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Cumhurbaşkanı’nın doğrudan milletin oyuyla belirlendiği 10 
Ağustos 2014 seçimleri, Cumhuriyet dönemi siyasi tarihimizin en 
önemli dönüm noktalarından biridir. Özellikle de darbe dönemle-
rinin etkisiyle, ülkemizde Cumhurbaşkanlığı, Anayasa’da sahip 

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

Cumhurbaşkanlığı’nı ve onunla özdeşleşen Çankaya Köşkü’nü, milletin 
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 terö-
ristlerin en önemli hedeflerinin başında şahsımın ve Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinin gelmesinin sebebi, Cumhurbaşkanlığı makamının ülkenin ve 
milletin hakiki temsil yeri haline gelmiş bulunmasıdır. Bunun için milleti-
miz, 29 gün süren demokrasi nöbetleri boyunca, Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesini, adeta etrafında etten bir duvar örerek korumaya almıştır.  

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

Yeni Türkiye Vizyonu – Milletin Evi / 2023’e Doğru / Dünya 5’ten 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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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de-
ğerli başkanı, değerli yönetim kurulu üye-
leri, oda ve borsalarımızın değerli başkan 
ve yöneticileri, çok değerli kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyor; bu nazik ziyare-
tinizden dolayı her birinize tek tek teşek-
kür ediyorum.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ger-
çekleştireceğimiz bu istişare toplantısı-

nın, ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve 
ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını 
Allah’tan niyaz ediyorum.

Bugün bir kez daha, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’ne, Sayın Başkan ve Yöne-
tim Kuruluna, 81 ilimiz, 160 ilçemizdeki 
oda ve borsa başkanlarımıza, Türkiye’nin 
büyümesine, kalkınmasına, refahın ve 
demokrasinin standartlarının artmasına 

17 - 25 Aralık Operasyonlarının 
Hedefi Tüm Türkiye’dir

TOBB Oda ve Borsa Başkanlarını Kabul | Ankara | 12 Aralık 2014 
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verdikleri katkı için teşekkür ediyorum. 
Elbette, 14 milyona yakın insanımızı istih-
dam eden, toplam ihracatın yüzde 95’ini 
gerçekleştiren, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin 1,5 milyon üyesine de buradan 
şahsım, ülkem ve milletim adına şükranla-
rımı sunuyorum.

TOBB’la Sürekli İstişare Halinde 
Olduk

Başbakanlık yaptığım süreçte, 12 yıl 
boyunca, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’yle son derece uyumlu, son derece 
koordineli ve istişareye dayalı bir işbirliği 
gerçekleştirdik. Her reformu istişare et-
tik, atacağımız her adımın öncesinde sizin 
görüşlerinize, tavsiyelerinize başvurduk; 
önerilerinizi, dertlerinizi, şikâyetlerinizi 
dinledik ve gerekenleri hep birlikte yaptık. 
Allah’a hamdolsun, bu uyum, bu dayanış-
ma, Türkiye ekonomisinin 12 yıllık sü-
reçte büyük bir sıçrama yapmasına, adeta 
şaha kalkmasına zemin hazırladı.

Özel sektör ile kamunun uyumunun 
Türkiye’de neleri başarabileceği, Türkiye’yi 
hangi seviyelere ulaştıracağı, bu 12 yıllık 
süreçte çok net olarak görüldü. İnşallah, 
bu birliktelik, bu dayanışma; aramızdaki 
bu uyum ve koordinasyon, özellikle de ara-
mızdaki istişare kültürü, Cumhurbaşkan-
lığımız süresince de aynen devam edecek. 

Ekonomiyi yine yakından takip edecek; 
ekonominin tüm taraflarıyla istişareleri-
mizi eskisi gibi sürdüreceğiz. Dertlerini-
zi, şikâyetlerinizi, öneri ve tavsiyelerinizi 

yine dinleyecek, istişare edecek ve bunlara 
yine birlikte çözüm üreteceğiz. 

Elbette biz, özel sektörümüzle, sadece eko-
nomik konular üzerinde işbirliği yapmak-
la yetinmedik. Sizlerle demokratikleşme 
adımlarını da istişare ettik, ileri demokra-
tik standartlara ulaşma konusunda birlik-
te hareket ettik. Aynı şekilde, çözüm süre-
cini her aşamada sizlerle müşavere ettik; 
süreci birlikte bu aşamalara getirdik.

Dış politikada yine her zaman görüşle-
rinizi, önerilerinizi, sorunlarınızı aldık, 
dinledik; ihracatımızı sizlerle birlikte ar-
tırdık, vizeleri sizlerle birlikte kaldırdık, 
doğrudan uluslararası yatırımları, yurtdışı 
müteahhitlik hizmetlerini sizlerle birlikte 
büyüttük. Bütün bu alanlarda, aynı şekilde 
işbirliğimiz ve istişarelerimiz inşallah ke-
sintisiz şekilde devam edecek.

Türkiye’nin Ulaştığı Seviye Uyum 
ve Koordinasyonun Eseridir

Değerli kardeşlerim,

Bir kere burada, şu hususu, önemine bina-
en tekrar vurgulamakta fayda görüyorum: 
Türkiye’nin bugün ulaştığı seviyeler, uyu-
mun, koordinasyonun, istişarenin; bun-
larla birlikte güven ve istikrarın eseridir. 
Türkiye’yi, binlerce değişik parçadan te-
şekkül etmiş bir makine gibi düşünün… 12 
yıl öncesine kadar, bu makinenin bazı çark-
ları dönüyor, bazıları dönmüyordu. Bazı 
bölümleri işlerken, bazı bölümleri paslan-
maya terkedilmişti. Makinenin bölümleri, 
parçaları, çarkları arasındaki uyum kay-
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bolmuş, harmoni yitirilmiş, senkron diye 
bir şey kalmamıştı. Her yerinden ses gelen, 
gürültüyle çalışan, ne kadar çalışırsa ça-
lışsın, verimli olamayan bir makine vardı 
elimizde.

Ülkenin bir bölgesi hızla kalkınırken, di-
ğer bölgeleri hızla geriye gidiyordu. Bir 
şehirde insanlar mutlu, mesut yaşarken, 
diğerinde kan akıyor, gözyaşı akıtılıyor-
du. Belli kesimler, belli seçkin zümreler, 
servetlerine servet katarken, ülkenin geri 
kalanı yoksulluk altında eziliyordu. Hak-
lar, özgürlükler, belli zümreler için ala-
bildiğine genişlerken; ülkenin geri kalan 
kesiminden bu hak ve özgürlükler esirge-
niyordu. Ekonomi, bir yıl bir adım ileriye 
gitse, ertesi yıl, yüksek faizle, enflasyonla, 
daralmayla, ekonomik krizlerle 10 adım 
geriye gidiyordu. 

Bizim, 12 yıllık süreçte yaptığımız, işte en 
başta, bu makinanın parçaları arasındaki 
uyumu sağlamak oldu. Bunun son derece 
önemli, son derece değerli olduğunu sizler 
de çok iyi biliyorsunuz. Makinanın, her bir 
parçasının, uyum içinde, harmoni içinde, 
aynı hedef ve idealler için çalışması, üste-
lik de güvenli bir zeminde çalışması, veri-
mi de artırdı, kaliteyi de artırdı, huzuru, 
istikrarı da artırdı.

Uyumun Bozulmasına Asla 
Müsaade Etmeyeceğiz

Arkadaşlar, 

Bu uyumun bozulmasına, hep birlikte, 
asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Eskiden 

olduğu gibi, yani Eski Türkiye’de olduğu 
gibi, makinanın tek bir parçasının dahi 
arıza yapması, bu arızanın ihmal edilmesi, 
ilerde makinanın tamamına zarar verecek 
daha büyük sorunlara yol açar. Buna ma-
hal vermeyeceğiz, imkân, fırsat vermeye-
ceğiz. İçerden ya da dışardan, ekonominin 
çarklarına yönelik saldırıları çok çok iyi 
görecek, iyi anlayacak, iyi analiz edecek ve 
bu saldırılara karşı da birlikte mücadele 
edeceğiz.

Bakın arkadaşlar… Burada bir meseleyi 
açık açık sizlerle konuşmak durumunda-
yım… Son 1,5 yıldır, Türkiye, içerden ve dı-
şardan belli operasyonlarla, belli girişim-
lerle hedef alınıyor. Bakın altını çizerek 
söylüyorum: Sanmayın ki bunlar Recep 
Tayyip Erdoğan’a yönelik operasyonlar-
dır. Sanmayın ki bu operasyonlar, bu giri-
şimler, Hükümete ya da belli bir partiye 
yöneliktir. Arkadaşlar, bu operasyonların 
tamamı, Türkiye’ye, Türkiye’nin varlığına, 
birliğine, huzur ve istikrarına, en önemli-
si de, Türkiye ekonomisine ve Türkiye’nin 
bağımsızlığına yönelik operasyonlardır. 
Bunu görmek zorundayız…

Bu operasyonları yapanların, bu operas-
yonlarda taşeron olarak kullanılanların 
hedefi, Recep Tayyip Erdoğan’dan öte, Yeni 
Türkiye’dir, güçlü Türkiye’dir, büyüyen 
Türkiye’dir. Beni değil, benim şahsımda, 
aslında sizleri hedef alıyorlar, sizlerin fab-
rikalarını, atölyelerini, sizlerin emeğini, 
ekmeğinizi hedef alıyorlar. İçerde ve dı-
şarda bu operasyonları yapanlar için, Eski 
Türkiye, son derece elverişli bir ülkeydi. 
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Yüksek faizle çok iyi kazanıyorlardı. Yük-
sek enflasyonla çok iyi kazanıyorlardı. Bi-
zim ihracatımızın düşüklüğü sayesinde 
dünya pazarından daha fazla pay alıyorlar-
dı. Türkiye’nin müteahhitleriyle rekabet 
etmek zorunda kalmıyorlardı. Yatırım yeri 
bakımından, Türkiye’yi bir rakip olarak 
görmüyorlardı. İçine kapanık, burnunun 
ucunu dahi göremeyen, hiçbir ideali, hiç-
bir iddiası, hedefi olmayan bir Türkiye, 
bunların işine geliyordu.

Her gün terörle mücadele eden, terörle 
mücadeleye milyarlarca dolar akıtan, istik-
rarı olmayan, huzuru olmayan, yoksul bir 
Türkiye, bunların hepsinin işine geliyor-
du. Bunlar, benden, benim şahsımdan de-
ğil, Yeni Türkiye’den rahatsızlar. Bahanele-
re bakıp, o bahanelere asla aldanmayın… 
Maskelere asla aldanmayın. Görünüşe sa-
kın ha sakın itibar etmeyin… 

Gezi Olayları dediler… Bahane neydi? 
Ağaç… Hani Yalova’da bu Geziciler neden 
ortalıkta yoklar? Bakırköy’de neden yok-
lar? ODTÜ’nün yanından geçen yol için 
ortalığı ateşe verenler, ODTÜ’nün Eymir 
Gölü’nde kesilen ağaçlar için neden yok-
lar? Eğer, bahane ağaç olsaydı, bu ve ben-
zeri birçok olayda protesto görürdük değil 
mi? Ama yoklar… Çünkü ağaç bahaneydi. 

Taksim’de, polisin göstericilere müdahale-
sini saatlerce canlı yayında verenler, kendi 
ülkelerindeki hadiseleri günlerce görmez-
den geldiler. Türkiye’de basın özgürlüğü-
nün tehdit altında olduğu yaygarasını ko-
paranlar, İsrail’in öldürdüğü gazetecileri, 
Suriye rejiminin öldürdüğü gazetecileri, 

Gazze olaylarında gazetecilere yapılan bas-
kıyı görmezden geldiler.

Bize ve Türkiye’ye Yapılan 
Saldırılar Sistematik

Türkiye’de, polisin, elinde silah olan, molo-
tof olan, hatta cinayet işleyen teröriste kar-
şı, yasalar dahilindeki müdahalesini, in-
san hakkı ihlali diye bütün dünyaya servis 
edenler; şu anda ABD’nin işkencelerine, 
“Suçunu itiraf etti” diye sınırsız hoşgörü 
gösteriyorlar.

Aynı şekilde uluslararası medya… Aylar-
dır, Türkiye ekonomisini kötülemek için, 
Türkiye’yi terörle aynı kefede göstermek 
için, yalan üstüne yalan yazıyorlar. 

Aynı şekilde uluslararası kredi derecelen-
dirme kuruluşları… Batan ülkelerin kredi 
notlarını artırırken, Türkiye için yalan yan-
lış manzaralar çizebiliyorlar. Bakın bütün 
bunlar, belli odaklardan, belli merkezler-
den idare ediliyor ve bu saldırılar, bu ope-
rasyonlar, son derece sistematik biçimde 
yapılıyor. Amaç ne? Amaç, bizi etkisiz hale 
getirmek, Hükümeti yıpratmak, bu sayede 
Eski Türkiye’ye geri dönüş yapabilmek.

Millet bu oyunu gördü, bu tuzağı gördü, bu 
saldırıların esas amacını gördü ve tepkisi-
ni sandıkta çok net biçimde ortaya koydu. 
Şahsen ben de, aziz milletim de, bu saldırı-
ların karşısındayız ve her zaman da karşı-
sında olacağız.
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Türkiye’nin bağımsızlığına, her ne şekil-
de olursa olsun, İstiklal Marşımızda ifade 
edildiği gibi, o namahrem elin uzanmasına 
asla müsaade etmeyeceğiz. Bu millet, ken-
di istikametini kendisi çizer. Sokak eylem-
leri, terör eylemleri, medya kuruluşları, 
faiz lobileri, rant merkezleri değil; bu ül-
kenin ve bu milletin rotasını sadece millet 
tayin eder. Eski Türkiye’yi diriltme umudu 
içinde yaşayanlar, artık bu hayallerinden 
vazgeçsinler, bu umutlarını yitirsinler.

Eski Türkiye’ye inşallah geri dönüş olma-
yacak. Dışardan belli merkezlerin, içerdeki 
hain taşeronlarıyla, istedikleri gibi karış-
tırdıkları, istedikleri gibi istikamet çizdik-
leri bir Türkiye artık yok. Ekonomimizle, 
hedeflerimizle, ilke ve ideallerimizle, tüm 
politikalarımızı biz kendimiz belirleriz, 
yani millet belirler.

17 Aralık’ta Oyunu Gördük

Değerli arkadaşlarım,

Bundan 1 yıl önce, 17 Aralık tarihinde, 
biliyorsunuz, yargı içindeki bazı odaklar 
harekete geçtiler, sizlerin de hatırladığınız 
bazı operasyonlar yaptılar. Bahane neydi? 
Bahane yolsuzluk iddiasıydı… Maske, am-
balaj, kılıf, yolsuzluk iddiasıydı. 17 Aralık 
sabahından itibaren, bir kısım ulusal ve 
uluslararası medya, yargının operasyonuy-
la eş zamanlı olarak, algı operasyonuna 
başladı.

Bakın arkadaşlar, 17 Aralık’ta, eğer oyunu 
görmeseydik, eğer maskelerin altındaki 
gerçek niyeti görmeseydik, yani dik dur-

masaydık, 25 Aralık operasyonunu yapa-
caklardı. Her şey hazırdı. Başbakan nasıl 
alınacak, bakanlar nasıl alınacak, bürok-
ratlar, işadamları nasıl alınacak, bunların 
planları hazırdı. Bizimle ilgili iddianame-
ler dahi hazırdı. Şahsımdan, “Dönemin 
Başbakanı” diye bahseden iddianameler, 
İstanbul’da, o malum polisler tarafından 
hazırlanmış, yazılmış, operasyon için bek-
letiliyordu. Hatta, bizim alınmamızdan 
sonra kurulacak Hükümet, Başbakan, Ba-
kanlar dahi tek tek hazırlanmıştı.

Millete, yolsuzluk iftirasını gösterecekler; 
ama aslında, bir Hükümeti devirecek, ye-
rine istedikleri gibi, diledikleri gibi, Eski 
Türkiye’de yaptıkları gibi, onlara hizmet 
edecek, ulusal ve uluslararası rant çevrele-
rine çalışacak bir Hükümet kuracaklardı. 
Bunların bütün belgeleri, delilleri tek tek 
ortaya çıktı.

Şimdi ben, Gezi Olaylarına, 17-25 Aralık 
operasyonlarına Darbe Girişimi dediğim-
de, bazıları bunu kabul etmek istemiyor… 
Gezi bir darbe girişimiydi… Mısır’da işe 
yaradı, Ukrayna’da işe yaradı; Türkiye’de 
oyun bozuldu. 17-25 Aralık bir darbe gi-
rişimiydi, ama biz sağlam durduk, millet 
sağlam durdu, o da işe yaramadı. Yolsuzluk 
kılıfı, yolsuzluk maskesi, darbe niyetinin 
üzerini örtmeye yetmedi. Kimse kusura 
bakmasın, ben burada, bazı acı gerçekleri 
hatırlatmak zorundayım…

17 Aralık sonrasında biz ne dedik? “İnleri-
ne Gireceğiz” dedik… Aradan yaklaşık 
1 yıl geçti… Allah’a hamdolsun, milletimi-
zin de desteğiyle, inlerine girdik ve giri-
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yoruz. Eğitimden, hizmetten, himmetten 
bahseden yapının, bir takım kirli cinayetle-
re, faili meçhul cinayetlere dahi bulaştığını 
işte bugünlerde görüyoruz. Daha da fazlası 
çıkacak.  Daha şaşırtıcı şeyler de görecek, 
duyacaksınız… Ancak, inlerine girdikçe, 
bazı gerçeklerle de karşılaşıyoruz…

Nedir bu gerçekler? Bir kere bu Paralel 
Yapı, hiçbir zaman yalnız hareket etmedi, 
kendi başına hareket etmedi. Zaten, tek 
başına böyle karmaşık bir darbe girişimi-
ni planlayacak zekâya ve beceriye de sahip 
değiller. Paralel yapı, bütün bu operasyon-
larda, sadece ve sadece maşa olarak kul-
lanıldı. Bir takım çevreler, bir takım mer-
kezler, özellikle de “Güneydeki sevdikleri 
ülke” bunları bir maşa olarak kullandı ve 
hala bugün de kullanıyor.

Muhalefet, Paralel Yapıya 
Destek Verdi

Yetmedi… Türkiye içinde, muhalefet par-
tileri, yani Eski Türkiye’nin aktörleri, bu 
yapıya destek çıktılar, bu yapıya hala bu-
gün de destek veriyorlar. Bitmedi… İş dün-
yasından, medya dünyasından, siyasetten, 
bu yapıya destek verenler oldu ve bugün 
de hala destek verenler var. Kim ne ya-
parsa yapsın, biz bunların inlerine girdik, 
daha da gireceğiz, arkalarında, yanlarında 
kim olursa olsun, bu ihanet şebekesini çö-
kertecek ve hesabını soracağız. Ama karşı-
mızda, sadece basit bir şebeke olmadığını, 
karşımızda ulusal ve uluslararası şer odak-
larının maşası bir şebeke olduğunu da aziz 
milletimin bilmesini isterim.

Eski Türkiye’ye gitmek için, kimin umudu 
varsa, kimin arzusu varsa, bu kiralık şe-
bekeyle maalesef iş tutuyor. Kimi zaman 
bakıyorsunuz, ana muhalefet partisi bu 
şebekeyle iş tutuyor. Kimi zaman bakıyor-
sunuz, diğer muhalefet bu şebekeyle iş tu-
tuyor. Kimi zaman, terör örgütü dahi, terör 
örgütünün gölgesinde siyaset yapan parti 
dahi, bu şebekeyle iş tutuyor. Devlet içinde 
dahi, onursuzca kendisini gizleyip, bu şe-
bekeye destek veren, bu şebekeye kaynak 
aktarmaya devam eden, bu şebekenin ma-
şalığını yapan, kurumlarını, kuruluşlarını 
haince, nankörce koruyanlar da var.  Üzü-
lerek ifade etmeliyim ki, iş ve medya dün-
yası da, bugün hala, bu ihanet şebekesiyle 
iş tutuyor. Bir ikbal arayışı içinde olanlar, 
vatana ihanet uğruna siyasi, idari, iktisa-
di beklenti içinde olanlar da, bu yapıyla iş 
tutuyor, bu yapıya kol kanat geriyor ya da 
görmezden gelebiliyor.

Eskiden Müzik Kutuları vardı… Bozuk pa-
rayı atarsınız, istediğiniz şarkıyı seçersiniz, 
3 dakika, 5 dakika, o şarkıyı dinlerdiniz. 
İnanın, bu ihanet şebekesine, bozuk parayı 
atan, kendi istekleri, arzuları, emelleri yö-
nünde bunları kullanıyor. Kimi zaman da 
bu şebeke, sufle yaparak, yalanla, tehditle, 
şantajla, bakıyorsunuz, siyaseti kullanıyor, 
medyayı kullanıyor, iş dünyasını kullanı-
yor.

Bakın tekrar ediyorum, altını çizerek 
tekrar vurguluyorum: Bunların mesele-
si şahsımla değildir; bunların meselesi 
Türkiye’nin bağımsızlığıyladır; bunların 
meselesi, güçlenen ekonomidir. Gerek 
bu şebekeyle, gerek bu şebekeyi kullanan 
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odaklarla, çevrelerle iş tutan her kim olur-
sa olsun, ülkesine, milletine, bayrağına, 
toprağına karşı ihanet içindedir. Bu çevre-
lerle iş tutanlar da, asla başarılı olamaya-
caklarını, asla kazanamayacaklarını uma-
rım görürler, idrak ederler.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden, 
onun 1,5 milyona yakın üyesinden elbette 
böyle bir şüphemiz yok; ama hassasiyeti-
nizi muhafaza etmenizi, bu şebekeyi bes-
leyenlere karşı bağımsızlık mücadelesinde 
yanımızda durmaya devam etmenizi siz-
lerden özellikle rica ediyorum.

Verilen himmetlerin, yardımların nerelere 
gittiğini, umuyorum ki, esnaf, tüccar, sana-
yici, girişimci, ihracatçı, yatırımcı karde-
şim çok çok iyi gördü ve görüyor. Bunlara 
giden her kuruş, bakın açık söylüyorum, 
maalesef, vatana ihanete gitmiştir. Bu me-
sele sadece Paralel Yapı meselesi değildir; 
bu mesele, o yapıyı bir maşa olarak kul-
lanan ve asıl meselesi de vatanın bağım-
sızlığına kasteden çevrelerle mücadele 
meselesidir. Ülkenin bağımsızlığı, güven 
ve istikrar ortamı, ekonominin ve demok-
rasinin daha da büyümesi adına, bu şer 
çevrelerine, şer ittifaklarına karşı birlikte 
hareket edeceğiz.

Millet İradesini Maşalara 
Teslim Etmeyeceğiz

Bakın biz korkmadık, çekinmedik, boynu-
muzu eğmedik; karşılarında dimdik dur-
duk. İş dünyasında, medyada, ya da siyasi 
partilerde,  bunların tehdidinden, şanta-

jından, bunların kasetlerinden korkan kim 
varsa, gelsinler, gereken neyse tereddütsüz 
yapacağız. Millet iradesini, demokrasiyi, 
özellikle de ekonomiyi, bu maşalara, ya da 
bu maşaları tutan kirli ellere inşallah bera-
berce teslim etmeyeceğiz.

Değerli kardeşlerim,

Ekonomimize ilişkin olarak pompalanan 
olumsuz haberlere karşı hassas ve dikkatli 
olmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum. 
Ulusal basında ya da uluslararası basında, 
Türkiye ekonomisine ilişkin çıkan haber-
lere, temkinli yaklaşmanızı, özellikle de bu 
haberler karşısında morallerinizi yüksek 
tutmanızı sizlerden rica ediyorum. Bakın 
12 yıldır ne söyledilerse, Allah’a hamdol-
sun, tersi oldu. Aylardır olumsuz haber 
pompalıyorlar... Peki ne oldu? İhracatta 
Kasım ayı sonunda 157 milyar dolarla re-
kor bir seviyedeyiz. Dün büyüme açıklan-
dı, 3’üncü çeyrekte yüzde 1,7 oranıyla yine 
pozitif büyüme kaydettik. Merkez Bankası 
rezervimiz 133 milyar dolar gibi çok yük-
sek bir seviyede.

Enflasyon, faizler, olumsuz kampanyalara 
aldırmıyor. 12 yıldır, cari açığın Türkiye 
ekonomisini krize sokacağını bıkmadan, 
usanmadan iddia edenler, bugünlerde cari 
açığın hızlı düşüşü karşısında mahcup olu-
yorlar. 

Büyük yatırımlarımız yükselmeye devam 
ediyor. Büyük projelerimiz aynı şekilde 
ilerliyor. Turizmde Türkiye rekor kırmaya 
devam ediyor. Bölgemizde, tezlerimizin 
ne kadar doğru, ne kadar haklı olduğu tek 



Recep Tayyip ERDOĞAN

16

tek ortaya çıkıyor, Türkiye’nin gücü, itibarı 
daha da yükseliyor.

Umutsuz olmayacağız. Karamsar olmaya-
cağız. Çalışacak, üretecek, istihdam oluş-
turacak, inşallah, daima büyüyen, daima 
gücüne güç, itibarına itibar katan bir ülke 
olacağız.

Çözüm Sürecine Millet Sahip Çıktı

Bakınız en zor meselede, ekonomi ve de-
mokrasi için son derece önemli olan çözüm 
sürecinde de Türkiye artık çok önemli bir 
aşamaya geldi. Artık kuru tehditler, sabo-
tajlar, kirli ittifaklar, hamdolsun çözüm sü-
recini rayından çıkaramaz, istikametinden 
uzaklaştıramaz. Çözüm süreci, 77 milyo-
nun umutla sahip çıktığı bir süreç oldu ve 
umutla da filizlenmeyi sürdürüyor. Çözüm 
sürecini sokakla, caddeyle, dağ ile tehdit 
edenler, artık Doğu, Güneydoğu’daki va-
tandaşlarımız nezdinde de itibar görmü-
yorlar. 

Bir kere, bu kuru tehditleri savuranlar, 6-7 
Ekim olaylarında ellerine bulaşan kanı te-
mizleyecekler. Ellerine yüzlerine bulaşan 
o kanın hesabını verecekler. Göreceksi-
niz, ucuz ve kuru tehditlerinin altında da 
kalacaklar. Çözüm süreci’ne millet sahip 
çıkmıştır; inşallah, milletin bu süreci hayır 
dualarıyla desteklemesi neticesinde, bu 
süreç, bu kanlı elleri de saf dışı bırakarak 
sadece siyaset zemininde ilerleyecektir. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, bu 
sürece de sahip çıktıkları için bugün bura-
da ayrıca teşekkür ediyorum. 

Sözlerime son verirken, bir kez daha, Mil-
letin Sarayında misafirimiz olduğunuz 
için, bu güzel istişari buluşmaya iştirak et-
tiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu 
arada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 
sadece ekonomiye, demokrasiye değil, kül-
tür dünyamıza da çok önemli hizmetler ya-
pıyor, önemli eserler kazandırıyor. Yunus 
Emre’den, Mehmet Akif ’den sonra, Dede 
Korkut kitabını da, Türkiye’de ilk kez bu 
kalitede ve bu kapsamda bastığınızı büyük 
bir memnuniyetle öğrendim. Bu büyük 
eserler için de teşekkür ediyor; sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli akademisyenler, değerli hoca-
larım, bilim camiamızın çok değerli men-
supları, hanımefendiler, beyefendiler, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

2014 Yılı TÜBİTAK Ödüllerine hak kaza-
nan çok değerli hocalarımızı, değerli bilim 
insanlarımızı yürekten tebrik ediyor, ken-
dilerine şahsım, ülkem ve milletim adına 
teşekkür ediyor, başarılarının devamını 
diliyorum. TÜBİTAK’a, Sayın Başkanına, 
yönetici ve çalışanlarına, TÜBİTAK Bilim 

Kurulu’nun çok değerli üyelerine, bu özel 
ödülleri ve teşvik ödüllerini hassasiyet-
le tespit ettikleri ve her yıl düzenli olarak 
verdikleri için de ayrıca şükranlarımı su-
nuyorum.

Gerek Türkiye’nin dört bir yanındaki 
üniversitelerimizden, gerek yurtdışında-
ki üniversitelerden, 19 bilim insanımız, 
yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı 
bugün ödüllerini alacaklar. Ödül alacak 

Bir Gizli Yapı, Sinsice 
TÜBİTAK’ın İçinde Büyüdü

2014 Yılı TÜBİTAK Ödülleri Tevdi Töreni | Ankara | 24 Aralık 2014
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hocalarımızın üniversitelerine baktığı-
mızda, 2’sinin yurtdışında, Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde olduğunu, 4’ünün Koç 
Üniversitesi’nde, 3’ünün Bilkent, 3’ünün 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde olduğu-
nu, bunun yanında Erzurum’dan İzmir’e, 
Kayseri’den Eskişehir’e, Ankara’dan 
İstanbul’a, Bursa’ya kadar Anadolu’daki 
üniversitelerimizin de başarı sağladıkları-
nı görüyoruz.

Elbette Türkiye’de, ödüle hak kazanacak 
ölçüde bilimsel başarı, bundan ibaret değil. 
Seçici kurul bir sıralama ve bir sınırlama 
yapmak zorundaydı ve bu yıl, sadece 19 
hocamız, 19 bilimsel çalışma ödülü almaya 
hak kazandılar. Şunu çok iyi biliyoruz ki, 
diğer üniversitelerimizde, üniversite dışı 
merkezlerimizde, ya da yurt dışında, çok 
sayıda bilim insanımız başarılı çalışma-
lar yapıyor, dünyaya isimlerini duyuracak 
önemli çalışmaların altına imza atıyorlar. 
Her şeye rağmen, bu alandaki çalışmaların 
da, başarıların da yeterli olmadığını, ger-
çek potansiyelimizi tam olarak yansıtma-
dığını özellikle belirtmek isterim.

Türkiye’nin bilim insanları, üniversiteleri, 
enstitüleri, merkezleri, mevcudun çok çok 
üzerinde güzel işler başarma potansiyeli-
ne sahipler. Daha önce de çeşitli vesileler-
le ifade ettim: Bilim, uygun bir atmosfer 
bulduğunda, uygun bir iklim bulduğunda, 
yani gerekli şartlar sağlandığında doğar, 
büyür ve gelişir. İstediğiniz kadar para 
akıtın, imkân sağlayın, istediğiniz kadar 
teşvik edin ya da zorlayın; eğer bilim için 
gerekli iklim ve atmosfer yoksa oradan alı-
nacak sonuç da yoktur.

Bilim Gönül İşidir

Bizde ilim, bir pınardan akan suya benze-
tilmiştir… Yani ilim, gece gündüz bir kay-
naktan durmaksızın akar. Siz, oradan an-
cak içmek istediğinizde içersiniz. Ne kadar 
içmek isterseniz, ancak o kadar içersiniz. 
Yani ilim, bir gönüllülük işidir, önce gö-
nülde, önce kalpte kararı verilen bir çaba-
dır, böyle bir gayrettir.

Biz, öğrenci değil, talebe derdik… Talebe, 
talep eden, yani isteyen manasına geliyor-
du. İlmi isteyen, ilmi arzulayan, gönüllü 
olarak meşakkate katlanacak kişiler ancak 
talebe olabiliyordu. Yoksa eğitimde, zor-
la öğretelim, yani formatlayalım diye bir 
gaye, böyle bir hedef, böyle bir amaç yoktu. 

Bizim medeniyet tarihimizdeki ilim mer-
kezlerine baktığınızda, işte ilim için gerekli 
o şartların oluşturulduğunu ve çok hassas 
bir şekilde korunduğunu görürsünüz. Se-
merkant, Buhara, Bağdat, İsfahan, Konya, 
Kahire, Şam, Timbuktu, Gırnata, Kurtuba, 
İstanbul ve elbette Medine… Bütün bu ta-
rihi ilim şehirleri, sadece kendi âlimlerini 
yetiştirmekle kalmamış, dönemlerinin 
âlimlerini de şehirlere cezbetmiş, çekmiştir.

Peki, bu cazibeyi nasıl oluşturuyorlar? Bi-
rincisi, âlimlerin özgür bir şekilde çalışma-
larını temin edecek iklimi tesis ediyorlar.  
Maddi kaygıları ortadan kaldırıyorlar. Gü-
venliğe ilişkin tüm tedbirleri alıyor, emni-
yeti sağlıyorlar. Tesis derseniz, yani med-
rese, kütüphane; hepsini temin ediyorlar. 
İlim erbabına en yüksek payeleri veriyor, 
gereken hürmeti en üst düzeyde gösteri-
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yorlar. Bizzat sultanlar, padişahlar, ilim 
erbabının ayağına kadar gidiyor, onları 
teşvik ediyorlar. Bir kitap lazım olduğun-
da, bir araç lazım olduğunda, dünyanın 
neresinde olursa olsun, günler sürecek 
yolculuklar yapıp, o eserleri şehirlerine ta-
şıyorlar. Zaten, böyle bir kümelenme olu-
şunca, böyle bir iklim oluşturulunca, dün-
yanın her yerine şöhret yayılıyor ve herkes 
oralara akın ediyor. Âlimler de geliyor, ta-
lebeler de geliyor ve orada artık bütün şeh-
ri, bütün ülkeyi, hatta dünyayı besleyen bir 
heyecan oluşmaya başlıyor.

Biz, kendi tarihimizde, kendi medeniyeti-
mizde, bu tür cazibe merkezlerini, bu tür 
ilim merkezlerini inşa ettiğimiz için, bilim 
tarihine çok önemli katkılar sağladık. İbni 
Sina’dan Farabi’ye, Attar’dan Hayyam’a, 
Ali Kuşçu’dan Harezmi’ye, Cabir’den 
Piri Reis’e kadar, dünya bilim tarihine 
istikamet çizen çok sayıda ilim insanı 
yetiştirdik.

Elbette, tarihimizle, tarihimizde yetiştir-
diğimiz büyük ilim insanlarıyla övünmek, 
bizim için yeterli olmaz ve olamaz. Bizim, 
geçmişle övünmek yerine, “Bugün neden 
olmuyor, bugün neden dünya bilimine 
yön veren bilim insanları yetişmiyor” so-
rusunu, kendimize her fırsatta sormamız 
gerekiyor.

Evet, eksik olan, en başta iklimdir, atmos-
ferdir, yani gerekli şartlardır. Bugün eğer, 
Türkiye dâhil, dünyadaki birçok ülkenin 
beyinleri, kendi ülkelerini bırakıp, Batı’da-
ki bilim merkezlerine akın ediyor, oralarda 

da aradıklarını buluyorlarsa, bu, işte bura-
daki iklimin kaybolmasındandır.

Bilimi, Mahalle Baskısından 
Kurtarmalıyız

Bilim insanı özgür değilse, bilim insanı 
kendisini emniyette hissetmiyorsa, bilim 
insanı, bilimden ziyade maişetini dert edi-
niyorsa; ilim sahibi olmanın yüksek paye-
sini hissedemiyorsa, tarihte hep olduğu 
gibi, kalkar, daha uygun şartlara göç eder. 
Bizim, işte bu iklimi yeniden oluşturma-
mız, yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Bili-
mi, devletin ve siyasetin müdahalesinden, 
yargının müdahalesinden olduğu kadar, 
mahalle baskısından da kurtarıp, daha da 
özgür bir zemine kavuşturmak zorunda-
yız.

Bakın, 12 yıl boyunca, Başbakanlık yaptı-
ğım süreçte, bunun kararlı mücadelesini 
verdim. Eğitime ilişkin, üniversitelerimize 
ilişkin, bilim altyapısına ilişkin ne yaptıy-
sak, zemini daha da güçlendirmek, daha 
da özgür hale getirmek, gerekli o iklimi, 
o atmosferi tesis etmek için yaptık. Açık 
konuşalım: Bizde eğitim, ilkokuldan baş-
layarak, üniversite son sınıfa kadar, bir 
formatlama süreciydi. 7-8 yaşında çocuk-
lara, her sabah, baskı rejimlerinde olduğu 
gibi, koro halinde bir ezberi okutmak, öz-
gürlükle, ya da özgür zihinler yetiştirmek-
le bağdaşabilir mi? 

Kimin hangi okula gideceğine ya da gide-
meyeceğine, devlet karar verebilir mi? Her-
kesin girdiği bir sınavda, bazılarına katsa-
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yı engeli koymayı, daha en başta yarışta 
dezavantajlı konuma getirmeyi, adaletle, 
eşitlikle, özgürlükle izah edebilir misiniz? 
Üniversitede okuyan gençlerin kıyafetleri-
ni, sakallarını, bıyıklarını, on yıllar boyun-
ca bu ülkenin gündeminde tutmayı, üni-
versiteleri bununla meşgul etmeyi, bilimle 
izah edebilir misiniz?

Düşüncelerinden dolayı, bilim insanla-
rının özgürlüklerini elinden almayı, hat-
ta onları sürgüne göndermeyi, ilimle, bu 
toprakların kültürüyle, birikimiyle denk 
düşürebilir misiniz? Hatırlayın… 1402 Sa-
yılı Sıkıyönetim Kanunu’na bir ek yaptılar, 
önemli bir kısmı üniversite hocası olan 5 
bin kamu çalışanının işine son verdiler, so-
kağa terk ettiler.

Nasıl Siyaset Bir Kalıba Alınmak 
İstendiyse, Bilimde Çerçeveye 
Sokuldu 

Maalesef, on yıllar boyunca ülkemizde 
bunlar yaşandı. Nasıl ki, siyaset bir çerçeve 
içine alınmak, belli kalıplara, belli sınırlara 
hapsedilmek istendiyse; üniversite, bilim, 
fikir, eğitim, aynı şekilde dar kalıplara, dar 
bir çerçeve içine alınmak istendi.

Bakın şu anda dahi, üniversitelerimizde, 
1940’ların dünyasında yaşayan, o günlere 
takılıp kalmış akademisyenler var. Elbette, 
bir çeşitlilik olarak, bir numune olarak, on-
ların da fikirlerine saygı duyacağız; ama bu 
zihnin, bu fikrin, bütün bir eğitim sistemi-
ni, üniversite sistemini, bilim atmosferini 
karartmasına ve zehirlemesine müsaade 

etmeyeceğiz. Türkiye’de, siyaset, hukuk, 
toplumsal hayat hızla normalleşirken, üni-
versite ve bilim dünyasının da hızla nor-
malleşmesini sağlayacağız.

Bizim çocuklarımız, gençlerimiz, bilim in-
sanlarımız yurt dışına gitmeye gerek duy-
mayacak; ülkelerinde, o gerekli atmosferi 
bulacaklar. Yurtdışına gidenler, cazibe 
merkezi olan ülkelerine inşallah geri dö-
necekler.

Bununla birlikte, bugün dünyanın her ye-
rinden öğrenci çektiğimiz gibi, dünyanın 
her yerinden akademisyen, bilim insanı, 
araştırmacıyı da cezbedecek, ülkemizi bu 
anlamda da bir cazibe merkezi haline geti-
receğiz. Bunu yapacak birikime sahibiz. En 
önemlisi de, bunu inşa edecek tarihi tecrü-
beye sahibiz.

İlim merkezi, cazibe merkezi Semerkant’ı, 
Buhara’yı, Konya’yı, İstanbul’u, bugün bu 
topraklarda bir kez daha kurabiliriz. Yeter 
ki, en başta kendimiz buna inanalım. Ba-
kın burada, büyük bir hayal kırıklığımı da 
sizlerle tekrar paylaşmak isterim…

2002 sonunda göreve geldiğimizde, bizim 
en fazla öncelik verdiğimiz alan “eğitim” 
idi. Bunun yanında, üniversite dedik, 
yeni 100 üniversite açtık. Bunun yanında 
bilim dedik, inovasyona, markalaşmaya, 
araştırma geliştirmeye çok büyük yatı-
rımlar yaptık. 

TÜBİTAK’ı, bu ülkenin bilim politikala-
rına istikamet çizecek bir merkez olarak 
güçlendirdik. Niyetimiz tamamen halisti, 
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hedefimiz, gayemiz, bu ülkede bilimin des-
teklenmesi, teşvik edilmesiydi.

TÜBİTAK, İlim Camiasının 
Yüzkaralarından Arındırılıyor

Ama ne oldu? Bir gizli yapı, sinsice 
TÜBİTAK’ın içinde büyüdü, adeta bir ur 
gibi, gizlice bünyeyi sardı, bünyeye hakim 
oldu ve başka gayelere hizmet etmeye baş-
ladı. Bilim üretmesini, bilimi teşvik etmesi-
ni beklediğimiz TÜBİTAK, kendi ülkesinin 
Cumhurbaşkanını, Başbakanını, Genelkur-
may Başkanını, Bakanlarını dinlemek gibi, 
uluslararası istihbarat servislerine hizmet 
vermek gibi, haince bir planın maalesef ze-
mini oldu.

“Kriptolu telefon ürettik” diyorlar, bunu 
devletin üst düzey yöneticilerine veriyor-
lar ve sonra ellerindeki şifrelerle, bu tele-
fonları dinleyip, bir yerlere servis ediyor-
lar. Burada sadece ihanet yok; burada aynı 
zamanda, çok ciddi bir ahlaksızlık da var. 
Ayrıca burada sadece kendi vatanına iha-
net, kendi milletine ahlaksızlık değil; bi-
lime ihanet, tüm bilim camiasına yönelik 
ahlaksızlık da var.

Kendilerine verilen imkânları, bilim için, 
insanlığın yararı için kullanmak yerine, 
vatana ihanet için kullanan kişi, bilim ca-
miasının yüzkarasından başka hiçbir şey 
değildir.

Şu anda, TÜBİTAK’ı da, işte bu ilim ca-
miasının yüzkaralarından da arındırıyor, 
TÜBİTAK’ı asli vazifesine döndürüyor, 
onu da normalleştiriyoruz. Arkadaşlar 

Türkiye, Paralel Yapı ile olan mücadelesini 
de kazanmıştır ve bağımsızlığı, özgürlüğü 
önündeki önemli bir engeli daha aşmıştır. 
Bu engelin de aşılmasıyla, siyasetin, eko-
nominin, dış politika ve toplumsal hayatın 
yanında, eğitimin ve bilimin önü daha da 
açılmıştır.

Bize düşen neyse, onu hakkıyla, layı-
kıyla yerine getirdik ve getireceğiz. Bu 
ülkede, 77 milyonun her bir ferdinin, 
sanal gündemlerle değil, kendi asli vazife-
siyle, asli işiyle meşgul olması için daha 
çok çalışacağız. 

Çözüm süreciyle, mutlak bir huzur orta-
mını da tesis ederek, inşallah, daha fazla 
büyümeye, kalkınmaya, daha ileri demok-
ratik standartlara, bilim içinde daha özgür 
bir iklime yoğunlaşacağız. Ben, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak 
ümit varım. 

12 yıl içinde açılan 152 bin dersliğin, yeni 
okulların, eğitimde teknolojik alt yapının, 
yeni üniversitelerin, eğitimdeki reformla-
rın ve normalleşmenin, Türkiye’nin eğitim 
ve bilim yapısını kökten değiştirmeye baş-
ladığına yürekten inanıyorum.

Arkadan, çok farklı, donanımlı, birikimli, 
gözleri parıldayan bir nesil geliyor. Bizim 
sahip olamadığımız imkânlara ve atmosfe-
re sahip olan bir nesil geliyor. Bu yeni nes-
lin Türkiye’yi daha da dönüştüreceğine, 
gelecek nesillere çok daha farklı bir Tür-
kiye emanet edeceğine inanıyor, bu nesle 
güveniyorum.
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Taklit Eden, Hep Bir Adım Geride 
Olmaya Mâhkumdur

Değerli arkadaşlar, 

Her zaman söylüyorum, takip eden, geri-
de kalır. Taklit eden, hep bir adım geride 
olmaya mahkûmdur. Bizim artık, takip et-
mekten, taklit etmekten çıkıp, öne geçme-
ye, takip ve taklit edilen olmaya ihtiyacımız 
var. Bunu sağlayacak potansiyelimiz de 
var. Bakın, savunma sanayiinde adeta ses-
siz bir devrim gerçekleştirdik. İthal eden, 
taklit eden, montaj yapan bir ülkeden; şu 
anda planlayan, projelendiren, tasarlayan 
ve üreten bir ülke konumuna yükseldik. 
Kendi tankımızı, milli piyade tüfeğimizi, 
helikopterlerimizi, tasarlamaya ve üretme-
ye başladık. İnsansız hava araçlarını, savaş 
gemilerini, roketleri, tasarlayan ve üreten 
bir ülke konumuna yükseldik.

İşte en son, Gebze’de gittik, hem oradaki 
merkezleri ziyaret ettik, hem de TÜRK-
SAT 6 A Uydumuzun inşa protokolü imza 
törenine katıldık. Artık, kendi uydularını 
üretebilen bir ülke konumuna yükseldik. 
Çok daha fazlasını yapabiliriz. Bizim en 
fazla ihtiyacımız olan şey, yapabileceğimi-
ze inanmaktır, yani özgüvendir. Bizim bu 
özgüvene sahip olmamız, yetişen nesillere 
de bu özgüveni aşılamamız gerekiyor.

Bakın, kimse kusura bakmasın… Farabi de-
diğinizde, Ali Kuşçu dediğinizde, Piri Reis 
dediğinizde, kimileri, kompleks içinde bu 
isimleri hafife alıyor. “Amerika kıtasına 
Kolomb’dan önce Müslümanlar ulaşmıştı” 

dediğinizde, bu ülkenin gençleri, bugün 
hala tartışılan bu mesele karşısında, oku-
mak yerine, araştırmak yerine, iddiaları 
incelemek yerine, kompleks içinde alay 
edebiliyor.

Batılı bir müzisyeni dinlemek çağdaşlık 
göstergesi olabiliyor; ama Neşet Ertaş, 
Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, gizli giz-
li dinleniyor, adeta bir ayıp gibi görülüyor. 
Bize lazım olan, Batı karşısında kompleks 
değil; tarihimizden ve ecdadımızdan mi-
ras kalan özgüvendir.

Noel Baba Figürlerinin AVM’lerde 
Ne İşi Var?

Bize lazım olan, taklit etmek, takip etmek 
değil; geçmişte olduğu gibi bugün de, bu 
toprakların bereketinin gereğini yapmak-
tır. Bakın bu ülkede, Noel Baba figürünü 
sorgulayamazsınız. Bu çarşıda, pazarda, 
vitrinlerde, AVM’lerde, o süslü Noel ağaç-
larının, o Noel Baba figürlerinin ne aradı-
ğını soramazsınız. Anında istihza ederler. 
Anında, alay etmeye, dalga geçmeye baş-
larlar. Sadece Türkiye’de değil; uluslara-
rası medyada dahi, “Türkiye’nin Cumhur-
başkanı Noel kutlamalarını eleştirdi” diye 
haberler görürsünüz.

Ama Allah aşkına soruyorum: Bu, bir 
kompleksin, bir çürümenin, bir ezikliğin 
belirtisi değil de, nedir? Bir Hristiyan azi-
zinin, Hristiyanların da inancına hakaret 
teşkil edecek şekilde, tüketimin aracı, istis-
marın aracı haline getirilmesi,  caddeleri, 
vitrinleri, AVM’leri işgal etmesi, normal 
olabilir mi?
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Kendisi olamayan bir toplum, başkası olur. 
Kendi değerlerine sahip çıkamayan bir 
toplum, sadece esir olur, sadece takipçi 
olur, taklitçi olur. Dilimizden inancımıza 
kadar, kültürümüzden ortak değerlerimi-
ze kadar, her alanda ne kadar kendimiz 
olabilirsek, işte o kadar üreten oluruz, işte 
o kadar öncü oluruz, lider oluruz.

Biz, bu noktada en büyük sıkıntılardan bi-
rini de maalesef dilde yaşadık. Bizim, son 
derece zengin, bilim yapmaya, bilim üret-
meye son derece müsait bir dilimiz varken; 
işte şu anda, yabancı dillerle, ya da yaban-
cı kelime ve kavramlarla bilim öğrenen 
ve öğreten bir ülke derecesine getirildik. 
Binlerce kelime ve kavram unutturuldu, 
sözlüklerden çıkarıldı. Kelime ve kavram 
üretmeye son derece elverişli olan dil yapı-
sı adeta törpülendi.

İşte şu anda, Türkçe’nin mevcut kelime ha-
zinesiyle felsefe yapamazsınız; ya Osman-
lıca kelime ve kavramlara başvuracaksınız; 
ya da İngilizce, Almanca, Fransızca kelime 
ve kavramlara başvuracaksınız.

Arkadaşlar, 

Bu sorunların hepsini aşmak zorundayız. 
Bu sorunlar, devlet eliyle değil; bilim in-
sanları eliyle aşılacak sorunlardır. Özgü-
ven sahibi olan bilim insanları ve onların 
yetiştireceği talebeler, inşallah, bilim dili-
ne, bilim kültürüne, bilim ahlakına sahip 
bir toplum inşa edecektir. Şahsen, Yeni 
Türkiye ile birlikte, bu yeni ve umut ve-
rici sürecin de başladığına inanıyorum. 
İnşallah, müdahaleden arındırılmış bir 
üniversite ve bilim, kendi mecrasını da, 

menzilini de bulacak ve oraya doğru hızla 
akacaktır. Türkiye’nin özgüven sembolü 
olduğunuz için, özgüvenimize güç kattı-
ğınız için, sizleri bir kez daha kutluyor, 
teşekkür ediyorum.

Alacağınız bu ödüllerin, sizleri daha da 
teşvik etmesini, yüreklendirmesini diliyo-
rum. Cumhurbaşkanı olarak, bilim insan-
larımızın her fikrine, önerisine, eleştiri-
sine açık olacağımı, yeni bir bilim iklimi 
oluşması için de bugüne kadar olduğu 
gibi, bundan sonra da mücadele edeceğimi 
bilmenizi özellikle rica ediyorum.

TÜBİTAK’a da bu ödüller için teşekkür 
ediyor, başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Saygıdeğer misafirler, sivil toplum örgütle-
rimizin, dernek, vakıf ve teşekküllerimizin 
değerli temsilcileri, muhterem hocalarım, 
çok değerli kardeşlerim, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
hasretle, muhabbetle selamlıyor; hepini-
ze hoşgeldiniz diyorum. Burada, Milletin 
Evi’nde, siz değerli misafirlerimizi ağırla-
maktan çok büyük bir memnuniyet duy-
duğumuzu ifade etmek istiyorum.

Evet, burası, Milletin Evi’dir, sizin eviniz-
dir. Çankaya Köşkü, kısa adıyla Çankaya, 
büyüyen, güçlenen, itibarına itibar katan 
bir Türkiye için gerçekten artık yetersiz 
kalmaya başlamıştı. Türkiye’nin büyüklü-
ğüne yaraşan bir idare merkezine ihtiyaç 
vardı ve çok kısa sürede bu idare merkezi-
ni inşa ettik, ülkemize, milletimize kazan-
dırdık. Bunun da ötesinde, Çankaya, özel-
likle 1940’lı yıllarda, 1960 ve sonrasında, 
milletinden kopuk, millet iradesini sınır-

Paralel Yapıyla Mücadelede Asla 
Hukuksuzluk Yapmayacağız

Milli İrade Platformu’nu Kabul | Ankara | 25 Aralık 2014 
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landıran, millet karşısında devleti temsil 
eden sembolik bir anlam ifade ediyordu. 
Açıkçası, şiire ve edebiyata haksızlık etmek 
istemem ama şiir görünümündeki şu facia 
sözler, Çankaya’ya yüklenmek istenen an-
lamı itiraf ediyordu… Ne diyorlardı?

“Ne mucize, ne efsun,

Ne örümcek, ne yosun,

Kâbe Arab’ın olsun

Bize Çankaya yeter…”

Hamdolsun, Çankaya’ya bu son derece teh-
likeli manayı yükleme gayretleri başarısız 
oldu. İşte en son, millet, sandık başına gi-
derek, tarihinde ilk kez kendi doğrudan 
iradesiyle Cumhurbaşkanı’nı tayin etti ve o 
zihniyet, “Kâbe Arab’ın olsun, bize Çanka-
ya yeter” diyen zihniyet, millet karşısında, 
milli irade karşısında artık tamamen eridi.

İçinde bulunduğunuz bu ev, tekrar etme-
liyim ki, milletin evidir, bu aziz milletin, 
en önemlisi de milli iradenin bir eseri, bir 
tecellisidir. Bu yapının, bu evin sahibi biz-
ler değiliz. Bizler yolcuyuz, hancı millettir. 
Bizler faniyiz, kıyamete kadar kalıcı olan, 
baki olan, inşallah millettir. Mülk’ünüze, 
hanenize, sahibi olduğunuz evinize hoş-
geldiniz, safalar getirdiniz, şeref verdiniz 
diyorum.

Değerli kardeşlerim,

Sizlerle ilk kez 25 Ocak tarihinde 
İstanbul’da bir araya geldik ve son derece 
bereketli bir istişare toplantısı gerçekleş-
tirdik. Ardından, 22 Haziran’da bir kez 

daha buluştuk, bir kez daha sohbet ettik, 
muhabbet ettik. Türkiye’nin karşı karşıya 
kaldığı büyük tehditle mücadele ederken, 
sizler, desteğinizle, katkılarınızla, açıkla-
malarınızla, ortak imzalı ilanlarınızla, bu 
büyük mücadelede bizlere destek oldunuz. 
En önemlisi de, hayır dualarınızla bizim 
yolumuzu aydınlattınız.

Sizler, Hürriyetimize, Vatanımıza, 
Bayrağımıza Sahip Çıktınız

Türkiye tarihinin en ahlak dışı darbe girişi-
minin yıldönümünde, bugün, bir kez daha 
gazetelerde yayınlanan ortak imzalı bildi-
rinizi gördüm. Sizlere, bir kez de bugün, 
bir kez de burada, sonsuz şükranlarımı 
sunuyorum. Sizler, Türkiye’nin bağımsız-
lığına sahip çıktınız. Sizler, hürriyetimize, 
vatanımıza, bayrağımıza sahip çıktınız.

Sizler, Yeni Türkiye’ye, daha özgür, daha 
müreffeh, Büyük ve Öncü Türkiye’ye var 
gücünüzle ve samimiyetinizle sahip çıktı-
nız. Hepinize, sizin şahsınızda temsil etti-
ğiniz tüm kardeşlerime, şahsım, ülkem ve 
milletim adına teşekkür ediyorum. Allah 
sizlerden razı olsun. Rabbim, bu uhuvve-
ti, bu muhabbeti muhafaza etsin, inşallah 
daha da bereketlendirsin. Şahsım için bir 
gurur, bir iftihar vesilesi olan, eşi bulun-
maz bir talih olan bu yol arkadaşlığımızı 
Rabbim inşallah daim eylesin.

Değerli kardeşlerim,

İlk toplantımızı yaptığımızda, 25 Ocak 
tarihinde, maskelerin nasıl düştüğünü, 
hizmet, eğitim, yardımlaşma görünümün-
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deki, dini cemaat görünümündeki bir yapı-
nın nasıl gerçek muhtevasını gözler önüne 
serdiğini izliyorduk. Seçimlerin yapıldığı 
30 Mart tarihine kadar, hem bu yapının ne 
kadar korkunç ve tehlikeli olduğunu, hem 
ne kadar ilkesiz ve ahlaksız olduğunu, hem 
de kimler tarafından ne şekilde kullanıldı-
ğını milletçe müşahede ettik. Allah’a ham-
dolsun, 30 Mart’ta millet, o engin ferase-
tiyle, o engin basiretiyle, bu yapının gerçek 
mahiyetini anlamış şekilde, hükümetine, 
partisine, kendi iradesine, bunun yanında 
bağımsız Yeni Türkiye idealine güçlü şekil-
de sahip çıktı.

10 Ağustos tarihi, bu yapının ve bu yapıyı 
maşa olarak kullanan Üst Aklın, milletten 
ikinci ve daha güçlü bir cevap alma zemini 
oldu. Bir yılın ardından, bugün geldiğimiz 
noktada, artık bu yapının mahiyeti tama-
men ortaya çıktı, niyeti, emelleri, hedefleri 
artık kuşku bırakmayacak şekilde belirgin 
hale geldi. Pervasızca teşebbüs edilen dar-
be girişimleri karşısında milletimize bir söz 
vermiştik: “İnlerine gireceğiz” demiştik…

Evet, 1 yıl boyunca inlerine girdik, girmeye 
de devam ediyoruz. Bu mücadele kesinti-
siz olarak, durmadan ve duraklamadan 
devam edecek. Şunu altını çizerek ifade 
ediyorum: Onların yaptığı gibi, hukuk 
maskesi altında hukuksuzluğa asla izin 
vermedik ve vermeyeceğiz. Biz, onlar gibi, 
her yolu, her yöntemi meşru göremeyiz. 
Hedefe ulaşmak için, onların yaptığı gibi,  
haramları helal; yasakları meşru ve mubah 
yapamayız.

Onlar, Pensilvanya’dan başlayarak, bir zin-
cir dâhilinde, medyayı, dizileri, polisi, yar-

gıyı kullanarak, acımasızca insan hayatına, 
insan hürriyetine kastediyorlardı. Biz, asla 
onlar gibi olamayız ve elbette olmayacağız.  
Hedefe ulaşmak, menzile ulaşmak gaye-
si, asla ve asla her yolu, her yöntemi, her 
üslubu meşru hale getiremez. Biz, hukuk 
içinde hareket ediyoruz ve böyle hareket 
edeceğiz.

Hiç kimsenin incitilmesine, haksız yere yıl-
larca mahkûm edilmesine, algı operasyon-
ları ile itibarına suikastlar düzenlenmesi-
ne göz yummayacağız. Onlar can yaktılar, 
biz canların yanmasına izin vermeyeceğiz. 
Onlar sahte delil ürettiler, biz buna mü-
saade etmeyeceğiz. Onlar, intikam alma 
duygusuyla, tek başlarına her şeye egemen 
olma duygusuyla, büyük bir ihtirasla hare-
ket ettiler; ama biz hukukun dışına çıkıl-
masına asla müsamaha göstermeyeceğiz. 
Onlar kendilerine rakip gördükleri, ya da, 
güneydeki sevdikleri ülkenin hoşlanmadı-
ğı her unsuru tahammülsüzce sindirmek 
ve silmek istediler; biz sadece hukukun üs-
tünlüğünü savunacağız.

Bizim için asıl olan, suçlu ile masumun 
hassasiyetle birbirinden ayrılmasıdır. Hu-
kukun, bu hedefe matuf olarak ilerlemesi, 
süreçlerin de tamamen hukuki, insani, vic-
danı olması için, üzerimize düşen neyse, 
hiç tereddüt etmeden onu yapacağız.

Değerli kardeşlerim, 

Bundan 1 yıl önce, büyük bir hırsla, büyük 
bir özgüven ve pervasızlıkla, Türkiye’nin 
bağımsızlığına karşı taarruza geçenler, şu 
anda hesap verme konumuna geldiler. Çok 
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büyük bir panik yaşıyorlar. 1 yıl önce, kud-
ret maskesiyle karşımıza dikilenler, bugün 
kendilerini savunma derdine düşmüş hal-
deler. 1 yıl önce, millete, milletin seçilmiş 
hükümetine karşı darbe girişiminde bulu-
nacak kadar kibir abidesi olanlar, şu anda 
hesap verme telaşına, hataları örtme tela-
şına kapılmış durumdalar. Bu panik hava-
sı içinde, bu telaş içinde, artık yalanlarını, 
iftiralarını, algı operasyonlarını da en üst 
seviyeye çıkarmış durumdalar.

Batı Medyasını Ağlama Duvarını 
Çevirdiler

Türkiye içinde artık hiç kimse, bunların 
yalan ve iftiralarına itibar etmiyor. Bunu 
bildikleri için de, yurtdışında, etkili ola-
bildikleri sahalarda, daha çok da iplerini 
tutan odaklar nezdinde, algı operasyonla-
rına girişmiş bir haldeler. Batı’yı, Batı med-
yasını şu anda adeta bir Ağlama Duvarı’na 
çevirmiş durumdalar. Öyle tahmin ediyo-
rum ki, bunların, Batı’daki o dostları da, 
Batı’daki iplerini tutan o çevreler de, bir 
süre sonra bu yalanlara, bu iftiralara itibar 
etmeyecek, onlar da bu yapının beceriksiz-
liğini ve itibarsızlığını fark edeceklerdir.

Başlarına gelecek olanı anlayınca, 2 şey 
yapmaya başladılar:

Birinci olarak, kendi tabanlarını bir arada 
tutmak için, tabana sürekli yalan haber, if-
tira, rüya, keramet pompalamaya başladılar.

İkinci olarak da,Türkiye’deki dernek, va-
kıf ve cemaatleri yanlarına çekmek için, 

onlara yönelik de bir algı operasyonu 
başlattılar.

Bizim, Milli Güvenlik Kurulu toplantısın-
da görüştüğümüz konuları ve aldığımız 
kararları çarpıtarak; bütün dernek ve va-
kıfların, bütün cemaatlerin hedef alındığı 
yalanını yaymaya başladılar. Buna itibar 
etmediğinizi ve etmeyeceğinizi biliyorum.

Bakın bugün siz, ortak imza ile verdiğiniz 
ilanda, Hazreti Mevlana’ya ait bir sözü kul-
lanmışsınız: “Şimdi Yeni Şeyler Söylemek 
Lazım…” Evet… Türkiye, artık yeni bir saf-
haya geçmiştir. Türkiye’de, bu paralel ya-
pının güç kaybetmesiyle, paralel yapıdan 
medet umanların umutlarını yitirmesiyle, 
artık yeni bir dönem başlamıştır.

Bu yeni dönem, bir normalleşme dönemi-
dir. Bu yeni dönem, hukukun üstünlüğü-
nün güç kazanacağı bir dönemdir. Bu yeni 
dönem, milli, manevi değerlerin üzerinde-
ki her türlü baskının, yasağın, kısıtlama-
nın, özellikle de vesayetin kalktığı bir dö-
nemdir. Devletin, ya da devlet içine sızmış 
yapıların, artık kendisi gibi olmayanlara, 
kendisi gibi düşünmeyenlere baskı uygu-
lama, sindirme, yıpratma ve yok etme dö-
nemi gerilerde kalmıştır.

77 milyonun özgür olması, hukuk karşı-
sında, devlet karşısında eşit olması, birinci 
sınıf vatandaş olması için, bundan sonra 
süreç inşallah daha hızlı ilerleyecektir. İn-
sanların ana dillerini konuşmalarını artık 
hiç kimse engelleyemez. İnsanların, cami-
ye gitmelerini, ibadet etmelerini, inançla-
rına göre giyinmelerini, Kur’an-ı Kerim’in 
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öğrenilmesini ve öğretilmesini inşallah 
artık hiç kimse engelleyemez. İnançların, 
dinlerin, mezheplerin, kültürlerin yaşatıl-
masını, serbestçe ifade edebilmesini, ser-
bestçe faaliyet göstermesini artık inşallah 
hiç kimse engelleyemez.

Saygı ve hoşgörü sınırları içinde, fikirle-
rin yasaklanmasını, ifade özgürlüklerinin 
kısıtlanmasını, artık hiç kimse geri getire-
mez. Meşru zeminde ve yasalar çerçeve-
sinde örgütlenmenin önüne, yardımlaşma, 
eğitim, ibadet gibi faaliyetlerin önüne hiç 
kimse geçemez. Ne devlet, ne siyaset, ne 
yargı; ne de başka oluşumlar, bizim bu en 
temel özgürlüklerimizi artık elimizden 
alamaz, geçmişte yaşananları bizlere inşal-
lah bir kez daha yaşatamaz.

Yeni Türkiye’ye Sahip Çıkmak 
Zorundayız

İşte bu yeni ortama, Yeni Türkiye’ye sa-
hip çıkmak zorundayız. Kısıtlama, yasak 
ve baskıların geride kaldığı bir süreçte, 
mevcut engelleri de aşıp, 77 milyonun 
kardeşçe yaşadığı bir ülkeyi inşa etmek 
için, hep birlikte yeni şeyler söylemek 
zorundayız. Allah’a hamdolsun, milletçe 
hepimizi meşgul eden, yavaşlatan ve yo-
ran birçok mesele, bugün tarihe karışmış 
durumdadır.

Bundan 10 yıl, 12 yıl önce, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı ma-
kamında, böyle bir toplantıyı, böyle bir 
muhabbeti, sohbeti hayal edebilir miydi-
niz? Milletin bazı fertleri, Cumhur’un bazı 

fertleri, Cumhur’un idare merkezlerine 
giremiyordu. Merhum Erbakan Hocamız, 
Başbakanlık konutunda, bazı hocalarımız-
la bir araya geldi diye günlerce medyanın 
hedefi olmuş, o manzara bir darbenin en 
önemli gerekçesi yapılmıştı. İşte bunlar ge-
ride kalmıştır. Cumhur’un, devletin idare 
merkezinden uzak tutulduğu, devlet karşı-
sında horlandığı, ötelendiği dönemler ge-
ride kalmıştır.

Sadece bu bina değil, devlete ait her bina, 
milletin mülküdür, ayrımsız 77 milyonun 
her bir ferdinin mülküdür. Milletin her bir 
ferdi de, ayrımsız olarak, her türlü haktan, 
her türlü özgürlükten yararlanacaktır.

Eğer bu anlayışa, bu bakış açısına birlikte 
sahip çıkabilirsek, yeni bir dille, yeni bir 
söylemle geleceğe bakabilirsek, inanıyo-
rum ki, mevcut sorunlar, mevcut pürüzler 
de çok hızlı çözüme kavuşacak, refah, hu-
zur daha da güç kazanacaktır.

Zira tekrar ediyorum, baskı yapan, her za-
man devlet olmayabilir. Mahalle baskısı 
yapan da olabilir. Uluslararası çevrelerin 
maşası olup, algı baskısı yapan da olabilir. 
Örgütlü olmasına güvenip, kendisi dışın-
daki herkese baskı yapan da olabilir. İlkeli 
şekilde, yanlışa yanlış deme kararlılığın-
dan hiç vazgeçmeyeceğiz.

Bakın bugün burada, aramızda TÜRGEV 
Vakfı’nın da yöneticileri var. 17-25 Aralık 
sürecinde, TÜRGEV, en fazla hedef yapılan 
vakıflardan biriydi. Niye? Çünkü TÜRGEV, 
açtığı yurtlarla, öğrencilere verdiği destek-
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le, paralel yapıya boyun eğmeyen dik duru-
şuyla, paralel yapı tarafından tehlikeli bir 
rakip olarak görülüyordu. Yolsuzluk iftira-
sı atarak, TÜRGEV ile hesaplarını görmek, 
TÜRGEV gibi, hayırda yarışan bir Vakfı 
acımasızca, ahlaksızca ortadan kaldırmak 
istediler.

Bir başka örneği bugünlerde izliyorsu-
nuz… Bir yayınevi ismini, Tahşiye kelime-
sini, ‘Silahlı örgüt’ haline getirdiler. Önce 
Pensilvanya’daki şahıs, ardından medya, 
ardından diziler, sonra polis ve mahkeme-
ler. Bir zincir dâhilinde, koordinasyonla 
çalışarak, hiç yoktan bir örgüt icat ettiler, 
sonra o örgütün mensuplarını mahkûm 
ettiler. Niye? Çünkü bu kardeşlerimiz, bu 
yapıya karşı esaslı eleştiriler yapıyor, esas-
lı itirazlar dile getiriyorlardı. İşte buna ta-
hammül edemediler.  Son derece çirkin, 
son derece ahlaksız biçimde, bu cemaatten 
bir silahlı örgüt çıkarıp masum insanlara 
zulmettiler.

Bunlar İçin “Hain” Kavramını 
Boşuna Kullanmıyoruz

Şu anda da, yaptıkları yayınlarla, hala bu 
cemaati bir terör örgütü gibi gösteriyor ve 
Batı nezdinde kendilerine güç ve haklılık 
devşirmeye çalışıyorlar. Eğer, “hain” kav-
ramını kullanıyorsak, boşuna kullanmıyo-
ruz. Kendi ülkesi hakkında, kendi ülkesin-
deki imanlı müminler hakkında bu kadar 
yalan söyleyen, bu kadar iftira atan, bu 
kadar ahlaksızlık sergileyen, bunu da Batı 
medyasına şirin görünmek için yapan bir 
yapı için, “hain” en uygun sıfattır. 

Böyle başka birçok mağduriyet yaşattılar. 
Bunların bir kısmı ortaya çıktı, bir kısmı 
da daha çıkacak. Buradan tekrar çağrı ya-
pıyorum: Herkes cesur olsun. Hiç kimse, 
bu tehditlere, şantajlara boyun eğmesin, 
gitsin yargıya, gelsin bize şikâyetini bil-
dirsin. Her mağduriyetin hesabını sormak 
için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Değerli kardeşlerim,

Yine vurgulamak istediğim önemli bir 
nokta da şudur… Sizler de gördünüz, yaşa-
dınız… Paralel Yapı, aslında bir maşadan, 
bir kukladan başka bir şey değildir. Paralel 
Yapı, yaklaşık 40 yıl boyunca, büyütülmüş, 
beslenmiş ve bir operasyon maşası olarak 
hazırda tutulmuştur. Daha önce de söy-
ledim… Bu Paralel Yapı, ne devlet içinde 
gizlice örgütlenecek, ne de darbe yapacak 
beceriye ve zekâya asla sahip değil. Paralel 
Yapı ile mücadele ederken, onu maşa ola-
rak, kukla olarak kullanan yapı ve zihni-
yet, asla göz ardı edilmesin.

Zira “üst akıl” dediğimiz asıl o arka plan-
daki yapı, bugün Paralel Yapı’yı maşa 
olarak kullanır, onlar beceremeyince 
gider, başka bir yapıyı maşa olarak kul-
lanır. Şimdi biz, Türkiye’de bazı sorunla-
rın arkasında Paralel Yapı’nın olduğunu 
söylediğimizde, bununla istihza edenler 
oluyor. Eğer Paralel yapıyı, bir maşa, bir 
taşeron, bir kukla olarak görmezsek, hem 
büyük resmi kaçırır, hem de tehlikenin 
boyutunu idrak edemeyiz.

Bu ülkede, yaklaşık 100 yıldır devam ede 
gelen birçok sorunun altında, inanın, işte 
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bu paralel yapıyı kullanan üst aklın parma-
ğı vardır. 

Terör meselesine bakın, onları görecek-
siniz. Alevi kardeşlerimizin sorunlarına 
bakın, onların parmağını göreceksiniz. 
Darbelere bakın, onların etkisini görecek-
siniz. Ekonomide yaşanan krizlere bakın, 
onları göreceksiniz. Siyasetin üzerindeki 
vesayetlere bakın, yine onları göreceksi-
niz. 100 yıldır, kimi zaman Paralel Yapı 
gibi oluşumlarla, kimi zaman medyayla, 
kimi zaman iş dünyasıyla, bu ülkenin siya-
setini, idaresini, ekonomisini ve huzurunu 
kontrol altında tutmak istediler. İnanın, 
Paralel Yapı’ya karşı şu elde edilen sonuç, 
100 yıldır elde edilen en önemli başarılar-
dan biridir, bu bir milattır, bu son derece 
önemlidir.

Belki de ilk kez, üst akıl değil, üst aklın 
piyonları değil, tartışmasız şekilde millet 
kazanmıştır. Belki de ilk kez, millet, üst 
aklın oyunlarına karşı galip gelmiştir. Eğer 
biz, paralel yapıyı maşa olarak kullanan o 
arkadaki üst aklı daha iyi anlar, kavrar ve 
analiz edebilirsek, inanın, 100 yıldır varo-
lan sorunları da artık tek tek çözüme ka-
vuştururuz.

İşte Çözüm süreci bunlardan biridir… Te-
rörün devam etmesinde, Üst Aklın ve Üst 
Aklın kullandığı Paralel Yapı’nın nasıl etki-
si olduğu bugünlerde tek tek ortaya çıkıyor.

Biz bu mücadeleyi sürdürdükçe, darbe-
lerdeki, ekonomik krizlerdeki, faili meç-
hullerdeki, özellikle de Alevi-Sünni kar-
deşlerimiz arasında çıkarılmaya çalışılan 

çatışmalardaki etkiler de gün yüzüne çı-
kacaktır.

Biz bu mücadeleyi, kararlılıkla ve tek yü-
rek halinde sürdürürsek, Türkiye’de adeta 
bir kısır döngü gibi devam eden sorunların 
tamamı kırılacak, çözülecek ya da çözüm 
yoluna girecektir. İşte o zaman, Türkiye’yi 
tutabilene aşk olsun…

İçerdeki yapay sorunları bir kenara bıra-
kacağız, işimize yoğunlaşacak, Türkiye’yi 
daha da büyütecek, özgürlükleri daha da 
büyütecek, daha güçlü bir ülke olacağız. 
Zamanımızı, enerjimizi ve kaynaklarımızı 
heba eden sorunlardan kurtulduğumuzda, 
adeta zincirlerimizden, prangalarımızdan 
kurtulmuş olacağız.

İşte bunun için, Paralel Yapı’yı iyi analiz 
etmek, arkasında iplerini tutan eli görebil-
mek son derece önemlidir. Burada bir kez 
daha söyleyeceğim… Bize “Dönemin Baş-
bakanı” demeye hazırlanıyorlardı, kendile-
ri “Dönemin Haşhaşi Örgütü” oldular. 

Ama bu bizi rehavete sevk etmesin. Haşha-
şiler gitti, gidiyor; ama yeni maşaları dev-
reye almak için ellerinden geleni yapacak-
lardır. İşte onun için, müteyakkız olacağız, 
dikkatli, hassas olacağız. Yeni bir dille, yeni 
bir üslupla, yeni şeyler söyleyerek, aydın-
lık geleceği inşa edeceğiz. Hayırda yarışa-
cağız; ama birbirimizin ayağına basmak-
tan da, bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da hassasiyetle sakınacağız.

Kardeşlerim,
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Millet, büyük bir oyunu bozdu. Sizler, çok 
büyük bir tuzağı alt üst ettiniz. İnanın, bu-
gün dünden daha iyi bir yerdeyiz. Bugün, 
dünden çok daha güçlü, çok daha ümitli 
bir yerdeyiz. Böyle muhabbetle, uhuvvetle, 
dikkatle devam edersek, yarın bugünden 
de inşallah daha güzel olacaktır.

Bir kez daha dua ediyorum: Rabbim, mu-
habbetimizi, uhuvvetimizi güçlendirsin. 
Rabbim, kardeşliğimizi, yol arkadaşlığımı-
zı muhafaza eylesin. Rabbim, milletimize 
de, ümmete de gönül ferahlığı versin, hu-
zur ve selamet bahşetsin.

Tekrar geldiğiniz için, davetimize icabet 
ettiğiniz için her birinize tek tek teşekkür 
ediyorum. Şahsınızda, temsil ettiğiniz tüm 
kardeşlerimize selamlarımı, en kalbi hür-
metlerimi iletiyorum. Allah yar ve yardım-
cımız olsun diyor, hepinizi Allah’a emanet 
ediyorum. 
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Türkiye Genç İş Adamları 
Konfederasyonu’nun Değerli Başkanı, bu 
ailenin değerli mensupları, hanımefen-
diler, beyefendiler, öncelikle sizleri bu 
anlamlı buluşmada en kalbi duygularla 
selamlıyorum. Bu nazik ziyaretinizden 
dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyo-
rum. TÜGİK, 8 federasyonu, 72 derneği, 
9 bini aşkın üyesiyle kendi alanında ülke-
mizde gerçekten çok önemli bir yere sahip. 
Bu önemi sebebiyle de tabii ki farklı görev-

ler ifa eden çalışmalarını takdirle takip et-
tiğim bir STK’mızdır.

Sergilediğiniz güçlü dayanışmayla, bil-
hassa genç girişimcilerimize örnek olarak 
Türkiye’nin kalkınmasına, gelişmesine 
yaptığınız katkılar sebebiyle sizleri kutlu-
yorum.

Bildiğiniz gibi bu göreve gelirken farklı bir 
Cumhurbaşkanlığı yapacağımı ifade etmiş-

Faizleri Düşürmek İçin Ne 
Bekliyorsun?

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Üyelerini Kabul  
Ankara | 16 Ocak 2015
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tim. Alışılmış bir Cumhurbaşkanlığı göre-
vine talip olmadığımı söylemiştim. Bu sö-
zümüzde duracak, diğer alanlarla birlikte 
ekonomiyi de yakından takip edecek, tüm 
taraflarla istişarelerimizi yapacak, tespit-
lerimizi, tekliflerimizi ilgili kurumlarımız 
ve sorumlu arkadaşlarımızla paylaşacağız 
demiştik. Biz, istişarenin, uyumun, koordi-
neli şekilde çalışmanın önemini bilen fay-
dasını görmüş bir geçmişe sahibiz.

Güvenin Olmadığı Yerde İstikrar 
Olmaz

Ülkemizde 12 yıldır hâkim olan güven 
ve istikrarın, özellikle de bu istikrar or-
tamının gerisinde kalmamızın mümkün 
olamayacağını sürekli ifade etmiştik. İki 
sihirli kelime diye ifade etmiştik; bir, gü-
ven; iki, istikrar demiştik.  Bunu gerçek-
leştirdik. Bu iki sihirli kelime bizi burala-
ra taşıdı. Güvenin olmadığı yerde istikrar 
olmaz, istikrarın olmadığı yerde de güçlü 
bir ekonomi olmaz. Çünkü yatırımcı gele-
ceğini görecek. Eğer yatırımcı geleceğini 
göremiyorsa, gelip o ülkede yatırım yap-
maz. Bu bizim içerideki yatırımcımız için 
de geçerlidir, dışarıdan gelecek yatırımcı 
için de geçerlidir. Uluslararası iş camiasın-
da ve müteşebbisler camiasında bize git-
tiğimiz zaman ilk sordukları soru hep şu 
olur: “Seçim ne zaman?”, “Peki, koalisyon 
mu, yoksa tek başına bir iktidar mı gelir?” 
Eğer tek başına iktidar durumu yok gibi 
bir izlenim alırlarsa ki, onlar zaten seçim 
öncesi kamuoyu araştırmalarını yapıyor-
lar. Bu araştırmalarını yaptıktan sonra 
da, Türkiye’de ne olur, “Tek başına iktidar 

mı?” yoksa “Koalisyon mu olur?” soruları-
na cevap ararlar. Ona göre de Türkiye’deki 
yatırımı peşinen satın alıyorlar. Eğer bura-
da hakikaten tek başına bir iktidar sinyali 
varsa, “Ben, seçimler yapılmadan önce gi-
dip o ülkede yatırımımı yaparım” diyorlar.

Bunu 9 seçimde de bizzat ben uluslarara-
sı camiada yaşadım. Gittiğim birçok ülke-
de; yani ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya gibi 
ülkelerle yaptığımız görüşmelerde, hep 
bu sorularla karşılaştık. Çünkü geçmişte 
siyasi istikrarsızlığın, sosyal sorunların, 
ekonomideki kırılganlığın, ülkemize ve 
milletimize ödettiği bedelleri hep birlikte 
yaşadık, gördük.

Gerçekten de demokrasi ile ekonomi ara-
sında hassas bir ilişki var, biz bu ilişkiyi 
kurduk. Daha önce böyle bir ilişki söz ko-
nusu değildi. Yani birisi güçlendiğinde, 
diğeri de güçleniyor. Biri zayıfladığında, 
diğeri de irtifa kaybediyor. Onun için yani 
“Birisi çıksın diğeri çıkmasa da olur” diye-
mezsiniz. Eğer böyle bir iddia içindeyseniz, 
aynen geçmişte yaşadıklarımızı yaşarız. 
Hamdolsun 12 yıl içinde biz bunu başar-
dık, her ikisini at başı götürerek bugünlere 
geldik.

Ekonomiyle, demokrasiyi birlikte yük-
seltmenin, birlikte ileriye taşımanın hep 
çabası içinde olduk. Bugün de aynı has-
sasiyete sahibiz. Ülkemize yönelik saldı-
rılara baktığımızda, bir yandan demok-
rasimizin, onunla birlikte ekonomimizin 
hedef alındığını görüyoruz. Bu açık gerçe-
ğe rağmen, içerideki bazı kesimlerin ken-
di siyasi veya ekonomik çıkarları uğruna 
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ülkemiz ve milletimiz aleyhindeki kam-
panyalara destek verdiklerini üzüntüyle 
müşahede ediyoruz.

