Birliği üye-
sinden daha iyi durumdadır. İnşallah 2016 
yılında, Türkiye’nin ekonomide toparlanış 
hazırlıklarını tamamlayıp, yeniden güçlü 
bir yükseliş eğilimine girdiğine hep birlik-
te şahit olacağız. Ne terör, ne de bölgesel 
sorunlar, ne de ülkemizin önünü kesmek 
isteyen güçler, 2023 hedeflerimizi hayata 
geçirmemize engel olamayacaklar, bunun 
böyle bilinmesini istiyorum.

Tabii biz de üretimimizi yüksek teknolojiye 
kaydırarak, dış ticareti geliştirici finansman 
imkânlarını artırarak, yeni pazarlar bula-
rak, rekabet düzeyimizi yükselterek, bu ko-
nuda üzerimize düşenleri yapmalıyız. Bu 
yöndeki çabalarında girişimcilerimizin, iş 
adamlarımızın daima yanında olduk, bun-
dan sonra da olmaya devam edeceğiz.

Türkiye’nin 2023 Hedefleri 
Doğrultusunda Kararlı Yürüyüşü 
Devam Edecek

Değerli kardeşlerim,

Bugün yaşadığımız sıkıntıların gerisin-
deki sebeplerden birinin de, Türkiye’nin 
2023 hedefleri doğrultusunda sürdürdü-
ğü kararlı yürüyüşü ve bundan kaynakla-
nan endişeler olduğunu gayet iyi biliyoruz. 
Dikkat ederseniz, biz ne zaman ‘Yeni Tür-
kiye’ dedik, ‘Büyük Türkiye’ dedik; işte o 
zaman akılla, mantıkla izah edemeyeceği-
miz, hadiselerin tabii seyrine tamamen ay-
kırı bir sürü sorunu önümüzde bulduk.

Allah aşkına soruyorum sizlere, Türkiye’nin 
güney sınırlarındaki ilçelerinde terör örgü-
tünün başlattığı kalkışmanın mantıklı bir 
izahı var mı? En başta bölgede yaşayan in-
sanlarımıza zarar veren, sıkıntı veren bu 
eylemleri hayatın doğal akışına uygun say-
mak mümkün mü? Sen yol yapacaksın, bi-
rileri gelecek oranın müteahhitlerini tehdit 
edecek. Sen havalimanı yapacaksın, havali-
manını havan topuyla vuracak. Bunu kime 
yapıyoruz? Orada yaşayan Kürt kardeşle-
rimize. Böyle bir vicdansızlık olabilir mi? 
Bunlar, insanlıktan nasibini almamış mah-
luklardır. Bunlara methiyeler düzen bir kı-
sım sözde akademisyenlerin ilimden bir na-
sibi olabilir mi? Ne diyor şair: 

“İlim ilim bilmektir, 

İlim kendin bilmektir. 

Sen kendin bilmezsen 

Ya nice okumaktır” 

İşte bunlar, bunlardandır. Bunlar böyle 
okumuşlar.

Aynı şekilde, Suriye’deki gelişmelerin bir 
anda böylesine mahiyet ve yön değiştir-
mesi, bölgenin kendi dinamikleriyle açık-
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lanabilir mi? DEAŞ bahanesiyle oynanan 
oyunların gerisindeki niyetleri, hedefleri 
görmemek için herhalde kör olmak lazım. 
Bölücü terör örgütüne kucak açanların, kol 
kanat gerenlerin endişesi, herhalde bu her 
taraflarından zavallılık akan teröristlerin 
kendileri değil. Türkiye’yi 1959 yılından 
beri Avrupa Birliği kapısında bekletenle-
rin, bilhassa son 10 yılda kabul ettikleri 
üyelere baktığımızda, meselenin kriterler 
olmadığını gayet iyi anlıyoruz.

İşte dün malum bir gazetecinin mahkeme-
si vardı ve bu yargılamaya katılanların du-
rumu çok önemli. İstanbul’daki konsolos-
lar mahkemeye geliyor. Siz kimsiniz ya, si-
zin ne işiniz var orada? Yani diplomasinin 
de bir edebi var, adabı var, burası senin ül-
ken değil, burası Türkiye. Sen konsolos-
luk binası veya konsolosluk sınırları içeri-
sinde hareket edebilirsin, diğerleri izne ta-
bidir. Bunlar kalkıp, bu ülkenin içerisin-
de bir gövde gösterisini yapabilecek kadar 
haddi tecavüz edebiliyorlar.

Değerli arkadaşlar,

Oynanan oyunun tarzını göstermesi bakı-
mından bu gelişmeler önemli. “Demokra-
si, insan hakları, özgürlük, seçim” laflarını 
dillerinden düşürmeyenlerin, halkın des-
teğini alarak iş başına gelenlerle darbeciler 
karşı karşıya geldiğinde, tercihlerinin han-
gisinden yana olduğunu hep birlikte takip 
ediyoruz, görüyoruz. Yarım milyon masum 
insanı katleden bir zalime karşı özgürlük 
mücadelesi veren bir halkın nasıl yalnız 
bırakıldığına, daha da kötüsü, nasıl bom-
balandığına yine hep birlikte şahit olduk. 
Türkiye’yi de yakından ilgilendiren mülte-

ci meselesinde, Avrupa kendi güvenliği ve 
refahı uğruna savunduğu tüm değerlere 
bir anda sırtını dönmekten çekinmemiştir.

Tarihimize, Kültürümüze, 
Değerlerimize Sahip Çıkacağız, 
Yaşatacağız

Terör örgütlerinin tamamına ilkeli bir duruş-
la karşı çıkmak yerine, sadece bu ateşi kendi 
sınırları dışında tutmaya çalışanların ibret-
lik hallerine üzülmemek mümkün değil.

İşte tüm bu manzaraya bakarak diyoruz ki; 
biz kendimiz olacağız, biz tarihimize, kül-
türümüze, değerlerimize ister ülke olarak, 
ister fert olarak tek başımıza da kalsak sa-
hip çıkacağız, yaşatacağız. Eğer bu şekilde 
davranmazsak, geçmişteki nice toplumlar 
gibi, nice medeniyetler gibi biz de yok olur 
gideriz. Her zaman söylüyorum; Anadolu, 
evet medeniyetler ve milletler beşiğidir. 
Ama aynı zamanda Anadolu, medeniyetler 
ve milletler mezarlığıdır. Yaşadığımız coğ-
rafya, gerçekten çok güzel, çok cazip, çok 
verimli ve çok değerlidir. Ama burası, aynı 
özellikleri sebebiyle tehditlere, tehlikele-
re, saldırılara da çok açık bir coğrafyadır. 
Bu güzel, ama zor coğrafyada yaşayabilme-
nin, hedefleriniz doğrultusunda mesafe 
kat edebilmenin yolu millet olarak birliği-
nizi, beraberliğinizi güçlü tutmanızdan ge-
çiyor. İşte onun için hep şunu söylüyorum: 
Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet 
diyorum. Aslında bu bir slogan değil, Yapı-
mızın, varlığımızın dört temel taşıdır. 
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Değerli kardeşlerim,

Şunu bilmemiz lazım, tapuda iki tane 
önemli başlık görürsünüz; bir arazi, tarla, 
diğeri arsa. Arsa, imar planı geçmişse arsa 
olur, aksi takdirde tarladır, arazidir. Aynı 
şekilde toprak normalde topraktır; ama bu 
toprak şehit kanlarıyla yoğrulduğu zaman 
vatan olur, farkı budur. Biz bu toprakları 
böyle vatan yaptık.

Devlet içinde devlet olmaz, öyle paralel 
devlet, bilmem ne devlet vb. Böyle bir dev-
let bu ülkede yok. Tek devlet var, o da Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’dir.

Biz işte bunları kabul edenlerle, bu yolda 
yolumuza devam ediyoruz. İnşallah Rab-
bim dünyanın dört bir yanında emeğiyle, 
alın teriyle, birikimiyle, becerisiyle başa-
rısını kabul ettirmiş sizlerin yardımcısı ol-
sun.

Rabbim, tüm terör örgütlerinin ortak he-
defi haline gelmiş olan ülkemize, bu sorun-
ların üstesinden gelecek güç, kuvvet ve ira-
de versin.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, 
gazilerimize şifalar diliyorum. Hani Ziya 
Paşa’nın güzel bir sözü var: “İnsana sada-
kat yaraşır görse de ikrah, yardımcısıdır 
doğruların Hazreti Allah.” Evet, biz neyle 
karşılaşırsak karşılaşalım, Allah’ın yardı-
mının bizimle olduğunu bilerek değerleri-
mize, ülkemize, milletimize sadakatten ay-
rılmayacağız.

Bu duygularla bir kez daha dünya Türk Gi-
rişimciler Kurultayı’nın hayırlı olmasını 

diliyorum. Dünyanın dört bir yanından ge-
len siz kıymetli girişimcilerimize selamla-
rımı, saygılarımı, başarı dileklerimi ifade 
ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum.

Kalın sağlıcakla.

. 
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Sayın devlet başkanları, sayın hükümet baş-
kanları, Sayın Genel Sekreter, değerli he-
yet başkanları, kıymetli misafirler, aziz kar-
deşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, say-
gıyla, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu 
aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh.

Türkiye’ye ve İstanbul’umuza hoş geldiniz. 
İslam İşbirliği Teşkilatı 13. İslam Zirve-
si vesilesiyle sizleri ülkemizde misafir et-
mekten duyduğum memnuniyeti özellikle 
ifade etmek istiyorum.

Sözlerimin hemen başında, 12. İslam Zir-
vesi Dönem Başkanı Mısır’a, dönem baş-
kanlığı süresince ortaya koyduğu çabalar 
ve faaliyetler için teşekkür ediyorum. Yine, 
bu vesileyle, 6-7 Mart 2016 tarihlerinde 
gerçekleştirilen ‘Filistin ve Kudüs’ konu-
lu İslam İşbirliği Teşkilatı 5. Olağanüstü 
Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Endonezya’ya 
da şükranlarımı sunuyorum.

Zirve toplantımızın, dünyadaki tüm Müs-
lümanların ve insanlığın huzuruna, gü-

İslam Ülkeleri Olarak Teröre 
Kendimiz Çözüm Bulmalıyız

İslam İşbirliği Teşkilatı 13. İslam Zirvesi Açılışı | İstanbul | 14 Nisan 2016 
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venliğine, refahına; hepimiz için hayırlı 
bir geleceğe vesile olmasını Rabbimden ni-
yaz ediyorum. Bu temennilere, bu duaya 
her zamankinden daha çok ihtiyacımızın 
olduğu günlerden geçiyoruz. Zirve toplan-
tımızın temasını oluşturan ‘adalet ve barış’ 
kavramlarının içini doldurmakta, bunları 
somutlaştırmakta acele etmeliyiz. Çünkü 
dünyanın dört bir yanından mağdurların, 
mazlumların çığlıkları yükseliyor, mak-
tullerin yürek parçalayan görüntüleri ge-
liyor. Maalesef, bu çığlıkların ve görüntü-
lerin kahir ekseriyeti Müslümanlara aittir. 
İslam dünyasının şu an yüzünü İstanbul’a, 
bu zirveye döndüğüne ve güzel haberler 
beklediğine inanıyorum.

Değerli kardeşlerim,

Müslümanlar olarak, üstesinden gelme-
miz gereken sorunlarımızın başında mez-
hepçilik ve ırkçılık fitnesi geliyor. Her za-
man ifade ettiğim gibi, benim dinim Sün-
nilik de değildir, Şiilik de değildir; benim 
dinim İslam’dır. Ben, tıpkı 1 milyar 700 
milyon kardeşim gibi, sadece ve sadece bir 
Müslümanım. Diğer tüm farklılıklar, bu 
inancımın, bu sıfatımın gerisindedir. Şa-
yet biz Müslümanlar olarak, Peygamber 
Efendimizin Veda Hutbesi’nde ifade ettiği, 
“Müslüman Müslümanın kardeşidir. Bir 
Müslümana kardeşinin kanı da, malı da 
helal olmaz” emrine kulak vermezsek, ina-
nın bana, yaşanan acılar asla dinmez.

Sözüm ona İslam adına, Müslümanlık adı-
na her gün mazlumlara saldıran, onla-
rın canlarına kasteden, mallarını yağlama-
yan terör örgütleri, asla bu mukaddes di-
nin temsilcisi olamaz. Çünkü bizim dini-

miz barış dinidir, sulh dinidir ve bizim Pey-
gamberimiz barış elçisidir. Allah, adaleti, 
iyiliği, doğruluğu, yardımlaşmayı emredi-
yor; buna karşılık çirkin işleri, kötülüğü ve 
haksızlığı yasaklıyor. Evet, bu emirleri açık-
ça ihlal eden hiç kimse, İslam adına hareket 
edemez, Müslümanlara da faydalı olamaz.

Bizler Müslüman olarak, İslam ülkele-
ri olarak, ne kadar birbirimize düşersek, 
umudunu bizlere bağlamış olan masumlar 
o kadar çok sıkıntıya maruz kalacaklardır. 
Böyle bir vebali üstlenemeyiz. Bunun için 
bölücü değil, birleştirici olmalıyız. İhtilaf-
ları değil ittifakları, husumeti değil mu-
habbeti güçlendirmeliyiz.

Dostları Çoğaltıp, Düşmanları da 
Azaltmalıyız

Çünkü yaşanan çatışmalardan, çekişme-
lerden, düşmanlıklardan zarar gören sa-
dece Müslümanlardır, sadece İslam ülke-
leridir. Dostları çoğaltmak, düşmanları da 
azaltmak durumundayız. Müslümanlığı-
mızın, kardeşliğimize verdiğimiz önem ka-
dar olduğunu unutmayacağız. Bugünkü 
zirve toplantımızın, tüm Müslümanların 
birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışma-
sı yolunda bir milat, bir dönüm noktası ol-
masını Allah’tan temenni ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

Terör ve şiddet sorunu, bugün İslam dün-
yasının en büyük meselelerinden biridir. 
Geçmişte El Kaide yüzünden, Afganistan’ın 
nasıl tahrip edildiğini, nasıl yüzbinlerce 
Müslümanın katledildiğini, milyonlarcası-
nın da mağdur edildiğini çok iyi hatırlıyo-
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ruz. Şimdi Irak’ta ve Suriye’de belirli bölge-
leri kontrolü altına alan, Libya’da etkinlik 
kurma çabası içinde olan DEAŞ, aynı kirli 
gayeye hizmet ediyor. Afrika’nın çeşitli 
bölgelerinde terör eylemleri düzenleyen 
Boko Haram ve Eş Şebab gibi örgütleri de 
aynı kapsamda görüyoruz. Dikkat ediniz, 
birkaç şov amaçlı eylem dışında, bu terör 
örgütlerinin tüm zulümleri, tüm zararları 
Müslümanlaradır.

Biz, dünyanın hiçbir yerinde, masum in-
sanlara yönelen hiçbir eylemi asla tasvip 
etmedik, tasvip etmiyoruz. Bu tür eylem-
lere tevessül edenleri, inançlarına, köken-
lerine, söylemlerine bakmaksızın, terörist 
olarak, terör örgütü mensupları olarak ni-
telendiriyoruz.

Bizim ülkemizde de PKK gibi, DHKP-C gibi 
çeşitli terör örgütleri var. Aynı şekilde PKK 
Irak’ta, onun bir kolu olan PYD Suriye’de, 
farklı isimler altında çok sayıda terör ör-
gütü Avrupa başta olmak üzere çeşitli ül-
kelerde faaliyet gösteriyor. Bunların tama-
mı da, Müslümanların ve insanlığın ortak 
düşmanıdır. Maalesef, kimi ülkelerin, özel-
likle de Batılı devletlerin, terör örgütleri 
karşısında ikircikli bir tutum içine girdik-
lerini görüyoruz.

İşte daha kısa bir zaman önce, Nükleer 
Güvenlik Zirvesi Toplantısında dikkatimi 
çekti; konuşmacılar Paris ve Brüksel’deki 
terör eylemlerinden bahsediyorlar, ancak 
Ankara’daki, İstanbul’daki, Lahor’daki te-
rör eylemlerini hiç anmıyorlar. Kaldı ki, 
Ankara, İstanbul, Lahor’daki terör eylem-
lerinde yüzlerce insan öldü. Bu ikircikli 
davranış bizleri üzmektedir.

Oysa, terör örgütlerinin tamamına karşı 
aynı kararlılıkla mücadele edilmek zorun-
dadır. Bizim terör konusunda yaptığımız 
dostça ikazlara kulak vermeyen bu ülkeler, 
bu tecrübeyi bizzat yaşamak mecburiye-
tinde kalacaktır; nitekim kalıyorlar. Bura-
dan bir kez daha, uluslararası topluma, te-
rör örgütlerine yaklaşımlarını gözden ge-
çirmeleri çağrısında bulunuyorum.

Kendisi Adaletsizlik Üzerine 
Kurulu Bir Sistem, Küresel 
Adalete Katkı Sağlayamaz

Terör tehdidine karşı, arazide operasyon 
yürütmenin yanında, finans ve insan kay-
naklarını kurutarak da mücadele etmek 
gerekiyor. Bunun için uluslararası işbirliği 
büyük önem taşıyor. İslam İşbirliği Teşki-
latı üyesi ülkeler arasında, teröre ve diğer 
suçlara karşı işbirliğini güçlendirecek ve 
kurumsallaştıracak bir yapı oluşturulması 
isabetli olacaktır. Bu anlayışla, Türkiye ola-
rak getirdiğimiz, İstanbul merkezli bir ‘İs-
lam İşbirliği Teşkilatı Polis İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Merkezi’ kurulması önerisi ka-
bul gördü. Bu hususta verdiğiniz destek 
için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, Suu-
di Arabistan’ın öncülüğünde kurulan terö-
re karşı İslam ittifakı girişimini destekleye-
rek, etkin bir yapı haline dönüştürmeliyiz.

İslam ülkeleri içinde yaşanan terör olayla-
rına ve benzeri krizlere karşı, başka güç-
lerin müdahil olmasını beklemek yerine, 
Teröre Karşı İslam İttifakı Girişimi aracı-
lığıyla, çözümü kendimiz üretmeliyiz. Ni-
çin biz Müslümanlar olarak, aramızdaki 
bu tür ihtilaflarda, bu tür terör eylemlerin-
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de başkalarından yardım bekliyoruz? Biz, 
bu sorunları kendimiz çözmeliyiz. Onlar, 
petrol için müdahale ediyorlar, aramızda-
ki huzuru sağlamak için değil. Onun için 
de burada hassas olmamız lazım. Bu girişi-
min, herhangi bir ülkeye değil, tüm ülkele-
rin ortak sorunu olan teröre karşı olduğu-
nu özellikle ifade etmek istiyorum. Şayet 
bu girişim, arzu ettiğimiz etkinliğe ve ka-
pasiteye ulaşırsa, İslam dünyasının önün-
de yeni bir dönem açılacağına inanıyorum.

Değerli dostlar,

Bugün Müslümanlar, dünyanın birçok ye-
rinde, adaletsizliğe ve çifte standarda ma-
ruz kaldıkları duygusu içerisindedir. Ken-
di ülkelerinde zulüm gören, baskı altında 
yaşayan, haksızlığa uğrayan Müslümanlar, 
Batı ülkelerine gitmenin yollarını arıyor-
lar. Batı ülkelerinde ise, İslam’ı ve Müslü-
manları hedef alan İslamofobi ve yabancı 
düşmanlığı gibi nefret suçlarında tehlikeli 
bir artış gözleniyor. 