17 Aralık’ta Demokrasiye Darbe 
Yapılmak İstendi

Bilhassa değerli Başkan’ın da az önce ifa-
de ettiği, 17-25 Aralık demokrasiye ve sivil 
siyasete darbe girişiminden beri, paralel 
yapının ülke içinde ve dışında bu konuda 
başı çektiğini biliyoruz. Düşünebiliyor mu-
sunuz? Bu ülkenin vatandaşı olacaksın, 
pasaportunu taşıyacaksın, bu ülkede bir 
STK oluşturacaksın, ondan sonra da gidip, 
ABD’de, Avrupa’da Türkiye’nin aleyhinde 
bir kampanya sürdüreceksin. Bu kampan-
yalar tamamen hilafı hakikattır. Çünkü 
bunlarda bir de yalan meşrudur. Bunlarda 
takiyye, gizlenme çok başarılıdır, ileri de-
recededir. Kendilerini çok iyi gizlerler, çok 
iyi saklarlar. Yeri geldiği zaman da hangi 
grubun veya kurumun içerisine girecek-
lerse, orada o kurumun değer verdiği ne-
ler varsa bu kendilerine ters de düşse onu 
yaparlar. Çünkü bunların ana ilkesi şudur; 
amaçları uğrunda her şey meşrudur. Böyle 
bir anlayışla her şeyi yaparlar. Benim bu-
rada anlatmaktan edep edeceğim her şeyi 
yaparlar.

17-25 Aralık darbe girişimini sadece şah-
sımla, sadece o dönem başında bulundu-
ğum hükümetle ve partiyle ilişkili hale 
getirenler yanlış düşünüyorlar. Hadiseyi 
yanlış değerlendiriyorlar. Bu darbe teşeb-
büsü doğrudan demokrasiye, milli iradeye, 
Türkiye’nin geleceğine yapılmıştır. Hedef, 

Türkiye’nin birliğiydi, milletimizin bütün-
lüğüydü, huzuruydu, istikrarıydı. Beni de-
ğil, sizleri, sizlerin emeğini, varlığını hedef 
almışlardı.

Düşünebiliyor musunuz? Her türlü teh-
ditle haraçlar toplanabiliyordu, her yerde 
maliyesinde, yargısında, emniyetinde... 
Eğer yargıya bir işiniz düşmüşse, bunun 
halli için bunların avukatlar zinciri her 
türlü işi çevirebiliyordu. Çünkü avukatlık, 
o dönemde hukuk değildi. Neydi? İkili iliş-
kilerdi. O da nereden geçiyordu? Parasal 
ilişkilerden geçiyordu. Bunu geçmişte baş-
kaları yapıyordu. Bu defa da ne yazık ki, bu 
örgüt yapmaya başladı. Bu teşebbüs, orta-
ya koyduğumuz kararlı duruş ve milletimi-
zin desteği sayesinde hamdolsun akamete 
uğradı.

Demokrasiye, milli iradeye kast edenlere 
karşı verilecek mücadele, diğer tüm ça-
baların, diğer tüm hedeflerin önünü aça-
caktır. Onlar için gereken zemini teşkil 
edecektir.

Hani geçenlerde bir operasyon oldu ve bu 
operasyonu basın özgürlüğüne yönelik ya-
pılmış bir operasyon gibi göstermeye gay-
ret ettiler. Hâlbuki tam aksi, bunlar o gün-
lerde adını sıkça duyduğunuz Tahşiye adı 
verilen bir kitapevine yönelik karalama 
kampanları başlatıp, baskınlar yaptılar. 
Onlar da yazar, köşe yazarı. Aynı zamanda 
birçoğunun yazılmış kitapları var ve bu 
insanlar 17 ay içerde yattılar. Ondan son-
ra da utanmadan sıkılmadan ne diyorlar, 
“Bunlar fikir özgürlüğüne, bunlar işte dü-
şünce özgürlüğüne medyaya karşı yapıl-
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mış bir operasyondur.”  A’dan Z’ye yalan. 
Tam aksine, medya özgürlüğü bunlarda 
yok.  Bunlar birçok yazarı, çizeri hepsini 
eğer onlarla örtüşmüyorsa zaten defet-
mişlerdir. Nitekim onların yanından ay-
rılıp da daha sonra yaptıkları açıklama-
larla, ortaya çıkan birçok yazarı çizeri de 
gördünüz, görüyorsunuz. Şu anda yanla-
rında olanların birçoğu da, yine ben bili-
yorum ki, belli imkânlar sağlandığı için 
veya kendilerine ait bir piyasası olmadığı 
için orada duruyorlar.

Sizlerden içerde ve dışarıda bu konuda çok 
dikkatli olmanızı, ülkemizin ve milletimi-
zin aleyhindeki bu çalışmaların karşısında 
bir güç oluşturmanızı özellikle bekliyorum. 
Bunu en az sivil toplum çalışmalarımız, en 
az ekonomik faaliyetlerimiz kadar önem-
li olduğunu da bilmenizi istiyorum. Çün-
kü demokrasinin olmadığı yerde, ne sivil 
toplumun, ne de girişimciliğin gelişmesi 
mümkün değildir. Sakın uluslararası med-
yada çıkan haberlere, ithamlara, değerlen-
dirmelere itibar etmeyin. Burada yürekli 
olun. Gelecek bizimdir. Türkiye güçlüdür. 
Her geçen gün daha da güçlü olacak. Onlar 
da aynı değirmene su taşıyorlar. Onların 
derdi başka, ama bizim derdimiz daha baş-
ka, varsın onlar olumsuzluk değirmenine 
su taşısınlar, varsın onlar bu ülke aleyhine 
kampanyalar yürütsünler.

Eski Türkiye Hayali ile Yaşayanlar 
Boşuna Bekliyorlar

Bilesiniz ki, bunların mumu yatsıya kadar 
yanacak ve sonra sönecektir. Her zaman 

ifade ettiğim gibi, bunların tüm yaptıkları 
bir üst aklın planlamasıyla, yönlendirme-
siyle yürütülen faaliyetlerdir. Ama hesaba 
katmadıkları bir şey var; Türkiye eski Tür-
kiye değil artık, Yeni Türkiye var. Kendi 
istikametini kendi çizen, kendi planlarını 
kendi yapan, kendi hedeflerini kendi be-
lirleyen bir Türkiye var. Geçmişte bizim 
gündemimizi dışarıda birileri belirliyor-
du. Ama şu anda böyle bir şey yok. Kim-
se bizim gündemimizi belirleyemez. Biz, 
kendi gündemimizi kendimiz belirliyoruz. 
Aziz milletimizle birlikte, sizlerle birlikte, 
istiklalimizi koruma ve istikbalimize sahip 
çıkma konusunda kararlıyız. Eski Türkiye 
hayali ile yaşayanlar boşuna bekliyorlar. 
Türkiye bir daha o günlere asla dönmeye-
cek inşallah.

Değerli dostlar,

Ülkemize yönelik takiplerin, saldırıların, 
tezgâhların iki konuda daha yoğunlaştı-
ğını görüyoruz. Bunlardan biri ekonomi, 
diğeri sosyal barış. Bilhassa uluslararası 
kuruluşlar vasıtasıyla ekonomimizi za-
yıf göstermek, bu yönde bir algı oluştur-
mak için yürütülen gayeleri sizler gayet iyi 
biliyorsunuz.

Hatırlarsanız, gezi olayları sırasında, “Tü-
ketmeyin, ekonomi dursun” çağrıları yapıl-
mıştı. Çok ilginç, faizleri yükseltmek, yatı-
rımları baltalamak için, yani Türkiye’nin 
büyümesini engellemek için 12 yıldır sayı-
sız defa saldırılara manipülasyonlara ma-
ruz kaldık. O olaylardan önce hatırlayın, 
faiz nereye düşmüştü? Faiz 4,6’ya kadar 
düşmüştü ve bu olaylarla birlikte hemen 
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yükselmeye başladı. Ülkemizde tabii faizin 
meddahlığını yapanlar çok. Hala bunun 
gayreti içerisinde olanlar maalesef var.

Ben Cumhurbaşkanı olarak her yerde 
söylüyorum, söylemeye de devam edece-
ğim; biz, devletin borçlanma faizini yüzde 
63’den aldık, bu oranları tek haneliye in-
direne kadar çok uğraştık. Fakat faizlerin 
tek hanelerde kalmasını istemeyen birileri 
halen var, bunu bilmenizi isterim. 

Yüksek Faize Kimse Ses 
Çıkarmıyor

Sizlerden bu yöndeki çabalara, haberlere 
karşı da dikkatli olmanızı, her yerde ve her 
durumda sağlam duruşunuzu muhafaza 
etmenizi istiyorum. 

Ben şunu biliyorum; kim ne derse desin 
bir defa yüksek faiz, bu ülkede yatırımın 
önündeki en büyük engeldir. Eğer yüksek 
faiz devam edecek olursa, bu ülkede ya-
tırımlar bizim istediğimiz seviyede asla 
yürümeyecek ve bu ülke girişimci doğura-
mayacaktır. Girişimcinin doğabilmesi için, 
bir defa yüksek faiz değil, en azından ulus-
lararası camiadaki faizlere yakın bir faiz 
politikasını bizim de uygulamamız lazım. 
Az önce de ifade edildi. Bu faiz lobisi dik-
kat edin, son zamanlarda reel yatırımdan 
çok, nereye doğru ulaşıyor? Bunlar para-
dan para kazanmanın peşindeler. Şimdi 
en çok parayı kazanan yatırımcılar. “Yatı-
rım” derken bile biraz üzülüyorum, nedir 
finans sektörüdür. En büyük parayı onlar 
kazanıyor. Hani o devasa yatırımların ol-
duğu yerler böyle büyük para kazanmıyor. 

Ama o finans sektörü, bakıyorsunuz kor-
kunç paralar kazanıyor. Kendi öz serma-
yesiyle de diyemiyorum biliyor musunuz? 
Burada da vatandaşın o mevduatlarıyla 
paradan parayı kazanıyorlar. Bunun vatan-
daşa tekrar dönüşümü noktasında da ken-
di hesaplarını yapıyor, en az imkânı sağla-
mak suretiyle de, burada yatırımcımızın 
önünü açacağı yerde, tam aksine önünü 
tıkıyor. Şu anda geri dönüşüme baktığınız 
zaman, mesela bizim insanımız hakikaten 
çok haysiyetli. Yani aldığı borcu büyük 
oranda ödüyor. Şimdi böyle bir toplumun 
içerisinde finans sektörünün aslında riski 
bile yok denebilecek durumdadır. Yani reel 
sektörde bile risk bundan çok daha fazla-
dır. Şimdi bunu görüyor, dolayısıyla tabii 
ki yüksek faize de kimse ses çıkarmıyor. 
Sağ olsun Merkez Bankamızda bu nokta-
larda. Hakikaten dünyada herkes faizleri 
indirirken, bizim bankamız sağ olsun hala 
olduğu yerde duruyor. Faizleri düşürmü-
yor. Ya neyi bekliyorsun sen? Buyur, petrol 
fiyatları 106-110 dolarlardan, şimdi 45 do-
lara geldi. İşte açıklamalar yapılıyor, 2015-
2016’da bu civarlarda dolaşacak, hesaplar 
buna göre. Bizim petrolle ilgili bu nokta-
da bir sıkıntımız yok. Şu anda tam aksine 
petrol fiyatları lehimizedir. Çok çok iyi 
bir noktadayız. Öyleyse bunun halkımıza 
dönüşünü, yatırımcıya dönüşünü süratle 
sağlamamız lazım.

Ey Merkez Bankası, Faizleri 
Düşürmek İçin Ne Bekliyorsun?

Ey Merkez Bankası, daha neyi bekliyorsun. 
Şimdi diyebilirler, “Merkez Bankası bağım-
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sızdır”. Ben de bağımsızım. Cumhurun sesi 
olarak bunu yapmak durumundayım, söy-
lemek durumundayım ve gerekirse çağırıp 
kendileriyle bunu oturup konuşacağız. Bu 
iş böyle yürümez. Bizim yatırıma, istihda-
ma, üretime ve ihracata ihtiyacımız var.  
Çünkü bizim ekonomimiz, ihracata dayalı 
bir ekonomidir. Uluslararası rekabette de 
bir defa maliyet hesaplarının gayet ucuz 
olması lazım ki, rekabetimizin de bu nok-
tada güçlü olmasını sağlayalım.

Şimdi istihdamda bir sıkıntı görünüyor. 
İstihdamda, birçok batı ülkesiyle muka-
yese edilemeyecek derecede iyiyiz. Ama 
niye buralarda olalım, yüzde beşe kadar 
düşelim. Biz geldiğimizde hizmet sektörü 
felaketti. Şimdi hizmet sektöründe ham-
dolsun birçok alanlar açıldı. Otellerimiz 
sadece yaz mevsiminde çalışırdı. Onun dı-
şında kapanırdı. Ama şimdi dört mevsim, 
otellerimiz çalışır hale geldi. Bu bizim için 
çok çok önemli bir sıçrama, çok önemli bir 
atak.

Geldiğimizde turist sayısı 13 milyon ci-
varındaydı. Ama şimdi 40 milyon turis-
te yaklaştık. Turizm gelirimiz 40 milyar 
doları aşmış vaziyette. Bunlar bizim için, 
Türkiye’nin nereden nereye geldiğini 
göstermesi bakımından çok çok önem-
li. Bunu 12 senede yapmak, başarmak, 
hamdolsun bize nasip oldu. Biz, şimdi tu-
rizmde yatırım yapacaklara yer bulmakta 
zorlanıyoruz.

Az önce odamda televizyon izlerken bir 
şey gördüm. Erciyes’teki oteller daha okul-
lar tatile girmeden yüzde 85 doluluk oran-

larına ulaşmış. Rezervasyonlar gayet iyi.  
Bu durum, ülkemizin refah düzeyini gös-
teriyor. Böylece yeni alanlar açılıyor. İşte 
bir taraftan Erciyes’e bakıyorsunuz, bir 
taraftan Palandöken’e bakıyorsunuz, bir 
taraftan Konaklı’ya bakıyorsunuz. Bütün 
bunlar, refah düzeyinin nereden nereye 
geldiğini ve gerek ulusal, gerek uluslarara-
sı bazda nerelere geldiğimizin göstergesi.  
Geçmişte turizme sadece ‘Deniz, kum, gü-
neş” diye bakarlarken, şimdi turizmin tüm 
alanlarında varız.  Buralara durup durur-
ken gelmedik, bu bir ufuk meselesi.

12 yıldır söylediklerinin hep tersi çıkanlar, 
şimdi de büyük bir pişkinlik içinde aynı 
şeyleri tekrar etmeyi sürdürüyorlar. Fakat 
bakıyorsunuz, ihracatımız rekorlara doy-
muyor. İhracatımız 2014 yılında, bir ön-
ceki yıla göre yüzde 4 artışla 158 milyar 
dolara ulaşarak cumhuriyet tarihimizin en 
yüksek seviyesine çıktı. Enflasyon yüzde 
8,2’de kaldı. 2014 yılının üçüncü çeyreğin-
de yüzde 1,7 oranıyla yine pozitif büyüme 
kaydetti. Tabii hedefimiz bu değil. Yani bi-
zim hedefimiz ortalama her yıl yüzde 5 bü-
yümeyi yakalamak. Ama uluslararası ca-
miadaki gelişmeler, az çok tabii etkiliyor. 
İnşallah, dördüncü çeyreğinde gelmesiy-
le birlikte hiç olmazsa burada yüzde 3’ü 
yakalamamız bile bizim için bir başarı 
olacaktır.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, cari açıkta bek-
lentilerin üzerindeki bir iyileşmeye yol 
açacak gibi görünüyor. Yatırımlar kesin-
tisiz bir şekilde devam ediyor. Hepimizin 
yakından takip ettiği dev projeler planlan-
dığı şekilde ilerliyor.
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İşte bu yıl inşallah birçok açılışların şahidi 
olacağız. Fevkalade bir durum olmazsa, 3. 
Köprünün açılışını yılsonu itibariyle, in-
şallah gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde bi-
liyorsunuz, İzmit Köprüsü’nün de açılışını 
yine  bu arada gerçekleştireceğiz. Ayrıca 
Avrasya Tünelinin açılışına şahit olacağız. 

Güçlü Bir Türkiye İstemiyorlar

Bütün bu gelişmelere rağmen, büyüyen ve 
gelişen Türkiye’yi hazmedemeyen değer-
li arkadaşlar çoğalıyor. Güçlü bir Türkiye 
istemiyorlar. Bunu bilmenizi istiyorum. 
İçinde bulunduğumuz Cumhurbaşkanlı-
ğı Sarayı, kısa bir süre sonra Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi olacak. Niye Külliye ola-
cak? Çünkü hemen yanımızda bir kongre 
merkezi inşa ediliyor. Kongre merkezinin 
hemen arka tarafında bölgede şöyle bir bü-
yük cuma cami yok. Orada bir cami inşa 
ediyoruz. Yine aynı şekilde kongre merke-
zinin yan tarafında çok amaçlı 2 bin kişi-
nin katılacağı bir toplantı salonu inşa edi-
yoruz.  Muhtarlarımızın rahatlıkla gelip 
gidebileceği bir yeri burada hazırlayalım 
istiyoruz. Türkiye’de muhtar, sadece ulaşa-
bilirse belediye başkanına ulaşır, o da ilçe 
belediye başkanı. Veya ulaşabilirse sadece 
kaymakama ulaşır, o da köye hizmet götür-
me birliklerine üye olduğu için, ona ulaşır. 
Böyle bir kopukluk var, bunu inşallah biz 
merkezle gidereceğiz. 50 bine yakın muh-
tarımız var, istiyorum ki, biz, orada 50 bine 
yakın muhtarımızla bu işi başaralım.

Hemen onun arkasında da, çok çok önem-
li bir projeyi gerçekleştireceğiz. Şu anda 

Türkiye’de bizim en büyük kütüphanemiz, 
şu anda yaklaşık 2 milyon kitaba sahip 
olan bir kütüphanedir. Cumhurbaşkanlı-
ğı kütüphanesi, asgari 4 milyon cilt kitap 
alabilecek. Bu kitaplar hem dijital ortam-
da, hem yaprak kitapla kütüphanede mu-
hafaza edilecek. Cumhurbaşkanlığı kütüp-
hanesi 24 saat halka açık olacak. Bunun 
hazırlıklarını yapıyoruz. Şu anda projeler 
hazırlanıyor ve öyle zannediyorum ki, pro-
je dâhil 2 yılda bunları bitireceğiz. Bütün 
peyzajıyla her şeyiyle bitip ondan sonra 
dev bir açılışla burası Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi olacak. Saray, kavramından ra-
hatsız olanlar temenni ederim ki, külliye-
den rahatsız olmazlar. İçinde bulunduğu-
muz Cumhurbaşkanlığı Sarayı, inşallah, 
Türkiye’nin ekonomide geldiği yeri göster-
meye tek başına yeterlidir. Öyle anlattıkla-
rı gibi filan da değil. Hani söylüyorlar ya, 5 
milyar harcandı.  Dün baktım ana muha-
leftten bir tanesi diyor ki, 5-6 milyara mal 
oldu. Parayı harcayan, takip eden biziz ne-
reden çıkarıyorlar bunları, anlamak müm-
kün değil.

İngiltere’de Westminster Sarayı’nın resto-
rasyonu yapılacak, onunla ilgili rakamlar 
açıklandı, 5 milyar dolara mal olacakmış, 
belki oraya bir takıntı yapmış olabilir. Ama 
bunu bilmesi lazım, burada her şey kayıt 
altındadır. Biz, burayı proje hariç, 18 ayda 
bitirdik. 18 ayda, böyle bir hızlı süreç. Türk 
mimar ve müteahhitlerle burayı bitirdik.

Bakınız, mevcut TBMM binamızın inşaatı-
na 1939 yılında başlandı ve 1961 yılında 
tamamlanabildi. Ankara’nın en önemli ya-
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pıtlarından biri olan Anıtkabir için hazır-
lıklara 1941 yılında başlandı. Yapı, ancak 
o da eksik olarak 1953 yılında tamamlana-
bildi, yani 12 yıl. Cumhurbaşkanlığı Sarayı 
ise,az önce de ifade ettiğim gibi, projeyle 
birlikte 2 yılı bile bulmadı.

Meclis ve Anıtkabir projeleri, inşa edildik-
leri dönemde, ülkemizin bütçesini sarsmış-
tır, onu da bilmenizi isterim. Diğer yatırım-
ları ciddi manada etkilemiştir. Oysa bugün 
Türkiye, bunun gibi onlarca, yüzlerce pro-
jeyi aynı anda bitirip, inşa edip, halkın hiz-
metine sunabilecek güce sahiptir. İşte biz, 
iktidarımız döneminde nice bakanlık bina-
ları yaptık. Anayasa Mahkemesi’nin bina-
sını aynı şekilde, bakanlık binaları, bunun 
yanında o diğer yatırımları filan konuşmu-
yorum.

Bakın sadece derslik noktasında baktığı-
mızda, değerli arkadaşlar 235 bin derslik 
bitirdik. 26 havalimanımız vardı, buna 26-
27 tane daha ilave ettik. Bunlar bu dönem-
de oldu. Aynı şekilde 17 bin km ölünmüş 
yol inşa ettik. Köprüler, Marmaray bunlar 
hep bu dönem içinde yapıldı. Ama mesele 
finansı idare edebilmek, yönetebilmektir. 
Eğer sizin finansı yönetme kabiliyetiniz 
yoksa, bunların hiçbirini yapamazsınız. 
Bilgiyi yönetmek aynı şekildedir. İnsanı 
yönetmek aynı şekildedir. Bunları bera-
ber yaptığınız anda, bu başarıyı sağlaya-
bilirsiniz. Tabii bütün bunların maliyeti 
üzerinden polemik yapanlar, Türkiye’nin 
ulaştığı seviyenin farkında değiller. Sayın 
Putin buradan çıkarken bir şey söyledi: Bu 
eser “Büyük devlet olmanın alametidir” 

dedi. Bakın çok ilginç, vaka budur. Şimdi 
Kremlin’e gittiğiniz zaman oraya giden tu-
ristleri görürsünüz, binlerce, on binlerce 
turistin gelip orayı gezdiğini görürsünüz. 
İstanbul’da da Dolmabahçe ve Topkapı Sa-
raylarını geziyorlar.

Büyük Düşünmek, Cücelerin İşi 
Değildir

Değerli kardeşlerim, 

Büyük düşünmek cücelerin işi değildir, 
bunu bilmeniz lazım. Tabii bu asla cücele-
re hakaret olmasın, onlar benim canım ci-
ğerimdir, ama maalesef bunların durumu 
budur.

Bölgesel ve küresel düzeydeki tüm olum-
suzluklara rağmen, Türkiye’nin gücü, iti-
barı, etkisi artmaya devam ediyor. Bunla-
rın hepsi de iyi güzel ama yetmez, daha 
çok çalışacağız, üreteceğiz, istihdam oluş-
turacağız, ihracat yapacağız. Ekonomik yı-
kıma uğramamızı, tökezlememizi, yere ka-
paklanmamızı bekleyenlere inat, başımız 
dik şekilde kararlılıkla yolumuza devam 
edeceğiz.

Geçtiğimiz 12 yılda ekonomimizi, ülkemi-
zi 3 kat daha büyüttük. İnşallah, 2023’e ka-
dar Türkiye’yi yeniden 3 kat büyütecek ve 
hedeflerimize ulaşacağız. Bu konuda giri-
şimcilerimize, bilhassa siz genç girişimci-
lerimize, iş adamlarımıza çok büyük işler 
düşüyor. Türkiye’nin geleceği sizlersiniz, 
bunu bir defa bilmeniz lazım. Yaptığınız 
her yatırıma, ürettiğiniz her mal ve hizme-
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te, sağladığınız her istihdama, gerçekleştir-
diğiniz her ihracata, bu anlayışla bakmanı-
zı rica ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’ye yönelik olumsuz beklentilerin 
yoğunlaştığı bir diğer alan da sosyal barış-
tır. Bilhassa da doğu ve güneydoğuda yaşa-
nan hadiselerdir. Biz, bu sorunu tamamen 
ortadan kaldırmak için tarihi bir adım ata-
rak, çözüm sürecini başlattık. Tüm provo-
kasyonlara, saldırılara, sıkıntılara rağmen, 
çözüm sürecinin milletimizin sahip çıkma-
sı sayesinde kararlılıkla yürüdüğünü ve 
belli bir noktaya geldiğini görüyoruz.

İnşallah, yakın bir zamanda bu konuda 
çok daha somut, çok daha umut verici 
gelişmeler bekliyoruz. Sizlerden çözüm 
sürecine daha fazla destek olmanızı bek-
liyorum. Türkiye, bu meseleyi tamamen 
geride bıraktığında, demokraside de, eko-
nomide de müthiş bir sıçrama yapacağına 
inanıyorum. 

Peygamberimize Yöneltilen 
Nefret Dalgasını Endişeyle Takip 
Ediyoruz

Değerli Dostlar,

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, tüm 
batı; demokrasi, insan hakları ve farklılık-
lara saygı konusunda önemli bir imtihanın 
eşiğinde bulunuyor. Son dönemlerde gide-
rek artan hadiseler, batı ülkelerinde ırkçı-
lığın tehlikeli bir yükseliş içinde olduğunu 

gösteriyor. Fransa’da bir mizah dergisine 
yapılan saldırının arkasına sığınılarak, 
tüm Müslümanlara ve bizatihi İslam’ın 
kendisine, sevgili Peygamberimize yö-
neltilen nefret dalgasını endişeyle takip 
ediyoruz. Bizim aksi yöndeki tüm gayret-
lerimize, girişimlerimize rağmen mede-
niyetler çatışması tezi, adeta ete kemiğe 
büründürülmeye çalışılıyor. İspanya eski 
Başbakanı Zapatero ile birlikte Medeniyet-
ler İttifakı’nın temelini attık. Şu anda 146 
ülke ve uluslararası kurum buranın üyesi-
dir. Biz, buraya ülkeleri davet ederken me-
deniyetler çatışmasını körüklemeye çalı-
şanların öne çıktığını gördük. İslamofobik 
eğilimlerin giderek yaygın şekilde destek 
bulması beraberinde Müslümanlara yöne-
lik fiziki saldırıları da getiriyor.

Değerli arkadaşlar,

Şu anda ekranları başında bizi izleyen tüm 
halkıma tüm insanlığa sesleniyorum: Bü-
tün bu olaylar karşısında kalkıp da Türki-
ye üzerinden bazı operasyonlara girişmek 
bir hayaldir bunu bilmenizi istiyorum. 
Eğer ben kalkıp da bir gerçek tespiti yapı-
yorsam, bunu eleştirenler önce “Bu tespiti 
acaba Erdoğan niye yaptı?” diye sorması 
lazım. Bir ülkenin gücü beni ilgilendirmez, 
beni ilgilendiren insanlıktır. Eğer İsrail yö-
netimi, Gazze’de 2 bin 600-2 bin 700 insa-
nı çoluk çocuk demeden öldürüyorsa, ben 
onu lanetlerim, onu telin ederim.

Bazı ülkelerin kalkıp da, İsrail yönetimi-
nin avukatlığına soyunması manidardır. 
Ben şunu söyledim: “Netanyahu, buraya 
hangi yüzle geldi” dedim ve “Bu ikiyüzlü-
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lüktür” dedim. Şurada birkaç ay önce kal-
kacaksın, Gazze’yi bombalarla yerle bir 
edeceksin 2 bin 600-2 bin 700 insanı ora-
da öldüreceksin, peki Fransa’ya gelen bu 
insanlar, bu liderler neredesiniz? Neden 
sesiniz çıkmıyor.

Aynı şekilde, 350 bin insanın öldüğü 
Suriye’de, nerede insanlık niye sesiniz çık-
mıyor. Şu anda benim ülkemde 1 milyon 
700 bin sığınmacı var. Hani desteğiniz? 
Hani Türkiye’ye yönelik bu konuda, “1 mil-
yon 700 bin insanı siz bombalardan kur-
tardınız, bunları topraklarınızda barındı-
rıyorsunuz, yediriyorsunuz, içiriyorsunuz, 
giydiriyorsunuz, sağlığıyla eğitimiyle her 
şeyiyle ilgileniyorsunuz. Çok teşekkür ede-
riz hakikaten her ülkenin kaldıracağı bir iş 
değildi. Bunu başarıyla yürütüyorsunuz” 
diyorlar.  Bırakın böyle kuru lafları, ne des-
tek veriyorsun onu söyle. Bize şu ana ka-
dar mültecilerin maliyeti 5 milyar doları 
aştı. Ama verdikleri desteğe bakıyorsunuz, 
250 milyon dolar. Bizde 1 milyon 700 bin 
insan kalırken, tüm Avrupa’da kalanların 
sayısı ne biliyor musunuz? 150 bin. Vaka 
ortada. Bunlar maalesef dürüst davranmı-
yorlar, samimi davranmıyorlar.

Şu an Avrupa birçok teröriste yataklık 
yapıyor. Türkiye üzerinden gelip geçen-
lerden bahsediyorsun, önce bir defa sen 
kendi ülkenden çıkarken önce pasaport 
kontrolünü iyi yap. Kaçırdın, bize bildir. 
Ondan sonra biz, bildirilenin peşine düş-
müyorsak konuş. Aksi takdirde konuşa-
mazsın, yetkin yok. Tabii ki bizler, ulus-
lararası noktada seyahat hürriyeti neyse 
bunun gereğini yapmak durumundayız.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, dünya-
nın her yerinde Müslümanlara yönelik sal-
dırılar, işte Filistin’de, Libya’da Mısır’da, 
Myanmar’da aynı şekilde devam ediyor. 
Adli vakalar, lokal hadiseler olarak sunul-
maya çalışılıyor. Buna karşılık, aksi yönde-
ki en ufak olaylar dahi inanılmaz şekilde 
büyütülerek tüm Müslümanlar töhmet al-
tında bırakılıyor.

Dinimizde Teröre Yer Yok

Değerli arkadaşlar,

Bizim dinimiz teröre müsaade etmez, bi-
zim dinimizde terörün yeri yok, bunu bir 
defa bilmemiz lazım. Kimsenin de bizim 
dinimizi istismar etmek suretiyle, yapmış 
oldukları terör eylemlerini kalkıp Müslü-
manlara fatura etmeye hakkı yok. Bunu da 
çok iyi bilmeleri gerekir. Provokatif yayın-
larıyla nam salmış bir dergi, Müslümanlar 
hakkında da, Hıristiyanlar hakkında da 
yayın yapılıyor. Buna maalesef özgürlük 
denmez, buna, ‘Başkasının özgürlük alanı-
nın sınırları içerisine girerek, orada terör 
estirmek’ denir. Sınırsız özgürlük yoktur. 
Düşünce özgürlüğünün de bir sınırı var-
dır. Nereye kadar? Benim özgürlük alanı-
ma kadar. Benim özgürlük alanıma geldi-
ğin zaman orada duracaksın ki, benden de 
saygı göresin.

Biz nasıl ki, tüm peygamberleri saygın 
görüyor, aynen Peygamberimize gösterdi-
ğimiz saygıyı, sevgiyi tüm peygamberlere 
gösteriyorsak, bizim için Hz İsa aleyhisse-
lam da öyledir, Hz Musa  aleyhisselam da 
öyledir, diğer peygamberler de aynı şekilde 
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öyledir. Onun için biz, herkesten aynı şeyi 
bekliyoruz. ‘Efendim onlar ateist’, olabilir, 
eğer ateistse yine benim kutsal değerleri-
me saygı duyacak. Eğer duymuyorsa, bu 
toplumu tahrik anlamına gelir ki, bunun 
da yasalarda yeri vardır. Çünkü tahrik de 
bir suçtur. Bunların yaptığı nefret oluş-
turmaktır, ırkçılıktır. Biz, buna da asla yer 
vermiyoruz. 

Dergiye yapılan saldırı için ortaya konulan 
tavır, binlerce masum çocuğun, yüz binler-
ce masum insanın acımasızca katli karşı-
sında maalesef gösterilmedi, göstermedi-
ler. İşte söylüyorum; Bakın Gazze’de 14’ü 
gazeteci, 521’i çocuk, 283’ü kadın, 2 bini 
aşkın kişiyi katlederken İsrail yönetimini 
görmezden gelenler, Fransa’daki 12 kayıp 
için dünyayı ayağa kaldırıyorlar. Bunu 
niye düşünmüyoruz, konuşmuyoruz?

Değerli arkadaşlarım,

Ellerinde sahilde oynayan çocukların kanı 
olanların, kimyasal silahla öldürülmüş 
binlerce masumun kanı olanların, her 
gün kendi halkına karşı devlet terörü esti-
renlerin, terörü kınaması, teröre karşı saf 
tutması sadece pişkinliktir. Burada bir sa-
mimiyetsizlik var. Suriye’de işte yüz binler 
katledilirken kılları kıpırdamayanlar, 12 
kişinin ölümü karşısında birden vicdan 
ağıtları yakması bize inandırıcı gelmiyor. 
Herkesin fikrine, görüşüne, inancına say-
gılı olan batı demokrasisi, konu İslam ve 
Müslümanlar olduğunda sadece hakaret 
ve eleştiri konusunda kapıyı açık tutuyor.

İşte, ülkemizde de bakıyorsunuz, bazı ya-
yın organları, aynen oradan alıntı yapmak 

suretiyle kendi başlıklarına Peygamberi-
mize hakareti çekiyor. Sen hangi ülkede-
sin? Yeri geldiğinde, “Bu ülkenin yüzde 
99’u Müslüman” diyorsun. Sadece Müs-
lümanların kutsalına değil, kimsenin 
kutsalına bu şekilde hakaret edemezsin, 
saygısızlık edemezsin. Neymiş, emniyet 
görevlileri gelmiş, arama tarama yapmış-
lar. Yaptığın iş hukuka aykırı. Vatandaşı 
tahrik ediyorsun. Böyle yaptığın sürece, 
sen tahriki bir defa davet ediyor ve kapı-
sını açıyorsun. Bunun kapısını açmaman 
gerekir. Ne yazık ki, bu tür atılan adımlar, 
yapılanlar ülkenin birliğini beraberliğini 
bütünlüğünü de bozmaya yöneliktir. Müs-
lümanların Peygamberleri konusundaki 
hassasiyeti, hiçbir izaha gerek olmayacak 
şekilde açıkça ortadayken, ısrarla bunun 
üzerine gidilmesi kesinlikle düşünce hür-
riyetiyle ilgili değildir. Saldırı sonrasında 
ortaya konulan tutum, yine bir takım kari-
katürlerin milyonlarca basılıp dağıtılması 
da aynı şekilde, düşünce hürriyetiyle ilgili 
değildir.

Burada çok tehlikeli bir oyun oynanıyor. 
Bunu bir defa görmemiz lazım. Avrupa, 
geçmişte benzer yanlışlar sebebiyle, iki 
tane dünya savaşının yaşanmasına, on mil-
yonlarca insanın ölmesine yol açmıştır.

İslami Hedefe Koyarak Medeniyet 
Çatışması Çıkartılmak İsteniliyor

Tarihten ders almayanların, bu defa da 
İslam’ı hedefe koymak suretiyle bir me-
deniyetler çatışması, hatta medeniyetler 
savaşı çıkartmaya çalıştıklarından ben 
doğrusu endişe ediyorum. İnsanlığın bu 
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büyük yanlışa inşallah düşmeyeceğine 
inanıyorum. İslam dünyası kendi içinde 
meseleleri er, geç çözüm yoluna koyacak-
tır. Batının da, bu noktada yaşadığı maddi, 
manevi bunalımların çözümünü medeni-
yetler çatışmasında değil, başka mecralar-
da arayacağını ümit ediyorum.

Yine BM Güvenlik Konseyi başta olmak 
üzere, bu konuda sorumluluk üstlenmesi 
gereken kuruluşların da suskunluklarıyla 
bu kötü gidişi adeta teşvik ettiklerini söy-
lemek durumundayım. Hatırlayın, “Dünya 
5’ten büyüktür” dedim, bunu BM Genel 
Kurul’unda da söyledim. Hiçbir ölüm, hiç-
bir can da, 12’den daha değersiz değildir. 
Biz, Türkiye olarak, bu konuda üzerimize 
düşenleri yapmaya devam edeceğiz. Dün-
yanın refahla beraber adaletin de hâkim 
olduğu bir yer haline gelmesi için mücade-
lemizi sürdüreceğiz.

Ben bu duygularla, bir kez daha ziyaretiniz 
için milletin sarayında, milletin evinde, 
sizleri ağırlamaktan duyduğum memnuni-
yeti özellikle ifade etmek istiyorum. Hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sizleri burada, milletin evinde, evinizde, 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ağırlamak-
tan büyük bir memnuniyet duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. Milletin evine, 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na hoşgeldiniz. 
Türkiye genelinde 18 bini köy ve 32 bini 
mahalle olmak üzere yaklaşık 50 bin muh-
tarlığımız ve muhtarımız bulunuyor. İnşal-
lah Cumhurbaşkanlığı vazifem esnasında 
her fırsatta muhtarlarımızı burada misafir 

edecek, kendileriyle muhabbet edeceğiz, 
hasbihal edeceğiz.

Burada en başta bir hususu dikkatlerinize 
sunmak istiyorum; şahsen siyasi mücade-
lem içinde muhtarlık kavramının benim 
için ayrı bir önemi, müstesna bir anlamı 
olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı olduğum dönemde, Siirt’te oku-
duğum bir şiir nedeniyle hakkımda dava 

Milletimize Oynanan Kirli 
Oyunları Muhtarlarımız Bozacak

1. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 27 Ocak 2015 
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açılmış, 23 Eylül 1998’de hakkımda 10 ay 
hapis cezası verilmişti. Bu mahkûmiyet 
kararının hemen ertesi günü birçok gaze-
te, hele hele en çok satan gazete şu başlığı 
atmıştı: “Artık muhtar bile olamaz” demiş-
ti. 1998’de atılan bu başlık, hem şahsen be-
nim, hem de milletimizin hafızasından hiç 
çıkmadı. Aslında o başlığı atarak sadece 
beni tahkir etmekle kalmıyorlardı. O man-
şetlerle Türkiye genelindeki tüm muhtar-
ları tahkir ediyorlardı.

Atılan Manşetlerle Şahsımda 
Muhtarlar Tahkir Edildi

Aslında, zihinlerinin gerisinde seçimle-
re, her türlü seçilmişe karşı gerçekten 
büyük bir kibir vardı. Bunlar kibirliy-
di, milletin seçimine asla samimi ola-
rak bakmıyorlardı. Milletin seçtiklerine 
hiçbir zaman değer vermediler, hiçbir 
zaman değer vermek istemediler. Yakın 
siyasi tarihimize bakınız, milletin seçti-
ği muhtar da olsa, belediye başkanı da, 
başbakan da, cumhurbaşkanı da olsa her 
zaman tahkir etmek, her zaman kibirle-
riyle onları ezmek istediler.

Ancak, hamdolsun milletimiz iradesine 
ve seçimine sahip çıktı, sandığına sahip 
çıktı ve kendi tercihlerinin bu ülkenin o 
kibirli elitlerinin tercihinden daha önem-
li olduğunu her fırsatta gösterdi. “Muhtar 
bile olamaz” diyerek, hem şahsımla, hem 
de tüm muhtar kardeşlerimle güya alay 
ediyorlardı, ama bu millet işte bu karde-
şinizi milletvekili seçti, Başbakan yaptı, 
ardından da Türkiye Cumhuriyeti’nin hal-

koyuyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanlığı 
makamına yükseltti.

Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isti-
yorum: Millet tarafından seçilmiş olmak, 
bu dünyada ulaşılabilecek payelerin en 
büyüklerinden, en yükseklerinden biridir. 
İster muhtar olsun, ister belediye başkanı, 
milletvekili olsun, isterse Cumhurbaşka-
nı olsun, milletin tercihine, teveccühüne, 
milletin itimadına mazhar olmak gerçek-
ten rütbelerin en büyüğüdür. Dolayısıyla, 
halkın tercihiyle, halkın seçimiyle işbaşı-
na gelmiş muhtar kardeşlerimiz son de-
rece önemli bir makamda bulunuyorlar, 
önemli bir vazifeyi ifa ediyorlar, bunu böy-
le bilmenizi, özellikle hatırlatmak isterim.

Demokrasi Yerelde Başlar

Siyasi hayatım boyunca, her zaman de-
mokrasinin yerelde başladığını ifade ettim 
ve bunun gereğini de yerine getirme mü-
cadelesi verdim. Evet, demokrasi önce ai-
lede başlar, önce köyde, mahallede başlar. 
Evde, köyde, mahallede demokrasi kültürü 
ne kadar güçlenirse, ülkenin tamamında 
da bu kültür gelişir, güçlenir, standartları 
o kadar yükselir. Esasen muhtarlarımız 
demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir 
öze sahiplik yapıyorlar. Muhtarlıklarımız, 
sadece en küçük idari birim olma vasfını 
taşımakla kalmıyorlar, aslında demok-
rasinin nüvesini teşkil ediyorlar. Allah’a 
hamdolsun, siyasi mücadelemiz boyunca 
bu anlayışı hep muhafaza ettik. Biz tepe-
den inmeci, baskıcı, dayatmacı bir idare 
anlayışının her zaman karşısında durduk, 
çekirdekten kabuğa, mikrodan makroya, 
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fertten cemiyete dağıtılan bir idare anlayı-
şını en güçlü şekilde savunduk.

Siyasi rakiplerimiz, ellerindeki büyük pro-
paganda araçlarıyla siyaset yapmaya çalı-
şırken, biz evlerden sokaklara, sokaklardan 
caddelere, caddelerden mahallelere, semt-
lere, oradan da tüm 780 bin kilometreka-
reye yayılan bir siyasi mücadele verdik. En 
tepeden yola çıkıp, köylere, mahallelere gi-
den bir yol değil, dikkatinizi çekiyorum, ta-
bandan, yani köy ve mahalleden yola çıkıp 
en tepeye giden bir yol, böyle bir istikamet 
izledik. Onun için muhtarlar bütün siyasi 
tarihimiz boyunca, en fazla önem verdi-
ğimiz, en fazla yol arkadaşlığı yaptığımız 
kesim oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığımız sırasında İstanbul’un tüm 
muhtarlarıyla iyi irtibatlar kurmanın, iş-
birliği yapmanın gayreti içerisinde olduk, 
Başbakan olduğumuzda muhtarlarımızı 
unutmadık, Cumhurbaşkanı olduğumuz-
da yine muhtarlarımızı unutmadık, inşal-
lah hiçbir zaman da sizleri ihmal etmeye-
cek, yolumuza böyle devam edeceğiz.

Muhtar Aylıkları 12 Yılda Yüzde 
800 Arttı 

Değerli kardeşlerim,

Muhtarlarımızın en önemli sorunlarından 
birinin ücret sorunu olduğunu biliyoruz. 
2002 yılında göreve geldiğimizde muh-
tarlarımızın eline geçen aylık ücret hatır-
layın, o zaman 97 liraydı. 2005 yılında bir 
düzenleme yaptık, muhtar aylığını 245 li-
raya yükselttik, 2014 yılının Ocak ayında 
yine bir iyileştirme yaparak, 456 lira olan 

muhtar aylığını, 2 katına yakın bir artışla 
880 liraya çıkarttık. O zaman arkadaşları-
ma şunu söyledim: “Asgari ücretin altında 
olamaz, dolayısıyla bu rakamı bulmamız 
lazım.” Dikkatinizi çekiyorum, 2002’de 
muhtar aylığı 97 lira, bugün 880 lira. No-
minal olarak, muhtar aylıklarını 12 yıl 
içinde yüzde 800 oranında artırmış olduk 
ki, bu ücretler arasında en yüksek zam an-
lamına geliyor.

Ayrıca, 2005 yılında, Belediye Kanununun 
ilgili maddelerinde değişiklik yaparak, 
muhtarlıklara belediyelerden ayni yardım 
yapılması ve destek sağlanması imkânını 
getirdik, o da çok önemliydi. Yani artık is-
teğe bağlı değil, “Buradan ayni yardım yap-
malısınız” dedik, bu sayede birçok muh-
tarlığımız belediyelerden önemli destekler 
almaya başladı.

Şundan hiç şüpheniz olmasın: İnşallah Tür-
kiye ekonomisi büyüdükçe, Türkiye’nin 
imkânları arttıkça muhtarlarımızın bu 
ücretleri de artacak, biz de Hükümetimiz 
nezdinde bunun takipçisi olacağız. Haklar 
konusunda, yetki ve imkânlar konusunda 
muhtarlarımızı, muhtarlıklarımızı güçlen-
dirmeye devam edeceğiz.

Zira bir hükümet, hakikaten başarılı bir 
icraat sergilemek istiyorsa, muhtarlıklar-
la olan diyaloğunu çok iyi bir noktaya ta-
şımak durumundadır. Kiminle? Valiyle. 
Kiminle? Kaymakamla. Bir siyasi parti de 
eğer başarılı olmak istiyorsa, belediye baş-
kanlarını bu konuda uyarmalı ve belediye 
başkanları da, muhtarlarıyla olan ilişkile-
rini en ideal noktaya taşımalıdır. Çünkü 
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her mahallede, her köyde onun eli, ayağı, 
gören gözü, duyan kulağı kim olacaktır? 
Muhtar olacaktır. Akıllı bir siyasetçi bunu 
yapar, ama ideolojik davranırsa, aklı bir 
kenara koyar da ideolojisiyle hareket eder-
se, o zaman kendisi de kaybeder, ülke de 
kaybeder.

Muhtarların Görevi Sadece 
Mühür Basmak Değildir

Değerli muhtar kardeşlerim,

Halkın oylarıyla seçilmiş olmak, halkın 
tercihine, teveccühüne mahzar olmak hiç 
kuşkusuz bizlere olduğu gibi sizlere de çok 
büyük bir mesuliyet yüklüyor. Sizler de 
takdir edersiniz ki, muhtarların vazifesi 
sadece mühür basmak değildir. Yasaların 
yüklediği sorumluluk ve yetkinin ötesin-
de her bir muhtar kardeşimiz, Türkiye’nin 
vizyonu, ufku, istikameti doğrultusunda 
çalışmak gibi önemli bir mesuliyetin de al-
tındadır.

Sadece demokrasi değil ekonomik kalkın-
ma da yerelde başlar. Huzur, güvenlik, is-
tikrar da yerelde başlar. Büyük devlet olma 
vizyonu, en başta yerelde başlar. En küçük 
idari birimlerimizin, köylerimizin, mahal-
lelerimizin ufkuyla, istikametiyle ülkenin 
ufku ve istikameti aynı yönde olmazsa, biz 
sağlıklı bir büyüme gerçekleştiremeyiz. 
Muhtarların farklı bir istikamete, hüküme-
tin, cumhurbaşkanının farklı bir istikame-
te baktığı ülkede, uyumu, koordinasyonu, 
ahengi tesis edemeyiz. Elbette, her konuda 
birebir, aynı düşünmemiz mümkün değil-

dir. Zaten demokrasinin güzelliği burada 
değil mi? Ancak ortak bir zeminde buluşa-
rak ,ortak bir akılla milletimiz ve ülkemiz 
için hizmet üretmek de her birimizin önce-
likli vazifesidir.

Türkiye’nin her konuda, her meselede 
sizlere ihtiyacı var. Ekonominin büyüme-
sinde, uluslararası politikalarımızın şekil-
lenmesinde, huzurun, güvenliğin daha da 
artmasında, demokrasimizin standartları-
nın daha da yükselmesinde sizlerin gayre-
tine ihtiyacımız var. Milletimizin tercihiy-
le iş başına gelmiş muhtarlarımız olarak, 
Türkiye’nin sorunlarının çözümünde her 
birinizin inisiyatif alması, öncülük yap-
ması, milletimize rehberlik etmesi hem 
son derece önemlidir, hem de son derece 
değerlidir.

Sevgili kardeşlerim, 

Bu ilk toplantımızı Ankara ve civar illerde-
ki muhtarlarımızla gerçekleştiriyoruz. Siz, 
bu toplantılarda bir ilksiniz.  Bugün bura-
da, 17 ilimizden 406 muhtar kardeşimiz 
var. İç Anadolu Bölgemizden, Karadeniz, 
Marmara ve Ege Bölgemizden köy ve ma-
halle muhtarlarımız aramızda. Bu vesiley-
le, Türkiye’nin gündemindeki önemli bir 
meseleyi de sizlerle paylaşmak isterim.

Çözüm Süreci, Pazarlık Süreci 
Değildir

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi, 2002 
yılından itibaren, Türkiye’nin en can alıcı 
meselesi olan terör meselesini çözmek için 
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yoğun bir mücadele veriyoruz. Burada iki 
büyük hassasiyetimiz var. 

Birincisi; yıllardır ihmal edilen, yıllardır 
ret, inkâr, asimilasyon politikalarına ma-
ruz kalan Doğu ve Güneydoğu illerimizi 
ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. İkinci has-
sasiyetimiz ise; terör meselesini çözerken, 
Doğu ve Güneydoğu illerimizi ayağa kal-
dırırken, Türkiye’nin diğer bölgelerini ra-
hatsız edecek, hassasiyetlerini incitecek 
girişimlerden özenle sakınıyoruz. Yani me-
seleyi adalet zemininde hiçbir kesimi ren-
cide etmeden, ama hiç kimsenin de hakkı-
nın zayi olmasına fırsat vermeden çözme 
gayreti içerisindeyiz.

Doğu ve Güneydoğu’da kanı, gözyaşını 
durdurmaya, huzuru, emniyeti sağlama-
ya çalışırken, oralarda yatırımlar yapar-
ken; Akdeniz’de, Karadeniz’de, İç Anadolu, 
Ege, Marmara’da yaşayan kardeşlerimizin 
de kaygılarını gidermenin mücadelesini 
veriyoruz. Her zaman ifade ettim, çözüm 
süreci bir pazarlık süreci, bir al-ver süreci 
değildir. Çözüm süreci taviz vermek asla 
değildir. Hele hele şehitlerimizin hatırası-
nı incitecek, gazilerimizin vicdanını yara-
layacak hiçbir girişime, hiçbir adıma asla 
fırsat tanımayız.

Bakın, çok zor süreçlerden geçtik, çok sayı-
da badire atlattık. Ancak geldiğimiz nokta-
da milletimizin umudu arttı. Milletimizin 
çözüme ilişkin inancı daha da kuvvetlendi. 
Hiç kuşkusuz kolay bir süreçte değiliz, siz-
ler de şahit oluyorsunuz. Bu süreci bozmak 
isteyen, bu süreci yavaşlatmak isteyen, içe-
ride ve dışarıda çok sayıda odak var, çok 
sayıda merkez var, rahat durmuyorlar. 

Kimi zaman içeriden, kimi zaman dışarı-
dan, kimi zaman da ortak hareket ederek 
bu süreci sabote etmeye çalışanlar var ve 
bunlar her zaman olacak.

Bakın değerli kardeşlerim; terör meselesi 
Türkiye’nin kalkınmasının, büyük, güç-
lü bir ülke olmasının, huzurlu, emniyetli, 
refah içinde bir ülke olmasının önünde en 
büyük engeldir.

Şimdi biz; bu büyük maniyi ortadan kal-
dırmaya çalıştıkça, birileri de bizi engelle-
mek için çalışıyor. 2013 yılında hatırlayın, 
Gezi olayları adı altında sahnelenen oyun, 
Büyük Türkiye’yi sabote etme girişimin-
den başka hiçbir şey değildi. Arkasından 
altından kimlerin çıktığını gördünüz. Aynı 
şekilde 2013 sonunda, 17 ve 25 Aralık ta-
rihlerinde, yolsuzluk maskesi altında sah-
neye konulan darbe girişimi, işte bu çö-
züm sürecini, bu kardeşlik sürecini, büyük 
Türkiye hedefini sabote etme girişiminden 
başka bir şey değildi.

Biz, bu girişimler karşısında o zaman Hü-
kümet olarak sağlam durduk, dik durduk. 
Aynı şekilde milletimiz, oynanan oyunu 
gördü ve sapasağlam dimdik bir duruş ser-
giledi. Sonrasında yerel seçimlerde görül-
düğü gibi, yine büyük bir arayla o zaman 
Genel Başkanı olduğum Partimiz seçimler-
den başarılı bir şekilde çıktı. Çünkü mil-
letin ferasetinin önünde durulmaz. Millet 
ferasetiyle bakar ve kararını ona göre verir. 
Orada da öyle verdi.

Arkadan Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ilk defa 
halkımız seçimini yapıyor ve ne oldu? 14 
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tane parti birleşti, bu kardeşinizin karşısı-
na aday çıkardılar, “Bizim ortak adayımız” 
dediler. Elhamdülillah yüzde 52 ile bu kar-
deşinizi millet iş başına getirdi.

Millet İradesi Asla 
Küçümsenemez

İlk turda, tabii böyle bir oranla iş başına 
gelmiş olmak, hakikaten bizler için, çok 
büyük bir mutluluk vesilesiydi. 14 par-
tinin ortak desteklediği aday yüzde 38 
aldı. Tüm bu yaşananlar tabii bir duruma 
işaret ediyor. Milletin ferasetiyle oynan-
maz ve millet küçümsenmez, sandık kü-
çümsenmez, her şey orada. Bundan sonra 
da Türkiye’nin ilerlemesini, büyümesini, 
Türkiye’nin kardeşlik hukuku içinde ge-
lişmesini engellemek için oyunlar oyna-
nacak, çeşitli sabotaj girişimlerini sahneye 
koyacaklardır, bunların hepsine karşı uya-
nık olacağız.

Sizler, bu oyunlara karşı uyanık olacaksı-
nız, bunları siz organize edeceksiniz. Niye? 
Biz, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abhaz, 
Arnavut, Boşnak, Zaza vesaire ayrı olabilir 
miyiz? Biz, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı değil miyiz? Hepimiz bu ülke-
nin, bu milletin bir ferdi değil miyiz? Öy-
leyse bu dargınlık, bu kırgınlık, bu kin, bu 
öfke, bu nefret niye? İşte buna karşı mü-
cadeleyi tüm muhtarlarımız olacak sizler 
vereceksiniz.

Yarın seçimler var, özellikle Güneydoğu’da, 
Doğu’da gelip köylerde, mezralarda birileri 

tehditler savurup oralarda “Oyları filanca 
partiye vereceksiniz, aksi takdirde burala-
rı yakıp yıkarız” diyebilirler. Ama ben diyo-
rum ki, “Namuslu insanlar, namussuzlar 
kadar şerefli olmadıkça, cesur olmadıkça 
başarılı olamayız.” Bu merhum İnönü’nün 
lafıdır. Bunu görmemiz lazım, buna karşı 
devlet, millet el ele mücadeleyi sürdürme-
miz lazım. Çünkü bu ülkenin 780 bin kilo-
metrekaresi ihya olmalı, ayağa kalkmalı. 
Her taraf aynı modern bir şehir haline 
gelmeli.

Bakınız, göreve geldiğimiz dönemde 26 
havalimanı vardı, şu anda bizim 52 tane 
havalimanımız var ve bu 12 senede oldu. 
Mesela şu anda Hakkâri Yüksekova’da ha-
valimanı inşaatı devam ediyor, ama bitir-
mekte zorlanıyorlar. Neden? Muhtarlar 
tehdit ediliyor, makineleri yakılıyor ve tabii 
iş sağlıklı devam edemiyor. Ya siz nasıl olu-
yor da Hakkâri’yi seviyorsunuz o zaman. 
Şimdi Hakkâri’nin milletvekilleri niçin 
sahiplenmiyorsunuz, neden kalkıp da böy-
le bir yatırımın buraya gelmesini istemi-
yorsunuz? Hakkâri’deki vatandaşım niye 
Van’a gelip de buradan uçsun. Hakkâri’den 
uçsun, niye engelliyorsunuz? Hakkâri’ye 
gelenler de rahatlıkla Yüksekova’ya gelsin, 
niye bundan rahatsız oluyorsunuz? Şim-
di soruyorum; Kürt kardeşimizi seven biz 
miyiz, yoksa oradan seçilmiş olanlar mı? 
Yolu yapan biz, hastaneyi getiren biz, okul-
ları yapan biz, havalimanını yapmak iste-
yen biz, ama engelleyen ne yazık ki, “Ben 
Kürt’üm” diyenler.
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Değerli kardeşlerim, 

Bu ayrıcalığı hep birlikte gidermeye mec-
buruz, bu işi çözmeye mecburuz. Bu ay-
rımcılıkla bu bir yere varılmaz. Onun için 
birliğe ihtiyacımız var, beraberliğe ihtiya-
cımız var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaş-
lığı çatısı altında bizler tek millet, tek bay-
rak, tek vatan, tek devlet diyerek yolumuza 
devam etmemiz lazım.

Bu Oyunları Milletimize Sizler 
Anlatacaksınız

Milletimizin temsilcileri olarak, bu oyun-
ları milletimize anlatacak en başta sizler 
olacaksınız. Bu kirli oyunları bozacak olan 
en başta sizler olacaksınız.

Bakın, ben her zaman ifade ediyorum; bir 
üst akıl Türkiye’de belli bir kesimi, bel-
li siyasi partileri, belli örgütleri verdiği 
talimatlarla vazifelendiriyor ve Türkiye 
aleyhine çalıştırıyor. Siz, Türkçü parti zan-
nediyorsunuz, ama bakıyorsunuz onlar 
aslında üst akla çalışıyorlar. Siz, Kürtçü 
parti zannediyorsunuz, ama bakıyorsunuz 
onlar aslında üst akla çalışıyorlar. Siz, dini 
cemaat zannediyorsunuz, hizmet örgütü, 
yardımlaşma örgütü zannediyorsunuz; 
ama bakıyorsunuz onlar halk için, ya da 
Hak için değil, patronları olan üst akıl için 
çalışıyorlar. Ne üst aklın, ne de onların 
maşalarının, bu ülkenin istikametini tayin 
etmelerine inşallah hep birlikte müsaade 
etmeyeceğiz. Türkiye’nin istikametini ar-
tık, sadece ve sadece millet belirleyecek. 
Türkiye’nin gündemini artık sadece ve sa-
dece Türkiye’nin kendisi belirleyecek.

Çarşamba’dan itibaren üç Afrika ülkesini 
kapsayan resmi temaslarımız oldu. Ba-
kan arkadaşlarım, milletvekili arkadaş-
larım, teknik kadro, iş adamlarımız, hep 
birlikte bu ziyareti gerçekleştirdik. Önce 
Etiyopya’ya gittik, orada temaslarda bu-
lunduk. O arada Suudi Arabistan Kralı Ab-
dullah bin Abdülaziz vefat etmişti, onun 
için Riyad’a geçtik, cenaze merasimine 
katıldık. Oradan Cibuti’ye geçtik, Cibuti’de 
heyetimizle bir araya geldik, orada da res-
mi temaslarımızı yaptık, ardından Pazar 
günü Somali’ye gittik.

Afrika’ya Yardımımız 10 Kat Arttı

Tabii Somali gerçekten dünyanın adeta 
bir seyirci gibi izlediği, fakat Türkiye’nin 
gerçekten her şeyiyle orada varlığını his-
settirdiği bir ülke. Ama orada tabii terör 
kol geziyor; 2011’de gittiğimizde daha 
fazlaydı, şimdi terör daha zayıfladı, bunu 
müşahede ettik. Hamdolsun, 2011’e göre 
Türkiye’nin orada yaptığı yatırımlar sebe-
biyle bir değişim söz konusu. Orası için 
muhteşem sayılabilecek bir havalimanı 
terminal binasının açılışın yaptık. Açılışı 
yapılan havaalanını bir Türk firması inşa 
etti.  Somali’de hava limanından şehre, 
yine Türk firmaları tarafından hakikaten 
modern bir şekilde yapılmış yoldan git-
tik. Orada 200 yataklı bir hastanenin de 
açılışını gerçekleştirdik. Yine hastanenin 
yanında bir hemşirelik yüksekokulunun 
aynı şekilde açılışını yaptık, bir de o kül-
liye içerisinde güzel bir cami yapılmış, o 
caminin açılışını gerçekleştirdik. Yine bu 
arada tabii ki, o insanların kaldıkları yerle-
rin halini yeniden müşahede ettik, teneke 
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evlerde, çadırdan, bezden, muşambalar-
dan yapılmış çadırların içerisinde yaşayan 
o insanların halini gördük. Şimdi ben so-
ruyorum, siz değerli muhtarlarımın naza-
rında bu millet, tarihi mesuliyeti itibarıyla 
bu tür olaylara seyirci kalır mı? Kalmadı, 
inşallah bu ecdadın torunları olarak biz de 
kalmayacağız.

Bakın, 12 yıl önce bu fakir fukara, garip 
gureba ülkelere Türkiye’nin verdiği des-
tek, 45 milyon dolardı, şimdi ne oldu bi-
liyor musunuz? 4,5 milyar dolar. Bütün 
o Afrika’daki yoksul ülkelere, her yere gi-
riyoruz. Bunun dışında, Orta Asya’da her 
yere giriyoruz. Nerede fakir fukara, garip 
gureba varsa buralara uzatıyoruz elimizi. 
Bu kimin sesini yükseltiyor? Türkiye’nin. 
Hangi milletin? Türk milletinin ve buna 
devam edeceğiz.

Bu 3 ülkenin, Etiyopya, Cibuti, Somali ve 
Eritre’nin olduğu bölge tarihte ne olarak 
anılırdı biliyor musunuz? Habeşistan ola-
rak anılırdı. Osmanlı Cihan Devleti bu böl-
geye kadar ulaşmış, bu bölgede adaleti, hu-
zuru, emniyeti sağlamak için yüzyıllarca 
hizmet vermişti. Sevgili Peygamberimiz, 
zulümden kaçan Müslümanları o zaman 
nereye göndermişti? Habeşistan Kralı 
Necaşi’ye göndermişti, “Orada emin, adil 
bir kral var, sizi oraya gönderiyorum” de-
mişti ve oraya göndermişti;  işte o toprak-
lara gittik. Şimdi o topraklarda Tajura diye 
bir il var, oraya Başbakan Yardımcımız Nu-
man Beyi bir heyetle gönderdik. Kendileri 
gittiler, Tajura’da Osmanlı’dan kalan eser-
leri yerinde gördüler, tabii yıkılmış, vesa-

ire. Şimdi onları da,inşallah, TİKA olarak 
restorasyonlarını yapacağız.

Osmanlı’nın Afrika’dan 
Çekilmesiyle Sömürü Başladı

Tabii Osmanlı Devleti’nin buralardan çe-
kilmesiyle birlikte, maalesef bu bölgede 
çok ciddi bir sömürü başladı. Bölgede çok 
ciddi ayrılıklara, çatışmalara, savaşlara ze-
min hazırlandı. Birçok ülke buralara bak-
tığı zaman maalesef sadece altın görüyor, 
sadece elmas, kömür, petrol görüyor, ucuz 
iş gücü görüyor.

Ama biz, gerek Afrika’nın tamamına, ge-
rek bu ülkelere sadece insani nazarla bak-
tık, vicdani nazarla, dostluk ve kardeşlik 
nazarıyla bakıyoruz. Kızılay’ımızla ora-
dayız, TİKA’yla oradayız, TOKİ’yle orada-
yız, Sağlık Bakanlığımızla oradayız, sivil 
yardım kuruluşlarımızla oradayız. Soma-
li Cumhurbaşkanı’yla “İlk etapta hemen 
burada bir 10 bin konut başlayalım, bir 
defa buradaki şu felaketten, sefaletten ilk 
etapta şu vatandaşları bir kurtarma mü-
cadelesi verelim, bunu organize edelim” 
diye konuştuk. Hemen adımlarımızı da 
inşallah attık ve Başbakan Yardımcımız, 
dün akşam da Başbakanımızla bu konuları 
da görüştük. İnşallah, bu adımları da atıp, 
oraları bu şeklide yeniden bir çevrecilik 
anlayışıyla değiştirmenin mücadelesi için-
de olacağız. 

Türk Hava Yolları’yla, Anadolu Ajansımız-
la, TRT’yle oradayız, başarılı iş adamla-
rımızla, müteahhitlerimizle oradayız. Şu 
anda Somali, Mogadişu Limanı’nı bir Türk 
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firması işletiyor ve oradan da Somali’ye 
şimdi bir gelir akmaya başladı, ama 3 yıl-
dır bu yoktu, şimdi başladı. 

Hamdolsun, büyük bir yer tahsis ettiler 
Türkiye Cumhuriyeti’ne, bu alana dünya-
daki en büyük büyükelçiliklerimizden bi-
risini yapıyoruz. Ama dünyadaki ülkelere 
bakıyorsunuz, hiçbirisinin gelip de böyle 
bir büyükelçilik yaptığı yok. Konteyner-
ler içerisinden büyükelçilik yapıyorlar, en 
güçlü ülkeler dahi. Hani güçlüsünüz, para 
var, pul var, hadi gelin verin desteği.

Değerli kardeşlerim,

Her türlü insani yardımla, verdiğimiz 
burslarla, nakdi, ayni yardımlarla orada-
ki dostlarımızın, kardeşlerimizin yanın-
dayız. Bakın, Somali şu anda dünyanın 
en yoksul ülkelerinden biri. Sadece yok-
sul değil, maalesef dünyanın kendi kade-
rine terk edilmiş bir ülkesi. Somali’deki 
insanlık dramını çözmek için, Somali’de-
ki açlığı, yoksulluğu, istikrarsızlığı gider-
mek için, orada emniyeti sağlamak için 
hiç kimsenin, hiçbir ülkenin maalesef 
kılı bile kıpırdamıyor.

Kobani söz konusu olduğunda bakıyorsu-
nuz, dünya ayağa kalkıyor, küçük bir yerle-
şim yeri için bütün dünya işbirliği yapıyor. 
Oradan ayrılıp gelenler bize geliyor, 200 
bin insanı zaten burada ağırlıyoruz. Ora-
da kimse yok, orayı bombalıyorlar. Şimdi 
bugün de bakıyoruz, maşallah çiftetelli oy-
nuyorlar. Ne olmuş? Şu anda oradan DEAŞ 
çıkmış. Tamam da, o bombaladığınız yerle-
ri yeniden kim onaracak? O yerle bir olan 

yerleri yeniden kim onaracak? İşin gelece-
ğinin hesabını kimse yapmıyor. Oradan ay-
rılan 200 bin insan acaba geri dönebilecek 
mi veya geri döndüğü zaman nereye yerle-
şecek; bunun hesabını yapan yok.

Ama kendilerine Halep dediğinizde kim-
se duymuyor. Halep’te 1 milyon 200 bin 
insan yaşıyor, Halep’te tarih var, Halep’te 
kültür var, Halep’te medeniyet var. 
Halep’te ekonomi var, niçin Halep’le ilgi-
lenmiyorsunuz? Gazze dediğinizde kim-
se görmüyor, Mogadişu dediğinizde hiç 
kimse ilgilenmiyor.

Biz, işte 2011 yılında Somali’ye geniş bir 
heyetle gittiğimizde oradaki çalışmaları 
başlattık ve yeni çalışmaların da talima-
tını verdik. Pazar günü de son durumları 
öğrenmek için oradaydık, inşa ettiğimiz 
hastanemizin durumunu yerinde gör-
dük.  Sağ olsun gerçekten bu milletin ev-
ladı olarak, oradaki Türk doktorlarımızın, 
Türk hemşirelerimizin, sağlık memurları-
mızın verdiği mücadele her türlü takdirin 
üzerindedir, Allah onlardan razı olsun.

Afrika’da gerçekten en önemli hastane-
lerden bir tanesi şimdi orası oldu. Orada 
4 yaşında bir yavrunun halini gördüm, 
maalesef bir serseri kurşun kasığından 
girmiş ve kolundan çıkmış, onu da zi-
yaret ettik. O yavrunun halini gördüğü-
müzde dedik ki, ya bu hastane burada 
olmasaydı ne olacaktı bu yavrunun hali? 
Böyle bir hayat yaşıyorlar.

Biz oralarda olmazsak, bizim adaletimiz 
ne olur? Bizim adalet anlayışımız, öyle 
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spesifik bir adalet anlayışı değil, işte sosyal 
adaletin gereğini de yaptık. 

Tabii oraya gitmememizi isteyenler de olu-
yor, dediler orada terör var. Ziyaretimiz 
öncesinde heyetimizin kaldığı otelin yanı 
başında canlı bombayla bir saldırı yapıldı, 
5 kişi öldü. Heyetimiz herhangi bir sıkıntı 
yaşamadı. Çeşitli tehditler savrulmasına 
rağmen, biz, “Geri adım atmayacağız, biz 
yola çıktık ve gideceğiz” dedik ve gittik. 
Somalili kardeşlerimiz de her türlü ted-
birlerini aldılar sağ olsunlar ve muhabbet 
içinde onlarla kucaklaştık.

Ölümü öldürene, ölüm hiçbir şey yapamaz, 
bunu böyle bilmemiz lazım. Korkuyu kor-
kutanlara, korku hiçbir şey yapamaz, bunu 
böyle bilmemiz lazım. Eğer biz korkarsak, 
Somali’yi herkes gibi kendi kaderiyle 
baş başa bırakırsak, yarın bize toprağın 
altındaki ecdat hesap sorar, şehitlerimiz 
bunun hesabını sorar, Allah bize bunun 
hesabın sorar. Büyük devlet olmanın so-
rumluluğu budur, biz de korkmuyoruz 
ve korkmayacağız.

Hem Milletimize, Hem Tüm 
İnsanlığa Hizmet Etmeyi 
Sürdüreceğiz

Tarih bize ne sorumluluk yüklüyorsa, in-
san olmak, vicdan sahibi olmak bize ne 
sorumluluk yüklüyorsa, 77 milyon her bir 
ferdimizle, inşallah biz bu sorumluluğu 
hakkıyla yerine getireceğiz.

Milletimizden aldığımız güçle, hem mille-
timize, hem tüm insanlığa hizmet etmeyi 

sürdüreceğiz. Bu küresel vizyon, dikkati-
nizi çekiyorum, sadece bizim vizyonumuz 
değildir. Yani sadece bu ülkenin yönetici-
leri, Cumhurbaşkanı, Hükümeti, devleti 
değil, bu ülkenin her bir ferdi bu küresel 
vizyona sahip olduğu için, biz inşallah 
bunları başaracağız. Bu ülkenin bir köy 
muhtarı dahi, köyünün istikbaline dair ha-
yaller kurarken, hedefler koyarken, artık 
inşallah ufku Somali’ye kadar uzanan bir 
vizyonun da sahibi olacak, bu şekilde daha 
da büyüyecek, ülkemizi, milletimizi daha 
da büyülteceğiz.

Sevgili kardeşlerim, 

çok değerli muhtarlar,

Türkiye’nin istikbalini şekillendirmede, 
‘Yeni Türkiye’nin inşasında, inşallah, bu-
güne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
birlikte çalışacağız. Sizlerle çok uzun bir 
yol arkadaşlığımız var, bu istikbalde de 
devam edecek. Yerelden genele, mikrodan 
makroya, fertten cemiyete Türkiye’nin 
hamdolsun dünyadaki yerinin çok daha 
farklı olduğu bir sürece beraber yürüyece-
ğiz. Bu kutlu yolculukta ihtiyaçlarını kar-
şılamak noktasında, her zaman yanınızda 
olacağımı tekrar hatırlatmak istiyorum. 
Muhtarlarımızın sorunlarını çözmek ko-
nusunda gayretlerimiz sürecek.

Bugün sizlerle bu toplantıyı yaparken şu-
rada, yanı başımızda, şu anda 4 tane ayrı 
bina daha yapılıyor. Bunlardan bir tane-
si, bizim kongre merkezimiz olacak ve bu 
kongre merkezimizin 2 bin 300 kişilik 
büyük bir salonu olacak ve burada resmi 
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kongreler vb. programlar yapılacak. He-
men onun altındaki bölgede, büyükçe bir 
cami inşa ediliyor. 

Bana göre sağ tarafta, büyük birçok amaçlı 
salonun olduğu bina yapılacak ve bu çok 
amaçlı salonda da aynı anda bin ila 2 bin 
kişiye yemek verebileceğimiz salonlar ola-
cak ki, inşaat bittikten sonra muhtar top-
lantılarına orada devam edeceğiz. Çünkü 
50 bin muhtarımızı, 5 sene içerisinde bu-
rada kabul edeceğiz.

Yine Külliye içerisinde, Türkiye’nin en bü-
yük kütüphanesi olacak Cumhurbaşkanlı-
ğı Kütüphanesi inşa ediliyor. Bu kütüpha-
nede asgari 4 milyon cilt kitap planlıyoruz, 
bu kitapların dijitalleri de olacak. Cumhur-
başkanlığı Kütüphanesi, 24 saat gençleri-
mize, öğrencilerimize, halkımıza açık olan 
bir kütüphane olacak.

Burası için hani bazıları, “Kaçak saray” gibi 
nitelemelerde bulunuyor. Burası milletin 
evidir. İnşallah bu dört tane yer de bittik-
ten sonra burası, Cumhurbaşkanlığı külli-
yesi olacak. Çünkü bu millete bu yakışır, 
bu millete yakışanı yapıyoruz. Ama küçük 
düşünenler, biliyorsunuz, onlar işte maa-
lesef eriye eriye gitmeye mahkûmdurlar. 
Ama bu millete bunu yakıştıramayız.

Görevimiz bu, görevimizin gereğini yap-
maya mecburuz. Eğitimden sağlığa, adalet-
ten emniyete, ulaşımdan enerjiye ne ihti-
yacımız varsa, modern dünyada ne varsa 
Türkiye’de de bu olacak. 

İşte biliyorsunuz, Boğaz’da iki tane köp-
rü vardı, şu anda üçüncüsünün tabliye-
leri takılmaya başladı, rahatsız oluyorlar. 
Şimdi bunlardan rahatsız olmanın anlamı 
yok. Bakınız Marmaray yapıldı, ecdadımız 
başlamıştı projesine, hamdolsun bitirmek 
bize nasip oldu.  Şimdi biz onu da yeterli 
bulmuyoruz, diyoruz ki, bir diğeri de yapıl-
sın, onun da hamdolsun temelini atmıştım 
Başbakanlığım döneminde. Şu anda artık 
derin kesimi geçmiş bulunuyorlar tüp ge-
çit olarak, Avrupa Yakasına doğru yaklaşı-
yorlar ve önümüzdeki yıl içinde de inşallah 
Avrasya Tünelini açmış olacağız, oradan 
otomobiller geçecek. Marmaray’dan tren, 
Avrasya’dan otomobiller geçecek, iki katlı 
bir tünel de orada olacak.

Demek ki inandınız mı, azmettiniz mi, her 
şeyi yaparsınız. Ama bunlar olursa büyük 
devlet olursunuz, bunlar olmazsa küçük 
devlet olarak kalırsınız. Göreve geldiğimiz-
de Türkiye’nin milli geliri 230 milyar do-
lardı, şu anda 820 milyar doların üzerine 
çıktı. Bakın nereden nereye geldik. Daha 
iyi noktalara geleceğiz, Türkiye bunları 
aşacak inşallah.

Faizler düşecek, enflasyon da, faizlerin 
düşmesiyle beraber düşecek. Çünkü faiz-
ler düşmezse, enflasyon düşmez. Faizleri 
yüzde 63’ten tek haneliye indirdiğimiz 
için enflasyon düştü.  Dünyanın gelişmiş 
ülkelerine bakın, hiçbirinde bizdeki gibi 
bir faiz uygulaması yok. Gelişmiş ülkelerin 
faiz oranları yüzde 1, 1,5, 2, seviyelerinde. 

Dolayısıyla yatırım istiyorsak bunları başa-
racağız. Birlikte bu mücadeleyi vereceğiz, 
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birlikte bugünün Türkiye’sini inşa ettik, 
inşallah geleceğe de birlikte yürüyeceğiz. 

Bir kez daha geldiğiniz, milletin evinde, 
milletin sofrasında ekmeğinizi-ekmeği-
mizi paylaştığınız için, her birinize tek 
tek teşekkür ediyorum. Vazife yaptığınız 
köy ve mahallelerimizdeki vatandaşla-
rımızın her birine selamlarımızı iletme-
nizi sizlerden rica ediyorum. Her birini-
ze işlerinizde kolaylıklar diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah’a 
emanet olunuz diyorum.
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Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederas-
yonumuza, Sayın Başkana, yönetim kurulu 
üyelerine teşekkür ediyorum. Kendi evini-
ze, milletin evine, Cumhurbaşkanlığı kül-
liyesine, hoşgeldiniz. Burasını devletimize 
yakışır, milletimize yakışır, yeni Türkiye’ye 
yakışır, büyük Türkiye’yi temsil edecek bir 
yer olarak, sizlerin hizmetine sunmaktan 
duyduğum memnuniyeti de ifade etmek 
istiyorum. 

Buraya harcanan her kuruş, verilen her 
emek, milletimizin ve devletimizin itiba-
rını yükseltmek içindir. İtibardan tasar-
ruf olmaz, itibar çok çok önemlidir. Bizler 
bugün varız, yarın olmayacağız. Ama bu 
mekân, inşallah kadim medeniyetimizin 
diğer eserleri gibi, burada nice cumhur-
başkanlarına ev sahipliği yapacak, nice 
misafirlere, konuklara ulusal-uluslararası 
bazda ev sahipliği yapacak.

Atananların Değil, Seçilmişlerin 
Kudretli Olduğu Yapı Daha 

Demokratiktir

TESK Heyetini Kabul | Ankara | 4 Şubat 2015
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Çünkü her şey gibi, mekânlar da insanla 
anlam kazanır, bunu böyle bilmemiz ge-
rekiyor. Biz de çeşitli vesilelerle, burada 
farklı kesimlerden insanlarımızla bir ara-
ya geldik ve yine bu mekânın ruhunu inşa 
etmenin gayreti içerisinde olduk ve bunun 
manasını da güçlendirmeye, tahkim etme-
ye çalıştık.

Geçtiğimiz günlerde burada muhtarları-
mızı ağırladık. Hedefimiz inşallah, şimdi 
burada, yeni yapacağımız, yine çok amaç-
lı bir salon ve sergi salonunda da, her ay 
1000-2000 muhtarımızı ağırlamaktır. Sa-
yıları 50 bini bulan muhtarlarımızı kendi 
evinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 
ağırlayacak, onlarla hasbihal edeceğiz. 
Bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı maka-
mına gelememiş veya gelemeyen tüm 
muhtarlarımız, inşallah, artık buraya ge-
lecek. 

Oda ve borsa başkanlarımızı yine burada 
ağırladık. Öğretmenlerimizi, bilim, kültür 
ve sanat camiasından misafirlerimizi, si-
vil toplum kuruluşlarımızın temsilcile-
rini, pek çok uluslararası devlet başkanı, 
hükümet başkanlarını, bakanlarını yine 
burada ağırlama imkânı bulduk. Bugün de 
1 milyon 650 bin esnaf ve sanatkârımızı 
temsilen sizler, Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesini şereflendirdiğiniz için, burada siz-
leri ağırlayabildiğimiz için ayrıca mutlu-
luğumuzu, memnuniyetimizi ifade etmek 
isterim.

Esnaf ve Sanatkârlarımız 
Toplumumuzun Omurgası

Değerli kardeşlerim,

Milletimizle buradaki buluşmaları-
mız, kucaklaşmalarımız bundan sonra 
da inşallah devam edecek. Esnafımızla, 
sanatkârımızla, işte son 5 ay içerisinde az 
önce Bendevi Bey’in de ifade ettiği gibi, 
üç kez bir araya geldik. Yine her fırsatta 
bir araya gelmeye, hasbihal etmeye, dert-
leşmeye özel önem veriyorum. Çünkü es-
naf ve sanatkârlarımızı, toplumumuzun 
omurgası olarak görüyorum. Bu omurga, 
ne kadar sağlam olursa, ülkemiz de o ka-
dar güçlü olur. Omurgasız bir bedenin 
ayakta kalması nasıl mümkün değilse, 
esnaf ve sanatkârının güçlü olmadığı bir 
Türkiye’nin de tüm ihtişamıyla ayakta ka-
labilmesi, geleceğine umutla bakabilmesi 
mümkün değildir.

Bizim tarihimizde, kültürümüzde de esnaf 
ve sanatkâr, özel yeri olan bir kesimdir. 
Esnaf-sanatkârı, toplumdan tecrit etmeye 
kalkarsanız, o toplumu zayıf düşürürsü-
nüz. Esnafı-sanatkârı, toplum yapımızdan, 
tarihimizden çıkardığınızda geriye anlam-
lı bir şeyin kalmadığını görürsünüz. Bu 
coğrafyada, milletimiz ne zaman sıkıntı-
ya girdiyse, başı ne zaman dara düştüyse, 
esnaf ve sanatkârımız, ülkenin ve toplu-
mun birleştirici, bütünleştirici gücü ola-
rak devreye girmiştir. Yükselme dönemle-
rimizin lokomotif unsurunun da esnaf ve 
sanatkârımız olduğunu biliyoruz. Ahilik 
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geleneğimiz, esnafımıza işte böyle bir ah-
lak, işte böyle bir disiplin kazandırmıştır.