Küresel karar alma ve uygulama mekaniz-
malarındaki temsil adaletsizliği de Müs-
lümanlar arasında önemli bir rahatsızlık 
sebebidir. Örneğin Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nde, dünya nüfusunun 
4’te1’ni teşkil eden Müslümanların tek bir 
daimi temsilcisi var mı? Yok. Geçici üye ol-
manın bir anlamı var mı? Yok. Karar me-
kanizmasındaki 5 üyeden bir tanesi olum-
suz davransa iş bitti. Diyorum ki, “Dünya 
5’ten büyüktür.” Artık dünya, 1.Dünya 
Savaşı’nın koşullarında değildir. Öyleyse, 
Birleşmiş Milletler’in reforme edilmesi 
şarttır. Adil bir dünya için bunu beklemek 
hakkımızdır. Kendisi adaletsizlik üzerine 

kurulu bir sistemin, küresel adalete katkı 
sağlayabilmesi mümkün değildir. Nitekim 
bunun sıkıntılarını karşı karşıya olduğu-
muz birçok sorunda gördük, görüyoruz. 
Buradan bir kez daha, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin yapısının, dünya nü-
fusunun coğrafi ve dini dağılımı göz önün-
de bulundurularak yeniden belirlenmesi 
çağrımı tekrarlıyorum. 

İslam ülkeleri olarak, öncelikle, güvenlik, 
adalet ve kalkınma konularına özel önem 
vermemiz gerekiyor.

Yaşadığı yerde kendini güvende hissetme-
yen hiç kimse, geleceğinden emin olamaz. 
Adaletten umudunu kesen insanların te-
rör örgütlerinin istismarına açık hale gel-
mesi kaçınılmazdır. Çünkü her şeyin başı 
ve sonu adalettir. Kardeşliği, sadece sözde 
bırakmamalı; teknik, ticari, ekonomik, kül-
türel, sosyal tüm boyutlarıyla gerçek an-
lamda hayata geçirmeliyiz. Ümmetin gele-
ceği olan gençleri, ‘daire-i adliye’ çerçeve-
sinde hayra çağıran, iyiliği emreden, kö-
tülükten sakınan, özgüven sahibi bir nesil 
olarak hayata hazırlamalıyız.

Kendi Tahkim Sistemimizi 
Kurmalıyız 

İnsanlığın ve Müslümanların yarısını oluş-
turan kadınların, ailenin taşıyıcısı olma va-
sıflarını güçlendirme yanında, eğitimden 
iş hayatına kadar her alanda çok daha et-
kin roller üstlenmesi için hep birlikte gay-
ret etmeliyiz.

Bu çerçevede İslam İşbirliği Teşkilatı bün-
yesinde İstanbul’da, düzenli aralıklarla 
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toplanacak bir ‘Kadın Konferansı’ oluştu-
rulmasını teklif ediyoruz. Zira Müslüman-
ların, kendi kadınlarının dertlerini ortaya 
koyabilecekleri bir teşkilatının, bir konse-
yinin olması şarttır. Kadınlarla ilgili sorun-
ları biz mi konuşacağız? Bırakalım da bu 
meseleleri hanımlar konuşsun. Müslüman 
kadınlar, tüm sorunlarını başta Birleşmiş 
Milletler olmak üzere her platforma taşı-
malıdır. 

Müslümanların ve tüm insanların karşı-
laştığı insani krizlerin çözümünde önem-
li görevler üstlenen bir Kızılay’ımız var. İs-
lam dünyasındaki benzeri yardım kuruluş-
larının, etkin ve kapsamlı bir işbirliği için-
de olmasını sağlamalıyız. Bütün afetlerde 
İslam ülkeleri arasında böyle bir ortak Kı-
zılay yapısı oluşturulmalıdır.

Aynı şekilde, Kalkınma İçin İslam Daya-
nışma Fonu’nun kapasitesini genişleterek, 
hep birlikte mağdurların ve mazlumların 
yanında daha güçlü şekilde yer almalıyız. 
Bunun için aramızdaki işbirliği mekaniz-
malarını çeşitlendirmeliyiz. Örneğin, kü-
resel ekonominin işleyişinde önemli rolü 
olan Tahkim Sistemini kendi aramızda da 
oluşturmalıyız. Niye biz, dışımızdaki dün-
yada kurulu Tahkim Sistemlerine kendi sı-
kıntılarımızı havale ediyoruz? Bunu kendi 
aramızda oluşturduğumuz Tahkim Siste-
miyle çözelim. Bunun için, İstanbul’da bir 
Uluslararası Tahkim Müessesesi kurulma-
sını teklif ediyoruz. Başka bir vilayette de 
olabilir, ama biz İstanbul’u teklif ediyoruz.

İslam Kalkınma Bankası’nı, tüm bu çalış-
maların desteklenmesi konusunda daha 
aktif olarak kullanmalıyız. Bugün artık kal-

kınma, maddi boyutu yanında, insanların 
devletlerine ve toplumlarına sadakâtlerini 
temin eden, aradaki bağı perçinleyen en 
güçlü unsurlardan biridir.

Geçtiğimiz yıl boyunca müzakereleri yü-
rütülen ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 
ülkelere önümüzdeki 10 yıl içinde çeşit-
li alanlarda kalkınma hedefleri koyan Ey-
lem Programı Belgesini, inşallah bu zirve-
de kabul edeceğiz. İslam İşbirliği Teşkilatı 
2025 Eylem Programı belgesinin hazırlık-
larının tamamlanması önemlidir; ama asıl 
olan bu programın başarılı bir şekilde uy-
gulanmasıdır.

Başkanlık görevini yürüttüğüm İSEDAK’ın, 
2025 Eylem Programının uygulanmasına 
ilişkin görevlerinin takibini bizzat yapaca-
ğım. İSEDAK’ın 2012 yılında kabul edilen 
yeni stratejisi ve statüsüne uygun şekilde 
faaliyetlerini yürütmesini sağlamakta ka-
rarlıyız.

Başkenti Doğu Kudüs 
Olan Bağımsız Bir Filistin 
Kurulmalıdır

Değerli kardeşlerim,

Biliyorsunuz, İslam İşbirliği Teşkilatı, 
1969 yılında, Kudüs’teki El-Aksa Camii’ne 
yönelik saldırı üzerine oluşturulmuş ve 
Kudüs’ün kurtuluşuna kadar Cidde’de fa-
aliyet göstermesi kararlaştırılmış bir plat-
formdur. Aradan geçen yarım asra yakın 
zamana rağmen, maalesef ne Kudüs kur-
tarılabilmiştir, ne de Filistinliler üzerin-
deki baskılar hafifletilmiştir. Filistinli kar-
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deşlerimizin İsrail işgali altında her gün 
yaşamakta oldukları zulüm, İslam ale-
minin bağrında kanayan bir yara olma-
ya devam ediyor. Harem-i Şerif, bir İslam 
mabedidir. Kendisi hukuk dışı olan işga-
lin, bir de Harem-i Şerif ’e yönelik ihlaller 
için dayanak yapılmasına izin veremeyiz. 
Müslümanlar olarak, Harem-i Şerif ’in ve 
Kudüs’ün muhafazası için daha fazla gay-
ret göstermeliyiz. Filistin’le birlikle tüm 
bölgede kalıcı barış sağlanmasının yega-
ne yolu, bir an önce işgalin sona ermesi 
ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir 
Filistin’in kurulmasıdır.

İslam İşbirliği Teşkilatı olarak, diğer coğraf-
yalarda, hakları ve gelecekleri için mücade-
le eden Müslüman toplumlara daha fazla 
sahip çıkmalıyız. İşte bu kesimler içinde yer 
alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 
kardeşlerimize karşı, 10 yıllardır uygula-
nan izolasyonu, hep birlikte kırmalıyız. 
Kıbrıs’ta yaşayan kardeşlerimize yalnız ol-
madıkları mesajını, İslam dünyası olarak 
bizler vermeyeceksek, kim verecek? Ada-
da Türk tarafı aleyhine adaletsiz bir şekil-
de bozulan dengelerin, bir ölçüde düzeltil-
mesi suretiyle, kalıcı ve adil bir çözüme kat-
kıda bulunmak, tüm Müslümanların ortak 
sorunudur diye düşünüyorum.

Aynı şekilde, Balkanlardan Güneydoğu 
Asya’ya ve Afrika’ya kadar dünyanın farklı 
yerlerinde yaşayan Müslümanlar toplumlar, 
İslam aleminin güçlü desteğine ihtiyaç du-
yuyor. Ukrayna’da Kırım’ın işgaline sessiz 
kalmak mümkün mü? Kırım’daki kardeşle-
rimiz topraklarında mağdur ve mazlum.

Açık konuşuyorum: Akdeniz’de, Ege’de 
botlarla, kırık dökük gemilerle Avrupa’ya 
gitmeye çalışanların neredeyse tamamı-
nın Müslümanlardan oluşması bizim için 
bir utanç kaynağıdır. Sayıları milyonlar-
la ifade edilen bu insanlar, güvenlikleri ve 
gelecekleri için, hayatları pahasına böyle 
bir yolculuğa çıkmaya mecbur kalmışlar-
sa, hep birlikte oturup düşünmek zorun-
dayız. Bizim sadece Ege’de kurtardığımız 
insan sayısı 100 bine ulaştı. Sahil Güven-
lik botlarıyla bunları denizden toplayarak 
kurtardık. Bu bizim İslami, insani ve vicda-
nı görevimiz olduğu için bunu yaptık. 

Bir zamanlar, benzer gerekçelerle 
Avrupa’dan bizim coğrafyalarımıza, bizim 
ülkelerimize yaşanan göçün tersine dön-
müş olmasının sebeplerini çok iyi analiz 
etmeliyiz.

Şu anda burada bulunan ülkelerin temsil-
cileri olarak, hepimize çok büyük görevler 
düşüyor. Ümmetin sorumluluğunu üstlen-
diğimizin bilinciyle, tüm meseleleri bura-
da görüşmeli ve alacağımız kararları sürat-
le hayata geçirmeliyiz. Toplantımızın te-
masını oluşturan adaleti ve barışı tesis et-
mek için, inşallah, hep birlikte çok daha 
fazla çalışacağız. Allah yar ve yardımcımız 
olsun.

Bu düşüncelere, bir kez daha İslam İşbir-
liği Teşkilatı 13. İslam Zirvesi’nin, Müslü-
manlar ve tüm insanlık için hayırlara vesi-
le olmasını diliyorum.

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Sayın Genel Sekreter, Sayın Başkan, çok 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlı-
yor, Türkiye’ye, Akdeniz’in bu güzel şehri 
Antalya’ya hoş geldiniz diyorum.

EXPO 2016 Antalya Uluslararası Bahçe-
cilik Sergisinin ülkemiz, bölgemiz ve katı-
lımcı ülkeler için hayırlı olmasını diliyo-
rum.

Bu önemli etkinliğin açılışını siz kıymetli 
dostlarımla beraber yapmaktan büyük bir 
memnuniyet duyuyorum. 

Türkiye, 2016 Uluslararası Bahçecilik Ser-
gisini, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreti-
cileri Birliği ve Uluslararası Sergiler Büro-
suyla ortak düzenliyor. Her iki örgüte de, 
bu süreçte verdikleri katkılar ve gösterdik-
leri işbirliği için, şahsım, milletim adına te-
şekkür ediyorum.

EXPO Sadece Türkiye İçin Değil, 
Tüm Bölge İçin Fırsattır

EXPO 2016 Antalya Uluslararası Bahçecilik Sergisi Açılışı
Antalya | 22 Nisan 2016 
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EXPO 2016 Antalya’nın hazırlıklarını bü-
yük bir itina ve hassasiyetle yürüttük. Ba-
şından beri bu projeyi milli bir proje ola-
rak gördük, çalışmaları bu anlayışla ger-
çekleştirdik. Bugün açılışını yaptığımız 
EXPO 2016, sadece Antalya’nın değil, tüm 
Türkiye’nin ortak iradesinin, kamu ve özel 
sektörümüzün işbirliğinin bir üründür. 
Buradaki sergi alanı, sadece katılımcı ül-
kelerin bahçe kültürlerini tanıttığı büyük 
bir park değildir. Sergi alanımızdaki her 
unsurun çok özel anlamları vardır. Örne-
ğin, EXPO Kulesi, Antalya’nın simgelerin-
den olan tarihi Hadrianus Kapısı’nı sem-
bolize ediyor. Tarım ve Biyoçeşitlilik Mü-
zesi, Türkiye’nin bu alandaki ilk müze-
sidir. 6 bin 500 kişi kapasiteli bu kongre 
merkezi, Antalya’nın zaten canlı olan kül-
tür ve eğlence dünyasına yeni bir zengin-
lik katacaktır. Çocuk Adası, Biyoçeşitlilik 
Tema Parkuru, Osmanlı Bahçesi, EXPO 
Gölü, EXPO Tepesi, EXPO Ormanı, Kültür 
ve Sanat Sokağı gibi alanların her biri, zi-
yaretçilerin farklı zevklerine hitap edecek 
imkânlar sunuyor. 

EXPO 2016 Antalya, 1990 yılında Osaka’da 
düzenlenen EXPO’dan sonra, kendi alanın-
da en yüksek katılımlı sergi olarak tarihe 
geçti. Ziyaretçi sayısı bakımından da ben-
zer bir rekorun kırılacağına inanıyorum. 

Antalya, EXPO 2016 ile, başarıyla ev sahip-
liği yaptığı uluslararası etkinliklere bir ye-
nisini daha eklemiş oluyor. Bundan 5 ay 
önce yine burada dünyanın en gelişmiş 
ekonomilerinin liderlerini ağırladık. An-
talya Zirvesi, G-20’nin en başarılı toplan-
tılarından biri olarak tarihe geçti. Aynı şe-
kilde geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenle-

diğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 13. Zir-
vesi de her açıdan başarıyla icra edildi. İn-
şallah bu süreci, 22-23 Mayıs’ta düzenleye-
ceğimiz Birleşmiş Milletler Dünya İnsani 
Zirvesi’yle taçlandırmış olacağız. 

Tabiatı, Bizden Öncekilerden 
‘Miras’ Olarak Değil, Gelecek 
Nesillerden ‘Emanet’ Olarak Aldık

Değerli misafirler, 

Bugün açılışını yaptığımız EXPO için, “çi-
çek ve çocuk” temasını tercih ettik. Amacı-
mız, tarih, biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik 
ve yeşil şehirler perspektifi üzerinden güç-
lü bir diyalog platformu oluşturmaktır. 

Tabii az önce gerek Sayın Başbakan, gerek 
Bakanlarımız da ifade ettiler; çocuklarla çi-
çekler arasındaki saflık, güzellik ve masu-
miyet ilişkisi, bu sergi için bizim de ilham 
kaynağımız oldu. Bu temanın seçilmiş ol-
ması, ülkemizin hem yeşilin ve çevrenin, 
hem de geleceğimizin teminatı olan yeni 
nesillerin korunmasına verdiği önemin bir 
ifadesidir. Biz tabiatı, bizden öncekilerden 
‘miras’ olarak değil, gelecek nesillerden 
‘emanet’ olarak aldığımızın bilincindeyiz. 
Sadece bugünü değil yarınları, sadece ken-
dimizi değil çocuklarımızı da düşünmeli, 
adımlarımızı buna göre atmalıyız.  Emane-
ti sahibine teslim edinceye kadar, onu en 
iyi şekilde korumak, kollamak, muhafaza 
etmek görevimizdir. 

Biz, bu görüşleri sadece soyut düşünceler 
olarak ifade etmekle kalmadık, somut ça-
lışmalara da dönüştürdük. Bu anlayışla yü-
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rüttüğümüz çalışmalar sayesinde, 2003 yı-
lında yaklaşık 21 milyon hektar olan or-
man varlığımızı, 2015 yılı sonunda 22 mil-
yon hektara çıkardık. Bugüne kadar 3,5 
milyar fidanı toprakla buluşturduk. 

Bunun yanında, özellikle tarımsal üreti-
min çeşitlendirilmesi, zenginleştirilmesi 
için ciddi çaba harcıyoruz. Üretimin yak-
laşık yüzde 9’unu, istihdamının ise yüzde 
25’ini tarım sektöründen karşılayan Tür-
kiye, toprakla ilişkisini sağlam tutmak zo-
rundadır. Çünkü bizim toprak anaya sevda-
mız başkadır. Cumhuriyetimizin kuruluşu-
nun 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılın-
da, tarım üretimimizi 150 milyar dolara çı-
karmayı hedefliyoruz. Bu rakamın yaklaşık 
40 milyar dolarını ihracata dönüştürmeyi, 
sulanabilir alanı 5,4 milyon hektardan 8,5 
milyon hektara yükseltmeyi arzu ediyoruz. 
2002 yılından beri kat ettiğimiz mesafe, bu 
hedeflerin bizim için rahatça erişilebilir ol-
duğunu ortaya koymaktadır. 

Güvenilir gıda arzı ve kontrol hizmetle-
rinde de standartlarımızı yükselttik. Gıda 
mevzuatımızı, Avrupa Birliği’yle uyumlu 
hale getirdik. Tarladan sofraya güvenilir 
gıda yaklaşımıyla hareket ediyoruz. Orga-
nik tarım ve iyi tarım uygulamalarını des-
tekliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projelerle, 
ülkemizin biyoçeşitliliğini, gen ve tohum 
hazinesini kısa, orta ve uzun vadede kulla-
nılabilecek şekilde teminat altına aldık. 

Türkiye, bütün bu gayretler sonucun-
da tarımsal hasılada, geçtiğimiz 13 yıl-
da Avrupa’da 4’üncü sıradan 1’inci sıraya 
yükseldi. Dünyadaki önemli gen havuzla-
rının kesişme noktasında bulunan ülke-

mizdeki tür çeşitliliğini korumakta karalı-
yız. Türkiye, yaklaşık yüzde 32’si endemik 
olmak üzere, 12 bin civarında bitki türüne 
ev sahipliği yapan bir ülkedir. Avrupa’daki 
tüm genetik tür sayısından daha fazlasının 
bu coğrafyada mevcut olması, bu zenginli-
ği küresel ölçekte değerli hale getiriyor. Bu 
durum, EXPO 2016 Uluslararası Botanik 
Sergisinin nedenli doğru bir yerde düzen-
lendiğini de ortaya koyuyor. 

Sergimizin açılış tarihi, ülkemiz, özellik-
le de çocuklar bakımından çok özel bir gü-
nün hemen arifesidir. Yarın, İstiklal Sava-
şımızı milletimizin seçtiği meşru temsil-
cileri eliyle yürüten Büyük Millet Mecli-
simizin açılış tarihidir. Bizim için böylesi-
ne önemli bir gün olan 23 Nisan 1920 tari-
hi, aynı zamanda dünyada çocuklara arma-
ğan edilmiş tek bayramdır.

Bu vesileyle, tüm dünya çocuklarının ve 
milletimizin 23 Nisan Milli Egemenlik ve 
Çocuk Bayramını tebrik ediyorum.

Çevrenin Korunması, Ülkemizin 
Temel Öncelikleri Arasında 
Olmaya Devam Edecektir

Kıymetli dostlarım, 

Üç kıtanın kavşak noktası olan Anadolu, 
insanoğlunun yaşamak için ihtiyaç duya-
cağı tüm tabiat ve yerleşim özelliklerine 
tek başına sahiptir. Bu zenginliğin karşı-
sındaki en büyük tehditlerden biri küre-
sel ısınma ve beraberinde getirdiği iklim 
değişikliğidir. Türkiye olarak, bu konuda 
elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu-
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gün, iklim değişikliğiyle mücadele açısın-
dan küresel ölçekteki en büyük adımlar-
dan biri atılıyor. Çevre ve Şehircilik Baka-
nımız, New York’ta Birleşmiş Milletler Ge-
nel Sekreteri’nin himayesinde düzenlenen 
Paris Anlaşması İmza Töreninde ülkemizi 
temsil ediyor. 

Bu tarihi adımın, kuraklık ve çölleşmeyle 
mücadelede açısından hayırlı olmasını te-
menni ediyorum. Dünyayı bu noktada sa-
mimi davranmaya da davet ediyorum. Bil-
hassa az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke-
ler için bu sürecin büyük önem taşıdığını 
biliyorum. Birleşmiş Milletler Çölleşmey-
le Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konfe-
ransına geçtiğimiz Ekim ayında Ankara’da 
ev sahipliği yaparak, bu konuya verdiği-
miz önemi gösterdik. Çevrenin korunma-
sı, ülkemizin temel öncelikleri arasında ol-
maya devam edecektir. 

EXPO 2016 Antalya süresince, ülkemizin 
botanik zenginliğinin küresel çapta tanıtı-
mının yanı sıra, yapılacak akademik çalış-
malar ve toplantılarla, ülkelerin bu çerçe-
vede ortak bir platformda buluşmasını he-
defliyoruz. Sergi süresince yapılacak çalış-
malar sonunda, bu alanda önemli bir ortak 
tavrı ifade eden Antalya Bildirgesini, inşal-
lah uluslararası topluma armağan edebili-
riz. Az önce Dışişleri Bakanımız da ifade et-
tiler, bu olay 6 aylık bir süreç değil, sürek-
lilik arz eden bir süreçtir. Dolayısıyla biz, 
EXPO 2016 Antalya’yı kalıcı kılan bir te-
meli atmış bulunuyoruz. Artık burası, tu-
rizmin en önemli hareket merkezlerin-
den bir tanesi olacak, kültürde de yine en 
önemli hareket merkezlerinden bir tane-
si olacak. İnşallah burası, milyonlarca kişi-

ye ev sahipliği yapacak, ben buna inanıyo-
rum.

EXPO, Antalya ve Türkiye için olduğu ka-
dar, Akdeniz, Ege, Karadeniz Bölgesi, bun-
ların yanında Güneydoğu Avrupa, Ortado-
ğu ve Orta Asya için de bir fırsattır. Bu fır-
satı hep birlikte en iyi şekilde değerlendi-
receğimize inanıyorum. EXPO dolayısıy-
la kurulan bu etkinlik alanı ve içindeki 
tüm kalıcı eserler, serginin sona ermesin-
den sonra da, Antalya’ya gelen yerli ve ya-
bancı misafirlere hizmet vermeyi sürdü-
recek. Tabiatın güzelliklerini ve çocukla-
rın sevincini uzun yıllar yaşatacak bu ser-
gi alanının, şehrimizin ve ülkemizin sem-
bollerinden biri haline geleceğine inanıyo-
rum. Bu düşüncelerle, bir kez daha EXPO 
2016 Antalya’nın ülkemiz, milletimiz, böl-
gemiz ve tüm katılımcılar için hayırlı ol-
masını diliyorum. Bu önemli etkinlik için, 
ülke içinden ve dışından Antalya’ya gele-
cek tüm misafirlere şimdiden hoş geldiniz 
diyorum.

EXPO boyunca Türkiye’yi ziyaret edecek 
misafirlerimize gösterecekleri yakın ilgi ve 
hüsnükabul için tüm Antalyalı kardeşleri-
me teşekkür ediyorum.

Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-
mız ve Dışişleri Bakanlığımız başta olmak 
üzere, mimarından işçisine kadar, bu et-
kinliğin düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese şükranlarımı sunuyorum.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanı kardeşim Aliyev, 
Değerli Yüksek Temsilci, kıymetli misafir-
ler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

İspanya ile birlikte öncülüğünü yaptığımız 
Medeniyetler İttifakı girişiminin 7. Küresel 
Forumu vesilesiyle, Azerbaycan’ın Başken-
ti Bakü’de sizlerle birlikte olmanın mem-
nuniyeti içerisindeyim. 

Küresel forumlar, ittifakımızın farklı coğ-
rafyalarda kök salmasına, o coğrafyanın 
zenginliğiyle bezenerek güçlenmesine ve-
sile oluyor. Bugün de, ittifakı destekleyen 
liderler olarak, tarih boyunca kadim mede-
niyetlerin, farklı kültürlerin barış ve uyum 
içinde birarada yaşadığı Azerbaycan’da bu-
luşmuş bulunuyoruz. Ev sahibimiz, değer-
li kardeşim Cumhurbaşkanı Aliyev’in gi-
rişimiyle, 2016 yılı, Azerbaycan’da ‘Çok 
Kültürlülük Yılı’ olarak kutlanıyor. Azer-

Teröre Karşı Küresel İttifakı 
Sağlamak Mecburiyetindeyiz 

BM Medeniyetler İttifakı 7. Küresel Forumu
Bakü, Azerbaycan | 26 Nisan 2016 
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baycan, bu anlamlı yılı, Medeniyetler 
İttifakı’nın 7. Küresel Buluşması’nın ev sa-
hipliğiyle taçlandırmış bulunuyor. Bu fo-
rumun, İttifakımıza, Güney Kafkasya ve 
Orta Asya’nın zengin kültürel mirasın-
dan faydalanma imkânı sunacağına inanı-
yorum. Girişimimizin güçlenerek gelece-
ğe taşınmasında önemli bir kilometre taşı 
olacak bu toplantı için Azerbaycan’a özel-
likle teşekkür ediyorum. 

Değerli misafirler,

Medeniyetler İttifakı girişimin temelleri-
ni, bundan 11 yıl önce, dönemin İspanya 
Başbakanı değerli dostum Zapatero ile bir-
likte atmıştık. Aradan geçen zamanda gi-
rişimimiz giderek büyüdü, güçlendi. Bu-
gün 140’ı aşkın ülke bu girişime, bu itti-
faka destek veriyor. Geniş bir coğrafyada 
destek bularak bu grup güçlendi, bugün-
lere geldi. Medeniyetler İttifakı, Birleşmiş 
Milletler Platformu’nun en önemli girişim-
lerinden biri haline geldi. Yüksek Temsilci 
Nasır’ın liderliğinde hayata geçirilen pro-
jeler sayesinde, İttifakın ilkeleri, değerleri 
ve mesajları, sayıları her gün artarak geniş 
bir kitleye ulaştırılıyor. Geçtiğimiz yıl Bir-
leşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, 100 ka-
dar üye ülkenin sponsorluğunda bu doğ-
rultuda bir karar kabul edildi. Bu karar, İt-
tifakın sunduğu vizyonun ve hedeflerin, 
küresel düzeyde kabul gördüğünün en gü-
zel ifadesi oldu. Hoşgörü, karşılıklı anlayış 
ve diyalog zemininde buluşma hedefimize 
destek veren tüm dost ülkelere, huzurları-
nızda teşekkür ediyorum. Ailemize en son 
katılan üyemiz Kırgızistan’a da, bu vesiley-
le hoş geldiniz diyorum. 

Kıymetli dostlar,

İttifakın sağladığı başarıya rağmen, şu ger-
çeği de hep birlikte kabul etmek durumun-
dayız: Uluslararası toplum olarak, İttifa-
kın kuruluş amacını teşkil eden hedeflere 
ulaşmaktan halen çok uzağız. Bizi Medeni-
yetler İttifakı’nı kurmaya iten kemikleşmiş 
önyargıları; insanları inançları, kökenleri 
ve kültürleri temelinde ayrıştıran anlayışı, 
maalesef hala aşamadık. Radikal akımlar-
la ve bu akımların beslediği terörle müca-
delede bizlerden beklenen ortak ve karar-
lı mücadeleyi yeteri kadar sergileyemedik. 

Terörün, Terör Örgütlerinin Dini, 
Kökeni, Bölgesi ve Kültürü Yoktur

Suriye’de, Irak’ta, Nijerya’da, Fransa’da, 
Pakistan’da, Türkiye’de, Belçika’da, 
İspanya’da, ardı ardına patlayan bombalar 
karşısında yaşadığımız acıyı, ortak bir du-
ruşa, söyleme ve eyleme dönüştüremedik. 
Şiddet ortamını doğuran siyasi çatışmala-
ra, haksızlıklara ve eşitsizliklere çare bula-
madık. Şiddeti doğuran nedenlerle müca-
delede en etkili silahlardan birinin, farklı-
lıklarımızın ötesine geçip, karşılıklı anla-
yış ve diyaloğu geliştirmek olduğunu tüm 
dünyaya kabul ettiremedik. Kutuplaşma 
yerine, uzlaşma kültürünü ikame etmemiz 
gerektiği konusunda ortak bir anlayış oluş-
turamadık. Kültürel, etnik ve dini farklılık-
ların birer tehdit değil, zenginlik olarak gö-
rüldüğü, hoşgörünün ve uyumun her yer-
de, her alanda öne çıktığı toplumsal anlayı-
şı yaygınlaştıramadık. 

21. yüzyılın sorumlu liderleri olarak, bu 
tehlikeli gidişata bir son vermek mecbu-
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riyetindeyiz. Zira insanlık, din ve kültür 
temelli kutuplaşmaların, gerilimlerin vic-
danlarımızda açtığı yaraları artık taşıyamaz 
hale gelmiştir. Bugün 60 milyon insanın, ül-
kelerindeki çatışmalar yüzünden evlerini 
terk etmek zorunda kaldıkları bir dünyada 
yaşıyoruz. Büyük kısmını çocukların ve ka-
dınların oluşturduğu bu masum insanların 
bir bölümünün çıktıkları umut yolculuğu, 
denizlerin karanlık sularında daha büyük 
acılarla sonuçlanıyor. Ulaşmak istedikleri 
yere varabilenler ise, misafir edildikleri top-
lumlarda şüpheyle karşılanmanın ve öteki-
leştirmenin sıkıntılarını yaşıyorlar. 

Bu dramların çıkış noktası olan coğrafya-
lara baktığımızda ise, gerçekten çelişkiler-
le dolu bir fotoğrafla karşılaşıyoruz. İslam 
adına eylem yaptığını iddia eden örgütler, 
en büyük katliamları Müslümanlara yapı-
yor, en büyük zararı onlara veriyor. Bu te-
rör şebekeleri eliyle, binlerce yıllık mede-
niyet birikimi yok ediliyor, kadim şehirler 
harabeye çevriliyor. Bu örgütlerin sebep 
oldukları algı yüzünden, özellikle Batı ül-
kelerinde yabancı düşmanlığı ve İslamo-
fobinin hızla yayıldığını görüyoruz. Kimi 
art niyetli çevrelerin, fırsattan istifade ile 
ayrıştırmayı, sevgi yerine nefret tohumla-
rı ekmeyi, ötekileştirmeyi kendine görev 
addettiklerine şahit oluyoruz. Bu şekilde, 
farklı medeniyetlere, farklı inançlara, fark-
lı kültürlere sahip insanlar arasındaki uçu-
rumun derinleşmesi, daha büyük felaket-
lerin habercisi olarak karşımıza çıkıyor. 

Oysa biz hep şunu söyledik: Terörün, te-
röristlerin, terör örgütlerinin dini, kökeni, 
bölgesi ve kültürü yoktur. Masum insanla-
rın hayatına kastetmeyi hiçbir inanç, hiçbir 

kültür, hiçbir vicdan tasvip etmez. Özellik-
le de İslam, kelime itibariyle manası ‘barış’ 
olan bir dindir. Manası barış olan bir din, 
teröre müsaade eder mi? Bizim dinimizde 
terörün asla yeri yoktur. İslam adına ortaya 
çıkan bu örgütler ki, başta DEAŞ; bunların 
İslam’la yakından uzaktan alakası yoktur. 
Çünkü terör, diğer tüm vasıflarının ötesin-
de, bizatihi insanın kendisine düşmandır. 
İnsanlık olarak karşı karşıya bulunduğu-
muz bu tehdit, hepimize yöneliktir. Hiçbir 
medeniyet bu tehdidin dışında değildir. 

Terör örgütleri, Medeniyetler İttifakı pro-
jesiyle kurmaya çalıştığımız ortak idealin 
en büyük hasmıdır. Bu tehdidi ancak, or-
tak mücadeleyle aşabiliriz. Aksi yöndeki 
her tutum, her beyan, teröre, terör örgütle-
rine destek anlamına gelmektedir. 

Aylan Bebeğin Cansız Bedeni 
O Kumsala Vurduğu Ana Kadar 
Neredeydiniz?

Üç başlık bizim için çok önemlidir. Bunlar-
dan birincisi mezhepçiliktir. Biliyorsunuz, 
bir zamanlar özellikle Orta Çağ ve sonra-
sında mezhepçilik çok ciddi bir tehdit oluş-
turuyordu. Şu anda yine bunu yaşıyoruz. 
İkinci olarak ırkçılık, çok ciddi bir tehdit 
olarak teröre zemin oluşturuyor. Ve üçün-
cüsü, terör. Eğer mezhepçiliğe karşı ortak 
mücadeleyi veremezsek barışı temin ede-
meyiz. Irkçılığa karşı bu ortak mücadeleyi 
veremezsek terörle mücadele edemeyiz. 
Biz, karşımızdaki tüm ırkların mensupla-
rına insan olarak bakmak ve insan olarak 
hepsini sevmek zorundayız. Teröre karşı 
küresel ittifakı sağlamak zorundayız. 
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Şu anda ülkem terörle mücadelede çok cid-
di bir sorun yaşamaktadır. 35 yıldır terör-
le mücadele ediyoruz. Şu ana kadar terör-
le mücadelede ölen insanımızın sayısı 40 
bini aşmış durumda. Hemen yanı başımız-
da Suriye’de artık terörle başlayan süreç, iç 
savaşa dönüşmüştür. Suriye’de iç savaş yü-
zünden 500 bin insan öldü. Orada artık bi-
reysel bir terör yok. Suriye’de devlet terö-
rü esmektedir ve orada bir terörist iş başın-
dadır. İnsanlarını artık varil bombalarıyla, 
toplarla-tanklarla öldüren bir terörist var-
dır. O zaman, yaşanan katliamlardan, bu 
teröriste kırmızı halılar serenler, silah ve 
para yardımı yapanlar sorumlu değil mi? 
Eğer teröre karşı bu mücadeleyi verecek-
sek samimi olmak zorundayız. 

Medeniyetler İttifakı’nı kurarken Türkiye 
olarak biz, bu anlayışla bu işin içerisinde 
bulunduk. Çünkü biz, o yavruların deniz-
lerde ölerek sahile vurmalarını görmek 
istemiyoruz. Bizim en çok üzüldüğümüz, 
kahrolduğumuz an budur. Aylan Bebek, 
kumsala vurduğu zaman insanlık “Ne 
yapıyoruz”demeye başladı. Peki, Aylan 
bebeğin o kumsala vurduğu ana kadar ne-
redeydiniz? 6 yıldır Suriye’de bu insanlar 
ölüyor. Bizim sadece Ege’de, Akdeniz’de 
denizden topladığımız insanların sayısı şu 
anda 100 bine ulaştı. Onları ölümden kur-
tarabildik. 

 Değerli dostlar,

Bugün açılışını yaptığımız 7. Küresel Foru-
mu, ‘Kapsayıcı Toplumlarda Bir Arada Ya-
şama’ temasıyla gerçekleştiriyoruz. Çün-
kü, yürüteceğimiz mücadelede bizi başarı-
ya götürecek yol, farklılıklarımızla birlikte 

yaşamayı öğrenmekten geçiyor. Her türlü 
teröre karşı mücadele, ancak akıllara, kalp-
lere, vicdanlara hitap ederek kazanılabilir. 
Hoşgörüsüzlüğü, ayrımcılığı, yabancı düş-
manlığını aşabildiğimiz, farklı olana duy-
duğumuz korkuyu yenebildiğimiz gün, bu 
mücadeleyi kazanabiliriz. Şiddet yanlıla-
rı, genç nesilleri, inanç değerlerinin çarpı-
tılmasıyla ürettikleri ütopyalarla etkiliyor 
ve felakete sürüklüyorlar. Bunların yerine 
yeni nesillere, inançlarının adaleti ve eşit-
liği temel alan gerçek mesajlarını en doğ-
ru şekilde öğretmeliyiz. Farklı inançların 
mensupları olarak bunu başardığımızda, 
dünyanın hepimizin birlikte yaşayabilece-
ği bir yer olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 
Bu doğrultuda birlikte çalışmaya devam 
etmeliyiz. 

Irkçılığın ve Ayrımcılığın Acısını 
Çekenlerin Gözü Bakü’de

Medeniyetler İttifakı’na, ittifakın ilke ve 
değerlerine, her zamankinden daha güç-
lü bir şekilde sahip çıkmalıyız. 21. yüz-
yılda insanlığın vardığı yerin, gündemi-
ni terör örgütlerinin belirlediği bir sona 
mahkûmiyet olmadığına, olamayacağına 
inanıyorum. Yeni nesillere daha güzel bir 
gelecek bırakmak için sesimizi bugünden 
yükseltmeli ve derhal harekete geçmeliyiz. 

Bu forumda iki gün boyunca verilecek me-
sajlar çok önemli. Dünyanın dört bir ya-
nında hoşgörüsüzlüğün, ırkçılığın, nefret 
söyleminin, ayrımcılığın acısını çekenlerin 
gözleri şu anda Bakü’ye çevrilmiş durum-
da. Herkes Bakü’den çıkacak sonuç bildir-
gesini bekliyor. Aynı şekilde, bu eğilimler-
den güç alarak büyüyen radikal akımların 
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savunucularının da gözleri üzerimizdedir. 
Bizlerin karşılıklı saygı, hoşgörü ve diyalog 
zemininde kenetlenmemizden en fazla hi-
cap duyacak olanlar da işte bunlardır. 

Foruma katılan siyasi ve dini liderler, ka-
naat önderleri, özel sektör ve sivil toplum 
temsilcileri olarak hepimize düşen görev-
ler var. Dünya kamuoyuna, ittifakın kuru-
luş amacını teşkil eden karşılıklı saygı, an-
layış ve diyalog temelinde barış içinde bi-
rarada yaşama hedefinin mümkün olduğu 
mesajını vermeliyiz. Bu hedefe ulaşmak 
için elbirliğiyle çalışmaya kararlı olduğu-
muzu, hem mazlumlara, hem de zalimle-
re en gür sesle duyurmalıyız. Bakü’de, itti-
fakı ve değerlerini daha da ileriye taşıma 
kararlılığımızı, şüpheye yer bırakmayacak 
bir açıklıkla ortaya koyacağımızı düşünü-
yorum. 

Medeniyetler İttifakı girişiminin güçlü bir 
şekilde faaliyetlerini devam ettirmesi için 
gerekli olan siyasi ve mali desteğin sürece-
ğini hep birlikte beyan etmeliyiz. Bu onur-
lu duruş, sadece insanlığın bizden beklen-
tisi değil, gelecek nesillere karşı da borcu-
muzun bir gereğidir. 

Ben bu düşüncelerle, tüm katılımcılara fo-
rum boyunca yapılacak çalışmalarda başa-
rılar diliyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Teşekkür ediyorum.
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Bismillahirrahmanirrahim.

Saygıdeğer misafirler, kıymetli hocalarım, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Esselamü aleyküm ve rahme-
tullah ve berekatühü, ehlen ve sehlen.

İkinci Türk-Arap Yükseköğretim Kongresi 
vesilesiyle sizleri İstanbul’da ağırlamaktan 
duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyor, 

hepinize hoş geldiniz diyorum. Kongrenin 
ülkemiz, milletimiz, katılımcı ülkeler ve İs-
lam dünyası için hayırlara vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum.