Ahiliğin, her zaman ifade ettiğim üç açık 
ve üç kapalı şartını burada bir kez daha 
tekrarlamak istiyorum. Üç açık şartı ney-
di; elini açık tut, kapını açık tut, sofranı 
açık tut; biz böyle bir gelenekten geliyoruz. 
Sizler, bu geleneğin bir devamısınız. Geçen 
Cuma günü Kırşehir’deydim, Ahi Evran di-
yarındaydım. Orada hakikaten muhteşem 
bir açılış töreni gerçekleştirdik. Siyasi ta-
rihimizde hakikaten Kırşehir’de böyle bir 
buluşma olmamıştı.

Üç kapalı şartı neydi? Dilini bağlı tut, gö-
zünü bağlı tut, belini bağlı tut. Bu ilkelere 
sıkı sıkıya bağlı olan bir esnaf teşkilatı ve 
onun mensupları her türlü krize, her tür-
lü sıkıntıya karşı zırhlanmış, şerbetlenmiş 
demektir. Esnafımız bu hasletleri sayesin-
de, kendisiyle beraber tüm toplumu da 
aydınlığa ulaştırır, feraha kavuşturur. Siz-
ler, her sabah besmeleyle ekmek teknenizi 
açıp, akşam hamd ederek kapatmayı sür-
dürdükçe, bu ülke de, bu millet de ilelebet 
var olacaktır.

Esnaf ve sanatkârımız, Ahilik geleneğin-
de ifadesini bulan ahlaka sahip çıktığı, bu 
geleneği yaşattığı sürece hiçbir güç sizle-
re, sizin şahsınızda bizlere zarar veremez. 
Hiçbir güç sizleri ortadan kaldıramaz. Ül-
kesinin, milletinin, devletinin karını-zara-
rını kendisininkinden önce gören, böyle 
düşünen esnaflık anlayışı, Ahilik gele-
neği, bu ülkenin varlığının ve bekasının 
teminatıdır.

Hep Esnafımızla Birlikte Hareket 
Ettik

Devletin de esnafa, sanatkâra böyle bak-
ması, bu gözle bakması, bu anlayışla 
yaklaşması gerekir. Geçmişte esnafın ve 
sanatkârın ihmal edildiği, yok sayıldığı, 
görmezden gelindiği dönemler maalesef 
yaşandı. Esnafın sokakta gösteri yapma-
ya mecbur bırakıldığı, esnafla devletin 
karşı karşıya getirildiği günler oldu. Baş-
bakanlığımız döneminde de, Cumhurbaş-
kanlığımız döneminde de, attığımız her 
adımda esnafımızla birlikte hareket ettik, 
ediyoruz. Kamuya olan borçların yapılan-
dırılmasından, kredi imkânlarının geniş-
letilmesine kadar her konuda esnafımızı 
güçlendirecek, esnafımızın önünü açacak 
düzenlemeleri birer birer hayata geçirdik.

En son, perakende ticaretin düzenlenme-
sine ilişkin kanunu da uzun istişareler, 
çalışmalar sonunda hep birlikte çıkardık. 
Bu vesileyle perakende ticaretin düzen-
lenmesine ilişkin kanunun tüm esnaf ve 
sanatkârlarımız için bir kez daha hayırlı 
olmasını Allah’tan diliyorum. Verdiğiniz 
teşekkür ilanındaki iltifatınız, kadirşinas-
lığınız için de sizlere şükranlarımı sunuyo-
rum.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, 
imkânları ve kabiliyeti arttıkça yeni ihti-
yaçlar ortaya çıkıyor. Benim bir süredir 
tartışmaya açtığım, üzerinde konuşul-
masını istediğim Başkanlık Sistemi, işte 
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böyle bir ihtiyacın ürünüdür. 1940’ların, 
1970’lerin, 1990’ların Türkiye’si ile bu-
günün Türkiye’si çok farklıdır. Dün toplu 
iğne bile üretme imkânı olmayan, asgari 
ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken bir 
Türkiye vardı. Dün 70 sente muhtaç eko-
nomisiyle, kendisine yön vermekte, istika-
met çizmekte zorlanan bir Türkiye vardı. 
Bugün hamdolsun, 78 milyonu bulan nü-
fusuyla, 800 milyar dolarlık milli geliriyle 
158 milyar dolarlık yıllık ihracatıyla, yüz-
de 10’un altına düşmüş işsizliği ve enflas-
yonuyla, bölgesel ve küresel konulardaki 
liderlik konumuyla bambaşka bir Türkiye 
var.

Kardeşlerim,

Artık Türkiye’deki bu idari yapı da, el-
bise Türkiye’ye dar geliyor. Artık bunu 
aşmamız lazım. Türkiye’yi hala eskinin 
kriterleriyle, eskinin ölçüleriyle, eskinin 
parametreleriyle değerlendirenler bu ger-
çeği göremiyorlar. Bu Türkiye’yi, ‘Yeni 
Türkiye’yi, Büyük Türkiye’yi anlamayan-
lar, anlayamayanlar diğer pek çok mesele 
gibi Başkanlık Sistemi tartışmasında da 
yanlış yerde duruyorlar, konuya yanlış 
pencereden bakıyorlar, üstelik bunu açık-
ça da ifade ediyorlar. Çok enteresan, bir 
muhalefet partisinin Genel Başkanı çıkmış 
diyor ki, “Biz, Erdoğan’ın beyaz dediğine 
siyah, siyah dediğine beyaz” deriz. Bu ne 
demek biliyor musunuz? Tam şecaat arz 
ederken sirkatin söyleyenler bunlar. Güya 
büyük bir laf edecek, ama bunu yaparken 
küçüldükçe küçülüyor.

Kardeşlerim,

Bu ne demek? Yani sen bunun beyaz oldu-
ğunu biliyorsun, ama bunu Erdoğan söyle-
diği için kabul etmiyorsun ve diyorsun ki, 
“Hayır siyahtır.” Böyle siyaset olabilir mi? 
Söylenen sözün, yapılan işin doğruluğu-
na, yanlışlığına, faydasına, zararına değil 
de, sadece söyleyene bakarak tavır aldığını 
ifade edebilen bu anlayış tam eski Türkiye 
prototipidir. Halbuki bizim tartışılmasını 
teklif ettiğimiz Başkanlık Sistemi, o siyasi 
partinin yıllarca savunduğu, yıllarca dile 
getirdiği bir sistemdir. Bu görüş, Rahmetli 
Türkeş tarafından, tarih ve töremize uygun 
olarak “Başkanlık Sistemini savunuyoruz” 
diye açıkça ifade edilmiştir. Şimdi sırf biz 
önerdik diye, kendi tarihlerine, kendi tö-
relerine ters düşmek pahasına, Başkanlık 
Sistemine karşı çıkıyorlar. 

Bir Daha Milli Şef Özentileri 
Çıkmasın Diye “Başkanlık 
Sistemi” Diyoruz

Biz, bu ülkede bir daha Milli Şef özentileri 
çıkmasın diye, Başkanlık Sistemi diyoruz. 
Biz, bu ülkede bir daha vesayet odakların-
dan güç alınarak, milletin iradesini hiçe 
saymaya kalkışılmasın diye Başkanlık Sis-
temi istiyoruz. Bu ülkede hiç kimse mille-
te efendilik taslamayı, mürebbi edasıyla 
parmağını sallayarak milleti terbiye etme-
yi aklından geçiremesin diye Başkanlık 
Sistemi’ni teklif ediyoruz.

Bakıyorsunuz, biri çıkıyor, Kuzey Kore’yi, 
Afrika’yı örnek gösteriyor, öteki kurtuluş 
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savaşı vermekten söz ediyor. Türkiye’ye ba-
kıp da Kuzey Kore’yi, Afrika’yı gören anla-
yış, her şeyden önce milli iradeye, milletin 
tercihlerine saygısızlık yapmaktadır. Aynı 
şekilde savaş kelimesini telaffuz eden kişi, 
bunun millete karşı bir savaşa ifade etti-
ğinin farkında bile değil. Milletin yüzde 
52’sinin oyuyla göreve gelmiş Cumhurbaş-
kanına, “Ondan Cumhurbaşkanı olmaz” 
diyebilen bir anlayış, elbette Türkiye’ye ba-
kınca Kuzey Kore’yi görür.

Güya bizi eleştiriyorlar, ama aslında gönül-
lerindeki özlemi ifade ediyorlar. Bize dik-
tatör diyenlerin, kendi partilerinde, kendi 
camialarında yaşanan en küçük bir fark-
lılığa nasıl tahammülsüz olduklarını gör-
dük, görüyoruz. İhraç ediyorlar mı? Edi-
yorlar. Niye tahammül edemiyorlar? Hadi 
tahammül edin. Kendilerinin de içinde bu-
lunduğu bir seçimle iş başına gelmiş olan 
bizi, bu şekilde eleştirenlerin, Mısır’da, 
Suriye’de kendi halkını insafsızca katleden 
diktatörler için ağızlarını açtıklarını duy-
dunuz mu?

Ben bu vesileyle, DEAŞ’ın Ürdünlü pilotu 
yakma eylemini, şu anda huzurlarınızda 
tel’in ediyorum, lanetliyor ve tabii pilota 
rahmet dilerken, ailesine de başsağlığı dili-
yorum, Ürdün milletinin de başı sağ olsun 
diyorum. Böyle bir vahşet olamaz. Böyle 
bir şeyi kabullenmek mümkün değil, bu-
nun bizim dinimiz İslam’la yakından uzak-
tan alakası yoktur. Bunların da İslam’la 
alakası yoktur.

İşte buyurun, Mısır’da şimdi 183 kişiye 
idam cezası verildi. Peki, bu idam cezasını 
veren yargı ve onun arkasında duran dar-
beci yönetimi, acaba Batıcı ülkeler şu anda 
telin ediyor mu? 

Avrupa’da idam yasak, yok. Peki, çıkın ko-
nuşun ya, bunlara bir şeyler söyleyin. Aynı 
şekilde Amerika, çıkın bir şeyler söyleyin. 
Aynı şekilde Rusya, çıkın bir şeyler söyle-
yin. Nasıl oluyor da hiçbir suçu olmayan 
bu insanlar darbeye karşı çıktıkları için 
idam ediliyor. 
Diyorlar ki, “Sayın Cumhurbaşkanım, siz 
işte bu konularda biraz sakin olsanız.” Na-
sıl sakin olacağız. İstiklal Şairimiz Akif ne 
diyor: 

“Ağlarım ağlatamam, hissederim söyleyemem, 

Dili yok kalbimim, ondan ne kadar bizarım” 

Peki, Rabbimiz ne diyor, Sevgili Habibi ne 
diyor, temel olarak, toplum olarak, me-
deniyetimizin bu noktadaki yaklaşımını 
alıyorum; ya elimizle müdahale edeceğiz, 
ya dilimizle müdahale edeceğiz, buna da 
muktedir değilsek kalbimizden buğz ede-
ceğiz.  

Bunlar darbelerle, ara dönemlerin sisli 
ortamlarında iktidara gelmeye alışmışlar. 
Millete müracaat ederek, milletin desteği-
ni alarak, milletin teveccühüyle iktidara 
gelmek gibi bir düşünceleri, bir umutları, 
bir hayalleri yok. İstiyorlar ki, Türkiye bir 
kitap fırlatmasıyla, bir demeçle, bir fiskey-
le bir gecede yerle yeksan olan zayıf bir 
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ülke olarak kalsın. Onlar da bu kaos orta-
mından kendilerine güç devşirsin ve ikti-
dar devşirsin. Hiç kimse kusura bakmasın, 
o günler geçti, o Türkiye geride kaldı. Artık 
manşetlerle, manipülasyonlar, lobilerle yö-
netilen, istikameti çizilen, geleceği belirle-
nen bir Türkiye yok.

Türkiye’yi yönetmek mi istiyorsun, iktidar 
olmak mı istiyorsun, başbakan, cumhur-
başkanı olmak mı istiyorsun? Öyleyse gi-
deceksin millete, meramını anlatacaksın, 
ufkunu, vizyonunu ortaya koyacaksın, 
eğer millet sana inanırsa, güvenirse, des-
tek verirse, imkân sağlarsa, işte o zaman 
gelir ne yapmak istiyorsan onu yaparsın.

Şimdi diyorlar ki, “Cumhurbaşkanı dene-
tim mekanizmalarını kaldırıyor, böyle bir 
özlemin içinde”; haşa haşa… Bakın, bugün 
Amerika’da çift kamaralı bir sistem var. 
Yani bir Temsilciler Meclisi denilen millet-
vekillerinden oluşan bir yapı, bir de onun 
üstünde Senato. Burası çok güçlü bir de-
netime sahiptir. Biz de diyoruz ki, çift ol-
masın, tek olsun diyoruz. Yani şu andaki 
yapımız gibi olsun ve bu Parlamento neye 
müsaade ederse, başkan onu yapabilir ve 
müsaade etmediğini yapamaz. Biz, burada 
sağlık reformunu yaptık, ama Sayın Oba-
ma hala sağlık reformunu yapamadı, niye? 
Müsaade etmedikleri için.

Millet, Kendisine Saygısı 
Olmayana İtibar Etmez

Sen peki bunu niye istiyorsun? Ya bizim 
derdimiz başka, ama hiç olmazsa verdiği 

yetkiyi başkan sonuna kadar kullanabili-
yor. Atananların değil, seçilmişlerin daha 
hâkim, daha kudretli olduğu bir yapı orta-
ya çıkıyor, yani gerçek demokrasi bu, ileri 
demokrasi bu. “Seçilenlerin atananları, 
atananların seçilenleri”, buradaki ayrımı 
yaptığın zaman; atananlar seçilenleri de-
ğil, seçilenler atananları ne yapacak? Yöne-
tecek, olay bu. Yani bir bürokratik oligarşi 
burada emperyal bir anlayışla egemenlik 
sürdürmeyecek.

Sen, tercihlerinden dolayı gece-gündüz 
millete hareket et, seçim günü gelince de 
git milletten destek iste. “Göbeğini kaşıyan 
adam” dediğin millet, sana oy verir mi? 
Vermez. Millet, kendisine saygısı olmaya-
na itibar etmez. Ülkeyi yönetme sorumlu-
luğunu hiç vermez, önce millete, milletin 
tercihlerine saygı göstermeyi öğreneceğiz.  
Anayasa’nın, hukukun, yasaların sana ver-
mediği bir hakkı, milletin sana teslim et-
mediği bir gücü, hakaretle, küfürle, tehdit-
le, terbiyesizlikle elde etmeye kalkarsan, 
cevabını alırsın.

Hiç kimsenin bu ülkeyi kaosa sürükleme-
sine, bu ülkedeki demokrasi iklimini ze-
hirlemesine izin veremeyiz. Bu, her şeyden 
önce Cumhurbaşkanı olarak benim, en 
başta gelen görevimdir. Ayrıca nefsi müda-
faa hakkı diye de bir şey var. Bana saldıran-
lara, bana hakaret edenlere karşı gereğini 
yapmak öncelikle hukuk ortamında benim 
nefsi müdafaa hakkımdır.

Aslında bunların şöyle sıkı bir Ahilik dersi-
ne ihtiyacı var. Biraz önce ifade ettik, neydi 
Ahiliğin 3 kapalı şartı? Bir, dilini bağlı tuta-
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caksın. İki, gözünü bağlı tutacaksın. Üç, be-
lini bağlı tutacaksın. Hünkar Hacı Bektaş-ı 
Veli -onun sözüne de bunlar kulak vermez-
ler- ne diyor, “Eline, beline, diline sahip çı-
kasın”, çıkmazsan sonuçlarına katlanırsın. 
Onun için ne demişler? Edep ya hu demiş-
ler. Bu ilkelere uymayanlar, hak ettikleri 
dersi Ahilerimizden, sanatkârımızdan, 
milletimizden almışlardır, almaya devam 
edeceklerdir.

Şimdi Kırşehir’e gidişimi yadırgayan si-
yasi genel başkanlar var ve diyorlar ki, 
“Meydanlara çıkıyor, Cumhurbaşkanlığı 
yeminini unutmuş, meydanlarda konu-
şuyor.” Tabii bunlar Cumhurbaşkanlığı 
yeminin muhtevasını da herhalde pek iyi 
bilmiyorlar. Her zaman söylüyorum; ben 
tarafım, ama bu bir siyasi partinin tarafı 
olmak anlamına gelmeyecek. Nedir? Ben 
milletin tarafındayım, onlar bunu görmü-
yorlar. Şimdi Kırşehir’de bir toplu açılış 
töreni var. Cumhurbaşkanı olarak davet 
ediliyorum, ben oraya gitmeyecek miyim? 
Gittik, oraya 10 binlerce insan geldi, onlara 
konuşmayacak mıyız? Yapılan bu, niye ra-
hatsız oluyorsunuz?

Şimdi Cuma günü Bursa’dayım, orada da 
açılışlar yapacağız, orada Roman vatan-
daşlarımızla bir araya geleceğiz, onlara 
da hitap edeceğiz. Daha sonra başka iller-
de hem teşekkür ziyaretlerini, hem bu tür 
ziyaretleri de aynı şekilde yapacağız; niye 
bunlardan rahatsız oluyorsunuz?

Ne dedim? “Masada sadece gelen evrakları 
imzalayan bir Cumhurbaşkanı olmayaca-

ğım” dedim. “Koşan, koşturan, yatırımları 
yerinde takip eden, izleyen bir Cumhurbaş-
kanı olacağım” dedim. Bu benim en doğal 
hakkım. Niye bundan rahatsız oluyorsun? 
Yatırımları yerinde takip etmek de acaba 
bu yemine aykırı mı düşüyor, nasıl bir iştir 
bu? Bunları kontrol etmek, takip etmek en 
doğal hakkımdır, milletim adına bunları 
takip etmek benim görevimdir.

Değerli arkadaşlar,

Şunu da söylüyorum: “7 Haziran, bu ül-
kede milletimizin ‘Yeni Türkiye’ için bir 
irade ortaya koyma günüdür.”  “7 Haziran, 
bu ülkede maalesef başaramadığımız Yeni 
Anayasa olayını başarabilmek için irade 
ortaya koyma günüdür” diyorum. Bundan 
niye rahatsız oluyorsunuz? Eğer milletimiz 
kime bu yetkiyi verecek olursa, bu yetkiyi 
alan da anayasayı yapabilecek bir güçle al-
sın ki, gelsin hem yeni Türkiye’nin temelle-
rini atsın. Sonunda 7 Haziran’da benim de 
sizler gibi 1 tane oy hakkım var, ben gidip 
o 1 tane oy hakkımı kullanacağım. Ben ai-
lemin de oylarına karışamam, kulübenin 
içerisine girdiği zaman nereye oy verdiği-
ni bilebilir miyim? Bilemem. Yıllardır bu 
fikirleri ifade ediyor, gündeme getiriyoruz.

Dikkat ederseniz, ne Anayasa, ne Başkanlık 
Sistemi tartışmasında ortaya koyduğumuz 
bir ön şart, bir dayatma yok. Türkiye’nin 
bu değişime, bu dönüşüme ihtiyacı oldu-
ğuna inandığımız için herkesin görüşünü 
serbestçe ortaya koymasını istiyoruz. Bun-
ların hepsi konuşulacak, tartışılacak, bir 
formata kavuşturulacak, bir metne dönüş-
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türülecek ve sonuçta nihai kararı elbette 
milletimiz verecek.

Kardeşlerim, 

Hamdolsun artık dünyada bütün bu idari 
yapıların uygulandığı ülkelerin ileri de-
recedeki temsilcilerini gördüm, gezdim, 
inceledim. Amerika en ileri demokrasi de-
niyor değil mi, en ileri ekonomi deniliyor. 
Peki, Amerika neyle idare ediliyor? 

Televizyonlarda bazı konuşmacılar ileri, 
geri birçok şeyler konuşuyorlar ve burada 
Sayın Başbakanla benim arama bazı şey-
leri sokmak, bu tür gayretlerin içerisine 
girmek istiyorlar. Boşuna uğraşmasınlar, 
kusura bakmasınlar, biz dertliyiz, milleti-
mize bedel ödettirecek hiçbir kararın altın-
da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın im-
zası olmaz, bunu bir defa bilmeleri lazım. 
Ve 12 yıllık hassasiyetimiz neyse, bundan 
sonra da aynı hassasiyetimiz devam eder 
ve böyle de gidecektir. Çünkü Türkiye’nin 
muasır medeniyetler seviyesinin üstüne 
çıkması lazım.

2023’de Milli Geliri 25 Bin Dolara 
Çıkarmayı Hedefliyoruz

Bizim özlemimizde şu var: İstiyoruz ki, 
2023’te kişi başına milli gelir bu ülkede 
inşallah 23 bin dolar olsun, bunu yakala-
yalım, 25 bin dolar olsun. Şu anda ham-
dolsun 10 bin doların üzerine çıktık, bunu 
oraya ulaştırmak için gayret sarf etmemiz 
lazım. Birileri paçalarımızdan ayağımızı 
çekmeye gayret ediyor. Neyle? Faizle. Ol-

maz, bu doğru bir adım değil. Şu anda be-
nim esnafım burada, sanatkârım burada. 
Az önce Nurettin Bey Halk Bankası’nın 
vermiş olduğu destekleri, kredileri filan 
açıkladılar. Geçmiş, bugünle mukayese 
edilmez, faiz uygulamasına baktığınız za-
man hamdolsun mukayese mümkün değil. 
Fakat yeterli mi? Yine değil, bunu daha iyi 
bir noktaya getirmemiz lazım.

Bu konuda “Enflasyon şuraya inerse faizi 
biz de düşüreceğiz” gibi bir mantık yanlış 
bir mantıktır, böyle bir mantık olmaz. Enf-
lasyona göre faiz ayarlanmaz. Faiz, enflas-
yonu oluşturur, eğer sen faizi yüksek tutar-
san, enflasyon yüksek olacaktır; ama faizi 
düşürürsen, enflasyon da düşecektir, hala 
bunu anlayamayanlar var.

Eğer faizi düşürürsek, eğer biz yatırımcı-
ya, girişimciye düşük faizle krediyi verir-
sek ne olacaktır? Yatırımlar olacak. Yatırım 
olunca ne olacaktır? İstihdam olacaktır. 
İstihdam olunca ne olacaktır? Üretim ola-
caktır. Düşük faiz olması hasebiyle ulus-
lararası rekabette yatırımcılarımızın yeri 
olacaktır, o zaman ihracatımız 158 değil, 
belki 258 milyar dolara fırlayacaktır. Bun-
lar olacaktır, bu adımları atmamız lazım.

Türkiye’de faizler yüzde 15-17 aralığında. 
Bu faizle benim girişimcim, sanatkârım, 
esnafım ne yapacak? İşte adı bağımsız ku-
rul, gelinen nokta maalesef bu. Bizim daha 
iyi noktayı yakalamamız lazım.

Biz, Başkanlık Sistemi konuşulsun der-
ken, illa şöyle bir sistem olsun demiyoruz: 
Bu konuda en başta olumlu veya olumsuz 



Yeni Türkiye Vizyonu | Milletin Evi

65

görüşünü, fikrini, projesini ortaya koy-
ması gerekenler siyasi partilerimizdir, 
siyasetçilerimizdir;gelin düşüncelerinizi 
ortaya koyun.

İş Güvenlik Yasasıyla ilgili bir yasal düzen-
leme çalışması var. Muhalefete göre, mo-
lotof suç olmayacakmış. Böyle bir mantık 
olabilir mi? Ve siyasetçi kalkıp şunu söyle-
yebilir mi: “Ben o elinde molotoflu olanla-
rın önünde giderim.” Böyle bir mantık olur 
mu?

Kardeşlerim, 

Milletin önüne yeni bir ufukla, yeni bir 
fikirle, yeni bir projeyle gelemedikleri sü-
rece, milletimiz bunları hep muhalefete 
mahkûm edecektir. Projesi olanı da tahkir 
etmeyi siyaset diye sunmaya kalkarsanız, 
işte bu olmaz. Bu yöntemin işe yaramadığı-
nı geçtiğimiz 12 yılda, 7 seçim ve 2 referan-
dum ortaya koydu, açık, net ortada. Sürek-
li aynı şeyleri yaparak, her seferinde farklı 
bir sonuç beklemek akıl karı bir iş değildir.

Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde mille-
timize ne vaat ettiysek onu yapıyoruz. Ne 
Yeni Anayasa, ne Başkanlık Sistemi me-
selesi ilk defa konuşulmuş, ilk defa söy-
lenmiş, ilk defa gündeme getirilmiş hu-
suslar değildir. Belediye Başkanlığımdan 
bu yana, yani 1994’te İstanbul’a Belediye 
Başkanı oldum, o günden sonra sürekli te-
levizyon programlarında, gazetelere verdi-
ğim röportajlarda bu konu hep sorulmuş-
tur, ben de bu konudaki düşüncemi hep 
söylemişimdir.

Bu sistemi savunanların arasına şöyle 
baktığınızda orada Türk-İş’i görürsünüz, 
rahmetli Turgut Özal’ı görürsünüz ve 
Demirel’i görürsünüz, onlar da bunu sa-
vundular. Samimi olarak Türkiye’nin bu 
yol, bu yöntem vasıtasıyla köklü bir deği-
şime ihtiyacı olduğuna inandığımız için 
Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi mese-
lesinin takipçiyiz. Mevcut durumun, evet, 
birtakım zorlukları, sıkıntıları var, ama 
unutmayın ki, Cumhurbaşkanlığı ve Baş-
bakanlık makamlarında kimlerin bulun-
duğu belli. Şu anda Türkiye’de şöyle ilginç 
bir durum var: Mevcut durumdan mem-
nun olması, bu hali muhafaza etmek için 
uğraşması gerekenler, tam tersine değişim 
için mücadele ediyor; değişimden yana ol-
ması gerekenler ise, “Hayır, illa mevcut du-
rum devam etsin” diye çabalıyor.

Türkiye’nin Başkanlık Sistemine 
İhtiyacı Var

Kardeşlerim, 

Zaten mevcut durumda iktidar olamı-
yorsunuz, bu denendi, sistemin değiş-
mesi sizin için de bir fırsat olabilir. Ben 
samimiyetle, Türkiye’nin Yeni Anayasa-
ya, Başkanlık Sistemi’ne ihtiyacı olduğu-
na inanıyorum. Bu yöndeki telkinlerimi, 
tekliflerimi, düşüncelerimi ifade etmeye 
devam edeceğim. Bu mesele milletimize 
mal olduğunda, onun hayata geçmesinin 
önünde hiçbir gücün duramayacağına da 
inanıyorum. 7 Haziran olarak tarihi kesin-
leşen önümüzdeki seçimlerin, bu konuda 
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belirleyici, yön verici bir seçim olacağına 
inanıyorum.

Esnaf ve sanatkârlarımızdan da toplu-
mun diğer kesimleriyle birlikte bu mese-
leyi konuşmalarını, müşavere etmelerini, 
tartışmalarını özellikle istiyorum. Hani 
müsademe-i efkârdan barika-i hakikat 
doğar, o güzel sözü var ya, yani fikirlerin 
çarpışmasından, müsademesinden haki-
kat güneşi doğar. Fikirlerin, düşüncelerin, 
tekliflerin tartışılması inanıyorum ki bizi 
hakikate doğru götürecektir.

Ben, bu duygularla teşriflerinizden dolayı, 
bir kez daha sizlere şükranlarımı sunuyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli muhtarlarımız, değerli kar-
deşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Milletin evine, Cumhurbaş-
kanlığı Sarayı’na hoşgeldiniz.  27 Ocak’ta 
yine burada, bu salonda 17 ilimizden ge-
len, 406 muhtar kardeşimizle bir araya gel-
miş, kendilerini misafir etmiş, soframızda 
ekmeğimizi bölüşmüştük. Bugün de 10 
ilimizden gelen, 382 muhtar kardeşimiz-
le birlikteyiz. Önümüzdeki hafta inşallah 

fevkalade bir durum olmazsa, Çarşamba 
günü yine bir başka grup muhtar kardeşi-
mizle hasbihal edeceğiz, bu şekilde 50 bin 
muhtarımızın tamamını burada ağırlama-
yı, kendileriyle muhabbet etmeyi hedefli-
yoruz.

Daha önceki toplantıda da ifade etmiştim, 
muhtarlık kavramının benim siyasi ha-
yatımda ayrı bir yeri, ayrı bir anlamı var; 

Başkanlık Sistemi Türkiye’yi 
Şaha Kaldıracak

2. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 17 Şubat 2015 
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1998 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nca 
tavsiye edilmiş bir şiiri okuduğum için ha-
pis cezasına çaptırıldığımda benim için ne 
demişlerdi? “Muhtar bile olamaz.” Aslında 
bu rastgele bir ifade değil. Muhtarlık, se-
çimle, doğrudan milletin iradesiyle, terci-
hiyle gelinen görevlerin ilk basamağıdır, 
temelidir. Muhtarlıktan başlayan milletin 
tercihiyle görev alma silsilesi, artık Cum-
hurbaşkanlığına kadar uzanıyor.

Bundan önce bildiğiniz gibi Cumhurbaş-
kanı Parlamento’da seçilirdi, ama şimdi 
millet direkt olarak cumhurbaşkanını, 
yani cumhurun Başkanını seçiyor. Mille-
tin tercihlerine karşı olanlar için, muhtar-
la, Cumhurbaşkanının bir farkı yok. Çün-
kü onlar bu işin ruhuna karşı. İstiyorlar 
ki, Türkiye hep kendi kurdukları, kendi 
kontrolleri altında olan vesayet düzeniyle 
yönetilsin. Millet sadece çalışsın, üretsin, 
koştursun, sonra getirsin her şeyi kendile-
rine teslim etsin, onlar da diledikleri gibi 
bunları kullansın.

Değerli kardeşlerim,

Bu millet, rahmetli Menderes’ten itibaren, 
bu vesayet düzenini karşısında kim varsa, 
kendi safında kim varsa onun yanında yer 
almıştır. Benim İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığım da, İstanbul halkının 
şehirdeki vesayet düzenine itirazının ifa-
desidir, öyle seçtiler. Aynı şeklide 12 yıllık 
Başbakanlığım da, son olarak üstlendiğim 
Cumhurbaşkanlığı da, milletin kendi ira-
desini hiçe sayanlara, küçümseyenlere, 
hatta alenen hakaret edenlere karşı bir baş-
kaldırıdır.

Bir taraftan duvarlara, “Egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir” diye yazacaksın, sonra 
egemenliği millete vermemek için her yola 
başvuracaksın. Muhtar ne demektir, bele-
diye başkanı ne demektir, milletvekili ne 
demektir, bunları bilmezler. Milletin de-
ğerlerine, milletin inancına, milletin kül-
türüne, tarihine, kılığına, kıyafetine savaş 
açanların demokrasiden, egemenlikten, 
eşitlikten, özgürlükten söz etmeye hakları 
yoktur.

Önce bunlara şunu söylememiz lazım: 
Siz millete saygı duymayı öğreneceksiniz, 
milletin tercihlerine saygı göstermeyi öğ-
reneceksiniz. “Ne olacak bu köy muhtarı, 
ne olacak bu mahalle muhtarı” diyemezsin 
arkadaş, diyemezsin. 50 kişi de seçse, 100 
kişi de seçse, 30 bin kişi de seçse, 20 mil-
yon da seçse, seçilmiştir, saygı duyacaksın, 
bunun başka izahı yok.

Milli Şef ’e İtaati Vatandaşlık 
Borcu Olarak Görenler, 
Diktatörlükten Bahsediyor

Bakınız, bu aralar ben Başkanlık Sistemi 
diyorum, onlar diktatörlük diyor. Daha 
düne kadar Başkanlık Sistemini savunan-
lar dahi, ben bunu gündeme getirince 180 
derece dönüp aksini söylemeye başladı-
lar. Geçmişte Tek Parti döneminin Milli 
Şef ’ine itaati vatandaşlık borcu olarak 
görenler, şimdi kalkmış diktatörlükten 
bahsediyorlar. Bu nasıl bir diktatörlük ki 
bugün ülkemizde faal durumda 87 parti 
var, 7 Haziran seçimlerine de bunlardan 
31’i katılıyor; bu nasıl diktatörlük? Dikta-
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törlükte 37 tane parti seçime girebilir mi, 
bu kadar parti olabilir mi? Bu ithamın, bir 
türlü milletin yanında, milletin safında 
yer almayı beceremeyenlerin, dolayısıyla, 
onun teveccühüne mazhar olamayanların 
sayıklamasından öte bir anlamı yoktur.

Muhtardan diktatör olabilir mi? Tevessül 
eden çıkarsa ilk seçimde köy halkından, 
mahalle halkından cevabını alır, vatandaş 
onu alaşağı eder. Öyleyse, Cumhurbaşka-
nından da, Devlet Başkanından da böyle 
bir şey olmaz, olamaz. Biraz önce söyledim 
ya, bunlar işin ruhuna karşı, yani ülke-
nin millet idaresiyle yönetilmesine karşı; 
kendileri bilir. Siyaseti sadece karşıtlık, 
bir şeylere, birilerine karşı çıkmak değil, 
milletin yanında yer almak olarak görene 
kadar sandıkta derslerini almaya devam 
edecekler.

Bir tanesi çıkmış, çok enteresan bir şey 
söylüyor, “Ben burada olduğum sürece, 
bu ülkeye Başkanlık Sistemi gelemez” di-
yor  Bu millete saygısızlıktır, ayıptır; sen 
kimsin ya? Milletin iradesinin karşısında 
durulmaz, millet istediği zaman, milletin 
istediği olur; sen kimsin ya? İşte gücün ye-
tiyorsa gel başbakan ol, bak olamıyorsun, 
gücün yetiyorsa gel belediye başkanı ol, 
olamıyorsun. Biz, muhtarlarımızla birlik-
te, milletimizden aldığımız güçle, milleti-
miz için çalışmayı sürdüreceğiz.

Değerli kardeşlerim,

Muhtarlarımız bulundukları yerlerde va-
lilikle, kaymakamlıkla, belediye, vatandaş, 
hep birlikte el ele, buradaki en önemli köp-

rü vazifesini, en önemli irtibat noktası ola-
rak ne yapacaklar? Hizmetleri devam etti-
recekler. Böylesine kritik görevler üstlenen 
muhtarlarımızın buna uygun imkânlara 
da sahip olması gerektiğine inanıyorum. 
Esasen bu iş her şeyden önce bir gönül işi, 
bir aşk işidir. Eğer mahallenize, mahalle 
halkınıza hizmet etmek gibi bir sevdanız 
yoksa, imkânlar ne olursa olsun oradan 
zaten bir şey çıkmaz. Ama hizmet etmek 
isteyene de gerekli şartların, imkânların 
oluşturulması şarttır.

İşte bugün İçişleri Bakanımızla birlikte 
burada bir aradayız. Birlikte bunları takip 
ediyoruz. Biz, 2002 yılında Hükümeti dev-
raldığımızda muhtar maaşları neydi, 97 
liraydı. Bugün bu rakam 904 liraya ulaştı, 
neredeyse 10 katına yakın bir artış oldu. 
Daha da önemlisi, 2005 yılında yaptığımız 
bir kanun değişikliğiyle muhtarlıklara be-
lediyelerden destek sağlanabilmesinin yo-
lunu açtık.

Ben inanıyorum ki, tüm belediye başkan-
ları da bunu samimi olarak yapmaktadır, 
yapmalıdır. Şu anda bu yaptığım konuşma-
yı zannediyorum duyuyorlardır. Hatta hat-
ta, muhtarlık binalarına varıncaya kadar 
yapan belediye başkanlarını da biliyorum, 
tabii onlara da teşekkür ediyoruz. Hatta bir 
keresinde Başbakanlığım döneminde, bir 
proje aldım bir belediye başkanımızdan, 
resmini falan da çektirdim, ondan sonra 
da İstanbul’da bir dostumuzdan rica et-
tim, dedim ki, “Şunu sen şuraya yapıver.” 
Sürmedi, hemen iki ayda oraya çok güzel 
bir muhtarlık yaptı. Tabii buna benzer şey-
ler, aynı şekilde bazı taksi duraklarında da 
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aynı şekilde gerekiyor. Yani bir muhtarlığa 
gittiğin zaman, orada tabii bir şeylerin ol-
ması lazımdır. Belediye başkanlarımızın 
bir kısmı, bu işte hassas, dikkatli, gerekli 
desteği veriyorlar sağ olsunlar.

Sizlere bu konularla ilgili İçişleri Bakanlı-
ğımız, bir form hazırlayıp, bunları dağıtı-
lacak ve bu formları doldurmak suretiyle 
de belediye başkanlığımız olsun, ilgili ba-
kanlıklarımız olsun, bu konularda muh-
tarlıklarımıza gerekli destekleri inşallah 
sağlamış olacaklar. Bu destekleri sağla-
mayanları da ifşa ederiz, millet de bunla-
rı bilsin. Demokrasi halkın kontrolünün 
endirekt değil, direkt olduğu sistemdir ve 
demokrasinin güzelliği buradadır.

En Ücra Köşedeki Elim, 
Ayağım, Kulağım, Gözüm Sizler 
Olmalısınız

Kardeşlerim,

Biliyorsunuz, “At sahibine göre kişner” 
diye bir atasözümüz var. Makamlar da on-
ları kullananların becerisine, azmine, çalış-
kanlığına göre hizmet verir. İster Cumhur-
başkanı olsun, ister başbakan olsun, ister 
bakan olsun, ister belediye başkanı olsun, 
ister muhtar olsun; herkesin bu makamla-
rı gerçekten şanına yakışır şekilde kullan-
ması lazım. Örneğin, şu anda bulunduğum 
makamda, burada hiçbir şey yapmadan, 
hiçbir işe karışmadan şöyle oturup etrafı 
seyretmeniz, önünüze gelen evrakları im-
zalamanız, sadece protokol işleriyle meş-
gul olmanız mümkün mü? Mümkün. Peki, 

yine aynı makamda protokol işleri yanın-
da, ülkenin ve milletin her meselesi için 
çalışmanız, çabalamanız, yeni hizmetler 
gerçekleştirme peşinde koşmanız müm-
kün mü? O da mümkün. Ama zorlu, sıkın-
tılı bir yol. Biz, işte bu yolu seçtik.

Sizlerden muhtarlıklarınızda aynı şekilde 
davranmanızı bekliyorum. Mahallenizin, 
mahalle halkınızın, köyünüzün, köy sakin-
lerinin ihtiyaçları doğrultusunda kurum-
ları, valilik, kaymakamlık, belediye, hepsi-
ni harekete geçirmeniz gerekiyor. İnşallah 
bu formlar, bu işe yarayacak. Mahalleniz-
deki garipleri, mağdurları, ihtiyaç sahip-
lerini tespit edip, onlara sahip çıkmanız, 
sahip çıkılmasını temin etmeniz şart. Yani 
Cumhurbaşkanı olarak, benim en ücra kö-
şedeki elim, ayağım, kulağım, gözüm sizler 
olmalısınız. Bu formlar, İçişleri Bakanımı-
za gelmeli ve bizler İçişleri Bakanımız, Baş-
bakanımız birlikte inşallah bu sıkıntıları 
gidermeliyiz.

Hamdolsun devletimizin, sivil toplum 
kuruluşlarımızın bu konuda çok iyi, çok 
detaylı çalışmaları var. Onlarla uyum 
içinde, işbirliği içinde hareket ettiğiniz-
de meseleleri hızlı bir şekilde çözüm yo-
luna koyabilirsiniz.

Öte yandan, bizim insanımız onurludur, 
gururludur. Evinde yiyecek ekmeği, giye-
cek kıyafeti, yakacak odunu, kullanacak 
ilacı bulunmadığı halde kapısını kapatıp, 
hiç kimseye el açmadan kendi dünyasın-
da yaşıyor olabilir. Sizler, bunların hepsini 
teker teker tespit edip, ilgili kurumların o 
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insanlara el uzatmasını, yardımcı olmasını 
sağlamak durumundasınız. 

Aynı şekilde esnaftan zora düşenler olabi-
lir, öğrencilerden, hanımlardan, yaşlılar-
dan, farklı sıkıntılar yaşayanlar bulunabi-
lir, dargınlar olabilir, küskünler olabilir, 
sizler bunların hepsine de vakıf olmasınız. 
Sıkıntıların çözümü için, gerekiyorsa ilgili 
kurumları harekete geçirmeli, gerekiyorsa 
kendiniz bizzat devreye girmelisiniz.

Açık söylüyorum, mahallesine avucunun 
içi gibi hâkim olmayan, hangi evin bacası 
tütmüyor, hangisi tütüyor, bunu bilmeyen 
muhtar, şahsen benim nazarımda görevi-
ni hakkıyla, layıkıyla yapmıyor demektir. 
Ben buradaki her bir muhtarımızın görevi-
ni hakkıyla yaptığına, bunun gayreti için-
de olduğuna inanıyorum.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye 2002 yılından itibaren büyük bir 
dönüşüm geçirdi, büyük bir sıçrama ham-
dolsun gerçekleştirdi. Bunu köyünüzdeki, 
kasabanızdaki, mahallenizdeki gelişmele-
ri yakından takip ettiğiniz için en iyi siz-
ler biliyorsunuz, nelerden nereye geldik, 
10 yıl önce nasıl bir Türkiye vardı, bugün 
nasıl bir Türkiye var. Düşünün, 26 tane 
havalimanı olan bir Türkiye’den şu anda 
52 tane havalimanı bir Türkiye’ye geldik. 
Şimdi bu sayılar daha da tabii artmaya de-
vam edecek. 79 senede düşünün, 6 bin 100 
kilometre bölünmüş yolu olan bir Türkiye 
vardı, buna 12 yılda 17 bin 500 kilometre 
bölünmüş yol ilave ettik. Hatırlayın, ne tür 

yollardan gidip geliyorduk, bunları ham-
dolsun büyük ölçüde aştık. Köylerimiz, 
beldelerimiz, bunların yollarını düşünün. 
Geldik, KÖYDES diye bir uygulama başlat-
tık, BELDES diye bir uygulama başlattık ve 
buralara ayrıca bütçeler çıkarmaya ça-
lıştık ki, buralarda köylerimizin, belde-
lerimizin yollarını süratle daha iyi hale 
getirebilelim.

Geldiğimiz nokta elbette önemli, ama ye-
terli değil, daha önümüzde yapacak çok 
işimiz, kat edecek çok mesafemiz var. Her 
şeyden önce 2023 hedeflerimiz var. Bu 
süreçte önümüzde aşmamız gereken çok 
önemli engeller bulunuyor, bunlardan 
biri de çözüm sürecidir. Demokratik açı-
lım diye yola çıktık, sonra “Milli Birlik ve 
Kardeşlik Projesi” dedik, şimdi de “Çözüm 
Süreci” diyoruz.

Bu nedir? Bu bizi birbirimize bağlayan en 
önemli bağ olacak. Biz kardeşiz, bu kardeş-
liğimizi çekemeyenler var, hazmedeme-
yenler var. Türkü’yle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, 
Çerkez’iyle, Gürcü’süyle, Abhaza’sıyla, 
Boşnak’ıyla, Arnavut’uyla, Roman’ıyla biz 
kardeşiz, bunu çekemeyenler var. Nedir 
bu düşmanlık, nedir bu kin, nedir bu nef-
ret; bunu anlamakta zorlanıyoruz. Bunun 
bedelini de bu ülkeye 35 yıldır çok ağır 
ödettiler, çok ağır ödedik, on binlerce insa-
nımızı, yavrumuzu kaybettik. Milyarlarca 
dolar bu konuda paralar kaybettik. Bunla-
rın böyle bir derdi var mı? Yok. Teröristin 
böyle bir derdi olur mu? Yok. Hala şu veya 
bu şekilde konuşup duruyorlar.
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Muhtarlar Korktuğu Gün Ülke 
Biter

78 milyonu bulan insanıyla, 780 bin kilo-
metrekare vatan toprağıyla Türkiye’nin, 
ortak hedefler, ortak idealler etrafında bir-
liğini, beraberliğini sağlamak, kardeşliğini 
güçlendirmek zorundayız. Bunun en alt, 
en dinamik ayağı siz, muhtar kardeşlerim-
siniz. Ama korkmayacağız, yılmayacağız, 
muhtar korktuğu gün ülke biter, o kadar 
önemlisiniz.

Biz, bu süreci; ne vatan topraklarının bö-
lünmesine göz yummak, ne vatandaşla-
rımız arasında etnik temelli derin uçu-
rumlar oluşturulmasını seyretmek için 
başlattık. Tam tersine, hak, adalet, refah ve 
demokrasi çerçevesinde, her vatandaşımı-
zın bu ülkeye aynı derecede kuvvetli, aynı 
derecede samimi hislerle bağlanmasını te-
min için bu süreci başlattık.

Bir yandan geçmişin yanlışlarını ve ih-
mallerini telafi ederek, bir yandan gele-
ceğin altyapısını kurarak süreci önemli 
bir noktaya getirdik. Elbette bunun kolay 
olmayacağını biliyorduk, bunu suhuletle, 
sükûnetle, çelik gibi bir sinirle yürütülme-
si gereken, gerçekten çok hassas bir süreç 
olarak görüyoruz. Dedim ya, siz varsınız, 
size güveniyoruz, el ele veriyoruz.

Bir yandan herkesin hakkını, hukukunu 
teslim ederken, diğer yandan hiç kimsenin 
rencide olmamasını sağlamak mecburi-
yetindeydik. Bilhassa şehitlerimizin aziz 
ruhunu muazzep edecek, gazilerimizi üze-
cek, onların ailelerinin, sevenlerinin, arka-

daşlarının vicdanlarını yaralayacak hiçbir 
girişimin içinde olmadığımızı bilmenizi 
istiyorum. Hamdolsun, milletimiz hem 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’muzda, hem 
de diğer bölgelerimizde sürece sahip çıktı.

Tahrikler, provokasyonlar, sabotajlar ve 
bin bir türlü farklı hesaplar içinde bir yol 
aralayarak bugünlere ulaştık. Önümüzde-
ki günlerde, önümüzdeki aylarda tüm bu 
çabaların nihai neticelerini görmeye baş-
layacağımızı ümit ediyorum. Türkiye bu 
meseleyi geride bıraktığında, inanın 2023 
hedeflerini de aşıp, artık 2053, 2071’i ko-
nuşmaya başlayacağız.

Kardeşlerim,

Belki biz, o günleri görmeyeceğiz, ama o 
günleri torunlarımız görecek. Zaten mese-
le o değil mi, mesele torunlarımıza önemli 
bir miras bırakmak değil mi? Şu milletin 
evi, geleceğe bir mirastır, ama hala bunu 
anlamayanlar var, istemiyorlar.

“Buraya böyle bir saray mı gerekiyordu” di-
yor. Burası milletin evi ya, burası Cumhur-
başkanlığı Külliyesi. Ankara’da Cumhuri-
yet tarihinde, Cumhurbaşkanlığı makamı 
için yapılmış bir yer yoktu, ilk defa böyle 
bir şey yapılıyor; düşünebiliyor musunuz?

Şimdi burası yapıldı, ama biz dedik ki, bu-
nunla da olmaz, burayı külliye yapmamız 
lazım. Şimdi bir tarafta kongre merkezi in-
şaatı devam ediyor, onun alt tarafında ca-
mimiz yapılıyor, bunların hepsi halka açık, 
sadece buraya ait değil. Hemen onun altın-
da, yine büyük birçok çok amaçlı toplantı 
salonları, sergi salonları yapılacak. Hemen 
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onun altında da, Türkiye’nin en büyük, in-
şallah, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’ni 
yapacağız. Burada asgari 4 milyon cilt ki-
tap olan bir kütüphane olacak.  Kütüpha-
neye gençlerimiz gelip 24 saat ders çalışa-
bilecek, kitap okuyabilecek vesaire; bu ilk 
defa olacak. Şimdi bundan rahatsız oluyor, 
bundan niye rahatsız oluyorsun? Bununla 
övünmen lazım, “Hamdolsun Türkiye böy-
le bir yere sahip oldu” diye gurur duyman 
lazım. Bakıyorsunuz, her türlü yakıştırma-
yı yapıyorlar, yok “Kaçak saray”, yok şu, 
yok bu… Biz, bu millete layık olanı yaptık, 
yapıyoruz.

Değerli kardeşlerim,

İngiltere‘de Westminster Sarayı’nın sade-
ce, restorasyonu için, tamiri, bakımı için 
harcadıkları rakam, 3 milyar dolar; biz, bu-
rada onun 3’te 1’ini harcıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı makamına, bu ülkenin 
muhtarları bugüne kadar gelememişti. 
Şimdi biz diyoruz ki, hepsini de bu ma-
kamda ağırlayacağız. Burada akademis-
yenlerimizi ağırlayacağız, sanatçılarımızı 
ağırlayacağız, sporcularımızı ağırlayaca-
ğız, halkımızı ağırlayacağız, ağırlamaya 
devam edeceğiz. Milli günlerimizde, bay-
ramlarımızda halkımızı ağırlayacağız, 
ağırlamaya devam edeceğiz. Yani burası, 
cumhurun makamı olduğuna göre, Cum-
hurun Başkanı, cumhurla devamlı el ele 
olacak, bunu yapıyoruz; bundan kimse ra-
hatsız olmasın.

Şimdi ben buradan herkesi elini taşın altı-
na koymaya çağırıyorum. Herkes çözümün 

bir parçası olmalıdır, bunun için çalışmalı-
dır. Dürüstlük ve samimiyet olmadan bu 
işin hepimizin arzu ettiği şekilde sonuca 
ulaşması mümkün değildir. Çözüm süre-
cini başarıyla neticelendirip, bu meseleyi 
ebediyen geride bıraktığımızda ise, hiç 
şüpheniz olmasın Türkiye’nin önünde yep-
yeni bir dönem başlayacaktır. İşte o zaman 
‘Yeni Türkiye’, terörsüz, çatışmasız, kavga-
sız, gürültüsüz bir Türkiye olacaktır. ‘Yeni 
Türkiye’, kardeşliğin, hakkın, hukukun, 
refahın hâkim olduğu bir Türkiye olacak-
tır. Bu konuda en büyük desteği sizler-
den, muhtarlarımızdan bekliyoruz. Yeni 
Türkiye’yi inşallah sizlerle birlikte inşa 
edeceğiz.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye terör meselesinin çözümünde me-
safe katettikçe önüne yeni engeller, yeni 
bariyerler çıkarma çabaları da artıyor. Gezi 
olayları bu çabanın bir ürünüydü, o tutma-
dı, bu defa 17-25 Aralık darbe teşebbüsü-
nü tezgâhladılar, yolsuzlukla savaşıyoruz 
görüntüsü altında Türkiye’nin tüm biriki-
mine, tüm imkânlarına saldırdılar. Dikkat 
ediniz, adı, rengi, mahiyeti ne olursa olsun, 
her saldırıda önce ülkemizin istikrarı ve 
ekonomisi hedef alınıyor. Yolsuzlukla sa-
vaş diyenler, bu ülkede milletin, esnafın 
dükkânını, arabasını, her şeyini yağmala-
dılar. Bu mu yolsuzlukla mücadele? Bun-
ları yaptınız. Vatandaşı, insanları öldürdü-
nüz, bunları yaptınız. Güveni, huzuru, bu 
ortamı bozarak, insanların geleceğe ilişkin 
umutlarını karartarak, demokrasiyi veya 
ekonomiyi çökertme çabaları bugüne ka-
dar hep sonuçsuz kaldı.



Recep Tayyip ERDOĞAN

74

Terör Örgütünün Engellemelerine 
Rağmen Hakkari Havaalanı’nı 
Bitireceğiz

Kardeşlerim,

Düşünün, millete yol yapıyoruz; yolu ya-
pan müteahhitlerin iş makinelerini yakan-
lardan daha yolsuzluk yapan kim olabilir? 
Düşünün, havalimanı yapıyoruz; havali-
manını yapan müteahhidin iş makineleri-
ni yakanlardan daha yolsuzluk yapan kim 
olabilir? İşte Hakkâri, şu ana kadar çoktan 
Hakkâri’nin havalimanı bitecekti, ama 
sürekli engelliyorlar. Biz diyoruz ki, “En-
gellemenize rağmen Hakkâri’de de hava 
limanını yapacağız.” Cizre’yi yakıp, yıktılar 
değil mi? Silopi’yi yakıp yaktılar değil mi? 
Biz, Cizre’de havalimanını yaptık, şu anda 
orada Şerafettin Elçi Havalimanı var, bunu 
yaptık, ona rağmen yaptık; ama bunlar ka-
dir kıymet bilmez. Onun için Hakkâri de 
olacak, Iğdır, Ağrı, Kars, hepsinde yaptık. 
10 yıl, 15 yıl önce kimin aklına gelirdi, bu-
ralarda havalimanı olacak? Biz, şu anda, 
17 ayrı merkezden ambulans helikopter-
lerle gidip hasta taşıyoruz, paletli ambu-
lanslarla dağlara tırmanıyoruz karda, kışta 
vesaire. Bunlar kimin aklına gelirdi?

Milletimizin desteği ve hiç şüphesiz Rabbi-
min inayetiyle, tüm bu saldırılar bertaraf 
edildi. Ama biliyoruz ki, bu oyunlar, bu sal-
dırılar bitmedi. Büyük milletlerin büyük 
dertleri olur. Aynı zamanda büyük milletle-
rin büyük güçleri, büyük imkânları, büyük 
hedefleri, büyük vizyonları da olur. Biz, de-
mokrasimizi güçlendirdikçe, ekonomimizi 
güçlendirdikçe önümüze çıkan sorunları 

aşmamız da kolaylaşıyor. 15 yıl önce 3-5 
milyar dolarlık manipülasyonla ekonomik 
kriz çıkartılabilen bir Türkiye’den, bugün 
yılda değerli kardeşlerim, 4,5 milyar dolar 
fakir fukara, garip gureba en az gelişmiş ül-
kelere dış yardım yapabilen bir Türkiye’ye 
geldik. IMF’den kredi dilenen bir ülkeden, 
IMF’ye borç verme görüşmeleri yapan bir 
Türkiye’ye geldik. Göreve geldiğimizde 
23,5 milyar dolar IMF’ye borcumuz vardı, 
şimdi yok.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 27,5 mil-
yar dolardı, bir ara 135’e kadar çıktık, şu 
anda zannediyorum 125 milyar dolar civa-
rında. 27,5 milyar dolardan buraya geldik, 
daha iyi olacak. Dün, birkaç gün sonrasını, 
birkaç ay sonrasını göremeyen bir Türkiye 
vardı, bugün tüm hesaplarını 2023 hedef-
lerine göre yapan bir Türkiye var.

Kardeşlerim,

Unutmayın, 1999 depreminde devlet tam 
anlamıyla yıkıntıların, molozların altında 
kalmıştı, Düzce depremi, Sakarya, Kocae-
li, Bolu, hatırlayın, tamamen yıkıntıların, 
molozların altında kalmıştı. Bugün dün-
yanın dört bir yanındaki felaketlerde ih-
tiyacı olan herkesin yardımına koşan bir 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti var.  Bakın, 
Van depremini hatırlayın, Van depremin-
de 24 saatte oradaydık. Bütün ekibimizle 
ve bir yılda Van’ı yeniden adeta inşa eder 
duruma geldik, ikinci yılda artık evleriyle, 
her şeyiyle yepyeni bir Van merkez, diğer 
tarafta bir Edremit, diğer tarafta bir Erciş 
inşa ettik. Ben Van Gölü demiyorum, Van 
denizine nazır adeta orada bir şehir inşa 
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ettik, bunu iktidarımızla yaptık ve yap-
maya devam ediyoruz. Bunlar bir yıl gibi 
bir zaman içerisinde inşa edildi, ikinci yıl 
hamd olsun artık hemen hemen hiçbir şey 
kalmadı.

Bu Tren Artık Bu Raydan Çıkmaz

Burada, huzurlarınızda küçük hesaplar 
peşinde koşanlara, 3-5 sokak eylemiyle 3-5 
molotofla ülkenin istikametini değiştire-
bileceğini sananlara seslenmek istiyorum; 
başaramayacaksınız, beyhude uğraşıyor-
sunuz. Bu tren artık bu raydan çıkmaz. Bu 
çomaklar, bu tekeri yolundan alı koyamaz. 
Geçti o alaca karanlık günleri, geçti o fetret 
devri.

Kardeşlerim,

Elinde molotof kokteyliyle, demir bilyey-
le, sapanıyla, yüzü zaten aydınlık olmasa 
niçin maske takıyorsun, değil mi? Bunlar 
aydınlık değil, karanlık, onun için maske 
takıyor. Bunları savunanlar var bu ülkede. 
Onların önünde yürümeyi millete vade-
denler var. Ben de diyorum ki; “Bu ülkede, 
molotof kokteyli en ileri derecede bir suç 
aletidir. Buna karşı en büyük tedbir neyse, 
önleyici tedbir neyse bunların alınması 
lazım.” O molotof kokteylinin atılması ne-
ticesinde şehit olan Serap kızımızı biz bir 
kenara koyamayız. Bunun hesabını, bunun 
bedelini kim ödeyecek? Bana göre bu geç 
kalınmış bir adım zaten.

Şu anda İç güvenlikle ilgili yasanın süratle 
çıkması ve bir an önce de bunun uygula-
maya girmesi gerekir. İşlerine gelmeyen-

ler dikkat edin bağırıyor, niye? Oradan 
nemalanıyorlar. Sokakları o şekilde karış-
tırıyorlar. Cam, çerçeve, bütün esnafların 
dükkânları böyle yakılıyor yıkılıyor, onun 
için de bunu istemiyorlar. Arabaları böyle 
yaktılar, böyle yıktılar. Belediye otobüsü 
senin neyine ya, neresi seni rahatsız edi-
yor? Belediye otobüslerimizi yaktılar, am-
bulanslarımızı yaktılar, otomobiller, tak-
siler, bunları yaktılar. Bunları yakanların 
arkasında duranların kimler olduğunu, 
siz muhtarlarımdan daha iyi kimse bile-
bilir mi? Anadolu’nun birçok yerinde ben, 
muhtarlarımızın nasıl tehdit edildiğini de 
biliyorum.

Kardeşlerim,

Kısa süre siyaset yapmış birisi değilim, 40 
yılım siyaset içinde geçti. Anadolu’nun il-
çelerini tek tek bilen birisiyim, nerede ne 
var, ne yok bunları bilen birisiyim. Dam-
dan düşen birisiyim. Damdan düşen biri-
si olduğum için biliyorum. Ama şunu da 
biliyorum. Artık büyük Türkiye var, artık 
güçlü Türkiye var, artık ‘Yeni Türkiye’ var.

Türkiye Prangalarından 
Kurtulsun

Önümüzdeki seçimler bu bakımdan kritik 
öneme sahip. Ben, 7 Haziran seçimlerinin 
Türkiye’nin önünü açacak şekilde neticele-
neceğine inanıyorum. Onun için de diyo-
rum ki, evet Yeni Türkiye için iktidara 400 
milletvekili lazım. Yeni Anayasayı hep en-
gellediler. Başbakan olarak bunun ıstırabı-
nı çok çektim. Hem Yeni Anayasa diye söz 
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vereceksiniz, engellemek için de elinden 
geleni yapacaksınız. Başbakan olduğum 
dönemde, düşünün diğer 4 partinin topla-
mının milletvekili sayısı, bizim milletveki-
li sayımızın çok altında olmasına rağmen, 
onlar uzlaşma komisyonunda 9 kişiyle 
temsil edildi, biz 3 kişiyle temsil edildik. 
Niye? Meyveyi yiyelim ya, derdimiz mey-
veyi yemek, ama hep engellediler ve bu 
girişimimiz yarıda kaldı. Şimdi millete git-
mek zorundayız. O zaman diyorum ki, ikti-
dara 400 milletvekilini milletimiz inşallah 
versin ve Yeni Anayasa Parlamento’dan 
geçsin. Bununla birlikte Başkanlık Siste-
mi inşa edilsin, bu prangalardan bu ülke 
kurtulsun.

Geçtiğimiz hafta Kolombiya, Küba, Meksi-
ka’daydık, oraları dolaştık. Şimdi bazıları, 
“Ne işi var orada, turistik seyahate gitti” 
diyor. 4 günde, 3 ülke gezdik. Yanımda 
kimler var? Teknokratlar, bakanlar, mil-
letvekilleri, bürokratlar, Dış Ekonomik 
İlişkiler Konseyi ve ülkemizin ileri gelen 
iş adamları var. Ne yaptık? Orada yatırım 
imkânları alanları aradık. Bu ülkelerle10 
yıl önce, toplam 10-12 milyon dolar seviye-
sinde olan ticaret hacmimizi 1 milyar 200 
milyon dolara çıkarttık. Burada yatarak, 
bunları yapamazsın. 

Türkiye, Başkanlık Sistemiyle 
Kalkınır

Değerli Kardeşlerim,

Gidemediğin yer senin değildir, gider-
sen, bu iş böyledir. Dün Müteahhitler 

Birliği’nde ödül törenine katıldım, elham-
dülillah bu alanda dünyada ikinci sırada-
yız. Niye? İşte bunlar olursa olur. Oralarda 
yol, inşaatlar, altyapı, üstyapı, köprüler, 
metrolar yapacaksınız. Bunları görerek, ta-
nışarak, konuşarak yapacaksın. Gitmeden, 
konuşmadan bunların hiçbiri olmaz. Ama 
bunlar, hayatta buralara gitmiş değil, gör-
mezler, bilmezler. Sadece eleştirirler, haka-
ret ederler. 

Başkanlık Sisteminin Türkiye’yi şaha kal-
dıracağını düşünüyorum. Bu mesele, be-
nim şahsi meselem değildir. Bu ihtiyaç, 
milletimizin binlerce yıllık devlet gelene-
ğinin tabii bir sonucudur, bir zorlamasıdır. 
Mevcut sistem, artık Türkiye’ye dar geli-
yor, yetersiz geliyor. Dünya değişiyor, böl-
gemiz değişiyor. Bizdeki birtakım çevreler, 
ısrarla, inatla yerinde sayıyor.

Kardeşlerim,

Demokrasi, Başkanlık Sisteminde yok mu? 
Var. Dünyanın en ileri demokrasisi nere-
de? Amerika’da. Peki, ekonomi? Dünyanın 
en ileri ekonomisi Amerika, orada Baş-
kanlık Sistemi var. İlla, ABD’deki sistemi 
kopyalaman gerekmiyor? Sistemin uygun 
gördüğün yönlerini alırsın. Fransa’dan, 
Avrupa’nın herhangi bir yerinden ne ala-
caksan onu da alırsın, Güney Amerika 
ülkelerinden de alırsın. Adeta bir arının 
hassasiyeti içerisinde, her çiçekten nasibi-
ni alır, balını yapar ortaya koyarsın, olay 
budur. Bu da bize özgü olur, bizim gelene-
ğimize, göreneğimize özgü bir Başkanlık 
Sistemi olur. Şimdi “Amerika’da çift kama-
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ralı sistem var” diye, biz de “Çift kamaralı 
sistem” olacak diye bir kaide yok. Biz, Mec-
lis Sistemimizi aynen muhafaza edebiliriz. 

Kardeşlerim,

Mevlana ne diyor? “Dünle beraber gitti 
cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait, 
şimdi yeni şeyler söylemek lazım”; mesele 
bu. Öyle ki bakın Mersin’de bir vahşet ya-
şanıyor, yüreklere ateş düşüyor, muhalefet 
partisinin başındaki zat siyaset yapmak 
adına tutup meseleyi işsizliğe bağlıyor. 
Yahu, adam cani. İşsizlik, caniliği temize 
çıkarır mı? İşi var, adam minibüs şoförü, 
işsiz değil. Adam, minibüsün başındayken, 
şoförlüğünü yaparken, bu vahşeti, bu al-
çaklığı orada uyguluyor. Bunun işsizlikle 
ne alakası var? Ana muhalefet lideri, bu 
mesele de bile siyaset yapıyor. Bakıyorsu-
nuz, kendi mensupları dans ediyor, dansla 
bunu kutlamaya kalkıyor. Ya böyle bir şey 
olabilir mi? Yandaş medyaları da hala on-
ları savunuyor. 

Biz, bu tür vahşetlerin olduğu günlerde, 
kendi medeniyetimizde, kendi inancımız-
da, kendi kültürümüzde olduğu gibi Fati-
halarımızla bunlara rahmet dilemek sure-
tiyle bu işi anarız, yad ederiz. Ben, kadının, 
Allah’ın erkeklere bir emaneti olduğunu 
söylüyorum, feministler çıkıyor, “Ne de-
mek kadın emanetmiş, bu bir hakarettir” 
diyor. Bizim medeniyetimizle, bizim inan-
cımızla, bizim dinimizle ilgin yok ki. Biz, 
Sevgililer Sevgilisinin o Veda Hutbesinde-
ki hitabına bakıyoruz. 

Merhum Özgecan Kızımızın 
Babası Tüm İnsanlığa Ders Verdi

Aslında  bunların her işi böyle. Onun için, 
Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi mesele-
sindeki tavırları da ufuksuzluklarını, viz-
yonsuzluklarını ortaya koyuyorlar. Ama 
ben, buradan Özgecan’ımızın babasına da, 
annesine de gerçekten şahsım, milletim 
adına şükranlarımı sunuyorum, bütün 
muhtarlar adına şükranlarımı sunuyo-
rum. Gerçekten bu vahşet karşısında her 
babanın, her annenin böyle bir vakur du-
ruş ortaya koyması mümkün değil. Adeta 
Mehmet Efendi, gerçekten Türkiye’ye de-
ğil, tüm insanlığa bir ders verdi. Mehmet 
Bey, o dersi verirken, biz de, Türkiye Cum-
huriyeti Devleti olarak ve bugün de Adalet 
Bakanımla görüşmem olacak, bu vahşile-
re, almaları gereken en ağır cezayı almaları 
noktasında elimizden geleni sonuna kadar 
yapacağız.

Duygusal olmayacağız, en azından 
Özgecan’ın babası kadar duyarlı olacaksı-
nız. Ondaki metaneti gördünüz değil mi, 
onun söylediklerini dinlediniz değil mi? 
Bu şekilde duyarlı olacağız. Duygularımı-
zın irademize hâkim olduğu değil, vicdanı-
mızın, irademizin, ilmimizin duygularımı-
za hâkim olduğu bir geleceği inşa etmemiz 
lazım.

Şunu da söylemem lazım: Milli iradenin 
olduğu yerde diğer kavramları kullanmak, 
zihin sapmasına işaret eder. Diyorum ki, 
bu Başkanlık Sisteminde başkanı kim se-
çecek? Millet seçecek. Meclisi de yine mil-
let seçecek. Bu iki kurum, birbiriyle uyum 
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içinde, dayanışma içinde ülkeyi yönetecek. 
Burada diktatörlük nerede, padişahlık ne-
rede? Tabii biz, onların asıl derdini bili-
yoruz. Hani bir söz var ya; “Şu mektepler 
olmasaydı maarifi ne güzel idare ederdim” 
diye. Onlar da, “Şu millet olmasa, şu milli 
irade olmasa, ülkeyi ne güzel yönetiriz” di-
yorlar, onun derdindeler.

Milletin desteğini alarak ülkeyi yönetmek-
ten o derece umutlarını kesmiş durumda-
lar. Biz, siyasete girdiğimiz günden bu yana 
hep milletin gönlünü kazanarak yolumuza 
devam ettik, bugünlere geldik. Bundan 
sonra da her ne olacaksa yine milletin gön-
lünü kazanarak, desteğini, tasvibini alarak 
yola devam edeceğiz. Biz, yolumuza mille-
timizle birlikte, muhtarlarımızla birlikte 
devam edeceğiz. Ülkemiz için, milletimiz 
için neyin daha iyi olduğuna inanıyorsak, 
onu söylemeyi, onu savunmayı, bunun için 
mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Niyet hayır, akıbet hayır. Bir kez daha 
geldiğiniz için, sofranızı, soframızı şeref-
lendirdiğiniz için hep birinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Muhtarı olduğunuz 
köylerdeki, mahallelerdeki vatandaşları-
mıza selamları iletmenizi rica ediyorum. 
Çalışmalarınızda başarılar diliyor, hepini-
zi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah’a 
emanet olun.
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Çok değerli muhtarlarımız, değerli kardeş-
lerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor, milletin 
evine, Cumhurbaşkanlığı Sarayına hoşgel-
diniz diyorum.

İlk olarak, 27 Ocak’ta, 17 ilimizden gelen 
409 muhtarımızla, ardından 17 Şubat’ta, 
yine burada 10 ilimizden gelen 381 muh-
tar kardeşimizle bir araya gelmiştik. Bugün 
de sizlerle, 10 ilimizden gelen 380 muhtar 

kardeşimizle birlikteyiz. Bu şekilde, ülke-
mizdeki 50 bin muhtarımızın tamamıyla 
bir araya gelmeyi, hasbihal etmeyi, sofra-
mızı paylaşmayı hedefliyoruz.

Biliyorsunuz, hizmet binamızla ilgili çok 
şeyler söylendi, çok şeyler yazıldı. Aslın-
da burası, bir büyük külliyenin sadece 
bir parçasıdır. Cumhurbaşkanlığı hizmet 
binamızın hemen alt tarafında bir kong-
re merkezi, onun bir altında cami, onun 

Milletimle Arama Kimse 
Giremez

3. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 24 Şubat 2015
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yine bir altında da çok amaçlı bir salon 
inşa ediliyor. Yine burada Cumhurbaşkan-
lığı Kütüphanesi’ni inşallah hazırlıyoruz. 
Bu kütüphaneyi, asgari 4 milyon, azami 5 
milyon cilt kitap alacak şekilde projelen-
diriyoruz. Bu kütüphane, 24 saat gençliği-
mize, halkımıza açık olacak ve bu haliyle 
Türkiye’de bir ilk olacak.

Değerli kardeşlerim,

Tüm bu birimleriyle hizmete girmesiyle 
birlikte, inşallah burası Türkiye’ye yakışır, 
milletimize yakışır bir Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi, hatta belki de bir devlet başkan-
lığı külliyesi haline dönüşecek. İleride bu 
toplantıları, çok daha büyük katılımlarla, 
inşallah orada sürdürmek arzusundayız. 
Tabii, birileri bizim burada muhtarlarla 
bir araya gelmemizden, ne yazık ki rahat-
sız oluyor. Sadece sizlerle burada bir araya 
gelmemizden değil, il ziyaretlerimizden, 
oralarda milletimizle hemhal olmamız-
dan, kucaklaşmamızdan da rahatsız olu-
yorlar. Gidip, Yüksek Seçim Kurulu’na 
başvuruyorlar, “Cumhurbaşkanı 7 Haziran 
seçimlerine kadar meydanlar çıkmasın, 
ona meydana çıkma yasağı getirin” diyor-
lar. Her seferinde ret cevabı alıyorlar, ama 
yine gidip başvuruyorlar.

Cumhur’la, Başkanı’nın buluşmasından 
rahatsız olunur mu? Asıl, Cumhur’la, Baş-
kanı arasına duvar örülürse, aradaki mesa-
fe açılırsa endişe etmek lazım. Bunlara en 
güzel cevabı muhtarlarımız veriyor, mille-
timiz veriyor. İşte üçüncü defa, bu salonda 
muhtarlarımızla birlikteyiz. Her hafta de-
vam edeceğiz.

Geçen hafta Elazığ ve Malatya’daydım. 
Daha önce Bursa’ya gittim, Kırşehir’e git-
tim. Önümüzdeki haftalarda da il ziyaret-
lerimi sürdüreceğim. Hem Cumhurbaş-
kanlığı seçiminde verdikleri destek için 
milletime teşekkür edecek, hem de onlarla 
kucaklaşarak, hasret gidereceğim. Bugüne 
kadar milletle, milletimle arama kimsenin 
girmesine müsaade etmedim, bundan son-
ra da etmeyeceğim.

Esasen, buna milletim de zaten izin ver-
miyor. Biliyorsunuz, 1998 yılında, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın tavsiye ettiği bir şiiri 
okuduğum için hakkımda hapis cezası ve-
rilmiş, bununla birlikte siyaset yasağı kon-
muştu. Bu durumu sevinçle karşılayanlar, 
“Artık muhtar bile olamaz” diye manşetler 
atmışlardı. Milletimle aramdaki irtibatı bu 
şekilde kesebileceklerini, bizleri ayrı düşü-
rebileceklerini sanıyorlardı. Çok sürmedi, 
yanıldıklarını gördüler. 2001 yılında arka-
daşlarımla birlikte kurduğum siyasi parti, 
16 ay sonra 2002 yılı Kasım ayında, ham-
dolsun büyük bir çoğunlukla iktidara gel-
di. Kurucusu olduğum parti iktidar oldu, 
ama ben o dönem Meclis’e giremedim, 
dolayısıyla Başbakan olamadım. Tabii bu 
garabetin daha fazla sürdürülebilmesinin 
mümkün olmadığı görüldü. Kısa sürede 
gerekli hukuki değişiklikler yapıldı ve 4 ay 
sonra milletimin bana layık gördüğü göre-
vi devraldım.

Geçtiğimiz toplantıda da ifade ettim, mil-
letin iradesine karşı olanlar için muhtar-
la Cumhurbaşkanı arasında; 21 oyla, 21 
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milyon oy arasında inanın bir fark yoktur. 
Bunlar yıllarca millete rağmen; milletin 
inancına, kültürüne, taleplerine rağmen 
ülkeyi yönetmeye alışmışlar. Kimi zaman 
tek partiyle, kimi zaman darbeyle, diğer 
zamanlarda vesayet sisteminin unsurla-
rıyla ülkenin iliğini sömürenler, aldıkları 
bunca derse rağmen hala milletin tercihle-
rine saygı duymayı öğrenemediler.

Benim milletimin sürekli artan desteğiyle, 
milletimin samimi teveccühü ile üç dönem 
Başbakanlık yapmış olmam, şimdi de Cum-
hurbaşkanlığı görevinde bulunmam, onlar 
için adeta bir kâbus oldu. Ne diyor ana mu-
halefet partisinin genel başkan yardımcısı, 
“O gazetelerin hepsine el koyacağız.” O ga-
zeteler dediği, kendi gönüllerinin istediği 
gibi yayın yapmayan, onların çıkarlarına 
hizmet etmeyen gazeteler. Sorsan onlar de-
mokrat, ben diktatörüm. 

Zorbalık, onların genlerinde var. Tek par-
ti döneminin Matbuat Kanununa göre, 
“Memleketin umumi siyasete dokunacak 
neşriyattan dolayı İcra Vekilleri Heyeti 
kararıyla gazeteler, mecmualar tadil olu-
nabilir.” Yani işinize gelmeyen tüm basın 
yayın organlarını, öyle mahkeme kararıyla 
falan değil, Bakanlar Kurulu kararıyla ka-
patabilirsiniz. Hatta uygulamada bu yetki, 
Matbuat Umum Müdürü’ne, bugünkü Ba-
sın Yayın Enformasyon Genel Müdürü’ne 
bırakılmıştı. Tek parti döneminde, yıllarca 
memleketi bu şekilde yönetmeye alıştık-
ları için, şimdi iktidara geldiklerinde yine 
aynısını yapabileceklerini sanıyorlar.

Biz, Kendimize Kılavuz Olarak 
Sadece Milleti Aldık

Değerli kardeşlerim,

Şimdi yeni bir hayal başladı… 7 Haziran’da 
seçimi kazanıp iktidara gelecekler, 8 
Haziran’da gazetelere ve artık daha başka 
neleri gözlerine kestirdilerse onlara el ko-
yacaklar. Kendilerine rehber olarak, ideal 
olarak Milli Şef dönemini, 1960 darbesini 
alanlardan başka ne beklenebilir. Biz, ken-
dimize kılavuz olarak sadece ve sadece mil-
letimizi aldık. Milletin bize çizdiği yolda, 
ondan aldığımız yetkiyle, ülkemize hizmet 
etmenin çabası içinde olduk. Elbette 40 
yılı bulan siyasi hayatımızda eksiklerimiz, 
hatta hatalarımız olmuştur. Ama milleti-
miz, bizim kendisinden başka güç kayna-
ğımız, kendisine hizmetten başka bir gay-
retimiz, gayemiz olmadığını çok iyi biliyor, 
çok iyi görüyor. Biz, kalbimizi, kollarımızı 
ne kadar milletimize açtıysak, hamdolsun 
milletimiz de bize o kadar sahip çıktı, o ka-
dar destek verdi. Bugüne kadar biz, milleti-
mize sadece daha çok demokrasi, daha çok 
özgürlük, daha çok hak, daha müreffeh bir 
hayat, daha fazla itibar, daha fazla imkân 
vadettik. Tüm bu alanlarda Türkiye’yi ne-
reden alıp, nereye getirdiğimizi insaf, vic-
dan ve izan sahibi herkes görüyor, biliyor.

Burada, bugün aramızda Hatay’dan 
gelen, Antalya’dan gelen, Adana’dan, 
Osmaniye’den, Niğde’den gelen muhtar-
larımız var. Yine aramızda Burdur’dan, 
Isparta’dan, Mersin’den, İstanbul’dan, 
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Ankara’dan muhtarlarımız var. Soruyo-
rum size; şehirlerinizin 12 yıl önceki hali 
ile bugünkü hali aynı mı? Mahalleleriniz-
de, köylerinizde yaşayan insanların 12 yıl 
önceki refah seviyesi ile bugünkü seviyesi 
aynı mı? Türkiye’nin 81 vilayetinin hep-
sinde 50 bin mahallemizin, köyümüzün 
tamamında durum böyle. 

Nasıl oldu bu? Yatarak, oturarak olmadı. 
Boş lafla da olmadı, çalışarak, koşturarak, 
ter akıtarak oldu. Ne diyordu Rahmetli 
Muharrem Ertaş, oğlu Neşet Ertaş’a: “Aşkı-
nan çalışan yorulmaz.” Eğer bu aşkınız var-
sa, sevdanız varsa, o zaman yorulmazsınız. 
Ve o zaman bu ülkeyi, işte bugün olduğu 
gibi ayağa kaldırırsınız. Biz de, aşk ile ça-
lıştığımız, milletimize aşk ile hizmet etti-
ğimiz için hala dimdik ayaktayız. İnşallah 
aynı aşkla, aynı sevdayla, aynı inançla ça-
lışmaya devam edecek, 2023 hedeflerimi-
ze de bu şekilde ulaşacağız.

Süleyman Şah Türbesi 
Operasyonu Başarıyla Yapıldı

Değerli kardeşlerim,

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz hafta sonu, ülke-
miz açısından son derece önemli bir askeri 
operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Su-
riye toprakları içinde bulunan Süleyman 
Şah Türbesi’ni nakli kubur ile sınırımıza 
yakın bölgeye taşıdık. Bu türbenin bulun-
duğu alan, 1921 yılından beri Türkiye top-
rağı olarak kabul ediliyor. Türbenin yeri, 
geçmişte baraj inşaatları sebebiyle iki defa 
değişmişti, bu kez de güvenlik sebebiyle 

türbenin yerini değiştirmek durumunda 
kaldık. Türbenin bulunduğu alanda yer 
alan Süleyman Şah Saygı Karakolu’nda gö-
revli askerlerimizin hayatlarını tehlikeye 
atmamak için bu kararı aldık.

Biz, Musul’da da, 102 gün, 49 Başkonsolos-
luk görevlimizi sabırla, ihtiyatla takip ede-
rek, onların kılına zarar gelmeden hamdol-
sun kurtardık. Eğer, bu muhalefetin ağzına 
baksaydık, Allah muhafaza. Biz, orada bir 
operasyon yoluna gitseydik, belki bu kar-
deşlerimizin bir kısmı bugün hayatta ol-
mayabilirdi.

Değerli kardeşlerim,

Siyaset, duygusallık götürmez. Siyaset, 
akılla, bilimle, tecrübeyle yapılan bir iştir. 
Onun için siyaset, insanı ve milleti yönet-
me sanatıdır. Öyle heyecanla ve bir takım 
çevrelerin gazına gelerek ülke yönetilmez. 
Hamdolsun, Musul’daki o Başkonsoloslu-
ğumuzda çalışan kardeşlerimizi nasıl alıp 
geldiysek, burada da dikkati olmamız gere-
kiyordu. 