Gala yemeği münasebetiyle böylesine 
mümtaz bir toplulukla birarada olmaktan 
büyük bir memnuniyet duyduğumu özel-
likle ifade etmek istiyorum. Bu akşam biz-
leri biraraya getiren, tanışmamıza, hasbi-
hal etmemize imkân sağlayan İstanbul Me-

Irkçılık İslam İçin En Büyük 
Tehdittir

Türk-Arap Yükseköğretim Kongresi | İstanbul | 28 Nisan 2016 
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deniyet Üniversitesi’ne ve Arap Üniversi-
teler Birliği’ne teşekkür ediyorum.Kong-
renin düzenlenmesinde emeği, katkısı ve 
desteği olan tüm kurum, kuruluş ve şahıs-
ları ayrıca kutluyorum.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 13. Liderler Zir-
vesi akabinde gerçekleşen bu Kongre’nin, 
bilhassa eğitim-öğretim alanında işbirli-
ğimizin gelişmesine katkıda bulunması-
nı diliyorum. Bu yıl ikincisi tertip edilen 
Kongre’nin gelenekselleşmesini, daha ge-
niş kitlelere ulaşmasını ve yeni katılımlar-
la güçlenerek önümüzdeki yıllarda da de-
vam etmesini temenni ediyorum.

Değerli kardeşlerim, 

Bizler, hepimiz, ortak bir coğrafya kadar; 
ortak bir medeniyeti, ortak bir tarihi, or-
tak bir kültürü paylaşıyoruz. Bizim tari-
himizde tüm insanlığa örnek olmaya de-
vam  eden Asr-ı Saadet vardır. Bizim or-
tak tarihimizde derin izler bırakmış Endü-
lüs var, Bağdat var, Afrika’nın, Ortadoğu ve 
Asya’nın muhteşem medeniyetleri var. Bi-
zim ortak medeniyetimizde Kurtuba, Tim-
buktu, Harar, Fez, Şam, İstanbul, San’a, Ka-
hire, İskenderiye, Buhara gibi merkez şe-
hirler var. Bu şehirler, sadece sınırları için-
de yer aldıkları ülkelerin, milletlerin değil, 
aynı zamanda hepimizin, tüm ümmetin or-
tak şehirleridir. Bu şehirlerin her biri, asır-
lar boyu İslam medeniyetinin cazibe mer-
kezleri olmuş, kütüphaneler ve medreseler 
şehri olarak, dünyanın her tarafından ilim 
yolcularını misafir etmiştir.

Bakınız, 11. yüzyılda, yani Avrupa’nın Or-
taçağ karanlığını yaşadığı bir dönemde, 

Kahire’de 75, Şam’da 51 ve Halep’te 44 
medrese bulunuyordu. Nizamiye Medre-
seleri, uzun dönem İslam medeniyetinin 
kalbi, zihni olmuş, Haçlı ve Moğol saldırı-
ları karşısında Müslümanların ayakta kal-
masını sağlamıştır. Döneminin en kalite-
li yükseköğretim kurumları olan bu med-
reselerde, dünyanın çok farklı bölgelerin-
den öğrenciler ve alimler eğitim alıyordu. 
Bu medreseler bir taraftan ilmi hayatımızı 
yenileyip diri tutarken, diğer taraftan me-
deniyet birikimimizin tüm insanlığa ulaş-
tırılmasını da sağlamışlardır.

Bizim Tarihimizde Kalem Hep 
Kılıcın Önündedir

“İlim Çin’de de olsa alınız” Hadis-i Şerifini 
kendilerine düstur edinen Müslümanlar, 
sürekli olarak ilim ve hikmetin peşinden 
koşmuşlardır. Sürekli araştırıcı olmuşlar-
dır, arayıcı olmuşlardır. Bizim tarihimizde, 
kalem hep kılıcın önündedir. 

Bugün tarihe ve insanlığa karşı sorumlu-
luğunun gereğini yerine getiren her tarih-
çi, her bilim adamı şu gerçeği kabul etmek-
tedir: İslam medeniyeti, 8. yüzyıldan itiba-
ren çok değerli bilimsel ve kültürel çalış-
malar gerçekleştirmiş, bu çalışmalar 12. 
yüzyıldan itibaren Avrupa medeniyetini 
de önemli ölçüde beslemiştir. İslam mede-
niyetinin altın çağında sadece fetih, toprak 
kazanımı yoktur. Aynı zamanda bu çağ, 
bilgiye yön verenlerin de Müslümanlar ol-
duğu, İslam beldelerinin ilmin merkezi ol-
duğu bir dönemdi. 

Malumunuz İbn-i Haldun, Mukaddime 
adlı eserinde devletleri yaşayan bir orga-
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nizmaya benzetir ve her birinin bir ömrü 
olduğunu söyler. Yani devlet de canlı var-
lıklar gibi doğar, gelişir, büyür, yaşlanır ve 
nihayet varlığını kaybeder. İslam ülkele-
rinin parlak dönemleri, maalesef 19. yüz-
yıldan itibaren yerini gerilemeye bırak-
mış, çözülme başlamıştır. İstisnalar dışın-
da son 200 yıllık tarihimiz, yeni fetihle-
rin, insanlığa yön veren buluşların, kalıcı 
eserlerin değil, daha çok ayrışmanın, bö-
lünmenin, içe kapanmanın tarihidir. Me-
rak uyandıran, dünyanın dört bir tarafın-
dan kendine öğrenci çeken İslam belde-
leri, ne yazık ki bugün fakirlikle, cehalet-
le, kısır çekişmelerle gündeme geliyor. İşte 
hemen yanı başımızdaki Halep, varil bom-
balarıyla harabeye dönmüş durumda. Se-
kiz yüzyıldır açık olan, mahzenlerinde an-
tik Yunan’dan el yazmaları bulunan Musul 
Kütüphanesi’nden neredeyse hiçbir iz kal-
madı. İşgalinin ardından Bağdat Kütüpha-
nesi yağmalandı, her biri hazine olan bin-
lerce kitap ve el yazması eser ya yok edildi, 
ya da ülke dışına kaçırıldı. San’a’nın tarif-
siz güzelliği ve ihtişamı gözlerimizin önün-
de her geçen gün yeni bir darbe alıyor. Ku-
düs, tarihine, Müslüman kimliğine, doku-
suna karşı yapılan saldırılar karşısında 
ayakta kalma mücadelesi veriyor.

Değerli kardeşlerim, 

Elbette, karşımızdaki bu karamsar tablo-
nun ortaya çıkmasında bölgemize yapı-
lan dışarıdan müdahalelerin etkisi çoktur. 
Şüphesiz, “Bir damla petrol, bir damla kan-
dan daha değerlidir” diyen sömürgecile-
rin neden olduğu tahribatı görmezden ge-
lemeyiz. Tek kutsalı ‘menfaat’ olanları, çiz-
dikleri yapay sınırlarla yapay sorunlar üre-

tenleri elbette eleştireceğiz. Kendi vatan-
daşları için ‘hak’ gördükleri demokrasiyi, 
bölge halkları için ‘lüks’ görenlerin ikiyüz-
lülüklerini de ifşa edeceğiz. Ancak, bunları 
yaparken çok daha önemli bir noktayı göz-
den kaçırmamalıyız. Peki, nedir bu nokta? 
Özeleştiridir, kendimizi şöyle bir eleştiriye 
çekeceğiz, nefis muhasebesi yapacağız. On-
ları tenkit ettiğimiz kadar, kendi özeleşti-
rimizi yapmazsak, içinde bulunduğumuz 
karamsar tabloyu da değiştiremeyiz. So-
runun menşeini sadece dışarıda ararsak, 
böyle bir kolaycılığa düşersek, inanın hiç-
bir yere varamayız. Doğru teşhis, doğru te-
davinin de ilk adımıdır. 

Yoksulluk, Kan, Gözyaşı, Ortak 
Coğrafyamızın Değişmez Kaderi 
Değildir

Son iki asırdaki geriye gidişin, çözülmenin 
temel sebebi, ilim ve bilgi merkezlerinin 
yer ve el değiştirmesidir. Medreseler yozla-
şınca, sosyal hayat da yozlaştı. Üniversite-
lerimiz kendini yenilemeyince, sanayimiz 
de gelişmedi. En zeki çocuklarımız, en ye-
tişmiş insanlarımız, kendi vatanlarında ön-
leri kesilince, Amerika’ya, Avrupa’ya, farklı 
ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Kimi za-
man da Batı başkentlerine eğitim için gön-
derilen evlatlarımız, ülkelerine, kendi hal-
kından, kendi değerlerinden utanç duyan 
yabancılar olarak döndü. ‘Beyin göçü’, ha-
yat damarlarımızın kurumasına yol açtı. 
Maalesef bugün kendi çocuklarımız, bıra-
kın fen ve mühendislik bilimlerini, kaliteli 
ilahiyat eğitimi için dahi İslam ülkelerine 
değil, Batı üniversitelerine gidiyor. Kendi-
ne özgü, özgün eğitim sistemleri geliştire-
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meyen toplumlar, geleceği inşa edemezler. 
Bu makus talihi değiştirmek, yeni bir baş-
langıç yapmak bizim elimizdedir. 

Şunu hiçbir zaman unutmayacağız: Yıkı-
lan inşa edilir, kaybolanın yerine yenisi 
konur, ancak özgüvenini yitiren bir mille-
tin tekrar tarih yazması mümkün değildir. 
Biz, dünyaya insanlığa örnek teşkil edecek 
bir değerler manzumesine ve tecrübeye sa-
hibiz. Yoksulluk, kan, gözyaşı, acı, asla bu 
toprakların, ortak coğrafyamızın değişmez 
kaderi değildir. Bugün yaşadığımız hadise-
lerin, sıkıntıların, üzerimizde dolaşan ka-
rabulutların geleceğimizi karartmasına, 
bizi yeise sevk etmesine asla izin vermeye-
ceğiz. Tarihimiz, sadece övünç kaynağımız 
değil, aynı zamanda bize güç veren, ilham 
olması gereken çok önemli bir referanstır. 

Değerli kardeşlerim, 

“Yitik, kaybedildiği yerde aranır.” Bugün 
içinde bulunduğumuz çıkmaza çözüm su-
nacak anahtar, eğitimdir. Yükseköğretim 
dahil eğitimin tüm aşamalarındaki işbirli-
ğimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Tecrübe 
paylaşımına giderek, imkânlarımızı sefer-
ber ederek, ortak çalışma platformlarını 
artırarak birbirimize destek olmalıyız. Her 
kesimden insanlarımızın, gençlerimizin, 
öğrencilerimizin, sivil toplum örgütleri-
mizin, akademisyenlerimizin, sanatçıları-
mızın çok daha fazla temas halinde olma-
larında büyük fayda görüyorum. Türkiye 
olarak, Arap coğrafyasındaki yükseköğre-
tim kurumlarıyla işbirliğimize özel önem 
veriyor, bu noktada yeni adımlar atıyoruz. 
Bu alanda koordinasyonun artması, ortak 
ve çift diploma programlarının açılabilme-

si, öğrenci ve öğretim görevlisi değişimine 
kolaylık sağlanması amacıyla anlaşma, 
mutabakat zabıtları ve protokoller imzalı-
yoruz. 

Mevlana Değişim Programı kapsamında, 
2013 yılından bu yana Arap ülkeleriyle 
207 protokol imzalandı. İmzalanan proto-
koller çerçevesinde, 2013 yılından bu yana 
Arap ülkelerinden ülkemize gelen öğren-
ci sayısı 95. Ben bunu çok az buluyorum. 
Bunun daha fazla olması lazım. Ülkemiz-
den giden öğrenci sayısı ise 133 oldu, bu 
da az. Arap ülkelerinden, öğretim görevli-
si olarak gelenlerin sayısı 48 iken, ülkemiz-
den giden 12, bu da çok düşük. Bu sayıla-
rı yeterli bulmadığımı, bunların bize yakı-
şan rakamlar olmadığını ifade etmek isti-
yorum. 

Üniversitelerimizde başta Suriye, Irak, Fi-
listin, Libya, Somali, Yemen, Ürdün, Fas ve 
Mısır olmak üzere toplam 14 bin 770 öğ-
renci bulunuyor. Ülkemizdeki uluslarara-
sı öğrenci sayısı ise şu an itibarıyla 75 bini 
geçiyor. Yine üniversitelerimizde Arap ül-
kelerinden 451 öğretim elemanı mevcut. 
Şüphesiz bu istatistikler önceki dönemlere 
kıyasla müspet rakamlardır. Ancak, önü-
müzde kat etmemiz gereken çok uzun bir 
yol olduğunu da kabul etmeliyiz.

İslam Dünyası Şu Anda Şia ve 
Sünnilik Tehdidi Altındadır

Türkiye’yle Arap dünyası arasında bilgi 
alışverişini, diyalogu artırmayı hedefleyen 
bu Kongre’nin, bu yönde atılmış önemli bir 
adım olduğuna da özellikle burada değin-
mek istiyorum. Tabii Kongre kapsamında 
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gerçekleştirilen çalışmaların başarıyla so-
nuçlanacağından hiç şüphem yok. Bura-
daki mutabakat anlaşmalarının imzalama-
sıyla somut kazanımlar elde edildiğini de 
memnuniyetle ifade etmem gerekiyor.

Bugün sizlerle 3 önemli başlığı burada pay-
laşmak istiyorum. Zira şu anda İslam dün-
yasının içinde bulunduğu en önemli sıkın-
tıları, bu 3 başlıkta ifade etmek istiyorum.

Bunlardan bir tanesi, mezhepçilik sıkıntı-
sıdır. Ne yazık ki, İslam dünyası şu anda 
Şia ve Sünnilik tehdidi altındadır. Bizim 
Şiilik diye bir dinimiz yok, bizim Sünnilik 
diye de bir dinimiz yok, bunlar birer yol-
dur. Ama bizim bunların üzerinde tek dini-
miz var, o da İslam’dır. Bizler birer Müslü-
man olarak, kardeşliğimize asla gölge dü-
şürmemeliyiz. Kim ki, benim mezhebim, 
senin mezhebinden daha üstündür diyor-
sa, İslam’a zarar veriyor. Biz, böyle bir ay-
rımcılığın içerisine giremeyiz. 

İkincisi; ırkçılıktır. En önemli tehditlerden 
bir tanesi budur. Şimdi hep konuşuyoruz, 
Türk-Arap, ben buna üzülüyorum. Arap 
Birliği, ee, bunun karşısında Türk Birliği 
mi olacak? Niye olsun ya? Şimdi bir taraf-
tan ‘İslam İşbirliği’ diyorsun, öbür taraftan 
‘Arap Birliği’ diyorsun; bu ne menem bir iş-
tir, nasıl bir çelişkidir? Ne Arap’ın Arap ol-
mayana, ne Arap olmayanın Arap’a üstün-
lüğü yoktur, üstünlük ancak takva iledir, 
ölçü bu. Biz, ölçülerimizi kaybettik. Ölçü-
lerimizi kaybettiğimiz için de sıkıntı yaşı-
yoruz. 

Üç; terör. Şu anda en önemli sıkıntılardan 
bir tanesi de nedir? Terör belasıdır. Peki, 

teröre karşı gerekli mücadeleyi veriyor 
muyuz? Buyurun, Boko Haram, El Kaide, 
Şebab, bütün bunlar öldürürken ne diye 
öldürüyor? “İslam adına öldürüyorum” di-
yor, “Allahu ekber” diyerek öldürüyor. Peki 
ölen?.. O da “Allahu ekber” diyerek ölüyor. 
Şu hale bak ya, Müslümanlar ne hale düş-
tü. Öldüren “Allahu ekber” diyor, ölen de 
“Allahu ekber” diyor. 

Onun için, siz değerli ilim adamlarımıza 
bu noktada çok büyük görev düşüyor. Bü-
tün üniversitelerimizde gençlerimizi bu 
noktada çok iyi yetiştirmemiz lazım. Zira 
gençlerimizden, bu yanlış, bu ifrat örgütle-
re kayanlar oluyor. Bu kaymaları önleme-
miz lazım. 

Ben bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, temennim odur ki, İslam dünyası şöy-
le bir silkelenir kendine gelir, böylece gele-
ceğe farklı bir şekilde yürürüz.

Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. 
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Bismillahirrahmanirrahim.

Sayın Genel Sekreter Yardımcısı, sayın ba-
kanlar, kıymetli misafirler, sizleri en kal-
bi duygularımla, saygıyla, muhabbetle se-
lamlıyorum. Esselâmü aleyküm ve rahme-
tullahi ve berekatüh. 

Türkiye’ye ve İstanbul’a hoş geldiniz. Geç-
tiğimiz ay İslam İşbirliği Teşkilatı 13. İs-
lam Zirvesi vesilesiyle, teşkilata üye ülke 
başkanlarını ülkemizde misafir etmekten 

büyük bir memnuniyet duyduk. Bugün de 
3. Su’dan Sorumlu Bakanlar Toplantısına 
ev sahipliği yaparak, sizleri ülkemizde mi-
safir etmekten memnuniyet duyuyorum.

İslam İşbirliği Teşkilatı 3. Su’dan Sorumlu 
Bakanlar Toplantısını, su kaynakları üze-
rindeki baskının giderek arttığı, su ile il-
gili afetlerin sıklaştığı bir dönemde ger-
çekleştiriyoruz. Toplantımızın dünyadaki 
tüm Müslümanların ve insanlığın güven-
liğine, sağlığına, refahına hepimiz için ha-

Teröre Karşı İlkeli Olunmazsa 
Dünya Kimse İçin Güvenli Olmaz

İslam İşbirliği Teşkilatı 3. Su’dan Sorumlu Bakanlar Toplantısı
İstanbul | 17 Mayıs 2016 
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yırlı bir geleceğe vesile olmasını Rabbim-
den niyaz ediyorum. Su alanındaki işbirli-
ğini, bu gibi toplantılarda dile getirilen te-
menniler olmaktan çıkartıp, somut proje-
lere dönüştürmeliyiz. Türkiye, bu konuda 
üzerine düşen görevleri yerine getirmeye 
hazırdır, bundan hiç endişeniz olmasın. 

2012 yılında yine İstanbul’da gerçekleş-
tirdiğimiz Bakanlar Konferansında onay-
lanan ‘Su Vizyonu’ Belgesini hayata geçir-
meliyiz. Bunu özellikle altını çizerek vur-
gulamak istiyorum. Yani belgeleri imzalı-
yoruz, ancak bu belgeleri ne yazık ki haya-
ta geçiremiyoruz. Bu konuda İranlı dostla-
rımızın güzel bir sözü var, “Oturdular, ko-
nuştular ve dağıldılar’diye. Şimdi oturup, 
konuşup, dağılacaksak, o zaman bu top-
lantıların bereketi kaybolur. Bu toplantı-
larımızı bereketlendirmemiz, netice alma-
mız lazım. Şimdi bu toplantıda alınan ka-
rarlar çerçevesinde, kurulması öngörülen 
Su Konseyi’nin de işbirliği adımlarının hız-
lanmasına ve Müslüman coğrafyasında re-
fah seviyesinin artmasına katkı sağlaması-
nı temenni ediyorum. 

Değerli kardeşlerim, 

Hepimizin bildiği gibi, Suriye’de 6 yıldır de-
vam etmekte olan iç savaş milyonlarca Su-
riyeliyi evlerinden etti. Savaşın yol açtığı yı-
kım sonucu Suriyeli kardeşlerimiz, komşu 
ülkeler başta olmak üzere, ulaşabildikleri 
her yere sığınmaya çalıştılar. Komşu ülke-
lere sığınan Suriyelilerin sayısı 5 milyonu 
geçti. Biz Türkiye olarak, bu kardeşlerimi-
zin yaklaşık 2 milyon 700 binine ev sahipli-
ği yapıyoruz, 300 bin de Irak’tan gelen kar-
deşlerimiz var. Yani ülkemizde toplamda 3 
milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. 

Avrupa Birliği, Mülteciler 
Konusunda İkircikli Bir Tavır 
Sergiliyor

Dünyada son dönemde yaşanan bu en bü-
yük insani kriz karşısında ülke ve millet 
olarak, vicdani sorumluluğumuzu yerine 
getirme konusunda hiçbir fedakârlıktan 
kaçınmadık, kaçınmayacağız. Bu zor gün-
lerinde Suriyeli kardeşlerimizin acıla-
rını bir nebze olsun azaltabilmek için 
imkânlarımızı sonuna kadar kullanıyoruz. 
Gerek kamplarda barınan, gerekse farklı il-
lerimizde yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin 
tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Sağlıktan ko-
nuta, sudan elektriğe, gıdadan giyim kuşa-
ma kadar, her konuda misafirlerimize dev-
let olarak destek veriyoruz. Bizim için bu 
mesele, herhangi bir çıkar veya diploma-
tik manevra konusu asla değildir. Biz bu 
meseleye, kardeşin kardeşe zor günlerin-
de destek olması, kucak açması olarak ba-
kıyoruz. Avrupa ülkelerinde mültecilerin 
yaşadığı dramlar, konuyla ilgili bakış açısı 
farklılığından kaynaklanıyor. Çünkü konu 
eğer imkân meselesiyse, Avrupa ülkeleri-
nin imkânları bizden katbekat fazladır. 

Bilindiği gibi, Avrupa Birliği üyeliğimiz 
çerçevesinde karşı tarafın zaten yükümlü-
lüğü olan vize muafiyeti için önümüze pek 
çok şart getirdiler. Bunlardan biri de, Su-
riyeli sığınmacıların ülkemizdeki barınma 
şartlarını düzeltecek çalışmalar için bize 
sağlayacakları 3 milyar avroluk kaynaktı. 
Son 6 yıldır bu çalışmaları zaten yapan bir 
ülke olarak, Avrupa Birliği’nin bize böyle 
bir destek vermesinden elbette memnun 
oluruz. Bu kaynak, bizim bütçemize gire-
cek değil, direkt olarak Suriyeli kardeşleri-
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mize gidecek olan bir destek. Fakat mesele 
öyle bir yere getirilip düğümlendi ki; sanki 
bu kaynak sığınmacılara destek için veril-
miyor da, bize bağış yapılıyormuş gibi bir 
intiba ortaya çıktı. 

Bizden proje istiyorlar. Halbuki biz, proje-
lerin hepsini zaten gerçekleştirmişiz. Ne 
projesi? Şu anda 26 tane kampta bu pro-
jeleri hayata geçirmişiz. Türkiye, bu pro-
jelerin onayını Avrupa Birliği’nden alma-
dı. Biz, kapımızı bombalardan kaçan kar-
deşlerimiz için açtık. Bugüne kadar sade-
ce kamplarda kalan Suriyeliler için harca-
dığımız meblağ 10 milyar doları aşmıştır, 
bu faturalıdır. Ama bir o kadar da, sivil top-
lum kuruluşlarımızın, belediyelerimizin 
yaptığı yardımlar ve destekler var. Söz ve-
rilen kaynak gelirse, misafirlerimizin du-
rumlarını daha da iyileştirme, daha da ge-
liştirme imkânına kavuşuruz. Yoksa 3 mil-
yon insan ülkemizde zaten barınıyor, hiç-
biri de aç değil, açıkta değil. 

Avrupa Birliği ülkelerinin ikircikli ve sa-
mimiyetsiz tavrını bir kenara bırakıyo-
rum. Asıl İslam ülkelerinin bu insanlara 
sahip çıkmasına ihtiyaç var. Önümüzdeki 
dönemde bu konuda daha hassas bir yak-
laşım sergileneceğine inanıyorum.

Su Yönetme Konusundaki 
Tecrübelerimizi Paylaşmaya 
Hazırız

Değerli kardeşlerim, 

Türkiye’nin su kaynaklarının doğru yöne-
tilmesi konusunda ciddi çalışmaları ve bi-

rikimi mevcuttur. Bugün ülkemizde suyu 
olmayan hamdolsun en küçük bir yerle-
şim birimi dahi kalmadı. Su alanındaki gü-
cümüzün kaynağı, suyumuzun bol olması 
değil, suyun doğru yönetilmesi konusun-
daki bilgi birikimimizdir. Burada bir baş-
ka örnek vereceğim; paranız bol olur, eğer 
iyi yönetemezseniz iflas edersiniz. Aslolan 
nedir? Finansı iyi yönetmektir. Eğer iyi yö-
netirseniz, o zaman da başarıya gidersiniz; 
su da böyle. 

Biz iktidara gelmeden önce, sularımız de-
relerden denizlere akardı. İktidara gelince 
bunu tersine çevirdik; “Su akar, Türk ya-
par” dedik. Barajlarımızı ve göletlerimizi 
çoğalttık, suyu ciddi manada yönetmek 
suretiyle iyi adımlar attık. Tabii, bu tecrü-
bemizi tüm Müslüman ülkelerle paylaş-
maya hazırız. Bakın, biz gelmeden önce 
Türkiye’de geri dönüşüm, yani “recycle” 
denilen olay yoktu. Ama şimdi suyu, bu 
geri dönüşümle tekrar kullanma noktası-
na geldik. İçme suyunu siz parkların sula-
masında kullanırsanız, bu su yönetiminde 
başarısızlık demektir. 

Esasen, 1990’lı yılların ortalarına gelinene 
kadar, ülkemizin pek çok şehriyle birlikte 
İstanbul da, ciddi su sıkıntısıyla karşı kar-
şıyaydı. İstanbul’un su sorununu Beledi-
ye Başkanlığım döneminde, bugün Orman 
ve Su İşleri Bakanımız olan Veysel Eroğlu 
Bey’le birlikte çok kısa zamanda çözdük. 

Su alanındaki hizmetlerimizi kendi toprakla-
rımızla sınırlı tutmuyoruz. Orman ve Su İşle-
ri Bakanlığımız ve TİKA vasıtasıyla Afrika’da 
pek çok altyapı projesine, yardım faaliyetine 
ve eğitim çalışmasına imza atıyoruz. 
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Son olarak su konusunda dünya çapında 
bir projeyi hayata geçirdik. Ülkemizden 
Kıbrıs Adasına denizin altından geçen bo-
rularla su taşıyoruz. Bu hat için 550 mil-
yon dolar yatırım yapıldı. Tabii bu proje, 
birilerinin hakikaten düşünemediği bir ko-
nuydu. Şu anda Kuzey Kıbrıs, Türkiye’den 
gelen bu suyu kullanıyor. Bu projeyle, Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 50 yıllık 
içme suyu ve tarımsal su ihtiyacını karşıla-
mış bulunuyoruz. 

Projenin, Müslüman ülkeler arasında iş-
birliğine önemli bir örnek teşkil ettiğine 
inanıyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı için-
deki gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan 
ve az gelişmiş ülkelere yardım eli uzatma-
sı çok önemlidir. Bu destek ve işbirlikle-
rinin özellikle su alanında hayata geçiril-
mesi, Müslümanlara yapılacak en hayırlı 
hizmetlerden biridir. Müslümanlar elekt-
rik enerjisinde ve su konusunda dayanış-
ma içerisinde olmalıdır. Toplantı sonucun-
da kurulacak olan Su Konseyi’nin bütün İs-
lam coğrafyasında, bu kaynağın doğru kul-
lanılmasıyla başlayacak kalkınma hamlesi-
ne vasıta olmasını temenni ediyorum.

Enerji dedim; niye? İslam dünyasında öyle 
ülkelerimiz var ki, sahip olduğu sular boşu-
na akıp gidiyor. Bazı İslam ülkelerinde boşa 
akan bu sular rezerv edilmiyor. Halbuki bu 
sular rezerv edilse, hidroelektrik santraller 
kurulsa, bu ülkelerimiz enerji noktasında 
da çok ciddi imkânlara sahip olacaklar.

Diyarbakır’da Onca Masum 
İnsanın Ölmesi Karşısında Batılı 
Ülkeler Susuyor

Değerli kardeşlerim, 

Bilindiği gibi, geçtiğimiz Perşembe günü 
Diyarbakır şehir merkezine yaklaşık 20 
km. mesafedeki Tanışık Köyü yakınların-
da büyük bir patlama meydana geldi.  Yapı-
lan incelemede, olayın şu şekilde cereyan 
ettiği ortaya çıktı: Terör örgütü mensupla-
rı, Bingöl’de yol çalışmasında kullanılan 
bir kamyonu çalarak, araca bomba yüklü-
yorlar. Bu aracı, tali yolları kullanarak, gü-
venlik güçlerinin denetimine takılmadan 
Diyarbakır şehir merkezine sokmaya çalı-
şıyorlar. Tanışık Köyü’ne geldiklerinde, Se-
yithan Yakar isminde daha önce AK Parti İl 
Yönetim Kurulu üyeliği de yapmış bir va-
tandaşımız, durumdan şüphelenerek, terö-
ristlere müdahale ediyor. Çıkan tartışma-
nın ardından, teröristler kamyonla birlikte 
Dürümlülü mezrasına doğru kaçmaya baş-
lıyorlar. Tanışık Köyü’ndeki vatandaşları-
mız da, iki araçla kamyonu takibe başlıyor-
lar. Mezraya geldiklerinde, teröristler, ken-
dilerine rehberlik eden başka bir otomobi-
le geçerek, Tanışık Köyü’nden gelen vatan-
daşlarımıza ateş açıyorlar. Çatışma sürer-
ken, kamyonun bulunduğu yerden uzakla-
şan teröristler, bombayı ateşliyorlar. Yakla-
şık 10-15 ton olduğu değerlendirilen bom-
banın havaya uçmasıyla, kamyon ve onla-
rın yakınındaki iki araçta bulunan 16 va-
tandaşımız hayatını kaybediyor. Bomba 
öyle bir büyük etkiyle patlıyor ki, geride ne 
araçtan, ne de 16 vatandaşımızın 12’sinin 
cesedinden dahi bir parça kalmıyor. 

Dikkatinizi çekiyorum, burada bir terör ör-
gütünün, yüzlerce masum insanı katletme-
ye yönelik bir eylem teşebbüsü ve bu eyle-
mi hayatları pahasına engelleyen 16 vatan-
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daşımız söz konusudur. Normal şartlar-
da, bir kamyon dolusu patlayıcıyı Diyarba-
kır şehir merkezinde kullanmayı hedefle-
yen bir örgütün bu eyleminin, tüm dünya-
da çok ciddi yankı bulması ve şiddetle te-
lin edilmesi lazımdır. Daha önce buna ben-
zer birçok terör eylemleri oldu, ama dün-
ya bunlara hep sessiz kaldı. Bölücü terör 
örgütünün, çeşitli isimler altında rahat-
lıkla faaliyet gösterdiği, hatta desteklen-
diği Batı ülkeleri başta olmak üzere kim-
seden, bu elim hadiseye yönelik ciddi bir 
ses çıkmamıştır. Paris’te terör eylemi olun-
ca ses çıkıyor, Brüksel’de olunca ses çıkı-
yor; ama Lahor’da, Ankara’da, İstanbul’da 
ve Diyarbakır’da onca masum insanın öl-
mesi karşısında Batılı ülkeler susuyor.  İşte 
bizim içimiz bundan yanıyor. Bu ikircikli 
tavır nereye kadar? Siyasetin dünyada dü-
rüst olmadığını görüyoruz. Bölücü örgüt, 
eylemi açıkça sahiplendiği halde, ne terö-
re karşı hassasiyet gösterdiğini iddia eden 
ülkeler, ne insan hakları örgütleri, ne de 
medya bu meseleyle ilgilenmemiştir.

Değerli misafirler, 

Her zaman söylüyorum: 

Bugün dünyanın en önemli sorunu terö-
rün bizatihi kendisi değildir. Bugün dünya-
nın en önemli sorunu, terör örgütleri kar-
şısında takınılan bu ikiyüzlü, riyakâr, sa-
mimiyetsiz tutumdur. Çünkü terör örgüt-
leri, en büyük gücü, en büyük desteği işte 
bu tutumdan alıyor. Dünyada silah sektö-
rünü elinde tutan ülkeler, bu teröristleri 
silahlandırıyor. Hadi buna da hayır desin-
ler. Artık bu terör örgütlerinin elinde, han-
gi ülkelerin silahlarının olduğunun hepsi 

tarafımızdan biliniyor ve bunları biz kendi 
medyamızla da dünyaya anlatıyoruz.

Suriye’deki masum insanların hayatları-
nı korumak için, güney sınırlarımızda bir 
güvenli bölge oluşturulması için çalmadık 
kapı bırakmadık. Bu önerimi Amerika Bir-
leşik Devletleri Başkanı ve Batı ülkeleriy-
le paylaştım, Rusya’yla münasebetler düz-
gün olduğu zaman onlarla da paylaştım. 
Bu teklifimize kulak tıkayanlar, şimdi mül-
teci dalgasının önünü kesmek için olma-
dık yöntemlerin arayışı içindeler. 

Aynı şekilde, Suriye’deki terör örgütlerine 
silah ve mühimmat desteği sağlanmaması 
konusunda bölgede faaliyet gösteren ülke-
leri defalarca uyardık. Şimdi bu silahların 
bir kısmı ülkemize yönetildi. Ama şundan 
emin olunuz, aynı silahların bir kısmı da, 
yarın onları veren ülkelere karşı kullanıl-
maya başlanacak. Niçin biliyor musunuz? 
Terörün karakteri böyledir; eninde, sonun-
da akrep gibi, kendisini tutan eli de sokar. 
Bugün işine geldiği için terör örgütüyle 
kucak kucağa hareket edenler, yarın ken-
di kucaklarında patlayacak bombaların, si-
lahların da müsebbibi olduklarını çok iyi 
bilmelidirler. 

Görünenle Değil, Görünmeyenle 
Mücadele Etmek İşimizi 
Zorlaştırıyor

Kilis şehrimizde, Suriye’den atılan roket-
ler yüzünden onlarca insanımız hayatını 
kaybetti. Halbuki Kilis’in herhangi bir Av-
rupa ülkesinden farkı yok. Bugün Kilis’e 
komşu olan terör örgütünün, yarın hangi 
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Batı ülkesinin hangi şehrinde kime kom-
şu olacağını tahmin etmek mümkün mü? 
Şimdiden Kilis’in sıkıntılarını çözmek için 
biz hazırlıklara başladık. Bir yandan şehri 
daha güvenli hale getirecek tedbirleri alır-
ken, diğer yandan da esnafın ve vatandaş-
larımızın mağduriyetlerini giderecek ça-
lışmaları yürütüyoruz. 

Aynı şekilde, bölücü terör örgütü ve 
DEAŞ’le mücadeleyi kesintisiz bir şekil-
de devam ettiriyoruz. Her iki örgütün de, 
ülkemize karşı rejimle ve bölgedeki diğer 
güçlerle işbirliği içinde olduğunu gayet iyi 
biliyoruz. Türkiye, sadece PKK’yla, sadece 
DEAŞ’le değil, PYD ve YPG’yle de müca-
delesini devam ettiriyor. Görünenle değil, 
görünmeyenle mücadele etmek işimizi 
zorlaştırıyor. 

Buradan tüm dünya kamuoyuna sesleni-
yorum: DEAŞ bahanesiyle Suriye ve Irak’ta 
kurulan can pazarları, silah pazarları, kirli 
ittifaklar, yarın dünyanın başına çok daha 
büyük sorunların musallat olmasının yo-
lunu açıyor. Terör örgütlerine karşı ilkeli 
bir mücadele yöntemi üzerinde derhal an-
laşılmazsa, gelecekte dünya herkes için gü-
venli bir yer olmaktan çıkacaktır.

Bugün kendi konforları bozulmasın diye 
Suriye’de katledilen 600 bin masumu, de-
nizlerde boğulan binlerce insanı, Kilis’e 
düşen roketleri görmezden gelenler için 
yarın çok geç olacaktır. 

Biz, kendi işimizi kendimiz görmeye alış-
mış bir milletiz. Allah’ın izniyle bölücü 
terör örgütünün de üstesinden geleceğiz, 
DEAŞ terör örgütünün de üstesinden ge-

leceğiz. Kilis’e düşen roketleri engellemek 
için bize yardımcı olunmazsa, o meseleyi 
de biz çözeceğiz. Ama bu riyakârlık karşı-
sında insanlık vicdanında açılan yaraları 
sarmaya tek başımıza gücümüz yetmez. Ya-
rın terör örgütlerinin küreselleşecek eylem 
tehditleriyle sadece biz başa çıkamayız. Bu-
günden ikaz görevimizi yerine getiriyoruz. 
Buna rağmen Batı ve bölgede güç yarışı 
içinde olan ülkeler yine bildiklerin okurlar-
sa, tarihe notumuzu düşmüş oluruz. 

Değerli misafirler, 

Önümüzdeki Pazartesi ve Salı günleri, 
Dünya İnsani Zirvesi’ni İstanbul’da ger-
çekleştiriyoruz. Zirve, dünyada huzura ve 
barışa her zamankinden daha çok ihtiya-
cımızın olduğu şu günlerde, insani yardım 
sisteminin geleceği bakımından tarihi bir 
öneme sahiptir. Bu vesileyle, tüm ülkele-
ri, küresel insani krizlerin çözümü için bir-
likte hareket etmeye davet ediyoruz. Allah 
yar ve yardımcımız olsun.

Bu düşüncelerle bir kere daha İslam İşbir-
liği Teşkilatı 3. Su’dan Sorumlu Bakanlar 
Toplantısı’nın Müslümanlar ve bütün insan-
lık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum, kalın sağlıcakla.  
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Ekselansları, hanımefendiler, beyefendi-
ler, saygıdeğer katılımcılar, sizleri tekrar 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Geride bıraktığımız iki günlük süre zarfın-
da, çok verimli istişareler gerçekleştirdik, 
önemli kararlar aldık. İnsani alanda karşı 
karşıya olduğumuz zorlukları, sınamaları 
ve bunlara nasıl çözümler bulunabileceği-
ni hep birlikte masaya yatırdık. 

Bu Zirve için yola çıktığımızda, insani so-
runların çözümünde, insanı ve insan onu-
runu merkeze alan bir yaklaşımla hareket 
edilmesi gerektiğini vurgulamıştık. İnsan-
ların haysiyetini ve onurunu korumanın, 
güvenliklerini sağlamanın, geleceğe umut-
la bakmalarını temin etmenin, hepimi-
zin müşterek gayesi ve ahlaki sorumlulu-
ğu olduğunu dile getirmiştik. Zirve boyun-
ca pek çok katılımcı ülke ve kuruluş, Sa-

Gelir Dağılımındaki Adaletsizliğe 
Hiçbir Vicdan Sahibi Kayıtsız 

Kalmamalı

Dünya İnsani Zirvesi Kapanış Töreni | İstanbul | 24 Mayıs 2016 
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yın Genel Sekreter’in sunduğu İnsani Gün-
dem çerçevesinde, somut taahhütlerde bu-
lundu.

Dünyanın farklı yerlerinde, hatta kimi za-
man aynı yerlerde, insanların çok farklı 
güvenlik ve hayat standardında yaşadığını 
biliyoruz.  Bir tarafta lüks, israf ve şatafat 
hakimken, onun hemen yanı başında mil-
yonlarca insanın sefalet, yoksulluk ve aç-
lık içinde hayata tutunmaya çalıştığını gö-
rüyoruz. Bu adil bir dünya değildir. Karşı-
mızdaki bu keskin farklılığa, uluslararası 
toplumun hiçbir ferdinin, hiçbir vicdan sa-
hibi ülkesinin kayıtsız kalmaması gerekir. 
Dünya İnsani Zirvesi’nin bu konuda temel 
bir zihniyet değişiminin miladı olmasını 
diliyorum. 

Bu Zirve ancak, Afrikalı, Asyalı, Suriyeli, 
Iraklı çocuklar başta olmak üzere dünya-
daki tüm mazlumların hayatlarında yeni 
bir dönemi başlatırsa amacına ulaşmış sa-
yılır. Ümit ederiz, bu tarihi Zirve, adına ve 
önemine yaraşır bir şekilde, daha huzurlu, 
adil ve barış dolu bir dünyanın kapılarını 
aralar. Zirve’nin neticelerini umutla bek-
leyenlere, kalplerimizi ve zihinlerimizi on-
lara kapatmadığımızı, bilakis kendilerini 
her zamankinden daha sıkı şekilde kucak-
ladığımızı göstermek zorundayız.