Burada, başlarında Oğuzhan Binbaşı bu-
lunan 39 tane askerimiz vardı. Bizim, bu 
yavrularımızı tereyağından kıl çeker gibi 
alıp getirmemiz gerekiyordu. Aylardır bu-
nun çalışmasını yaptık Hükümetimizle, 
Genelkurmayımızla. Bunları oturduk, ha-
ritalar üzerinde çalıştık, uzun süren titiz 
çalışmaların ve planlamaların ardından, 
bir gecede bu operasyonu gerçekleştirdik. 
Bu konuda, Hükümetimizi ve Türk Silah-
lı Kuvvetlerimizi başarılı çalışmalarından 
dolayı bir kez daha tebrik ediyorum.
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Her bakımdan gıpta edilen bir operasyon 
olmasına rağmen, birilerinin bu konuda 
olumsuz bir algı oluşturmak için yoğun 
çaba sarf ettiğini görüyoruz. Bu konuda 
söylenen sözler cehalet boyutunu aştı, ifti-
ra boyutunu aştı. Hâlbuki mesele o kadar 
açık, o kadar net, o kadar ortada ki, bölgede 
büyük bir karmaşa ve çatışma ortamı var, 
bizim de orada askerlerimiz bulunuyor.

Ortalık toz dumanken, askerlerimizi bile 
bile ateşe atmanın bir anlamı var mı? Yok, 
biz de ne yaptık? Bu noktada Süleyman 
Şah Türbesi ve karakolumuzu, Suriye içeri-
sinde farklı bir noktaya taşıdık. Altını çize-
rek söylüyorum, Süleyman Şah Türbesi’ni 
ülkemize getirmedik. Sadece başka yere 
naklettik. Akıl ve vicdan sahibi kim buna 
karşı çıkabilir? Ama işte karşı çıkanlar var, 
üstelik bunu da tamamı yalan, tamamı 
yanlış, tamamı iftira mahiyetindeki ifade-
lerle yapıyorlar.

Değerli kardeşlerim,

Tabii ki ben, Cumhurbaşkanlığı maka-
mında, milletin seçtiği bir Cumhurbaşka-
nı olarak, bugün şahsıma, Başbakanıma, 
Genelkurmay Başbakanıma ve bütün bu 
operasyon içerisinde yer alanlara kar-
şı yapılan saldırıya sessiz kalamam. Bir 
siyasi partinin genel başkanı, ülkenin 
Cumhurbaşkanı’na, Başbakanı’na, Genel-
kurmay Başbakanı’na ve onların nezdinde 
tüm askerlerimize akıl almaz ithamlarda 
bulunuyor, seviyesizce hakaretler yağdırı-
yor. Tek bir Mehmetçiğin burnunun kana-
maması için her türlü hassasiyeti gösteren 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve Hüküme-

timizi hedef alanlar, önce dönüp kimlerle 
yan yana olduklarına bir baksınlar.

Milletten Umudunu Kesenler 
Orduya Saldırıyor

Açık söylüyorum, bunlar ancak, ülkesine 
yabancılaşmış bir zihniyetin kalkıp da Ge-
nelkurmay Başkanımıza, Türk Silahlı Kuv-
vetlerimize, kahraman ordumuza yönelte-
bileceği ithamlardır. Bu zatın, önce aynaya 
bir bakması lazımdır. Sen, şu anda Genel-
kurmay Başkanımızın atılacak tırnağının 
bir paresi dahi olamazsın.

“Terörle mücadele” diyorsun, senin, bugü-
ne kadar terörle mücadele adına yaptığın 
bir şey var mı? Ama Genelkurmay Baş-
kanımız, subaylarımız dağlarda, taşlarda 
görev yaptılar. Terörle, teröristle mücade-
leyi kahramanca sürdürdüler; sen sadece 
Ankara’dan kurusıkı atıyorsun. Önce had-
dini bileceksin. Bir taraftan da milliyetçi 
ayaklarına takılacaksın; bu nasıl bir mil-
liliktir? Kendi Genelkurmay Başbakanına 
edepten uzak bu denli ifadeleri yakıştır-
mak, bir defa gerçekten akla, iz’ana sığmaz, 
böyle bir şey olamaz. Bu ülkenin ordusu-
na, bu denli çirkin yakıştırmayı yapanları, 
sizin takdirinize bırakıyorum. İnanıyorum 
ki, bunlara gereken dersi, gereken cevabı 
siz vakti, saati geldiğinde verirsiniz.

Öbür taraftan Sayın Başbakan’a, Hükümete 
bu denli bir saldırı… Ne olacaktı? Çanakka-
le Savaşı’yla, son operasyonu karşılaştırı-
yorlar. Çanakkale’yle bunun ne alakası var? 
Burada gayet akıllı bir şekilde bu operasyon 
yapılıyor, en ufak bir toprak kaybı olmadan, 
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bizim sınırımıza en yakın yerde, yine Suriye 
topraklarında coğrafi olarak uygun bir alan-
da şu anda yerleşim yapılıyor. Hazırlıklar 
yoğun bir şekilde devam ediyor… Proje ça-
lışmaları yapıldı, hemen anında da bu proje 
orada uygulanacak. Toprak kaybı diyorlar; 
hepsi yalan, böyle bir şey yok. Vakti, saati 
geldiği zaman, inşallah, bir Süleyman Şah 
Türbesi’ni ziyarete gidersiniz? Şu anda türbe 
ve taburumuzun getirildiği yer daha güven-
li. Yani Türkiye’nin bir toprak kaybı kesinlik-
le söz konusu değildir. 

Milletten umudunu kesenler, işi, milletin 
askerine, ordusuna, onun komutanı saldır-
maya kadar vardırmışlardır. Bugüne kadar 
ülkenin, milletin hayrı için taş üstüne taş 
koydukları görülmemiş olanlar, bu başarı-
lı operasyonu bahane ederek, milletimizin 
gözbebeği ordumuza saldırmalarına asla 
izin vermeyiz, vermeyeceğiz. Milli irade-
nin temsilcilerine ve milletin bağrından çı-
kan kahraman ordumuza yönelttikleri sal-
dırılar için kendilerini şiddetle kınıyorum. 
Milletimiz, bu densizliklerin, bu haddini 
bilmezliklerin hesabını elbette kendilerin-
den soracaktır.

Operasyonda Hiçbir Örgüt ve 
Ülkeyle İşbirliği Yapılmamıştır

Diğer yandan, şu hususun altını da özel-
likle çizmek istiyorum: Türkiye, bu operas-
yonu, hiçbir örgütle işbirliği içinde veya 
onların izniyle asla yapmamıştır; bunların 
hepsi yalandır. Bizim, bu örgütlerle işbir-
liği yapmamıza ihtiyacımız yok. Bu ülke, 
bu iradeye sahiptir, bu güce sahiptir, bu 

imkâna sahiptir. Bu operasyon, başından 
sonuna kadar Türkiye’nin kendi kararıyla, 
kendi planlamasıyla, kendi imkânlarıyla 
ve kendi kabiliyetiyle yürütülmüştür. Bu-
radan kendilerine bir pay çıkararak, kamu-
oyunu yanlış yönlendirmeye çalışanlara 
da asla itibar edilmemelidir.

Ana muhalefet, bu meselede, Esad rejimiy-
le ve terör örgütleriyle beraber hareket 
etmektedir. Çünkü bu tür çıkışlarla, son 
operasyona karşı çıkanların yeri, onların 
yanıdır.

Değerli kardeşlerim,

Süleyman Şah Türbesi gündeme gelince 
bakıyorsunuz, hayatları boyunca bir türbe-
nin önünden dahi geçmemiş olanlar bile, 
sabah-akşam bunu zikreder, bunu konuşur 
hale geldi. Aslında bunlar türbe nedir, onu 
bile bilmezler. Türbelerimiz, bizim tarihi-
mizin, bizim kimliğimizin, kültürümüzün 
önemli birer mührüdür, köşe taşıdır. Coğ-
rafyamızın dört bir yanına yayılmış olan 
türbelerimiz, manevi önemlerinin yanı 
sıra, bu topraklardaki varlığımızın, birliği-
mizin, dirliğimizin adeta birer anıtlarıdır.

Yahya Kemal, Madrid Büyükelçiliği gö-
revini yürütürken bir sohbet sırasında, 
Türkiye’nin nüfusunun 14-15 milyon ol-
duğu söylenir. Yahya Kemal “hayır” der, 
“Türkiye’nin nüfusu 50 milyondur.” Etraf-
takiler şaşırarak, “Ama bu nasıl olur” diye 
sorarlar. Bunun üzerine toprağı işaret eden 
Yahya Kemal, “Biz ölülerimizle birlikte ya-
şarız” der, mesele bu.



Yeni Türkiye Vizyonu | Milletin Evi

85

Biz, Toprak Altındaki Ölülerimizi 
ve Şehitlerimizi Unutmayız

Bizler, topraklarımızın altına defnettiği-
miz ölülerimizi unutmayız. Onların hatıra-
larını yaşatma konusunda, pek az millete 
nasip olacak bir hassasiyetimiz vardır. İs-
tiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy 
ne diyor? 

“Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın, 

“Gömelim gel seni tarihe” desem, sığmazsın” 

biz böyle bir milletiz. Gerçekten de bizim, 
toprağa gömülse de tarihe sığmayacak 
nice değerlerimiz, nice büyüklerimiz, nice 
kahramanlarımız var. Dünyanın geniş bir 
alanına yayılmış şehitliklerimiz bulunu-
yor. Bunlar, şehitliklerimizi de bilmezler. 

Biz, gittiğimiz her ülkede, o şehitliklerimi-
zi bugüne kadar aradık, bulduk, çıkardık. 
Tespitlerini yaptık, projeleri hazırladık, 
hepsini de ülkemize yaraşır, tarihimize ya-
raşır bir şekilde ihya etmenin çabası için-
de olduk. Myanmar’da 1600 şehidimizin 
bulunduğu iki şehitlikte çalışmalar baş-
lattık. Hindistan’da bir şehitliğimizi tespit 
ettik, onunla ilgili çalışmaları başlattık. 
Polonya’daki şehitliğimizle ilgili proje ça-
lışması bitti, yakında inşasına başlıyoruz. 
Slovakya’da aynı şekilde, iki ayrı yerde def-
nedilen şehitlerimizin naaşlarını bir yerde 
toplayıp şehitlik inşasına ilişkin çalışmala-
rımız devam ediyor.

Sadece ülke dışındaki değil, ülke içindeki 
şehitliklerimizi de ihya ediyor, şehitlerimi-

zin aziz hatıralarına uygun hale getiriyo-
ruz. Adeta unutulmuş, terk edilmiş Çanak-
kale Şehitliklerinin bulunduğu bölgeyi, 
ecdadımızın şanına yakışır şekilde yeni-
den düzenledik. Şöyle 12 yıl öncesine gi-
din, 12 yıl önce Çanakkale Şehitliklerinin 
hali neydi gidenler bilir, maalesef rezillikti. 
Ama biz, orayı ele aldık ihya ettik, inşa et-
tik ve orada müzeler, onların yanında öyle 
merkezler oluşturduk ki, giden çocuklar, 
gençler oradaki atmosferi görerek tarihi 
yeniden yaşıyorlar. Göreve geldiğimizde, 
Çanakkale Şehitliklerinin yılda 250 bin 
ziyaretçisi vardı, şu anda 2,5-3 milyon 
ziyaretçisi var. Buraya durup dururken 
gelmedik.

Şimdi Sarıkamış Harekâtının gerçekleş-
tirildiği, o büyük acının yaşandığı bölge-
de yeni bir çalışma başlattık. Her yıl, on 
binlerce genç Sarıkamış’a gidiyor bizim 
organizasyonumuzla. Niye? Dedelerinin, 
şehitlerinin uğradığı o saldırıları görsün 
diye. Benim dedem de orada şehit oldu. 
Biz, oraların kadrini biliriz. Bu muhalefet 
sadece konuşurlar. “Sarıkamış’a kaç kere 
gittin” diye sor, semtine bile uğramamıştır. 
“Sarıkamış” deyince, onun aklına kayak ge-
lir. İnşallah Sarıkamış’ı da, Çanakkale gibi 
tarih hafızamıza kazandıracak, şehitleri-
mizin, gazilerimizin manevi hatıralarının 
yâd edildiği örnek bir yer haline getirece-
ğiz. Nerede şehitliğimiz varsa, her nerede 
bize ait bir hatıra varsa, gidiyor, buluyor, 
onun azizliğine ve hatırasına uygun şekil-
de üzerimize düşeni yapıyoruz.

İşte Süleyman Şah Türbesi de bunlardan 
biridir. Önemli olan rivayetler değildir, 
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önemli olan ayrıntılar değildir. Önemli 
olan Süleyman Şah’ın, bu milletin kalbin-
de edindiği yerdir, makamdır. Bu millet, o 
topraklar başka bir devletin sınırları için-
de kaldığında bile Süleyman Şah’ın türbe-
sine sahip çıkmışsa, herkese buna saygı 
duymak düşer. Daha düne kadar, “Dini 
mahiyet içeriyor” diye türbe kavramının 
kendisine dahi karşı çıkanların, bugün ta-
kındıkları tavrı görünce, insan şaşırmadan 
edemiyor. Biz, o türbeyi sınırımıza yakın 
bir yere taşımakla hiçbir hakkımızdan, 
hiçbir iddiamızdan vazgeçmiş değiliz. Sa-
dece askerlerimizin can güvenliğini temin, 
türbenin manevi hatırasına tazim için bir 
tedbir aldık ve bu nakli yaptık.

Bu milli bir meseledir. Bu meseleyi gün-
lük siyasete alet edenler, her şeyden önce 
Süleyman Şah’ın manevi hatırasına saygı-
sızlık içindedirler. Türkiye’yi okumaktan 
aciz olanların, bölgedeki ve dünyadaki ge-
lişmeleri doğru değerlendirmelerini bekle-
menin yanlış olacağını elbette biliyorum. 
Ama yine insan, biraz izan, biraz sağduyu, 
biraz hakkaniyet beklemeden de edemiyor.

Bir kez daha, bu ülkenin, bu milletin hay-
rına söyleyecek sözleri olmadığını gös-
terenleri, sizlerin takdirine, maşeri vic-
danın değerlendirmesine bırakıyorum. 
Anadolu’nun ilelebet vatanımız olmasını 
sağlayan muazzam mücadelenin büyük 
kahramanlarımızdan biri olarak, milleti-
mizin gönlünde taht kuran Süleyman Şah’ı 
rahmetle yad ediyorum. Bu vesileyle Sü-
leyman Şah’ın mezarının bulunduğu yere, 
o türbeyi yaptıran Abdülhamit Han’ı da 
rahmetle anıyorum.

Muhtarlıklarımız, Kamu Yönetimi 
ve Demokratik Sistemin İlk 
Basamağıdır

Değerli Arkadaşlar,

Ben mahalli idare kökenli, belediye kökenli 
bir siyasetçiyim. Biliyorsunuz, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı’ndan geldim. 
Ondan önce tabii ki siyasi parti çalışmaları 
olan ve hayatımın 40 yıllık bölümü siyase-
tin içinde geçmiş bir Cumhurbaşkanıyım. 
Başbakanlık döneminde de vatandaşımıza 
doğrudan, yüz-yüze hizmet sunmaları se-
bebiyle, mahalli idare yönetimlerine özel 
önem verdim.

Mahalli idareler konusunda 2004-2005 ve 
2008 yıllarında çıkardığımız reform nite-
liğindeki kanunlarda, bu alanda yeni bir 
dönem başlattığımıza inanıyorum. Bugün 
de Cumhurbaşkanı olarak, muhtarları-
mızdan başlayarak, tüm mahalli idare yö-
neticilerimizin daima yanlarında olmaya 
devam ediyorum. Tabii muhtarlıklarımız, 
hem kamu yönetiminin, hem de demok-
ratik sistemin ilk basamağıdır; yani sizin 
göreviniz bu kadar önemli. Daha doğrusu, 
demokrasi nerede başlar? Yerelde başlar, 
sizde başlar. Bunun için muhtarlarımızı, 
üstlendikleri bu çok önemli konuma uy-
gun hizmet şartlarına kavuşturmamız 
gerekiyor.

Geçtiğimiz 12 yılda, gerek maaş düzenle-
meleriyle, gerekse belediyelerle ilişkileri 
konusunda muhtarlarımızı, daha önceki 
dönemlerle mukayese edilemeyecek kadar 
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çok güçlendirdik. Hatta şu anda Meclis’te 
görüşülmekte olan İç Güvenlik Paketiyle, 
büyükşehirlerde köyken mahalle haline 
dönüşen yerleşim yerlerindeki muhtarla-
rımıza evlendirme yetkisi de veriliyor.

Kardeşlerim,

Muhtarlarımızla yaptığımız toplantılarda-
ki sohbetlerimizden ve ziyaret ettiğim yer-
lerdeki temaslarımdan biliyorum ki, halen 
uygulamada birtakım sıkıntılar var. Bun-
ları gidermek için İçişleri Bakanlığımız 
yeni bir sistem geliştirdi, adı Muhtar Bilgi 
Sistemi. İçişleri Bakanlığımız, Muhtar Bil-
gi Sisteminden bunu takip ediyor. Geçtiği-
miz toplantıda, muhtarlarımıza tanıtımı 
yapılan Muhtar Bilgi Sistemi, muhtarları-
mızın, kamu kuruluşlarından yapacakları 
taleplerin kayıt altına alınmasını ve takibi-
ni sağlıyor.

Bu sistemle muhtarlarımızın taleplerine 
kulak asmayan belediye başkanlarını, kay-
makamları ve valileri, İçişleri Bakanlığı-
mız doğrudan görüp takip edebilecek.

Muhtarlarımıza yardımcı olan herkese te-
şekkür ediyorum. Onlara zorluk çıkartan, 
taleplerini görmezden-duymazdan gelen 
herkesi de buradan ikaz ediyorum. Muh-
tarı karşısına alan, mahalleliyi de, yani 
milleti de karşısına alır. Milleti karşısına 
alanın da iflah olması mümkün değildir. 
Akıllı idarecinin yapacağı iş; muhtarları-
mızın mahallesi için, mahalle halkı için 
kendisine getirdiği tüm talepleri dikkatle 
dinlemek ve gereğini yerine getirmektir; 

benden söylemesi. İşte milletin sesine ku-
lak vermeyenlerin hali ortada, öyle mi?

Biraz sonra geçeceğimiz yemek salonunda, 
sizlere dağıtılacak formlarla inşallah bu-
nun ilk adımını atıyoruz. Bu sistemin tabii 
ki muhtarlarla ilgili olan kısmını söylüyo-
rum, hayırlı olmasını diliyorum. 

Gelişmiş Ülkeler Başkanlık 
Sistemiyle Kalkındılar

Başkanlık Sistemi konusuna gelmek isti-
yorum. Bakınız, bizim genlerimizde aslın-
da Başkanlık Sistemi vardır. Tarihimizden 
gelen böyle bir sistem vardır. Öyle veya 
böyle parlamenter demokrasiye geçildi. 
Parlamenter demokrasinin dünyadaki ör-
neklere baktığımız zaman, bir yere kadar 
bir şeyi yakalarsanız; bu istikrar olabilir. 
Ama bir yerden sonra patinaj başlıyor, ar-
tık daha ileri gidemiyorsunuz, orada kalı-
yorsunuz. Çünkü bir kilitleme söz konusu. 
Şu anda İç Güvenlik Yasası Parlamento’da 
görüşülüyor. İktidar Partisinin 312 tane 
milletvekili var, muhalefetin tamamı 220 
civarında. Düşünebiliyor musunuz, 312 
milletvekilini, 220 milletvekili kilitliyor. 
Şu anda maalesef, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin Başkanvekili bir bayana yöne-
lik akla hayale gelmez hakaretler yapılıyor. 
Böyle edep dışı bir yaklaşım olabilir mi? 

Biliyorlar ki, bu işi başaramayacaklar, er 
veya geç bu torba yasa çıkacak. Ama yine 
de ayak diriyorlar. Düşünün artık, masa-
nın üstündeki çanı söküp, onu kıracak 
kadar ileri gidebiliyorlar. Kürsüyü işgal 
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edebiliyorlar. Kimisi, teröristlerin yüzleri-
ne taktığı maskeyi yüzüne takıyor. Şimdi 
böyle bir şey olabilir mi? O zaman, senin 
bu terör örgütünden ayrı yanın ne? Çün-
kü bunlar da terörü savunuyor. Ondan 
sonra “özgürlükler” diyorlar, ondan sonra 
“demokrasi” diyorlar. Ne demokrasisi, ne 
özgürlüğü? Sizin böyle bir derdiniz yok, 
derdiniz başka. Derdiniz, terör estirmek 
suretiyle bu Meclis’i kilitlemek. Ana muha-
lefeti, diğer muhalefet partileri, bir de tabii 
dışarıda paralel yapı, dördü birleşmişler 
süreci tıkamak istiyorlar. 

Kardeşlerim, 

Bunu aşmanın tek yolu Başkanlık 
Sistemi’dir. Başkanlık Sistemi olduğu 
anda, böyle bir şeyi yapmak mümkün de-
ğil. Başkanlık Sistemi’nin değişik uygu-
lamaları var. Mesela Meksika’da, yasama 
organının başkanı kim biliyor musunuz? 
Başkan. Yani bizdeki Cumhurbaşkanı, ora-
da aynı zamanda yasama organının da ba-
şıdır. Geçenlerde oradaydım, “Çalışmalar 
nasıl diyorum?” diye sordum, “Biz gayet 
halimizden memnunuz, iyi gidiyor” dedi-
ler. Amerika’ya bakıyorsun, orada demok-
rasi mi yok? Dünyada en ileri demokrasi 
nerede? Amerika’da. Ekonomide hakeza 
Amerika deniliyor. Peki, bunlar bu başarı-
yı neyle yakaladılar? Başkanlık Sistemi’yle. 
Çok enteresandır, onlar da Parlamenter 
Demokrasiyle bir yere kadar geldiler, ora-
da patinaj başladı. O nedenle sistemi de-
ğiştirdiler. Başkanlık Sistemi’ne geçtiler ki, 
aradan 30 sene geçti ve bir anda pik yaptı-
lar, yükseldiler.

Değerli kardeşlerim,

Başkanlık Sistemi’nde, iki kameralı veya 
tek kameralı sistemde olabiliyor. Tek ka-
meralı sistemi daha isabetli buluyoruz. 
Yani hem senato, hem millet meclisi olma-
sına gerek yok. Aynen bugünkü gibi olabi-
lir. Parlamento, Başkan’a ne yetki verirse 
ancak onu kullanır. Denetim noktasında 
güçlüdür, iyi hesaba çeker. Bundan niye 
çekiniyorlar, söyleyeyim. Şimdi onlar bili-
yorlar ki, bu millet, asla kendilerine iktidar 
olanağı vermez. Korku bu. 

Çünkü millet, kendi değerlerine sahip çı-
kanları arıyor, kendine hizmetkâr olanları 
arıyor. Millet, sen benim vekilimsin, dola-
sıyla millet olarak bize hizmet edeceksin 
diyor. Kalkıp da milletvekili ol, ondan son-
ra afra tafra yap, olmaz. Daha tevazu sahibi 
olacaksın, daha mütevazı olacaksın. 

Ben, milletin evini, Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı’nı şereflendirdiğiniz için her birini-
ze çok çok teşekkür ediyorum. Mahalleleri-
nizdeki, köylerinizdeki her bir kardeşime 
selamlarımı, saygılarımı, muhabbetlerimi 
iletmenizi rica ediyorum. Sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor, Allah yar ve yardımcı-
mız olsun diyorum.
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Çok değerli esnaf kardeşlerim, 
TESKOMB’un değerli başkan ve yönetici-
leri, değerli arkadaşlarım, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyor, milletin evini, Cumhurbaşkanlığı 
Sarayını şereflendirdiğiniz için her birini-
ze teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızı, 
TESKOMB Başkanımız Sayın Abdülkadir 

Akgül’ü, bu toplantıya iştirak eden tüm 
TESKOMB mensuplarını, esnafımıza, 
sanatkârımıza, milletimize yaptıkları hiz-
metlerden dolayı kutluyorum.

Sözlerimin hemen başında, yarın 23’üncü 
yıldönümünü geride bırakacağımız Hocalı 
katliamında şehit edilen 106’sı kadın, 83’ü 

İç Güvenlik Paketiyle, Sokakları 
Terörize Edenlere Karşı Daha 

Etkin Mücadele Edilecek

TESKOMB Heyetini Kabul | Ankara | 25 Şubat 2015 
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çocuk, 70’den fazlası yaşlı, toplam 613 
Azerbaycan Türk’ü kardeşlerimize Cena-
bı Allah’tan rahmet diliyorum. Bilindiği 
gibi Hocalı Kasabası, esasen Azerbaycan 
toprağı olan ve halen işgal altında bulu-
nan Dağlık Karabağ bölgesinde yer alı-
yor. 1992 yılında kasabalarında katliama 
maruz kalan bu kardeşlerimiz, yakılarak, 
gözleri oyularak, başları kesilerek hun-
harca katledilmişlerdi. 

Şehitlerimizin aziz hatıralarını bu vesiley-
le bir kez daha yâd ediyorum. Başta değer-
li dostum İlham Aliyev olmak üzere, tüm 
Azerbaycanlı dostlarımıza, kardeşlerimize 
başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah bir 
daha Azerbaycanlı kardeşlerimizi ve on-
larla birlikte hiçbir milleti, hiçbir toplumu 
böyle zulümlere, böyle katliamlara maruz 
bırakmasın diyorum.

Esnaf ve Sanatkârlarımız Ahilik 
Geleneğini Yaşatmaya Devam 
Ediyor

Değerli kardeşlerim,

Dünyada ve ülkemizde esnaf ve 
sanatkârlar, ekonominin en önemli ak-
törlerinden biridir. Ama bizim ülkemizde 
esnaf ve sanatkârın çok daha farklı bir 
konumu vardır. Bizde, esnaf ve sanatkâr, 
orta direk dediğimiz toplumun maddi 
ve manevi omurgasını teşkil eden kesimi 
oluşturur. Esnaf ve sanatkârımızın ku-
rumsallaşmasının bizim tarihimizdeki, 
kültürümüzdeki karşılığını biliyorsunuz. 
Nedir? Ahiliktir, Ahi teşkilatıdır. Bugün 

de Ahiliğin terbiyesi, ruhu, adabı, erkânı 
esnaf ve sanatkârlarımız arasında büyük 
ölçüde yaşamaya devam ediyor. Türkiye, 
bugüne kadar pek çok ekonomik ve sosyal 
krizi, dünyadaki benzerlerine göre en az 
tahriple, en sıkıntıyla atlatabildiyse, bunda 
Ahilik kültürünün büyük bir rolü, büyük 
bir payı vardır.

Biz, etkileri hala devam eden küresel eko-
nomik kriz başladığından bu yana, tüm 
uluslararası platformlarda bir görüşü ifa-
de ediyor, bir çağrıyı tekrarlıyoruz. Diyo-
ruz ki, sınırsız kazanma, sınırsız kâr etme. 
Bu hırs devam ettiği müddetçe, dünya bu 
krizlerden kurtulamaz. Batıda yaşanan re-
fah düzeninde, sadece bir kişinin günlük 
tüketimine Afrika’daki bir insanın haftalar 
boyunca tükettikleri ulaşamıyorsa, burada 
bir sorun var demektir. Bir şirketin geliri, 
bir kıtanın geliriyle mukayese ediliyorsa, 
burada bir çarpıklık var demektir. Biz, işte 
bu duruma itiraz ettik, itiraz ediyoruz, bu 
manzaraya sebep olan küresel sistemin, 
sürdürülebilir olmadığını söylüyoruz.

Bakınız, bizim Ahilik geleneğimizde, esnaf 
ve sanatkârımızın ölçüsü, düsturu nedir? 
Sabah gelir besmeleyle dükkânını açar, ak-
şam artık ne kadar kazandıysa onu cebine 
kor ve şükürle kapatır. Sadece kendi kazan-
cını düşünmekle kalmaz, komşusunun sif-
tahını da hesaba katar. Böyle bir anlayışın 
olduğu yerde haksız rekabetmiş, emeğin 
sömürülmesiymiş, hak yenmesiymiş, bü-
tün bunların yaşanması mümkün müdür? 
Dikkatinizi çekiyorum, bunlar kanunla, 
yönetmelikle, yasakla, zorlamayla olacak 
işler değildir. Eğer bu anlayış, sizin benli-
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ğinize kök salmamışsa, her mevzuatın bir 
arka kapısı, her yasağın bir deliği bulunur. 
Biz, sadece ve sadece esnaf kültürümüze, 
Ahilik geleneğimize sıkı sıkıya sahip ola-
rak dahi tüm krizlerle başa çıkabiliriz.

Yusuf Has Hacib, neredeyse bin yıl önce, 
Kutadgu Bilig’de ne diyor biliyor musu-
nuz? “Paranın ayarıyla oynama, halka 
adaletle hükmet, kuvvetlinin zayıfa tahak-
küm etmesine müsaade etme. Haydutları 
ortadan kaldır, yolları açık ve emin tut.”; 
mesele bu. Bugün bize lazım olan da işte 
budur. Paranın ayarıyla oynamayacaksın, 
geldiğimizden beri yaptığımız bu işte. Pa-
ranın ayarıyla oynadılar, ne yaptılar? 1’in 
yanına, 6 tane sıfır koydular. Bu nedir? Pa-
ranın ayarıyla oynamaktır. Biz, ne yaptık? 
Bir gecede bu 6 tane sıfırı attık. Niye? Para-
nın kendisine ayar verelim dedik, o ayarı 
yaptık.

Sizler, esnaf olarak çılgına dönüyordunuz, 
hesap yaparken bile zorlanıyordunuz, he-
sap makineleri bile ihtiyaca cevap vermi-
yordu, öyle mi? Nerelerden nelere geldi. 
Ya 1 kuruşa, 1 liraya tuvalete giderken, 1 
milyona tuvalete gider hale geldik, öyle 
mi? Yani eskiden zengin kime denir de-
nildiğinde, bir adam milyonerse zengindi. 
Ama öyle bir hale geldi ki, milyon tuvalete 
gitme parası oldu. İşte bunları yıktık, artık 
bunlar yok hamdolsun. 12 yıllık Başba-
kanlık döneminde olduğu gibi, bugün de 
Cumhurbaşkanı olarak, bu değerlere sıkı 
sıkıya bağlıyım. Sizlerin de aynı şekilde, 
bu değerlere olan bağlılığınızdan şüphe 
duymuyorum.

1 Milyon 17 Bin Esnaf 40 Milyar 
Lira Kredi Kullandı

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin geçtiğimiz 12 yılda yaşa-
dığı büyük dönüşümü, en iyi esnaf ve 
sanatkârlarımızın takdir edebileceğine 
inanıyorum. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, 
TESKOMB’un faaliyetlerinin rakamlara 
dökülmüş hali bile, bu gelişmeyi tüm açık-
lığıyla göstermeye yeterlidir; kolay değil. 
Şimdi sizler, bu ülkede 1 milyon 40 bin es-
nafsınız. 1 milyon 40 bin esnaf, 5 milyon 
aile demek. Şimdi bir de bunun nesi var? 
Yansıması var. Nedir o yansıma? Müşteri. 
Mahalle, sokak, her şey sizin elinizde.

Bakın, 2002 yılında esnafımız, 
sanatkârımız yüzde kaçla kredi kullana-
biliyordu? Yüzde 47’yle. Bugün bu oran 
kaç? Yüzde 4-5. Peki, kredi limiti neydi? 
5 bin. Peki, bugün ne kadar? 150 bin lira. 
Bakınız nereden nereye. Bir yıl içinde bu 
imkândan kaç kişi yararlanabiliyordu? 63 
bin kişi. Peki, bugün kaç kişi yararlanabili-
yor? 308 bin kişi. Yani ortalama 1’e 5 artış 
söz konusu. Faal kooperatif sayısı neydi? 
402. Bugün ne? 930. 12 yılda kaç esnaf, 
sanatkârımız bu imkândan yararlanmış? 
1 milyon 17 bin kişi bundan istifade etmiş.

Değerli kardeşlerim,

Bu 1 milyon 17 bin kişi ne kadar kredi 
kullanmış? 40 milyar lira. Bu kredilerle 
esnafımız, sanatkârımız kendine yeni iş 
kurmuş, mevcut işini büyütmüş, mal al-
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mış, malzeme almış, eleman çalıştırmış. 
Yani milli ekonomiye katkı sağlamış. Hem 
kendisi kazanmış, hem ülkeye, hem mille-
te kazandırmış.

2015 yılı içinde bütçeye 750 milyon liralık 
bir sübvansiyon rakamı konuldu. Bu süb-
vansiyonla esnaf ve sanatkârımız 16 mil-
yon lira civarında bir kredi kullanabilecek. 
Biliyorsunuz, bizim 2023 hedeflerimiz var. 
Buna göre Türkiye’yi önümüzdeki 8 yılda 
2-3 kat daha büyütmemiz lazım. Esnafı-
mız, sanatkârımız güçlü olacak ki hedefi-
mize ulaşabilelim. 

Bakınız, İstanbul Ticaret Odası’nın hazır-
ladığı 500 büyük sanayi kuruluşu arasın-
da tam 8 tane kooperatifimiz var. Bu tablo 
bize, esnaf ve sanatkârlarımız kendi ara-
larında sağlam bir birlik oluşturduğunda, 
karşısında durabilecek hiçbir gücün ol-
madığını gösteriyor. Türkiye’nin 2023 he-
defleri için tüm kurumlarıyla, tüm kesim-
leriyle birlik içinde, uyum içinde hareket 
etmesi gerekiyor.

Merkez Bankası Faiz Konusunda 
Yanlış Yapıyor

Dün, Merkez Bankası, lütfetti, politika fa-
izinde ve faiz koridorunda çeyrek puan-
lık bir indirim yaptı. Yıl boyunca yapılan 
indirimlerin hepsini topluyorsunuz, 2,5 
puan ediyor. Hâlbuki geçtiğimiz yıl Ocak 
ayında, bir kalemde 5,5 puanlık artış ya-
pılmıştı. Hala ocak ayındaki artışın yarı-
sı kadar dahi indirim yapılmış değil. Faiz 
artırımına konu bu şartlar ortadan kalktı, 
ama artan faiz hala yerinde duruyor; böy-

le şey olur mu? Bizim Merkez Bankası’nın 
bağımsızlığına bir sözümüz yok, ayrı bir 
konu. Ama nereye kadar yok, ülkenin ve 
milletin menfaatlerini koruduğu yere ka-
dar yok. Bu konuda bir yanlış gördüğü-
müz, eksik gördüğümüz zaman sözümüzü 
söylemekten asla çekinmeyiz. 

Burada bir kez daha ifade ediyorum: Bize 
karşı bir bağımsızlık mücadelesi veriyor-
sun da, başka bir yerlere karşı bağımlı-
lığın mı var? Merkez Bankası faiz konu-
sunda yanlış yapıyor. Mevcut faiz oranları 
Türkiye’nin ekonomideki gerçeğine uygun 
değildir. Güya riskleri azaltmak için uygu-
ladıkları faiz politikasının kendisi bir risk 
haline dönüşmüştür, bunu bilmeleri lazım. 
Esnafımızın, sanatkârımızın, üreticimizin, 
çalışanımızın hakkını korumak; benim en 
başta gelen görevimdir. Bu konudaki ısra-
rımın sebebi de budur; milletin hakkını, 
hukukunu korumaktır. Bu konunun takip-
çisi olmaya, ikazlarımızı yapmaya devam 
edeceğiz.

Değerli kardeşlerim,

Eğer, bu kredilerdeki faiz oranı ne kadar 
düşerse; yatırımlar o denli artacaktır, is-
tihdam o denli artacaktır, üretim o denli 
artacaktır. Rekabet noktasında benim ya-
tırımcım, girişimcim güçlenecektir. Bunu, 
bizim yapma mecburiyetimiz var. Ekono-
minin büyümesi için, refahın yükselmesi 
için, bir ülkede istikrarın, huzurun olması 
gerekiyor. Biz, bugüne iki kavramla geldik; 
istikrar ve güven kavramlarıyla geldik. Gü-
ven olmazsa, istikrar olmaz. Biz, güveni 
sağladık. O zaman sen de istikrar için Mer-
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kez Bankası olarak, üzerine düşen görevi 
yapmak zorundasın. 

Bağımsızlık zırhına sığınmak suretiyle 
bize karşı tavır takınma, o zaman biz soru 
işaretlerini koyarız. Acaba bir yerler mi, 
bunları nüfuz altına alıyor diye düşünü-
rüz? Bakınınız, bu kadar açık konuşuyo-
rum. Bir dönem, Türkiye’de istikrar ve 
güven ortamı, darbeyle, muhtırayla, bildi-
riyle tehdit edilirdi. Bu dönem kapanın-
ca, yeni yollar, yeni yöntemler buldular. 
“Merkez Bankası’nın başındaki kişi iyidir, 
hoştur” sözleri söyleniyor. Ben iyiliğe, hoş-
luğa, yaptıklarıyla bakarım, kendi fiziğiyle 
bakmam. 

Kürsüleri Terörize Etmeye 
Başladılar

2007 yılında, suni bir cumhurbaşkanlığı 
krizi çıkartmak istediler, hatırlayın, ol-
madı. Sonra kurucusu olduğum partiyi 
kapatma davasıyla aynı amaca ulaşmaya 
çalıştılar. O da olmayınca terörden medet 
umdular. Önce bölücü terörü devreye sok-
tular. Çözüm Süreciyle mesele başka bir 
yöne doğru evrilince, bu defa bu sokaklara 
terörize etmeye çalıştılar. Bunun bedelini 
sizler çok ağır ödediniz, kepenkler indiril-
di, dükkânlar ateşe verildi, öyle mi? Araç-
lar yakıldı, yıkıldı, bütün bunları yaşadı-
nız, yaşadık. Önce Gezi olaylarıyla, daha 
sonra 6-8 Ekim hadiseleriyle bunu amaçla-
dılar, yine olmadı. Çıkıyor siyasi parti baş-
kanları, eşbaşkanları, “Dökülün sokağa” 
diyor ve bunu bir demokratik hak gibi de 

takdim ediyor. Böyle bir demokratik hak 
yok, demokratik hak kürsüdedir. 

Ama şimdi bakıyoruz ki, kürsüleri de terö-
rize etmeye başladılar, çok çirkin bir şey. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çatısı al-
tında; Sayın Başkanvekilinin önündeki çan 
kırılıyorsa, kürsüdeki konuşmacıyı bayan 
milletvekilleri gelip onları taciz ediyorsa, 
başkaları suratlarını maskeyle örtüyorsa, 
terör artık Parlamento’ya girmiş demek-
tir. Bir bayan Meclis Başkanvekiline karşı, 
milletvekillerinin ağzından çıkan lafları 
kulakları duymuyor. Bir taraftan kadına 
taciz konuşuluyor, kadına şiddet konuşu-
luyor, öbür taraftan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde Başkanvekili olan bir bayana, 
kürsüde her türlü ağıza alınmayacak haka-
retler yapılıyor. Bu davranışı lanetliyorum. 
Bu davranışlar, demokratik Parlamenter 
Sistem içerisinde milletvekillerine yakışa-
cak üslup değildir. 

Milletvekilinin görevi yasa çıkartmaktır. 
Milletvekilinin görevi, yasal zeminde engel 
olmaktır. Bunun yolu, yöntemi bellidir. En-
gel olamıyorsan, kabul edeceksin. Çünkü 
oradaki milletvekilleri, bu milletin vekil-
leri olarak oradadır. Millet size, elinize ne 
varsa alın, gereğini yapın diye oraya gön-
dermedi. Meclis’teki manzaraya baktığınız-
da sanırsınız ki, bu değişiklikle molotof ser-
best bırakılıyor; böyle şey olur mu? Hâlbuki 
tam tersi. Bu Yasa, milletimizin tamamını, 
bilhassa da esnaf ve sanatkârlarımızı bizar 
eden, mağduriyetlerine yol açan olaylar kar-
şısında, daha etkili tedbirler alınmasını sağ-
layacak bir düzenlemedir.
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Kardeşlerim,

Aslına bakarsanız bunlar, ne dediklerini, 
ne istediklerini de bilmiyorlar. Hangi esna-
fımız, molotof kokteyliyle, havai fişekler-
le taciz edilmeyi kabul edebilir, mümkün 
mü? Demir bilyeler ve sapanların kullanıl-
masını kabul edebilir mi? Döner bıçakla-
rıyla, aklınıza ne gelirse, bunlarla beraber 
serbestçe dolaşmak kabul edebilir mi? 
Maske; niye maske takıyorsun? Eğer sen, 
terörist değilsen yüzün açık dolaş, niye 
maskeyle dolaşıyorsun? Erkeğim diyor, ne 
erkeği ya? Erkek pantolonla dolaşır, sen 
niye etekle dolaşıyorsun? Maalesef bunlar-
la dolaşıyorlar ve güya kendilerini gizliyor-
lar; böyle bir şey olabilir mi? 

Dürüst olun dürüst. Terörist her yola baş-
vuruyor. Bu durum karşısında devletin 
yöneticisi konumunda olan hükümet ne 
yapacaktır? Bu konuda tedbir alacaktır. O 
tedbir de kanunla alınır. Bu kanun nerede 
çıkacak? Yasama organında. Yasama orga-
nı neresi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. 
Ondan sonra da o yasalar uygulanacak. 
Polisin ve jandarmanın elinin güçlenmesi 
lazım. Bu kanun hazırlanırken, Avrupa 
ve Batılı ülkelerdeki benzerleri kanun-
lar incelenmiştir. Rahatsızlığın sebebi 
nedir? Bundan sonra, toplumu terörize 
edemeyeceklerini düşünerek rahatsız 
oluyorlar.

Er veya geç, milletimizin Parlamento’ya 
gönderdiği milletvekilleri, bu düzenle-
meyi yaparak bize gönderecektir. İç Gü-
venlik Paketinin kabul edilmesiyle, so-
kakları terörize etmek isteyenlerle çok 

daha etkili şekilde mücadele edileceğini 
de göreceksiniz. 

Musul Başkonsolosluğumuz basıldığında, 
aylarca, Hükümetin başının etini yediler. 
Ne dediler? “Konsolosluğu niye zamanın-
da boşaltmadınız” dediler. Süleyman Şah 
Türbesi’ni, bölgedeki çatışmalar sebebiyle, 
nakli kuburla daha güvenli bir yere taşıyo-
ruz. Bu defa da “Niye böyle yaptınız, niye 
topraklarımızı bıraktınız da kaçtınız” diye 
ortalığı ayağa kaldırıyorlar.

Değerli arkadaşlar,

Bizim her iki hadisede de tek önceliğimiz; 
tek bir vatandaşımızın, tek bir askerimizin 
burnu dahi kanamadan meseleyi çözmek 
olmuştur. Hamdolsun ne Musul mesele-
sinde, ne Süleyman Şah’ta oradaki kardeş-
lerimize, onların ailelerine, milletimize 
mahcup olmadık. 

Aylarca biz, bu operasyon üzerinde çalış-
tık. Bizim, şu anda Suriye toprakları içeri-
sinde kaybedilmiş 1 metrekare toprağımız 
yoktur. Şu anda Eşme köyünde yapılmakta 
olan düzenleme, daha önceki yerle muka-
yese edilmeyecek noktada güvenli olan 
bir yerdir. Çünkü burada, sırtını tamamen 
Türkiye’ye dayayan bir düzenleme var. 
Hemen taburlarımızın, bölüklerimizin 
arkasında. 

Birileri rahatsız oluyormuş. Rahatsız olan-
ların kim olduğuna bakacaksınız. Ana mu-
halefet bundan rahatsız olduysa, doğru 
yoldayız demektir. Öbürü rahatsız olduy-
sa, doğru yoldayız demektir. Ne diyorlar? 
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YPG’yle, PYD’yle işbirliği yapıldı. Biz, bu 
tür terör örgütleriyle işbirliği yapacak ka-
dar düşmedik, alçalmadık. Bunların sır-
tında tabii yumurta küfesi yok, bunlar 
rahatlar. 

İşte görüyorsunuz, Genelkurmay Başkanı-
mıza muhalefet partilerinden bir tanesinin 
başkanının söylediği ifadeler yenilir, yutu-
lur cinsten değil. Genelkurmay Başkanı-
mıza “Sen okuldan mı kaçtın” diyor; şuna 
bak. Senin bu ülkede, vatan, millet, bayrak 
diye bir derdin var mı? Bugüne kadar va-
tan, millet, bayrak adına ne yaptın, şunu 
bir söylesene. Bu ülkede, Başbakan Yar-
dımcılığı yaptığın zaman ne yaptın, onu da 
söyle, bunları bir bilelim. Ama hakaret etti-
ğin Genelkurmay Başkanı, dağlarda bütün 
teröristlerle mücadele veriyor. Bunlara bir 
saygın olması lazım. Lafa geldiği zaman 
milliyetçilikten taviz vermeyeceksin, mil-
liyetçiliği başka kimseye bırakmayacaksın, 
burada milletin askerine hakaret edecek-
sin, saygısızlık yapacaksın; böyle bir şey 
olamaz.

Ekonominin Büyümesi İçin 
İstikrara İhtiyaç Var

Değerli arkadaşlar,

Nerede durduğumuzu çok iyi bilmemiz 
lazım. Bizim bu tür meselelerde, hep bir-
likte el ele vermemiz lazım, omuz omuza 
olmamız lazım. Askeriyle, siyasetçisiyle, 
STK’larıyla hep birlikte el ele vermemiz la-
zım ki, bu bize düşmanlık yapanlara karşı 
muzaffer olalım. 

Parlamento’daki düzenlemeyle, demokra-
tik hakların kullanımıyla ilgili herhangi 
bir sınırlama gelmiyor, bunu bilmenizi 
isterim. Yani birçok yalan, yanlış her şey 
söyleniyor; sınırlama, insan haklarının ih-
laline kapı açacak herhangi bir hüküm ke-
sinlikle yok. Tam tersine bu paketin için-
de, bilhassa halkımızın güvenliği, nüfus 
hizmetlerine varıncaya kadar bürokrasiyi 
azaltan, insanımıza kolaylıklar sağlayacak 
pek çok yenilikler var. 

Bir gerçeği daha özellikle burada vurgula-
mam lazım, o da şudur: Ekonominin bü-
yümesi için, refahın yükselmesi için, bir 
ülkede istikrarın, huzurun olması gereki-
yor. Ben bu konuda da özellikle siz değerli 
esnaf kardeşlerimin bütün hassasiyetinizi 
ortaya koyacağınıza inanıyorum.

Ben bu düşüncelerle, bir kez daha milletin 
evine, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na hoşgel-
diniz diyorum. Teşriflerinizden dolayı her 
birinize teşekkür ediyorum, çalışmaları-
nızda başarılar diliyorum. Sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Allah yar ve yar-
dımcımız olsun.
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Değerli Valilerimiz, çok değerli arkadaşla-
rım, değerli hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na, milletin evi-
ne, hoşgeldiniz. Valiler Toplantısı’nın ül-
kemiz, milletimiz, şehirlerimiz için hayırlı 
neticelere vesile olmasını temenni ediyo-
rum. Ankara’da gerçekleştirdiğiniz istişa-

relerin hem sizler, hem vatandaşlarımız, 
hem de şehirlerimiz için hayırlı olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum.

Değerli arkadaşlar,

Valilerimizin, kendi şehirlerindeki resmi 
ve sivil tüm kuruluşlar arasında sağlaya-
cakları koordinasyon, temin edecekleri 

Her Valimiz, Kendi Şehrinin 
Hazreti Ömer’i Olmalıdır

Valiler Toplantısı | Ankara | 27 Şubat 2015
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uyum çok önemlidir. Aynı şekilde 81 vila-
yetimizde görev yapan valilerimizin, hem 
devlet politikaları, hem de hizmet standar-
dı açısından koordinasyon ve uyum içinde 
hareket etmelerini önemli görüyorum.

Devlet aygıtı, elbette, her biri kendi görev 
alanında müstakil olarak çalışan, ama di-
ğer unsurlarla da ahenk içinde hareket et-
mek mecburiyetinde olan bir mekanizma-
dır. Bu sistemin bir de ruhu vardır. O ruh 
nedir? O ruh, millete hizmet aşkıdır. Siz, 
milletle aranıza mesafe koyarsanız, mille-
te tepeden bakarsanız, milletin derdine, 
sıkıntısına, talebine kulaklarınızı kapa-
tırsanız, asla başarılı bir kamu görevlisi 
olamazsınız. Bu biz siyasetçiler için de, 
şimdi tabii artık siyasetten biraz kopuk 
gibi olsak da, aynen geçerlidir. Sadece 
rutin işleri yürüterek, sadece merkezden 
gelen emirleri yerine getirerek milletin 
gönlüne giremezsiniz.

Milletin İçinde Olmayan Milletin 
Derdini Bilmez

Değerli Vali arkadaşlarım,

Sizler için hizmet gerektir, ama yeterli de-
ğildir. Peki, yeterli olan nedir? Yeterli olan, 
milletin gönlüne girebilmektir. Eğer mille-
tin gönlüne girebiliyorsanız, o zaman ge-
reği de, yeterli oluşu da yerine gelmiş de-
mektir. Bunun için gece-gündüz demeden, 
kar-kış demeden her fırsatta, her vesileyle 
milletin içinde olmalısınız. Ama sadece siz 
değil ha, eşlerinizle beraber. Çünkü bazı va-

lilerimiz bakıyorum, eşlerini ya Ankara’ya 
bırakıyor, ya İstanbul’a bırakıyor. Kusura 
bakmayın, böyle valilik olmaz; bunu bura-
da tekraren söylemek zorundayım. Çünkü 
halk valisini eşiyle beraber görmek ister, 
bunu özellikle hatırlatmak istiyorum.

Eğer bulunduğunuz şehirde, mahalle kah-
vesinde oturup, oradaki insanlarla çay içip 
sohbet etmemişseniz, özellikle hanım vali-
lerimiz de evlerde bunu aynen yerine geti-
rememişse, o zaman bu işte bir sıkıntı var 
demektir. Köy meydanındaki elektrik dire-
ğinin dibinde çömelmiş ihtiyar amcanın 
yanına varıp kendisiyle iki kelam etme-
mişseniz, tarlada çalışan rençperle konu-
şurken paçanıza toz-çamur bulaşmadıysa, 
fabrikada çalışan işçiyle muhabbet eder-
ken ayakkabınıza yağ sıçramadıysa, şehrin 
arka sokaklarında maç yapan çocukların 
topuyla bir şut da siz çekmediyseniz, dört 
duvar arasında çile dolduran hastanın ya-
nındaki sandalyede oturup hatırını sor-
muşluğunuz yoksa, yoksul evinde kendi 
getirdiğiniz erzakla hazırlanan ikramdan 
yemişliğiniz olmadıysa, esnafla yarenli-
ğiniz, muhtarla dostluğunuz, öğrenciyle 
şakalaşmanız vaki değilse, sedirin üzeri-
ne şöyle ayağınızı kıvırıp kurulmuşluğu-
nuz, sobanın üzerinde kaynayan çaydan 
yudumlamışlığınız, yer sofrasında bağdaş 
kurup oturmuşluğunuz yoksa; burada bir 
yanlışlık var demektir. 

Milletin içinde olmayan, milletin derdini 
bilmez; milletin içinde olacağız. Bu millet, 
bizim ailemiz ya, bunun içinde olacağız. 
Raporlar, rakamlar, istatistikler, brifingler, 
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elbette bunlar kendi içimizde önemli. Ama 
bunların hiçbiri, insanlarla bizzat sokakta, 
iş yerlerinde, evlerinde yaptığınız sohbet-
lerin, gözlemlerin, tespitlerin sahiciliğini, 
derinliğini size sunamaz. Her Valimiz, ken-
di şehrinin Hazreti Ömer’i olmalıdır. Dev-
letin soğuk yüzünü, demir yumruğunu 
değil; sıcak elini, gülen yüzünü, şefkatli 
kollarını temsil etmelisiniz. “Göz görme-
yince gönül katlanır” diye bir söz vardır. 
Bizzat yerinde görmediğiniz meselelere, 
kağıt üzerinde ne kadar biliyor oluyorsa-
nız olun, tam manasıyla vakıf olamazsı-
nız. Bunun için, milletle irtibatınızı asla 
koparmamalısınız.

Ben 40 yılı bulan siyasi hayatımda, 20 yılı 
bulan kamu yöneticiliğimde, ne öğren-
diysem milletimden öğrendim. Millet iyi 
bir öğretmendir, iyi bir eğitmendir. Bu sü-
reçteki tüm başarımı da, milletimle olan 
irtibatımı sıkı tutmama borçluyum. Biz, 
sürekli olarak ne diyoruz? “‘İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın.” Evet, siz, insanı ihmal etti-
ğinizde, devleti zaten ayakta tutamazsınız. 
İnsanın olmadığı yerde devlet olur mu? 
Bizim milletimizin devletine olan saygısı, 
bağlılığı, sadakati, ihtiyacı olduğunda dev-
letinin onun yanında olacağını bilmesin-
den kaynaklanır. Bir milletin içine tefrika 
niye girer biliyor musunuz? Devlet vatan-
daşını ihmal ettiği için girer. Sizin vatan-
daşın hayatında, gönlünde, umutlarında 
bıraktığınız boşluğu gelir birileri doldurur. 
İşte o zaman devlet aygıtı ne yazık ki tekle-
meye başlar.

Devleti Temsil Etmek, Asıl 
Milletin Gönlünü Kazanmakla 
Olur

Tarihteki büyük liderler, halkla devlet 
arasındaki mesafeyi kapatma başarısını 
göstermiş olanlardır. Her valimiz, benim 
vekilimdir ve o ilin lideridir. Devleti temsil 
etmek, sadece onun yetkilerini kullanmak-
la olmaz. Devleti temsil etmek, asıl mille-
tin gönlünü kazanmakla olur. Başarınız, 
o şehirde bıraktığınız hoş seda ile ölçülür. 
Vatandaşlarımızın ah bir zamanlar bizim 
bir valimiz vardı; burada neler yaptı, geldi 
evimde beraber çayımızı içti, geldi evimde 
beraber şöyle yer sofrasında yemeğimizi 
yedi, geldi evimizde otlu peynirimizi yedi 
demesi lazım. Eğer bunu diyorsa vatandaş, 
işte o zaman notunuz 10 üzerinden 10’dur, 
o not çok önemli. 

Valilik, standart bir memur anlayışıyla yü-
rütülebilecek bir görev değildir. Yaptığınız 
hizmetler ve kazandığınız gönüller, sizi 
hayatınız boyunca takip etmeli. Bulundu-
ğumuz makamlar mazeret değil, icraat ma-
kamıdır. Mevzuat, maharete mani değildir. 
İstidat, imkânı aşar. Bunu başarabilen tüm 
valilerimizi ben kutluyorum, tebrik ediyo-
rum. Bunu temin edememiş olan valileri-
mizin de, şöyle şapkayı önlerine koyup bir 
düşünmeleri lazım; nerede eksik yaptım, 
nerede hata yaptım, bunu görmeleri ve sü-
ratle bunun telafisi yoluna gitmeleri lazım. 
Ben buradaki her arkadaşımın bu anlayış-
la hizmet ettiğine inanıyor, kendilerinden 
de bunu doğrusu bekliyorum.
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Suriyeli Misafirlerimize, Ensar 
Anlayışıyla Yardıma Devam 
Edeceğiz

Değerli arkadaşlar,

Ülkemiz içeride ve dışarıda çok hayati 
sınamalardan geçiyor, çok kritik dönem-
ler yaşıyoruz. Yakın çevremizde bölgesel 
ve küresel konjonktürden kaynaklanan 
çok büyük çatışmalar, çok büyük krizler 
var. Yukarıda Ukrayna’dan başlayın, do-
ğuya Gürcistan ve Ermenistan’a doğru 
devam edin, oradan aşağıya İran’a inin, 
devam edin Irak ve Suriye’ye gelin, güney-
de Kıbrıs’a, batıda Yunanistan’a kadar bu 
çemberi şöyle bir sürdürün. Gördüğünüz 
gibi tüm çevremiz istikrarsızlık içinde. 
Hele Suriye’de yaşananlar, tam bir insanlık 
dramı. 350 bin insanın hayatını kaybettiği, 
5 milyon insanın diğer ülkelere sığındığı 
bir yerde, uluslararası toplum hala ciddi 
bir şey yapmadan sadece lafla, sözle hadi-
seye seyirci kalmaya devam ediyor. 

Düşünebiliyor musunuz, 350 bin insanı 
öldüren bir katile, bir zalime, bu topraklar-
dan güya siyaset yaptığını söyleyen birile-
ri ziyarete gidebiliyor. Bu hakikaten bizi, 
içeride ciddi manada muhasebeye sevk 
etmesi gereken bir konudur. Hele şükür, 
dün, Fransa Devlet Başkanı Hollande’ın, 
kendi ülkesinden bazı milletvekillerinin 
Suriye’ye gitmesi veya gidecek olmasından 
dolayı yaptığı açıklama gönüllere su serpti. 
Yani “Böyle bir katile, nasıl olur da Fransa 
gibi bir ülkenin milletvekilleri ziyarete gi-
der” diye. 

Biz, ülkemize sığınan Suriyeli kardeşleri-
mize en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya 
çalışıyoruz. İşte Birleşmiş Milletler’de, 
çıktı hanımefendi bir konuşma yaptı, “Şu 
anda, dünyada en çok mültecinin oldu-
ğu ülke Türkiye” diye.  Gelişmiş ülkeler, 
Türkiye’ye yönelik, “Bize ne düşer, biz de 
şu kadar destek verelim” diye bir şey de-
miyorlar. Ama onlar yapsa da, yapmasa da 
Suriyeli kardeşlerimize desteğimiz devam 
edeceğiz. Pek çok ilimize, ilçemize, hatta 
köyümüze kadar yayılmış olan bu misafir-
lerimize, ensar anlayışıyla yardıma devam 
edeceğiz, onlara sahip çıkmaya devam ede-
ceğiz. Bu konuda hiçbir aksaklığın, hiçbir 
nahoş durumun yaşanmaması konusunda 
her birinizden özel önem, özel hassasiyet 
bekliyorum.

Sıkıntılar olabilir, doğrudur, bunlar gel-
mediği zaman sıkıntılar olmuyor muydu? 
Yine aynı sıkıntılar, benzer sıkıntılar olu-
yordu. Ama unutmayalım ki, dara düşmüş 
ve dara düşmenin ötesinde, bombaların 
altında kalan bu insanlara, bu millet, böy-
le kucağını açmak suretiyle, hem insani, 
hem vicdani, hem de İslami bir görevi ye-
rine getirmiştir.

DAEŞ, Proje Ürünüdür

Suriye içinde örgütlenen ve 120 ülkeyle 
birlikte bizim de desteklediğimiz muha-
lefet tam netice almaya yaklaşırken, bir 
anda DAEŞ diye bir örgüt icat edildi, işler 
tepe taklak oldu. Irak’ta bir önceki hükü-
metin yanlışları sebebiyle yaşanan derin 
kırılmaları fırsat bilen örgüt, burada da 
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süratle etkin hale geldi. Aslında ortada ta-
nımlanabilen tabanı, tanımlanabilen hiye-
rarşisi, tanımlanabilen hedefi olmayan bir 
yapı var. Bölgenin kendi içinde ve küresel 
düzeyde pek çok hesap, bu çatı altında, bu 
isim altında görülmeye çalışılıyor. Bu ör-
gütün bir proje ürünü olduğunu anlamak 
için öyle çok derin siyasi analize filan ih-
tiyaç yok, her şey ortada. Musul’da kütüp-
hane yakan, camileri yakan-yıkan, aynı 
şekilde türbeleri yakan-yıkan bu örgütle; 
ülkemizde okulları yakan örgüt arasında 
aslında hiçbir fark yok. Onlar da yeri gel-
diğinde camileri de yakıp yıkıyorlar, hiç-
bir fark yok. Okulları aynı şekilde yakıp 
yıkıyorlar.

Durumun vahametini anlatmak için sade-
ce şu örneğin bile yeterli olduğunu sanıyo-
rum. Bakın ülkemizin, uzunluğu 911 kilo-
metre olan Suriye sınırı 510 kilometresi 
bir örgütün, 210 kilometresi bir başka ör-
gütün kontrolü altında. Irak’ta ise, sınırla-
rımızın bulunduğu Kuzey Irak Yönetimi ile 
Merkezi Hükümet arasında ciddi sorunlar 
var. Böyle bir ortamda Türkiye, bir yan-
dan kendi vatandaşlarının güvenliğini 
sağlamaya, diğer yandan bu ülkelerdeki 
kardeşlerinin sıkıntılarına çare olmaya 
çalışıyor. 

Daha da üzüntü verici olanı; böyle bir or-
tamda dahi, ülke içindeki siyasi partilerin 
birlik-beraberlik içinde hareket edemiyor 
olmasıdır. İşte son olarak Süleyman Şah 
Türbesinin nakli konusundaki tartışmala-
rı hep birlikte gördük, hep birlikte yaşadık. 
Dün, Türkiye’nin, Suriye’de maceraya so-

kulmaması gerektiğini haykıranlar, bugün 
hilaf-ı hakikat olduğun bile bile ricattan, 
toprak kaybetmekten söz ediyor. Üstelik 
bu konuda sadece Hükümeti, sadece ikti-
dar partisini eleştirmekle kalmıyor. Şah-
sımı, Genelkurmay Başkanımızı, komu-
tanlarımızı, onların nezdinde tüm silahlı 
kuvvetlerimizi hedef alıyorlar. Halbuki, 
gayet başarılı bir operasyon yapılmıştır. 
Orada bizim 1 metrekare toprağımız kay-
bolmamıştır, tam aksi olmuştur, tam aksi 
olmuştur. Şu anda, belki de dünyanın en 
netameli, en sıkıntılı olan bölgesine girildi, 
oradaki askerlerimiz ve manevi emanet-
lerimiz alındı, ülkemiz sınırına yakın bir 
yere nakledildi. Ben Hükümetimizi ve kah-
raman Silahlı Kuvvetleri’mizi bir kez daha 
tebrik ediyorum.

Yeri daha önce, çeşitli sebeplerle iki defa 
değişmiş bir türbeyi, üçüncü defa taşımış 
olmayı, vatanı satmak olarak nitelendiren-
ler, açık söylüyorum; vatan kavramının ne 
olduğunu bilmeyenlerdir. Vatanı satmak 
nasıl olur biliyor musunuz? Vatanı sat-
mak, ortadaki açık gerçeğe, somut bilgile-
re rağmen kahraman askerlerimizi orada 
tehlikeye atmakla olur. Vatanı satmak, 
kendi dirayetsizliğiniz, kendi iş bilmezli-
ğiniz yüzünden ülkeyi kriz üzerine krize 
sokmakla olur. Vatan satmak, bu toprak-
larda bin yıllık ortak geçmişi olan insan-
ların birliğini, beraberliğini, kardeşliğini 
sağlayamayarak, ülkenin maddi-manevi 
kayıplara uğramasına göz yummakla olur. 
Vatanı satmak, yüksek faizle, yüksek enf-
lasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve mille-
tin kaynaklarını heba etmekle olur. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

102

Refahı 12 Yılda 3 Kat Büyütmek 
Vatana En Büyük Hizmettir

Türkiye’yi hemen yanı başımızdaki kaos 
ortamına sokmak isteyenlere engel olmak 
için stratejik bir hamle yapmak, vatana 
hizmet demektir. Çözüm süreciyle, ülke-
nin kanayan yarasına, milletin dağlanan 
yüreğine merhem olmaya çalışmak vata-
na hizmet demektir. Ekonomiyi ve onun-
la birlikte refahı 12 yılda 3 kat büyütmek, 
ülkeyi tarihinde görülmemiş yatırımlarla 
buluşturmak, vatana hizmet demektir. İşte 
sene 1980-1982, kişi başı milli gelir 1567 
dolar, şu anda hamdolsun 11 bin dolar. 
Nerelerden nerelere geldik. Yeterli mi? De-
ğil, daha fazla olması lazım. Enflasyonu ve 
faizi düşürerek, lobilere aktarılan kaynağı 
ülkeye ve millete hizmet için yatırıma dö-
nüştürmek, vatana hizmet etmektir. Biz 
de, Hükümetimiz de bugüne kadar vatana 
hizmet etmenin çabası içinde olduk. Sizler, 
valisi olduğunuz şehirlerin 12 yıl önceki 
durumu ile bugünkü durumunu sürekli 
olarak kıyaslamak ve bunu iyi bilmek du-
rumundasınız. Yapılanlar ortada. 

Bizi vatanı satmakla itham edenlerin, bu 
ülkeye ve bu millete verdikleri zararı an-
latmaya kalksam, sokağa çıkacak yüzleri 
kalmaz. Bunları iyi tanırım. Gerçi bu, on-
lar için alışıla geldik bir şey. Türkiye’ye ve 
milletimize hiçbir katkıları olmadığı gibi, 
başında bulundukları partilere de hiçbir 
faydaları dokunmadı. Her seçimde yenildi-
ler. Ama sanki gökten yağmur yağıyormuş 
gibi, Yarabbi şükür deyip yollarına devam 

ettiler. Biz vatan sevgimizi, millet sevgi-
mizi yaptığımız hizmetlerle sayısız defa 
ispatladık. 

Süleyman Şah meselesinin ne olduğunu 
herkes gayet iyi biliyor. Türkiye, ne her-
hangi bir hakkından vazgeçmiştir, ne de 
kendisine ait bir karış toprağı terk etmiştir. 
Tamamen kendi stratejimiz, kendi planla-
mamız, kendi icramız olan bir operasyonla 
türbenin yerini değiştirdik. Bu operasyon, 
öyle 1 günlük, 2 günlük, 1 hafta, 1 aylık bir 
çalışmanın neticesi değil, aylardır üzerin-
de çalıştığımız bir süreçtir. 

7 Haziran Seçimlerinde Sandığı 
Provoke Etmek İsteyenlere Karşı 
Dikkatli Olun

Değerli Kardeşlerim;

7 Haziran seçimleri, Türkiye için birçok 
bakımdan önemlidir. Bu seçimlerin huzur 
içinde, güven içinde, demokrasiye yakışır 
bir ortamda geçmesi için siz değerli vali-
lerimize önemli görevler düşüyor. Seçim 
ortamını zehirlemeye yönelik birtakım 
gayretler şimdiden başladı. Sandıktan 
umudunu kesenlerin, sandığı provoke ede-
rek kendilerine bir inisiyatif alanı oluştur-
ma çabalarına karşı, özellikle sizler dikkat-
li davranmalısınız.

Değerli kardeşlerim,

Sandık namustur, oy namustur. Orada 
oy kullanan her vatandaşımızın tercihini 
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kendi iradesiyle yapması, sandıktan da o 
iradenin çıkması, demokrasinin olmazsa 
olmazıdır. Bu namus da, öncelikle sizlere 
emanettir. Milletin namusu olarak kabul 
ettiği sandığa sahip çıkamayan yönetici, 
şehrine de sahip çıkamaz, ülkesine de sa-
hip çıkamaz. Seçim ve sandık güvenliği ko-
nusunda en küçük bir zafiyetin yaşanma-
sına asla izin verilmemeli. Bu konuda her 
birinizin azami dikkati, gayreti, titizliği 
göstereceğine inanıyorum.

Tabii, 7 Haziran seçimlerinin sonuçları da 
ülkemizdeki yönetim sisteminin geleceği 
bakımından kritik öneme sahip. Seçim so-
nuçlarına göre, Yeni Anayasa ve Başkanlık 
Sistemi gündemimize gelecek. Başkanlık 
Sistemi, bir yönüyle de, yerel yönetimlerin 
daha da güçlendiği, daha da etkin hale gel-
diği bir sistemdir. Bu sistemde, başkanlı-
ğın merkezdeki gücü bir yandan Meclis’le, 
diğer yandan yerel yönetimlerin sahadaki 
gücüyle dengelenir. Dolayısıyla bu siste-
me geçildiğinde valilerimizin, farklı bir 
konuma gelmeleri, daha geniş yetkilere 
sahip olmaları, o da ayrıca mümkün 
olabilecektir. 

Esasen, Cumhurbaşkanı’nın doğrudan hal-
kın oylarıyla seçilmesi, bu konuda atılmış 
ilk adımdır. Şimdi bu adımı daha da ileriye 
taşıyıp güçlü bir başkan, güçlü bir Meclis 
ve güçlü yerel yönetimlerden oluşan, ül-
kemizin devlet geleneğine ve milletimizin 
ihtiyaçlarına uygun bir sisteme geçmenin 
vakti gelmiştir.

Türkiye’nin Demokratik 
Olgunluğu, Başkanlık Sistemine 
Geçişi Kolaylaştıracaktır

Bugüne kadar meşruiyetini, özellikle de 
millete değil, mevcut sistemin içine giz-
lenmiş mekanizmalara borçlu olanların fe-
veranları boşunadır. 1960 ve 1980 darbe-
leriyle kurulan vesayet düzeni, Türkiye’yi 
2023 hedeflerine ulaştıramaz. Biz, 12 yıl 
boyunca, bu oligarşik yapıyla mücadele 
ettik. Geldiğimiz noktada da görüyoruz 
ki, sistemi kökten değiştirmeden bu yapı-
nın ıslahı mümkün değildir. Türkiye’nin 
demokratik olgunluğu, Başkanlık Siste-
mine geçişi sağlayacak düzeye gelmiştir. 
Yeni Türkiye, Yeni Anayasa ve Başkanlık 
Sisteminin sağlayacağı güçlü zemin üze-
rinde yükselecektir. Bu sadece bir sistem 
değişikliği değil, aynı zamanda Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bekası meselesidir. 

Şimdi zaman zaman, “Türk tipi Başkanlık 
Sistemi olmaz” deniliyor. Çok açık, çok 
net söylüyorum; bal gibi de olur. Niye ol-
mazmış? Şu anda, dünyadaki Başkanlık 
Sistemlerinin hepsi birbirinin aynı mıdır? 
Amerika’da farklı bir Başkanlık Sistemi 
var, hemen güneyine iniyorsun Meksika’da 
farklı bir Başkanlık Sistemi var. Biz ne di-
yoruz? Bir arı maharetiyle her çiçekten na-
sibimizi alalım. Ondan sonra balımızı ya-
palım, diyelim ki, “Kendi geleneklerimiz, 
kendi göreneklerimizde de çerçevelenmiş 
Başkanlık Sistemimiz budur” diyelim. 

Şu anda Amerika’daki, Latin Amerika’da-
ki, Rusya, Avrupa vb. buralardaki sistem-
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ler olmazsa olmaz değil. Bunlar da birçok 
testlerden geçti. Bizde de, kamuoyumuzla, 
sivil toplum örgütlerimizle, akademisyen-
lerimizle bunları tartışarak, müzakere ede-
rek bir yol bulacağız. Çünkü artık mevcut 
sistemle patinaj yapıyoruz. Yani patinaj 
yapmaktan kurtulmamız lazım, sıçrama-
mız lazım. Çok daha rahat, çok daha ileri-
lere hızla ulaşmamız lazım. Bunu sizler de, 
zaten kendi vilayetlerinizde yaptığınız ça-
lışmalarda da aslında görüyorsunuz, ora-
larda da tıkanma bundan kaynaklanıyor.

Dünyada ve bölgemizde yaşanan deği-
şim karşısında, gücümüzü, iddialarımızı, 
hedeflerimizi statükocu bir anlayışla ko-
ruyamayız. Tarihimize, kültürümüze, ih-
tiyaçlarımıza ve günümüz dünyasındaki 
gelişmelere uygun bir değişim Türkiye’nin 
hayrınadır, yararınadır. Bundan kimse-
nin şüphesi olmasın. Tek parti dönemi-
nin hastalıklı yapısını, 2015 Türkiye’si-
ne teşmil etmek isteyenler bir kez daha 
hüsrana uğrayacaklardır. Valilerimizle, 
kaymakamlarımızla, belediye başkanla-
rımızla, muhtarlarımızla, esnaflarımızla, 
sanatkârlarımızla, işçilerimizle, gençleri-
mizle, kadınlarımızla, velhasıl milletimiz-
le el ele vererek ‘Yeni Türkiye’yi inşallah 
birlikte inşa edeceğiz, ihya edeceğiz.

Sokakları Terörize Ederek Çözüm 
Olmaz

Değerli kardeşlerim,

Biraz önce de ifade ettim; çözüm süreci, 
ülkemizin geleceği bakımından çok önem-

li. Milletimizin, bölge halkının desteğiy-
le, hamdolsun süreci önemli bir noktaya 
getirdik. Açık konuşmak gerekirse, böl-
gemizde yaşanan kaos ortamı ve muha-
taplarımızın güçlü siyasi irade sergileme 
konusundaki yetersizlikleri, sürecin daha 
sancılı geçmesine yol açıyor. Biz, buna 
rağmen, ülkemizin ve milletimizin aydın-
lık geleceği için çözüm sürecinin başarıya 
ulaşmasını arzu ediyoruz. Bunun için bu-
güne kadar her türlü gayreti gösterdik, her 
türlü fedakârlığı yaptık. Ancak bu konuda-
ki hassasiyetimizin, titizliğimizin istisma-
rına da rıza gösteremeyiz. 

Biz, çözüm sürecini silahlar ebediyen sus-
sun, anaların gözyaşları dinsin diye yürü-
türken, silahların şehirlere indirilmesine, 
insanımızın yüreğinin her gün kan ağla-
masına da izin veremeyiz. Her ne kadar 
birileri bunu arzu ediyorsa da, biz buna 
“evet” diyemeyiz. Sokakları terörize ede-
rek çözüm olmaz. Parlamento’yu terörize 
ederek çözüm olmaz, Parlamento, terörize 
edilme yeri değildir. Parlamento, terörist-
lerin gösteri alanı da değildir; bu konuda 
hassas olmamız lazım. Şekli de olsa bunu 
yapmanın bu millete saygısızlık olduğuna 
ve o Parlamento’ya saygısızlık olduğuna 
inanıyorum. Tehditle, tedhişle, baskıyla, 
sindirmekle çözüm olmaz. Silahın, mo-
lotofun, yakmanın-yıkmanın, saldırının 
olduğu yerde çözüm olmaz. Biz, bütün 
bunlar olmasın diye çözüm süreci diyoruz. 
Demokrasinin, hukukun, güvenliğin işle-
mediği yerde çözüm olur mu? Siyasi irade, 
ilgili devlet kurumlarıyla birlikte çözüm 
sürecini devam ettiriyor, ettirecektir. 
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Kamu düzenine halel getirecek hiçbir ey-
leme, hiçbir teşebbüse de izin veremeyiz. 
Meclis’te görüşülmekte olan İç Güvenlik 
Paketi, bu bakımdan önemli imkânlar ge-
tiriyor. Tabii bu konuda da ibret verici bir 
durumla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkan-
lığı seçimi sırasında kurulan 2+1’lik koa-
lisyon şu anda da bakıyorsunuz, bir başka 
siyasi partinin de katılımıyla, güvenlik pa-
ketinin yasalaşmasını önlemek için adeta 
meydan savaşı veriyor. Poşulu suratlar, 
kürsüye getirilen bombalar, kırılan mikro-
fonlar, konuşmacılara ve Divan Başkanı’na 
yönelik saldırılar, hakaretler ve daha neler 
neler. 

TBMM’de Bayan Meclis Başkanvekili-
ne karşı kullanılan sözleri, burada ifade 
etmekten teeddüp ederim. Bunlar nasıl 
bayan milletvekilidir, bunlar nasıl erkek 
milletvekilidir? Bir Bayan Meclis Başkan-
vekiline karşı bu ifadeler nasıl sergilene-
bilir, nasıl söylenebilir? Gören de düşman 
Meclis’in kapısına dayandı, onunla müca-
dele ediyorlar zanneder. Daha düne kadar 
yan yana gelemezler zannettikleriniz bakı-
yorsunuz, burada can ciğer kuzu sarması 
olmuşlar. Ana muhalefet partisinin bir 
milletvekili Meclis Genel Kurulu’nda bun-
ları yapıyor, bu arada da Meclis’i affedersi-
niz adeta -kusura bakmayın, affınıza sığı-
nıyorum- ahıra benzeten tweet’ler atıyor. 
Bir diğer muhalefet partisi milletvekili, 
televizyonda güya düzenlemeyi eleştiriyor, 
ama söylediği şeyler görüşülen metinde 
yok. Bunların millete saygıları olmadığı 
gibi, içinde kendilerinin yer aldığı Meclis’e 
de saygıları bulunmuyor. Biz, bunların de-
mokratlığının, milliyetçiliğinin de sahte 

olduğunu, illüzyon olduğunu zaten bili-
yorduk. 

Halbuki ortada, kamu düzenini güçlen-
dirmeye yönelik bir paket var. Ben Hükü-
metin ve milletvekillerimizin dirayetiyle, 
bu paketin en kısa sürede yasalaşacağına 
inanıyorum. Engelleseler de er veya geç 
bu çıkacak. Açık konuşuyorum; artık so-
kaklarda yüzü maskeli, eli sopalı gruplar 
görmek istemiyoruz. Erkeksen, erkek gibi 
dolaş, ne kadın eteğiyle dolaşıyorsun? 
Öbür tarafta eğer terörist değilsen, mas-
keyle yüzünü niye örtüyorsun, açık dolaş. 
O molotof kokteylleri, o havai fişekleri, o 
yanan-yıkılan esnaflarımızın dükkanları, 
kamunun araçları, vatandaşın araçları, 
bunlar bir vatanseverlik midir, bunlar bir 
milliyetperverlik midir? Ekranlarda yanan 
araçlar, hendeklerle kapatılan sokaklar, el-
lerinde okul çantasıyla dehşetle özellikle 
kaçışan çocuklar, zorla kapatılan kepenk-
ler görmek istemiyoruz. 

Demokratik bir imkân olan gösteri hakkı-
nı kullanmak başka bir şey, bunu bahane 
ederek bir şehri, bir caddeyi savaş alanına 
çevirmek başka bir şey. Onun için ben vali 
kardeşlerimizden özellikle rica ediyorum; 
taviz tavizi doğurur, bunu biliniz. Eğer bu 
tür girişimler varsa, tüm gücünüzle emni-
yet teşkilatlarıyla, jandarmamızla, her şey-
le bunların karşısına dikilmek şarttır. Ge-
rilim olur; gerilim değil, bizim görevimiz 
nedir? Bu tür eylemlere, bu tür gösterilere 
anında müdahale etmek ve onların mü-
dahale alanını, bir defa daraltıp ortadan 
kaldırmaktır. 
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Bunlar, bu müdahaleyi bulduğu sürece ne 
yapacaktır? Yakıp yıkmaya devam edecek-
tir. Ha biz, devletten daha güçlüyüz diye-
ceklerdir. Yaptıkları da bugüne kadar zaten 
budur. Öyleyse biz, devletin gücünü ortaya 
koymamız lazım. Vatandaş da o zaman; 
“Benim devletim var, ben devletime ina-
nıyorum, devletim beni koruyacaktır” di-
yecek. Ama devletine güvenemediği anda, 
orada bir zaafa düştüğü anda bilesiniz ki, 7 
Haziran farklı gelişir. Demokratik hakların 
kullanılmasına sonuna kadar saygımız var. 
Miting mi yapacak, gelsin yapsın. Basın 
bildirisi, bahane hep bu, bin kişiyle basın 
bildirisi olur mu? Basın bildirisini okuya-
caksan, derneğinde oku veya bir salon ki-
rala orada oku. 

Doğu ve Güneydoğu’daki 
Valilerimiz Umutları Canlı 
Tutmalıdırlar

40 yıl dernek ve siyaset hayatımın içerisin-
de, hiçbir zaman bu tür eylemlerin içerisin-
de hamdolsun yer almadık. Her şeyimizi 
hukuk içinde yaptık, hukuk içinde burala-
ra geldik. Sokakların terörize edilmesine, 
vatandaşımızın huzurunun kaçırılmasına, 
en küçük bir müsamahamızın olmaması 
lazım, bunun böyle bilinmesini özellik-
le arzu ediyorum. Milletimizin yüreğini 
burkan manzaraların yaşanmasının önü-
ne geçmek zorundayız. Çünkü biz, çözüm 
sürecini, milletimizin onayı ve desteğiyle 
başlattık, aynı şekilde de bu güne getirdik. 
Burada yaşanacak bir kırılma, sürecin ge-
leceğini tehlikeye atar. Karşı taraf tam da 
bunu amaçlıyor, bunu istiyor. Sözlü ve fiili 

provokasyonlarıyla, tahrikleriyle hem Hü-
kümeti, hem milleti bu süreçten vazgeçir-
mek, bıktırmak istiyorlar. Bize düşen; hem 
bu oyunu bozmak, hem de milletimizin 
yüreğini karartacak manzaraların ortaya 
çıkmasına mani olmaktır. Bu ikisini birlik-
te yapabileceğimize inanıyorum.