Küresel düzeyde karşı karşıya olduğu-
muz sorunun büyüklüğünün ortaya kon-
ması ve çözüm yolları üzerinde durulması 
önemli olsa da, tek başına anlamlı değildir. 
Akan gözyaşları, yaralı yürekler, kanayan 
vicdanlar kelimelerle, kuru sözlerle, arka-
sı gelmeyen taahhütlerle değil, ancak güç-
lü eylemlerle teskin edilebilir. 

Bunun için siyasi, ahlaki ve mali sorumlu-
luklarımızı küresel olarak paylaşmalı ve 
süratli harekete geçmeliyiz. Başta gelişmiş 
ülkeler olmak üzere, verilen sözler yerine 
gelmedikçe bu insani ve vicdani görevimi-
zi yapmış sayılmayız, bunu da ortaya koy-
mak durumundayız.

Boşa geçirdiğimiz her dakika, her gün, 
yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine, 
binlercesinin yeni acılar çekmesine neden 
oluyor. Uluslararası toplumun sorumluluk 
ve ilke sahibi üyeleri olarak, bu Zirve’de 
ortaya konan iradenin fiiliyata geçirilmesi-
nin takipçisi olmamız gerektiğini, özellikle 
vurgulamak isterim.  

Türkiye’nin tüm imkânlarını seferber ede-
rek, bu konuda üzerine düşenleri yerine 
getirmeye devam edeceğinden emin olabi-
lirsiniz. 

Sözlerime son vermeden önce, Zirve’nin 
gerçekleştirilmesi için sergilediği çaba için 
Sayın Genel Sekreter’e ve tüm katılımcıla-
ra, krizlerden etkilenen milyonlarca kişi 
adına tekrar teşekkür ediyorum. Bu tarihi 
toplantıya Türk devleti ve milleti adına ev 
sahipliği yapmaktan, sizlerle birlikte bu ta-
rihi anı paylaşmaktan büyük bir memnu-
niyet ve onur duyduğumu bir kez daha be-
lirtmek istiyorum. 

Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
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Makerere Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. 
Ezra Suruma, saygıdeğer senato üyeleri, 
değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler, 
kıymetli misafirler, sizleri sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum.

‘Afrika’nın İncisi’ Uganda’ya ilk defa ger-
çekleştirdiğim bu ziyaret vesilesiyle sizler-
le biraraya gelmekten memnuniyet duyu-
yorum. Şahsıma ve heyetime gösterdikle-
ri içten misafirperverlik için üniversite yö-
netimine teşekkür ediyorum.

Makerere Üniversitesi, dünyanın en iyi üni-
versiteleri listesinde yer alıyor ve Afrika’nın 
önde gelen ilk 3 yükseköğretim kurumu 
arasında gösteriliyor. Böylesine seçkin bir 
üniversitenin, şahsımı fahri doktora unva-
nına layık görmesinden dolayı onur duydu-
ğumu özellikle belirtmek istiyorum.

Uganda’ya gerçekleştirdiğim bu ziyare-
timde, değerli dostum Cumhurbaşkanı Sa-
yın Museveni ve heyetiyle gerek dar kap-
samlı, gerek heyetler arası görüşmeler yap-

Türkiye, Afrika’nın Sesi Olmaya 
Gayret Ediyor

Uganda Makerere Üniversitesi Fahri Doktora Tevdii Töreni
Kampala, Uganda| 1 Haziran 2016 
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tık. Ayrıca, ilişkilerimizin altyapısını kuv-
vetlendirecek önemli anlaşmalar imzala-
dık. Sayın Museveni’nin ülkesi için yaptı-
ğı ve yapmayı planladığı hizmetleri takdir-
le karşılıyorum. Kendisinin Türkiye’nin ve 
Türk insanının yakın dostu olduğunu bil-
mek bizleri mutlu ediyor.

Uganda’da 50’den fazla kabilenin ve onlar-
ca dini inanışın sergilediği birarada yaşa-
ma kültüründen oldukça etkilendiğimi ifa-
de etmek isterim. Afrika’nın parlayan yıl-
dızı olarak gördüğüm Uganda’nın, gelecek-
te kıtada ve dünyada hak ettiği yeri alaca-
ğına inanıyorum. Geçmişte sömürgecili-
ğe, bugün de terörizme karşı mücadele yü-
rüten Uganda’nın bölge ve dünya barışına 
yaptığı katkıları takdirle takip ediyoruz.

Türkiye olarak, dostumuz Uganda ile iliş-
kilerimizi her alanda geliştirmeye bü-
yük önem veriyoruz. İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nın dönem başkanı olarak, İslam 
dünyasının karşı karşıya olduğu ortak, kü-
resel ve bölgesel tehditler karşısında işbir-
liği içinde olmalıyız. Bu tehditlere karşı 
güçlü bir duruş sergileme ve müşterek çö-
zümler üretme konusunda karşılıklı irade 
sahibi olduğumuzu görüyorum. Bu iradeyi 
siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, her alan-
da somut sonuçlara dönüştürmek için hep 
birlikte daha fazla gayret göstermeliyiz.

Uganda’yla İlişkilerimizi 
Geliştirmek İçin Buradayız

Sayın Rektör, değerli misafirler,

Ugandalı dostlarımızla ilişkilerimizin geç-
mişi, 19. yüzyıla dayanıyor. O dönemde, 

bugünkü Uganda topraklarında, Mehmet 
Emin adında aynı zamanda seyyah olan, 
bir Osmanlı Paşası görev yapıyordu. Asıl 
mesleği doktorluk olan Emin Paşa, aynı 
zamanda bir tabiat alimi olarak, yüzlerce 
hayvan ile bitki türünü keşfetmiş ve ilim 
dünyasına kıymetli katkılar sunmuştur. 
Emin Paşa, 10 yılını geçirdiği bu topraklar-
da, 1892 yılında Kongo’da esir ticareti ya-
pan bir aşiret tarafından şehit edilmiştir. 
Esir ticaretine karşı yürüttüğü mücadele, 
Emin Paşa’yı işte böyle bir akıbete maruz 
bırakmıştır. Bu vesileyle, Türkiye-Uganda 
kardeşliğinde önemli rolü olan, bize böyle 
temiz bir miras bırakan Emin Paşa’yı rah-
metle, hürmetle yad ediyorum.

124 yıl sonra, Emin Paşa’nın izinden gi-
derek, istiklal ve istikbal mücadelesi-
ni desteklediğimiz Uganda’yla ilişkileri-
mizi geliştirmek için buradayız. Esasen, 
Türkiye-Uganda ilişkileri son dönemde bir 
ivme yakaladı. Aramızdaki ticaret hacmini 
asla şu anda önemsemiyorum. Çünkü bu 
ticaret hacmi çok çok küçük, bunu ilerlete-
ceğimize inanıyorum. 

2010 ve 2011 yıllarında karşılıklı olarak 
Büyükelçiliklerimizi açtık. Bununla da ye-
tinmeyerek, bizi birbirimize bağlayan ta-
rihi gönül köprüsünü sağlamlaştırmak 
için sivil toplum kuruluşlarımızı, Türk 
Hava Yollarımızı ve iş adamlarımızı da 
Uganda’ya gelmeleri için teşvik ettik.

Bugün Sayın Cumhurbaşkanından bir ri-
cada bulundum, dedim ki, “Bize eğer şöyle 
büyükçe bir alan tahsis ederseniz, o alan-
da ülkemize yakışan büyükçe bir büyükel-
çilik binasını yaparız. Aynı şekilde biz de 
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sizlere, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başken-
ti Ankara’da öyle bir yer tahsisi yapalım” 
dedim. Zira göreve başladığım zaman, 
Türkiye’nin Afrika ülkelerinin 12 tanesin-
de büyükelçiliği vardı. Şu anda 39 büyü-
kelçiliğimiz var. 

Her kesimden Ugandalı kardeşlerimizle 
temaslarımızı yoğunlaştırmaya başladık. 
Ben bu seyahatte Uganda’ya, 115 iş ada-
mıyla beraber geldim. Kendilerine bir he-
yecan vermek suretiyle müşterek adımlar 
atmalarını sağlayacağız. Ülkemizdeki üni-
versitelerde öğrenim gören ve anadili gibi 
Türkçe konuşan onlarca Ugandalı öğren-
cinin bulunmasından da büyük bir mem-
nuniyet duyuyorum. İlişkilerimizin her ge-
çen gün artarak sürmesini ümit ediyorum.

Değerli dostlar,

Türkiye bir Avrupa ve Asya ülkesi olduğu 
kadar, tarihi bağları nedeniyle aynı zaman-
da bir Afrika ülkesidir. Afrika’yı kader or-
tağı olarak gören Türkiye, son yıllarda kıta 
ile ilişkilerini zamanın ruhuna uygun şekil-
de yeni bir anlayışla ele almaya başlamıştır. 
Burasının, her şeyden önce Afrika halkları-
nın mutluluğu, huzuru ve refahı için bir fır-
satlar kıtası olduğuna inanıyoruz.

21. Yüzyılın Odağına Afrika 
Yerleşecek

21. yüzyılın odağına Afrika’nın yerleşece-
ği konusunda herhalde kimsenin şüphe-
si yoktur. Dünyanın en büyük ekonomi-
lerinin krizlerle boğuştuğu bir dönemde, 
Afrika’nın kalkınması ve büyümesi kesin-
tisiz sürüyor. Son 10 yılda dünyanın en 

hızlı büyüyen 10 ekonomisinden 6’sı, bu 
kıtada bulunuyor. Afrika’nın uyanışını ve 
adım adım hak ettiği seviyeye yükselmeye 
başlamasını, en az Afrikalı kardeşlerimiz 
kadar umut ve heyecanla biz de takip edi-
yoruz.

2005 yılının ülkemizde ‘Afrika Yılı’ ilan 
edilmesiyle ivme kazanan Afrika’ya açılış 
politikamız, çok başarılı meyveler verdi. 
Ticaret hacminden siyasi diyalog mekaniz-
malarına, eğitim faaliyetlerinden ekono-
mik yatırımlara kadar birçok alanda cid-
di ilerlemeler kaydettik. Afrika’yla ilişkile-
rimizi, artık yeni ve ileri bir merhaleyi ifa-
de eden ‘Türkiye-Afrika Ortaklığı’ şeklinde 
tanımlıyoruz.

2009 yılında 12 olan Afrika’daki büyükel-
çilik sayımız, bugün 39’a çıktı. Afrika’dan 
32 ülke de Türkiye’de büyükelçilik açtı. Bu 
tabi çok önemli... Ayrıca, Türk Hava Yolları 
bugün kıtadaki 32 ülkede, 48 noktaya uçuş 
yapıyor.

Türkiye, yalnızca ekonomik ortaklık için 
değil, her ihtiyaç duyulduğunda tereddüt 
etmeden Afrikalı kardeşlerinin yardıma 
koşan bir ülkedir. 4 bin 500 Afrikalı öğ-
renci, hükümetimizin tahsis ettiği ‘Türki-
ye Burslarıyla” ülkemizde öğrenim görü-
yor. Eğitim alanında Afrikalı genç kardeş-
lerimize verdiğimiz bu desteği çok önem-
li görüyoruz. Nitelikli, iyi eğitim almış in-
san kaynağının, Afrika ülkelerinin kalkın-
ma hamlelerine ciddi katkısı olacağını dü-
şünüyoruz.

Ülkemizin kalkınma ve insani yardım ku-
rulu olan TİKA, Türk Kızılay’ı ve daha pek 
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çok sivil toplum kuruluşu, binlerce insa-
ni ve kalkınma yardımı projesini başarıyla 
Uganda’da hayata geçirdiler. Bu çalışmalar 
önümüzdeki dönemde de devam edecek. 

Türkiye olarak, uluslararası platformlar-
da Afrika’nın sesi olmaya gayret ediyoruz. 
G-20 Dönem Başkanlığını yürüttüğümüz 
geçen yıl, gelişmekte olan ülkelerle G-20 
ilişkileri güçlendirmek en temel öncelikle-
rimizden birisi oldu. Bu çabaların odağın-
da hiç şüphesiz Afrika ülkeleri yer alıyor.

Bildiğiniz gibi, ülkelerindeki çatışmalar-
dan kaçarak sınırlarımızı gelen 3 milyon 
Suriyeliye biz kucak açtık. Biz bunla-
ra dikenli tellerle duvar örmedik, “Niye 
Türkiye’ye geliyorsunuz?” demedik. Onlar 
varil bombalarından kaçıyor, o bombalar-
dan kaçan insanlara biz kapılarımızı ka-
payamazdık. Ege Denizi’nde boğulmayla 
karşı karşıya olan 100 bini aşkın mülteciyi, 
Sahil Güvenlik botlarımızla denizden kur-
tardık.

Sevgili dostlar,

Biz veren el olacağız, alan el olmayacağız 
dedik. Şu anda dünyada az gelişmiş ülkele-
re destek noktasında birinci sırada Ameri-
ka, ikinci sırada Türkiye, üçüncü sırada İn-
giltere var. Fakat milli gelire oranla baktığı-
mız zaman birinci sırada Türkiye var, ikinci 
sırada Amerika, üçüncü sırada İngiltere var. 
Biz bu yolda yürümeye devam edeceğiz.

Bugün siz değerli hocalarımın ve öğren-
cilerin karşısında yine bir şeyi hatırlata-
cağım: Dünya 5’ten büyüktür. Dünya, Bir-
leşmiş Milletler’de 5 daimi ülkenin iki du-

dağının arasına mahkûm edilemez. Birin-
ci Dünya Savaşı’nın şartlarında yapılanmış 
bir tabloyu, hala bugün insanlığa dayata-
mazsınız. İşte Suriye eğer bugün problemi-
ni çözemiyorsa, daimi üyelerden bir tane-
si veya iki tanesinin ‘hayır’ demesindendir. 

Değerli kardeşlerim,

Her platformda, yaşanan çarpıklıklar ko-
nusundaki itirazlarımızı dile getirmeyi ve 
reform taleplerimizi ifade etmeyi sürdüre-
ceğiz.

Bu düşüncelerle, Uganda’da bulunmaktan, 
sizlerle biraraya gelmekten ve şahsıma tev-
di ettiğiniz fahri doktora unvanından duy-
duğum memnuniyeti bir kez daha ifade 
ediyorum.

Hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunu-
yorum. Sağlıcakla kalın.
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Aziz Müslümanlar, kıymetli Ahıskalılar, 
değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duy-
gularımla, muhabbetle, hasretle selamlıyo-
rum. 

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi 
azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı 
Şerif ’in böyle anlamlı bir iftar sofrasında 
bizleri bir araya getiren Rabbime sonsuz 
hamd-ü senalar olsun.

Bildiğiniz gibi Amerika’ya geliş sebebim, 
herkesin çok iyi tanıdığına ve sevdiğine 
inandığım, yakın tarihin en önemli spor-
cularından ve iyi bir Müslüman olan Mu-
hammed Ali’yi ebediyete uğurlamaktır. 
Mücadeleci kişiliğiyle kendi ülkesine ve 
tüm dünyaya damga vuran, tarihe adını al-
tın harflerle yazdıran Muhammed Ali’ye 
bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. 

Ahıska Türklerine Her Türlü 
Desteği Vermeye Devam Edeceğiz

Louisville Ahıska Türkleri Kültür Merkezi’nin İftar Programı
Louisville, ABD | 9 Haziran 2016 
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Özellikle bizim kuşağımız için Muham-
med Ali, sporculuğunun çok ötesinde bir 
anlama sahiptir. Onun ringlerdeki başa-
rısı kadar, hayat karşısındaki duruşu da 
bizi etkilemiştir. Ülkemde, gece yarısından 
sonraki saatlere denk gelen müsabakaları-
nı seyretmek için televizyon başına topla-
nanların önemli bölümü, kendisinin işte 
bu duruşuna meftundu. 

Onun, Amerika gibi bir ülkede, 22 yaşın-
dan sonra Müslüman olup, karşısına çı-
kan, çıkartılan tüm engellere rağmen, doğ-
ru bildiği yoldan şaşmadan, dik duruşunu 
bozmadan yürüyüşünü devam ettirmesini 
hayranlıkla takip ettik. 

Muhammed Ali, ringlerde kendisini şampi-
yonluğa taşıyan basamakları tırmanırken, 
Amerika’da ve dünyanın dört bir yanında, 
Müslümanlarla birlikte tüm mazlumların 
ve mağdurların gönlünde çok daha derin-
lere iniyordu. Attığı her yumruk rakibini 
sarsarken, mazlumların ve mağdurların 
yüreğine ferahlık veriyordu. Çünkü maz-
lumlar ve mağdurlar biliyorlardı ki, Mu-
hammed Ali, aynı zamanda kendileri için 
de bu mücadeleyi veriyor. 

Muhammed Ali’nin kavgası, iyiyle kötü-
nün dünyadaki kadim mücadelesinin ade-
ta ringlere taşınmış haliydi. Elbette burada 
kötü olan Muhammed Ali’nin rakipleri de-
ğildi; onlar sadece birer sporcuydu. Kötü 
olan, insanlara zulmeden, eziyet eden, 
haksızlık eden, yüreklerini ve canlarını ya-
kan herkes ve her şeydi. Muhammed Ali, 
rakibinden ziyade işte onlarla dövüşüyor-
du. Bizim kendisine ve onun mücadelesine 
bakışımız buydu. 

Biz, Vietnam’a gitmeyişindeki inceliği de 
burada gördük. Çünkü, “Vietnamlılar bize 
zulmetmediler, niçin oraya gideyim?” sözü-
nün altında bu incelik vardı. Bildiğiniz gibi, 
bu davranışından dolayı 5 yıl mahkûmiyet 
ve 10 bin dolar da para cezasına çarptırıl-
mıştı. Ringlerden ayrı kalışı, onun için as-
lında çok farklı bir zulümdü. Ringlere dön-
dükten sonra, elinden haksız olarak alınan 
şampiyonluklarını süratle geri aldı. Rab-
bim, Müslümanlara ve tüm insanlığa ver-
diği bu güzel hissiyatı, inşallah kendisi için 
ecre, sevaba dönüştürür. Ben tekrar mekânı 
cennet olsun diye dua ediyor, ailesine ve se-
venlerine başsağlığı diliyorum. 

İslam Coğrafyası, Birlikten ve 
Beraberlikten Çok Uzak Bir 
Görüntü İçindedir

Bu akşam burada bir muhabbet sofrasında 
biraradayız. 

‘Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, 

Muhammed’siz muhabbetten ne hasıl?’

Amerika’da bu iftar sofrasında sizlerle bir-
likte olmanın, Ramazan’ın manevi iklimi-
ni burada teneffüs etmenin memnuniyeti 
içindeyim.

Amerika gibi Müslümanların azınlıkta ol-
duğu bir ülkede, böyle bir sofrada biraraya 
gelmek hakikaten mutlulukların en yüce-
sidir. Onun için, dayanışmanızı, yardımlaş-
manızı ve paylaşmanızı çok önemsiyorum. 
Bu akşam buradaki tablo, işte bu güzellik-
lerin en nadide ifadesidir.
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Burada, bu sofra etrafında, farklı köken-
lerden, farklı gruplardan, farklı statüler-
den, farklı şehirlerden insanlar, aynı ga-
yeyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. İşte İs-
lam budur, Müslümanlık budur; her tür-
lü farklılığı bir kenara bırakarak, Allah’ın 
birliği, Hazreti Muhammed’in (SAV) risale-
ti etrafında buluşmaktır. Bu birliği, bu be-
raberliği, bu ruhu güçlendirip yaygınlaştır-
dığımız ölçüde, hem Müslümanlar, hem de 
tüm insanlık barışa, huzura, saadete ere-
cektir. 

Maalesef, Suriye ve Irak başta olmak üze-
re, İslam coğrafyası, şu mübarek günlerde 
dahi, birlikten, beraberlikten, kardeşlikten 
çok uzak bir görüntü içindedir. Karşımız-
da şöyle çarpık bir manzara var: Dünyanın 
pek çok yerinde Müslümanlar birbirleriy-
le dövüşüyor, birbirleriyle savaşıyor, bir-
birleriyle mücadele ediyor. Yani ölen Müs-
lüman, öldüren Müslüman… Ölen “Allah’u 
Ekber” diyerek ölüyor, öldüren de aynısı-
nı söylüyor. Bugün birileri, teröristle Müs-
lüman kavramlarını rahatça bir arada kul-
lanabiliyorsa, bunda art niyet kadar, İslam 
karşıtlığı kadar, işte bu manzaranın da et-
kisi vardır. 

Suriye’de bir devlet terörü estiriliyor. Bir 
katil iş başındadır ve 600 bin insanı ne ya-
zık ki öldürmüştür. 12 milyon insan evle-
rinden, yurtlarından olmuştur. 3 milyon 
Suriye ve Iraklı şu anda bizim misafirimiz-
dir. Biz, Avrupa Birliği ülkeleri gibi, “Bize 
şu kadar gelsin-bu kadar gelmesin” pazarlı-
ğı içerisinde değiliz. Varil bombalarından, 
kimyasal bombalardan kaçan kim olursa 
olsun hepsine kapımızı açtık, bundan son-
ra da açmaya devam edeceğiz.

Şu anda bildiğiniz gibi, Ukrayna’da yine 
birçok Ahıskalı kardeşlerimiz var. Ora-
da ölüm tehditleriyle karşı karşıyalar. Biz, 
bu kardeşlerimizin bir kısmını Erzincan 
Üzümlü’ye, bir kısmını ise Bitlis Ahlat’a 
yerleştirmiş durumdayız. 330 kadar aile 
buralara yerleştirildi. Bundan sonra da 
yine gelecek olanları değişik yerlere yer-
leştirmeye devam edeceğiz. Çünkü onları 
bombaların altına bırakamazdık. 

Değerli kardeşlerim,

Aramızda bulunan ve yurtlarından zor-
la kopartılan Ahıska Türkü kardeşlerimi-
ze her türlü desteği vermeye devam edece-
ğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Ahıs-
ka Türklerinin anayurtlarına geri dönüş 
mücadelelerinde daima yanlarında olma-
yı sürdüreceğiz.  Ahıska Türklerinin nere-
de yaşarlarsa yaşasınlar içinde bulunduk-
ları toplumun değerli ve üretken bireyle-
ri olmaya devam edeceklerine inancımız 
tamdır.

Bu duygularla, bir kez daha Ramazan ayı-
nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Ramazan’ın, İslam dünyasına ve tüm in-
sanlığa barış, huzur ve refah getirmesini, 
birlik-beraberlik içinde bayrama erişebil-
meyi temenni ediyorum. 

Sağlıcakla kalın. 
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İş dünyamızın değerli temsilcileri, kıymet-
li uluslararası yatırımcılar, sevgili dostlar, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, milletin 
evini teşrifiniz için her birinize şahsım, 
milletim adına şükranlarımı bildiriyorum. 

Türkiye, 15 Temmuz akşamı, tarihinin 
en hain, en alçak darbe girişimine maruz 

kalmıştır. Şüphesiz her darbe kötüdür, her 
darbe girişimi kötüdür, demokrasiye ve öz-
gürlüklere yönelik her teşebbüs kötüdür. 
Ama 15 Temmuz, doğrudan milleti hedef 
alması, doğrudan millete saldırılması se-
bebiyle, hepsinden çok daha kötü bir gece 
olarak hafızalarımıza kazınmıştır. 

Olağanüstü Hal’e Dayanılarak 
Ekonominin İşleyişine Müdahale 

Edilmeyecek

Uluslararası Yatırımcılarla Yüksek Düzeyli Ekonomi Toplantısı
Ankara | 2 Ağustos 2016 
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Darbe gecesi bombalı saldırıya hedef olan 
toplam dört yer var. Bunların ikisi, Emniyet 
Teşkilatımıza ait binalar. Diğer ikisi ise, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesidir. Hatta içinde bulundu-
ğumuz binanın doğu cephesi de helikopter 
ateşlerine maruz kalmıştır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde de, Başbakan’ların kul-
landığı makam odası, Genel Kurul’un çev-
resindeki birimler ve bahçe bombalanmış, 
ateş altına alınmıştır. Bu iki kurumun ortak 
özelliği, doğrudan milletin oylarıyla iş başı-
na gelen kişilerin mekânları olmalarıdır. 

Burada özellikle bir konuyu gündeme ge-
tirmek istiyorum. Sizler uluslararası yatı-
rımcılar olarak şu anda karşımda bulunu-
yorsunuz, sizlere bu özelliklerinizle de hi-
tap ediyorum. Dünyada otoriter ve teokra-
tik rejimler olmakla birlikte, ağırlıklı ola-
rak demokratik rejimler mevcuttur. Batı 
ülkelerine baktığınız zaman, bunların ta-
mamı demokratik rejim ve parlamenter 
sistemle idare edilirler. Şu ana kadar ne ya-
zık ki, demokrasiyle yönetilen bu ülkele-
rin hiç birinden ziyaretimize gelen olma-
dı. Fakat Belçika’da, Fransa’da terör eylem-
leri olduğu zaman oralara nasıl gittiklerini 
biliyoruz. Hatta, bazı ülkelerin havaalan-
larında ne yazık ki, “Türkiye’ye gitmeyin, 
Türkiye’ye gidişiniz Erdoğan’ı güçlendirir” 
gibi reklamlar yer almaktadır. Bu nasıl de-
mokrasidir? Ben askeri darbeyle iş başına 
gelmiş bir Cumhurbaşkanı değilim. Halkı-
nın yüzde 52 oyuyla iş başına gelmiş bir 
Cumhurbaşkanıyım. 

Yaklaşık 12 yıllık Başbakanlığım, 2 yıl-
lık Cumhurbaşkanlığım döneminde de, 
Türkiye’nin nereden nereye geldiğini 

en iyi bilen sizlersiniz. Küresel sermaye-
ye yönelik attığımız adımlar ortadadır. 
Türkiye’nin ekonomide en güvenilir ülke-
lerden birisi olduğunu sizler gördünüz ve 
yaşadınız. Bize karşı yapılan bu darbe ha-
reketinin arkasında da, Türkiye’nin zaten 
bu yükselişini hazmedemeyen mihrakla-
rın olduğunu çok açık ve net söylemek du-
rumundayım. Darbe girişimi, sadece içeri-
de planlanan ve tezgâhlanan bir olay değil-
dir. Ben açık sözlüyüm; bu olay içeride ak-
törleri olan, ama senaryosu dışarıda yazı-
lan bir darbe hareketidir. Bunları sizler de 
az-çok biliyorsunuz. 

Darbe Hareketinin Aktörleri, 
Milleti Hesap Edemedi

Dışarıdaki ve içerideki darbe hareketi-
nin aktörleri bir unsuru hesap edemedi-
ler. Peki, o neydi? Bu milletin kendisini he-
sap edemediler. Bu milletin evlatlarının, 
tankların altına yatabileceğini bunlar his-
sedemediler. Hemen yanı başımızda bizim 
Kongre Merkezimiz var. Darbe gecesi bura-
da 5 şehit verdik. Bir bayan kardeşimin ko-
pan başını ne yazık ki Kongre Merkezi’nin 
çatısında bulduk. 

Şimdi soruyorum; darbeciler, insanlara 
bombaları yağdırırken acaba hangi düşün-
ceyle bunu yaptılar? Hangi vicdan, hangi 
insani bir anlayış, kalkıp da kendi halkı-
na uçaktan bombalar yağdırarak, tanklar-
la halkının üzerine giderek böyle bir vah-
şeti işleyebilir; bu olacak bir şey mi? Ama 
ne yazık ki, bu ülke, darbeler tarihi içeri-
sinde çok farklı bir darbeyi yaşadı. 238 şe-
hit verdik, şu ana kadar ve 2 bin 200’e ya-
kın yaralılarımız var. 
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Dün gece, hastanelerdeki gazilerimizle te-
lefonda görüştüm. Görüştüğümüz gazile-
rimizden biri de Sabri isminde bir gençti. 
Sabri, henüz 34 yaşında, yazılımcı, hava sa-
vunma sistemlerini çok seviyor. Sabri’nin 
kolunu, darbecilerin kullandığı tankların 
paletleri ezmiş. Çok şükür kü, kolunu kay-
betmeyecek. Bu gencimiz telefonda konu-
şurken, sanki hiçbir şey olmamış gibi dav-
ranıyor. Reis’im, “Sen iyi misin, bana onu 
söyle” diyor. Şimdi bu inanç, bu azim ol-
dukça, evvel Allah bu millete darbeler hiç-
bir şey yapamayacaktır. 

Yine bir albayımla konuşuyorum. Bu alba-
yım da vücuduna 7 mermi almış. Gazi al-
bayım da kendini değil, bizi düşünüyor,  
“Cumhurbaşkanım dikkatli olun” diyor. 

Değerli kardeşlerim,

Tabii bütün bunları şunun için anlatıyo-
rum: Türkiye, 1980’li yılların ortasından 
beri silahlı terör örgütlerinin saldırısına 
hep maruz kalan bir ülkedir. PKK, DHKP-C, 
son yıllarda DEAŞ denilen terör örgütleri, 
silahlı saldırılar, suikastlar, intihar bom-
bacılarıyla ülkemize karşı adeta bir savaş 
yürütüyorlar. 

Zaman zaman yaşadığımız sosyal, siya-
si ve ekonomik taarruzların da bunlar-
dan bağımsız olmadığını gayet iyi biliyo-
ruz. Tabii az önce Bosch CEO’sunu dinler-
ken, Türkiye’ye gelecek olan misafirleri-
mizle ilgili ifadelerine katılmadığımı ifade 
edeyim. Ama tabii geldikleri ülkelerde bir 
dezenformasyonun olduğunu görüyorum. 
Onlara şunu söylemek lazım: Bu ülkeden 
endişelenmeyin, bu ülke güvenlidir. Terö-

re karşı, bu tür darbelere karşı eğer ulus-
lararası camia bir mutabakat ortaya koya-
mıyorsa, kusura bakmayın bir bumerang 
gibi döner bir gün de o ülkeleri vurur. Biz, 
Belçika’ya teröristlerin adlarını verdik. 
Belçika, ismini verdiğimiz teröristleri salı-
verdi. Bu teröristler daha sonra havaalında 
kendilerini patlattılar. 

Pazar günü Almanya’daki vatandaşlarımı-
zın oluşturduğu STK’lar, “Darbelere hayır, 
demokrasiye evet” diye bir miting düzen-
lendi. Köln’de düzenlenen bu mitingde, 
Türkiye’den video konferansla şahsımın 
bağlanmasını hazmedemediler. Oysa 
aynı Almanya, bölücü örgüt yanlılarının 
gösterisinde, örgütün lider kadrolarının 
Kandil’den video konferansla konuşma-
sına izin veriyor. Şimdi soruyorum; Batı 
burada teröre destek veriyor mu-vermiyor 
mu? Batı, demokrasilerin yanında mı, dar-
belerin yanında mı, terörün yanında mı? 
Maalesef, Batı, teröre destek veriyor ve 
darbelerin yanında yer alıyor. Bunların 
canı bizim gibi yanmıyor. 

Darbe Girişimi Sırasında ve 
Sonrasında Dostlarımızdan 
Beklediğimiz Desteği Alamadık

Değerli dostlar, 

Kusura bakmayın, açık sözlü olalım, doğ-
ru olalım, ama yürekli olalım. Eğer yürekli 
olmazsak dünyada tüm ülkelerde çok can-
lar yanar. Bugün bizim yaşadığımız bu dar-
be hareketi, başka ülkelerde de kendisine 
değişik yöntemlerle uygulama alanı bulur. 
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15 Temmuz darbe girişimi, işte bu silahlı 
ve silahsız saldırıların en son, en kanlı, en 
açık ve en alçak örneğidir. Tüm terör ör-
gütleriyle başarılı bir mücadele yürüten 
Türkiye, darbe girişimine de aynı şekilde 
direnmiş ve netice elde etmiştir. Diğer te-
rör örgütleriyle olan mücadelemizde ol-
duğu gibi, darbe girişimi sırasında ve son-
rasında da dostlarımızdan beklediğimiz 
desteği alamadığımızı da açıkça söylemek 
zorundayım. Bu gerçeği görmek için, dar-
be sırasında ve sonrasında ortaya konan 
tepkilere bakmak yeterlidir. 

Bir gün dostlarımızın, müttefiklerimizin 
bizi anlayacağını, bize hak vereceğini çok 
iyi biliyoruz. Temennimiz, benzer acıla-
ra maruz kalmadan onların da bu noktaya 
gelmeleridir. 

Değerli misafirler, 

Sizlere şu ana kadar anlattığım fotoğrafın, 
uzaktan bakıldığında, iyi bir fotoğraf ol-
madığının elbette farkındayım. Ancak, ül-
kemizi yakından bilen, milletimizi gerçek-
ten tanıyacak kadar uzun süre burada ya-
şamış olan herkes, şu gerçeği kabul ede-
cektir: Türkiye çok farklı, hatta kimi za-
man birbirine zıt gibi gözüken olayların, 
olguların, gerçekten aynı anda yaşanabil-
diği bir ülkedir. Evet, ülkemizin belirli bir 
bölgesinde terör olayları yaşanıyor ola-
bilir; ama bu durum asla diğer yerlerde-
ki sosyal, ekonomik, kültürel etkinliklere 
mani değildir. Hatta aynı ilin ilçeleri, aynı 
ilçenin mahalleri arasında dahi bu farkları 
görmek mümkündür. 

Evet, ülkemiz 15 Temmuz’da bir darbe gi-
rişimi yaşamış olabilir, ama bu durum asla 
ertesi günden itibaren hayatın normal akı-
şında devam ettiği gerçeğini ortadan kal-
dırmıyor. Dikkat ederseniz, darbe girişi-
minin hemen ardından yaşanan sınırlı bir 
dalgalanma dışında, ekonomik gösterge-
ler, hızlı bir toparlanmaya ve normalleş-
meye işaret ediyor. Dolar yeniden 3 lira-
nın altına indi, borsa yükselişte. Diğer ve-
riler de toparlanmayı ve yeniden olum-
lu yönde yükselişi teyit ediyor. Merkez 
Bankası’ndaki döviz rezervimize baktığı-
mızda, bırakın azalmayı, 125 milyar dola-
rın üzerine çıkarak, artmıştır. İşsizlik ve 
faiz oranları yüzde 10’un altında seyretme-
yi sürdürüyor. Yılın ilk çeyreğindeki yüzde 
4’lük büyüme oranımızı, yılsonuna kadar 
koruyacağımıza inanıyorum. 

Milletimiz ne marketlere, ne bankalara, ne 
döviz bürolarına hücum etmemiştir. Eski-
den olağanüstü hal ilan ettiğinizde, mar-
ketler boşaltılırdı, bakkallar boşaltılırdı, 
herkes evinde stoklamaya giderdi. Ama 
şimdi tam aksine millet evine kapanmadı, 
tam aksine meydanlara koştu. Milletimiz, 
darbecilerin üzerine hücum ederek, istik-
laline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Darbe 
girişimi başkadır; Türkiye’nin işleyen bir 
serbest piyasa ekonomisine sahip olduğu, 
bunun her ne sebeple olursa olsun kesinti-
ye uğramayacağı gerçeği başkadır. 

Hiçbir Uluslararası Yatırımcı Bu 
Ülkede Kaybetmemiştir

Ülke ve millet olarak, her sorunu ken-
di sınırları içinde tutma kabiliyetine ve 
imkânına sahip olduğumuzu, sayısız örnek-



Recep Tayyip ERDOĞAN

412

le ortaya koyduk. Türkiye, büyük hedefleri 
olan, bu hedeflere ulaşmak için de ciddi po-
tansiyeli bulunan bir ülkedir. Yürütmekte 
olduğumuz, hazırlıklarını yaptığımız proje-
lerle, potansiyelimizi en üst düzeyde hare-
kete geçirmenin çabası içindeyiz. 

Buradaki pek çok arkadaşımız, Türkiye’nin 
son 14 yılının yakın şahididir. Türkiye, bu 
14 yılda pek çok badire atlatmasına, pek 
çok engelle karşılaşmasına, pek çok saldı-
rıya, provokasyona maruz kalmasına rağ-
men, asıl hedeflerinden, asıl projelerin-
den asla vazgeçmemiştir. Yavuz Sultan Se-
lim Köprüsü durdu mu? Avrasya Tüne-
li durdu mu? Bütün bölünmüş yollar dur-
du mu? Bakın hepsi devam ediyor. Hava li-
manlarının inşaatları aynen devam ediyor. 
Biz, durmak yok yola devam dedik. Şim-
di 26 Ağustos’ta inşallah Yavuz Sultan Se-
lim Köprümüzü açıyoruz. 14 yıldır bizimle 
birlikte yol yürüyen hiçbir uluslararası ya-
tırımcı bu ülkede kaybetmemiştir, tam ter-
sine sürekli kazanmıştır, bundan sonra da 
kazanacaktır. 

Bakınız, darbe girişimi günlerinde yaptığı-
mız Milli Güvenlik Kurulu, Bakanlar Ku-
rulu ve diğer tüm toplantılarda ekonomi-
yi asla gündemimizden düşürmedik. İki 
şeyi gerçekleştirmek zorundayız. Bir; ilan 
ettiğimiz Olağanüstü Hal ile darbe sonra-
sı devletin işleyişini hızlandırdık. İki; Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin yeniden yapılanma-
sı sürecini başlattık, buna ihtiyacımız var-
dı. Bu adımı atmak zorundayız. Bunda te-
reddüt edenleri görünce gerçekten üzül-
memek mümkün değil. 

Ekonomi alanındaki reformları süratle ha-
yata geçirme kararlılığımızı her fırsatta 
vurguladık, vurguluyoruz. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde bekleyen ekonomik re-
form paketlerinin süratle yasalaştırılma-
sı konusunda arkadaşlarımızla hemfiki-
riz. Darbe girişimiyle ilgili süreçler, kanun 
hükmünde kararnamelerle yürütüldüğü 
için, Meclis gündeminin tıkanması, eko-
nomik reform paketlerinin ötelenmesi söz 
konusu değildir.

Değerli misafirler, 

Türkiye, bu süreçte demokrasiye, temel 
hak ve özgürlüklere, hukuka olan bağlılı-
ğını, hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekil-
de ispat etmiştir. Atılan her adım Anayasa 
ve yasalara uygun olarak gerçekleştirilmiş, 
Meclis ve Hükümet çalışmalarına ara ver-
meden devam etmiştir. Olağanüstü Hal uy-
gulamalarına dayanılarak, ekonominin iş-
leyişine en küçük bir şekilde müdahale 
edilmemiştir, edilmeyecektir. Ülkemizdeki 
Olağanüstü Hal uygulaması, tamamen Av-
rupa Birliği prosedürlerine uygundur. Hat-
ta, biz darbe girişimi gibi çok daha ağır bir 
saldırıya maruz kalmamıza rağmen, pek 
çok alanda Avrupa ülkelerinde geçerli ola-
ğanüstü halden daha yumuşak bir uygula-
ma içindeyiz. Fransa ne yaptı? 3+3+6, 1 yıl-
lık olağanüstü hal kararı aldı. 