Siz değerli valilerimize bu konuda çok 
önemli görevler düşüyor. Bölgede görev ya-
pan valilerimiz, öncelikle oradaki insanla-
rımızın çözüm süreciyle ilgili umutlarını, 
beklentilerini, heyecanlarını canlı tutma-
lıdırlar. Başta STK’lar olmak üzere, diğer 
kuruluşlarla çok sıkı ilişkileriniz olmalı. 
Kanaat önderlerini yanlarına çekmek su-
retiyle de, bütün bu süreci inşallah bekle-
diğimiz istikamette olgunlaştırmalıdırlar. 
Sürece yönelik tehditlerin en büyük pan-
zehri budur. Diğer bölgelerde görev yapan 
valilerimiz de, vatandaşlarımıza bu mese-
lenin önemini anlatmalı, sabırla, dirayetle, 
kararlılıkla netice alınabileceği hususunda 
kendilerini ikna etmelidirler. Sizlere güve-
niyorum. İnşallah hep birlikte ülkemizin 
bu önemli meselesini hal yoluna koyacak, 
milletimizin geleceğine güvenle bakması-
nı temin edeceğiz.

Burada, milletin evinde, Cumhurbaşkanlı-
ğı Sarayı’nda, bizlerle birlikte olduğunuz, 
soframızı paylaştığınız için her birinize 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum, çalışmaları-
nızda başarılar diliyorum. Görev yerleri-
nize döndüğünüzde oralardaki tüm vatan-
daşlarıma selamlarımı, muhabbetlerimi 
iletmenizi rica ediyorum. Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun.
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Çok değerli muhtarlarımız, değerli kardeş-
lerim, sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Milletin evine, Cumhurbaşkanlı-
ğı Sarayına hoşgeldiniz.

Bugün muhtarlar buluşmamızın dördün-
cüsünü gerçekleştiriyoruz. İlk olarak 27 
Ocak’ta 17 ilimizden gelen 409 muhta-

rımızla bir araya gelmiştik, ardından 17 
Şubat’ta 10 ilimizden gelen 381 muhtar 
kardeşimizle, daha sonra da 24 Şubat’ta 
yine 10 ilimizden 380 muhtar kardeşimiz-
le birlikte olduk. Bugün de 9 ilimizden ge-
len 424 muhtar kardeşimizi misafir ediyo-
ruz. Ankara’dan, İstanbul’dan, Yalova’dan, 
Tekirdağ’dan, Edirne’den, Çanakkale’den, 

Başkanlık Sisteminden 
Diktatörlük Çıkarmak İsteyen, 

Milleti Karşısında Bulur

4. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 10 Mart 2015 



Recep Tayyip ERDOĞAN

108

Kocaeli’nden, Kırklareli’nden, Bilecik’ten 
gelen muhtarlarımızı bir kez daha selamlı-
yorum. İnşallah bu şekilde ülkemizdeki 50 
bin muhtarımızın tamamıyla hasbihal et-
meyi, soframızı paylaşmayı hedefliyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Burada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 
muhtarlarımız yanında, esnaflarımızla, 
iş adamlarımızla, sanatçılarımızla, bilim 
adamlarımızla, sporcularımızla, velhasıl 
milletimizin her kesiminden kardeşimiz-
le bir araya geliyoruz. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde, inşallah, bir araya gelmek 
suretiyle devlet, milletiyle çok daha farklı 
bir şekilde kaynaşmaya başlayacak. Çünkü 
burası milletin evi. Biz, milletiyle arasına 
duvarlar örmüş, del örgüler çekmiş, bari-
yerler kurmuş bir siyasetçi, bir Başbakan 
olmadığımız gibi, bir Belediye Başkanı 
olmadığımız gibi böyle bir Cumhurbaşka-
nı da asla olmadık, olmayacağız. Her gün 
milletimizle iç içe, beraber olmaya devam 
edeceğiz.

Sizler Demokrasi Çınarının 
Köklerine En Yakın Dallarısınız

Gerek burada yaptığımız programlarla, ge-
rek katıldığımız diğer programlarla, gerek 
il ziyaretlerimizle milletimizde kesintisiz 
bir irtibat, kesintisiz bir muhabbet içinde-
yiz. Rabbim muhabbetimizi, saygımızı, gö-
nül bağımızı artırarak devam ettirsin. Açık 
söylüyorum; bu bağ koptuğu gün bizim de 
bittiğimiz gündür. İnsan nasıl oksijenin ol-
madığı yerde nefes alamaz, yaşayamazsa, 

biz de milletimizle muhabbetimizi kaybet-
tiğimizde adeta nefessiz kalırız. Çünkü biz, 
milletimizin bağrından doğduk, orada ye-
tiştik, orada ilmi, irfanı, hizmeti öğrendik. 
Bunun için de başka bir dünyayı ne hayal 
edebiliriz, ne de orada yaşayabiliriz. 

Beni en iyi siz muhtar kardeşlerimin an-
layacağına inanıyorum. Çünkü sizler, 
demokrasi çınarının köklerine en yakın 
dallarısınız. Bakmayın siz, kendi aklınca 
muhtarları küçümseyenlere, görmezden 
gelenlere. Şundan eminim: Onların hiçbi-
ri, oturdukları mahallelerinde muhtarlığa 
aday olsalar kazanamazlar. Kendi mahal-
le halkının gönlüne girip, orayı fethedip 
muhtar olamayacakların, ülkenin, mille-
tin, memleketin meseleleri hakkında iri iri 
laflar etmeleri bizi sadece acı acı gülümse-
tir.

Bugün ülkemizde siyasi parti genel baş-
kanı, yöneticisi sıfatı taşıyanlardan pek 
çoğunun parti amblemlerini bir kenara 
koyun, mahalle muhtarlığına aday olduk-
larında hüsrana uğrayacaklarını gayet iyi 
biliyorum, hepsini iyi tanırım. Çünkü mil-
letle, vatandaşla irtibatları o kadar zayıf ki, 
seçimler onlar için adeta bir yük. Çünkü 
sahaya çıkmak, vatandaşımızla muhatap 
olmak zorundalar. Hâlbuki onların istedik-
leri, oturdukları yerden Cumhurbaşkanı 
şöyle söyledi, Hükümet böyle yaptı diyerek 
siyaset yapmak. 

Gerçi geçtiğimiz günlerde İzmir’de bir va-
tandaşımız, bir hanımefendi bunlardan 
birine gayet güzel dersini vermiş. Sürekli 
iş değil, laf üreten bir siyasi parti genel baş-
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kanına kendi partisinden olduğunu söyle-
yen bir hanımefendi, “Bırakın dalaşmayı 
proje üretin” diye seslenmiş, belki sizler de 
televizyonlarda izlediniz. Biz de yıllardır 
aynı şey söylüyoruz. Diyoruz ki, bırakın 
yapılanları kötülemeyi, bırakın onu-bunu 
karalamayı, siz bu millet için, bu ülke için 
ne yapacaksınız, ne yaptınız onu söyleyin. 
Söylüyoruz söylemesine de, karşı taraftan 
proje namına tık yok. Onun yerine varsa 
yoksa tezvirat.

Parti Kapatılması Artık Milletin 
Gündeminden Düşsün

Şimdi, bu ara ne söylüyorlar? Neymiş, 
partilerini kapatacaklarmış. Niye senin 
partini kapatsınlar? Benim genel başkan 
olduğum parti de, 2007’de kapatılmak is-
tendi. Bunların hiçbirinin sesi çıkmadı. 
Hatta o zaman, bir partinin genel başkanı 
şunu söyledi: “Ankara’da da hâkimler var-
mış, savcılar varmış” dedi. Yani kapatılsa 
zil takıp oynayacaklar. Bunu söyleyen-
ler şimdi ne diyor? Partimiz kapatılacak. 
2010’da Anayasa değişikliğinde yine o za-
man Parlamentodayım, biz dedik ki; “Parti 
kapatılmasını yasaklayalım, artık partiler 
kapatılmasın.” İnanır mısınız, o maddenin 
görüşülmesinde hepsi de Meclis’i terk etti-
ler, orada kalmadılar. Ne yazık ki, partimin 
içinden de ihanet edenler çıktı, onlar da o 
maddenin görüşülmesinde bulunmayınca, 
biz 330’u yakalayamadık. Hâlbuki 330’u 
yakalasaydık, 2010’daki 26 maddelik 
Anayasa paketiyle, partilerin kapatılma-
sı ortadan kalkacaktı ve şu anda bunlar 
konuşulmayacaktı.

Ben geçenlerde Sayın Başbakana da söyle-
dim, “Gelin Meclis’e getirin bu işi” dedim. 
Zaten biz, daha önce bunu söyledik, buyu-
run gelin bir hafta içerisinde hemen birlik-
te yasa teklifini getirelim. 3-5 maddelik bir 
anayasa paketiyle partilerin kapatılmasını 
ortadan kaldıralım. Bakın zorlaştıralım de-
miyorum, kapatılmayı tamamen ortadan 
kaldıralım, bunun adımı atılsın. Milleti 
aldatmaya gerek yok, dürüst olmak gerek. 
Şimdi İktidar Partisi adım attı, hadi gelin 
destekleyin. Tekrar sağ-sola kaçmayın, 
neyin şikâyetini yapıyorsunuz. Üstelik iş 
işten geçmiş değil, buyurun şu anda işte 
iktidar partisi Anayasa değişikliği teklifi-
ni Meclis’e sunuyor. Temenni ederim ki, 
süratle bu iş hallolur. Dört parti bir araya 
gelsin, hatta dört partiye de gerek yok, ana 
muhalefetle iktidar partisi bir araya gelsin, 
bu işi bitirir. Tamamen artık parti kapat-
mak milletin gündeminden düşsün. Ar-
tık ondan sonra da hiç kimse “Kuşlardan 
haber aldım benim partimi kapatacaklar” 
diye ortalıkta dolaşmasın.

12 Senede 17 Bin 500 Kilometre 
Bölünmüş Yol Yaptık

Değerli kardeşlerim,

Bakınız göreve geldik, Türkiye’de 6 bin 100 
kilometre bölünmüş yol vardı. Ama biz, 12 
senede bunun üzerine 17 bin 500 kilomet-
re bölünmüş yol ilave ettik. Bakın ben, icra-
atı anlatıyorum, yaptığımızı anlatıyorum. 
Şimdi bu yollardan sizler arabalarınızla, 
otobüslerinizle gidiyorsunuz, geliyorsu-
nuz. Bitmedi, bizler dedik ki, bu ülke artık 
dünya ile rekabet edecek. Marmaray, ecda-
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dımızın proje olarak mirasıydı. Boğazın al-
tından, Marmaray’ı yaptık ve şimdi oradan 
şu ana kadar milyonlarca kişi, hamdolsun 
Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan Asya’ya 
geçiyor. Bitmedi, Avrasya Tüneli’nin teme-
lini atmıştım, elhamdülillah o da şu anda 
hızla devam ediyor ve önümüzdeki yıl in-
şallah o da bitecek, oradan da otomobiller 
geçecek. 

İktidar yeni bir açıklamayı daha yaptı bi-
liyorsunuz. Birinci köprü ile ikinci köprü 
arasından da, yine denizin altından bu 
defa üç katlı bir tünel yapılıyor; iki katın-
dan otomobiller, bir katından da trenler 
gidip gelecek. Bitmedi, yine temelini eski 
Cumhurbaşkanımız Sayın Gül’le birlikte 
attığımız Yavuz Sultan Selim Köprüsü de 
hızla devam ediyor. Geçen hafta Bosna 
Hersek Konsey Üyesi Bakir İzzetbegoviç 
buradaydı, birlikte Boğaz’da gezinti yapar-
ken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ku-
lelerini gösterdim. Şu anda, hamdolsun, 
320 metre yüksekliğindeki o kuleler bit-
miş vaziyette. Şimdi tabliyeleri döşenme-
ye başladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 
inşallah, bu yılsonuna doğru fevkalade bir 
durum olmazsa 29 Ekim’e yetiştirilecek 
ve açılışı inşallah yapılacak. Bu tabii neyle 
birleşecek? Aynı zamanda da, dünyanın en 
büyük üçüncü havalimanıyla bütünleşe-
cek. Bunlar nerede yapılıyor? Artık bunlar 
Türkiye’de yapılıyor. İş ürettik, iş üretmeye 
devam ediyoruz. 

Ankara’ya indiğimiz zaman böyle modern 
bir havalimanı var mıydı? Yoktu. Hava-
limanından şehir merkezine böyle güzel 

bulvarlar mı vardı? Yoktu. Ama bunların 
hepsi oldu, bakın hala olmaya devam edi-
yor. Şu anda içinde bulunduğumuz Cum-
hurbaşkanlığı Sarayıyla ilgili bakıyorsu-
nuz Ana Muhalefetin başındaki zat, yok 
kaçak saraydı, yok şuydu, yok buydu, dur-
madan atıyor, tutuyor. Büyük devletlere 
buralar yakışır, bunu böyle bileceksin. Bü-
yük hedefleri olmayanlar, büyük hayaller 
gözetmeyenler, görmeyenler, işte buraları 
düşünemezler. Bu millet, büyük bir millet, 
güçlü bir millet. Dolayısıyla ona yakışan 
neyse onu yapacaktır. 

Kardeşlerim,

Siyaset, samimiyet işidir. Siz samimi değil-
seniz, millet de size ona göre değer verir, 
ona göre destek verir. Siz samimiyseniz, 
eninde sonunda, verdiğiniz mücadelenin 
neticesini görürsünüz. Oy vermediği için 
millete kızarak, serzenişte bulunarak, ha-
karet ederek siyaset yapılır mı ya, iktidara 
talip olunur mu? Buradaki muhtarlarımız-
dan hangisi, mahalleli kendisini seçmedi 
diye onlara kızabilir.

Siz, ben inanıyorum ki, köyünüzde, ma-
hallenizde ev ev dolaşıyorsunuz, değil mi? 
Adeta o evlerin bir aile dostu gibisiniz. Ça-
yını içiyorsunuz, icabında orada muhtaç 
olana gıdasını götürüyorsunuz, onlarla 
hemhal oluyorsunuz, çoğunun künyesini 
biliyorsunuz. Zaten bu olmadığı zaman, 
ikinci dönem, üçüncü dönem, dördüncü 
dönem muhtar seçilemezsiniz ki. Şu ana 
kadar gelen muhtarlar içerisinde, gurur-
la ben beşinci dönem muhtarım diyenleri 



Yeni Türkiye Vizyonu | Milletin Evi

111

gördüm, elhamdülillah. İşte millet sevdiği 
için beşinci dönem muhtar yaptı, sevmese 
yapmaz, hemen ilk dönemde kapıya koyar.

Kendisini Sevdiren Bir Muhtarın 
Parlamento’ya Girme Şansı 
Yüksek

Değerli arkadaşlar,

Parlamento’ya girmek, her muhtarımı-
zın kendi yetkisindedir. Hakikaten ken-
dini sevdiren, kendini kabul ettiren, hele 
hele büyük mahallerdeki muhtarların, 
Parlamento’ya girme şansının ben yüksek 
olduğuna inanıyorum. Onun için, zorla-
yacaksınız. Siz bir defa siyasetçisiniz. Si-
yasetin en alt ve demokrasinin en temel 
taşı muhtarlıktır, demokrasi siz de başlar. 
Muhtarlığı olmayan, muhtarı olmayan 
demokrasi sakattır, sizinle bu iş yükselir. 
Onun için de ben inanıyorum ki, muhtar 
kardeşlerimin vermiş olduğu mücadele 
Türkiye’yi güçlendirecek mücadeledir, 
Türkiye’yi yüceltecek mücadeledir. 

Millette liderlik etmek, önderlik etmek, 
milletin değerlerine, milletin kültürüne, 
milletin taleplerine rağmen onu bir başka 
yere, başka yöne zorlamakla olmaz. Şimdi 
diktatörlük diyorlar ya, işte bunun da adı 
diktatörlüktür. Ülkenin seçilmiş Cumhur-
başkanına, seçilmiş Hükümetine “dikta-
tör” yaftası vuranlar, aslında kendi gönül-
lerindeki özlemi ifade edenlerdir. Üstelik 
bu şekilde iftira ettikleri Cumhurbaşkanı, 
son 12 yılda bir değil, iki değil, üç değil, 
tam 9 defa, hem de oylarını sürekli arttır-

mak suretiyle milletin desteğine mazhar 
olduğunu göstermiş biri. Yani kendileri 
kendilerine güvenmek suretiyle cumhur-
başkanı adayı olamadılar, 13-14 tane parti 
birleşerek bir tane cumhurbaşkanı adayı 
çıkardılar, netice ortada. Yani zannediyor-
lar ki, millet bu noktalarda değerlendirme-
sini iyi yapmıyor. Ya bu millet, çok uyanık. 
Siz, bu milleti ne zannediyorsunuz? 

Milletimizin aklıselimiyle kimse dalga geç-
mesin, cevabını sandıkta en güzel şekilde 
alır. Muhalefetin başındakilerden herhan-
gi biri, böyle bir destek elde etse, inanın 
hemen anında Milli Şefliğini ilan etmeye 
kalkar. Bunların geçmişinde iktidarı ele ge-
çirmek ve orada kalmak için her şeyi meş-
ru sayan bir kültür var. Olmayan hadiseleri 
olmuş gibi gösterip, kamuoyunu galeyana 
getirme konusunda bunlar pek mahirdir. 
Dökülürler sokağa, ondan sonra üniver-
siteleri sokağa dökmek isterler. Geçmişte, 
orduyu sokağa dökmek istediler. Ama bu 
yaptıkları işlerin hepsi de ülkemizi ne yap-
tı? Hep geriye götürdü, hep kan kaybettik. 
Çok partili siyasi dönemde 16 ayda bir hü-
kümet değişti. İstikrarın olmadığı, güvenin 
olmadığı bir ülkede kalkınma olur mu? 
İşte son 12 senede bakınız, sürekli olarak 
tek parti iktidarda ve hamdolsun 1’e 3 mil-
li gelirimiz arttı, daha iyi olacak inşallah.

Gezi Olaylarını Yeniden 
Alevlendirme Rüyası Görenler 
Var

27 Mayıs öncesinde yayılan, “Yüzler-
ce öğrencinin öldürüldüğü, Et Balık 
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Kurumu’nun fabrikalarında kıyma yapılıp 
Konya asfaltının altına serildiği” yalanları-
nı unutmadık. 12 Eylül öncesinde, kardeşi 
kardeşe kırdırmak için kurulan tezgâhları, 
söndürülen ocakları, katledilen evlatları-
mızı unutmadık. İşte Gezi olayları sırasın-
da sergilenen, “Gözümün önünde şu kadar 
adam öldürüldü, panzer insanları ezip geç-
ti, kurşunlar havada uçuşuyor, annelerin 
kucaklarından çocuklarını alıyorlar” şek-
lindeki ahlaksızlıkları unutmadık, bu tür 
yalanlar söylendi.

Kardeşlerim,

Dönemimizde 3,5 milyar fidan ve ağaç 
diktik biz. Bize kalkıp, “Taksim’de 12 tane 
ağaç söküldü ve şöyle yapıldı, böyle yapıl-
dı” dediler. Hepsi yalan. Sökülen 12 ağaç, 
Taksim’den alınıp Hürriyet Tepesi’ne diki-
lecek. Bu ağaçlarla ilgili kıyameti kopardı-
lar, ama Yalova’da maalesef asırlık çınarla-
rı kestiler. Hiç onların sesi çıkmadı, aynı 
şekilde Sarıyer’de hiç sesleri çıkmadı. Ne-
redesiniz tencere, tavacılar?

Şu günlerde, üniversitelerden sokaklara 
kadar bazı yerlerde tezgâhlanmaya çalı-
şılan oyunların gerisindeki niyeti de çok 
iyi biliyoruz. Hala, masum gençlerin canı 
pahasına üniversiteleri kavgaların merke-
zi haline getirme, hala Gezi olaylarını ye-
niden alevlendirme rüyası görenler var. 
Türkiye o karanlık günleri artık geride 
bıraktı, artık hiçbir vatandaşım bu oyunla-
ra, bu kirli tezgâhlara, bu provokasyonlara 
rağbet etmiyor, etmeyecek. İçinde şiddetin 
olduğu, baskının, zulmün, tehdidin, tedhi-
şin olduğu hiçbir fikrin, hiçbir hareketin, 

hiçbir grubun milletimizden güç alması, 
destek bulması mümkün değildir. Bu, çö-
züm süreci için de, Gezi heveslileri için de 
böyledir. Milletimiz, demokrasinin, insan 
haklarının, özgürlüklerin, hakkın, huku-
kun, istikrarın, güvenin, refahın, huzurun 
tadını aldı. Artık geri dönmez, artık bu ka-
zanımlarının hiçbirinden de en küçük bir 
geri gidişe izin vermez. Buna tevessül eden 
herkese, bugüne kadar olduğu gibi, bun-
dan sonra da ben inanıyorum ki dersini 
verir.

Değerli kardeşlerim,

Biliyorsunuz, evvelsi gün Dünya Kadınlar 
Günü’ydü. Aslında tüm günler kadınları-
mızın günü, 8 Mart’ı sadece kuvvetli bir 
hatırlatma, meseleyi gündeme meselesi 
olarak görüyorum. Evvelsi gün İstanbul’da 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ta-
rafından düzenlenen coşkulu bir buluşma-
ya katıldım. Bu toplantıda, kadına şiddete 
karşı kamuoyunda duyarlılık oluşturmayı 
hedefleyen bir spot film gösterildi. Bu film 
internette, televizyonlarda yayınlanıyor. 
Ne diyoruz bu spot filmde? Kadına şiddet 
insanlığa ihanettir. Kadın dediğiniz, erkek 
dediğiniz, çocuk, yaşlı, engelli dediğimiz 
herkes nihayetinde insandır. 

Neşet Ertaş, “Kadın insan, erkek insanoğ-
lu” diyor. O meşhur Roman şarkısında ne 
diyorlar? “O da Allah kuludur, her kim 
olursa olsun”. Gerçekten de karşımızdaki-
ne kadın diyerek, erkek diyerek, şu etnik 
kökenden, şu mezhepten, şu bölgeden di-
yerek değil de, insan olarak baktığımızda, 
pek çok meselenin kendiliğinden çözüm 
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yoluna girdiğini görürüz. Allah hepimizi 
insan olarak, eşrefi mahlûkat olarak ya-
ratmıştır, yani yaratılmışların en şereflisi 
olarak yaratmıştır, diğer tüm farklılıklar 
bunun gerisindedir, bunun altındadır. 

Siz, cinsiyet başta olmak üzere alttaki fark-
lılıklardan herhangi birini en üste çıkar-
dığınızda sorun başlıyor. Buna bizim ne 
inancımız, ne kültürümüz, ne tarihimiz 
cevaz veriyoruz. Bir bütünün iki yarısını 
oluşturan kadın ve erkekten herhangi biri-
ni çıkardığınızda diğer taraf yarım kalmaz, 
tümden yok olur. Allah biz insanları işte 
böyle bir denge içinde yaratmıştır. Benim 
kadına şiddet başta olmak üzere, kadın 
hakları konusundaki hassasiyetimin geri-
sinde işte böyle bir anlayış vardır. Cumhur-
başkanının mahallerinizdeki temsilcileri 
olarak gördüğüm sizlerden, aynı hassasi-
yeti kesinlikle bekliyorum. Diyorum ki, gö-
ren gözüm, uzanan elim, duyan kulağım 
sizler olun. Şimdi Cumhurbaşkanlığı’nda 
bir birim oluşturuyorum, özellikle Türki-
ye genelinde kadına şiddetle ilgili gelecek 
bütün haberleri buradan takip edeceğiz ve  
olaylara anında müdahale etme fırsatını 
bulacağız.

Uşak’ta 2006’da konuşmamda dedim ki, 
devletin bireysel suçları, yani bir kişinin 
bir kişiyi öldürmesine karşı affetme yetki-
si yoktur; devlet, kendine karşı işlenen suç-
ları affedebilir. Öbürünün affetme yetkisi 
mağdurundur, mazlumundur. Diyelim ki, 
Özgecan’ın annesi, babası affederse affede-
bilir, devlet Özgecan’ın katilini -ki hemen 
yakalandılar biliyorsunuz- affetme yetkisi-
ne sahip değildir. Yargı bu konuda adaletle 

karar vermek durumundadır ki, o anne, 
o baba ne yapsın? Hiç olmazsa kısmen de 
olsa biraz huzur bulsunlar. 

Kadınlar, Allah’ın Tüm İnsanlığa 
Bir Emanetidir

Kardeşlerim,

Mahallesinde şiddete uğrayan, mağdur, 
mazlum durumuna düşen kadınların bu-
lunduğu muhtarımız, eğer bu sıkıntı kendi 
aile fertlerinden birinin başına gelmiş gibi 
hissedip gerekli mücadeleyi inanıyorum 
ki verecektir, vermiyorsa işini iyi yapmı-
yor demektir. Allah’ın emanetine sahip 
çıkmayan, milletin emanetine de sahip 
çıkamaz. Kadınlar, Allah’ın tüm insanlığa 
bir emanetidir. Bu, eşitliğin çok ötesinde, 
bir değeri ifade ediyor. Ben bunu söyledim 
diye bir kadın STK’sının başında olan ba-
yan, “Kadın emanetmiş, nasıl bu söylenir” 
diyor. Şu hale bak ya. Bu yüceltmedir, ka-
dının önemini ortaya koymadır. Ben muh-
tarlarımızdan, bu konuda çok daha fazla 
hassasiyet bekliyorum. Bakanlığımızla, 
valiliklerimizle kaymakamlarımızla, bele-
diyelerimizle işbirliği içinde hiçbir kadını-
mızın şiddete uğramasına, mağdur olması-
na izin vermeyeceğinize inanıyorum.

İşte İç Güvenlik Yasa Tasarısında hep bun-
lar var, ama yasa birilerini rahatsız ediyor. 
Durmadan engelleye engelleye daha 50 
küsur maddeye ancak gelebildiler. Çıkacak 
o ayrı mesele, ama niye bize zaman kaybet-
tiriyorsunuz? Bir an önce Parlamento gö-
revini yapsın. Parlamento’da olanlar niye 
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var? Bu kanunları çıkarmak için var. Bunu 
yasal yönden engelleyebiliyorsan engelle, 
ama buna gücün yetmiyorsa, müsaade et 
de Kanun çıksın.

Geçtiğimiz aylarda İç Güvenlik Yasası gö-
rüşülürken ülke olarak neler yaşadık? 
Bütün meydanları yaktılar, yıktılar, esnaf-
larımızın dükkânlarını yaktılar, araçları 
yaktılar, kamunun araçlarını, otobüsleri-
mizi yaktılar. İstanbul’da Serap kızımızı 
molotof kokteyliyle yaktılar, bunları hep 
yaşadık. Eskiden eğlence için üretilen ha-
vai fişekler şimdi neye dönüştü? Artık can 
almaya dönüştü. Biz, sapanı çocuklukta 
farklı kullanırdık. Ama şimdi bunlar, sa-
panı demir bilyeyle maalesef insan canı al-
mada kullanıyor ve bunun suç olmasından 
rahatsız oluyorlar. Şimdi bunların hepsi 
suç aletine dönüştü. 

Silah neyse molotof kokteyli de o, havai 
fişek de o, sapan da o. Bunların tabii ceza 
miktarları da ne oldu şimdi? Arttı. Arttı-
ğından dolayı rahatsızlar. Çok enteresan, 
maskeyle dolaşıyorlar. Niye maskeyle do-
laşıyorsun? Eğer terörist değilsen, zaten 
maske takmana gerek yok; niye maske? 
Niye etek, erkeksen pantolonunla do-
laş; niye etek? Yani orada da yine hanım 
kardeşlerimize saygısızlık var. Tanınma-
yalım diyor, alttan etek, yüzüne maske. 
Bir kısmı da Parlamento’da aynı şekilde 
maskeyle oturuma katılıyor; böyle bir şey 
olabilir mi, nasıl milletvekilisiniz siz ya? 
Parlamento’da maske. Neymiş? Poşu tak-
mış. Poşu öyle takılmaz, poşunun takılma 
şekli farklıdır. Bütün bunlarla yasal olma-
yan şeyleri meşrulaştırma gayretleri var; 

yazıktır. Bir taraftan çözüm süreci diyece-
ğiz, bir taraftan özgürlükler diyeceğiz, ama 
bu özgürlükleri söylerken, konuşurken 
başkalarının özgürlük alanına ne yapaca-
ğız? Müdahale edeceğiz; olmaz.

Eski Türkiye’nin Alışkanlıklarıyla 
Hedefe Ulaşamayız

Değerli kardeşlerim,

Türkiye kritik bir dönemden geçiyor. Yeni 
vizyonlar, yeni hedefler doğrultusunda bü-
yüyen, güçlenen Türkiye’nin, buna uygun 
bir yenilenmeye, yapılanmaya olan ihtiya-
cı her geçen gün daha iyi ortaya çıkıyor. 
Eski Türkiye’nin alışkanlıklarıyla, kuralla-
rıyla, kurumlarıyla bu dönüşümü tamam-
layamayız, hedefe ulaşamayız. Bunun için 
köklü bir değişime ihtiyacımız var. 7 Hazi-
ran seçimlerinin bunun için bir fırsat oldu-
ğuna inanıyorum. Ben, ‘Yeni Türkiye’ için 
Yeni Anayasaya ve Başkanlık Sistemine ih-
tiyacımız olduğunu düşünüyor, bunu her 
vesileyle ifade ediyorum.

Kardeşlerim,

Başkanlık Sistemi, bizim milletimizin ya-
bancısı değil. Biliyorsunuz biz, bir Ana-
yasa Uzlaşma Komisyonu kurduk ve o za-
man Başbakan ve Genel Başkanım. Bizim 
320 milletvekilimiz var. Bakıyorsunuz, bu 
komisyonda olan mesela bir partinin 30 
milletvekili var, komisyonda o da 3 kişiy-
le temsil ediliyor, bizim sayımız 320, yani 
10 katıyız, biz de 3 kişiyle temsil ediliyo-
ruz. Niye bunu kabul ettim? Kabul etme-
min sebebi şuydu: Ya biz üzümü yiyelim, 
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bizim bağcıyla işimiz yok, yeter ki şu ka-
nunu çıkaralım. Yani 47 maddeyi görüş-
tüler, “Hadi gelin şunları çıkaralım” dedik 
yanaşmadılar. Daha sonra kendileri 60 
maddede teklif getirdiler, arkadaşları gön-
derdim, dediler yine olmaz. Çünkü hep ipe 
un serdiler, netice almak değildi dertleri. 
Orada da Başkanlık Sistemiyle ilgili bizim 
hazırlanmış, çalışılmış bir teklifimiz vardı, 
çünkü artık mevcut gömlek bu vücuda dar 
geliyor. 

Esasen, Cumhuriyet kurulduğundan beri 
bu tartışma yapılagelmiştir. Ancak Gazi 
Mustafa Kemal’den beri, Özal, Demirel, Er-
bakan, Türkeş dâhil hiç kimsenin bu deği-
şimi gerçekleştirmeye ya zamanı, ya gücü 
yetmemiştir. Biliyorsunuz, Türkiye’nin 
halkın oyuyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkan-
lığı için vazifeye talip olurken, Yeni Türki-
ye, Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi ihti-
yacını meydanlarda açıkça ifade etmiştim. 
Milletim yüzde 52’lik desteği bana bu şart-
larla verdi; öyle mi? Bugün benim bu tale-
bimi dile getirmem, asla günlük siyasete 
müdahale etmem, herhangi bir partiye en-
tegre olmam anlamına gelmiyor. Ülkemiz 
şartlarında, böyle bir değişimi, ancak 400 
civarında milletvekiliyle iktidara gelen bir 
parti yapabilir; ben bunu söylüyorum.

Başkanlık Sistemi, benim şahsi bir arzum 
asla değildir. Başkanlığa seçilen kişinin, 
ilanihaye orada kalması diye bir durum 
söz konusu olamaz. Nihayetinde bu sis-
temde seçilen kişinin görev süresi, kaç defa 
seçilebileceği hepsi belli olacak. Benim bu 
konudaki ısrarımın sebebi; Türkiye’nin 
2023 hedeflerine de, 2053 ve 2071 vizyo-

nuna da ancak bu şekilde ulaşılabileceği-
ne inanıyor olmamdır. Küresel sistem çok 
ciddi bir değişim sürecinden geçerken, 
Türkiye’nin mevcut mekanizmaları ile bu 
değişimi kendisi için fırsata dönüştüre-
bilmesi çok zor. Demokratik sistem içinde 
hızlı karar alabilme, hızlı uygulama meka-
nizmalarına ancak Başkanlık Sistemiyle 
sahip olabiliriz. Bunu bu 12 yıllık Başba-
kanlık dönemimde yaşadım gördüm, yani 
damdan düştüm. Ve damdan düşerek de, 
nerede sıkıntı olduğunu anladım. Nerede 
eksik var, bunu bizzat yaşadım. Bu konu 
sıradan bir teori olayı değildir. Teorinin 
pratikle, uygulamayla bütünleşme olayı-
dır. Bu konuşulmaz, bu yaşanır, ben bunu 
aynı zamanda yaşadığım için anlatıyorum. 

Bugün G-7 ülkelerinin de, G-20 ülkeleri-
nin de önemli bölümü Başkanlık veya Yarı 
Başkanlık Sistemiyle yönetiliyor. Ya bu 
adamlar akılsız mı? Bunlar şimdi en ileri 
olan ülkeler, bunlar niye acaba Başkanlık 
Sistemiyle yönetiliyor? Dünya çapında da 
Başkanlık Sistemi, diğer tüm yönetim sis-
temlerinden daha yaygın, daha işlerliği 
olan bir sistemdir. 

Başkanlık Sisteminden, diktatörlük an-
layanlar, padişahlık, imparatorluk anla-
yanlar, her şeyden önce, kendi milletle-
rine güvenleri olmayanlardır. O zaman 
Amerika’da şu anda diktatörlük mü var? 
Konuşulduğu zaman ne deniyor, dünya-
nın en ileri demokrasi ülkesi Amerika’dır. 
En ileri ekonomi oradadır. Peki, şu anda 
Fransa’da diktatörlük mü var? Yarı Başkan-
lık. Meksika’da, Arjantin’de, Brezilya’da 
diktatörlük mü var? Buyurun, oralar şu 
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anda bizim beraber yürüdüğümüz ülke-
ler. G-20’deki 10 ülkeye baktığımız zaman, 
hiçbirinde böyle bir şey göremezsiniz. O 10 
ülke Başkanlık Sistemiyle yönetiliyor. Böy-
le bir gidişe milletimiz asla izin vermez. 

Millete Rağmen İktidar Olunmaz

Bu ülkede kimi zaman tankla, topla, kimi 
zaman komitacılıkla, kimi zaman post-
modern yöntemlerle darbe yapanlar oldu. 
Hangisi orada uzun süre kalabildi? Ve bun-
lar yapıldığı zaman ülke geriye gitti, ciddi 
manada kan kaybetti. Sanıyor musunuz ki 
onlar kendi iradeleriyle ülke yönetimin-
den ayrıldılar. Hayır, milletimizin bu ara 
dönemlerin daha fazla sürmesine izin ver-
meyeceğini gördükleri, bildikleri için orayı 
bıraktılar. Her ne kadar kurdukları vesayet 
sistemiyle kontrolü hiçbir zaman ellerin-
den bırakmadılarsa da, fiilen ülke yöneti-
minde uzun süre kalamadılar. Çünkü mil-
lete rağmen iktidar olunmaz.

Dikkat ederseniz, böyle dönemlerin hemen 
arkasından da, milletle bütünleşmiş lider-
ler, kadrolar iş başına geldiler. Bizim mille-
timizin demokrasi kavrayışı ve bu yöndeki 
iradesi gerçekten çok güçlüdür. Başkanlık 
Sisteminden diktatörlük çıkarmak isteyen, 
herkesten önce bu milleti karşısında bulur. 
Dolayısıyla benim Yeni Türkiye, Yeni Ana-
yasa ve Başkanlık Sistemi teklifimin geri-
sinde, yine milletimizin arzusu, iradesi, 
desteği vardır.

Siz muhtarlarımızdan da bu konuda des-
tek bekliyorum. Gittiğiniz illerimizde, ilçe-

lerimizde mahalle ve köy halkına bu ger-
çekleri anlatmanızı istiyorum. 7 Haziran 
seçimlerinin bu bakımdan Türkiye için 
tarihi bir fırsat olduğunu, bu fırsatın iyi 
değerlendirilmesi gerektiği mesajımızı va-
tandaşlarımıza iletmenizi rica ediyorum.

Bir kez daha ben, Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı’nı, milletin evini teşrifiniz için her 
birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ma-
hallelerinizdeki, köylerinizdeki her bir 
kardeşime selamlarımı, saygılarımı, mu-
habbetlerimi iletmenizi rica ediyorum.
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Çok değerli kardeşlerim, değerli şehit ai-
leleri, değerli gazilerimiz, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Devlet Övünç Madalyası ve 
Beratı Tevcihi dolayısıyla düzenlediğimiz 
bu tören için Cumhurbaşkanlığı Külliye-

mizi şereflendirdiğiniz için her birinize 
teşekkür ediyorum. Bugün, Devlet Övünç 
Madalyası ve Beratı alacak tüm asker ve 
polis kardeşlerimize, onların ailelerine, 
ülkemize yaptıkları hizmetler için şükran-
larımı sunuyorum. Şehitlerimizi rahmetle, 

Bu Millet, Şehitlerimizin ve 
Gazilerimizin Yüzü Suyu 

Hürmetine Ayaktadır

Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni | Ankara | 16 Mart 2015 
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minnetle, hürmetle yad ediyor, Allah on-
lardan razı olsun diyorum. Gazilerimize, 
mücadeleleri, fedakârlıkları sebebiyle sa-
mimi şükranlarımı sunuyorum.

Bizim inancımızda inançları, vatanları, 
milletleri için mücadele ederken hayatları-
nı kaybedenlerin makamı şehitliktir. İlahi 
emir, “Onlara ölüler demeyiniz, zira onlar 
diridirler” buyuruyor. Bizim kültürümüz-
de savaşa gidenin, mücadeleye gidenin ar-
dından güzel bir söz kullanılır. Denilir ki, 
“İki güzelden biri”… Yani, bu insanlar için, 
şehitlikten veya gazilikten biri temenni 
edilir. Sizler, “İki güzelden biri”ne kavuş-
manın şerefine, izzetine, ikramına nail ol-
muş nadide insanlarsınız.

Sadece dünya hayatına ait zevkleri seçen-
lerle ebedi mutluluğu, yani şehitliği, gazi-
liği seçenler arasındaki mücadelenin kaza-
nanı, esasen en baştan bellidir. Buradaki 
kazanç, dünyadaki geçici başarıyı kimin 
elde ettiğiyle ilgili değildir; bu ebedi saa-
dete nail olmakla ilgilidir. Bunun için şe-
hitler, kıyamette şefaat ayrıcalığına sahip 
kılınmış zümreler arasında yer alır.

Gazilerimiz, “Allah bize yeter. O ne gü-
zel vekildir” emri ilahisine uygun olarak, 
verdikleri mücadeleyle bu şerefli unvana 
sahip olmuşlardır. Peygamberimiz, “Allah 
rızası için sınırda bir gece nöbet beklemek, 
dünyadan ve dünyadakilerden hayırlıdır” 
buyuruyor.  “Allah yolunda ayağı tozlanan 
kimseye cehennem ateşi dokunmuyorsa”, 
bu uğurda yaralanan, kanını döken, uzuv-
larını kaybedenlerin ecrini siz hesap edin. 

Allah sizlerin nezdinde tüm gazilerimiz-
den, şehitlerimizden razı olsun.

Şehitlerimizin, Gazilerimizin 
Bıraktığı Bu Kutlu Mirasa Biz 
Sahip Çıktık

Değerli kardeşlerim,

Bu ülke, bu millet, şehitlerimizin ve gazi-
lerimizin yüzü suyu hürmetine ayaktadır. 
Sultan Alparslan’dan başlayarak, Osman 
Gazi’lere, Fatih’lere, Yavuz’lara, Gazi Mus-
tafa Kemal’lere kadar uzanan bu büyük 
mücadele zincirinin halkasında yer alan 
her bir gazimiz, her bir şehidimiz, bu top-
rakları bize vatan yapan ilahi beratın mü-
hürleridir.

18 Mart’ta, 2 gün sonra, Çanakkale Deniz 
Zaferimizin 100’üncü yıldönümüne ula-
şacağız. 24 Nisan’da da Çanakkale Kara 
Savaşlarının yıldönümünü idrak edeceğiz. 
23 Nisan’da Büyük Millet Meclisi’nin ku-
ruluşunun, yani Kurtuluş Savaşı’nı yöne-
ten milli iradenin tescilinin 95’inci yıldö-
nümünü kutlayacağız.

1985’ten itibaren, Türkiye’nin 30 yılına ve 
40 bin cana mal olan Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’muzdaki hadiseler, burada oldu-
ğu gibi, tüm canlılığıyla hafızalarımızda. 
Süleyman Şah Türbesini, hem oradaki ma-
nevi mirasımızı korumak, hem de orada 
nöbet tutan askerlerimizin can güvenliğini 
sağlamak için sınırımıza yakın bir bölgeye 
naklettik.
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Sınırlarımızda vatanı koruyan, şehirlerde 
terörle mücadele eden her kahraman as-
kerimiz, her kahraman polisimiz, bizim bu 
vatan topraklarındaki ebedi varlığımızın 
birer sembolüdür, birer garantisidir.

Bu ülkenin 78 milyon vatandaşının her 
biri, erkeğiyle, kadınıyla, hatta çocuğuyla, 
yaşlısıyla, gerektiğinde şehit olmayı şeref 
olarak gördüğü içindir ki, bu topraklar hala 
bizim vatanımızdır. Aksi takdirde, bizi bu-
rada bir gün barındırmazlar. Sanmayın ki, 
Hakk’la batıl arasında bin 400 yıl önce baş-
layan mücadele bitti. Sanmayın ki, 1.000 
yıl önce bu topraklara gözlerini diken, bu-
rada üzerinde yaşayan bizleri ebediyen bu 
toprakların altına gömmeyi düşünenler bu 
amaçlarından vazgeçti.  Sanmayın ki, 100 
yıl önce Çanakkale’ye, hemen ardından 
Anadolu’nun dört bir köşesine, dönemin 
en güçlü ordularıyla, silahlarıyla, teknolo-
jisiyle dayananlar yaptıklarından nedamet 
getirdi. Asla… Bu kadim mücadele sürü-
yor, sürecek. Bize düşen, bu bilinçle, iki gü-
zelden birine daima hazır olarak çalışmak, 
tedbirlerimizi almaktır.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’yi Endülüs yapmak isteyenler, 
Türkiye’yi Orta ve Doğu Afrika’ya çevir-
mek isteyenler, Türkiye’yi Doğu Avrupa ve 
Balkanların akıbetine uğratmak isteyenler 
bu niyetlerinden asla vazgeçmiş değiller. 
Dün Balıkesir’de de ifade ettim: Dünyada, 
bilhassa Avrupa’da, Müslüman dendiğin-
de, ilk akla gelen bu toprakların insanıdır. 
Türk, sadece bizim ülkemizde etnik anlam 
taşır. Batılılar gözünde her Müslüman, 
Türk’tür.

Bu asla bir üstünlük ifadesi değildir, sa-
dece tarihi hakikatlerle çerçevelenmiş bir 
tespittir. Bu durum aynı zamanda, tarihin 
milletimize yüklediği sorumluluğun da 
ifadesidir. Herkes mücadeleden kaçabilir, 
mücadeleyi bırakabilir; biz bırakamayız. 
Herkes zulmete, boyunduruğa razı olabilir; 
biz olamayız. Herkes ölümden, canını feda 
etmekten imtina edebilir; biz edemeyiz. 
Onun içindir ki, bizim şehidimiz, gazimiz 
çoktur. Bizim şehitliğimiz de çoktur. Ülke 
içinde 349, ülke dışında da 34 ayrı devletin 
sınırları içinde 78 şehitliğimiz var. Böyle 
bir şeref kaç millete nasip oluyor, soruyo-
rum sizlere?
Hamdolsun, şehitlerimizin dökülen tek bir 
damla kanı dahi boşa gitmemiştir. Gazile-
rimizin verdiği mücadelenin tek bir anı 
dahi boşa gitmemiştir. Ne diyor Mehmet 
Akif, İstiklal Marşımızda;

“Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın,

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.”

İşte, milletimiz yurduna yönelen hayâsızca 
akınları, gövdesini siper ederek durdur-
ması sayesinde bin yıldır bu vatanın 
sahibi. Bugün de, aynı gayeyle çalışıyo-
ruz. Türkiye’yi, geçtiğimiz 12 yılda bu 
amaçla 3 kat büyüttük.

Türkiye’nin 30 yılına, 40 bin canına, yüz-
lerce milyar dolar kaynağına mal olan te-
rör meselesini bitirmek niyetiyle çözüm 
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sürecini bunun için başlattık. Vatan sa-
vunmasının sınırlarımızdaki tel örgülerde 
değil, sınırlarımızın ötesindeki gönüllerde 
başladığı bilinciyle, tüm dost ve kardeş 
toplumlarla yakınlaşma çabasına bunun 
için girdik.  Eğer biz, güçlü olmazsak, o 
kardeşlerimize de yardım edemeyiz.

Onlar Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşında, 
bizim zor zamanlarımızda yanımızdaydı. 
Biz de bugün onların zor zamanlarında 
yanlarında olacağız ki, yarın “kardeşim” 
diyerek boyunlarına sarılmaya yüzümüz 
olsun.  Şehitlerimizin, gazilerimizin bırak-
tığı bu kutlu mirasa biz sahip çıktık, çık-
maya devam edeceğiz. Şehitlerimizin, gazi-
lerimizin emanetine saygı göstermek, öyle 
sözle, kuru hamasetle olmuyor. Bunun için 
çalışmak gerekiyor, üretmek gerekiyor, 
Türkiye’yi ileriye götürmek gerekiyor.

Şehitlik ve Gazilik Makamlarına 
Değer Biçmek Mümkün Değil

Bakınız, buradan Gölbaşı’na gidecek, 
ASELSAN’ın Radar ve Elektronik Harp 
Merkezi’nin açılışını yapacağız. Burası, sa-
vunma sanayimiz bakımından önemli bir 
tesistir. Türkiye’nin savunma sanayi ala-
nında geçtiğimiz 12 yılda kat ettiği mesafe 
dahi, başlı başına bir başarı destanıdır. Biz, 
kendi savaş gemilerimizi, uçaklarımızı, he-
likopterlerimizi, füzelerimizi, tanklarımı-
zı, silahlarımızı üreterek şehitlerimize, ga-
zilerimize layık olmanın çabası içindeyiz. 
Al bayrağı şerefle, gururla göklerde dalga-
landırmak, üzerinde bu bayrağın bulundu-

ğu pasaportun itibarını yükseltmekle olur. 
Bu milletin onurunu korumak, onun refah 
seviyesini yükseltmekle olur. Biz, başka-
ları gibi hamasetle, lafla, sözle, bağırarak, 
çağırarak değil, işte bu şekilde Türkiye’ye 
hizmet ediyoruz. Türkiye’ye, mugalatayla 
değil, 2023 hedeflerine ulaşarak sahip çık-
mayı sürdüreceğiz.

Değerli kardeşlerim,

Şehitlerimizi ve gazilerimizi gönlümüzün 
en mutena köşesine yerleştirirken, şehit-
lerimizin bize emanetleri olan ailelerini 
ve gazilerimizi de asla ihmal etmiyoruz, 
etmeyeceğiz. Biraz önce Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanımız Ayşenur İslam hanıme-
fendi, şehit yakınları ve gazilerimizle ilgili 
yapılanları özetle ifade etti.

Şehitlik ve gazilik makamlarına bu dünya-
da bir değer biçmek mümkün değil, onu 
biliyoruz. Onlar en büyük mükâfatı, Rab-
bimden alacaklar, onu da biliyoruz. Biz, 
sadece kendilerine küçük bir teşekkür ba-
bında bu hizmetleri yapıyoruz.  Hamdol-
sun ülkemizin imkânları arttıkça, Türkiye 
büyüdükçe, şehit yakınlarımıza ve gazile-
rimize verdiğimiz hizmetler de, bununla 
orantılı olarak artıyor. İnşallah önümüz-
deki dönemde, bu çalışmaları sürdürecek, 
şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yan-
larında olmaya devam edeceğiz.

Bir kez daha teşrifleriniz için her birinize 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehitlerimize 
Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Gazi-
lerimize hayırlı ve uzun bir ömür temenni 
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ediyorum. Şehit ailelerimize kaybettikleri 
evlatlarının, eşlerinin, kardeşlerinin, baba-
larının, asla bitmeyeceğini bildiğim yürek 
acıları için sabırlar diliyorum.

Sizlere takdim edeceğimiz Devlet Övünç 
Madalyasının, bu devletin, bu milletin bir 
vefa sembolü olarak nesilden nesile gurur-
la, kıvançla aktarılmasını temenni ediyo-
rum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı su-
nuyorum. Allah’a emanet olunuz.
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Çok değerli muhtarlarımız, değerli kardeş-
lerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyorum. Mil-
letin evine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine 
hoşgeldiniz.

Bugün muhtarlar buluşmamızın beşincisi-
ni gerçekleştiriyoruz. İlk olarak 27 Ocak’ta 
17 ilimizden gelen 409 muhtarımızla bir 
araya gelmiştik. Ardından 17 Şubat’ta 10 
ilimizden gelen 381 muhtar kardeşimizle, 

Türkiye Devleti, Terör Örgütleri 
ve Paralel İhanet Şebekelerine 

Boyun Eğemez

5. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 23 Mart 2015 
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daha sonra da 24 Şubat’ta yine 10 ilimiz-
den gelen 380 muhtar kardeşlerimizle 
birlikte olduk. Daha sonra da 10 Mart’ta 
9 ilimizden gelen 424 muhtar kardeşimi-
zi misafir ettik. Bugün de 10 ilimizden 
gelen 397 muhtar kardeşimizle, sizler-
le birlikteyiz. Bartın’dan, Giresun’dan, 
Gümüşhane’den, Kastamonu’dan, 
Nevşehir’den, Kayseri’den, Ordu’dan, 
Sinop’tan, Sivas’tan ve Zonguldak’tan ge-
len siz değerli muhtarlarımızı bir kez daha 
selamlıyorum. İnşallah bu şekilde, ülke-
mizdeki 50 bin muhtarımızın tamamıyla 
hasbihal ederek, soframızı paylaşacağız. 

Değerli kardeşlerim,

Cumartesi günü, gerek Türkiye’de, gerek 
geniş coğrafyamızda, Nevruzu çok büyük 
bir coşkuyla idrak ettik.  Bu vesileyle nev-
ruzun, ilkbaharın ülkemize, milletimize, 
coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimize ba-
rış, dayanışma, refah getirmesini Cenabı 
Hakk’tan niyaz ediyorum.

Baharın, özellikle de Suriye’de, Filistin’de, 
Irak’ta, Afganistan’da, Yemen’de, diğer tüm 
çatışma alanlarında barışa kapı aralaması 
en büyük temennimiz. Bu coğrafyanın ül-
keleri olarak, maalesef nice nevruzu, nice 
ilkbaharı hüzünlü yaşadık, acılar içinde 
idrak ettik. Birinci Dünya Savaşı’nın ar-
dından, coğrafyamızda hiçbir baharı ağız 
tadıyla teneffüs edemedik. Açıkça huzurlu 
baharları, suyun, havanın ve toprağın sı-
caklığını ruhlara hissettiren o baharları 
bu coğrafyanın insanları olarak çok özle-
dik. Rabbimden bizi, yeniden baharlara 
eriştirmesini, toprakla birlikte ruhları-

mızda bir uyanışı, kalplerimizde yeniden 
bir dirilişi bizlere nasip etmesini yürek-
ten niyaz ediyorum.

Burada şunu özellikle vurgulamak istiyo-
rum: Hiç kuşkusuz, ülkemizde ya da böl-
gemizde yaşanan sorunların önemli bir 
kısmı, bizim kendi içimizde ürettiğimiz 
sorunlardan ziyade, bize enjekte edilen, 
bize dayatılan sorunlardır. Yüz yıldır, ken-
di ürettiğimiz sorunlarla değil, bizim için 
topraklarımız, ülkelerimiz için kurgulanan 
sorunlarla mücadele ediyor, bu sorunlar 
nedeniyle ağır bedeller ödüyoruz. Bu coğ-
rafyanın zenginliklerine göz dikenler, ne 
yazık ki, bu coğrafyada istikrar istemiyor-
lar, barış istemiyorlar, dayanışma istemi-
yorlar. Bu coğrafyada ne kadar kan akarsa, 
o kadar petrol elde edeceklerini, o kadar 
güç devşireceklerini, egemen güçler çok 
iyi biliyor ve daha fazla kan akması için de 
ellerinden geleni yapıyorlar.

Sünnilerle Şiilerin Birbiriyle 
Çatışması Birilerine Fayda 
Sağlıyor

Değerli kardeşlerim,

Ülkemizin ve coğrafyamızın karşı karşıya 
olduğu sorunları sadece dış güçlere, sa-
dece harici mihraklara bağlamak gibi bir 
kolaycılığın içine elbette girmeyeceğim. 
Biz, eğer bu coğrafyanın insanları olarak, 
birbirimize kenetlenebilsek, inanın dışarı-
dan hiçbir güç gelip de bizim aramıza ni-
fak sokamaz. Biz, bu coğrafyanın insanları 
olarak, emredildiği gibi birbirimizi kardeş 
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görsek, emredildiği gibi Allah’ın ipine sım-
sıkı sarılsak, inanın dışarıdan hiç kimse 
gelip de bizim ağzımızın tadını bozamaz.

Onun için, bu coğrafyanın tüm bireyleri 
çok samimi şekilde ellerini şöyle kenetle-
yecek, başını da iki elinin arasına alacak ve 
başkalarını suçlamadan önce kendi nefsî 
muhasebesini yapmak suretiyle yoluna 
devam edecektir.  Evet, Sünnilerle Şiilerin 
birbiriyle çatışması, dışarıdan birilerine 
fayda sağlıyor, bize değil.

Kardeşlerim,

Soruyorum; sünnilerin aklı yok mu, Şiile-
rin aklı yok mu? Birtakım terör örgütleri-
nin vahşice, barbarca, insanlık dışı saldırı-
ları, o terör örgütlerine değil onları kukla 
gibi oynatanlara büyük faydalar sağlıyor. 
Ama, o terör örgütünün içinde yer alanla-
rın, o terör örgütlerine sempati duyanla-
rın, kol-kanat gerenlerin Allah aşkına hiç 
aklı yok mu? Kur’an-ı Kerim’de defalarca 
Rabbimiz bizi uyarıyor: “Hiç akletmez mi-
siniz? Tefekkür, tezekkür etmez misiniz?” 
İşte akledilmediği için, tefekkür, tezekkür 
edilemediği için Şii ya da Sünni üzerine 
bombaları bağlayıp, bir camiye girip iba-
det eden Müslümanları barbarca katlede-
biliyor. İşte Yemen’de olanları duyuyorsu-
nuz değil mi?

Akledilmediği için, 350 bin insanın kati-
li, sırf mensubu olduğu mezhep nedeniy-
le hoş görülebiliyor? Katliamları, zulmü, 
vahşeti, barbarlığı maalesef destek göre-
biliyor. Babası Hama-Humus’ta, 30 bin 
insanı öldürdü, kendisi geldi şimdi 300-
350 insanı Suriye’de öldürdü. Bakın, ka-

tillik genlerine işlemiş bunların. İnanın ne 
Sünni kazanıyor, ne de Şii. İnanın ne Türk 
kazanıyor, ne Kürt, ne de Arap kazanıyor. 
Her zaman kaybeden biz Müslümanlardır. 
Kazanan ise, bizim kardeşlerimizi böyle 
birbiriyle çatıştıranlar oluyor.  İşte onun 
için akletmek durumundayız. Ne oluyor 
diye, samimi şekilde gönülden, yürekten 
olan biteni tekrar tekrar sorgulamak du-
rumundayız. Olan biteni, sadece Yemenli, 
sadece Iraklı, Suriyeli, Mısırlı kardeşleri-
miz değil, Libyalı kardeşlerimiz değil, Tu-
nuslu kardeşlerimiz değil, burada, Türkiye 
Cumhuriyeti’nde 78 milyon bizler de sami-
mi şekilde sorgulamak, önce kendi öz eleş-
tirimizi samimiyetle yapmak zorundayız. 

Malazgirt’ten Bu Yana Kürt 
Kardeşlerimizle Omuz Omuza 
Savaşıyoruz

Sevgili Kardeşlerim,

6-8 Ekim tarihlerinde olan olayları unut-
mayalım. Gezi olaylarında olanları unut-
mayalım. Vatandaşlarımızın araçları, 
binaları, dükkânları nasıl yakıldı-yıkıldı 
bunları unutmayalım. Belediye otobüsle-
rinin nasıl yakıldığını-yıkıldığını unutma-
yalım. Bütün bunlar nerede oluyor? İşte 
kendi ülkemizde. Türklerle Kürtlerin kar-
deşliği, öyle sıradan, öyle pamuk ipliğine 
bağlı bir kardeşlik değildir, bunun özellik-
le bilinmesini isterim. Özellikle genç kar-
deşlerimin, genç nesillerin, bizim aramız-
daki bu kardeşliğin boyutunu, derinliğini 
ve ruhunu çok çok iyi anlamasını gönül-
den arzu ederim.
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Biz, Anadolu’nun kapılarını İslam’a açan 
Malazgirt Savaşı’nda, Kürt kardeşlerimiz-
le omuz omuza savaştık. İslam’ın sancağı-
na kasteden Haçlı Seferlerine karşı, bütün 
bu coğrafyada biz omuz-omuza savaştık. 
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin or-
dusunda, Nureddin Zengi’nin ordusunda, 
Yavuz Sultan Selim’in o şanlı ordusunda, 
birbirinden farklı olmayan Müslüman kar-
deşler olarak biz aynı kutlu gayenin, mu-
kaddes davanın neferleri olarak, bir olduk, 
beraber olduk, birbirimize ebediyen kar-
deş olduk.

Bundan Yüzyıl önce, Sarıkamış’ta dedele-
rimiz birlikte şehit düştü. Çanakkale’de 
vatan toprağını hep birlikte savunduk. 
Bize unutturulmaya çalışılan, Kut’ül Ama-
re Zaferini, o muhteşem zaferi, Irak’ta 
Türk, Kürt, Arap hep birlikte kazandık. 
Kurtuluş Savaşı’nı birlikte verdik, Tür-
kiye Cumhuriyeti’ni hep birlikte kurduk. 
Aynı sofraya oturduk, aynı somunu pay-
laştık. Kız aldık-kız verdik. Sadece aynı 
toprağa değil, biz bu coğrafyada aynı ka-
deri paylaştık.

Şunu bugün burada bir kez daha açık açık 
ifade etmek isterim, ekranları başında bizi 
izleyen vatandaşlarıma sesleniyorum: Yak-
laşık bin yıldır, bu topraklarda Kürtlerin 
yegâne dostu ve kardeşi Türkler; Türkle-
rin de yegâne dostu ve kardeşi Kürtler 
olmuştur. Açın bin yıllık tarihe bakın, 
Kürtlerin zor zamanlarında yanlarında 
sadece Türklerin olduğunu göreceksiniz. 
Türklerin en zor zamanlarında yanların-
da da yine aynı şekilde Kürtlerin de oldu-
ğunu göreceksiniz.

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından, Türk-
lerle Kürtleri ayırma çabasına, altını çize-
rek ifade ediyorum; Türklerden önce biz-
zat Kürtlerin kendisi karşı çıkmış, bizzat 
Kürtler itiraz etmiş, bizi birbirimizden ayı-
ramazsınız diye çok güçlü şekilde duygu-
larını ve gayelerini ifade etmişlerdir. Bizim 
ortak tarihimiz, öyle 30 yıldan, 40 yıldan 
ibaret değildir, bunu bilmemiz lazım. 30 
yıl, 40 yıl içindeki gelişmelere bakıp da, 
Türklerle-Kürtlerin kardeşliğini sorgula-
yanlar, tarihe, ecdada, bizim medeniyet 
mirasımıza haksızlık ederler.

Bizim Kürtlerle olan irtibatımızı, ilişki-
mizi, muhabbetimizi ve uhuvvetimizi an-
cak ve ancak Türkler ve Kürtler olarak biz 
tanımlarız. Marjinal ateist, inançsız, özel-
likle de bu toprakların değerlerinden, bu 
toprakların özünden ve ruhundan kopuk 
akımlar, çıkıp da bizim birbirimize olan 
muhabbetimizi, uhuvvetimizi yeniden 
tanımlayamazlar. Eğer hadiseleri, var 
olan sorunları, çıkar da başkalarının kav-
ramlarıyla tanımlamaya, analiz etmeye 
kalkışırsak, işte orada daha en başından 
kaybederiz.

Kardeşlerim,

Bugün siz değerli muhtar kardeşlerime 
hitap ederken, milyonlarca ekranları ba-
şında bizi izleyen vatandaşlarıma da hitap 
ediyorum. 2005 yılında, Diyarbakır’da 
yaptığım konuşmada kardeşlerime dedim 
ki; Kürt meselesi benim meselemdir. O gün 
sorunları ret eden anlayışın üzerini çizdik, 
o gün inkâr politikalarını elimizin tersiyle 
ittik, o gün asimilasyonu bir daha geri gel-
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memek üzere tarihe havale ettik. Ret, inkâr 
ve asimilasyon politikalarının son bulma-
sıyla birlikte, yani devletin sorunları kabul 
ederek, çözüm çabasına girmesiyle birlik-
te, Kürt sorunu kavramı artık geçerliliğini 
yitirmiştir.

Ben “Kürt sorunu yoktur” dediğimde, bunu 
son derece art niyetli bir şeklide başka yer-
lere çekmeye çalışıyorlar. Oysa benim söy-
lediğim son derece açıktır; Türkiye’de artık 
Kürt sorunu yoktur, Kürt kardeşlerimin 
sorunları vardır, bakın bu başka bir şey. 
Yatıp kalkıp Kürt sorunu şöyle, Kürt so-
runu böyle, başka bir şey yok ağızlarında, 
hep bunu söylüyorlar. Bana bırak bu işleri 
söylemeyi, Kürt kardeşimin sorunu varsa, 
sen onu bana getir. Türk kardeşimin de so-
runu var, öyle mi, Abhaza’nın da Boşnak’ın 
da var, Arnavut’un da var, Roman’ın da var. 
Ükemde yaşayan tüm etnik unsurların her 
birinin, Zaza kardeşimin, hepsinin sorun-
ları var. Ha, bu sorunları gidermek için 
çalışacağız, ayrım yapmayacağız. Sanki bu 
ülkede, Kürt sorunundan başka bir mesele 
yok, yatıyorlar kalkıyorlar bunu konuşu-
yorlar. Bu durum, ülkeyi bölmeye gayret 
etmektir, ayrımcılıktır, nüans son derece 
önemli. 

Reddin, inkârın ve asimilasyonun sona er-
diği, sorunların kabul edildiği ve çözüldü-
ğü bir ortamda, artık Kürt sorunu kavra-
mını kullanmak, Kürt kardeşime de, Türk 
kardeşime de, diğer tüm etnik unsurlara 
da açıkça bir haksızlıktır. Bu ülkede sa-
dece Kürtler yok, bu ülkede 36 ayrı etnik 
unsur var ve hepsini biz, Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşlığı çatısı altında ne yaptık? 

Topladık. Ne dedik? Tek millet dedik. Ne 
dedik? Tek bayrak dedik. Ne dedik? Tek 
vatan dedik. Ne dedik? Tek devlet dedik.

Kardeşlerim,

Millet nedir biliyor musunuz? Millet, her 
türlü etnik unsuru, aynı çatı altında topla-
yan bir kavramın adıdır. Bu millet kavra-
mında, Türk var, Kürt var, Laz var, Çerkez 
var, Gürcü var, Abhaza var, Boşnak var, Ro-
man var, Arnavut var, aklınıza ne gelirse, 
millet bununla oluşur ve bunu hazmede-
miyorlar. İthal kavramlarla yola çıkanlar, 
ithal çözümler önerenler doku uyuşmazlı-
ğı yaşarlar.

Terör Örgütü’nün Dünya Görüşü 
ve Yaşam Tarzı Bu Coğrafyaya Ait 
Değildir

Bakın, şu anda Doğu ve Güneydoğu illeri-
mizde, Kürt kardeşlerimiz nezdinde çok 
önemli bir tehdit, çok önemli bir mesele 
var. Hem terör örgütü, hem de onun göl-
gesinde siyaset yapan parti kendi kavram-
larını dayatarak, kendi dünya görüşünü, 
kendi yaşam tarzını dayatarak, benim Kürt 
kardeşimin ruhuyla, özüyle oynamaya, 
onu tahrip etmeye çalışıyor; onların dünya 
görüşü, onların yaşam tarzı asla bu coğraf-
yaya, bu millete ait değildir.

Onların diliyle, onların kavramlarıyla ko-
nuşmaya başladığınız anda, bu tahribatın 
bir unsuru olursunuz. Ortadoğu’nun yiğit 
insanları, yürekli insanları, en önemlisi de 
inançlı, imanlı insanları olan Kürt kardeş-
lerimi kendi değerlerine, kendi inançları-
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na aykırı davranmaya sevk eden her hare-
ket, en başta bu insanlara ihanettir. Benim 
Kürt kardeşim bu tuzağa düşemez, düşme-
melidir. Şahsen bütün hayatım boyunca, 
bütün siyasi mücadelem boyunca, farklı 
etnik unsurlara bakışım çok net olmuştur, 
“Yaratılanı severim, Yaratandan ötürü.” 
Benim ilkem budur, düsturum budur, be-
nim dünyaya, ülkeme, milletime bakışım-
daki zaviye budur. Bundan 40 yıl önce de 
‘insana’ bu zaviyeden bakıyordum, elham-
dülillah, bugün de “insana” bu zaviyeden 
bakıyorum. Bu zaviye, bu bakış açısı bu 
toprakların özüdür, ruhudur, bu toprakla-
rın mayasıdır. Kim ki, etnik unsurları bir 
farklılık, bir ayrışma, bir husumet vasıtası 
olarak kullanıyorsa; en başta, bu toprakla-
ra, bu topraklar üzerinde bin yıllardır mu-
hafaza edilen kardeşliğe ihanet içindedir.

Bakın şu hususun da altını özellikle çizmek 
istiyorum: Hiçbir zaman, tehditlere, telkin-
lere, saldırı ve sabotajlara aldırış etmedik. 
Terör bizi tehdit etti, boğun eğmedik, dev-
letin içine gizlenmiş çeteler bizi tehdit etti, 
onlara da boğun eğmedik, nice darbe giri-
şimi, nice saldırı, Gezi olayları, 7-25 Aralık 
darbe girişimi, hepsi de özellikle de Kürt 
kardeşlerimin sorunlarının çözümünü en-
gellemek için sahneye konulmuştur, ama 
biz hiçbirine eyvallah etmedik.

Bizim politikalarımızı terör belirleyemez, 
bizim istikametimizi, politikalarımızı 
darbe tehditleri, istikrarsızlık tehditleri, 
çatışma tehditleri de belirleyemez. Bizim 
politikamızı sadece ve sadece milletimiz 
belirledi, bundan sonra da sadece ve sade-
ce milletimiz belirler.

Kürt kardeşlerimize bakışımız da, Kürt 
kardeşlerimizin sorunlarına bakışımız da, 
inanın 40 yıl önce neredeysek, bugün de 
oradayız, bizde hiç kırıklık göremezsiniz, 
istikametimizin sarsıldığını göremezsiniz,  
40 yıl önce, 30 yıl, 13 yıl önce ne dediy-
sek, bugün de aynısını söylüyoruz. Söy-
lediğimiz de çok nettir, Kürt, Türk, Arap, 
Çerkez, Roman, Gürcü, Abhaza, Boşnak, 
Arnavut, Laz, bütün etnik unsurlar Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları olarak 
birdir, birbirine eşittir, birlikte Türkiye’dir.

Tekrar ediyorum; ne terör, ne de çeteler, 
uluslararası çeteler, ulusal paralel çeteler, 
bize istikamet çizemez. Onun için, bu me-
seleye biz başımızı koyduk. Biz, bu mesele-
yi çözmek için kefenimizle yola çıktık. “Bu 
yolda baldıran zehri içmek gerekiyorsa, 
onu da içeriz” dedik. Bizim başından beri 
söylediğimiz çok açık bir şey daha var; ne 
dedik? “Terör örgütü silahları bırakacak” 
dedik; öyle mi? Çünkü ben, Cumhurbaş-
kanlığı makamına gökten zembille inme-
dim, 12 yıl bu ülkede Başbakanlık yaptım, 
ondan öncesinde İstanbul gibi bir şehrin 
4,5 yıl Belediye Başkanlığını. Halkımın 
içinden bu toprakları eşe eşe buralara gel-
dik. Dolayısıyla, hangi köyde, hangi ma-
hallede, hangi beldede, hangi ilçede, hangi 
ilde ne var, ne yok bunları bilen birisiyiz. 
İşte daha evvelsi gün Denizli’deydik. 24 
kere Denizli’ye gitmişim. Düşünebiliyor 
musunuz, Cumhuriyet tarihinde hangi 
Başbakan, hangi Cumhurbaşkanı bir il’e 
24 kere gitmiş olsun. Ve sadece vilayet de-
ğil, tabii oraların ilçelerini dolaşmak da 
var, bunları da yapmışız.
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Ankara’ya oturup ülkeyi yönetmeye kal-
karsan, işte 12 yıl önceki Türkiye’yi karşın-
da bulursun. Ama elhamdülillah, biz, nasıl 
bir Türkiye aldık, şimdi neredeyiz görü-
yorsunuz. 79 senede, bu ülkede 6 bin 100 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Fakat 
biz, 12 yılda 17 bin 500 kilometre bölün-
müş yol yaptık, her şey ortada.

12 Senede 26 Havalimanını 
Hizmete Açtık

Göreve geldiğimizde Türkiye’de 26 tane 
havalimanı vardı. Biz, 12 senede, 26 tane 
havalimanı daha ilave ettik, şu anda 52 
tane havalimanımız var. Hatırlayın, şöyle 
12 sene önce denseydi ki, Ağrı’ya havali-
manı olacak, Allah aşkına, inanır mıydı-
nız? Yani Kars’a havalimanı olacak, inanır 
mıydınız? Iğdır’a havalimanı olacak, ina-
nır mıydınız? Şimdi Hakkari’ye havali-
manı yapıyoruz, Hakkari’ye yapacağımız 
havalimanını yaptırmamak için ellerin-
den geleni yapıyorlar, bölücü terör örgütü 
bütün iş makinelerini yakıyorlar, engel-
lemeye çalışıyorlar. Buna rağmen onu da 
yapacağız, o da bitecek. Niye? Çünkü biz, 
Kürt kardeşlerimizin o huzurunu, o refahı-
nı bunların vahşice yaklaşımlarına kurban 
ettirmeyeceğiz.

Boğazın altından Marmaray’ı ecdadımız 
hayal etmiş, projeyi de çizmişler. Onların 
projesini elhamdülillah biz hayata geçir-
dik ve şu anda Marmaray çalışıyor.  Şimdi 
bir de tünel yapılıyor yine Marmaray’ın he-
men güneyinde, oradan da otomobiller ge-
çecek. Bir de Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
yapılıyor, o da 4 gidiş, 4 geliş, ortasından 

da yüksek hızlı tren hattı olacak. Şimdi ay-
rıca iki köprü arasında, yine denizin altın-
dan geçen 3 katlı bir tünel daha yapılacak. 
Bu ne demek? Asya’yla Avrupa’yı 3 tane 
denizin altından, 3 tane denizin üstünden 
bir gidiş-gelişle birbirine bağlıyoruz. Ham-
dolsun yapılıyor. Şu anda Ordu-Giresun 
Havalimanı’nı bitmek üzeredir.

Şimdi “Terör örgütü silahları bırakacak” 
dedik, “Silahları bırakacak, eğer söyleye-
cek sözü varsa, bunu siyaset zemininde 
söyleyecek” dedik. 13 yıldır yaptıklarımız, 
özellikle de ret, inkâr ve asimilasyonu sona 
erdirmemiz, silahı tamamen zeminsiz bı-
rakmıştır. Sıkılı yumruklarla hiçbir sorun 
çözülemez, hiçbir hedefe varılamaz, bunu 
yapmadığınız sürece, o silahları bırakma-
dığınız sürece, o çözüme zerre kadar kat-
kınız olmaz, tam tersine her zaman sorun 
olmaya devam ederseniz. Şimdi söylüyor-
lar, silahlar bırakılsın. İfade olarak çok gü-
zel, tamam da, bir yıl önce Nevruzda yine 
bunlar söylenmişti ve “tamam” dendi. Ne 
oldu? Ben ne dedim geçenlerde? Uygula-
maya bakarız, uygulamayı görmeden bun-
lara inanmak mümkün değil, dolayısıyla 
uygulamayı görelim.

İşte şimdi 2,5 ay sonra seçimler var, 30 
Mart seçimlerinde tehditlerle bu işler yü-
rüdü, Cumhurbaşkanlığı seçiminde teh-
ditlerle bu işler yürüdü, artık bu tehdit-
lerden halkımızı kurtarmak zorundayız. 
Halkımız milli iradesini serbestçe, özgürce 
kullanmak zorundadır. Burada da muhata-
bım asla terör örgütü değildir, bu çağrımı 
terör örgütüne değil, terör örgütünün vesa-
yetinden kendisini kurtaramayan o siyasi 
partiye yapıyorum. Eğer bu ülkede siyaset 
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yapmak istiyorlarsa, eğer çözüme katkı 
sunmak istiyorlarsa, önce silahların gölge-
sinden ve tasallutundan kurtulacaklar.

Bakın burada tekrar söylüyorum; her ne 
pahasına olursa olsun, tek başımıza da 
kalsak, son nefesimize kadar, bu ülkede çö-
züm süreciyle formüle ettiğimiz kardeşliği 
tesis etmenin mücadelesini sürdüreceğiz. 
Ancak, hiç kimsenin de benim Kürt kar-
deşlerimi zehirlemesine, Kürt kardeşlerim 
nezdinde haksız bir meşruiyet kazanma-
sına, haksız bir muhataplık kazanmasına 
müsaade edemeyiz, etmemeliyiz.

Silahları Gölgesinde Barış Olmaz

Silahların gölgesinde barış olmaz, hele hele 
verilen sözlerin defalarca çiğnendiği, vaat-
lerin defalarca bozulduğu, itimadın tahrip 
olduğu bir ortamda somut adımları görme-
den daha ileriye gidemeyiz. Şurada, Allah 
aşkına soruyorum sizlere, Diyarbakır’da 
merhum Yasin Börü ve arkadaşlarının al-
çakça katledilmesinin üzerinden sadece 
aylar geçti. İstanbul Okmeydanı’nda Aluc-
ralı Burakcan’ın, ölümünün üzerinden 
daha çok geçmedi. Terör örgütü nasıl onu 
da orada şehit etti biliyorsunuz. Şu ana ka-
dar çıkıp da bunun özeleştirisini yaptılar 
mı? Bu barbarca katliama teşvik ettikleri 
için kendilerini hala sorgulamadılar.

Biz, bu şımarıkça tavırlara boyun mu eğe-
ceğiz?  Diyarbakır’daki Yasin Börü olayla-
rın içinde değildi, kurban eti dağıtıyordu, 
tablo bu. Bu sözüne güvenilmeyen figür-
lerle yol mu yürüyeceğiz? Yüzüne gülen, 

arkanı döndüğünde her türlü oyunu oy-
nayanlarla nasıl devam edeceğiz? Önce 
silahı bırakacaksın… Bak, IRA İngiltere’de, 
İrlanda’da, bölgede silahları betonlara 
gömdüler ve bunu dünyaya da ispat ettiler. 
Sizin buna benzer attığınız bir adım var 
mı şu anda? Yok. Silahı bırakacaksın, bu-
nunla birlikte savaşın, çatışmanın, fitne ve 
nifakın dilini de bırakacaksın. Ondan son-
ra, söyleyecek bir sözün varsa, geleceksin, 
Anayasal ve demokratik sınırlar içinde, si-
yaset zemininde söyleyeceksin. Siz, çözüm 
istemiyorsanız, bu yöndeki gayretlere kat-
kı vermiyorsanız keyfiniz bilir.

Biz, bu meseleyi çözmek için onlara değil, 
Türk’üyle, Kürt’üyle milletimize güvene-
rek yola çıktık. Biz, milletimizle birlikte 
yolumuza devam eder, silahlara rağmen, 
silahların tasallutunda siyaset yapanlara 
rağmen, bu meseleyi çözeriz.

Değerli arkadaşlar,

Tabii biz, bu 12 yılı aşkın süre içinde kar-
şımızdakileri de çok yakından tanıdık. De-
falarca sözlerini çiğnediler, verdikleri söz-
den döndüler. Bize başka şeyler söylediler, 
dönüp arkada başka şeyler yaptılar, hepsi-
ni gördük yaşadık. Süreç, eğer bugünlere 
kadar geldiyse açık söylüyorum, onlara 
rağmen geldi. Bölücü terör örgütüne, 
onların temsilcilerine rağmen buraya ka-
dar geldi. Eğer onların bu samimiyetsiz-
likleri, bu ikiyüzlülükleri karşısında, biz 
farklı tepkiler ortaya koysaydık, Türkiye 
çözüm süreci diye bir umudu hiçbir za-
man yaşamayacaktı.
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6-8 Ekim tarihlerinde soruyorum; milleti 
sokağa davet eden kimdi?   Buyur, mille-
tim biliyor, muhtarlarım biliyor bunları. 
Ondan sonra yalana başladılar, “Biz böyle 
bir şey yapmadık” dediler. Sokakta ken-
dileri için hak aradılar. Şimdi çıkmışlar, 
utanmadan sıkılmadan Cumhurbaşkanı 
çözümün karşısında diye tezvirat yapıyor-
lar. Cumhurbaşkanı çözümün yanında mı, 
karşısında mı, geriye dönüp 12 yıllık döne-
me bakarsın görürsün.

Kardeşlerim,

Kürt demek yasaktı bu ülkede, öyle mi? 
Kürtçe şarkı, türkü yasaktı. Sokakta Kürt-
çe konuşmak yasaktı. Anne evladıyla ce-
zaevinde Kürtçe konuşamıyordu. Bölgede 
seyahat etmek, yaylaya, mezraya gitmek 
yasaktı. Yol yoktu, öğretmen, okul yoktu, 
hastane, doktor yoktu. Bunların hepsini 
biz çözdük. 2002 yılında başında bulun-
duğum parti iktidara geldiğinde, bölgede-
ki kanaat önderlerine, sivil toplum kuru-
luşlarına, bu meseleyle ilgili ne yapılması 
gerektiğini sormuştum. Bana bir şey söyle-
diler çok enteresan; “Olağanüstü Hali kal-
dırın yeter”, “Başka hiçbir şey gerekmez” 
dediler. O zaman Başbakan Sayın Abdullah 
Gül’dü, iki ayda Olağanüstü Hal kaldırdı.

Değerli kardeşlerim,

Hükümet güvenoyu aldı 28 Kasım’da, 30 
Kasım’da Olağanüstü Hal kaldırıldı. Biz, 
verdiğimiz sözün arkasında böyle dururuz. 
Bununla kalmadık, faili meçhul cinayetler 
dönemini sona erdirmekten, işkenceyle 
mücadele, Kürtçe televizyondan seçmeli 

derse tarihi adımlar attık. Çocuklara isim 
verilmesinden, yerleşim birimlerinin adla-
rına kadar her alanda tarihi önemde adım-
lar attık. Ülkemizin tüm geri kalmış, geri 
bırakılmış yerleri gibi bu bölgede de çok 
büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Yol, su, 
elektrik, okul, hastane, aklınıza ne gelirse, 
her alanda batıda ne varsa Güneydoğu’da, 
Doğu’da da aynı hizmetlerin verilebilmesi-
ni sağladık. Sosyal yardımlarla hiçbir va-
tandaşımızın mağduriyet yaşamamasını, 
temel ihtiyaçlarından mahrum kalmama-
sını temin ettik. Önce demokratik açılım 
diyerek, sonra milli birlik ve kardeşlik pro-
jesi diyerek, ardından çözüm süreci diye-
rek, bu çalışmaları bütünlük içinde yürüt-
tük ve bugünlere geldik.

Bütün bunları, birileri bizi zorladığı için, 
mecbur bıraktığı için değil, bölgedeki kar-
deşlerimizin de bu ülkenin birinci sınıf 
vatandaşı olduğuna inandığımız için, on-
lar bizim ezeli ve ebedi kardeşimiz olduğu 
için yaptık. Elbette ülkenin her meselesi 
gibi, bu mesele de tümüyle ortadan kalk-
mış, her şey güllük-gülistanlık olmuş de-
ğil. Ama biz, Türkiye’nin tüm meseleleriyle 
birlikte bu meseleyi de çözme irademizin 
sonuna kadar arkasındayız. Kürt kardeşi-
min, Türk kardeşimin, Arap kardeşimin, 
ülkemdeki tüm etnik unsurların ne soru-
nu varsa; Alevi’nin, Sünni’nin, işçinin, sa-
nayicinin, gencin, yaşlının ne sorunu varsa 
Allah’ın izniyle hepsini de çözeceğiz.

Zira çözüm süreci, bir-iki etnik unsurun 
değil, bir veya iki bölgenin değil,  tüm mil-
letimizin ve tüm Türkiye’nin ortak mese-
lesidir. Kim çözümde yanımızda olursa, 



Recep Tayyip ERDOĞAN

132

onunla yürürüz. Ama ikiyüzlülerle, güve-
nilmezlikleri defalarca ispatlanmış olan-
larla asla yol yürüyemeyiz.

Meselesi İkbal Olanlar, Bizi 
Anlayamadı, Anlayamaz

Bizim hiç kimseye meşruiyet kazandırmak 
gibi bir gayemiz yok, olamaz. Türkiye Cum-
huriyeti Devleti, terör örgütleri karşısında, 
vandallar, yağmacılar karşısında, paralel 
ihanet şebekeleri karşısında boyun eğ-
mez, böyle bir görüntünün ortaya çıkma-
sına izin vermez. Eğer itiraz ediyorsam, 
eğer bazı yanlışlara dikkat çekiyorsam, 
bunu bugüne kadar yaşananları yakından 
bilen biri olarak yapıyorum. Bu ülkede pa-
ralele, paralel yapılanmaya dikkat çekerek 
yapıyorum.

Eğer eleştiriyorsam, bunu ülkem adına 
yapıyorum, milletim adına yapıyorum, 
çözüm adına, kardeşlik adına, barış adına 
yapıyorum.

Biz dertliyiz, dert adamı söyletir. Bu ülke-
nin ve bu milletin derdini, sızısını içimiz-
de hissettiğimiz için konuşuyor, söylüyor, 
yol göstermeye çalışıyoruz. Meselesi ikbal 
olanlar, bizi anlayamadı, anlayamaz. Me-
selesi koltuk olanlar, bizi anlayamadı ve 
anlayamaz. Ucuz kahramanlık sevdalıları 
bizi anlayamadı, anlayamaz. Biz, Allah’ın 
izniyle, şahsi meseleleri işin içine katma-
dan Hükümetimizle, devletimizle bu işi 
çözeceğiz.

Muhalefet bu çözüme katkı sağlayacaksa, 
buyursun sağlasın. STK’ların, ilim ve fikir 

adamlarının yapıcı katkısı varsa, buyursun 
bunu versinler. Ama kimse şahsi hırslarını, 
ideolojik saplantılarını, çatışma senaryola-
rını çözüm sürecinin önüne koymasın. Biz, 
bu meseleyi çözmekte kararlıyız.

Çözüm süreci benim sorumluluğumda 
başlamış ve bugünlere gelmiş bir süreç. 
Bundan sonraki gelişmelere ilişkin söz 
söylemek, değerlendirme yapmak, teklifte 
bulunmak herhalde benim de hem hak-
kım, hem de vazifemdir. Birileri çıkmış ne 
diyor? “Artık tek adamsın, yanında kimse 
yok.” Bunlar çok zavallı, ben cumhurun 
Başkanıyım, ben bu milletin Başkanı-
yım.  Büyüklerimizin güzel bir lafı var, çok 
güzel bir laf; “Kendini bil, haddini bil, nes-
lini bil.” Ama bunlarda hiç birisi yok. Her 
zaman söylüyorum; gayret bizden, tevfik 
Allah’tan. Niyet hayır, inşallah akıbet de 
hayır olacak.

Bir kez daha Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne, milletin evini teşrifiniz için 
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Mahallelerinizdeki, köylerinizdeki her bir 
kardeşime selamlarımı, saygılarımı, mu-
habbetlerimi iletmenizi rica ediyorum. 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah 
yar ve yardımcımız olsun diyorum.
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Çok değerli muhtarlarımız, değerli kar-
deşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Milletin evine, Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesine hoşgeldiniz.

Sözlerimin hemen başında, geçtiğimiz 
günlerde kaybettiğimiz, değerli sanatçımız 
Kayahan Açar’a Allah’tan rahmet, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Kaya-

han kardeşimizi, bir şarkısında ifade ettiği 
şu güzel sözlerle daima hatırlayacağız. 

“Ben Anadolu çocuğuyum
Böyle geldim dünyaya
Pişman da değilim
Başakları ellerimle büyütürüm ben

Başaklar eğilir ben eğilmem.” 

Terör ve Teröristin 
Propagandasını Yapan Basını 

Şiddetle Kınıyorum

6. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 8 Nisan 2015
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Bu milletin, bu coğrafyanın kalbinin, yü-
reğinin sesi, nefesi olan Kayahan’ı bir kez 
daha rahmetle anıyorum.

Diğer yandan, geçtiğimiz Cumartesi gecesi 
Fenerbahçe Spor Kulübümüzün kafilesini 
taşıyan otobüse yapılan silahlı saldırıyı da, 
huzurlarınızda şiddetle kınadığımı ifade 
etmek istiyorum. Bu saldırıda yaralanan 
otobüs şoförümüze Allah’tan acil şifalar 
diliyorum. Fenerbahçe Spor Kulübümüze, 
futbolcularımıza, teknik heyetimize, ta-
raftarlarımıza ve tüm milletimize geçmiş 
olsun, dileklerimi sunuyorum.  Tüm spor 
dalları gibi futbolun da esası centilmen-
liktir; öyle olmalıdır. Şiddetin, hele hele 
silahlı saldırının olduğu yerde spor bitmiş, 
yerine vandallık gelmiş demektir. Futbolu 
bahane ederek, vandallık yapanlar, sadece 
kendi takımlarına değil, tüm ülkeye, tüm 
millete ihanet ettiklerini bilmelidirler. 
Bu tür hadiselere karşı, gerek kulüpleri-
mizin, gerekse ilgili tüm kurumlarımızın 
gerekli tedbirleri en kısa zamanda alacak-
larına ve en etkili şekilde uygulayacakla-
rına inanıyorum.

Bu olayla ilgili de İçişleri Bakanlığımız yo-
ğun bir çalışmayla, şu anda zaten kısmi 
olarak baz delilleri ele geçirmenin yanın-
da, gerekli incelemeler sürüyor.

Kardeşlerim,

 Bugün Muhtarlar Buluşmamızın 6’ncısını 
gerçekleştiriyoruz. İlk olarak 27 Ocak’ta 
başlattığımız bu buluşmaları, ortalama 
10’ar ilden 400’er kişilik gruplar halin-
de bugüne kadar sürdürdük. Bugün de, 

10 ilimizden; Amasya’dan, Gaziantep’ten, 
Kahramanmaraş’tan, Kilis’ten, Tokat’tan, 
Samsun’dan, Trabzon’dan, Rize’den, 
Bayburt’tan ve Artvin’den gelen 393 muh-
tar kardeşimizle; sizlerle birlikteyiz. İn-
şallah bu şekilde devam ederek, 50 bin 
muhtarımızın tamamıyla  bu Külliyede bir 
araya gelmenin, hasbihal etmenin, sofra-
mızı paylaşmanın arzusu içindeyiz. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin doğrudan milletin oylarıy-
la göreve gelmiş ilk Cumhurbaşkanı ola-
rak, Cumhurbaşkanlığı’nı millete kapat-
mam, sadece protokol işlerinden ibaret 
bir mekân olarak kullanmam asla söz 
konusu olamaz. Ben, 40 yılı bulan siyasi 
hayatımın tamamını milletimle birlik-
te geçirdim, bundan sonra da aynı şekil-
de yoluma devam edeceğim. Burayı bir 
hizmet makamı olarak görüyorum, bir 
hakim makamı olarak, otorite makamı 
olarak asla görmedim, görmüyorum. Mil-
letimle arama hiçbir zaman aracı koyma-
dım, bundan sonra da koymayacağım. 
Cumhurbaşkanlığı görevini devraldığımız 
günden bu yana 15 vilayetimizi ziyaret 
ettim, bundan sonra da her fırsatta bu zi-
yaretleri sürdüreceğim. İnşallah 81 vila-
yetimizin tamamına gidecek, milletimle 
sohbet edecek, istişare edecek, hasret gi-
dereceğim. Türkiye’nin ihtiyacı, köşesine 
çekilip hiçbir şeye karışmayan değil; tam 
tersine, çalışan, koşan, terleyen bir Cum-
hurbaşkanıdır.

Türkiye’nin, içeride ve dışarıda, tüm me-
seleleriyle ilgilenmek; görüşlerimi, teklif-
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lerimi, eleştirilerimi ifade etmek; benim 
milletime karşı hem taahhüdüm, hem 
sorumluluğum. Cumhurbaşkanlığı maka-
mına, her şeyden el-etek çekmek için de-
ğil, tam tersine, ülkeme ve milletime daha 
çok, daha büyük hizmetler vermek için 
geldim. Milletim beni bunun için bu göre-
ve getirdi. Beni, yüzde 52 oyla bu makama 
getiren vatandaşlarım da, inanıyorum ki, 
aynı beklenti içinde, aynı hissiyat içinde. 
Siz muhtar kardeşlerimin de aynı duygu-
ları paylaştığına inanıyorum. Çünkü sizler 
de seçimle işbaşına geliyorsunuz, atanarak 
işbaşına gelmiyorsunuz. Sizin de hesap 
verdiğiniz bir makam var değil mi? Neresi 
bu makam? Bu makam İçişleri Bakanlığı 
değil, bu makam Başbakanlık değil, bu ma-
kam Cumhurbaşkanlığı değil. Bu makam 
neresi? Millet.

Ben de  “Türkiye Muhtarı” Olarak 
Gayret Gösteriyorum

Mahallesiyle, mahalle halkıyla irtibatı-
nı kesmiş bir muhtar düşünülebilir mi? 
Mahallenin ihtiyaçları için, gerekiyorsa 
kaymakamlığın, valiliğin, belediyenin ka-
pısına dayanmayan, taleplerini ifade etme-
yen, bunların takibini yapmayan muhtara, 
muhtar denir mi? Mesele bu. Mahallesin-
deki garipleri, fakirleri, muhtaçları tespit 
etmeyen, bunların dertlerine derman ol-
mak için çalışmayan bir muhtar olabilir 
mi? Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği 
içinde, mahallenin esnafıyla, eşrafıyla da-
yanışma içinde hizmet üretmek için çaba 
göstermeyen muhtar, bulunduğu yerin 
hakkını verebilir mi? Dargınları, küskün-
leri barıştırmanın gayreti içinde olmayan 

muhtarın sözü dinlenir mi? Allah aşkına, 
mahallesinde hangi evin bacası tütmü-
yor, hangi evde yas, hangi evde düğün 
var, bunu bilmeyenden muhtar olur mu? 
İşte ben de tüm bunları, bir nevi “Türkiye 
Muhtarı” olarak, ülke çapında yapmanın 
mücadelesi içindeyim.

Buradaki her bir muhtarımızın, görevini 
hakkıyla yaptığına, bunun gayreti içinde 
olduğuna inanıyorum. Ben de aynı şekilde 
görevimi bihakkın yerine getirmeye çalışı-
yorum. Bunun için beni eleştireceklerse, 
varsın eleştirsinler. Ne diyor atalarımız, 
“Meyve veren ağaç taşlanır”. Hiçbir iş yap-
mayıp, bu eleştirilerden uzak kalmaktansa, 
çalışıp mücadele ederek, bu eleştirilere gö-
ğüs germeyi hep tercih ettik, bundan sonra 
da aynı şekilde devam edeceğiz. Milleti-
mizle birlikte çıktığımız yolda, Türkiye’yi 
2023 hedeflerine ulaştırana kadar müca-
delemizi sürdüreceğiz.

Değerli kardeşlerim,

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz hafta bugün, 31 
Mart Salı günü, İstanbul’daki Çağlayan Ad-
liye binasında bir terör saldırısı yaşandı. 
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Se-
lim Kiraz, odasına giren 2 terörist tarafın-
dan şehit edildi. Aynı olayda, 2 terörist de 
güvenlik güçlerimiz tarafından ölü olarak 
ele geçirildi.

Öncelikle, bu alçakça saldırıda şehit edi-
len Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim 
Kiraz’a, Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyo-
rum. Ailesine, meslektaşlarına, sevenleri-
ne ve tüm milletimize bir kez daha başsağ-
lığı dileklerimi iletiyorum. İnşallah şehit 
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savcımızın ismini ve aziz hatırasını ilele-
bet yaşatacağız. İşlemlerin tamamlanması-
nın ardından Çağlayan Adliyesi, artık şehit 
savcımızın ismiyle anılacak. Şüphesiz bu 
olay, birçok bakımdan üzerinde hassasi-
yetle durulması, dersler çıkartılması, ibret 
alınması gereken bir hadisedir.

Sayfalarını Teröriste Açanlar 
Savcının Cinayetine Ortaktır

Öncelikle, bir kısım basın-yayın kuruluş-
larının, en başından itibaren bu hadiseyi 
insanlığa, ahlaka, vicdana, hakka, hukuka 
sığmayacak şekilde verdiklerini ifade et-
mek isterim. Mağdurun değil, teröristlerin 
yanında yer alan bu basın-yayın kuruluş-
larını şiddetle kınıyorum. Sayfalarını ve 
ekranlarını teröristlerin propagandaları-
na sonuna kadar açan bu kuruluşlar, bana 
göre, savcımızın şehit edilmesine ortak 
olmuşlardır. Teröristlerin, bu eylemdeki 
amacının, asla intikam olmadığı ortadadır. 
Çünkü bu savcımız, eyleme konu edilen 
hadisenin faillerini bulmak için çalışan, 
bu yönde gayret gösteren ve önemli mesa-
fe kaydeden birisidir.

Savcımızı öldürmenin, eyleme konu edi-
len olayın aydınlığa kavuşturulmasına 
hizmet etmeyeceği de açıktır. Tam tersine, 
bu saldırının amacı, hadisenin karanlıkta 
kalarak, terör örgütünün ve onlarla aynı 
çizgideki tüm kesimlerin, meseleyi bir 
propaganda olarak kullanılmasını temin 
etmektir. Teröristlerin propaganda aracı 
olarak hizmet veren basın-yayın kuruluş-
ları da, bilinçli olarak aynı amaca hizmet 
ediyorlar. Demokrasinin, hak ve özgür-
lüklerin beşiği olarak kabul edilen Batı 

ülkelerinin hiçbirinde böyle bir duruma 
asla şahit olamazsınız. Bu ülkelerde, terö-
rün ve teröristin propaganda aracı haline 
dönüşen basın-yayın kuruluşlarının kapı-
sına, anında, hukuk eliyle, kilit vurulur. 
Türkiye’de bu konuda, maalesef çok yan-
lış, çok sıkıntılı bir durum var.

Batı ülkelerinin de bu konudaki çifte 
standardını çok çok iyi biliyoruz. Ken-
di ülkelerinde, bu noktada en küçük bir 
harekete izin vermeyen ülkeler, Türki-
ye benzer tedbirleri almaya kalktığın-
da, sözüm ona demokrasi ve özgürlük 
adına hemen karşımıza dikiliyorlar. 
Bu, ülkemizdeki bir kısım basın-yayın kuru-
luşlarının da sürekli ortaya koydukları bir 
yaklaşımdır. Geçmişte bunun pek çok örne-
ğini yaşadık. Teröristler tarafından bindiği 
otobüste diri diri yakılan masumları gör-
mezden gelenler, terör eylemi gerçekleşti-
rirken ölenleri adeta bayraklaştırdılar.

Her iki hadise karşısında aynı tavrı gös-
terseler, samimiyetlerine, dürüstlükle-
rine, demokrasi ve özgürlük iddialarına 
inanacağız. Ama gerçekler ortada. Masu-
mu unutturanlar, teröristleri baş tacı ede-
rek, teröriste “Çiçek çocuk” muamelesi 
yaparak asıl niyetlerini, asıl kişiliklerini, 
asıl amaçlarını ifşa ediyorlar. Türkiye, bu 
anlayışla yoluna devam edemez. Bu ko-
nuda, mutlaka, en azından Batı ülkelerin-
deki standartlara yakın bir uygulamayı 
hayata geçirmeliyiz. Batı’daki güya basın 
meslek kuruluşları, insan hakları örgütle-
ri tarafından “Hapisteki gazeteciler” diye 
sürekli önümüze çıkartılanlar, işte bu tür 
teröristlerdir.
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Adliyeye Giren Herkes 
Aranmalıdır

Bir takım uluslararası örgüt temsilcileri, 
hapisteki basın mensuplarının serbest bı-
rakılması konusunda, geçtiğimiz günlerde 
Bakanımızla da, benimle de görüştüler. 
Onlara dedim ki, ‘Sizin, bu basın mensu-
bu dediklerinizin kim olduğunu biliyor 
musunuz? Bunlar polis katilidir, bunlar 
bekçi katilidir, bunlar bankamatik soygun-
cusudur. Bunlar, gazeteci değildir, sadece 
ellerine basın kartı uydurularak verilmiş 
teröristlerdir. Bunların mahkûmiyetleri 
kesilmiştir’. Ayrıca, “Var mı başka diyece-
ğiniz” dedim, hiçbir şey söyleyemediler. 
Ülkelerine döndüler. Ülkelerine döndük-
ten sonra yine aynı şeyleri yazdılar, çizdi-
ler, raporlarına döktüler.

Kardeşlerim,

Artık bu oyunları hep birlikte bozacağız. 
Şu anda yaşanan olayda ilgili, Romanya zi-
yaretim dönüşü gazetecilere bir açıklama 
yaptım. Dedim ki, “Adalet saraylarına, ad-
liyelere giren tüm insanlar, buna avukatlar 
da dahil hepsi aranmalıdır”. Düşünebili-
yor musun, vakanın olduğu gün örgütle 
dayanışma içinde olanlar, eylemler yapıp 
taşkınlıklar yaptılar. “Bizi arayamazsınız, 
çantalarımızı arayamazsınız” şeklinde ifa-
deler kullanmaya başladılar. Ve hemen 
bağlı oldukları barolar da, “Asla biz buna 
müsaade etmeyeceğiz. Avukatlarımız sus-
turulmak isteniyor” şeklinde açıklama 
yaptılar.

Değerli arkadaşlar,

Çok açık, net olarak söylüyorum, evet her-
kes aranacak, aranmalıdır. Danıştay’da 
yaşanan olayı hatırlıyorsunuz değil mi? 
Bunlar o zaman kıyameti koparmadı mı? 
Ne dediler? Mürteciler, Danıştay mensu-
bumuzu şehit ettiler dediler. Sonra ne çıktı 
arkasından? Yine bunlar çıktı.

Bizler, bir şeye inanıyorsak bunun hakkını 
vereceğiz. Sen dürüst müsün? Niye aran-
maktan çekiniyorsun? Çantanı da göster, 
X-Ray’den geçsin, sen de X-Ray’den geç, 
bu iş olsun bitsin. Çünkü yarın vatandaş 
ne diyor? “Güvenlik güçleri görevini ye-
rine getirmedi” diyor. Katiller, sahte bir 
cübbeyle 6 kat yukarı çıkıyorlar ve Savcı-
mızın odasına girmek suretiyle bu  katlia-
mı gerçekleştiriyorlar

Ey Baro Başkanı, Gazetelere 
Çarşaf Çarşaf İlanlar Vererek 
Kimseyi Ürkütemezsin

Şimdi sormak lazım; ey baro başkanı, sen 
de telefonla görüştün bu teröristlerle, 
hangi neticeyi aldın? Hiçbir netice alama-
dın. Hani senin sözün çok dinleniyordu, 
alsaydın bir netice, niye alamadın? Kar-
şındaki terörist, bunu bileceksin, bunu 
göreceksin. Sen, bulunduğun makam se-
bebiyle, gazetelere çarşaf çarşaf ilanlar 
vermek suretiyle kimseyi ürkütemezsin. 
Bu  hareketler eski Türkiye’deydi, şimdi 
‘Yeni Türkiye’ var. Sen, tüm avukatları 
temsil etmiyorsun, bunu bil; bu bir. İki; 
sen, ancak yargının bir bölümünü temsil 
ediyorsun. Yargı adına da konuşuyorum 
havasına girme, o da ayrı bir konu. Bun-
ları, milletçe çok iyi bilmemiz lazım. Eğer 
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bunları milletçe çok iyi bilirsek, işte böyle 
ikide bir bunlar ortaya çıkmak suretiyle 
bizlere kan ağlatmazlar.

Değerli kardeşlerim,

Biz, en başından beri Gezi olaylarının, 17-
25 Aralık darbe girişiminin gerisindeki 
gerçekleri milletimize anlatmak için gay-
ret gösteriyor, mücadele ediyoruz. Israrla 
diyoruz ki, Gezi olaylarının amacı asla ağaç 
sevgisi, çevreye saygı değildir. Bu olaylar, 
Türkiye’de sokakları terörize ederek, mil-
li iradeye ve onun meşru kurumları olan 
Meclise, Hükümete, siyasete yönelik, ideo-
lojik bir darbe girişimidir. Gezi olaylarının 
baş aktörleri, Savcımızı şehit eden katil-
lerle aynı çizgideki örgüt mensuplarıdır, 
aynı gayeyle hareket eden marjinallerdir. 
Onlara kendilerini kullandırtan güruh 
içinde, ağacın, yeşilin gerisindeki silah 
namlularını, karanlık emelleri göremeyen-
ler elbette vardır. Ama bu, Gezi eylemleri-
nin asıl yüzünün, oradaki asıl niyetin ne 
olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. 

Meşru siyaset yoluyla ülke yönetimine ge-
lemeyeceğini gören kifayetsiz siyasetçiler 
de, kaos ortamından kendilerine bir ikti-
dar çıkarma umuduyla, bu oyuna destek 
vermişlerdir. Hamdolsun milletimiz, irfa-
nıyla, idrakiyle, basiretiyle kurulmaya çalı-
şılan tezgâhı çözmüş ve arkamızda dimdik 
durarak, bu oyunu bozmuştur. 17-25 Ara-
lık darbe girişimiyle, aynı oyun, bu defa 
emniyet ve yargı içindeki bir çete aracılı-
ğıyla ve farklı yöntemlerle tekrarlanmaya 
çalışıldı.

Gezi’de umduklarını bulamayan aynı kifa-
yetsiz siyasetçiler, 17-25 Aralık girişimine 
de destek vermişler, kendilerini gönüllü 
olarak bu çeteye kullandırtmışlardır. Bu 
çetenin mensubu olduğu yapının içinde 
olup da, hala bu gerçekleri göremeyenler 
varsa, artık onlara diyecek bir sözümüzün 
kalmadığı da bilinmelidir. Biz, milletimi-
zin desteğiyle, hamdolsun bu oyunu da 
boşa çıkardık. Tüm bu gerçeklere rağmen, 
ısrarla birileri, hem Gezi olaylarını, hem de 
17-25 Aralık darbe girişimini demokrasi, 
hak, özgürlük, hukuk gibi kavramların ar-
kasına gizleyerek, meşrulaştırma çabasın-
dan vazgeçmiyor.

Çağlayan baskınında bahane olarak kulla-
nılan mesele, işte bu çabaların en önemli 
araçlarından biridir. Bir terör örgütünün 
organizasyonuyla, kesintisiz olarak sür-
dürülmeye çalışılan bu istismara gönüllü 
olarak alet olan herkes, şehit edilen savcı-
mızın katline destek verdiğini bilmelidir.

Artık, muhalefet partileri başta olmak 
üzere, hiç kimse, ısrarla bu hadiseleri 
meşrulaştırma, masum talepler ve hukuk 
arayışı olarak gösterme gayretini devam 
ettiremez, ettirmemelidir. Bu saldırı, me-
selenin sadece ve sadece teröre, teröriste 
destek vermenin ötesinde bir anlamı olma-
dığını, acı bir şekilde gösterdi.

Teröriste “Terörist” Diyemeyen, 
Teröristin Ortağıdır

Açık söylüyorum: Teröriste terörist diye-
meyen, teröristin ortağıdır. Bu eyleme te-
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rör eylemi diyemeyen herkes, terörün açık 
destekçisidir. Kimi CHP milletvekillerine, 
HDP milletvekillerine bakıyorsunuz, terö-
riste terörist demedikleri gibi, onlara mü-
dahale eden güvenlik güçlerini suçlayan, 
onları “Devlet terörü” ile itham eden gö-
rüşler sarf ediyorlar. Yani Savcımızı öldü-
ren terörist masum, onlara müdahale eden 
güvenlik güçleri ise güya “Devlet terörü” 
uygulayan suçlular. Ben o güvenlik güçle-
rimizi tebrik ediyorum, kutluyorum, onlar 
görevlerini yaptılar.

Düşünebiliyor musun? Savcımızın ağzını 
bantlıyorlar, bütün vücudunu koli bandıy-
la bağlıyorlar, o şekilde orada 8 saatlik bir 
süreç yaşatıyorlar. Buna karşı 8 saat her 
yola güvenlik güçlerimiz başvurdu değil 
mi? İşte baro başkanını getirtti, öbür ta-
raftan babayı getirtti, onlarla görüştürttü, 
vesaire ama hiçbir netice alınamadı. Niye? 
Bunların bağlı oldukları yerler vardı. Ama 
ne kadar onurlu, ne kadar şahsiyetli bir 
savcı ki, onların elinden bir bardak suyu 
dahi almadı, içmedi.

Çeşitli meslek odalarının, sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcilerinin de maalesef bu 
tavırlar içinde olduğunu görüyoruz. İster 
parti genel başkanı olsun, ister milletvekili 
olsun, ister şu veya bu kurumun başkanı 
olsun, hiç fark etmez. Hiç kimsenin sıfatı, 
gerçekte terör yardakçısı, terör şakşakçısı, 
terör destekçisi olduğu gerçeğini ortadan 
kaldırmaz. Elinde silahıyla, sadece göre-
vini yapan savcımızı öldürenlerin olduğu 
gibi, onları destekleyenlerin de sıfatı aynı-
dır: Terörist.

Bunlara siyasetçi demek, bunlara şu ku-
rumun temsilcisi demek, bunlara şu med-
yanın mensubu demek yanlıştır. Bunlar 
teröristlerle kol kola yürüyen, dökülen 
tüm kanlar ellerine, alınlarına bulaşmış 
alçaklardır, hainlerdir. Maalesef, şehit olan 
savcımızın ailesine başsağlığına gitme-
yenlerin, koşa koşa teröristlerin ailelerine 
başsağlığına gittiklerini gördük. Terörist-
lerden birinin avukat kisvesiyle adalet sa-
rayına girdiği, görüntülerle ortaya çıkmış-
ken, ısrarla arama yaptırmadan o binaya 
girmek isteyenleri, bu tür avukatlara şahit 
olduk. Bu terörist eylemi açıkça kınamak 
yerine sürekli “kem-küm” edenleri, “ama” 
diyenleri, böylesine önemli bir konuda 
dahi milli duruş sergileyemeyenleri ibretle 
takip ettik. 

Düşünebiliyor musunuz? Bir milli duruş 
sergilemek için o gün siyasi partilerin ge-
nel başkanlarının, Eyüp Sultan Camii’nde 
o cenaze merasiminde birlikte saf tutma-
ları gerekmez miydi? İktidar Partisi’nin 
Genel Başkanı, TBMM Başkanımız, ha-
lef-selef olduğumuz Cumhurbaşkanı’nın 
dışında cenazeye muhalefetten kimse gel-
medi. Acaba niye gelmediler, neden gel-
mediler, çok hayati bir şeyleri mi vardı? 
Bir yanda şehit savcımızın muhterem ba-
basının,  oğlu Muhammed’in ve ailesinin 
tevekkülü vardı, diğer tarafta ise işte bun-
lar vardı. Milletimiz hepsini de görüyor, 
hepsini de irfan defterine kaydediyor. Ama 
artık, “Şu ne der”, “Bu ne der” kompleksini 
bir kenara bırakarak, yasamanın, yargının 
ve yürütmenin de üzerlerine düşeni yap-
ması gerektiğine inanıyorum.
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Yeni Anayasa Meselesi Artık 
Tercih Değil, Zorunluluk

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin köklü bir yeniden yapılan-
maya, yeni bir sisteme ihtiyacı olduğu 
gerçeği, her geçen gün çok daha iyi anla-
şılıyor. Yıllarca bizim Yeni Anayasa çağrı-
larımıza kulak tıkayan, başlattığımız ça-
lışmaları çıkmaza sokmak için ellerinden 
gelenleri yapanlar, bugün de aynı şekilde 
davranıyor, aynı şekilde hareket ediyor-
lar. Hâlbuki Türkiye, 10 Ağustos 2014 
tarihi itibariyle yeni bir döneme girmiş-
tir. Biz, bu sürece Yeni Türkiye diyoruz. 
Bu tarih itibariyle Yeni Anayasa meselesi, 
artık bir tercih olmaktan çıktı, bir zorun-
luluk haline dönüştü. Çünkü yüzde 52, ar-
tık Yeni Türkiye diyor, Yeni Anayasa diyor. 
Tabii ki Yeni Anayasayla birlikte, millet 
aynı zamanda, Başkanlık Sistemi diyor, 
bunu meydanlarda konuştuk. Mevcut Par-
lamenter Sistemimizde, cumhurbaşkanı, 
hükümet, Meclis, yargı ve pek çok kurum 
arasındaki ilişkiler zaten sorunluydu, 
bunları yaşadık, 12 yıl boyunca yaşadık. 
Sistem sık sık krize girdiği için darbelere, 
darbe ve vesayet heveslerine uygun bir 
iklim ortaya çıkarıyordu, geçmişte bun-
ları hep yaşadık. Düşünebiliyor musu-
nuz? Çok partili siyasi dönemde bu ülke 
16 ayda bir hükümet değiştirmiştir. Bu 
ülkede istikrar olur mu, bu ülkede güven 
olur mu, bu ülkede kalkınma olur mu? Fa-
kat bakın tek partili bir iktidar yakaladık, 
bir anda milli geliri 230 milyar dolardan, 
840 milyar dolara çıkardık. Ama şimdi 

de burada ne var? Bir patinaj var, şimdi 
bunu da aşmamış lazım. Bunu aşabilir mi-
yiz? Aşarız. Neyle? Başkanlık Sistemiyle. 
Yaklaşık 70 yılı bulan çok partili siyasi ha-
yatımızın, toplam 30 yılı güçlü tek parti yö-
netimleriyle geçerken, 40 yılımız darbe ve 
koalisyon dönemleriyle adeta heba oldu. 
Türkiye’nin bugüne kadar elde ettiği tüm 
önemli kazanımların da, bu 30 yılın eseri 
olduğunu görüyoruz.

Bu tecrübe ışığında, bir daha darbelere, 
vesayet girişimlerine, krizlere meydan 
vermeyecek yeni bir sisteme ihtiyacımız 
var. Biz, Yeni Anayasa arayışlarını işte 
bu bakımdan önemli bir fırsat olarak gö-
rüyoruz. Yeni Anayasayla birlikte, Baş-
kanlık Sistemini de burada gündeme 
getirmek durumundayım. Yeni Türkiye, 
işte bu temeller üzerinde yükselecektir. 
Biz, Başkanlık deyince, bakıyoruz, birileri-
nin adeta tüyleri diken diken oluyor. Niye, 
neden? Bunları gören de, Türkiye 70 yıldır 
mükemmel bir Parlamenter Sistem tecrü-
besi yaşıyor, Başkanlık Sistemiyle bu ka-
zanımdan vazgeçiyor sanır. Niye o zaman, 
10 yılda bir bu ülkede ihtilaller oluyordu? 
Demek ki sağlıklı olmamış bu iş.

G-20 ülkelerinin, en ileri 10 tanesi, Başkan-
lık Sistemiyle yönetiliyor. Bunlar o zaman 
akıllarını mı yitirdiler de Başkanlık Sis-
temini uyguluyorlar? Amerika, Meksika, 
Arjantin, Brezilya, Rusya Başkanlık Siste-
miyle; Fransa ise Yarı Başkanlık Sistemiyle 
yönetiliyor. 

70 yılın icmaline bir bakıyoruz, 40 yıllık 
bir kaybımız var. Bu kaybın milletimize 
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hem can, hem mal olarak, çok büyük bir 
maliyeti söz konusudur. Geçtiğimiz 12 yıl-
da gerçekleştirdiğimiz büyük atılım olma-
saydı, bugün Türkiye’nin dünyada nerede 
yer alacağını takdirlerinize bırakıyorum.

Daha ileriye gitmek istiyorsak siste-
mi değiştirmek zorundayız. Aksi tak-
dirde yeniden patinaj yapmaya, yeni-
den yerimizde saymaya, hatta Allah 
göstermesin, gerilemeye başlarız. 
Meseleye bu açıdan baktığımızda, hem 
dünyadaki mevcut uygulamalar, hem de 
kendi devlet geleneğimiz, bize Başkanlık 
Sistemini işaret ediyor. 

Tüm bunları inceleyerek, kendi ihtiyaçla-
rımızı, kendi kültürümüzü de önümüze 
koyarak, bir Başkanlık Sistemi oluşturabi-
liriz. Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalış-
maları sırasında zaten böyle bir çalışmayı 
yaptık, ama maalesef orada da beklenen 
noktaya gelinemedi. Çünkü bundan gocu-
nanlar var. Neymiş efendim? Türkiye’ye 
mahsus Başkanlık Sistemi olmazmış. Ni-
çin olmasın? Kendimize bu güvensizlik 
niye? Nihayetinde seçimi yapacak ve he-
sap verilecek merci millet değil mi?

Burada bir kez daha söylüyorum, Başkan-
lık Sistemine karşı çıkanlar, aslında millet-
le, milli iradeyle yüzleşmekten korkuyor-
lar, sıkıntı burada. Milletten alamadıkları 
veya alamayacakları desteği, kanatları al-
tına sığındıkları vesayet odaklarında bula-
rak yıllarca gizli iktidarlarını sürdürenler, 
Başkanlık Sistemiyle bu güçlerini yitirecek 
olmanın telaşı içindeler. Türkiye’nin gele-

ceğini, kendi geleceklerine feda edenlerin 
dönemi artık bitiyor. 

Bu ülkede son 12 yıldır gizli iktidarların ye-
rini, milletin iktidarı aldı, inşallah bundan 
sonra da aynı şekilde devam edecek. Artık 
Türkiye tüm gücünü, tüm imkânlarını, 
tüm enerjisini 2023 hedefleri için seferber 
edecek. Bununla da kalmayacak, 2053 ve 
2071 vizyonlarının hazırlıklarına başlaya-
cak. İşte Yeni Türkiye budur. Yeni Anayasa 
işte bunun için gerekli. Başkanlık Sistemi-
ne bunun için ihtiyaç var. Milletimizin id-
rakinin, ferasetinin, basiretinin, irfanının, 
bir kez daha karanlık senaryolara galip 
geleceğine inanıyorum. Önümüzdeki dö-
nemin bu bakımdan hayırlara vesile olma-
sını temenni ediyorum.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin değerli 
üyeleri, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor, Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi’ne, milletin evine hoşgeldiniz 
diyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
tüm üyelerine, bugüne kadar gösterdikleri 
başarı ve ülkemizin gelişmesine yaptıkları 
katkı için teşekkür ediyorum. Ülkemizin 
ihracat performansı, gerçekten de her tür-

lü övgüyü, her türlü takdiri hak eden bir 
fotoğraf ortaya koyuyor.

Bakınız, Türkiye’nin, 1923 yılı sonunda, 
Cumhuriyeti ilan ettikten birkaç ay sonra-
ki ihracat rakamı 50 milyon dolar civarın-
daydı. Bu rakam 1 milyar doların üzerine 
ancak 1973 yılında çıkabildi. 10 milyar do-
ların üzerine 1987 yılında, 20 milyar dola-

2015 Yılından İtibaren Büyüme 
Eğilimi Yükselecektir

Türkiye İhracatçılar Meclisi Üyelerini Kabul | Ankara | 14 Nisan 2015 
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rın üzerine ise 1995 yılında çıkabildi. 2002 
yılında geldiğimizde ihracatımız 36 milyar 
doları ancak bulabilmişti. Yani 79 yılda 
ulaşabildiğimiz ihracat rakamı 36 milyar 
dolardı. 2014 yılında ise bu rakam, istatis-
tiklere giren ihracat itibariyle 158 milyar 
dolara ulaştı. Bavul ticareti başta olmak 
üzere, aslında ihracat olan, ama yöntemi 
itibariyle istatistiklerde gözükmeyen faa-
liyetlerle birlikte bu rakamın 171 milyar 
dolara kadar ulaştığı ifade ediliyor.

Bu başarıyı ısrarla görmezden gelmeye ça-
lışanlara, ülkemizin ihracatta dünyadaki 
durumunu bir başka rakamla ifade etmek 
istiyorum. 2002 yılında ülkemizin dünya 
mal ihracatındaki payı yüzde 0,56 düze-
yindeydi. Bugün bu rakam, yüzde 0,8’i 
geçerek, yüzde 1’e doğru ilerliyor. Öyle ki, 
ülkemiz ihracatçılarının dünyada girme-
diği ülke neredeyse kalmadı. Bunun için 
ben, sizleri ayrıca kutluyorum, tebrik 
ediyorum.

Şu anda dünya genelinde 239 ülke veya 
bölgeye ihracat yapıyoruz.  81 vilayetimi-
zin tamamı da ihracatçı unvanına sahip. 
Dün elinde çantası ile “bismillah” deyip, 
yola çıkan ihracatçılarımız, bugün dev TIR 
filolarıyla, gemilerle, uçaklarla dünyayı 
hakikaten küresel bir köy haline getirmiş 
durumda. Gittiğim her ülkede, arkadaş-
larımızı gördüğümde iftihar ediyorum. 
Kurlarda son dönemde yaşanan değişimi, 
ihracatçılarımızın en kısa zamanda fırsata 
dönüştüreceğine inanıyorum. Bundan da 
korkmuyorum, onu da çok açık, net söyle-
yeyim. Bu büyük başarı hikâyesinden do-

layı, şahsım ve milletim adına her birinize 
şükranlarımı sunuyorum.

2023’te 500 Milyar Dolar İhracat 
Hedefinin Gerçekleşeceğine 
İnanıyorum

Ben, 12 yıllık Başbakanlık döneminde hep 
ihracatçılarımızın yanında yer aldım. Her 
gittiğim ülkede, onların meselelerinin, sı-
kıntılarının, taleplerinin takipçisi oldum. 
Gerek ziyaret ettiğim ülkelerdeki temas-
larımızda, gerekse bize gelen yabancı mi-
safirlerimizle görüşmelerimizde, iş adam-
larımızın meseleleri mutlaka en önemli 
gündem konularımızdan biri oldu. Bugün 
de, Cumhurbaşkanı olarak aynı anlayış-
la hareket ediyorum. Tüm temaslarımda 
ihracatçılarımızın ve tüm işadamlarımı-
zın haklarını, hukuklarını, kazanımlarını 
korumanın çabası içindeyim. Ziyaret etti-
ğim ülkelerde, programın elverdiği ölçüde 
mutlaka ortak İş Forumlarına katılıyor, 
işadamlarımızın yanında olduğumuzu 
gösteriyorum.

Yarın Kazakistan’a gidiyoruz. Kazakistan 
Devlet Başkanıyla beraber, iş adamlarımı-
za birlikte hitap edeceğiz. Daha sonraki 
haftalarda, yine bu süreç, aynı kararlılıkla 
devam edecek. İnşallah bundan sonra da 
sizlerle olan teşriki mesaimizi, yakın işbir-
liğimizi aynı şekilde sürdüreceğiz. 

Sizlerin de 2023 yılında, 2023 yılında 500 
milyar dolar ihracat hedefi sözünü tutma 
yönünde gayret ettiğinize,  mücadele etti-
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ğinize inanıyorum. Bu çabanız için de ayrı-
ca şükranlarımı sunuyorum.

Değerli arkadaşlar,

Hatırlarsanız, eskiden, dünyada işler yo-
lunda giderken, biz sık sık krize maruz ka-
lırdık. Son olarak 1994 ve 2001 krizlerini, 
büyük ölçüde kendi iç dinamiklerimizle 
çıkardık ve ağır bedeller ödedik. Biz, 2002 
yılı sonundan itibaren ülkede tesis ettiği-
miz güven ve istikrar ortamı sayesinde, 
Türkiye’de bu tür iç kaynaklı ekonomik 
krizler yaşanmasının önüne geçtik. Geç-
tiğimiz 12 yılda pek çok siyasi ve sosyal 
sorun yaşadığımız halde, bunların hiçbiri 
ekonomik bir krizin tetikleyicisi olmadı. 
Biz biliyorsunuz, ihracata dayalı bir eko-
nomik anlayışı benimsemiştik ve bununla 
bu yolculukta devam ediyorduk. Fakat, bu 
defa da, 2008 yılından itibaren dünyada 
çok ciddi bir finans krizi ortaya çıktı. Geliş-
miş ülkeleri de derinden sarsan bu küresel 
krizin etkileri, hala devam ediyor. Ben o 
zaman, “Bu kriz Türkiye’yi teğet geçecek” 
demiştim. Geçmişte, kendi kendisine krize 
giren bir Türkiye’nin, küresel düzeydeki 
bir krizden en az hasarla çıkabileceğine 
pek çokları inanmadı. Benim bu sözüme 
karşı çıkanlar, hatta kendilerince bu ifade-
yi alaya alanlar oldu.

Sonuçta, Türkiye bu krizi, 2009 yılında-
ki sınırlı bir gerilemeyle atlattı ve sonra 
da hemen toparlanarak yeniden büyüme 
sürecini devam ettirdi. Bilhassa 2010 ve 
2011 yılında yüzde 9 seviyesinde bir bü-
yüme orandı elde ettik. Son olarak, 2014 

yılı büyüme oranı da yüzde 2,9 olarak ger-
çekleşti. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen rakam, 
elbette bizim arzu ettiğimiz bir büyüme 
oranı değildir. Ama Avrupa ülkeleri başta 
olmak üzere, gelişmiş ekonomilerin dahi 
hala ciddi sıkıntılar yaşadığı bir dönemde 
Türkiye’nin büyüme eğilimini sürdürüyor 
olması çok önemlidir. 2015 yılından başla-
yarak, büyüme eğiliminin yeniden yükse-
lişe geçeceğine ben inanıyorum, ama buna 
sizin de inanmanız lazım. Çünkü bunu si-
zinle gerçekleştireceğiz ve en büyük görev 
burada ihracatçılarımıza düşüyor.

Türkiye’nin büyümede bugüne kadar sağ-
ladığı başarının da lokomotifi ihracatçı-
larımızdı. Sizler yeni pazarlar buldukça, 
yeni siparişler aldıkça, üretim artacak, 
istihdam artacak, ekonomi daha da canla-
nacaktır. Bu bakımdan hep birlikte mille-
timize karşı büyük sorumluluğumuz var. 
Daha çok çalışarak, daha çok gayret ede-
rek, daha çok terleyerek, Türkiye’nin büyü-
me trendini yukarılara doğru yükseltmek 
mecburiyetinde olduğumuzu da dünyaya 
ilan edeceğiz. Ben tüm milletimle birlikte, 
sizlere de güveniyorum.

Bu millet her zaman “olmaz” denilen şey-
leri oldurmuş, “yapılamaz” denilen şeyleri 
yapmış, “başarılamaz” denilen şeyleri ba-
şarmış bir millettir. Çanakkale’den Cum-
huriyetin kuruluşuna, rahmetli Menderes 
ve Özal dönemlerinden son 12 yıla kadar 
bunun pek çok örneği vardır. İnşallah, 
önümüzdeki dönem de, bu bakımdan yeni 
bir başarı hikâyesini hep birlikte yazacağı-
mız bir dönem olacaktır. Ben buna yürek-
ten inanıyorum.
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TÜSİAD Başkanı, Açıklamalarıyla 
Adeta İstikrar ve Güveni 
Baltalamaya Çalışıyor

Ekonominin en çok istikrar ve güvene ih-
tiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu ko-
nuda sizlerle, şimdi burada bir derdimi 
paylaşmak zorundayım. Hep söylüyorum; 
Cumhurbaşkanlığı makamındayım, ama 
kenara, köşeye çekilmiş bir makamda de-
ğilim. Şimdi Türkiye’de gerek ihracat nok-
tasında, gerek ekonomiyle ilgili konularda 
en hassas olması gereken kurumların için-
de TÜSİAD geliyor. Ancak, TÜSİAD Başka-
nı, yaptığı açıklamalarla, adeta istikrar ve 
güveni baltalamaya çalışan, temsil ettiğini 
iddia ettiği iş dünyasını tedirgin eden bir 
tavır içinde bulunuyor. 

Hadi Türkiye’nin tüm gerçekleri gibi eko-
nomiyi de okumaktan aciz birtakım siya-
setçileri anladık; onlar sorumsuzluk yapı-
yorlar. Onların menfaat dengeleri, menfaat 
ölçüleri farklıdır. Peki, en azından iş dün-
yasının hassasiyetlerine vakıf olması gere-
ken TÜSİAD’ın Başkanına ne oluyor? Bu 
üslup yanlıştır. Enflasyondan bahsedecek 
kadar, maalesef enflasyon ölçülerini gö-
remiyor. Cari açıktaki olumlu gelişmeleri 
görmüyor.  Türkiye’nin, büyüme trendini 
nerelerden alıp, nerelere getirdi ortaday-
ken, bir istikrarsızlıktan bahsetmek kadar 
istikrarsız bir zihniyet olabilir mi? 

Şu anda TÜSİAD’ın mensupları güçlerini 
1’e 5 katladılar. Bunu kendileri, bize, özel 
görüşmelerde söylüyorlar. Zenginliğini 1’e 

5 katlıyorsun, ondan sonra hala istikrarsız-
lıktan bahsediyorsun, böyle bir şey olabi-
lir mi? Yalnız bu ülkede bir istikrarsızlık 
olursa, bu yanlışın bedelini ödeyecek olan 
da şahsen TÜSİAD’ın Başkanı değil; tüm iş 
dünyası, tüm Türkiye’dir. Onun için, TÜSİ-
AD gibi kurumun başında olan insanların 
ağızlarından çıkanı kulaklarının duyması 
gerekir.

Ben, bazı konularda çok hassasımdır, her 
şeyi belki somut olarak ortaya koymam, 
ama kendisi onu düşünmesi lazım. TÜSİ-
AD Başkanı’nın, geçmişte, Türkiye’ye ne 
tür bedeller ödettiğini gayet iyi bilen birisi-
yim. Onu değerli arkadaşlarımın inceleyip, 
ortaya çıkarması mümkündür. Hangi işle 
iştigal etmişse, o iş sebebiyle yaptıkları ve 
ödettikleri bedeller ortadadır. Hangi dene-
tim kurumunda ne gibi görevler yaptılar, 
oralarda ne tür bedeller ödettiler, bunların 
bilinmesi lazım. Bundan sonra, bu tür yeni 
bedellere biz fırsat vermeyeceğiz, bunu da 
bilmeleri lazım. Sorumluluğunun bilinciy-
le hareket etmeyen, bunun da hesabını ve-
rir. Ben bu noktada herkesten aklıselimle 
hareket etmelerini bekliyorum.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin büyümesinden, güçlenmesin-
den, kalkınmasından milletimiz ve dostla-
rımız ne kadar memnunsa, içimizdeki bir 
takım gafiller ile dışardaki bir takım odak-
lar o kadar huzursuzdur, o kadar mutsuz-
dur. Bizim güçlenmememizi istemiyorlar, 
Türkiye güçlensin istemiyorlar.
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Çağlayan Saldırısıyla İlgili 
Hakkımızda Olmadık Hezeyanlar 
Üretildi

Düşünebiliyor musunuz, bu ülkede büyü-
me oranı beklenenden düşük çıktı, enflas-
yon ve işsizlik şöyle azıcık kıpırdadı, böl-
gesel gelişmeler beklediğimiz gibi gitmedi 
diye adeta sevinç naraları atanlar var. Ar-
tık çok güçlü bir milli duruş sergilememiz 
gereken olaylar karşısında dahi, yalpala-
yanlar, dengesizce tavır ortaya koyanlar 
olduğunu görüyoruz. 31 Mart tarihinde, 
Çağlayan Adliyesi’nde yaşanan terör saldı-
rısında bir kez daha bu duruma, üzüntüyle 
şahit olduk. 

Savcımızın şehit edilmesini tek ses ve tek 
yürek olarak protesto edemeyenler, bu ola-
yı Hükümetin ve şahsımın aleyhine kul-
lanabilmek için olmadık hezeyanlar üret-
tiler. Bu hadiseye devlet terörü diyecek 
kadar alçalan, insanlıktan çıkan, ülkesine 
ve milletine alenen ihanet içine giren kişi-
ler gördük. Teröre terör, teröriste terörist 
diyemeyecek kadar gözlerine perde inmiş, 
kalpleri kararmış olanları üzüntüyle ve ib-
retle takip ettik. Bu vesileyle, şehit savcımı-
za bir kez daha Rabbimden rahmet ailesi-
ne ve milletimizi de baş sağlığı diliyorum. 
Benzer bir idrak tutulmasını, 11 Nisan’da, 
Ağrı’da bölücü terör örgütü tarafından gü-
venlik kuvvetlerimize yapılan saldırıda bir 
kez daha yaşadık, yaşıyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Ağrı’da yaşanan hadise şudur: Diyadin 
ilçesinin bir köyünde, ağaç dikme adı al-

tında bir etkinlik yapılacağı bilgisi ilgili 
kurumlara ulaşıyor. Daha önce benzer 
adlar altında yapılan etkinliklerde, vatan-
daşlara seçimlerdeki tercihleri konusunda 
baskı yapıldığı haberleri alındığı için Va-
liliğimiz söz konusu etkinliğe izin vermi-
yor.  Buna rağmen, hem etkinlik alanına 
gelmesi muhtemel katılımcıların güvenli-
ğini sağlamak, hem de bölücü terör örgütü 
mensuplarının istismarına izin vermemek 
için, güvenlik kuvvetlerimiz, bölgede ted-
bir alıyorlar. Bu çerçevede görev yapan 
jandarma birimlerimizden birinin üzeri-
ne, Tendürek Dağı tarafından geldiği anla-
şılan bölücü terör örgütü mensupları tara-
fından ateş açılıyor.

Dikkatinizi çekiyorum, burada etkinliğe 
katılan vatandaşlara yönelik herhangi bir 
zor kullanma veya özel olarak planlanmış 
bir operasyon söz konusu değil. Sadece 
bölgeye gelen vatandaşların güvenlikle-
rinin sağlanmasına ve bölücü örgüt men-
suplarının bu etkinliği istismarının önlen-
mesine yönelik bir tedbir alınıyor. Tabii 
güvenlik kuvvetlerimiz kendilerine açılan 
ateşe derhal ve misliyle karşılık veriyorlar. 
İlk ateş sırasında 4 jandarma personeli ya-
ralanırken, çatışma sonunda 5 örgüt men-
subu ölü, biri de yaralı olarak ele geçirildi. 
Bu vesileyle yaralanan jandarma persone-
limize acil şifalar diliyorum.

Bakınız, burada bir provokasyon varsa, 
bu devletin değil, terör örgütünün güdü-
mündeki partinin kurguladığı bir provo-
kasyondur. Yaralanan jandarma personeli-
mizin kendi haline terk edildiği iddiası da 
külliyen yalandır. Yaralıları almak üzere 
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bölgeye giden helikopterlere ateş açıldığı 
için, askerlerimiz hastaneye zor şartlarda 
ulaştırılmıştır. Askerlerimizin taşınmasına 
yardımcı olan siviller, bunu kendi istekle-
riyle askerlerimizle beraber yapmışlardır. 
Bölgede bulunan HDP mensupları bahane 
edilerek, bu meselenin istismarı vicdana 
ve ahlaka sığan bir davranış değildir.

Çözüm Süreci, Askeri Bir 
Zorunluluğun Değil, Siyasi Bir 
Kararın Neticesi Başladı

Hadise bu kadar açık ve net bir şekilde or-
tada iken, bakıyorsunuz hemen, birileri 
meseleyi kendi meşreplerine göre başka 
taraflara çekmenin çabası içine girdi. Ön-
celikle şunu ifade etmek isterim; çözüm 
süreci, ülkemizin ve milletimizin geleceği 
bakımından hayati öneme sahiptir. Bu sü-
recin en ciddi sorunu, görüşme noktasın-
daki sıkıntılar olmuştur. 

Şunu çok açık net söylemek durumunda-
yım: Bizler, bugüne kadar şu 12 yıllık sü-
reç içerisinde, hep acaba bu işi nasıl çöze-
riz çabasında olduk? Demokratik açılım 
dedik, arkasından bir Milli Kardeşlik ve 
Beraberlik Projesi dedik, onun arkasın-
dan da Çözüm Süreci dedik, bu adımları 
attık. Bu adımları atarken, Parlamento’da-
ki temsilcileriyle arkadaşlarımızın zaman 
zaman görüşmeleri oldu. Fakat bunların 
hiçbirinde, maalesef, verilen sözler yeri-
ne getirilmedi. Biz, ülkemizin ve milleti-
mizin selameti için, bu sürece ne kadar 
hassasiyetle yaklaştıysak; diğerleri de o 
derece nobran, o derece özensiz, o derece 
sinsi bir tavır ortaya koydular. Doğu ve 

Güneydoğu’suyla, Batı’sıyla, Güney’iyle, 
Kuzey’iyle tüm Türkiye’nin, tüm milleti-
mizin sahip çıkması sayesinde, süreç, bu 
günlere kadar geldi.

Biz, asıl büyük mutabakatı Türk’üyle, 
Kürt’üyle, Laz’ıyla, Gürcü’süyle, Boşnak’ıy-
la, Abaza’sıyla, Roman’ıyla, Arnavut’uyla; 
tüm milletimizle yaptığımız için çözüm 
sürecini bu günlere getirebildik. Açık söy-
lüyorum, eğer iş bunlara kalsa, şu anda or-
tada çözüm süreci filan olmazdı.

Değerli kardeşlerim,

Ağrı’da yaşanan hadisenin, devletin çö-
züm süreci konusundaki duruşuyla ke-
sinlikle bir ilgisi yok. Tam tersine bu olay, 
bölücü örgütün ve onunla aynı çizgideki 
siyasi partinin samimiyetsizliğinin bir 
defa daha ispatı mahiyetindedir. Bunu, söz 
konusu siyasi partinin Genel Başkanı’nın 
ve diğer yetkililerinin ifadelerinde açıkça 
görmek mümkün. Neymiş efendim, bölü-
cü örgüt mensupları da bu etkinliklere ka-
tılma hakkına sahipmiş. Siz, kendinizi ne 
sanıyorsunuz. Siz, bu devleti, bu milleti ne 
sanıyorsunuz. Çözüm süreci, askeri bir zo-
runluluğun değil, siyasi bir kararın netice-
si olarak başlatılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin, dün ol-
duğu gibi bugün de, bölücü terör örgü-
tünü bertaraf etme konusunda herhangi 
bir eksiği, herhangi bir sıkıntısı yoktur. 
Ancak, biz, geçmişte uzun yıllar uygu-
lanan bu yöntemin işe yaramadığı gibi, 
başka sıkıntılara da sebep olduğunu gör-
dük, tespit ettik.
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Meselenin üstesinden gelinebilmesinin 
yolunun, tüm milletimizle birlikte bölge 
insanının da demokratik ve ekonomik so-
runların çözümünden geçtiğine inandığı-
mız için bu yola girdik. Hiç kimse yanlış 
değerlendirmesin. Devlet gücünü yitirme-
di. Sadece, bizim milletimizle vardığımız 
mutabakat neticesi yöntem değiştirdi. Ne-
dir bu? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Daha 
önce neydi? Öncelikli anlayış devletti. İn-
san geri plandaydı. Biz vatandaşına buyu-
ran, vatandaşını ezen değil, insan odaklı, 
hak, hukuk, özgürlük, huzur, refah odaklı 
bir devlet yönetimine geçişin yolunu açtı-
ğımız için bu süreç başladı.

Milletimiz de, işte bu değerler etrafında şe-
killendirdiğimiz ortak gelecek tasavvuru 
çerçevesinde yürütülen çözüm iradesine, 
gerçekten çok büyük destek verdi. En bü-
yük desteği de bölge insanından gördük. 
Kardeşliği yüceltmek, farklılıkları zengin-
lik haline dönüştürmek için, “Analar ağla-
masın” diye çıktığımız bu yolda, analar ve 
babalar başta olmak üzere, tüm milletimiz-
den aldığımız hayır duayı çok iyi biliyoruz.

Biz, milletimizin hayır duasıyla yolu-
muza devam ederken, karşımıza sürekli 
bedduacılar çıkıyor.  Ülkenin ve milletin 
bekası meselesi olan bu konuyu birtakım 
hesaplar adına eğip bükerek, çarpıtarak, 
kamuoyunu yönlendirmeye çalışan med-
ya kuruluşlarını da ibretle takip ediyoruz. 
Milletimiz, dün birbirlerini yolda görse se-
lam vermeyecek olanların bugün niçin bir-
lik olduklarını, manşetlerinden, köşe yazı-
larından, ekranlarından dökülen sinsiliğin 
gerisindeki kini, nefreti gayet iyi görüyor.  
Ama ne yapsalar boş; başaramayacaklar.

Çözüm Sürecini Kararlılıkla 
Sürdüreceğiz

Değerli kardeşlerim,

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, hu-
zurlarınızda bir kez daha ifade ediyorum: 
Devletin güvenlik kuvvetleri dışında, elin-
de silahı olan herkes bu ülkenin ve mille-
tin düşmanıdır. Bu silah, ister Ağrı’da Ten-
dürek dağında olsun, isterse İstanbul’da 
Okmeydanı’nda, hiç fark etmez. Çünkü 
silahın olduğu yerde kan vardır, tehdit var-
dır, baskı vardır. Bu silahların namluları 
devletin güvenlik güçlerine değil, bizatihi 
millete çevrilidir.

Milletten demokrasi yoluyla, hukuk yo-
luyla alamadığı gücü, silahla elde etmeye 
çalışanlar, zavallılardır, korkaklardır. Hem 
silaha, şiddete, baskıya karşı samimi bir 
tavır ortaya koymayıp, hem de demokrasi-
den söz eden, açık söylüyorum, yalancıdır, 
ikiyüzlüdür, riyakârdır.

Biz, çözüm sürecini kararlılıkla sürdürme-
ye devam edeceğiz. Çünkü bu bizim milleti-
mize taahhüdümüz, milletimize sözümüz. 
Biz sözümüzden dönmeyiz; ama devletin 
ve milletin huzuruna, güvenliğine, gelece-
ğine kast eden hiçbir saldırıyı da cevapsız 
bırakmayız. Gelinen noktada, çözüm sü-
recinin sağlıklı şekilde devam etmesinin 
şartı, silahların ebediyen terk edilmesidir. 
Öyle, silahların sınır dışına çıkartılmasın-
dan, oraya-buraya saklanmasından söz et-
miyoruz. İrlanda’da da nasıl silahlar topra-
ğa gömülecek, üzerine beton döküldüyse; 
burada da böyle olmak zorunda. Bu yapıl-
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madığı sürece, karşı taraf sözünde durma-
mış, ahdini yerine getirmemiş olacaktır.

Milletin desteğini onun gönlüne girerek, 
onun kalbini kazanarak değil, baskıyla, 
zorbalıkla, sindirmeyle elde edeceğini sa-
nanların hala silahtan medet umduğunu 
biliyoruz. Siyasetle silah, ateşle su gibi-
dir.  Birlikte olamazlar. Eninde sonunda 
biri diğerini imha eder.

Silahlı bölücü terör örgütüne destek ve-
rerek kendi meşruiyetlerini zayıflatanlar, 
bizzat o silahı tutanlar tarafından imha 
olmaya her geçen gün yaklaştıklarını bil-
melidirler. Hiç kimse teröristi aklamak, 
askerimizi itibarsızlaştırmak için servise 
sundukları görüntülerin, yazdıkları se-
naryoların ardına saklanmaya çalışmasın. 
Bizim milletimiz, Mehmet’ini, Mehmetçi-
ğini, askerini gayet iyi tanır, gayet iyi bilir, 
bunu da kötülemeye onların gücü yetmez.

Bu istismarlar, terörist silahlarının namlu-
larından çıkan kurşunları örtmeye yetmez. 
Bu senaryolar mürekkeple değil, kanla ya-
zılmıştır. Ellerine kan bulaşmış olanlar da 
kimseye insanlık dersi veremez. Önce o 
kanı temizlemeniz lazım.

Türkiye Partisi İddiasında 
Olanlar, Önce Milletin Birliğini 
Hazmedecekler

Türkiye partisi olma iddiasında olanlar, 
önce bu ülkenin bütünlüğünü, milletin 
birliğini, beraberliğini, kardeşliğini haz-
medecekler. Daha da ötesi, siyasi parti 
olma iddiasındaysanız, önce milletin oyu-

nu baskıyla, tehditle, tedhişle değil; rızay-
la, programınızla, vizyonunuzla almayı öğ-
reneceksiniz. Aksi takdirde, parti ifadeniz 
tabelanızda, siyaset iddianız havada kalır.

Maalesef karşımızda, çözüm sürecinde 
elde edilen bunca kazanımı, siyaset yoluy-
la, demokrasi yoluyla mücadele etme cesa-
reti bulamadığı için, silaha, şiddete, kana 
feda eden aciz bir anlayış var.  6-8 Ekim 
olaylarında insanları sebepsiz yere soka-
ğa döküp, Türkiye’de 40 kişinin ölümüne 
yol açanların barıştan söz etmeye hakları 
yoktur. Masum çocukların pencerelerden 
atılıp taşla kafalarının ezilmesine ses çı-
karmayanlar, insan hakları lafını ağızları-
na alabilir mi? Teröristleri silah bırakmaya 
davet etmek yerine şehirlere inmeye teşvik 
edenler, siyasetin değil, terörün emrine 
girmiştir, can değil, kan peşindedir. Ama 
Türkiye bunu da aşar.

Geçmişte faşist tek parti CHP’sini yıkan, 
darbecileri, vesayet heveslilerini tasfiye 
eden bu millet, yeni faşist örgütlenmeleri 
de zihniyetini de en kısa sürede hak ettiği 
akıbete mahkûm edecektir. Teröre teslim 
olanlar, eninde sonunda, terörle birlikte 
yok olup gideceklerdir. Bugün eski Tür-
kiye manzaraları asla yaşanmaz; bundan 
herkes emin olsun. Ama ‘Yeni Türkiye’de 
silahla, baskıyla, sindirmeyle arasına ke-
sin sınırlar koyamayanlara yer olmadığı-
nı de herkes bilsin. Bu yanlışa düşenlerin 
tasfiyesini bizzat milletimizin kendisi ya-
pacaktır.  Ben, 7 Haziran seçimlerinin bu 
bakımdan da önemli bir dönüm noktası 
olacağına inanıyorum.

Değerli kardeşlerim,
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Sözlerimi tamamlamadan önce, Papa 
Françesko’nun, Ermenilerin 100 yıl önce, 
Müslümanlar başta olmak üzere, coğraf-
yamızdaki herkesle birlikte yaşadıkları 
acıları soykırım olarak nitelemesinden 
fevkalade üzüntü duyduğumu ifade et-
mek istiyorum. Malum, kısa bir süre önce 
Ankara’ya bir ziyareti olmuştu ve buradaki 
görüşmelerimizde ben farklı bir ‘siyasetçi’ 
görmüştüm. Bakın “din adamı” demiyo-
rum. Fakat bu açıklamalardan sonra, ge-
rek siyasi kimliğindeki farklılık, gerekse 
din adamlığındaki farklılığı; bir zihniye-
tin, yüz binler, milyonlarca insanın kıyımı-
na neden olan anlayışın yeniden tezahürü 
gibi gördüm.

Burada bir kez daha, tarihi olayların ken-
di mecrasından, kendi gerçek zemininden 
çıkartılıp, ülkemiz ve milletimiz aleyhine 
bir kampanya aracı haline getirilmesine 
izin vermeyeceğimizi belirtmek istiyorum. 
İtalya’nın Avrupa Birliği’yle ilgili temsilci 
gayet güzel bir açıklama yaptı, “Biz, Ermeni 
meselesiyle ilgilenmeyiz. Biz, Türkiye’nin 
özellikle her türlü alandaki çıkışını takip 
ediyoruz, bunları izliyoruz, biz buna baka-
rız” dedi.

Tıpkı Kafkasya’da Çerkezlerin, Kırım’da 
Tatarların, Balkanlar’ın her yerinde Müslü-
man toplulukların yaşadığı trajedilere yü-
reğimizin yandığı gibi, Ermenilerin maruz 
kaldıkları sıkıntıları da biliyor ve üzülüyo-
ruz. Geçen yıl 23 Nisan’da yaptığım açıkla-
ma, dünyadaki tüm liderlere gönderdiğim 
açıklamayı hepsi biliyor, biz aynı yerdeyiz. 
Ama bu açıklamayı yaparken, ben orada 
bir paragraf daha koymuştum. Demiştim 
ki; Ermeniler ülkemizde ölürken, aynı şe-

kilde yine Ermeniler tarafından ve farklı 
ülkelerin buradaki mensupları tarafından 
Osmanlı’nın evlatları da öldürüldü, şehit 
edildi.

Biz, asla acıları yarıştırmak, acılar üzerin-
den bir meşruiyet elde etmek çabasında de-
ğiliz. Bugün Ermeni meselesini tartışmak 
istiyorsak, önce hadiseyi gerçek boyutla-
rıyla ortaya koymamız lazım. Bu da tarih-
çilerin işidir. Ne diyorum her zaman? Biz, 
bütün arşivlerimizi açıyoruz, varsa Erme-
nistan da arşivlerini açsın, belgelerini orta-
ya koysun. Biz, Silahlı Kuvvetlerimizin de 
arşivlerini açmaya hazırız, üçüncü dünya 
ülkelerinde varsa onlar da açsın. Ama bun-
ların hiçbirine yanaşmayacaksınız, sadece 
siyasi lobilerle parlamentoları dolaşarak, 
oralardaki maalesef Ermeni diasporasının 
çok çirkin ilişkilerle kullanarak Türkiye 
aleyhinde netice almaya çalışacaksınız. 
Tarihçilerin işini siyasetçiler, din adamla-
rı aldığı zaman oradan hakikat değil, işte 
bugün olduğu gibi hezeyan çıkar. Ben bu 
vesileyle tekrar ortak komisyon çağrımızı 
yineliyor ve arşivlerimizi sonuna kadar aç-
maya açık olduğumuzu vurgulamak istiyo-
rum. Ve Sayın Papa’yı da bu tür yanlışlara 
herhalde bir daha düşmez diye kınıyorum 
ve uyarmak istiyorum.

2023 Hedeflerimiz Olmasaydı 
Ülkemiz Belki Bu Kadar Hedefte 
Olmayacaktı

Değerli kardeşlerim,

Aslında Türkiye’nin yaşadığı hiçbir sıkın-
tı diğerinden bağımsız değildir. Bunların 
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hepsi de birbirini besleyen, birbirine güç 
veren, adeta aynı prizmadan yansıyan 
farklı görüntüler gibidir. Bölücü terör me-
selesinden Paralel Devlet Yapılanması iha-
netine, ekonomideki dalgalanmalardan 
bölgemizde yaşanan olumsuz hadiselere 
kadar hepsi de birbiriyle ilişkili sorunlar-
dır. Türkiye, geçtiğimiz 12 yılda 3 kat bü-
yümemiş olsaydı, bugün 158 milyar dolar 
değil de sadece 58 milyar dolar ihracat 
yapıyor bulunsaydık, belki bu sıkıntıları 
böylesine derin hissetmeyecektik. Niye? 
Bakacaksınız, bunlar bir taraftan zurna ça-
lacaklar, öbür taraftan davulla birlikte yola 
devam edeceklerdi. 2023 hedeflerimiz ol-
masaydı, ülkemiz belki bu kadar hedefte 
olmayacaktı. 

İşte bir Marmaray’ı gördükleri zaman du-
dakları uçukluyor, Üçüncü Köprünün şu 
anda tabliyelerinin döşenmeye başladığı-
nı gördükleri zaman dudakları uçukluyor. 
Şimdi tabii, denizin altında, boğazın altın-
da olduğu için Avrasya Tünelini görmüyor-
lar. Şimdi önümüzdeki yıl Avrasya Tüneli 
de bitecek, oradan da geçtikleri zaman iyi-
ce bunlar çılgına dönecekler. Bütün bunlar 
tabii birilerini rahatsız ediyor. 

Peki, bunları yapmakta pişman mıyız? 
Asla. Hamdolsun Türkiye’yi buralara getir-
dik. Asıl ülkeyi 12 yıl idare edip de bunları 
yapmasaydık, hesap sorulmayı hak etmiş 
olurduk. Bu millet artık kendisini yöne-
tenleri, yönetmeye talip olanları sadece 
yaptıklarından değil, yapmadıklarından, 
yapamadıkların dolayı da sorguya çekme 
kültürüne sahip oldu.

Hatırlayın, 12 yıl önce Türkiye’de 26 tane 
havalimanı vardı, ama şimdi 53 tane hava-
limanı var. 76 üniversitemiz vardı, şimdi 
81 vilayetimizin tamamında 181 üniversi-
teye çıktık. Yani ne yaptık? İlmi anaokulu, 
ilkokul, orta, lise, üniversitesiyle yavrula-
rımızın ağına götürdük. Eskiden yavrula-
rımızı gönderebileceğimiz bırakın üniver-
siteyi, lise arıyorduk lise… Şimdi böyle bir 
durum yok, artık üniversite yavrularımı-
zın ayağında. 

Sık sık karşılaşıyoruz, vatandaşımız kar-
şımıza dikiliyor, “Şunları şunları yaptınız, 
çok da güzel yaptınız, ama şunları şunları 
da hala yapmadınız” diyor. Demek ki, belli 
mesafeyi kat etmişiz. Şimdi artık vatanda-
şımız, bazı estetik eksikleri yakalıyor, onu 
size hatırlatıyor. Bu seviyeye gelmekte bize 
ayrı bir mutluluk veriyor; demokrasi işte 
budur.

Şimdi ben de diyorum ki, daha fazlasını 
yapabilmek için, artık aracı yenilememiz 
lazım. Bu sistemle diyorum ki, artık bir pa-
tinaj var, daha fazlası için daha güçlü bir 
sisteme ihtiyaç var. ‘Yeni Türkiye’yi kur-
mak için yeni bir sisteme ihtiyaç var. Bu-
nun yolu da Yeni Anayasadan geçiyor, Yeni 
Anayasayla birlikte Başkanlık Sistemini 
kurmaktan geçiyor. İnşallah önümüzdeki 
dönem, bu değişimi de hayata geçireceği-
mize inanıyorum, bu konuda ihracatçıları-
mızdan da destek bekliyorum. Sizler, hem 
bugüne kadar elde edilen başarıların en 
yakın şahidisiniz, hem de bundan sonra 
yapılması gereken işleri en iyi bilenlersi-
niz. Bu da size ‘Yeni Türkiye’ yolunda çok 
önemli bir sorumluluk yüklüyor. Buradaki 
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her bir arkadaşımın meselesinin bütünü-
ne vakıf olduğuna inanıyorum.

Bu düşüncelerle, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ne teşrifleriniz için sizlere 
teşekkür ediyor, hepinize sevgilerimi, say-
gılarımı sunuyorum. Allah yar ve yardım-
cımız olsun diyorum.
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Sevgili Çocuklar, sizleri sevgiyle selamlı-
yor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramınızı yürekten kutluyorum. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin evine 
hoşgeldiniz diyorum. Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nin açılışının 95. yıl dönümün-
de, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rah-
metle, minnetle yad ediyorum. 23 Nisan 
1920’de açılan Meclisimizin ilk Başkanı, 
Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cum-
huriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i 

ve silah arkadaşlarını da hürmetle, rah-
metle anıyorum.

Sevgili çocuklar,

Büyük Millet Meclisimizin açılış tarihi gibi, 
gerçekten çok önemli bir günün çocukla-
rımıza armağan edilmiş olması, rastgele 
alınmış bir karar değil. Büyük Millet Mec-
lisimizin dualarla, salavatlarla açıldığı o ta-
rihi güne ilişkin fotoğraflara bakın, ilk dik-

23 Nisan’ı Tarih ve Kültür 
Şuuruyla Yorumlamalıyız

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne Katılan Çocukları Kabul
Ankara | 21 Nisan 2015 
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katinizi çekecek olan çocuklardır. Ulus’taki 
herhalde Büyük Millet Meclisimizi gezdi-
niz, gördünüz değil mi? Böylece Ankaralı 
olmak da sizin için tabii bir ayrıcalık. Hem 
bu işin kurulduğu, temelinin atıldığı o 
Meclisi görüyorsunuz, hem de şu andaki 
yeni Meclisimizi görüyor ve biliyorsunuz. 
Meclisimiz, çocuklarla açılmış, çocukların 
istikbali için mücadele yürütmüş ve za-
manı geldiğinde de, o günün çocuklarına 
ülke yönetimini teslim etmiştir. Bugünün 
çocukları olarak, Cumhurbaşkanlığına, 
Meclise, Başbakanlığa, bakanlıklara, vali-
liklere, kaymakamlıklara, belediyelere zi-
yaretçi olarak gelen sizler, yarın o görevleri 
bizzat yürüteceksiniz. Bizim bugün yaptı-
ğımız gibi, sizler de daha sonraki nesillere 
güzel bir gelecek sağlamak için çalışacak, 
mücadele edeceksiniz. 18 yaşından itiba-
ren seçme ve seçilme yeterliliğine sahip 
olan bireyler olarak, bu büyük ve kutlu yü-
rüyüşte yerinizi almaya başlayacaksınız.

Gerçi şu anda henüz 18 yaş bir seçilme yaşı 
değil, ama benim 18 yaşın sadece seçme 
değil, aynı zamanda seçilme yaşı olması 
yönünde olma teklifim var. Temenni ede-
rim ki, bu Parlamento, nasıl seçilme yaşı 
olan 30’u 25’e indirdiyse, şimdide bunu 
18’e indirmelidir. Çünkü, Batı ülkelerinin 
birçoğunda, Avrupa Birliği üyesi ülkele-
rin birçoğunda 18 yaş, hem seçme yaşıdır, 
hem de seçilme yaşıdır. Seçmek zordur 
aslında, seçilmek değil. Çünkü en iyiyi, en 
kaliteliyi bulup çıkarabilmek kolay bir iş 
değil, zor bir iştir. Seçilmek için aday olur-
sunuz, eğer layıksanız, işte o seçecek olan 
kişiler sizi oradan çeker çıkarır.

18 yaşın seçme ve seçilme yaşı olarak kabu-
lüyle ilgili yasal düzenleme, ülkemizin ge-
leceğini genç kuşaklara emanet etme nok-
tasında çok çok büyük önem arz edecektir. 
Sizin içinizden bürokratlar, iş adamları, 
belediye başkanları, milletvekilleri, ba-
kanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları 
çıkacak. Aynı şekilde, içinizden bir kıs-
mı da bilim ve sanata yönelecek.  İşte az 
önce, bir yavrumuz bize çok güzel bir ke-
man resitali sundu, onun için ayrıca ben 
tebrik ediyorum, sizler de alkışladınız 
zaten. Bu çocuğumuzu konser salonla-
rında dinleyeceğimiz günler de gelecek. 
Külliye içinde inşa ettiğimiz büyük salon 
bittiği zaman, inşallah orada da bu resi-
tali bizlere tekrarlarsınız.

Sizlere 2053 ve 2071 
Vizyonumuzu Hayata 
Geçirebileceğimiz Bir Türkiye 
Teslim Etmek İstiyoruz

Her birinizin gözünde, yüzünde bu karar-
lılığı görüyorum. Bilhassa, son 12 yıldır 
çocuklarımıza daha iyi, daha mutlu, daha 
müreffeh bir gelecek bırakabilmek için 
çok çalıştık, çok ciddi projeler hayata ge-
çirdik. Özellikle eğitim alanında ülkemiz-
de büyük bir dönüşümü gerçekleştirdik. 
Evinize gittiğinizde annelerinize, babala-
rınıza lütfen sorun, onlar hangi şartlarda 
eğitim görmüşler. Onların anlattıklarını, 
bugün sizin sahip olduğunuz imkânlarla 
bir karşılaştırın, aradaki farkın gerçekten 
çok büyük olduğunu göreceksiniz. 
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Biraz daha geriye gidip, büyük anneanne-
leriniz varsa, yaşıyorlarsa, büyükbabaları-
nız yaşıyorsa onlara da bir sorun, alacağı-
nız cevaplar, eminim ki sizi ciddi manada 
hayrete düşürecektir. Ülkemizin nereden 
nereye geldiğini bilmezsek, bugünümüzü 
ve gelecek hedeflerimizi doğru değerlen-
diremeyiz. Türkiye, son 12 yılda elde ettiği 
3 katlık büyümeyle bugünlere geldi ve bu 
büyümede en önemli payı Milli Eğitim Ba-
kanlığımız almıştır, ikinci sırada Sağlık Ba-
kanlığımız almıştır. İnşallah, 2023 hedefle-
rimize de ulaşarak, sizlere 2053 ve 2071 
vizyonumuzu hayata geçirebileceğimiz bir 
Türkiye teslim etmek istiyoruz.

Sevgili çocuklar,

Biliyorsunuz, 24 ve 25 Nisan tarihlerinde, 
Çanakkale Kara Savaşlarının yıl dönümü-
nü yâd ediyoruz. Bugün İstanbul’da, 100’e 
yakın ülkenin devlet başkanları, başbakan-
lar, bakanlar, temsilcileriyle Dünya Barış 
Zirvesini topluyoruz ve tüm dünyaya bu-
radan bir barış mesajını hep birlikte vere-
ceğiz. Yarın sabah Çanakkale’ye geçeceğiz 
ve Çanakkale’de şehitliklerimizi ziyaret 
edeceğiz.

İçinizde şu ana kadar Çanakkale’ye gitme-
yen var mı? Gitmeyen çocuklarımızı değil, 
onların okullarını hemen incelememiz la-
zım. Bir defa Çanakkale şehitliklerini gö-
recekler ki, ecdadımız o Çanakkale’de yedi 
düvele karşı nasıl bir mücadele vermiş 
onu öğrenelim. İşin diğer boyutunda, tabii 
kara savaşlarının başladığı dönemde, Gazi 
Mustafa Kemal’le birlikte orada üniversi-
teli gençler, liseli gençler bulunuyordu. Bu 

gençlerinin kir kısmının tüfeklerinin kab-
zaları yerde sürünüyordu.  O kadar genç, 
Çanakkale Kara Savaşlarına iştirak etti. 

Biz, o neslin, o ecdadın evlatlarıyız. Bu ne-
denle, bu kahramanlığı yerinde görmek 
inanıyorum ki, sizlere çok önemli bir tarih 
şuuru verecektir. Tarihi olmayanın gele-
ceği olmaz, bunu bileceğiz ve bu şekilde 
de Çanakkale’deki kabristanları gezerken 
Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyinlerin ne-
relerden geldiklerini gördüğünüzde şa-
şıracaksınız. Orada Tiflis’i göreceksiniz, 
orada Bakü’yü göreceksiniz, orada dünya-
nın değişik yerlerinden, ta Pakistan’dan, 
Afganistan’dan gelenleri göreceksiniz. 
Hepsi bizim istiklal mücadelemize destek 
verdiler. 