Çeşitli Ülkelerle Aramızdaki Görüş 
Farklılıkları, Ekonomik Hedefleri-
miz İçin Asla Bir Engel Değildir

Ülkemin huzuru için, milyonlarca kişinin 
sokaklara iniş sebeplerini ortadan kaldır-
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mak için adımlarımızı kararlı bir şekilde 
atacağız. Her kim ki, yaşanan sıkıntılara 
bakarak Türkiye’yi kendi iç meseleleriyle 
uğraşan, küresel gündemden kopmuş bir 
ülke olarak görüyorsa; yanıldığını, yanlış 
düşündüğünü, hatalı analiz yaptığını bil-
melidir. Biz, yaşadığımız sıkıntıların bir 
bölümünün amacının tam da bu olduğu-
nu, yani Türkiye’yi dünyadan kopartarak 
içine kapatmak olduğunu çok iyi biliyo-
ruz. Ülkemizin tek çıkış yolunun gelişmiş 
dünyaya entegre olmaktan geçtiğini hiçbir 
zaman bizler aklımızdan çıkarmadık. 

Çeşitli ülkeler ve kurumlarla aramızda-
ki görüş farklılıkları, ekonomik hedefleri-
miz için asla bir engel değildir. Avrupa Bir-
liği ülkelerinin kendi aralarında dahi çok 
ciddi siyasi görüş ayrılıkları var. Aynı şe-
kilde Avrupa Birliği, ABD, Rusya, Çin gibi 
dev ekonomiler başta olmak üzere, dünya-
daki tüm önemli güçlerin aralarındaki si-
yasi görüş farklarının derinlikleri hepimi-
zin malumudur. Diğer ülkeler söz konusu 
olduğunda, sorun teşkil etmeyen siyasi gö-
rüş ayrılıklarının Türkiye için kırılma nok-
tası olarak görülmesi, samimi bir değerlen-
dirme olamaz. Hele bu görüş farklılıkları-
nın, söz konusu ülke menşeili şirketler için 
bir yaptırıma dönüşeceği endişesi tama-
men yanlıştır. 

Üstelik Türkiye’nin bulunduğu coğrafi ko-
num itibariyle ayrıca takdir edilmesi gere-
ken bir özelliği de vardır. İçinde bulundu-
ğumuz bölgede terör merkezli krizler çı-
kartılmasına engel olamayabiliriz; ama bu 
krizlerin bizi yürüdüğümüz yoldan saptır-
mamasını sağlamak kendi elimizdeydi ve 
biz bunu başardık. Göçmen krizinde dahi, 

yaşadığımız tüm gerilime ve görüş farklı-
lıklara rağmen, Avrupa’yı, Batı ülkelerini 
sorumsuzca sıkıntıya sokacak adımlar at-
madık. Daha açık konuşuyorum; Avrupa’yı 
biz koruduk ya. 3 milyon Suriyeli ve Irak-
lı mülteciyi ülkemizde barındırmak sure-
tiyle Avrupa’yı biz koruduk. Avrupa, ver-
diği sözleri şu ana kadar tutmadı. Türkiye, 
devlet bütçesinden sığınmacılar için 12,5 
milyar dolar harcama yaptı. Böyle davran-
makla ne insani, ne siyasi, ne de ekonomik 
olarak asla kaybetmediğimize, tam tersine 
ciddi bir kazanç sağladığımıza inanıyoruz. 

Bakınız, biz, Rusya’yla yaşadığımız uçak 
krizinde dahi, karşı tarafın attığı tüm inci-
tici adımlara rağmen ekonomik ilişkiler ko-
nusunda çok büyük bir hassasiyet göster-
dik. Nasip olursa ayın 9’unda da Rusya’ya 
ziyaretimi gerçekleştireceğim. Burada eko-
nomik ilişkilerimizi tekrar yeniden masa-
ya yatıracağız.

Değerli misafirler,

Türkiye’nin, uluslararası sermayeli şirket-
lerin ülkemizdeki yatırımlarına verdiği 
önemi, en iyi sizler görüyorsunuz, sizler 
biliyorsunuz. 

2023 yılında dünyanın en gelişmiş 10 eko-
nomisinden biri haline gelme, toplam mil-
li gelirini 2 trilyon dolara, kişi başına mil-
li gelirini 25 bin dolara çıkarma, dış ticare-
tini 1 trilyon dolara ulaştırma hedefi olan 
bir ülkeyiz. Bunu tüm girişimcilerimiz ve 
yatırımcılarımızla beraber yapacağız. Do-
layısıyla, yatırımcılara zarar verecek, yatı-
rımcıları üzecek hiçbir işe kalkışmayız. Bu 
yönde hiç endişeniz olmasın. 
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Bu Süreç, Türkiye’nin Devlet 
Yapılanmasının Revizyonuna da 
Bir Fırsat Hazırlamıştır

Hepinizin kafasında birtakım soru işaret-
leri olduğu açık. Öncelikle şu hususlardan 
emin olmanızı istiyorum: Türkiye’de ye-
tişmiş insan kaynağı sorunu yoktur. Ülke-
mizde yaklaşık 3 milyon 340 bin kamu ça-
lışanı vardır. Son soruşturmalarda bunlar-
dan açığa alınmış olanların sayısı 62 bin-
dir. Açığa alınanlardan bir kısmının, yapı-
lan soruşturma ve yargılamalar neticesin-
de, şayet haklarındaki iddialar mesnetsiz 
görülürse, vazifelerine geri dönebilecekle-
rini de unutmamalıyız. 

Şimdi denilecek ki, çeşitli kurumlarda açı-
ğa alınan personel oranı çok yüksek. Nere-
de? Mesela Adalet Teşkilatında. Adalet sis-
teminin, dış müdahalelerden, sorumsuz-
ların verdiği emirlerle hareket edenlerden 
kurtulup kendi işine odaklanın personel 
tarafından yönetilmesi, işleyişi yavaşlat-
maz, tam tersine daha da hızlandırır. Şim-
di yeni alımlar da yapılacak ve hiçbir açık 
söz konusu değil. 

Aynı durum Emniyet Teşkilatımız için de 
geçerlidir. Binlerce rütbeli personel açığa 
alınmasına, ihraç edilmesine rağmen, gü-
venlik hizmetleri aksamak şöyle dursun, 
daha da kaliteli hale gelmiştir. Çünkü pa-
ralel yapının, yuvalandıkları yerlerden bir 
tanesi de orasıdır, adeta kuluçka yuvası 
gibi. Darbenin istihbaratının zamanında 
alınamaması, bu örgütün önce istihbarat 
teşkilatlarımızı çökertmekle işe başlama-
sından kaynaklanıyor. Diğer alanlara iliş-
kin istihbarat ağları büyük ölçüde yeniden 

kuruldu, kuruluyor. Şu anda bakıyorsu-
nuz, Amerika’da sadece bir CIA veya FBI 
yok, bunların dışında onlarca istihbarat ör-
gütü var. Türkiye, şimdi bu ağı yeniden ele 
alıyor, yeniden kuracak. Onun için “Devle-
tin yeniden yapılanması” diyorum, onun 
için “Silahlı Kuvvetlerimizin yeniden yapı-
lanması” diyorum. 

Şimdi bazı siyasiler şunu söyleyebilir: Çok 
acele edildi. Siz hazır değilseniz ben ne ya-
payım? Biz, darbe olayı olduktan sonra bu 
adımı atmadık ki, bunlara hazır bir hare-
ketiz. Bence bu süreç, Türkiye’nin devlet 
yapılanmasının revizyonuna da bir fırsat 
hazırlamıştır. Bu örgütün faaliyetlerine 
yönelik güçlü bir istihbarat mekanizması 
kurmamız şart. 

Diğer kurumlarımızdaki görevden alma-
ların da olumlu sonuçlar vereceğinden 
emin olabilirsiniz. Mesela TİB’i kapataca-
ğız. Çünkü bütün pisliklerin olduğu yerler-
den bir tanesi de orası. TİB, BTK’ya devre-
dilecek. Bu konuda BTK gereken adımları 
atacaktır. Çünkü, bu örgüte mensup kamu 
görevlileri, devletine ve milletine sadakat-
le hizmet etmek yerine, iradelerini bir baş-
ka gücün emrine vermiş kişilerdir. Bugü-
ne kadar karşılaştığımız sorunların önem-
li bir bölümünün de bu kişilerden kaynak-
landığını düşünüyorum. 

Şimdi, sadece kendi kurum hiyerarşisine 
bağlı olarak, kanunların ve diğer düzenle-
melerin verdiği yetki çerçevesinde görev 
yapan kamu personeliyle, inşallah işlerin 
daha sağlıklı yürüyeceğine inanıyorum. 
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İş dünyasında da, FETÖ terör örgütünün 
bir kanser hücresi gibi her yere yayılmış 
bağlantılarıyla birlikte hareket ederek, 
haksız rekabete yol açan kişiler, artık bu 
imkândan mahrum kalacaklardır. Geldi-
ğimiz noktada, artık yatırımcılara zorluk 
çıkaran, gereksiz yere işlerini geciktiren, 
destek vermeyen kamu görevlilerinin hiç-
bir mazereti, hiçbir bahanesi yoktur, ola-
maz. Sizlere karşı kamuda bu tür engeller 
yapanlar varsa bunları bildirin, yapacağı-
mız iş hemen kapıya koymaktır. Çünkü biz 
çalışacağız. Önümüzü tıkayan, önümüzü 
kesen, “himmet ver”, “harç ver” diyenlere 
artık bu devlette yer olmayacaktır.

Mevzuatla ilgili engeller varsa, onlar el-
bette düzeltilecektir. Bu konuda bizlere 
sorunlarınızı YASED ve TOBB vasıtasıyla 
ulaştırabilirsiniz. Şahsımdan başlayarak, 
Başbakanımız, başbakan yardımcılarımız, 
bakanlarımız, müsteşarlarımız, genel mü-
dürlerimiz için bu mesele, emin olun, en 
az darbe girişiminin üstesinden gelmek 
kadar önemlidir. 

Ülkemizdeki Yatırımların Süratle 
Artırılmasına Önem Veriyoruz

Değerli arkadaşlar, 

Bizim gündemimizde, sadece darbe giri-
şimi, sadece terör örgütlerinin eylemle-
ri, sadece bunlara ilişkin alınacak önlem-
ler yok. Onları zaten kararlılıkla ve sürat-
le yapıyoruz. Bizim gündemimizde, 26 
Ağustos’ta açılışını yapacağımız Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü var. Bizim gündemi-
mizde, 20 Aralık’ta açılışını yapacağımız 
Avrasya Tüneli var. Bizim gündemimizde, 

1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü var. Bizim 
gündemimizde, mutlaka hayata geçirmek 
kararında olduğumuz Kanal İstanbul pro-
jesi var. Bizim gündemimizde, inşası süren 
hızlı tren hatlarımızı tamamlama, yenileri-
ne başlama heyecanı var. Bizim gündemi-
mizde, yatırımları arttırma, istihdamı art-
tırma, ihracatı arttırma, eğitimli iş gücü-
nü arttırma, yeni nesillere vizyon kazan-
dırma, velhasıl ülkemizi adım-adım ileri-
ye taşıma azmi var. Şayet geçmişe takılıp 
kalsaydık, önümüze çıkartılan engellere 
bakıp vazgeçseydik, Türkiye’yi 14 yılda üç 
kat büyütemezdik. 

Benim sizlerden ricam şudur: Gündemi-
mizdeki en önemli başlıklardan bir tane-
si, savunma sanayii. Kendi savunma sana-
yimizi hep birlikte kuralım. Yerli-küresel 
sermaye işbirliğiyle bunu yapalım. Yapar 
mıyız bunu? Yaparız. Şu anda biz, insan-
sız hava araçlarını üretiyoruz. İnşallah sa-
vaş uçaklarımızı da üreteceğiz, yolcu uçak-
larımızı da üreteceğiz. Bu noktada füzele-
rimizi de üreteceğiz, kararlıyız, çalışmala-
rımız sürüyor. 

Şayet ufkumuzu, vizyonumuzu geniş tut-
masaydık, mücadeleyi bir an bile olsa bı-
raksaydık, ülkemizi bugünlere getiremez-
dik. Biz, geçmişten aldığımız dersler ışı-
ğında geleceği inşa etmenin çabası içinde-
yiz. ‘Mazi’den ‘ati’ye uzanan bu kutlu yol-
culukta durmadan, duraksamadan devam 
etmekte kararlıyız.

Batı’da ülkemiz hakkındaki dezenformas-
yonu sizlerle beraber aşacağız. Onun için 
iletişim çok önemli. Bu arada ülkemizdeki 
yatırımların süratle artırılmasına da önem 
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veriyoruz. Bu konuda siz yatırımcılara her 
türlü desteği vermeye devam edeceğiz. 

Bugün bizimle birlikte bu yolda yürüyen, 
bize güvenen, katkı sağlayan, destek olan 
dostlarımızı asla unutmayacağız. Bu ülke 
de, bu millet de kendisine güveneni asla 
mahcup etmemiştir, mahcup etmeyecek-
tir. Şahsen, bunun sayısız tecrübesine, sa-
yısız örneğine ben şahidim. 

Biz de güzel bir söz vardır: “Önce refik, son-
ra tarik” deriz. Yani önce yol arkadaşı… Biz-
ler, sizleri yol arkadaşlarımız olarak görüyo-
ruz. Birlikte çalışacağız, birlikte kazanaca-
ğız, birlikte daha büyük hedeflere doğru yol 
alacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. 

Uluslararası yatırımcılar olarak, bugün bu-
rada bizlerle birlikte olduğunuz, Türkiye’ye 
olan güveninizi teyit ettiğiniz için her biri-
nize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 

Bu ilginiz, alakanız sebebiyle tekrar şah-
sım, milletim adına sizlere teşekkür ediyo-
rum. Günün 24 saati, yılın 365 günü mil-
letinin hizmetinde bir Cumhurbaşkanı ola-
rak, sizlerin meseleleriyle ilgilenmek de en 
başta gelen görevimdir. Bu kapının size da-
ima açık olduğunu bilmenizi istiyorum.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın Devlet Başkanı,  Kıymetli Dostum 
Putin, Türk ve Rus iş dünyasının çok de-
ğerli temsilcileri, sizleri saygı ve muhab-
betle selamlıyorum.

Türk ve Rus iş çevreleriyle bir araya gel-
diğimiz bu güzel buluşmanın ülkelerimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Bilindiği gibi, 2015 Kasım ayı sonunda ya-
şanan o elim hadise, Rusya’yla gerçekten 
çok iyi ve verimli bir şekilde süren ilişki-
lerimizin üzerine kara bir gölge gibi çök-
müştü.  

Ülkemiz, 2015 yılında üst üste iki seçim 
yaşadı. Aynı dönemde pek çok terör sal-

100 Milyar Dolarlık Ticaret 
Hedefimizi Gündemimize 

Almalıyız

Türkiye-Rusya İş Forumu | Sen Petersburg, Rusya | 9 Ağustos 2016
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dırısına maruz kaldık. Son olarak, 15 
Temmuz’da tarihimizin en sinsi, en alçak 
darbe girişimiyle bu süreç adeta zirveye 
ulaştı. Demokrasimizin ve Cumhuriye-
timizin karşı karşıya kaldığı bu hain sal-
dırı, milletimizin cesareti ve fedakârlığı 
sayesinde akamete uğratıldı. FETÖ terör 
örgütünün ve arkasındaki güçlerin, ülkele-
rimiz arasındaki ilişkilere de kastettikleri, 
bugün çok daha iyi anlaşılıyor.

Türkiye’nin sağlam temellere dayanan güç-
lü ekonomisinin dayanıklılığına, bu darbe 
girişimi vesilesiyle bir kez daha tüm dün-
ya şahit oldu. 15 Temmuz darbe girişimi-
nin ardından, piyasaların açıldığı andan 
itibaren güven ve istikrar iklimi kendisini 
göstermiştir. Çok küçük dalgalanmalar dı-
şında herhangi bir kırılmanın yaşanmadı-
ğı ekonomimiz, işleyişine normal şekilde 
devam ediyor. Mali disiplinden taviz ver-
meden ekonomik reform gündemimizi uy-
gulamayı sürdüreceğiz. 

Büyük projeler ve yatırımlar hız kesmeden 
devam ediyor. 30 Haziran’da açılışını yap-
tığımız Osmangazi Köprüsü’nün ardından, 
26 Ağustos’ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 
20 Aralık’ta Avrasya Tüneli hizmete gire-
cektir. 2018’de İstanbul’da dünyanın en 
büyük havalimanının ilk etabı faaliyete 
geçecektir. Yine bu yıl içerisinde dünyanın 
en uzun köprüsü olacak 1915 Çanakkale 
Köprüsünün temelini atmayı hedefliyoruz. 

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali 
Yeniden Hız Kazanmalı

Kıymetli dostlar,

Sayın Putin’le hem başbaşa, hem de heyet-
lerarası görüşmelerimizde, ilişkilerimizi 
ayrıntılı şekilde değerlendirdik. 

Bakınız biz, 2008’de 38 milyar dolara ka-
dar çıkan ikili ticaret hacmimizi dahi ye-
terli bulmazken, geçtiğimiz yıl 24 milyar 
dolar düzeyine geriledik. Daha önce, ülke-
lerimiz arasındaki ticaret hacminin 100 
milyar dolara çıkarılması gibi iddialı bir 
hedef belirlemiştik. Biz, bu hedefi yeniden 
gündemimize almamız gerektiğini düşü-
nüyoruz. Ticari ilişkilerimizin önündeki 
engellerin kaldırılması ve yeni işbirliği 
alanlarının devreye alınması halinde, bu 
rakama süratle ulaşabiliriz.  Bunun için, 
siz değerli işadamlarına büyük görevler 
düşüyor. Devlet yöneticileri olarak, sizle-
rin önündeki engelleri kaldırmak için ge-
rekli adımları atacağımızdan hiçbirinizin 
şüphesi olmasın. Dostum Putin’le bu ko-
nuda hemfikiriz.

İş dünyasının kıymetli temsilcileri,

Türkiye’nin 2002 yılından sonra gerçek-
leştirdiği büyük atılımlar, pek çok ülkeye 
ilham veren bir başarı hikâyesidir. 2002 
yılında 230 milyar dolar olan Gayrı Safi 
Yurtiçi Hâsılamızı, 2015 yılında 720 mil-
yar dolara çıkardık. 

Tabii şu anda Rusya’yla ilişkilerimizde 
özellikle bir aksama gösteren Mersin Ak-
kuyu nükleer enerji santralimizin yeniden 
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hız kazanması büyük önem arz ediyor.  Ta-
bii bu 22 milyar dolarlık bir ciddi yatırım 
ve 4500 megavatlık bir enerji gücüne sa-
hip olmamızı sağlayacak. 

Aynı şekilde Türk Akımı Projesi, şu anda 
atacağımız en önemli adımlardan bir tane-
si, çift hat olarak bu da hayata geçecek. 

Savunma sanayinde atacağımız adımlar 
söz konusu. 

Ortak Yatırım Fonu kurmak için çalışaca-
ğız. Bunlarla ilgili belgelerin en kısa sürede 
imzaya hazır hale getirileceğine inanıyo-
rum. Hükümetlerarası Karma Ekonomik 
Komisyon, İş Konseyi gibi yapılar aktif şe-
kilde çalışmalarına devam edeceklerdir.

Burada misafir olduğumuz Sen Petersburg 
başta olmak üzere, Rusya’nın diğer bütün 
bölgeleri de yine Türk yatırımcılarının bü-
yük ilgisini çekiyor. Aynı şekilde, ülkemiz-
de de Rus müteşebbislerin ilgisini çekecek 
çok sayıda alan ve yer var. Siz kıymetli işa-
damlarımızdan, ekonomik ilişkilerimizin 
hedeflenen düzeye çıkarılmasına katkıda 
bulunacak projeler konusunda süratli ve 
somut adımlar atmanızı bekliyoruz.

Bu düşüncelerle çalışmalarınızda başarı-
lar diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ederim. 