Tabii 23 Nisan, tüm dünyaya ilan ettiğimiz 
Kurtuluş Savaşımızın, Çanakkale Savaşı 
nesi oldu? Bir habercisi oldu. Bu bakım-
dan çok çok önemli ve dayanak noktamız 
olması hasebiyle de, muhakkak orayı ge-
zip, görmeniz gerekir. Ben inanıyorum ki, 
hemen Bakanlığımız sizleri Çanakkale’ye 
götüreceklerdir. Bu şehirlerin, 81 vilaye-
timizin her biri kadar bize yakın yerler 
olduğunu Çanakkale’de kabristanı ziyaret 
ederken göreceksiniz. Oraları 10 yıl içeri-
sinde yapıp bu hale getirdik, simülasyon 
merkezleri ve müzelerimiz var. Kökünden 
kopan bir ağaç nasıl yaşayamazsa, kısa sü-
rede nasıl çürür ve devrilip giderse, aynı 
şekilde tarihlerinden kopan milletler de 
ayakta kalamazlar.

Bakınız, geçtiğimiz günlerde Kazakistan’a 
gittik ve Kazakistan’da Ahmet Yesevi 
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Türbesini ziyaret ettik. Ahmet Yesevi’yi 
bilmeyen, Hacı Bektaş-ı Veli’yi bilmez, 
Hünkâr’ı bilmeyen, Bosna’daki Sarı Sal-
tuk Türbesi’nin anlamını bilmez. Oraları 
gezerek, oraların tarihçesini okuyarak, 
ne yapmamız lazım? Anlamamız lazım. 
Malazgirt’i bilmeyen, Söğüt’ü bilemez, 
İznik’in, Bursa’nın, Edirne’nin tarihimizde-
ki yerini bilmez. İstanbul’un fethindeki sır-
rı kavramayan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ifade ettiği asıl manayı da idrak edemez.

23 Nisan tarihine işte bu fotoğraf içinde 
baktığımızda, çok daha farklı bir anlam 
görürüz. Bu fotoğraf aynı zamanda bizlere, 
çocuklarımız için yapmamız gerekenleri 
de ifade eden kıymetli bir uyarıcıdır. Do-
layısıyla, ben sizlere bu güzel, anlamlı bay-
ram gününde daha nice bayramlar temen-
ni ediyorum. İnanıyorum ki, sizler inşallah 
2071’i göreceksiniz. 2071’in Türkiye’sinin, 
bugünkü Türkiye’den çok daha farklı, çok 
daha güçlü olacağına inanıyorum. Çünkü 
öyle temeller attık ve bu temeller üzerinde 
hem 2053’ü, İstanbul’un fethinin 600. yıl 
dönümünü, hem de 1071’i, özellikle 1000. 
yıl dönümünde, 2071’de kutlamak sizlere 
nasip olacak. Bizler, o günleri görmeyece-
ğiz. Bu duygular içerisinde gözlerinizden 
öpüyorum, okullarınızda hepinize başarı-
lar diliyorum, başarılı bir gelecek Allah’tan 
temenni ediyorum. 
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Değerli işçi kardeşlerim, değerli emekçiler, 
kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne, milletin evine hoşgeldiniz. Bu-
gün, Türk-İş Konfederasyonumuza, Hak-İş 
Konfederasyonumuza, Disk Konfederasyo-
numuza bağlı sendikalar ile taşeron işçile-
rimizi temsil eden 434 kardeşimiz aramız-
da bulunuyor. Sizlerin nezdinde tüm işçi 

kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanış-
ma Günü’nü gönülden tebrik ediyorum. 

Ülkemizde 1 Mayıs tarihi, maalesef, yıllar-
ca gerginliğin, çatışmanın, 1977 yılında 
yaşanan katliamın sembolü olarak anıldı. 
Kimi zaman fabrikalarda, kimi zaman mey-
danlarda kutlanan 1 Mayıs’ı, 2008 yılında 
resmen Emek ve Dayanışma Günü, 2009 

Gezi’de Yaşananlar “Hak Arama”, 
Baltimor Olayları “Anarşi”!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Dolayısıyla İşçilerle Buluşma
Ankara | 1 Mayıs 2015
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yılından itibaren de resmi tatil olarak ilan 
ettik. Böylece, işçilerimizin, emekçilerimi-
zin bu özel günlerini, hiçbir engellemeye, 
hiçbir yasa dışı çabaya gerek duymaksızın, 
coşku ve huzur içinde kutlayabilmelerine 
imkân sağladık. 

İşte bugün de, yine bir 1 Mayıs günü, ül-
kemizdeki tüm işçi konfederasyonlarımızı 
ve diğer işçilerimizi temsil eden sizlerle 
birlikteyiz. Çalışma hayatına, ilk gençlik 
yıllarında, İstanbul’da, İETT’de işçi olarak 
adım atmış bir kardeşinizim. Bu bakımdan 
1 Mayıs’ı, aynı zamanda kendimin de günü 
olarak kabul ediyorum. 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günümüz hepimize kutlu ol-
sun, hayırlara vesile olsun.

Değerli kardeşlerim,

Sözlerimin hemen başında, her yıl 1 
Mayıs’ta yaşanan Taksim Meydanı’yla il-
gili ısrarı, yanlış ve hatta art niyetli bul-
duğumu ifade etmek istiyorum. Bakınız, 
ben uzun yıllar boyunca siyasetin içinde 
bulundum. Gençlik Kolları’ndan Genel 
Başkanlığa kadar siyasetin her kademesin-
de yer aldım. Bu süreçte, sayısını hatırlaya-
madığım kadar çok toplantı ve miting yap-
tık. Peki, bunları nerede yaptık? Devletin 
ilgili kurumları bize nereyi gösteriyorsa, 
orada yaptık. 

Bugün Taksim Meydanı’nda bir miting 
yapmayı hangi siyasi lider, hangi siya-
si parti istemez. Ama Taksim Meydanı, 
mitingi yapmaya uygun bir yer değil. 
Taksim’de mitingi yapmak demek, o gün 
tüm İstanbul’u, adeta felç etmek demek. 

Bir de güvenlik sorunu var tabii… İstanbul 
Valiliği’nin belirlediği, Avrupa yakasında 
Yenikapı, Anadolu yakasında Maltepe baş-
ta olmak üzere, büyüklü-küçüklü pek çok 
toplantı alanı var. Müracaatınızı yapıp, 
bunlardan hangisinde istiyorsanız, orada 
toplantınızı gerçekleştirebilirsiniz. 

Birilerinin Tatmini İçin Tüm 
İstanbul Halkının Hakkını 
Çiğnetmeyiz

1 Mayıs’ı devlet olarak zaten resmi bir gün 
olarak belirlemiş ve tatil ilan etmişiz. Bu 
meydanlara yapılacak kutlama törenleri-
ne, gerek Valiliğimiz, gerek Büyükşehir 
Belediyemiz, gerekse diğer ilgili kurumla-
rımız her türlü desteği veriyor, verecektir. 

Taksim Meydanı’nda 1977 yılında yaşa-
nan acı olayla ilgili hassasiyeti biliyor ve 
saygı duyuyoruz. Bunun için, Taksim’e 
sendikaları temsil eden sınırlı sayıda bir 
grubun gitmesinde ve anma vazifesini ye-
rine getirmesinde herhangi bir sorun yok. 
Ama ben illa oraya onbinlerce kişiyle bir-
likte gidip miting yapacağım derseniz, işte 
o zaman bunun adı anma olmaz, bunun 
adı kaos çıkarma olur. Burada da asla bir 
iyi niyet görmeyiz, görmüyoruz. 

İşçilerin bu özel gününe saygı duymak 
başka bir şey, İstanbulluların mağduriyeti-
ne yol açacak şekilde kamu düzenine sal-
dırmak başka bir şey… Hiç kimse kusura 
bakmasın, birilerinin keyfi için, birileri-
nin kendilerini tatmini için, tüm İstanbul 
halkının hakkını, hukukunu çiğnetmeyiz. 
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En büyük toplumsal desteğe sahip kurum-
lar olan siyasi partiler nasıl mitinglerini 
Yenikapı’da, Maltepe’de yapıyorsa, sendi-
kalarımızın da buna saygı göstermesini 
beklemek, en tabii hakkımızdır. 

Nitekim,  bugün Taksim’e yine bütün sen-
dikalar temsilcilerini gönderdiler, onlar 
da gittiler çelenklerini koydular, anıta da 
gittiler çelenklerini koydular, o vazifeyi 
gördükten sonra da ayrıldılar. Ama Tak-
sim Meydanı, sadece bir veya birkaç sendi-
kanın değil ki. Şu anda bazı sendikalar da, 
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ gibi Türkiye’nin deği-
şik yerlerindeki vilayetlerinde, Konya’da, 
Kayseri’de, Zonguldak’ta bugün miting ya-
pıyorlar. Ama herkes nereye kilitleniyor? 
Taksim’e. Ama biz illa oraya işte onbinler-
ce kişiyle gidip miting yapacağız derseniz, 
işte o zaman bunun adı anma olmaz. Bu-
nun adı kaos çıkarmak olur. Burada da asla 
bir iyi niyet görmeyiz, görmüyoruz da. İşçi-
lerin bu özel gününe saygı duymak başka 
bir şey, İstanbulluların mağduriyetine yol 
açacak şekilde kamu düzenini bozmak, 
kamu düzenine saldırmak başka bir şey. Ve 
tabii burada işçilerin arasına bir de ne giri-
yor? Malum o illegal örgütler giriyor, terör 
örgütleri giriyor, sızıyorlar oraya. Emniyet 
Müdürlüğümüz, molotof kokteylleri, havai 
fişekler, bunların yanında demir bilyeler, 
sapanlar vesaire hepsini bu çantalarla ya-
kalandılar. Yazıktır, günahtır, biz, bu ülke-
de birbirimizi sevmeye mecburuz. Biz, bir 
olacağız, biz beraber olacağız.

Bir kez daha belirtmek istiyorum: Biz 1 
Mayıs’ı kimseye kapalı tutmuyoruz, tam 

tersine tüm İstanbul halkına açık tutmak 
için çalışıyoruz. 

Dinimiz ve Ecdadımız İşçi Hakkı 
ve Alın Teri Konusunda Çok 
Hassas 

Değerli kardeşlerim,

Bizim inancımızda ve kültürümüzde hak-
ka, hukuka, bilhassa da emeğe çok büyük 
önem verilir. Kur’an’ı Kerim’de “İnsanların 
eşyalarını -mal ve ücretini- eksik verme-
yin” diye emrediliyor. Peygamberimiz bir 
Hadis-i Şerif ’inde, “İşçiyi çalıştırıp hakkını 
ödemeyenlerin kıyamet günü hasmıyım” 
derken, bir başka hadiste de “İşçiye ücre-
tini alın teri kurumadan verin” buyuruyor. 

Tarihimizde önemli bir yeri olan Ahilik 
teşkilatı, sadece esnafın değil, aynı zaman-
da esnafların yanında çalışan işçilerin de 
dayanışma ve ahlakını temsil eden bir ya-
pıdır. Çalışanın hakkını tam olarak verme 
konusunda ecdadımız da gerçekten çok 
titiz davranmıştır. Bu konuda, büyük usta 
Mimar Sinan’la ilgili bir hadiseyi, kısaca 
sizlere nakletmek istiyorum:

“Süleymaniye Camii’nin inşası sırasında 
Mimar Sinan, bazı ustalara daha fazla yev-
miye verdiği için Kanuni’ye şikâyet edi-
lir. Kanuni, bu durumun sebebini Mimar 
Sinan’a sorduğunda, o büyük usta kendi-
sini cami inşaatına davet eder. Burada ça-
lışan ustaları uzaktan Kanuni’ye gösterir 
ve der ki, -ben her ustanın taşlara vurduğu 
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çekiç sayısını hesapladım, yevmiyelerini 
de ona göre veriyorum.”

Arkasından da, Kanuni’ye şunları söyler:

“Şevketlüm! hak sahibine hakkını eksiksiz 
verin, buyuran Rabbimin huzuruna yüz 
akı ile çıkabilmem için, vurulan fazla çe-
kiçlerin hakkını takdir etmeye mecburum. 
Kul hakkı, hakların en zor affedilenidir.”

Evet… Biz işte böyle bir kültürün, böyle bir 
medeniyetin mirasçılarıyız. Dikkatinizi çe-
kiyorum, bu, ilk defa 1886 yılında kutlan-
maya başlayan 1 Mayıs İşçi Bayramı daha 
yokken yaşanmış bir hadisedir. Bazı şeyler 
kanun zoruyla değil, ancak kalple, gönülle, 
ahlakla, vicdanla, Allah korkusuyla olur. 
Bunlar aynı zamanda insanı insan yapan 
hasletlerdir. 

“Yaradılanı Yaradandan Ötürü Sevme” il-
kesini kalbine nakşetmiş hiç kimsenin, bir 
başkasının hakkına göz dikmesi düşünü-
lemez. “Kul Hakkı” kavramının manasını 
özümsemiş hiç kimsenin, başka birinin 
hakkını gasp etmeyi aklından dahi geçir-
mesi mümkün değildir. Hakiki sosyal ba-
rış işte bu anlayışlar üzerine bina edilmiş 
ilişkilerle sağlanır. Lütfen dikkat ediniz, 
burada çıkar çatışmalarının uzlaştırılması 
değil, kişinin insan sıfatıyla zaten sahip ol-
duğu hakların korunması söz konusudur. 
Bizim medeniyetimizle Batı arasındaki en 
büyük fark da işte budur. 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü’nü bu anlayışla değer-
lendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu 
doğrultuda yapılacak her türlü çalışmayı 
samimi olarak destekleyeceğimi, işçileri-

mizle, emekçilerimizle kol kola sonuna ka-
dar yürüyeceğimi belirtmek istiyorum. 

Her İşçinin Emeği Kutsaldır

Benim nazarımda her işçinin emeği kutsal-
dır. İşçilerimizi, çalıştığı yerle veya men-
subu olduğu sendikayla değil, alın teriyle, 
işindeki başarısıyla, ailesine, ülkesine ve 
milletine yaptığı katkıyla değerlendiriyo-
rum. Örgütlenme ve hak arama mücadele-
nizi de, bu çerçevede destekliyorum. Hak-
kımızı elbette sonuna kadar arayacağız.

Ama asla yıkıcılığa, vandallığa da pirim 
vermeyeceğiz. Türkiye geçmişte çalıştı-
ğı fabrikayı yakan, yıkan, ekmek yediği 
tezgâhı parçalayan işçi hareketleri gördü. 
Biz, böyle bir anlayışı asla kabul etmiyo-
ruz. İşine ihanet eden kendisinin, ülkesi-
nin ve milletinin istikbaline ihanet etmiş 
demektir. Türkiye, inşallah bir daha asla o 
kara günleri yeniden yaşamayacaktır. Bu-
radaki her bir işçi arkadaşımın da bu anla-
yışta olduğuna inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Ülkemizde 2013 yılı baharından beri çok 
ibret verici bir takım hadiseler yaşadık, 
yaşamaya devam ediyoruz. Gezi Olaylarıy-
la başlayan bu süreçte, bir takım ülkeler 
Türkiye’yi sürekli eleştirmiş, yaptıkları ya-
yınlarla adeta hadiseleri tahrik etmişlerdi. 
Sonra, benzer hadiseler Almanya’da ya-
şandı, son olarak da Amerika’da yaşanıyor. 
Gezi olayları sırasında canlı yayın yaparak, 
Türkiye hakkında çok farklı bir görüntü 
vermeye çalışanların, karalayanların, di-
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ğer ülkelerdeki hadiseler karşısında üç 
maymunu oynadıklarına şahit olduk. 

Mesela en son Amerika’da yaşanan hadi-
selerle ilgili henüz kimseden “endişeliyiz” 
açıklaması gelmedi. Polisin sert tavrı ko-
nusunda, askerlerin sokağa inmesi konu-
sunda, göstericilere orantısız şiddet uygu-
lanması konusunda herhangi bir eleştiri 
yapıldığını henüz duymadık. Niçin biliyor 
musunuz? Çünkü bunların derdi insan 
hakları veya demokrasi değil. Bunların 
derdi başka.

Türkiye’de yaşanan olaylara “gösteri” di-
yenler, “hak arama” mücadelesi diyenler, 
Baltimor’daki olayları hemen “anarşi” ola-
rak isimlendiriyor. Bizde “devlet terörü” 
olarak yaftalanan güvenlik önlemleri, 
orada birden “asayişi sağlama” çabasına 
dönüşüyor. 

Aynı ikiyüzlülüğü Almanya Hamburg’da-
ki olaylarda da sergilediler. Maalesef, 
Türkiye’de de aynı çifte standardı uygu-
layanlar var. Bizdeki vandallara çapul-
cu dediğimiz için bizi adeta linç edenler, 
Amerika’daki göstericilere çapulcu ve eş-
kıya denmesinden hiç rahatsız olmadılar. 
Gezi Olayları sırasında “Obama da çapul-
culardan yana” diye yazılar döşeyenler, 
Obama’nın Amerika’daki olaylar sırasında 
göstericilere yaptığı eleştirileri duymaz-
dan gelmeyi tercih ettiler. 

Biliyorsunuz Gezi Olayları’nın ardından 
ülkemizde bir 17-25 Aralık darbe teşebbü-
sü yaşandı. Yıllarca kamuda ve toplumun 
çeşitli kesimlerinde sinsince örgütlenmiş 

bir yapı, emniyet ve hukuk darbesi yoluyla 
ülkemizi ele geçirmeye çalıştı. Milletimi-
zin duasıyla, ferasetiyle, desteğiyle bu te-
şebbüsü boşa çıkardık. 

Milli Güvenlik Kurulunda aldığımız karar-
la, bunları, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi 
içerisine, legal görünüm altındaki illegal 
yapılanmalar olarak koyduk ve Hükümeti-
mize de bunu tavsiye kararı olarak gönder-
dik. Şimdi bundan sonra artık, her yerde 
bu Milli Güvenlik Siyaset Belgesi içerisin-
de yer alan maddeler artık bir delil, bir 
mesnet teşkil edecektir. 

Şimdi bu paralel ihanet çetesi, bölücü ör-
gütle el ele vermiş, yeni planlar peşinde 
koşuyor. Medyalarında bölücü örgütün 
güdümündeki partiyi adeta yere göğe sığ-
dıramıyorlar. Arka kapılardan girip gö-
rüşmeler yapıyor, muhtemelen seçimleri 
manipüle etmeye yönelik kirli tezgâhlar 
kuruyorlar. Aslında bunlar, aynı bataklı-
ğın ürettiği hastalıklar. Tek amaçları var, 
Türkiye’nin önünü kesmek, milletimizin 
2023 hedeflerine ulaşmasına engel ol-
mak. Bunun için sadece ülke içinde de-
ğil, dünyanın neresinde uzantıları varsa, 
orada çalışıyorlar. 

Biri silahlı teröristleriyle, diğeri yargı ve 
emniyet başta olmak üzere kurumlara 
sızmış militanlarıyla aynı gayeye hizmet 
ediyor. Biri insan katlediyor, öteki hukuku 
katlediyor. Biri kurşunla, öteki kumpasla 
milletimizin istikbaline ve istiklaline kast 
ediyor. Önümüzdeki seçimleri, hedeflerine 
ulaşmak için bir fırsata dönüştürme peşin-
deler. Ama başaramayacaklar. Milletimi-



Yeni Türkiye Vizyonu | Milletin Evi

165

zin, her zaman olduğu gibi, bu seçimde 
de tercihini geleceğinden yana, istikrar ve 
güven ortamının sürmesinden yana kulla-
nacağına inanıyorum. Terörün hiçbir çeşi-
diyle, terör örgütünün hiçbir çeşidiyle de-
mokrasi, özgürlük, hukuk devleti yan yana 
olamaz, birlikte yaşayamaz. 

Son 13 Yılda Çalışanlar Büyük 
Kazanımlar Elde Ettiler

Demokrasi ve ekonomide geçtiğimiz 13 
yılda elde ettiğimiz kazanımların tehli-
keye girmesine asla izin vermeyeceğiz. 
Türkiye’de çözüm sürecini başlatan ve 
bugüne getiren, siyasi irade olarak bizim 
ve kurum olarak devletin gösterdiği ka-
rarlılıktır. Çözüm sürecinin, herhangi bir 
örgütün ve partinin istismar aracı olarak 
kullanılması söz konusu olamaz. Aynı şe-
kilde ülkemizde hukuk devleti mücadele-
sini, her türlü riski, her türlü sıkıntıyı göze 
alarak veren de biz olduk.  Bu mücadele or-
tada iken, bizi hukuk üzerinden vurmaya 
kalkanlar da, tıpkı diğerleri gibi hüsrana 
uğrayacaktır. 

Dikkat ediniz, ülkemizin ve milletimizin 
geleceği için hayati öneme sahip her ge-
lişmeyi birileri rayından çıkarmaya çalı-
şıyor. Biz inşa etmenin, ihya etmenin, on-
lar istismar etmenin, yıkmanın peşinde. 
Son olarak da, büyüyen, güçlenen, zen-
ginleşen Türkiye’yi “Yağmalama koalis-
yonu” kurmanın yollarını arıyorlar.  Mil-
letimiz buna izin vermez. 1970’li yılları, 
1990’lı yılları unutmadık. Önümüzdeki 
seçimlerin, 2023 hedeflerine ulaşmak 

için ihtiyacımız olan istikrar ve güven 
ortamını garanti altına alacak şekilde so-
nuçlanacağına inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Geçtiğimiz 13 yıllık dönemde, her alanda 
olduğu gibi işçilerimizin hakları ve sosyal 
güvenceleri konusunda da önemli geliş-
meler yaşandı. Bugünlerde asgari ücreti 
açık artırmaya çıkardılar. 1.500 diyen var, 
1.800 diyen var, hatta 5.000 diyen var. Tabii 
bunların hepsi de hesapsız kitapsız destek-
siz atılan rakamlar. Ben size olacağı değil, 
olanı söyleyeyim. 2002 yılında ülkemizde 
asgari ücret 184 liraydı. Bugün asgari üc-
ret 949 lira. Eğer 3 çocuğunuz varsa, gelir 
vergisi muafiyeti de devreye gidiyor ve bu 
rakam daha da yukarı çıkıyor. Ülkemizde 
milli gelir 230 milyar dolardan 800 milyar 
dolara çıktı, yani yaklaşık 3,5 kat arttı. As-
gari ücret ise 5 kattan fazla arttı. İnşallah 
2023 yılı için milli gelirimizi 2 trilyon do-
lara çıkarmayı hedefliyoruz. Yani 2,5 katlık 
bir artış daha gerçekleştirmek istiyoruz. 
Bu dönemde, asgari ücretteki artışın daha 
fazla olacağı kesin. Hesap ortada. 

Onların vaadi, Türkiye’nin önünde zaten 
var olan somut hedeflere dahi ulaşmıyor. 
Hayal bile kuramayacak kadar körleşmiş 
bu zihniyetler, bir de ülkenin yönetimine 
talipler. Allah beterinden saklasın. Çalışan-
larımız geçtiğimiz 13 yıllık dönemde üc-
retten sosyal haklara kadar, her alanda çok 
büyük kazanımlar elde ettiler. Ülkemizde 
sigortalı sayısı 2002 yılında 12 milyondu, 
bugün bu rakam 20 milyona yaklaştı. Ülke-
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mizde geçtiğimiz 5 yılda 5 milyon 319 bin 
istihdam artışı gerçekleşti. Üstelik bu raka-
ma, küresel kriz ortamında ulaştık. 

İşsizlik oranını 2023 yılında hedeflediği-
miz şekilde yüzde 5’e düşürmek için pek 
çok tedbiri, pek çok programı hayata ge-
çirdik, geçiriyoruz. Mesleki eğitime önem 
verilerek, 1 milyondan fazla vatandaşımı-
zın bu imkândan yararlanması sağlandı. 
Yaşanan maden kazalarındaki kayıpların 
önüne geçmek için, çalışma şartlarının iyi-
leştirilmesinden sığınma odalarına kadar 
pek çok zorunlu uygulama devreye sokul-
du. Madenlerde çalışan işçilerin en düşük 
ücreti, asgari ücretin iki katından az ola-
mıyor. Çalışması durdurulan işyerlerinde 
üretime devam eden işverenlere hapis ce-
zası getirildi. Son olarak çıkartılan İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Yasası, bu alanda önemli 
bir reformdur. Bu çalışmaları sizler çok 
daha iyi biliyorsunuz. 

Eksikler yok mu? Elbette var. Bugüne kadar 
yapılanları kar hanemize yazıp, eksikleri 
tamamlamak için Cumhurbaşkanlığıyla, 
Hükümetiyle, sendikalarıyla, sivil toplum 
kuruluşlarıyla çalışmaya devam edeceğiz. 
Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zen-
ginleştikçe, ortaya çıkan katma değerden 
milletimizin her bir ferdinin yararlanması 
için her türlü çabayı göstereceğiz. Türkiye, 
OECD içinde, bir yandan zenginleşirken, 
bir yandan da gelir dağılımını iyileştirebi-
len 2 ülkeden biridir. İnşallah önümüzde-
ki dönemde, bu konuda dünyada ilk sıraya 
yerleşeceğiz.

Bu düşüncelerle bir kez daha 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günümüzü kutluyo-
rum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, mille-
tin evini teşrifleriniz için sizlere teşekkür 
ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı suna-
rak, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
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Sevgili gençler, çok değerli genç arkadaşla-
rım, genç kardeşlerim, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyemizde bu anlamlı buluşmada en kalbi 
duygular, hasretle, muhabbetle selamlıyo-
rum.

Aranızda; 81 vilayetimiz ile Kuzey Kıbrıs 
Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bütün gençle-

ri temsilen genç kardeşlerim var. Başarı-
larıyla medarı iftiharımız olan, dünyanın 
dört bir yanında İstiklal Marşımızı oku-
tup, bayrağımızı gururla dalgalandırmış 
olan sporcu genç kardeşlerim var. Müca-
dele azimleri, sabırları, çalışkanlıkları ve 
kararlılıklarıyla hepimize örnek olan en-
gelli genç kardeşlerimiz var. Sosyal, siyasi 
ve ticari hayatta sorumluluk üstlenen, bu 

Yeni Türkiye Meşalesini Bizler 
Yaktık, Onu Burçlara Sizler 

Dikeceksiniz

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Münasebetiyle 
Gençleri Kabul | Ankara | 19 Mayıs 2015 
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ülkenin geleceğinde “Biz de varız” diyen 
sivil toplum kuruluşu temsilcisi genç kar-
deşlerim de aramızda. Çeşitli yarışmalarda 
dereceye giren, başarı sağlayan genç kar-
deşlerim var aramızda. 

Ben hepinize, her bir genç kardeşime, 
bu müstesna günde Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne, milletin evine hoşgeldiniz 
diyorum. Karşımdaki şu güzel toplulu-
ğa bakarken, biliniz ki, Türkiye’nin güçlü 
ve müreffeh yarınlarını görüyor ve ümit-
var oluyorum. Endişe yok, buna inanıyor, 
bunu biliyorum.

Sevgili gençler,

Bugün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı’nı, 78 milyon vatandaşı-
mızla birlikte coşkuyla, sevinçle kutluyo-
ruz. Ülkemizin değişik yerlerinde bir çok 
etkinlik yapılıyor. Bu salondaki gençle-
rimizle birlikte, ülkemin bütün gençleri-
nin bayramını yürekten tebrik ediyorum. 
19 Mayıs 1919’da Samsun’da, Kurtuluş 
Savaşı’nın ilk adımını atan, Cumhuriyeti-
mizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i, Ban-
dırma Vapuru’ndaki yol arkadaşlarını 
rahmetle yad ediyorum. Onları ilk önce 
Samsun’da, ardından Havza, Amasya, Er-
zurum, Sivas’ta bağrına basan Kurtuluş 
Savaşı’nın tüm kahramanlarına Allah’tan 
rahmet diliyorum.

İstiklal Harbimiz başta olmak üzere, Bal-
kan Harbi’nde, Birinci Dünya Savaşı’nda, 
Trablusgarp’ta, Çanakkale’de, Kut’ül 
Amare’de, Yemen’de, şanlı Medine mü-

dafaasında, Galiçya’da şehit olan tüm as-
kerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 
Kore’de, Kıbrıs’ta, uzun yıllar süren terörle 
mücadele döneminde şehit olan, gazi olan 
tüm askerlerimizi minnetle anıyor, şehit-
lerimize rahmet, hayatta olan gazilerimize 
uzun ömürler temenni ediyorum. Rabbim 
şehitlerimizden razı olsun, kabirlerini bir 
gül bahçesi, mekânlarını inşallah cennet 
eylesin diyorum. 

Bu salondan sizlerin vasıtasıyla, ülkemin, 
dünyanın tüm gençlerine selamlarımı, sev-
gilerimi, saygılarımı yolluyorum.

Evladı Fatihan’ı Karşımda 
Görmenin Mutluluğu Yaşıyorum

Geçen hafta Arnavutluk’taydım. Preze’de, 
Kale’nin içerisinde ecdadımız tarafından 
yapılan ve restorasyonu tamamlanan ca-
minin açılışında 7 bin 500’e yakın gençle 
bir araya gelmiştik. O gençler Türkiye’den 
gitmemişti, Balkan ahalisiydi. O gençlerle 
orada başka bir heyecanı yaşadık. Çevre 
ülke ve şehirlerden gelen soydaşlarımızla, 
oradaki dindaşlarımızla bir araya geldik. 
Baktım ki, gönül dilleriyle Evladı Fatihan’ı 
karşımda gördüm. Şu anda da Evladı 
Fatihan’ı karşımda görmenin mutluluğu 
içerisindeyim.

Buradan bir mesajı da ayrıca vermek 
istiyorum; Tahrir Meydanı’nın kahra-
man gençlerini, Gazze’nin, Ramallah’ın, 
Kudüs’ün vakur gençlerini, Halep’in, 
Şam’ın, Mısrata’nın, Musul’un çileli 
gençlerini, Balkanlar’daki Evladı Fati-
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han olan Üsküplü, Sancaklı, Prizrenli 
genç kardeşlerimizi özellikle selamlıyo-
rum. Afrika’nın, Asya’nın, Avrupa’nın, 
Ortadoğu’nun tüm gençlerine en kalbi 
muhabbetlerimi yolluyorum.

Değerli genç kardeşlerim,

Tarih, hem bir ibret vesikasıdır; hem de 
bir kuvvettir, güçtür. Milletler tarihlerin-
den aldıkları güçle yaşarlar, gelecek tasav-
vurlarını buna göre şekillendirirler. “Biz 
ne idik” sorusunun cevabı, aynı zamanda 
“Biz neyiz ve ne olabiliriz” sorusunun da 
cevabına ışık tutar. Çünkü, insan tarihin-
de, sadece geçmişini, yani ne olduğunu 
değil, aynı zamanda istikbalini de, gelece-
ğini de arar. Dolayısıyla bir milletin, kendi 
gücünün, benliğinin farkına varması, yani 
özgürleşmesi, ancak tarihinin farkına var-
masıyla mümkündür. 

Unutmayın, nereden geldiklerini bilme-
yenler, nereye gideceklerini de bilemezler. 
Kendi tarihine yabancılaşanlar, rüzgârın 
önündeki bir yaprak misali savrulmaktan 
kurtulamazlar. Bu sebeple, bir milletin 
geleceğini ipotek altına almaya çalışanla-
rın, öncelikle o milletin tarihiyle, tarihten 
gelen değerleriyle olan bağlarını tahrip 
etmeye yöneldiklerini görürüz ve bu hep 
böyledir. Çünkü, sizin şah damarınızı an-
cak böyle keserler, bunu kestikleri anda 
da bitersiniz, tükenirsiniz. Hangi tarihi ze-
mine ayak bastığını fark etmeyenler, hatta 
reddi miras edenler, -bizde var böyleleri bi-
liyorsunuz- kendi geleceklerini de, ülkenin 
geleceğini tehlikeye atarlar.

Millet, Kendi Geçmişi ve 
Değerlerinden Kopartıldı

1876 yılında Rus Generali Michail Grigor 
Cernayev, “Demek ki yalnız Türkleri değil, 
onların tarihini de yenmek lazım” diyor. 
Muhatabımız olanları değil, tarihlerini de 
yenmek lazım ki, onları o zaman ne yapa-
lım? Kökünü kazımış olalım. Ülkemizde 
yıllarca işte bu yapılmaya çalışıldı, kosko-
ca bir millet kendi geçmişinden, kendi de-
ğerlerinden, kadim tarihi mirasından ko-
partılmak ve bunlara yabancılaştırılmak 
istendi.

Gençler,

Şunu unutmayın: Dilimizden kopartıldık; 
öyle mi? Bin yıllık bir birikimi kenara at-
tık. İşte az önce söylediğim, şah damarının 
kesilmesi budur. Bir şah damarı kesilirse, 
o canlı yaşayabilir mi? Yaşayamaz. İşte 
dil bu kadar önemlidir. Biz, şu anda bin 
yıllık tarihimizi bilmiyoruz, okuyamıyo-
ruz, onunla ilişkiyi, ilgiyi, irtibatı kuramı-
yoruz. Şimdi biliyorsunuz, yeni bir adım 
atıldı. Osmanlıca’nın öğrenilmesi konusu. 
Osmanlıcayı genç nesillere öğreterek; ye-
niden tarihimizi keşfedelim, tarihimizi 
öğrenelim, geleceğimizin temellerini çok 
daha farklı, çok daha güçlü bir şekilde inşa 
edelim, ihya edelim istiyoruz.

Sevgili gençler,

İnancımızdan kopartılmaya çalışıldık. 
Ne dediler dün? “Türkçe ibadet”... Bugün 
“Kürtçe ibadet” diye aynı emelin peşin-
de koşuyorlar. Münevverlerimiz, mü-
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derrislerimiz, âlimlerimiz, ozanlarımız, 
âşıklarımız hor görüldü, ithal olan, dışarı-
dan alınan ne varsa makbul görüldü, baş 
üstünde tutuldu, ama bir medeniyetler be-
şiği olan Anadolu mahzun bırakıldı.

Ben zaman zaman duruşumuzu dile geti-
rirken, merhum Yahya Kemal’in bir veciz 
ifadesini hep kullanırım, “Kökü mazide 
olan ati” diye. Eğer geçmişe dayalı bir ge-
lecek inşa edemezseniz, biterseniz. Bizler 
ulu bir çınar gibi, kökü derinlerde tarihi 
bir mirasın büyüttüğü, beslediği, bugün-
lere bizi getirdiği, geleceğe de bu bilinçle 
yürüyen bir milletiz, öyle de olmak zorun-
dayız. Ama birileri 150 yıldır ısrarla bizi 
kökümüzden koparmaya çalışıyor. Biliyor-
sunuz, köksüz ağaçlar bugün olmazsa ya-
rın, ama mutlaka devrilmeye mahkûmdur.

Aydınlık Bir Gelecek İçin 
Köklerimizle İlişkiyi Yeniden 
Kurmalıyız

Şayet kendimize aydınlık bir gelecek inşa 
etmek istiyorsak, öncelikle köklerimizle 
ilişkimizi yeniden kurmalı, sağlamlaştır-
malıyız. İşte biz, 12 yıldır bunun mücadele-
sini verdik, bunun mücadelesini veriyoruz. 
Bizim 12 yıllık mücadelemiz, köklerimizle, 
kadim değerlerimizle irtibatımızı yeniden 
kurma mücadelesidir. Değersizleştirilen, 
yok sayılan, tahkir edilen tarihimizi doğ-
ru bir şekilde anlama ve anlatma mücade-
lesidir. Hamasetten ve husumetten uzak 
bir şekilde, adil, hakikate ve hakkaniyete 
uygun bir şekilde onu idrak etme ve kavra-
ma mücadelesidir. Bizim çabamız, aradaki 

yanlışları düzelterek, eksikleri gidererek 
milletimizle tarihini yeniden buluşturma 
mücadelesidir.

Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kurul-
muş olabilir, ama bizim köklerimiz çok 
daha derinlerdedir, herhalde 23 deyip, ora-
yı sıfır noktası kabul etmiyoruz değil mi? 
Bizim kökümüz çok daha derinlerde. Tür-
kiye Cumhuriyeti bizim ilk değil, son dev-
letimizdir. Cumhurbaşkanlığı forsunda 
sembolik olarak yer alan 16 devletimizin 
tarihi 2200 yıldan fazladır.

Sevgili gençler,

Biz, bir kabile devleti değiliz. Biz, bir göçe-
be devleti değil, devletler inşa etmiş, tarihi, 
medeniyeti güçlü olan bir devletiz. Bugün 
bize hizmet veren birçok kurum, kuruluş 
ve vakfımızın tarihine şöyle bir bakın, 
geçmişi 300 yılı, 500 yılı, 1000 yılı bulan 
kurumlarımızın, müesseselerimizin oldu-
ğunu görürsünüz. Açın Selçuklu tarihini, 
açın Osmanlı tarihini, Cumhuriyet tarihini 
okuyun. 15 yaşında kumadanlar, 17 yaşın-
da Fatih’ler, 20 yaşında mimarlar, dünyaya 
mal olmuş şairler, sanata, bilime yön ver-
miş delikanlılar olduğunu göreceksiniz.

Seçme Yaşını 18’e, Seçilme Yaşını 
25’e İndirdik

Türkiye’de seçme yaşı 18, seçilme yaşı 
30’du; burada mantık var mı? Burada sa-
dece mantıksızlık var. Zor olan nedir? Seç-
mektir. Seçilmek kolaydır; koyarlar sizi 
meydana, seçerler veya seçmezler. Ama 
seçmek, iyiyle kötüyü ayırt etmektir, o bi-
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lince ulaşmaktır. İşte Başbakanlığım döne-
mimde, ilk attığım adım bu oldu. Dünyayı, 
Avrupa’yı, her yeri incelettim ve bu incele-
melerin neticesinde gördüm ki, biz gerçek-
ten çok çok gerilerdeyiz. Niye? Seçme, se-
çilme yaşının 18 olduğu ülkeler var. Peki, 
biz de niye olmuyor? Biz, niye gençlerimi-
ze değer vermiyoruz? İlk etapta seçilme ya-
şına 30’dan 25’e indirdik, bunu başardık. 
Seçme 18, seçilme 25 oldu. 

Bir gün televizyon izlerken baktım ki, bir 
milletvekili, yanına iki tane genci almış ve 
o gençlerin yüzüne baka baka orada haka-
ret ediyor, “Biz, bu Parlamento’yu çoluk 
çocukla mı dolduracağız” diyor. Böyle bir 
anlayış olabilir mi? Hatta ben, Sayın Baş-
bakanımıza ‘Seçilme yaşını 18’i çekelim’ 
dedim. Yani seçilme yaşını 18’e indirdi-
ğiniz zaman, Parlamento’da 18 yaşındaki 
gençlerle dolacak diye bir şey yok ki, mak-
sat 18 yaşındaki gençlerimizi de yarışa da-
hil edelim. Hemen bahane hazır, askerlik 
ne olacak? Askerlik seçilme mani bir du-
rum değil.  Parlamento’daki süreci, askerli-
ğe sayarsın olur biter. Yani çözüm üretmek 
istediğin zaman, pratik zeka bunları üretir. 
Ama gençlerimize inanıyorum, onun için 
seçme ve seçilme yaşının 18 olması mu-
kadderdir.

Fatih, İstanbul’u fethettiği zaman kaç 
yaşındaydı? Fatih’in bir hatırası vardır, 
doğrudur, yanlıştır bilemem, ama hatıra 
güzeldir. Fatih’e babası, 13 yaşındayken, 
Devlet-i Aliyye-i Osmaniye’yi vermek isti-
yor. Fatih, “Baba ben daha çocuğum, ben 
kabullenemem” diyor. Babası, “Emrediyo-
rum sana, üstleneceksin bu görevi” diyor. 

Fatih, “Baba olmaz, ben bu yaşta bunu üst-
lenemem” diye cevap veriyor. Baba, tekrar 
emrediyor. Ama Fatih, o yaştayken bile ga-
yet iyi yetişmiş, tabii söyleyecek söz yok. 
Padişah emretti, o da görevi devralıyor. 
Fatih’teki keskin zekâya bakın, “Mademki 
ben Devlet-i Aliyye-i Osmaniye’nin Padişa-
hıyım, o zaman şimdi size emrediyorum, 
gelin, devletin başına geçin” diye babasına 
haber gönderiyor. Bakın, 13 yaşında ba-
basının karşısındaki diyalektiği görüyor 
musunuz? Babası artık bakıyor ki, burada 
söz geçirecek bir şey kalmadı, tekrar göre-
vi alıyor 19 yaşına kadar bu süreç devam 
ediyor. Ondan sonra bir çağ kapanıyor, bir 
çağ açılıyor. 

Sizler, Atalarımız Gibi Tarihin 
Akışını Değiştirecek Yaştasınız

Sizler, tıpkı atalarımız gibi, tıpkı mirası-
nı devraldığımız dedelerimiz gibi; tarihin 
akışını değiştirecek yaştasınız. Çünkü siz, 
o kumaştasınız. Hep söylüyorum meydan-
larda, Fatih karadan gemileri yürüttü, biz 
de Marmaray’ı denizin altından yürüttük. 
Marmaray’dan 18 ayda, 73,5 milyon insan 
geçti. Bir defa, büyük devletin evlatları 
büyük düşünecek. Gençler, size küçük dü-
şünmek asla yakışmaz, hep büyük düşüne-
ceksiniz. Eğer hayalleriniz büyük olursa, 
uygulamanız da büyük olacaktır.

Değerli kardeşlerim, 

sevgili gençler,

19 Mayıs 1919 tarihi, bizim için, mille-
timiz için bu bakımdan çok önemli, çok 
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müstesna bir tarihtir. Bu tarih, düşman 
işgaline karşı Anadolu’nun her köşesinde 
yükselen istiklal ruhunun, adeta gelecek 
hesabımın yapıldığı bir istikbal ruhunun 
kıvılcım aldığı gündür. Bu tarih, bugün 
üzerinde barış, huzur ve güven içerisin-
de yaşadığımız Türkiye’nin inşasında ilk 
tuğlanın hamdolsun konulduğu gündür. 
19 Mayıs 1919 günü, milletimizin esare-
te karşı direnişini ortaya koyduğu, özün-
den aldığı güçle topyekûn bir varoluş 
mücadelesi başlattığı gündür. Evet, bu-
gün daha sonra “Ya istiklal, ya ölüm” ni-
dalarıyla vücut bulan, bu milletin varlık-
yokluk mücadelesinin başladığı gündür. 
19 Mayıs, Çanakkale’de başlayan tüm 
zorluklara, yoksulluklara rağmen, Birin-
ci Dünya Savaşı boyunca sönmeyen, asla 
pes etmeyen bir milletin yeniden diriliş 
mücadelesidir.

19 Mayıs’ta bir Karadeniz şehrinde, 
Samsun’da istiklal meşalesi yakılmış, bu 
ışık Amasya, Erzurum, Sivas ve ardından 
Ankara ile tüm Anadolu’ya dalga dalga ya-
yılmıştır. Yaklaşık 1 yıl sonra, bu yeniden 
diriliş ruhu ilk meyvesini verdi. 23 Nisan 
1920’de Ankara’da, ülkemizin tüm vilayet-
lerinden gelen vekiller; dualarla, Yasin’ler-
le, salatı tefriciyelerle, Mevlidi Şerif ’lerle, 
hatta Hatmi Buhar-i Şerif ’lerle Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’ni açtılar. Ne günlerden 
ne günlere geliyoruz. 19 Mayıs 1919’da, 
mücadele azimlerinden başka hiçbir 
şeyi olmayan bir millet, 29 Ekim 1923’te 
Cumhuriyet’in ilanıyla, bu mücadelesinin 
başarısını tüm dünyaya ilan etti.

19 Mayıs Ruhu Bizim En Büyük 
Sermayemizdir

Gençler,

Şunu asla unutmayın: 19 Mayıs ruhu, bi-
zim, bu milletin en büyük varlığı, en büyük 
sermayesidir. Birlikte yürümenin, zorluk-
lara hep beraber karşı durmanın, azimle, 
inançla, kararlılıkla mücadele etmenin 
anlamı bu ruhta gizlidir. ‘Yeni Türkiye’nin 
çelik çekirdeğini oluşturan ruh, işte bu-
dur. Tüm yokluk ve sıkıntılara rağmen, 
milletimizin nasıl 7’den 70’e bir özgürlük 
mücadelesi verdiğini, bugün çok iyi an-
layabiliyoruz. 96 yıl sonra bugün bir kez 
daha diyoruz ki; bu millet sadece rükûda 
eğilir, sadece secdede diz çöker. Sakın kula 
kul olmayın, sakın makam, mevki sahiple-
rinin önünde eğilmeyin; ister Cumhurbaş-
kanı olsun, ister başbakan olsun, ister para 
babaları olsun, ister sermaye olsun. Bile-
siniz ki, Rezzak-ı âlem olan, rızkın sahibi 
olan Allah’tır. Tabii ki rızkımızın peşinde 
koşacağız, zaten koşmadan o kapılar açıl-
maz, arayacağız ve bulacağız. Ama şunu 
bilelim ki; eğilmek dalkavukluğu getirir 
ve bu milletin gençlerine asla dalkavukluk 
yakışmaz, yaraşmaz.

Şunu da bilmenizi istiyorum; Şu 4 tane kav-
ram çok önemli; oku, düşün, uygula, takip 
et. Devamlı okumalısınız, ama sadece oku-
mak yetmez, okuduğunuzu düşünmelisi-
niz, tefekkür etmelisiniz. O da yetmez, onu 
hayata uygulamalısınız. Uygulamadan bir 
netice olur mu? Olmaz, sadece hafıza ka-
yıtlarında kalır. O da yetmez, uyguladığı-
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nızın neticesini için onu takip etmelisiniz, 
takip edeceksiniz ki başarıyı yakalayın. 

Hamdolsun bu millet, özgürlüğünü, na-
musu bilerek karşılaştığı her zorluk kar-
şısında, birbirine daha sıkı kenetlenerek, 
hiçbir fedakârlıktan kaçmayarak istikla-
lini kazanmayı başardı. Bu bakımdan, 19 
Mayıs’a sahip çıkmak, 19 Mayıs’ın ruhuna, 
özüne, ilkelerine, ideallerine, hedeflerine 
sahip çıkmaktır. 23 Nisan’a, 30 Ağustos’a, 
29 Ekim’e sahip çıkmak, o tarihlerin, o 
tarihlerdeki heyecanın, coşkunun, umu-
dun anlamına sahip çıkmaktır. Tıpkı 
1071’e, 1299’a, 1453’e, bu tarihlerin ifa-
de ettiği anlamlara sadakatle bağlı oldu-
ğumuz gibi, bu tarihleri de samimiyetle 
benimsemek zorundayız. Ülkemizin 92 
yıldır devam ettirdiği, son 12 yıldır da 
her türlü baskıya, provokasyona rağmen 
hızlandırdığı kalkınma, büyüme, güçlen-
me mücadelesini ancak bu şekilde sürdü-
rebiliriz. Evet, 19 Mayıs ruhuna çıkmak, 
2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonu-
na sahip çıkmak demektir.

Ben ve arkadaşlarım, bizim jenerasyonu-
muz 2053 göremeyeceğiz, ama şu gençlik 
Allah’ın izniyle, inşallah, 2053’ün Türki-
ye’sini görecek. Ama 2053’ün köşe taşlarını 
sizler yerli yerine koyacaksınız, onun için 
göreviniz öyle hafif değil, çok ağır, onun 
şu anda hülyası içerisinde olmanız lazım. 
Onun hayali içerisinde olmanız lazım. Bu 
köşe taşlarını yerli yerine koyduğunuz za-
man, şimdi bizler şu andaki Türkiye’yle na-
sıl övünüyorsak, inanıyorum ki, sizler de o 
günün Türkiye’siyle öyle övüneceksiniz.

Meşrebine, mezhebine, etnik kimliğine 
bakmadan mazlumun yanında olmak, za-
limin karşısında durmak için de 19 Mayıs 
ruhuna sahip çıkmalıyız. Yeni Türkiye’nin 
neferleri olan sizlerin bu ruha sahip çıka-
cağınıza inanıyorum. İşte Fatih olmadan 
2053 olmaz, değil mi? Alparslan olmadan 
2071 olmaz. İşte onun için Alparslan’ı, 
onun için Fatih’i, onun için Osman Gazi’yi 
çok bilmek, çok iyi anlamak lazım.

Sevgili gençler,

Bir hususa özellikle dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum. Türkiye ne zaman şaha kalk-
tıysa, Türkiye ne zaman atılıma geçtiyse, 
Türkiye ne zaman zincirlerinden, pranga-
larından kurtulma gayreti içine girdiyse, 
kirli bazı oyunlar, kirli bazı senaryolar te-
davüle koyulmuştur. Bunun için her dö-
nemde milletimizin evlatları arasına nifak 
sokmak, gençleri birbirine kırdırmak iste-
diler. Hamdolsun sizler görmediniz ama, 
bizler 12 Eylül öncesini birer genç olarak 
yaşadık ve bizim dönemimiz üniversite-
lerin çok daha hareketli olduğu, çok daha 
kıran kırana geçen bir dönemdi. Bunun 
için de hamdolsun ben, sorumlusu oldu-
ğum gençlik teşkilatlarımı hiçbir zaman 
bu olayların içerisine sokmadım ve bun-
ları gayet iyi korumasını bildim. Ama bü-
tün bunlara rağmen, tabii genç kardeşleri-
mizden şehit olanlar olmadı mı? Maalesef 
oldu. Bir taraftan maalesef diyorum, öbür 
taraftan da tabii ki seviniyorum, çünkü o 
makama ulaşmak her yiğidin kârı değildi.

Birbirine tahammül dahi edemeyen, bir-
takım güçlerin oyuncağı haline getirilen 
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gençlerin, yani bu milletin evlatlarının 
geleceklerinin nasıl karartıldığını gördük. 
Anadolu’nun, Trakya’nın yağız delikanlıla-
rı, ne yazık ki birbirine silah çekme nokta-
sına getirildi ve çok canlar yandı. İşte dün 
yine İstanbul Üniversitesi’nde buna ben-
zer olaylar yaşandı. Kahramanmaraş’ta bu 
ülkenin gençleri heba oldu, Çorum’da bu 
ülkenin gençleri heba oldu, “Sen sağcı-
sın milliyetçisin” dediler, “Sen solcusun 
devrimcisin” dediler ve gençleri kavgaya 
tutuşturdular. 

Bu kan ve ateş zeminin üzerinde nice 
oyunlar oynandı, nice senaryolar devre-
ye sokuldu. Gençler birbirlerine kurşun 
sıkarken, onların kalem tutması gereken 
ellerine silahı hep aynı güçler verdi. 1960 
darbesinden önce sokakları, üniversite-
leri hareketlendiren, gençleri kışkırtarak 
Başbakanın yakasına yapıştıranlar da aynı 
güçlerdi. Son olarak Gezi olaylarında yine 
gençler üzerinden, onların heyecanları ve 
dinamizmleri üzerinden kurulan tezgâh 
da aynı amaca yönelikti.

Gezi’de, Gençlerimiz Üzerinden 
Bu Ülkeye Tezgâh Kuruldu

Sevgili gençler, ne dediler? Biz ağaçları ke-
siyormuşuz, bunu söylediler. Kesmek de-
ğil, 12 ağacın İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından, Taksim Parkı’ndan alınıp 
Çağlayan Parkı’na, Adalet Sarayı’nın arka-
sındaki yere taşınması olayından başka 
bir şey yoktu. Biz, 2 milyarı aşkın fidan ve 
ağacı bu ülkede dikmiş bir iktidardık. Ama 
onların derdi aslında bu değildi, dert baş-

kaydı. Hani bir tanesi, sözde artist, “Hala 
anlamadınız mı, olay ağaç kesme değil” 
diyordu. Olay ne? Olay, gençliği birbirine 
düşürmek. Olay, o günün iktidarına yöne-
lik başkaldırı ve milletimizi köklerinden 
koparmaktı. Bunu başaramadılar.

Siz bakmayın bazılarının o karanlık dö-
nemler için romantik düzenlemeler yap-
tıklarına. Gelen acı haberle yürekleri dağ-
lanan, yıllarca o acıyla yaşamak zorunda 
olan anne-babaların, kardeşlerin dramı 
bunlar için hiç önemli değildi. Bunlar, sa-
dece acının istismarını yaparlar, gazetede 
yazar, televizyonda anlatır, şarkısını yapar, 
filmini çeker para kazanır, bu kadar.

Dikkat edin, bunlar her devrin kazananı-
dırlar, hiç kaybetmezler. 1950’lerde gençle-
rin temiz duyguları üzerinden Başbakana 
darbe yapılmış, darağacına gönderilmiş, 
bunlar kazanmıştır. 1970’lerde gençler bir-
birlerini kahvehanelerde, üniversitelerde, 
sokak ortasında, cami çıkışında katletmiş, 
ama bunlar kazanmıştır. 1980’nde darbe 
olmuş, ertesi gün manşetleriyle, dergiler-
deki yazılarıyla cunta selam duran, yine 
bunlar olmuştur. Aynı şekilde, Gezi olay-
larında gençleri sokağa çağıran, o vandal-
ların sırtını sıvazlayan, esnafın, kamunun 
malına kastettiren yine bunlardır. Ama 
olaylar durulduğunda, soluğu yurt dışında 
ilk alanlar da yine bunlar olmuştur.

Bugün de üniversitelerde, seçim meydan-
larında gençlerin kanı üzerinden kendi ik-
tidar alanlarının devam ettirmek isteyen-
lerin olduğunu görüyoruz. İşte dün Adana, 
Mersin, bütün bu olayların arkasında hep 
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bu tür anlayışlar, zihniyetler var. Tabii ki 
şu anda emniyet teşkilatımız olayı araştı-
racak, bakalım altından ne çıkacak?

Bir yandan bölücü örgüt, diğer yandan pa-
ralel örgüt, en büyük oyunu gençlerimiz 
üzerinde oynuyor. Sizlerden istediğim, 
bunlara asla prim vermemenizdir. Genç-
ler bizim umudumuzdur, gençler bizim 
geleceğimizdir. 2053 vizyonunu hayata 
geçirecek Fatih’ler, 2071 hayalini eteğe ke-
miğe büründürecek Alparslan’lar sizlerin 
arasından çıkacak. “Yeni Türkiye” meşale-
sini yakan hamdolsun biz olduk, ama onu 
burçlara dikecek olan inşallah sizler ola-
caksınız. Bunun için uyanık olmalısınız, 
defalarca tedavüle sürülmüş senaryolara 
itibar etmemelisiniz.

Unutmayın gençler, sizler, Alparslan’ın, 
Selahaddin Eyyubi’nin, Fatih’in torunları-
sınız. Sizler, sadece ailenizin değil, aynı za-
manda bu milletin istikbalisiniz. Üstat Ne-
cip Fazıl’ın dediği gibi: “Zaman bendedir 
ve mekân bana aittir” şuurunda bir gençlik 
istiyoruz, işte o gençlik sizsiniz.

Fakat bitmiyor, bir şey daha var; nedir o? 
“Kim var” diye seslenilince, sağına ve so-
luna bakmadan birey birey, “Ben varım” 
cevabını veren; yine her ferdi, “Benim ol-
madığım yerde kimse yoktur” fikrine sa-
hip bir gençlik olmasısınız. Ben, sizleri, bu 
yüce duygulara sahip bir gençlik olarak, 
bu ideallerle, bu ahlakla sahip bir gençlik 
olarak görüyorum. Sizler de böyle bir bi-
linç ve özgüvenle tarihinize sahip çıkın, 
bugününüze sahip çıkın, birbirinizle ke-

netlenin, birbirinizle kardeşlik hukukunu-
zu geliştirin.

Biliyoruz ki, sizin özgüveniniz, sizin azmi-
niz bu ülkenin en büyük teminatıdır. Unut-
mayın, sahipsiz olan memleketin batması 
haktır, sen sahip olursan bu vatan batma-
yacaktır. Siz sahip çıktığınız sürece bu va-
tan batmayacak, bu milletin fertler arasına 
nifak girmeyecektir. İşte onun için kendi-
nizi gayet iyi yetiştirin.

Diyorum ya, okuyun, araştırın, ülkemizde-
ki ve dünyadaki gelişmeleri yakından ta-
kip edin, bunun yanında kendinizi ihmal 
etmeyin, spor yapın. İşte bakıyorum, şu 
anda aramızda sporcu gençler var, spor-
cu gençlerin ağabeyleri var, hocalar var, 
onları görüyorum. Hobiler edinin. Ben 
gözlerinizdeki ışıltıda Türkiye’nin aydın-
lık yarınlarını görüyor, heyecanlanıyor, 
umutlanıyorum. Azimle, aşkla, muhab-
betle çalışarak, medeniyet yolculuğunda 
ülkemize büyük katkılarda bulunacağı-
nıza inanıyorum.

Üniversite Öğrencilerine 
Verdiğimiz Bursları Yüzde 633 
Artırdık

Sevgili genç kardeşlerim,

Geleceğimiz, istikbalimiz olarak gördü-
ğümüz gençler için, son 12 yılda tarihte 
emsali olmayan yatırımlar ve reformlar 
gerçekleştirdik. 2002 yılında 76 olan üni-
versite sayısı, bugün 8’i vakıf meslek yük-
sekokulu olmak üzere 193’e yükseldi. Şu 
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anda 81 vilayetimizin hepsinde üniversite 
var. Şimdi geçmişte ülkenin en ücra köşe-
sinden Ankara’ya, İstanbul’a üniversite 
eğitim-öğretimine geliyorlardı değil mi? 
Para-pul yok, imkân yok, yurt yoktu. Ama 
şimdi biz, üniversitelerimizi ne yaptık? 
Onların ayağına götürdük. 

Bu bir ufuktur, ufku olmayanların, bu ül-
kede siyaset yapışı nasıl olur düşünün. 
Üniversite öğrencileri, 2002 yılında burs 
olarak ne alıyorlardı biliyor musunuz? 45 
liracık. Ocak ayı itibarıyla sevgili gençler, 
biz bu rakamı yüzde 633 artışla 330 liraya 
yükselttik. Yüksek lisans öğrencilerine 660 
lira, doktora öğrencilerine ise 990 lira ve-
riyoruz; bak nereden nereye geldik. 2002 
yılında 451 bin öğrenci öğrenim kredisi 
alıyordu, şimdi 1 milyon 351 bin öğrenci-
ye kredi ve burs veriliyor.

2002 yılında, 190 yurtta, 182 bin yatak 
kapasitesiyle öğrencilerimize barınma 
imkânı veriliyordu. Hamdolsun, bu rakam 
2015 yılı Mayıs ayı itibarıyla 533 yurtta ve 
389 bin yatak sayısına ulaştı. Bu yılsonuna 
kadar teslim alınacak 92 bini aşkın yatak 
sayısıyla inşallah bu rakam 481 bine yük-
selecek. Eskiden öğrencilerimiz, 8-10 kişi-
lik ranza sistemi olan koğuşlarda yatıyor-
du, ama şimdi otel konforunda, içerisinde 
her türlü imkânın olduğu 1 veya 3 kişilik, 
bilemedin 4 kişilik odalarda kalıyor. Bilgi 
ve teknoloji çağında gençlerimizin daha 
iyi imkânlardan yararlanmaları amacıyla, 
yurtlarımızda kalan tüm öğrencilerimize 
ücretsiz internet erişimini sağladık. Şehit 
ve gazi çocuklarıyla Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu evlerinden gelen 

öğrencilere de yurtlar ücretsiz. Spora ay-
rılan bütçeyi 2002’ye göre yüzde 700 ora-
nında artırdık.

Üniversite harçlarını kim kaldırdı? Biz 
kaldırdık. Artık üniversitede harç diye bir 
sorun var mı? Yok, bitti. Ama buna rağmen 
bazıları susuyor mu? Yok, susmaz. 

Spor kulübü sayımızı, yüzme havuzu sa-
yımızı, spor tesisi sayımızı, sporcu sayı-
mızı katbekat artırdık. Bugün aramızda 
bunun en güzel örneğini sunan, dünya 
çapında başarılara imza atan sporcuları-
mız bulunuyor.

İzmir’de ve Erzurum’da Üniversiade’ı, 
Trabzon’da Karadeniz Oyunları’nı, Ha-
vacılık Şenliği’ni, daha birçok ulusal ve 
uluslararası spor karşılaşmasını başarıyla 
gerçekleştirdik. Şimdi Samsun’da da, yine 
engellilere yönelik bir uluslararası organi-
zasyonu yakında gerçekleştiriyoruz.

İllerimize yüzme havuzları yapıyoruz, yüz-
me havuzu olmayan ilimiz kalmayacak. 
Yeni stadyumlar yapıyoruz, spor kulüple-
rimize malzeme desteği devam ediyor. 81 
ilimizde bulunan gençlik merkezlerini, 
şimdi ilçelerimize doğru yaygınlaştırıyo-
ruz. Aynı şekilde engelli kardeşlerimiz için 
çok önemli reformları, düzenlemeleri, des-
tekleri hayata geçirdik.

2012 yılında dünyada bir ilke imza atarak, 
engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav uy-
gulaması getirdik. Böylece, 2002 yılında 
5777 olan engelli memur sayısı 2014’te ne 
oldu biliyor musunuz? 35 bine ulaştı. Bu 
sadece kamudakilerdir, özel sektörü ko-
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nuşmuyorum. Özel sektördeki engelli is-
tihdamını yeniden düzenledik.

Şehir içi toplu taşıma araçlarının, kamu bi-
nalarının, kamuya açık alanların engelliler 
için erişilebilir hale getirilmesi zorunlu kı-
lındı, bunların da takibi yapılıyor. Engelli 
kardeşlerimizin artık hayatın her alanında 
daha çok varolduğunu, aktif olduğunu gö-
rüyoruz. Biz Cumhurbaşkanlığı makamın-
da da tüm gençlerimiz için, sizin için çalış-
mayı, mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son ve-
rirken, hepinize umut dolu, huzur ve ba-
rış dolu bir gelecek temenni ediyorum. 
Kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde, 
Türkiye’nin yarınları olarak, Türkiye’yi 
daha da büyüteceğinize yürekten inanıyo-
rum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramınızı tebrik ediyor, şah-
sınızda ülkemizin tüm gençlerinin bay-
ramını kutluyor, hepinize sevgi, saygıyla 
selamlıyorum.
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Mübarek Ramazan-ı Şerif ’in ilk iftar sofra-
sında sizlerle bir arada olmanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz.

Bu akşam ilk iftar sofrasını şehitlerimizin 
ailelerine ve gazilerimize, gazilerimizin 
yakınlarına tahsis etmemizin sebebi; daha 
önce de halef-selef olduğumuz Abdullah 
Gül Bey döneminde de, böyle ilk iftarın 
aynen bu şekilde başlamasıyla, biz bu gele-

neği devam ettirelim istedik. Bu akşamda 
sizlerle bir arada olduk.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, 
ailelerine sabırlar diliyorum. Gazilerimize, 
yaşayanlara şifalar, ebediyete intikal etmiş 
olanlara da yine Allah’tan rahmet diliyo-
rum. Milletimizin başı sağ olsun. Ve biliyo-
ruz ki şehadet ne ilk, ne sondur, kıyamete 
dek sürecektir. Ama bizim inancımızda 

Bu Vatanı Şehit ve 
Gazilerimize Borçluyuz

Şehit Yakınları ve Gazilerle İftar | Ankara | 18 Haziran 2015 
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da çok ulvi, yüceler yücesi bir makamdır. 
Bundan dolayı ben inanıyorum ki şehit ai-
leleri tabii ki hüzünlüdür, ama bir diğer ta-
raftan da mutludur. Şehit eşi olmak, şehit 
evladı olmak herkesin kârı değil. Annesi-
babası olmak herkesin kârı değil, bu aynı 
zamanda bir inanıyoruz ki, lutfi ilahidir.

34 ülkede 78 şehitliği olan bir milletiz. Biz 
farklı bir milletiz, alışılmış gibi değil. Her 
zaman söylüyoruz, 

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, 

Toprak eğer uğurunda ölen varsa vatandır.” 

Eğer vatansak şehitlerimizin sayesinde, 
vatansak gazilerimizin sayesindedir. Bu 
zincir, bu halka sürekli olarak devam ede-
cektir ki, bu vatan taçlanarak geleceğe yü-
rümüş olsun. Tabii şehitlerimiz için ilahi 
mesaj şöyledir, “Onlara ölü demeyiniz, 
çünkü onlar diridir, ama siz bilemezsiniz.” 
Bu mesajı da devamlı alan bir milletimiz. 
Şair ne diyor?

 “Şehitler tepesi boş değil, 

Toprağın kahramanları bekliyor. 

Yattığı toprak belli, 

Tuttuğu bayrak belli. 

Kim demiş meçhul asker diye.” 

Tüm şehitlerimizin mekânları Cennet ol-
sun, gazilerimize tekrar uzun ve hayırlı 
ömürler diliyorum.

Değerli kardeşlerim,

Bugün burada, iftar soframızı paylaştığı-
mız tüm şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, 
kendileri için yapılan hizmetleri yakından 
biliyorlar. Bunlar bizim için bir iane de-
ğildir, bir lütuf da değildir. Bunlar sadece, 
gecikmeli de olsa yerine getirdiğimiz gö-
revlerimizdir. Bu görevlerimizi yerine ge-
tirmekle kalmayıp, bunların aynı zamanda 
da takipçisi olmaya devam edeceğiz.

1 Bin 687 Şehit Yakını ve 
Gazimizin Kamuya Atamasını 
Yaptık

Terörle mücadeledeki şehitlerimizin ko-
numlarını, durumlarını biliyoruz. Bunları 
hep yakından takip ettik, yakından takip 
etmeye devam edeceğiz. Ağır maluliyeti 
olan gazilerimize nasıl yaklaştığımızı za-
ten herkes biliyor. Hele hele Silahlı Kuvvet-
lerimiz gerek GATA’da, gerek kendileriyle 
ilgili yapılmış olan bu hastanede, her türlü 
imkânları seferber etmek suretiyle, beşer 
planında atılması gereken adımları, yapıl-
ması gerekenleri yapıyoruz ve yapmaya da 
devam edeceğiz.

22 Temmuz 2014 yılından bugüne kadar 
11 bin 687 şehit yakını ve gazimizin kamu 
kurumlarına atamasını yaptık; bu üzeri-
mizde bir görevdi, bu görevi yerine getir-
dik, ama getirmeye de devam edeceğiz. 
Çünkü onları asla ortada bırakamazdık, 
bundan sonra da bırakılmayacaktır. Bir-
çok yapılan desteklerin yanında, tabii ki 
şehitlerimizin bu millete emaneti olan ya-
kınları ile gazilerimiz için ne yapsak azdır. 
Yani biz, gereğini yaptık diye bir iddianın 
içerisinde de değiliz, bunu da özellikle ifa-
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de etmek istiyorum. Bugüne kadar yapı-
lanları ve bundan sonra yapılacak olanları, 
milletimizin ve devletimizin şehitlerimize 
ve gazilerimize olan bir şükran ifadesi ola-
rak görüyorum.

Bizim inancımızda malum şehitlik ve 
gazilik, iki güzelden biri olarak kabul 
edilir. Bugün burada, iki güzelden birine 
mazhar olanların yakınları ile diğerine 
mazhar olanların bizzat kendileriyle bir-
likte olmaktan büyük bir memnuniyet 
duyuyorum.

Değerli kardeşlerim,

Sözlerime son vermeden dün kaybettiği-
miz, 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman 
Demirel’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve 
sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Yine sözlerimi tamamlamadan önce, 
Mısır’ın darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı 
Sayın Mursi’ye verilen idam cezasını şid-
detle kınadığımı bir kez daha ifade etmek 
istiyorum. Bu konuda tüm dünyayı hare-
kete geçmeye, bu adaletsizliğe, bu zulme 
“dur” demeye çağırıyorum. Bu dönemde, 
Sayın Mursi’ye karşı darbecilerin yanında 
yer alan hiç kimsenin bir daha demokrasi, 
özgürlük, adalet sözlerini ağzına almaya 
hakkı olmayacaktır. Biz, bu açık haksızlık 
ve adaletsizlik karşısında sonuna kadar 
mazlumların, hakkın ve adaletin yanında 
yer almayı sürdüreceğiz.

Teşrifleriniz için bir kez daha sizlere te-
şekkür ediyorum. Ramazan ayını, bu mü-
barek günlerin manevi önemine uygun bir 

şekilde değerlendirmemiz temennisiyle 
sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Allah’a emanet olunuz.
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Çok değerli muhtarlarımız, değerli kar-
deşlerim, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağ-
firet, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan 
mübarek Ramazan-ı Şerif ’in böyle an-
lamlı bir iftar sofrasında Cumhurbaşkan-
lığı külliyesine, milletin evine hoşgeldi-
niz. Bugün yedinci gününe ulaşarak ilk 
haftasını geride bıraktığımız mübarek 
Ramazan ayının, bir kez daha ülkemiz ve 

milletimiz için hayırlara vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum.

Muhtarlarımızla, ilkini 27 Ocak’ta yap-
tığımız toplantıların bugün yedincisini 
gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 400’er kişilik 
gruplar halinde yaptığımız bu toplantı-
lar vesilesiyle, ülkemizin her köşesinden 
muhtarlarımızla birlikte olma, hasret gi-
derme imkânı bulduk. Bugün de 13 ayrı 

Hükümet Meselesinin Bir An 
Önce Çözülmesi Gerekiyor

7. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 24 Haziran 2015
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ilimizden gelen siz kıymetli muhtarları-
mızla birlikteyiz. İnşallah, ülkemizdeki 
muhtarların tamamıyla bu şekilde bir 
araya gelerek, hasbihal etmenin, soframızı 
paylaşmanın arzusu içindeyiz.

Değerli kardeşlerim,

‘Doğru yerinden kalkana kadar yalan 
dünyayı dolaşırmış’ diye bir söz var. Ma-
alesef Cumhurbaşkanlığı Külliye konu-
sunda tamamı da yalan-yanlış olan pek 
çok spekülasyon üretildi. Öncelikle şunu 
tüm samimiyetimle ifade etmek isterim: 
Biz, Türkiye’ye gücüne ve şanına yakışır 
bir devlet binası kazandırdığımıza inanı-
yoruz. Bundan da milletimiz adına gurur 
duyuyoruz. 

Fakat, birtakım medya kuruluşları, birta-
kım meslek odaları ve birtakım siyasetçi-
ler, ısrarla millete ait bu bina üzerinden 
bize saldırmayı alışkanlık haline getirdiler. 
Bugün burada ben varım, yarın burada bir 
başka arkadaşımız olacak. Burası milletin 
evi. Ziya Paşa’nın güzel bir sözü var: “Eşek 
ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.” 
Açıkçası, ben, bu konuları milletimin hu-
zuruna getirmekten dahi imtina ediyorum, 
utanıyorum. Ama biz, bu iddiaları cevapla-
madıkça, yalan ve iftira mekanizmasının 
cüretini her gün artırdığını görüyoruz.

Külliye’yle İlgili Alçakça İftiralara 
Maruz Kalıyoruz

Pazartesi günü Diyanet İşleri Başkanımız, 
yanında eski Diyanet İşleri Başkanları ol-

mak üzere bir grup âlimlerle birlikte yaptı-
ğımız iftarlarla ilgili ortaya iddialar atıldı. 
Ortaya atılan iftiralar vesilesiyle, bir takım 
konuları açıklığa kavuşturmak istiyorum. 
Bilindiği gibi bu iftardan yansıyan bir fo-
toğraf karesi üzerinden, çok alçakça, ah-
laksızca, tamamen yalana ve iftiraya dayalı 
bir kampanya başlatıldı. Bir oda başkanı 
çıkıp, iftarda kullanılan servis malzeme-
lerinin; masanın, çiçeklerin, vazoların ve 
yemeğin toplam maliyetinin 1 milyon lira-
nın üzerinde olduğunu iddia etti. Yani eski 
rakamla bu ne demek, 1 trilyon. Kalem 
kalem verilen bu rakamların tamamı da 
yalandır, yanlıştır, tüm iddialar iftiradan 
ibarettir.

Sizin şahsınızda, bu akşam ekranları ba-
şında bizi izleyen tüm vatandaşlarıma 
sesleniyorum; hicap duyuyorum, ama an-
latmak durumundayım. Bakınız ben bura-
da size, o yemeğin maliyetini tek tek ifade 
ediyorum, hepsinin faturaları elimizde. 
Maliyeti 240 bin lira olarak ifade edilen 
şu yemek masası, Siteler’deki bir ustamız 
tarafından 4 bin 600 lira artı KDV’ye yap-
tırılmıştır. Yani 5 bin lira maliyeti var; ama 
“240 bin lira” diye ifade ediyorlar. Bu bir 
portatif tabla, suntadan yapılan, altındaki 
masalar, demir profiller, geçtiğimiz gün-
lerde rahmetli olan Sayın Demirel’in Cum-
hurbaşkanlığı döneminden kalmadır.

435 bin lira olduğu iddia edilen masa-
nın çevresindeki şu sandalyeler, Sayın 
Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı dö-
neminden kalmadır ve böyle bir maliyet 
yoktur. Yani buranın eski demirbaşında 
olan sandalyelerdir. Masa üzeri ve çevre-
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sinde bulunan 32 bin lira maliyeti olduğu 
iddia edilen dekorlar da, yine bir önceki 
dönemden kalmadır ve böyle bir maliyet 
söz konusu değildir. Yemekte kullanılan 
çatal-bıçak gibi servis malzemeleri, yine 
rahmetli Demirel’in Cumhurbaşkanlığı 
döneminden kalmadır. O akşam refakat-
çilerle birlikte misafirlerimiz için 110 ki-
şilik iftar yemeği hazırlandı. Bu iftarda 
ikram edilen yemeğin tüm malzemeleri 
bu Külliyenin mutfağından temin edildi. 
Yemekler külliyenin aşçılarınca pişirildi, 
servis külliyenin garsonlarınca yapıldı. 
Sofranın düzenlenmesi, süslenmesi yine 
buranın personeli tarafından yapıldı. Ye-
meğin ve masanın hazırlanmasının ma-
liyeti 3 bin 390 liradır. Kişi başı yemek 
maliyeti de 30 liradır.

Gerçek maliyeti bu olan bir iftar yemeği, 
milyon liralık rakamlarla kamuoyunun 
gündemine getirilmeye çalışıldı. Bu iddi-
aları ortaya atanlar ya hesap bilmiyorlar, 
ya da niyetleri başka. Elbette biz, onların 
niyetlerinin ne olduğunu biliyoruz. Bu tür 
iftiraları atanların tamamı, hukuk önün-
de hesabını verecekler. Öyle “Ben burada 
konuşayım, böyle kalsın” yok, hesaplaşa-
cağız. Bu medya gruplarının ne olduğunu, 
bunların niyetlerinin ne olduğunu çok iyi 
biliyoruz. Nasıl bir yaşam içinde oldukla-
rını çok iyi biliyoruz. Ama bunun hesabını 
verecekler. 

Şunu özellikle vurgulamak isterim: Benim 
dönemimde Cumhurbaşkanlığına alınan 
tabak, çatal, bıçak türü hiçbir malzeme 
yoktur. İhtiyacımız olduğu zaman tabii 
alacağız, ama şu anda böyle bir alım yapıl-

mamıştır. Cumhurbaşkanlığını hangi mal-
zemelerle devralmışsak, onlarla devam 
ediyoruz. İhtiyaç duyulduğunda elbette 
takviye yapılacaktır, malzeme alınacaktır. 
Ama bunun iddia edilen rakamlarla ilgisi-
nin bulunmadığını ve iddia edildiği şekil-
de olmadığını tüm milletimin çok iyi bil-
mesini isterim.

Bakın, bu akşam burada söylemek iste-
mezdim; altın klozet meselesi… Düşünün 
ana muhalefetin başındaki zat söylüyor. 
Sonra da, ben onu kastetmedim diyor. Ne-
reyi kastettin? Kocaeli Valiliği’ni kastet-
miş. Kocaeli Valisi de çıktı açıklamayı yap-
tı. Bilirkişiler geldi, bilirkişiler incelemeyi 
yaptıktan sonra dediler ki; “Bunun altın 
klozetle yakından uzaktan alakası yok.” 
Ama ana muhalefetin başındaki zat, zaten 
Kocaeli’ni zikretmedi, bizzat Sarayı zikret-
tiğini kendi ağzından ifadeleriyle dinledik, 
dinlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’yle 
ilgili bu tür yalan ve iftiraların boyutu ar-
tık şahsımı aşmıştır. Şu anda Tayyip Erdo-
ğan, cumhurun Başkanı olarak buradadır, 
devleti temsilen buradadır.

Değerli kardeşlerim,

Bu iftiralar, doğrudan Cumhurbaşkanlığı 
makamına, dolayısıyla devletin hükm-ü 
şahsiyetine zarar verir hale gelmiştir. As-
lında burada mesele ne masa, ne sandalye, 
ne çatal-bıçak, ne yemek meselesidir. Bura-
da mesele, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin 
millete mal olmuş olmasıdır. Bunların ra-
hatsızlığı, her zaman olduğu gibi yine mil-
letin kendisindendir.
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Halkımızla Bütünleşmemizden 
Rahatsız Olanlar Var

Bugün burada yedinci defa muhtarları-
mızla buluşuyoruz. Burada yaklaşık yedi 
aydır, şehit yakınları ve gazilerimizle, iş-
çilerimizle, öğrencilerimizle, esnafımızla, 
ihracatçılarımızla, velhasıl toplumun her 
kesiminden insanımızla bir araya geliyor, 
hasbihal ediyoruz. Asıl rahatsızlıkları işte 
bundan dolayı. Yani Cumhurbaşkanı hal-
kıyla nasıl bütünleşir. Onları bu rahatsız 
ediyor. Şayet biz, burada milletimizle bir 
araya gelip kucaklaşmak yerine, sadece 
belli kesimleri ağırlasaydık o zaman böy-
le bir saldırıya maruz kalmazdık, dertleri 
şimdi ortaya çıktı.

Değerli kardeşlerim,

Tüm hayatları millete hizmet verenleri en-
gellemekle, yapılan işlere takoz koymakla 
geçenler, bizim muhtarlarımızla, milleti-
mizle kucaklaşmamızı hazmedemiyorlar. 
Türkiye’nin doğrudan milletin oyuyla se-
çilmiş ilk Cumhurbaşkanı olarak, ilk gün-
lerden bu yana hep aynı şeyi söyledim, 
söylemeye devam edeceğim; ben tarafsız 
değilim, ben tarafı milletten yana olan bir 
cumhurbaşkanıyım. Benim muhatabım 
doğrudan milletimin ta kendisidir, işte bu-
rada olduğu gibi muhtarlarımdır. 

Cumhurbaşkanlığı makamı, milletin en 
üst düzeydeki temsil makamıdır. Cum-
hurbaşkanını tanımayan milleti tanıma-
mış olur. Cumhurbaşkanının meşruiyeti-
ne saldıran, milletin iradesine saldırmış 
olur. Cumhurbaşkanına saygısızlık yapan 

millete saygısızlık yapmış olur. Meşrui-
yetini Anayasa’dan ve milletin desteğin-
den alan Cumhurbaşkanlığı makamının 
itibarını korumak, sadece benim değil, 
tüm siyasi partilerin, tüm kurumların 
ortak sorumluluğudur. Bu konuda önü-
müzdeki dönemde çok daha hassasiyet 
gösterileceğine inanıyorum.

Hiçbir Öncelik, Ülkenin ve 
Milletin Bekasının Önüne 
Geçemez

Değerli kardeşlerim,

Türkiye geçtiğimiz yılın Mart ayında ma-
halli idareler seçimini yaşadı. Arkasından 
Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi-
ni yaşadı. Bu ayın 7’sinde de milletvekilliği 
genel seçimini yaptık. Böylece 15 ayı bul-
mayan bir sürede, ülkemizde çok önemli 
üç dönemeç geride bırakılmış oldu; yerel 
seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel se-
çim. 7 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan 
tabloyu, herkes gibi biz de saygıyla karşı-
lıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, asıl 
olan milli iradedir, milletin tercihidir. Mil-
letimiz, hiçbir partinin tek başına iktidar 
olamayacağı bir tabloyu takdir etmiştir. 
Seçim sandıkları kapandığı andan itibaren 
milletimizin görevi bitmiş, artık sorum-
luluk Meclis’te temsil edilen siyasi parti-
lerimize geçmiştir. Mevcut Meclis yapısı 
içinde, en kısa sürede bir koalisyon hükü-
metinin çıkmasını temenni ediyorum. 

Bu konuda tüm siyasi partilerimize, onla-
rın genel başkanlarına büyük görev düşü-
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yor. Türkiye’nin geçmişini tartışan değil, 
geleceğini aydınlatan bir koalisyon hükü-
metine ihtiyacı var. 1990’lı yıllarda şahit 
olduğumuz koalisyon tecrübelerinin, ül-
kemize yaşattığı sıkıntıları tekrarlatmaya 
kimsenin hakkı yok. Cumhurbaşkanı ola-
rak bu konuda ben, milletimin arzusu doğ-
rultusunda hareket etmeye, ön açıcı, teşvik 
edici olmaya gayret ediyorum.

İçeride ve dışarıda yaşamakta olduğumuz 
kritik dönem, hükümet meselesinin bir an 
önce çözülmesini zorunlu kılıyor. Siyasi 
partilerimiz, bu konuda üzerlerine düşen-
leri yapmazlarsa çözüm mevkii, yine mil-
letimizdir. Bugüne kadar hep sözün de, ka-
rarın da millete ait olduğunu ifade ettim, 
bugün de aynı şeyi söylüyorum. Her par-
tinin elbette kendi siyasi stratejisini, önce-
liklerini, hassasiyetlerini ortaya koyması 
geçerlidir. Ama hiçbir öncelik, ülkenin ve 
milletin bekasının önüne geçemez, geç-
memelidir. Tüm partilerimizi bu anlayışla 
hareket etmeye ve sorumluluk üstlenmeye 
davet ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

Bugün ülkemizde, Türkiye’yi terör örgütle-
riyle aynı çizgide gösterme çabasından tu-
tun da, seçimlerde yaşananlara kadar her 
konuda çok fazla bilgi kirliliği var. Bakınız, 
seçim öncesinde seçimlerde hile yapıla-
cağına, sandıkların çalınacağına, oyların 
değiştirileceğine, elektriklerin kesileceği-
ne, bilgisayarlara sızılacağına kadar pek 
çok iddia ortaya atıldı. Elektrikler kesildi 
mi, sandıklar çalındı mı, bilgisayarlarla 

oynandı mı? Seçimler bitti. Bakıyoruz, bu 
iddiaların hiçbiri ne konuşuluyor, ne tartı-
şılıyor, ne dile getiriliyor. 

Ama bazı şeyler oldu; yüzlerce köyden bir 
siyasi partiye oy çıkıyor, başka hiçbir siya-
si partiye oy çıkmıyor. Bunlar nasıl oldu? 
Bunlar soru işareti değil mi? Bunlar da 
soru işareti. Amaç, seçimler eğer birileri-
nin istemediği şekilde sonuçlanırsa sonra-
dan çıkaracakları gürültünün altyapısını 
önceden hazırlamaktı. Aynı şekilde, ulusla-
rarası basında Türkiye’yle ilgili, seçimlerle 
ilgili, şahsımla ilgili pek çok yalan yanlış 
analiz yayınlanmıştı. Bakıyoruz, onlar da 
sanki hiç böyle şeyler söylememişler gibi 
başka havalarda yollarına devam ediyor-
lar.

Türkiye, 2023 Hedeflerine Doğru 
Olan Yürüyüşünden Kesinlikle 
Vazgeçmeyecektir

Değerli kardeşlerim,

Hans, George, ya bunlar bizim iyiliğimizi 
düşünür mü? Düşünmediler, düşünmü-
yorlar, bilesiniz ki yine düşünmeyecekler. 
Bunlar “Türkiye’yi nasıl böleriz, Türkiye’yi 
nasıl parçalarız, Türkiye’yi nasıl kendi 
içinde birbirine düşürürüz” gayreti için-
deler. Seçim sonuçlarına bakıp, “Türkiye 
sıkıntıya düştü” diye adeta sevinç çığlık-
ları atanları hep birlikte takip ediyoruz. 
Kendi çıkarlarını, ülkenin çıkarlarının 
önüne koyanların yüzlerindeki memnu-
niyet ifadesinin gayet iyi farkındayız. İn-
şallah, ya en kısa sürede yeni hükümeti 
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kurarak, ya da seçimleri yenileyerek, bu 
heves sahiplerini bir kez daha hüsrana 
hep birlikte uğratacağız.

Türkiye, 2023 hedeflerine doğru olan yü-
rüyüşünden kesinlikle vazgeçmeyecektir. 
Türkiye, büyük projelerini adım adım ha-
yata geçirmeyi sürdürecek, bilimde, tek-
nolojide, savunma sanayinde, araştırma-
geliştirme faaliyetlerinde asla bir geriye 
gidiş söz konusu olmayacak. Mağdurların, 
mazlumların, ihtiyaç sahiplerinin umudu 
olmaya devam edecektir.

İşte Külliyemizle ilgili, bakıyorsunuz, 
bazı siyasetçiler hala utanmadan, sıkıl-
madan, Danıştay raporlarına rağmen, 
“Burası kaçak binadır” deyip duruyorlar. 
Bize uzatılan hiçbir el karşılıksız kalma-
yacaktır, bunu biliniz. Tarihimizin ve 
medeniyetimizin üzerimize yüklediği 
hiçbir sorumluluktan kaçmayacağız. Bu 
mücadelemizde karşımıza çıkan hiçbir 
engel, bizi yolumuzdan çevirmeye, dur-
durmaya yetmeyecektir.

Akdeniz’deki sahillerimizin iki ucunda 
yaşananları, bize yaşatamayacaklar, bunu 
biliniz. Etnik ve mezhep bölücülüğüne de, 
ekonomik boyunduruğa da razı olmayaca-
ğız. Bu coğrafyadaki bin yıllık varlığımızı 
üzerine, yeniden bin yıllık bir ilave ekle-
mek suretiyle devam ettirmekte kararlıyız. 
Tüm bunların, aynı zamanda milletimin 
hissiyatı olduğunu biliyorum. İnşallah 
önümüzdeki dönem, millet olarak birliği-
mizi, ortak hedefler doğrultusunda yeni-
den güçlendirdiğimiz bir dönem olacak. 
Bizler inançlı insanlar olarak, asla ümitsiz-

liğe düşme yanlışına kapılamayız. Çünkü 
bizim inancımıza göre, ümitsizlik küfür 
alametidir. Ben yarınlarımızdan ümitli-
yim, tüm milletimizin de ümitli olmasını 
istiyorum.

Değerli kardeşlerim,

Toplantımızın başında, İçişleri Bakanlı-
ğımız yetkilileri tarafından sizlere bir su-
num yapıldı. Bu sunumda, sizlere Bakan-
lığımız bünyesinde kurulan “Muhtar Bilgi 
Sistemi” tanıtıldı. İftar yemeğimizde de her 
birinizin önünde birer muhtar bilgi formu 
dağıtılacaktı, herhalde aldınız. Aynı form, 
sizlere tanıtımı yapılan ve internet üzerin-
den ulaşabileceğiniz sistemde de mevcut. 
İster masanızdaki formu, ister internet-
teki formu doldurarak diğer kurumlarla 
ilgili taleplerinizi, ihtiyaçlarınız, beklen-
tilerinizi, şikâyetlerinizi İçişleri Bakan-
lığı’mıza bildirebilirsiniz. Bakanlığımız 
tüm bu talepleri sizlerin adına ilgili ku-
rumlar nezdinde takip edecek ve inşal-
lah neticelendirecektir.

Muhtarlar olarak, sizlerden mahalleniz-
deki her bir vatandaşımızla yakın irtibat 
içinde olmanızı bekliyorum. Mahallenizde 
sizin elinden tutup derdine derman ara-
madığınız hiçbir garip, hiçbir fakir, hiçbir 
ihtiyaç sahibi olmamalı. Esnafından eşra-
fına, camideki cemaatinden okuldaki öğ-
rencisine kadar mahallenizdeki herkesin 
huzur ve kardeşlik içinde yaşamasını 
sağlamalısınız.

Şayet mahallenizde küskün insanlar var ve 
siz bunları barıştırmıyorsanız, işinizi eksik 
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yapıyorsunuz demektir. Mahallenizdeki 
yeni doğmuş bebeğin sevincinde de, yapı-
lan düğünün coşkusunda da, vefat eden 
insanın taziyesinde de aileleriyle birlikte 
ilk önce siz olacaksınız. İşte bu çalışmala-
rınızda karşılaştığınız zorluklar, sıkıntılar 
için Muhtar Bilgi Sistemi’ni kullanacaksı-
nız. Eğer oradan netice alamazsanız, doğ-
rudan Valiliğe, Bakanlığa, Başbakanlığa, 
Cumhurbaşkanlığına kadar meselenizi ta-
kip edeceksiniz. Böyle bir takibin neticesiz 
kalması herhalde mümkün değildir.

Seçimle iş başına gelmiş bizler için en bü-
yük mükâfat, derdine derman bulunma-
sına vesile olduğumuz vatandaşlarımızın 
gönüllerinden kopup gelen bir “Allah razı 
olsun” sözüdür. İnanın bana, bu sözü hiç-
bir maddi karşılıkla mukayese edebilmek 
mümkün değildir. Eğer bu hazzı kalbi-
nizde taşımıyorsanız, kendinizi şöyle bir 
sorgulamanız gerekir. Ben buradakilerle 
birlikte tüm muhtar kardeşlerimin vatan-
daşlarımıza, onların dertlerine, sıkıntıla-
rına böyle bir samimiyetle yaklaştığına 
inanıyorum.

Bir kez daha Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ni, milletine evini teşrifiniz için 
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Mahallelerinizdeki, köylerinizdeki her bir 
kardeşime, eşlerinize selamlarımı, saygıla-
rımı, yavrularınızın gözlerinden öptüğü-
mü iletmenizi rica ediyorum. Sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. Ve diyorum 
ki, Yarab, bizleri nasıl Ramazan’a kavuştur-
duysan, aynı şekilde Ramazan Bayramı’na 
da kavuştur, niyazımız da budur. Allah yar 
ve yardımcımız olsun.
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Değerli kardeşlerim, sevgili vatandaşla-
rım, hanımefendiler, beyefendiler, siz-
leri en kalbi duygularımla, muhabbetle-
rimle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne, milletin evine hoşgeldiniz.

Sonu ebedi azaptan kurtuluş olan müba-
rek Ramazan-ı Şerifin 20. gününü geride 

bıraktık ve artık sona doğru yaklaşıyoruz. 
Ramazan-ı Şerifinizin mübarek olmasını 
diliyorum. Önümüzdeki hafta idrak edece-
ğimiz Kadir Gecenizi ve arkasından gelen 
Cuma günü ulaşacağımız Ramazan Bay-
ramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bu 
mübarek ayda tutulan oruçların, yapılan 
ibadetlerin, duaların milletimizin ve tüm 

Hükümeti Kurma Görevini 
En Fazla Milletvekili Olan 

Partiye Vereceğim

Vatandaşlarla İftar | Ankara | 7 Temmuz 2015
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Müslümanların birliğine, beraberliğine, 
kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan ni-
yaz ediyorum. Dünyanın neresinde bir 
kardeşimizin kanı dökülüyorsa, canı yanı-
yorsa, zulüm altında yaşıyorsa; Rabbimin 
yardımı inşallah onlarla birlikte olsun. 

Soframızı şereflendirdiğiniz için her biri-
nize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 
Sözlerimin hemen başında, dün Siirt’te 
kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit olan 
polis memurumuz Bünyamin Torğut’a Ce-
nabı Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine 
sabırlar niyaz ediyorum. Vakarıyla, irfa-
nıyla, metanetiyle tüm Türkiye’ye örnek 
olan şehidimizin babası Mehmet İhsan 
kardeşimiz başta olmak üzere, tekrar tüm 
yakınlarına, polis teşkilatımıza ve milleti-
mize başsağlığı dileklerimi sunuyorum.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin, doğrudan milletin oyuyla 
göreve gelmiş ilk Cumhurbaşkanı olarak, 
buradaki programlarım veya il ziyaretle-
rim vasıtasıyla, her fırsatta vatandaşları-
mızla birlikte olmanın çabası içindeyim. 
Cumhurbaşkanlığı görevini devralmamın 
üzerinden geçen 9 ayda ülkemizin 51 vila-
yetini ziyaret ettim. Bunların içinde ikinci 
defa gittiğim iller de var. Burada Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’nde, sadece muhtar-
larımızla yaklaşık 400’er kişilik gruplar 
halinde 7 toplantı yaptım. Aynı şekilde iş-
çiden esnafa, işverenden öğrencilerimize 
kadar her kesimden insanımızla burada, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya 
geliyoruz. 

Biliyorsunuz, geçmişte birileri çıkıp bizi 
çağrıldığımız her yere gitmekle suçladı. 
Biz de cevap olarak dedik ki, “Evet, biz mil-
letimizin çağırdığı her yere gideriz”. Çün-
kü biz, bu milletin içinden çıkarak burala-
ra geldik, ama milletle irtibatımızı hiçbir 
zaman kesmedik. Milletimizin davet ettiği 
yere gitmek veya milletimizi burada misa-
fir etmek, bizim için ancak şereftir, onur-
dur, sevinç kaynağıdır. Hayatları boyunca 
güçlerini milletten değil vesayetten, siya-
set ve toplum mühendisliği çabalarından, 
hatta terör örgütlerinden alanlar elbette 
bu hazzı, bu duyguyu anlayamazlar. Biz, 
milletimizle birlikte olmaya devam edece-
ğiz. Sıfatımız ne olursa olsun, hepsinden 
önce bizim yerimiz milletimizin yanıdır. 

40 yıllık siyasi hayatımızın her günü, mil-
letimize hizmet mücadelesiyle geçti. Bu-
nun için, gerektiğinde darbecilerin kar-
şısına dikildik, gerektiğinde cuntacılara 
meydan okuduk. Hakkı ve hakikati savun-
mak adına, gerektiğinde yedi düveli kar-
şımıza almaktan çekinmedik. Milletimize 
en iyi hizmeti verebilmek, insanımızı en 
güzel imkânlara kavuşturabilmek için ge-
ce-gündüz çalıştık. Eğitimde, cumhuriyet 
tarihimizin görülmeyen hizmetlerini ver-
dik. Sağlıkta, cumhuriyet tarihimizin gö-
rülmeyen hizmetlerini verdik. Ulaşımda, 
adalette, emniyette, enerjide, tarımda hiç-
bir dönemde görülmeyen adımları attık. 

Hamdolsun, milletimiz de bizim bu sa-
mimiyetimizi, bu gayretimizi karşılıksız 
bırakmadı. Şahsımı İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı olarak İstanbullular seç-
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ti, daha sonra kurduğumuz partiyi ilk se-
çimde iktidara taşıdı. Bizi Başbakan yaptı, 
Cumhurbaşkanı yaptı. Biz de milletimi-
zin bize layık gördüğü her görevde, ona 
çok daha fazla hizmet etmedin çabası 
içinde olduk. Önce İstanbul’da, ardından 
Türkiye’nin tamamında gerçekleştirdiği-
miz hizmetlerin, ortaya koyduğumuz eser-
lerin şahidi bizatihi milletimizdir, yani 
sizsiniz. Bizim için aslolan milletimizin 
menfaatleri, milletimizin beklentileridir. 
Bugün de Cumhurbaşkanlığı makamında 
aynı anlayışla görevimizi yapıyoruz, yap-
maya devam edeceğiz. 

Temsilde İsraf Olmaz

Değerli kardeşlerim, 

Biz işte bu şevkle, heyecanla, azimle yolu-
muza devam ederken, sürekli ahlaka, vic-
dana, insafa, izana sığmayacak saldırılara 
maruz kalıyoruz. İşte şu içinde bulundu-
ğumuz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de, 
bize saldıranların bir süredir en çok istis-
mar ettikleri konulardan biri. Öncelikle 
şunu açıkça ve samimiyetle ifade etmek is-
tiyorum: Biz, burada Cumhuriyet tarihinin 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tarihine, 
kültürüne, vizyonuna yakışır bir devlet 
binası inşa etmek niyetiyle yola çıktık. So-
nuçta ortaya, gerçekten de her vatandaşı-
mın gönül huzuruyla, “İşte burası benim 
devletimi temsil eder” diyebileceği bir ese-
rin ortaya çıktığına inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim, 

Bu benim şahsi mülküm değil, burası si-
zin, milletin. Bugün biz varız, yarın bir baş-
kaları gelecek. Biz, onlara kalıcı bir yatırım 
gerçekleştirdik. Temsilde asla israf olmaz, 
temsil çok önemli. Buraya gelen yabancı-
lar, Külliye’nin ihtişamını görünce, “Ha bu 
devlet büyük devlet” diyorlar. İşte şöyle 
tarihe bir bakalım, bir de yeni dönemle-
re bakalım. Dünyanın dört bir yanından 
gelenler nereleri geziyor? Topkapı Sarayı, 
Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih Cami ve 
Eyüp Sultan’ı geziyor. Ankara’da şöyle ge-
zilecek yerleri bir soralım, acaba kaç tane 
Ankara’da gezdirebileceğimiz yer var. Bu 
akşamki misafirlerimin içerisinde Ankara-
lılar gayet çok, soruyorum, gezdireceğimiz 
yer parmak sayılarını bulur mu? Ama 
bakın şurada biz, Beştepe Millet Camii-
ni yaptık. Bu cami, hamdolsun her gün 
dolup taşıyor. Sadece Ankara’nın içinden 
değil, Türkiye’nin değişik yerlerinden, 
komşu vilayetlerden buraya vatandaşla-
rımız geliyor. 

Şimdi camimizin hemen yanında inşaatı 
süren bir kongre merkezi var. Türkiye’nin 
sayılı kongre merkezlerinden biri olacak, 
yıl sonunu bulmadan onun açılışını ya-
pacağız. Bunların hemen alt tarafında, 
Türkiye’nin en büyük kütüphanesini ya-
pıyoruz, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi. 
Orada 5 milyon cilt kitap olacak. Hemen 
onun yanında, çok amaçlı salonlarımız 
var. İnşallah orada da, sanat eserleri sergi-
lenecek, bunun yanında da yine aynı anda 
1000- 2000 kişi toplanabilecek. Dedik ki, 
devletin kendine ait böyle bir yeri olsun, 
bakanlarımız burada misafirlerini rahat-
lıkla ağırlayabilsinler. Cumhurbaşkanlığı 
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Külliyesi’nin ne olduğu, nasıl hizmet ver-
diği ortada iken, birtakım çevreler ısrarla 
tamamı yalan, yanlış, iftira olan iddialarla 
buranın üzerinden bize saldırma çabasın-
dan hiç vazgeçmiyorlar. 

Bizim İçin Önemli Olan 
Milletimizin Vicdanında İbra 
Edilmektir

Değerli arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, 

İşte oturduğumuz, benim de oturduğum 
şu masa, geçenlerde gazetelerde yazan 
meşhur masadır. Bu masaların değerini 1 
milyon lira olarak ilan ettiler. Hâlbuki biz, 
bu masayı değerli kardeşlerim çok komik 
bir rakama yaptırdık. 

Bize vurabilmek için ellerinden gelen her 
şeyi yaptılar. Tabii tutar mı? Tutmaz, ya-
lancının mumu yatsıya kadar yanıyor. 
Ama dert şu: İftira at, tutmasa da iz bırakır, 
yaptıkları iş bu. İftiracılarda utanacak yüz, 
mahcup olacak karakter bulunmadığı için, 
özür dileme veyahut da böyle bir ahlak-
sızlığı bir daha yapmama anlayış yoktur. 
Hatta cuma günü açılışını yaptığımız ca-
mimizle ilgili dahi birtakım saçma sapan 
iddialar ortaya atanlar çıktı. 

“Doğru yerinden kalkana kadar yalan dün-
yayı dolaşırmış” diye bir söz var. Biz, artık 
bu yalanlarla, bu iftiralarla uğraşmaktan 
inanın artık bıktık. Bununla birlikte gerek 
medya vasıtasıyla, gerekse halkla ilişkiler 
birimlerimizle doğruyu milletimize anlat-

maya devam edeceğiz. Bizim için önemli 
olan milletimizin vicdanında ibra edil-
mektir. Orada herhangi bir sıkıntımızın, 
herhangi bir kırık notumuzun inşallah bu-
lunmadığına inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim, 

Türkiye kritik bir dönemden geçiyor. Her 
zaman ifade ediyorum; Türkiye, asla sade-
ce 780 bin kilometre vatan toprağından 
ibaret değildir. Burası elbette anavatandır. 
Ama bir de anavatan kadar değerli, anava-
tan kadar anlamlı, anavatan kadar hassasi-
yetle üzerinde durmamız gereken coğraf-
yamız var. Bunların bir kısmıyla doğrudan 
akrabalık bağlarımız bulunuyor. 

Bugün ülkemizde Balkan veya Kafkas kö-
kenli komşusu, arkadaşı, tanıdığı olmayan 
yok gibidir. Aynı şekilde Orta Asya’daki 
kardeşlerimizle soy birliğimizin ötesinde, 
binlerce yıllık bir kültür birliğimiz, mede-
niyet birliğimiz var. Ortadoğu, Kuzey Afri-
ka derseniz, zaten yüzyıl öncesine kadar 
etle tırnak gibi olduğumuz, her şeyimizin 
müşterek olduğu coğrafyadır. Afrika, tari-
himizin ve vicdanımızın bize bir emaneti-
dir. Biz, Amerika’daki Yerlilerden, Kutup-
lardaki Eskimolara kadar dünyanın tüm 
mazlum, ama onurlu kavimleriyle gönül 
bağı olan bir milletiz. 

Geçmişte, yakın zaman dilimlerinde 
hâkimiyet kurduğumuz coğrafyalarda, biz 
eser bırakırken, diğer ülkeler sömürge ya-
rasından başka bir şey bırakmamıştır. Bu-
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gün de çevremizde yaşanan hadiselere aynı 
anlayışla yaklaşıyoruz. Irak’ta, Suriye’de, 
Mısır’da, Libya’da, Filistin’de tarihi mis-
yonumuza uygun bir duruş sergilemeye 
çalışıyoruz. Aynı hassasiyetle, sınırları-
mız içinde 2 milyona yakın kardeşimizi 
barındırıyoruz. 

Kardeşlerim, 

Birçok iftiralar atıyorlar. Kobani’den ge-
len dostlarımızı, 190 bin Kürt vatandaşı-
mızı, daha doğrusu Suriye vatandaşlarını 
burada ağırlamadık mı? Onları yedirip 
içirmedik mi, onları giydirmedik mi? Şu 
anda onlardan yaklaşık 70 bini geri dön-
dü. Ama diğerleri hala misafirimiz olarak 
Türkiye’de yediriliyor, içiriliyor ve burada 
bakılıyor. Bunu yaptığımız halde, dezen-
formasyonla Kobani ile ilgili birçok iftira-
lar attılar. 

Değerli kardeşlerim, 

Biz, “At denize balık bilmezse Hâlik bilir” 
anlayışıyla yola devam ediyoruz. Biz, yapı-
yoruz iyiliği, “ensarız” diyoruz ve muhacir-
lere kapımızı açıyoruz. Bu hasletlerimizi 
terk ettiğimiz gün, bizim artık dünyaya, 
insanlığa ve daha önemlisi kendimize söy-
leyecek hiçbir sözümüz kalmaz. Biz, asla 
böyle bir duruma düşmedik, düşmeyece-
ğiz. Bunun için ülke olarak, millet olarak 
güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Demokra-
side, ekonomide, kalkınmada, savunma sa-
nayinde, teknolojide; velhasıl tüm alanlar-
da elde ettiğimiz her başarı, aynı zamanda 
kardeşlerimizin başarısıdır. 

Hükümeti Kurma Görevini En 
Fazla Milletvekili Olan Partiye 
Vereceğim

Yine bizim yaşadığımız her sıkıntı, ma-
ruz kaldığımız her saldırı aynı zamanda 
kardeşlerimizin üzüntü kaynağıdır. Ben 
bunu gittiğim her yerde sayısız defa gör-
düm, yaşadım, hissettim. 12 Haziran’da 
Bakü Olimpiyat Stadında onbinlerce kar-
deşimizin gözlerinde gördüğüm sevgiye, 
Ocak ayında Mogadişu’da şahit olmuştum. 
Mayıs ayında Saraybosna’da, Tiran’da şa-
hit olduğum sevgi yumağıyla, Şubat ayı so-
nunda Medine’de de karşılaşmıştım. 

Gittiğim yerlerde karşılaştığım muhabbe-
tin, sevginin, coşkunun şahsımın nezdin-
de tüm milletimize karşı olduğunu biliyo-
rum. Bizim bu en kıymetli hazinemizi heba 
etmeye asla hakkımız yok. Bunun için ön-
celikle, 7 Haziran seçimleri sonrası ortaya 
çıkan belirsizlik durumunu en sağlıklı şe-
kilde geride bırakmak mecburiyetindeyiz. 
Bu kritik dönemde, Türkiye’nin önündeki 
meselelerin çözümü için inisiyatif alan, 
fedakârlık yapan herkes, bu milletin gön-
lünde değer kazanır.

Değerli kardeşlerim, 

Önce Meclis’te Başkanlık Divanı oluşacak. 
Bunlar bittikten sonra da, Cumhurbaşkanı 
olarak ben görevlendirmeyi yapacağım ve 
hükümet kurma süreci başlayacak. Dolayı-
sıyla görevi, tabii ki, en fazla milletvekiline 
sahip olan partinin genel başkanı verece-
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ğim. Bu görevlendirmeyi, Başkanlık Diva-
nı belli olduktan sonra süratle yapacağım.

Temenni ederim ki, tüm siyasi partilerimi-
zin ve onların genel başkanlarının bir so-
rumluluk duygusuyla hareket etmeleri ve 
bir an önce hükümetin kurulmasıdır. Mec-
lis Başkanlık Divanının kuruluşu ardın-
dan başlayacak olan koalisyon görüşmele-
rinin yapıcı bir şekilde yürütülmesini ve 
sonuçlandırılmasını temenni ediyorum. 
Bu düşüncelerle, teşrifleriniz için bir kez 
daha sizlere sevgilerimi, saygılarımı su-
nuyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum. 
Rabbim bizleri Ramazan’a kavuşturduğu 
gibi, inşallah bayrama da kavuştursun di-
yorum, saygılar sunuyorum. 
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Çok değerli Başkanlar, sivil toplum kuru-
luşlarımızın kıymetli temsilcileri, sevgili 
kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla; hasretle, mu-
habbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlı-
ğı Külliyesi’ne, milletin evine hoşgeldiniz 
diyor, iftar soframızı teşrifleriniz için sizle-
re teşekkür ediyorum. Bu güzel Ankara ak-
şamında, bizleri bir araya getiren, hasbihal 
etmemize, hasret gidermemize vesile olan 
herkese şükranlarımı sunuyorum.

Ramazan-ı Şerifinizi gönülden tebrik edi-
yor; bu müstesna günlerin ülkemiz, mil-
letimiz, Müslüman kardeşlerimiz ve tüm 
insanlık için hayırlara vesile olmasını Rab-
bimden niyaz ediyorum. Tuttuğunuz oruç-
ların, yaptığınız hayırların, eda ettiğiniz 
ibadetlerin Hakk katında kabul ve karin 
olmasını diliyorum.

İki gün sonra mübarek Ramazan ayını 
uğurlayacağız. Bir tarafta Ramazan’a veda 

Anayasa Mahkemesi’nin 
Dershanelerle İlgili Kararı Siyasi

Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ile İftar | Ankara | 14 Temmuz 2015
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etmenin hüznü, burukluğu içindeyken, 
diğer tarafta Bayram’a vasıl olmanın se-
vincini, heyecanını yaşıyoruz. Allah ömür 
verirse, Cuma günü milletçe, tüm İslam 
âlemiyle birlikte Ramazan Bayramını kut-
layacağız. Bir aydır içinde bulunduğumuz 
manevi iklimi, inşallah, Bayramla taçlan-
dıracak, varsa aramızdaki dargınlıkları, 
küskünlükleri, yanlış anlamaları bertaraf 
edecek, helalleşecek, kucaklaşacağız.

Değerli dostlarım,

Kardeşlik, dostluk, bereket ayı olan 
Ramazan’ı hep birlikte en iyi şekilde idrak 
etmeye çalıştık. Ramazan, manevi olarak 
ruhlarımızı doyurduğumuz, arındığımız, 
nefsimizi terbiye ettiğimiz, bu şekilde ge-
lecek 11 ayın hazırlığını yaptığımız bir ay. 
Bu mübarek ayda, millet olarak kapı kom-
şularımızdan başlayarak, akrabalarımızı, 
dostlarımızı, içimizdeki ve dünyadaki ih-
tiyaç sahiplerini gözettik. Fakir fukaranın, 
yolda kalmışların, hastaların, yetim ve ök-
süzlerin dertlerine derman olmanın çabası 
içinde olduk. Ramazan’ın feyzinden, bere-
ketinden bizleri her noktada kemale erdi-
ren, yenileyen ikliminden, nasiplerimiz 
ölçüsünde faydalanmaya çalıştık.

Ramazan ayı, maalesef, başlangıcındaki 
tüm iyi niyet temennilerimize, tüm umut-
larımıza ve heyecanımıza rağmen, gerek 
milletimiz, gerek dünya üzerindeki bazı 
ülke ve halklar için buruk geçti. Komşu-
muz Suriye ve Irak’ta devam eden çatış-
malar, DEAŞ gibi terör örgütlerinin saldı-
rıları, tehdit ve baskıyla tehcire zorlanan 

kardeşlerimizin dramı bizi büyük bir 
üzüntüye sevk etti. Esed rejiminin varil 
bombaları, hava saldırıları altında yok 
olan hayatların, yetim bırakılan çocukla-
rın, tarumar edilen şehirlerin görüntüle-
ri içimizi parçaladı. 

Srebrenitsa’dan Ders 
Çıkarılmadığından, Suriye’de 
Benzeri Olaylar Yaşandı

Biliyorsunuz geride bıraktığımız cumarte-
si günü, insanlık tarihinin en yüz kızartıcı 
olaylarından biri olan Srebrenitsa Katlia-
mının 20’nci yıldönümüydü. Binlerce Boş-
nak kardeşimizin, tüm dünyanın gözleri 
önünde katledildiği o meş’um günü, o kara 
günü bir kez daha teessürle hatırladık. 
Saraybosna’da düzenlenen anma törenleri 
sırasına toplu mezarlardan çıkarılarak def-
nedilen cenazelerin görüntüleri, yürekleri-
mizi tekrar dağladı.

20 yıl önce Avrupa’nın tam ortasında ger-
çekleşen Srebrenitsa Katliamı, esasında 
uluslararası toplumun acziyetinin resmiy-
di. İrade eksikliğinin, kayıtsızlığın, kısır 
çekişmelerin ve çıkar hesaplarının ne tür 
felaketlere sebep olabileceğinin en bariz 
ifadesiydi. Buradan herkesin gerekli der-
si çıkararak, tekrar böyle acı hadiselerin 
yaşanmayacağı bir düzenin tesis edilmesi 
gerekiyordu.

Ders alınmayan tarih, tekerrür eder. Son 
20 yıllık sürece baktığımızda, şu anki yaşa-
nan hadiseleri önümüze koyduğumuzda, 
maalesef böyle bir dersin çıkarılmadığını 
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görüyoruz. Ne yazık ki bugün de benzer 
olaylar, Suriye başta olmak üzere, dünya-
nın birçok ülkesinde vuku buluyor, tekrar-
lanıyor. 20 yıl önce kendine sığınan siville-
ri ‘Sırp kasabı’ Ratko Miladiç liderliğindeki 
askerlerin insafına teslim eden anlayış, bu-
gün de milyonlarca sivili “Suriye kasabı 
Esed’e” teslim ediyor.

Bosna Savaşı sırasında 300 binden fazla 
insan hayatını kaybetmiş, 2 milyon kişi de 
evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Bu-
gün Suriye’de 300 binin üzerinde insan ha-
yatını kaybetti, 2 milyonu bizim ülkemizde 
olmak üzere yaklaşık 4 milyon kişi ülkesi-
ni terk etti, 6 milyon Suriyeli de ülke içinde 
yer değiştirmek zorunda bırakıldı. 

Uluslararası toplumun irade eksikliğinin 
bedelini, 20 yıl önce Boşnaklar ödemiş-
ti; bugün de bu bedeli masum Suriyeliler, 
Iraklılar ödüyor. Aynı şekilde Filistin’de, 
Mısır’da, Libya’da ve dünyanın diğer pek 
çok yerinde mazlumların yaşadıkları acı-
lar yüreklerimizi sızlatıyor. 

Burada bir temel ilkeyi altını çizerek tek-
rar hatırlatmak istiyorum: İnsan hayatı, 
hırslara, çıkar hesaplarına kurban edile-
meyecek kadar değerlidir, azizdir. Her gün 
kimyasal silahlarla, bombalarla çocukların 
katledildiği, yetim ve öksüz bırakıldığı bir 
dünyanın huzur bulması mümkün değil-
dir. Ölen her masum, insanlığımızdan da 
bir parça götürüyor. Yok edilen her şehirle 
birlikte, kadim medeniyetimizin çok kıy-
metli bir cüzü, hatırası da ortadan kalkı-
yor.  Artık, herkesin elini vicdanına koyup, 
bu vahim tablonun geri döndürülmesi, ya-

şanan vahşetin son bulması için harekete 
geçmesi şarttır.

Suriyeliler, DEAŞ Terörü ile Esed 
Terörü Arasında Tercih Yapmak 
Zorunda Bırakılamaz

Savaşın sebep olduğu mülteci sorununu 
komşu ülkelerin üzerine yıkarak, sınırları 
kapatarak, mevcut rejime ehveni şer mu-
amelesi yaparak bu sorun çözülemez. Su-
riye halkı, DEAŞ terörü ile Esed’in devlet 
terörü arasında bir tercih yapmak zorunda 
bırakılamaz, bırakılmamalıdır.

Şayet gelecekte, yeni Srebrenitsa katliam-
larının, Ruanda katliamlarının yaşanması-
nı istemiyorsak, başta BM Güvenlik Kon-
seyi ülkeleri olmak üzere, tüm uluslararası 
ve bölgesel güçlerin inisiyatif alması gere-
kiyor. İnşallah önümüzdeki günlerin bu 
noktada yeni açılımların, yeni müjdelerin 
habercisi olmasını temenni ediyorum.

Değerli Kardeşlerim,

Bundan 20 yıl önce Bosna Savaşı sırasın-
da milletimiz nasıl seferber olduysa, şim-
di de komşularımız başta olmak üzere, 
dünyanın en ücra köşesindekilere kadar 
tüm mazlumlar için aynı şekilde seferber 
oluyor. Bu yardım seferberliğinin öncüle-
ri, hiç kuşkusuz, sivil toplum kuruluşla-
rımızdır. Bu kuruluşlarımız, hiçbir ayrım 
yapmadan, insanların dillerine, inançları-
na, derilerinin rengine bakmadan hepsine 
ulaşmanın, yaralarını sarmanın mücadele-
sini veriyor. 
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Sivil toplum kuruluşlarımız, insani yar-
dım çalışmaları yanında, eğitimden sağlı-
ğa, tarımdan hayvancılığa kadar geniş bir 
alanda sadra şifa olan, gerçekten gurur 
tablomuz olan projeler ortaya koyuyor. 
Gittiğimiz birçok ülkede, ay yıldızlı bay-
rağımızın yanında, bu kuruluşlarımızın 
sembollerini görmekten, onların mensup-
larıyla karşılaşmaktan her zaman ayrı bir 
heyecan duydum. 

Vesayet Odaklarına Karşı 
Mücadelemizde Bize Hep Destek 
Oldunuz

Aynı şekilde, ülkemizde vesayet odakları-
na karşı mücadelemizde de, sivil toplum 
kuruluşları, bilhassa sizler bize hep destek 
oldunuz. Sizler, Türkiye’de demokrasinin 
yerleşmesi, millet iradesinin tahkim edil-
mesi, sivil siyasetin güç kazanması için si-
vil toplum olarak büyük çaba sarf ettiniz. 
Gerektiğinde kamuoyuna medya vasıta-
sıyla düşüncelerinizi ifade ederek, gerek-
tiğinde sahada bire bir mücadele vererek 
duruşunuzu tüm Türkiye’ye gösterdiniz. 
Bu iftihar tablosunda emeği olan herkesi 
gönülden tebrik ediyorum.

Kardeşlerim,

Coğrafyamızın ve İslam dünyasının çok 
zor zamanlardan geçtiği, Türkiye’nin de bu 
zor coğrafyada hedef yapıldığı bir dönem-
de, en son görmek istediğimiz şey tefrika-
dır. Son birkaç yılda yaşadığımız hadiseler, 
birlik ve beraberliğimize duyulan ihtiyacı, 
bunun kıymetini çok net bir şekilde orta-

ya koydu. Durmadan, duraksamadan, ge-
cemizi gündüzümüze katarak çalışmamız 
gereken bir dönemdeyiz. 

Türkiye’nin son 12 yılı devletle milleti ba-
rıştırma, bütünleştirme, aradaki mesafeyi 
kapatma süreciydi. Son 12 yıl, geçmişin ha-
talarının telafi edildiği, kırılan gönüllerin 
alındığı, helalleşmenin sağlandığı, toplum-
sal birliğimizin güçlendirildiği bir dönem 
oldu. Bu dönemde yapılan reformlarla, atı-
lan adımlarla yasaklara son verdik.  Bilhas-
sa gönüllü teşekküllerin önündeki engelle-
ri kaldırdık, bu kuruluşlarımızın büyüyüp 
serpileceği mümbit bir ortam tesis ettik. 
Geçmişte dışlanan, faaliyetleri kısıtlanan, 
tehdit olarak algılanan vakıflarımız, der-
neklerimiz, özlemini çektikleri özgürlük 
ortamına yeniden kavuştu.

Şimdi önümüzde yeni bir süreç bulunuyor. 
Cumhuriyetimizin 2023 yılında ülkemizi 
çok daha farklı, çok daha müreffeh bir yere 
ulaştırmak istiyoruz. Bunun içinde başta 
sizin gibi sivil toplum kuruluşlarımız ol-
mak üzere, 78 milyon her bir vatandaşımı-
za önemli görevler, mesuliyetler düşüyor. 
İstikbali inşa edecek olanlar, milli ma-
nevi değerlerine bağlı, içinde bulundu-
ğu çağın ihtiyaçlarını müdrik, özgüveni 
yüksek nesillerdir. Zaman öldüren değil, 
zamanının kıymeti bilen, onu en iyi şe-
kilde değerlendiren bir gençlik yetiştir-
mek durumundayız.

Şunu asla unutmayın, sivil toplum kuru-
luşlarımız, birlik ve beraberliğimizin çi-
mentosudur. Komşularımızdaki sorunları 
ülkemize taşıma gayretlerinin, içeriden ve 
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dışarıdan bu milletin arasına nifak sokma 
çabalarının önüne ilk önce siz set olacaksı-
nız.  Hazreti Mevlana’nın dediği gibi, “Biz, 
birleştirmeye geldik, ayırmaya değil.” Kar-
deşlik iklimini kuvvetlendirmek için çalı-
şıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
demokrasimizin sigortası, sivil toplum ku-
ruluşlarımızdır. Sizler aynı zamanda, ülke-
mizin farklı renklerinin, çoğulculuğunun, 
siyasal zenginliğinin de sembollerisiniz. 
Eksiklerimizi bir an önce gidererek, ba-
şarılı çalışmaların sayılarını artırarak,  
ihmal edilen alanlara eğilerek geleceğe 
yoğunlaşmalıyız. 

Ben sizlerden bir konuya özel hassasiyet 
göstermenizi bekliyorum. En kutsal de-
ğerlerimizi istismar eden, örgüt amaçları 
uğruna her türlü kirli ilişkiye giren para-
lel ihanet çetesinin neden olduğu tahriba-
tın sarılması gerekiyor. Himmet diyerek, 
hizmet diyerek milletten topladıkları pa-
raları nerelere harcadıklarını hep birlikte 
gördük. Maalesef, iyi niyetle verilen hayır-
hasenat Türkiye’nin hasmı lobilere, kumar 
masalarına, zevk ve şatafat düşkünlüğüne 
peşkeş çekildi.

Paralel Örgütün Cürümlerinin 
İzalesi İçin Sizlerden Çaba 
Bekliyorum

Körpe zihinler, gencecik dimağlar, gelece-
ğimizin teminatı olan binlerce gencimiz 
bu örgüt elinde, ülke ve millet karşıtı bir 
konuma sürüklendi. Buna karşı son dere-

ce dikkatli, son derece hassas olmak du-
rumundayız. Bu paralel örgütün işlediği 
cürümlerin, devlette ve vatandaşlarımız 
arasında sebep olduğu fitnenin izale edil-
mesi noktasında sizlerin daha fazla çaba 
sarf etmesini bekliyorum.

Öğrenci yetiştiren, yurt açan, yoksulun 
elinden tutan, tefekkür ve tezekkürü ço-
ğaltan gayretlere ihtiyacımız var. Sizler 
ayakta olduğunuz, yükü omuzladığınız 
müddetçe, inşallah Türkiye’nin istikbali de 
parlak olacaktır. Ben sizlere güveniyorum, 
inanıyorum.

Bu vesileyle, Anayasa Mahkemesi’nin ders-
hanelerin dönüştürülmesiyle ilgili dün 
verdiği karardan duyduğum üzüntüyü ifa-
de etmek istiyorum. Hükümetin tasarısını 
hazırladığı, Meclis’in kanununu çıkardığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaya 
ilişkin esasları ortaya koyduğu bir konuda, 
Anayasa Mahkemesi, tüm süreci yok sayan 
bir karar alarak, kendi konumunu yeniden 
tartışmaya açtı. Bu karar, Türkiye’de siste-
min sacayağını oluşturan güçler arasında-
ki ilişkilerin yeniden düzenlenmesine olan 
ihtiyacı bir kez daha gösterdi. Tamamen 
siyasi bir karar olan, dolaysıyla yasama ve 
yürütmenin yetki alanına giren bir konu-
da, yargının farklı bir tercih ortaya koyma 
hakkı yoktur. 

Bu sadece Anayasa Mahkemesine iliş-
kin bir sorun değildir. Benzer sıkıntıları 
Yargıtay’dan Danıştay’a kadar yargının 
diğer kurumlarında da zaman zaman ya-
şadık, yaşıyoruz. Dershanelerin dönüş-
türülmesi konusunda verilen bu kararın, 
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hem eğitim sistemimiz, hem de devletin 
milli güvenlik meselesi olarak kabul etti-
ği mücadele alanlarıyla ilgili sonuçlarını 
hep birlikte değerlendireceğiz. Devletin 
ve milletin hassasiyetlerine uymayan bu 
kararın, yürütülen mücadeleyi engelle-
memesi için gerekli tedbirlerin süratle 
alınacağına inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Dün itibariyle başlayan, bugün de devam 
eden koalisyon görüşmelerinin sağlıklı bir 
şekilde yürütülmesini ve hayırlı bir netice-
ye ulaşmasını temenni ediyorum. Suriye, 
Irak, Yunanistan, Ukrayna gibi komşula-
rımızdaki durum ortada iken, Meclis’teki 
tüm siyasi parti genel başkanlarının ülke-
nin geleceğini düşünerek adım atmaları 
gerekiyor. Sıkılı yumruklarla musafaha 
olmaz. Siyaset, özü itibariyle bir uzlaşma, 
müşterekler üzerinde mutabakata vara-
bilme sanatıdır. Siyasilerin görevi, taktik 
manevralarla millet iradesine çalım atmak 
değil, bilakis sandıkta tecelli eden karara 
tabi olmak, onu hayata geçirmektir.

Bugüne kadar Anayasa’nın bana verdiği 
görev çerçevesinde, nasıl süreci kolay-
laştırıcı, ön açıcı bir görev ifa etmişsem, 
inşallah bundan sonra da aynı tavrımı 
sürdüreceğim. Tüm siyasi parti genel baş-
kanlarından de aynı hassasiyeti gösterme-
lerini bekliyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
nice Ramazanlara, nice Kadir Gecelerine, 
nice bayramlara, ağız tadıyla, sıhhatle, hu-
zur ve kardeşlik içinde hep birlikte ulaş-

mayı Rabbimden niyaz ediyorum. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesini, milletin evini 
teşrifleriniz için sizlere bir kez daha şük-
ranlarımı sunuyorum.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
Allah’a emanet ediyorum. 
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Çok değerli muhtarlarımız, değerli kardeş-
lerim, sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, 
milletin evine hoşgeldiniz. 

Muhtarlarımızla ilkini 27 Ocak’ta yaptı-
ğımız toplantıların bugün 8’incisini ger-
çekleştiriyoruz. Yaklaşık 400’er kişilik 

gruplar halinde yaptığımız bu toplantılar 
vesilesiyle ülkemizin her köşesinden muh-
tarlarımızla hasbihal etme, hasret giderme 
imkânı bulduk. Bugün de Sakarya, Sinop, 
Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, 
Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Tokat il-
lerimizden gelen siz kıymetli muhtarla-
rımızla bir aradayız. İnşallah ülkemizde-

Çözüm Sürecini Buzdolabına 
Kaldırdık

8. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 12 Ağustos 2015
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ki muhtarların tamamıyla bu şekilde bir 
araya gelerek hasbihal etmenin, soframızı 
paylaşmanın arzusu içindeyiz. 

Değerli kardeşlerim,

Geçtiğimiz Pazartesi günü, 10 Ağustos 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci 
yıldönümünü geride bıraktık. Türkiye’nin 
doğrudan halkın oyuyla iş başına gelmiş 
ilk Cumhurbaşkanı olarak, bu vesileyle bir 
kez daha, şahsıma gösterdiği teveccüh için 
milletime şükranlarımı arz ediyorum. 

Geçtiğimiz 1 yıl içinde, 50 ilimizi ziyaret 
ettim, bunlardan 4’üne de 2 defa gittim. 
Yine bu 1 yıllık dönemde, 33 ayrı ülkeyi 
ziyaret ederek, o ülkelerin devlet başkan-
larıyla resmi görüşmeler yaptım. Bu ziya-
retlerde ayrıca, heyetler arası toplantılar, iş 
forumları ve diğer görüşmeler vasıtasıyla 
Türkiye ile o ülkeler arasındaki ilişkileri 
geliştirmenin çabası içinde olduk. 

Burada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, 
milletimizin her kesiminden kardeşle-
rimizle bir araya geldik, hasbihal ettik, 
hasret giderdik. Sadece muhtarlarımızla 
sekizinci buluşmamızı bugün gerçekleş-
tiriyoruz. Bunun yanında işçilerimizle, 
işverenlerimizle, ihracatçılarımızla, esnaf-
larımızla, gençlerimizle, çocuklarımızla, 
polislerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, 
gazilerimizle, şehitlerimizin yakınlarıyla; 
velhasıl milletimizle bir araya geldik. Ül-
kemizi ziyaret eden devlet hükümet baş-
kanlarını, diğer yetkilileri burada misafir 
ettik. 

“Milletin Tarafında” Olma 
Sözümü Tuttum

Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı seçilirken 
bir söz vermiştim. Demiştim ki, “Biz, ta-
rafsız olmayacağız.” Ve devam etmiştim, 
“Biz, daima milletimizin tarafında olaca-
ğız.” Hamdolsun, bugüne kadar verdiğimiz 
sözü tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. 
Cumhurbaşkanlığı makamını vesayetin 
bekçisi konumundan, milletin hizmetkârı 
konumuna getirdik. Şunu her zaman söy-
ledik: “Biz milletimize efendi olmaya değil, 
hizmetkâr olmaya geliyoruz ve milletimi-
zin hizmetkârıyız.” Çünkü biz, gücümüzü 
şu veya bu odaktan değil, doğrudan mille-
timizden alıyoruz. Dolayısıyla sorumlulu-
ğumuz da milletimize karşıdır. 

Bu anlayış sayesinde, Türkiye’de siyasetin 
alanı ilk defa bu kadar genişledi. Milleti-
mizin gündemiyle, Cumhurbaşkanlığı da-
hil, devletin ve siyasetin gündemi ilk defa 
bu kadar iç içe geçti. Ülkemizde artık tüm 
provokasyonlara rağmen, siyaset ve top-
lum mühendisliklerinin yerini, milletin 
rızasına ve teveccühüne dayalı meşru siya-
set yöntemleri almıştır. Elbette Türkiye bu 
noktaya kolay kolay gelmedi. 40 yılı bulan 
siyasi hayatım bunun mücadelesiyle geçti. 
Başbakanlık görevini devraldığımız gün-
den itibaren de bu mücadeleyi çok daha 
güçlü bir şekilde sürdürdük. Vesayetin her 
türünü, milletimizin desteğiyle birer birer 
aştık. 2007 yılında bize Cumhurbaşkanı 
seçtirmemek için tevessül edilen hukuk ci-
nayetlerini hatırlayın, Cumhuriyet miting-
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lerini hatırlayın. Darbe çığırtkanlıklarını 
gayet iyi hatırlıyorsunuz. 

İşte bu süreç, Cumhurbaşkanının doğru-
dan halk tarafından seçildiği bugünkü 
büyük değişime vesile oldu. Bakın, şimdi 
aynı çevreler ne demeye başladılar biliyor 
musunuz? Bu çevreler, “Cumhurbaşkanını 
millet değil, Parlamento seçsin” demeye 
başladılar. Parlamento kim? Onlar, mille-
tin vekili.  Peki, halk, millet kim? Aslı. As-
lın olduğu yerde vekilin hükmü olur mu? 
Bu bakımdan, bu boş çabalar tamamen 
kıymetini yitirmiştir. Bu çabalar, 2013 yı-
lında önce Gezi olayları, arkasından 17-25 
Aralık darbe girişimiyle farklı bir çeh-
reye özellikle büründü. 2014 yılında 30 
Mart’ta yapılan mahalli seçimler ve arka-
sından 10 Ağustos’ta gerçekleşen Cum-
hurbaşkanlığı seçimi, bu girişimleri aka-
mete uğrattı. 

Yurt Dışına Kaçan İhanet 
Şebekesi Üyelerini Yakalayıp 
Hesap Soracağız

Türkiye’nin demokrasisine ve kalkınması-
na kastedenler, bir kez daha sükutu hayale 
uğradılar. Gezi ve 17-25 Aralık sürecinde 
şahsımı, -o zaman bir resmi ziyaretim se-
bebiyle Cezayir’e gitmiştim- yurt dışına 
kaçmakla itham eden ihanet şebekesi-
nin mensuplarının, birer ikişer yurt dışı-
na kaçtıklarını görüyoruz. Şu ana kadar, 
100’ü aşkın bu şebekenin mensupları yurt 
dışına kaçmıştır. Biz, her hesabın üzerinde 
bir hesap olduğuna, kaderin üstünde bir 
kader olduğuna inanan insanlarız. Kendi-

lerini, herkesin ve her şeyin üzerinde gö-
renler birer birer yakılıp giderken, ülkesini 
terk ederken, biz, işte burada olduğu gibi, 
milletimizle el ele, kol kola, gönül gönüle 
yolumuza devam ediyoruz. 

İşte görüyorsunuz, bu acımasız ka-
rarları verenler, Gürcistan üzerinden 
Ermenistan’a kaçıyorlar. Tabii oradan da 
kim bilir nereye kaçacaklar, o ayrı mesele. 
Tabii şu anda Türkiye olarak bizler de, iz 
sürüyoruz. Bir kısmı, Romanya’da yaka-
landı biliyorsunuz, bunlar da bir yerlerde 
muhakkak yakalanacak. Bunlar da yaka 
paça Türkiye’ye getirip, yaptıklarının he-
sabını er veya geç verecekler. Allah ömür 
verdiği, milletimizin desteği bizimle oldu-
ğu sürece de, inşallah bu yolda yürümeyi 
sürdüreceğiz. 

Değerli kardeşlerim,

Karanlık eller, Türkiye’yi rahat bırakma-
mak, kazanımlarımızı heba etmek için 
hiç boş durmadı, durmuyor. Güçlü bir 
Türkiye’yi istemiyorlar, buna tahammül 
edemiyorlar. Ekonomik yönden güçlü, si-
yasi yönden güçlü, askeri yönden güçlü bir 
Türkiye’yi asla istemiyorlar. Nasıl böleriz, 
nasıl parçalarız, hep bunun gayreti içeri-
sindeler. Fakat başarılı olmayacaklar. İn-
şallah, bu millet, küllerinden doğdu istik-
lal mücadelesinde, şimdi de aynen o süreci 
güçlenerek devam ettiriyor. 

Hatırlayın, 2002’nin Kasım’ında Türkiye 
neredeydi, şu anda nerede? Şu an güçle-
nen bir Türkiye var. Biz, burada olmaya-
cağız, daha iyi bir yerde olacağız, 2023 
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Türkiye’si, Allah’ın izniyle çok daha güç-
lü olacak. 

7 Haziran seçimleri öncesinde, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgemizde, vatan-
daşlarımız üzerinde çok ciddi bir baskı ve 
tehdit iklimi oluşturuldu. Burada açıkça 
ifade etmek durumundayım ki, ilgili ku-
rumlarımız, vatandaşlarımızın özgür ira-
delerini sandığa yansıtmalarını sağlama 
konusunda, maalesef yetersiz kaldı. Buna 
rağmen seçimler sonrasında ortaya çıkan 
tablo iyi değerlendirilebilir, Türkiye için 
yeni bir dönemin kapısı aralanabilirdi. 
Fakat bu da yapılmadı, siyasi parti yöne-
timlerinin ortaya koyduğu ikircikli tavır, 
Türkiye’yi sıkıntılı bir döneme itti. 

Teröre Destek Veren Köşe 
Yazarları, Vatansever Olduklarını 
Neyle İspat Edecekler?

Hem bölgemizdeki gelişmeleri, hem de bu 
şekilde oluşan belirsizlik ortamını fırsat 
bilen bölücü terör örgütü, 11 Temmuz’da 
yeniden saldırılarına başlayacağını ilan 
etti. 20 Temmuz’da, Suruç’ta girişilen 
bombalı eylem bahane edilerek alçakça, 
kalleşçe, ahlaksızca saldırılara girişildi, 
evinde uykuda olan iki genç polisimiz-
den, çarşıda gezen, eşiyle, çocuğuyla 
pazarda alış verişe çıkan astsubayımıza 
kadar kalleşçe saldırılar başlatıldı. “Kaza 
var” diye olay yerine çağrılan trafik po-
lisimize, yanında eşi ve çocuğu olduğu 
halde özel otomobiliyle evine giden bin-
başımıza kurşun sıkanların yüreklerinde 
zerre miktarı Allah korkusu olmadığını 

zaten biliyoruz; ama inanın bunlarda en 
küçük bir utanma duygusu bile yok. 

Peki, bunlara destek veren, bunların ya-
nında yer alan, akıllı olduğunu, işte köşe-
lerde mürekkep akıttıklarını söyleyenlere 
buradan sesleniyorum: Siz acaba, bu ülke-
de milliyetperver, vatansever olduğunuzu 
neyle ispat edeceksiniz? Bu yavrularımızın 
katillerini, bu teröristleri savunanların ya-
nında olmayı neyle izah edeceksiniz? Hem 
onların yanında yer alın, onlarla beraber 
hareket edin; öbür taraftan demokrasi de-
yin, öbür taraftan özgürlük deyin. Bunun 
neresi özgürlük, bunun neresi demokrasi? 
Eğer demokrasiden bahsediyorsan, her şey 
Parlamento’nda var, demokratik sistem 
içerisinde var; gel demokratik mücadeleni 
Parlamento’da ver. Ama bunlar, arkalarına 
o silahlı güçleri almadıkları sürece, Par-
lamento’daki temsil güçlerinin bu denli 
güçlü olacağına inanmıyorlar. İnanmadık-
ları için de, işte böyle belli grupları yanla-
rında toplamak, belli bazı köşe yazarlarını 
da destek kıtaları olarak yanlarına almak 
suretiyle, ülkeyi parçalamanın, bu milleti 
parçalamanın gayreti içerisine giriyorlar. 

Düşünün, ambulansa, itfaiye aracına, 
Kızılay’ın kan toplama aracına, iş makine-
sine, vatandaşımızın ekmek teknesi olan 
kamyonuna, tırına, olaylarla hiçbir ilgisi 
olmayan insanların otomobillerine saldır-
mak alçaklığın ta kendisi değil midir? İşte 
geçenlerde Tunceli-Erzincan yolunda geldi 
bir tane terörist, yanında bir başkası daha, 
orada nutuk atıyor, nutku attıktan sonra o 
yoldaki siviller de onları alkışlıyor. 
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Değerli kardeşlerim,

Burada bütün mesele, devletin kurumla-
rının el ele dayanışma halinde olmasıdır. 
Ama bu devletin içinde, paralel yapı gibi 
bir zalim yapının olması, süreci zorlaştırı-
yor. Bir taraftan, bunları da aşmanın mü-
cadelesini veriyoruz. 

Bakınız, sokak başlarını kazıyarak yolları 
trafiğe kapatmak, yollara mayınlı tuzak-
lar kurmak, yolları kesip insanları tehdit 
etmek, araçlarını yakmak, yıkmak, yol ya-
pımını, baraj inşaatını engellemek gibi al-
çakça fiillere yelteniyorlar. Düşünebiliyor 
musunuz? Bu barajlarda ne olacak? Su top-
lanacak. Toplanan suyla ne olacak? Tüm o 
kurak araziler sulanacak. Ne olacak? Hid-
roelektrik santrallerden elektrik enerjisi 
üretilecek. Ama bunların ruhunda öyle bir 
anlayış var ki, ondan sonra faturayı da ne-
reye kesecek? Hükümete kesecek, devlete 
kesecek: “Bak, elektriğimizi vermiyor” di-
yecekler. Elektriği kesen sensin. Doğalgaz 
iletişim hatlarını patlatan sizsiniz. Bu an-
layış içerisinde, hala bunlar özgürlükten 
bahsediyorlar, bunlar demokrasiden bah-
sediyorlar, böyle bir şey olabilir mi? 

Siz değerli muhtar kardeşlerimin görevi 
bu noktada çok ağırdır. Siz, bu devletin en 
ücra köşedeki mahallesinin, köyünün tem-
silcisi durumundasınız. Siz muhtarsınız, 
siz seçilmişsiniz, siz memur değilsiniz. Be-
nim indimde, seçilmiş atanmıştan her za-
man öndedir, bunu böyle biliniz. Demok-
rasinin güzelliği buradadır, demokrasinin 
zenginliği buradadır. Çünkü demokrasi, 
seçilmişlerin atanmışlarla asla mukayese 

edilemeyeceği bir rejimdir. Ama bunun 
hakkını da muhtarlarımızın başarılı bir şe-
kilde vermesi gerekir. Muhtar, milletin ser-
best iradesini aynen tepeye yansıtmalıdır. 

Paralel Yapıyla, Bölücü Örgüt Aynı 
Çizgide Buluştu

Son eylemler, terör örgütünün ve onun 
destekçilerinin kalleşlikte hiçbir sınır tanı-
madıklarını gösterdi. Bu süreçte gerçekten 
çok iğrenç, çok ibretlik işbirliklerine de 
şahit oluyoruz. Türkiye’de paralel devlet 
yapılanması peşinde olan kesimin, bölücü 
örgütle aynı çizgide buluştuğunu görüyo-
ruz. Aynı şekilde kendilerine aydın diyen, 
akademisyen diyen, gazeteci diyen bir gü-
ruhun nasıl alenen hainlik peşinde koştu-
ğunu da ibretle takip ediyoruz. Bölücü ör-
güt ve uzantıları, Türkiye’ye karşı her türlü 
ihaneti yaparken, eylemlerin ve ölümlerin 
faturasını şahsıma, hükümete, iktidar par-
tisine çıkartmaya çalışanların asıl niyetle-
rinin gayet iyi farkındayız. Ne diyorlardı? 
“Seni başkan yaptırmayacağız.” Bu sözün 
aslında, “Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaş-
tırmayacağız” düşüncesini ifade ettiğini 
milletimizle birlikte biz de çok iyi biliyo-
ruz. Bugün “Devlet silahlarını sustursun” 
diyenler, dün de bölücü örgüte “Niye sa-
vaşmıyorsun, niye silaha sarılmıyorsun?” 
diyordu. Çünkü bunlar savaş istiyor, kan 
istiyor, can istiyor. 

Değerli muhtar kardeşlerim,

6-7-8 Ekim tarihlerinde, benim Kürt va-
tandaşlarımı, Kürt kardeşlerimi sokağa 
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çağıran kimdi biliyorsunuz değil mi? Peki, 
50 kişi öldü. Ölen kimdi? Benim Kürt va-
tandaşım. Öldüren? O da Kürt. Peki, Kürt’ü 
Kürt’e kırdıran bu adamlar değil mi? Bu 
adamlar. Peki, bu adamlar nasıl oluyor da 
özgürlükçü oluyor? Bu adamlar nasıl olu-
yor da insanı sevenler oluyor? Öyle eline 
bir saz vermek suretiyle, bir insanı kalkıp 
da modern bir noktaya oturtamazsınız. 
Yani böyle köşelerde, şuralarda, buralar-
da “Cici çocuk” demekle, “cici” olunmu-
yor. Biz, insanın ameline bakarız, fiiline 
bakarız, yaptıklarına bakarız. Sevgili Pey-
gamberimiz ne diyor: “Müslüman o kim-
sedir ki elinden ve dilinden diğer Müslü-
manlar da emindir, salimdir, güvendedir.” 
Biz bunu arıyoruz, bunlarda böyle bir şey 
var mı? Yok. Alıyor insanı dağa kaçırıyor, 
ondan sonra haber gönderiyor; “Şu kadar 
para göndereceksin, göndermediğin tak-
dirde yakarız, yıkarız.” Yaptıkları bu. Arka-
dan gel kurşunla, uykuda kurşunla… Tek 
amaçları var, o da Türkiye’nin istikrarının 
bozulması, kardeşlik ikliminin zehirlen-
mesi, güven ortamının zedelenmesi… 

Dikkat ediniz; saldırılar ülkemizde oluyor, 
yürekler ülkemizde yanıyor, ama terör 
örgütünün güdümündeki parti çözümü 
nerede arıyor? Brüksel’de arıyor, diğer ya-
bancı başkentlerde arıyor. Kendi ülkesine, 
kendi milletine bu kadar yabancılaşmış 
bir anlayışın, yaşanan sorunlara yerli ve 
makul çözümler üretebilmesi mümkün de-
ğildir. Maharet şiddetle ve baskıyla sandık-
lara gölge düşürmek değil, alınan oyların 
hakkını verebilmektir. Oyu Türkiye’den 
alıp, çözümü dışarıda aramak bir partinin 
kendi varlığını inkâr etmesidir. Bir taraf-

tan demokrasi deyip sandığı referans alan, 
ama diğer taraftan sırtını terör örgütüne 
dayadığını ifade eden parti mensupları as-
lında siyasete arkasını dönüyor demektir. 
Bu parti ve mensupları öncelikle, silahtaki 
kurşunla, sandıktaki oy arasında bir tercih 
yapmak zorundadır. 

Kaboni’den Kaçan 200 Bin Kişiye 
Kapılarımızı Açtık

Değerli kardeşlerim,

Bu süreçte birer sembol olarak kullanılan 
Kobani ve Suruç hadiselerinin, gerisinde-
ki gerçeği burada bir kez daha milletimle 
paylaşmak isterim. Türkiye, Suriye’nin 
her bölgesi, her şehri gibi Ayn el-Arap veya 
Kobani’nin de rejimin ve DAEŞ terör örgü-
tünün zulmünden kurtulması için her tür-
lü çabayı gösterdi. Bölge DAEŞ saldırısına 
uğradığında, oradan gelen 200 bin kişiye 
sınırlarımızı biz açtık. 

Kardeşlerim,

Burada şu anda sizlerle paylaşmak iste-
diğim bir şey var. Konuştuklarımı sapı-
tanlar var veya saptıranlar var. Nedir bu? 
Kobani’den kaçanları bir hafta içerisinde 
ülkemizde misafir eden biz değil miyiz? 
Biz, sınırlarımızı kapayabilirdik, ama ka-
pamadık. Ne dedik? “Bize sığınanlara ka-
pımızı kapayamayız ve bu konuda sıfır to-
lerans” dedik, kapıları açtık. Bu insanlara 
kapılarımızı açtığımız gibi, süratle kamp-
lar yaptık. Kampların yetmediği yerlerde, 
bunlar çeşitli evlerde misafir edildi, deği-
şik illere aynı şekilde dağıtıldı. 
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Ama biz, bir şey daha yaptık, Özgür Suri-
ye Ordusu’nun, topraklarımız üzerinden 
Kobani’ye girmesini sağladık. O yetmedi, 
Kuzey Irak’tan Peşmergeleri yine toprakla-
rımız üzerinden Kobani’ye aldık. Herhalde 
bunu terör örgütü PKK yapmadı. Bunu biz 
yaptık, önlerini biz açtık. Niye? Kobani’de 
en azından kendi hemşehrilerine veya ora-
daki yakınlarına sahip çıkmalarına zemin 
hazırlamak ve DAEŞ’la sürdürülen o müca-
delede taleplerini yerine getirmek için. 

Değerli kardeşlerim,

Bu arada enteresan bir şey oldu, Sayın Oba-
ma beni aradı, “İki güne kalmaz Kobani dü-
şer, burada sizden yardım istiyoruz” dedi. 
Ben de kendisine şunu söyledim: “Sayın 
Obama, 190 bin civarında Kobanili zaten 
bizim ülkemize girmiş durumda. Şu anda 
orada Kobanili kalmadı, sadece savaşçılar 
var. Onlar birbiriyle savaşıyor. Sizin oraya 
indireceğiniz silahlar sadece terör örgütü 
PYD’nin eline geçmeyecek. Aynı zamanda 
DAEŞ’in eline geçecek.” Nitekim öyle oldu 
ki, o silahların yarıya yakınını DAEŞ aldı. 
Kalan silahları da diğer terör örgütleri 
aldı. Bazı gerçekleri görmek lazımdır. Biz, 
bölgeyi tanıyoruz, bölgeyi biliyoruz. Ama 
dostlar, maalesef bizim bu yaklaşımlarımı-
za dikkat etmediler. 

Bakın şu anda, 70-80 bin civarında Ko-
banili, tekrar Türkiye’den Kobani’ye 
dönmüş vaziyette. Temenni ederiz ki, 
diğerleri de bir an önce Kobani’ye döner 
ve ülkelerindeki yerlerini alırlar. “Ko-
bani düştü-düşecek” diye cımbızlanan 
ifademin gerisinde aslında bu bilgi var. 

Bu ifadeyi, benim Kobani’nin düşmesini 
arzu ettiğim şeklinde sunanların amacı, 
bölgedeki insanımızı tahrik ederek, ken-
di hain emellerini uygulamaya geçirmek-
tir. Türkiye, Suriye ve Irak’tan gelen tüm 
misafirleri gibi Kobani’den gelenleri de 
samimiyetle bağrına basmış, ekmeğini 
onlarla bölüşmüştür. 

Aynı şekilde DAEŞ, askerimizi, polisimizi 
şehit ettiğinde seslerini çıkarmayanlar, bu 
örgüt Suruç’ta eylem yaptığında suçu he-
men bize ve devlete atmanın çabası içine 
girdiler. Aldığı haberin doğruluğunu araş-
tırmak her Müslümanın vazifesidir. Bil-
hassa paralel devlet yapılanması peşinde-
ki örgütle, bölücü örgütün mensuplarının 
dolaşıma soktuğu haberler konusunda çok 
daha dikkatli olunmalıdır. Hatta hatta ter-
biyesize, edepsizce kalkıp Suruç katliamı-
nı Milli İstihbarat Teşkilatı’mıza yıkmak 
istediler. İşte Suruç katliamında bu örgüt-
lerin parmağı var.  

Böyle dönemler, hem bozguncuların sayı-
sının arttığı, hem de bozgunculuğun yıkıcı 
etkisinin çoğaldığı dönemlerdir. Millet ola-
rak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliği-
mizi ortak değerler ve hedefler etrafındaki 
kenetlenmemizi güçlendirdiğimiz sürece, 
biiznillah her türlü saldırının üstesinden 
geliriz. Birtakım medya kuruluşlarının da, 
bu kritik dönemde milletimizin moralini 
bozarak, mücadele azmimizi kırmaya gay-
ret ederek, paralel ve bölücü örgütlerin de-
ğirmenine su taşıdıklarını da görüyoruz. 
Ülkemize ve milletimize düşmanlık eden 
herkese sayfalarını, ekranlarını, manşetle-
rini açmakla maruf olan bu medya kuru-
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luşlarının ihanetlerini, milletimizle birlik-
te biz de not ediyoruz. Zamanı geldiğinde 
bu notlar elbette milletimiz tarafından 
değerlendirilecektir. 

Bu Millete Ensar Olmak Yakışır

Değerli kardeşlerim,

Üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları, 
tarihin her döneminde elde edilmesi ve 
elde tutulması zor bir coğrafyadır. Onun 
için Anadolu’ya, hem “Medeniyetler ve 
milletler beşiği”, hem de “Medeniyetler ve 
milletler mezarlığı” derler. Çünkü tarih bo-
yunca bu topraklarda pek çok kadim mede-
niyet doğmuş, hüküm sürmüş ve yok olup 
gitmiştir. Millet olarak bin yıldır bu coğraf-
yada biz hüküm sürüyoruz. Anadolu’yu, bu 
topraklara ayak bastığımızdan beri, kesin-
tisiz bir mücadele ve büyük fedakârlıklar 
sayesinde kendimize vatan yaptık. Bugün 
yaşadığımız sıkıntıların yüzlerce yıllık 
geçmişi var. 

Bu süreçte Anadolu’yu eşsiz kılan bir diğer 
önemli özelliği de, her zaman mağdurla-
rın, mazlumların, gariplerin, çaresizlerin 
sığınağı olmasıdır. 1492’de İspanya’dan 
kaçan Yahudiler Anadolu’ya sığınmış-
lardır. Kimse kabullenmemiştir, ama 
Anadolu’ya sığınmışlardır. 1850’li yıllar-
dan itibaren Rus Çarlığının zulmünden ka-
çan Kafkas halkları, Kırımlı kardeşlerimiz 
çareyi Anadolu’ya gelmekte bulmuşlardır. 
93 Harbi sonrasında Balkanları boşaltan 
yüz binlerce kardeşlerimize yine Anadolu 
kucak açmıştır. 1917 Bolşevik ihtilalinden 

kaçan yüz bini aşkın Beyaz Rus’un geldiği 
yer de yine bu topraklar olmuştur. 

Cumhuriyet döneminde Balkanlar’ın 
muhtelif bölgelerinden, Yunanistan’dan, 
Bulgaristan’dan gelen muhacirler, bugün 
Anadolu’nun asli unsurlarını oluşturuyor-
lar. 1988’den itibaren Irak’ta yaşanan katli-
amlardan, savaşlardan kaçan yüz binlerce 
Kürt kardeşimize sınırlarımızı biz açtık. 
1990’lar boyunca Bosna’da, Kosova’da, 
Makedonya’da yaşanan hadiseler sırasın-
da ülkemize gelen kardeşlerimizi biz mi-
safir ettik. Son olarak 2011 yılından beri 
Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar sebe-
biyle yaklaşık 2 milyon kardeşimizi ülke-
mizde misafir ettik, ediyoruz. Avrupa’nın 
tamamında misafir edilenlerin sayısı ne 
biliyor musunuz? 200 bin. Biz, 2 milyon 
kişiyi misafir ediyoruz. Şu ana kadar yaptı-
ğımız harcama 6,5 milyar dolar. Ama ne di-
yoruz? “Veren el alan elden üstündür.” Bu 
millete ensar olmak yakışır. Bizim değerle-
rimizde şüphesiz ki muhacirin de, ensarın 
da yeri var. 

Ayrıca, İstanbul başta olmak üzere çe-
şitli şehitlerimizde Gürcistan’dan, 
Ermenistan’dan, Türkistan’dan, 
Afrika’dan, Doğu Avrupa’dan ve dünya-
nın her köşesinden eğitim için, çalışmak 
için, yaşamak için gelen yüz binlerce kişi-
yi barındırıyoruz. Bu bakımdan Anadolu 
sadece bizim değil, umudunu buraya bağ-
lamış çok geniş bir coğrafyanın kalbinin 
attığı yerdir. Sadece yaşadığımız badireleri 
değil, işte bu özelliklerini de göz önünde 
bulundurarak ülkemizi daha sıkı sıkıya sa-
hiplenmek mecburiyetindeyiz. 
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Anadolu coğrafyasındaki varlığımızı ilele-
bet sürdürme, ülkemize sahip çıkma müca-
delemizi bugün de devam ettiriyoruz. Böy-
lesine kucaklayıcı, böylesine şefkatli bir 
coğrafyada ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla 
bozgunculuk peşinde koşmak, hele hele 
silaha sarılmak asla kabul edilemez. Silah-
lı saldırıya uğrayan bir devletin kendisini 
yine silahla savunma hakkı olduğunu en 
liberal aydınlar dahi kabul ediyor. Üstelik 
biz, herhangi bir millet değiliz. Biz, mede-
niyet davası olan, büyük hedefleri, büyük 
idealleri olan bir milletiz. Bu vasfımızdan 
vazgeçmediğimiz sürece de, başımızda-
ki sıkıntıların eksilmeyeceğini biliyoruz. 
Yine biliyoruz ki, bu vizyonumuzu kaybet-
tiğimiz gün de, bizi ne bu coğrafyada, ne de 
yeryüzünde 1 gün bile barındırmazlar. 

Türkçenin ünlü siyasetnamesi Kutadgu 
Bilig’de devletin halkına olan görevler sa-
yıldıktan sonra, bir de milletin ülkesine 
olan görevleri ifade edilir, bu çok anlamlı-
dır. Bu görevlerin en başında geleni de ne 
biliyor musunuz? “Ülkenin dostlarını dost, 
düşmanlarını düşman bilmektir.” Bunu 
bileceğiz. Evet, milletimizin her bir ferdi 
ülkenin dostlarını dost, düşmanlarını düş-
man bildiği sürece, ne paralel ihanet şebe-
kesi, ne bölücü terör örgütü gibi yapıların 
bu topraklarda kök salabilmesi mümkün 
değildir. Biz millet olarak bu topraklarda 
yaşamanın bedelini, her karışını kanımız-
la sulayarak defalarca ödedik, ödemeye de-
vam ediyoruz. 

Bakınız muhtar kardeşlerim, Arif Nihat 
Asya’nın veciz bir şekilde ifade ettiği gibi,

“Şehitler tepesi boş değil 

Toprağını kahramanlar bekliyor! 

Ve bir bayrak dalgalanmak için;

Rüzgâr bekliyor!” 

Evet, şehitler tepesinde inancı için, vatanı 
için, milleti için, ülkesi için her zaman ca-
nını seve seve feda edecek binler, yüzbin-
ler, milyonlar hazır bekliyor. Hamdolsun, 
ay-yıldızlı al bayrağımızı dalgalandıracak 
rüzgâr bu topraklardan hiçbir zaman eksik 
olmadı, hiçbir zaman da eksik olmayacak. 
Biliyorsunuz, 

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, 

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” 

Her bir şehidimizin toprağa akan kanı, 
Anadolu’daki ebedi varlığımızın tescili 
için vurulan yeni bir mühürdür. 

Bu vesileyle ülkenin ve milletin bekası 
uğrunda canını veren tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
diliyorum. Şehitlerimizin mekânı inşallah 
cennet olacaktır. Onlar Rabbimin müjde-
siyle zaten diridirler. Terör eylemleriyle 
bu milletin birliğini-beraberliği bozacak-
larını, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne 
zarar vereceklerini sananlar, hak ettikleri 
cevabı alıyorlar, bundan sonra da almaya 
devam edecekler. 
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Terör Örgütüne Karşı Operasyon 
Devam Edecek

Kardeşlerim,

Şunu burada çok açık net söylemek duru-
mundayım: Bu operasyonlar devam ede-
cektir, bunu bir defa böyle bilelim. Tabii 
canımız yanıyor, şehit ailelerimizin can-
ları da yanıyor, “Artık bu iş bitsin” diyen 
kardeşlerimiz oluyor. Şunu bilmemiz la-
zım: Şehadet makamı kıyamete dek devam 
edecektir. Mesele nedir? Bunu tamamıyla 
minimize etmektir. Topraklarımızda bu 
mücadelenin, bu süren operasyonların in-
şallah asgariye inmesi veya tamamıyla bit-
mesi en büyük temennimizdir. Ama bakın 
dünyanın hemen hemen her yerinde, maa-
lesef bu tür eylemler, bu tür olaylar devam 
ediyor mu? Ediyor. Hele hele bu bölge, 
özellikle seçilmiş durumda. 

Bakın, bir şöyle yay var; Pakistan’dan baş-
lıyor, Afganistan, İran, Irak, geliyoruz Su-
riye, Filistin, Mısır, Libya devam ediyor. 
Bütün buralarda mesele nedir? Bu toprak-
larda yaşayan insanların parçalanması, 
bölünmesi… Bu topraklarda yaşayanlar 
da birbirinin kardeşi… Enteresan olan bu; 
kardeşi kardeşe vurduruyorlar. Neyle? Ba-
kıyorsunuz, bazı yerlerde mezhep çatışma-
ları ile. Bunlar olacak iş mi? Ama oluyor 
işte, bunu başarıyor dış güçler. Bunlar sa-
dece iç güçlerle olmuyor. Ama biz öyle bir 
gayret içerisinde olmamız lazım ki, dostla-
rımızı çoğaltıp, düşmanı da azaltmalıyız. 
Bunların bütün bu saldırıları karşısında 

asla durmayacağız, mücadeleyi kararlı bir 
şekilde sürdüreceğiz. 

Mesela bazıları diyor ki, “Terör örgütü si-
lahlarını sustursun.” Hayır, ne demek sus-
tursun? Terör örgütü silahlarını bıraka-
cak, gömecek, betonlayacak; böyle olacak. 
Kalkıp da devletten kimse silahları bırak-
masını isteyemez. Askerin de, polisin de 
silahı onun enstrümanıdır, asker onunla 
vardır, onu asla elinden bırakamaz. Çünkü 
bir devletin en önemli görevi nedir? Can 
güvenliğini sağlamaktır, mal güvenliğini 
sağlamaktır, nesil güvenliğini sağlamaktır, 
akıl güvenliğini sağlamaktır. Bütün bun-
ları yapacak olan devletin elinde bazı ens-
trümanlar vardır ki, bunları kullanacaktır. 
Tüm teröristler ya ülkemizi terk edecekler, 
ya da dediğim gibi bu silahları gömecekler, 
betonlayacaklar ve bunların da yer tespi-
tini biz yapacağız. Her türlü paralel devlet 
yapılanmasına son verene kadar da bu mü-
cadele sürecektir. 

Terör örgütüyle arasına mesafe koymayı 
bir türlü beceremeyen, tercihini silahtan 
ve tehditten değil, demokrasi ve hukuk 
devletinden yana yapamayan siyasi parti 
için de aynı durum geçerlidir. Bu partinin 
yöneticileri, siyasetin imkân ve yöntem-
leri içinde faaliyet göstermeyi başarama-
dıkları sürece, bizim gözümüzde örgütün 
piyonu olarak kalacaklar. Yani kimse bize, 
“Bizim terör örgütüyle alakamız yok, ilgi-
miz yok” diyerek yalan söylemesin. Kusura 
bakmayın, bunu kimse yutmaz. 6-7-8 Ekim 
tarihlerinde benim Kürt kardeşlerimi, va-
tandaşlarımı sokağa dökenlerin kim oldu-
ğunu biliyoruz. 
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Biz Elimizi Uzattık, Onlar Silahla 
Cevap Verdi

Değerli kardeşlerim,

Bütün bu oyunlar bilindiğine göre, biz de 
kararlılıkla adımlarımızı atacağız. Burada 
Türkiye’de tüm hayatını demokrasi, hak 
ve özgürlükler mücadelesiyle geçiren, bu 
yöndeki taleplere ve gayretlere her türlü 
desteği veren bir siyasetçi olarak şu husu-
su açıkça ifade etmek zorundayım. Devlet 
ve hükümet, önce demokratik açılımla, ar-
dından Milli Birlik ve Kardeşlik Projesiyle, 
nihayetinde çözüm süreciyle ret, inkâr ve 
asimilasyon politikalarını, bir daha dönü-
şü olmayacak şekilde ortadan kaldırmıştır. 
Başbakanlığım döneminde bu adımları 
atan benim. 

Değerli kardeşlerim,

Şimdi utanmadan, sıkılmadan “Çözüm sü-
recini hala devam ettiriyoruz” diyor. Neyi 
devam ettiriyorsunuz, ya her şey ortada. 
Bana göre çözüm süreci buzdolabındadır. 
Şu anda Milli Birlik ve Kardeşlik Proje-
si gündemdedir. Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projesine destek verenlerle, bu yolda yü-
rümeye varız. Bölücü örgüt ve onun gü-
dümündeki parti, sorumluluklarının ge-
reğini yerine getirmemiştir. Tam tersine 
sürekli istismarla, sürekli tahrikle tercihi 
şiddetten ve baskıdan yana kullanmıştır. 
Çünkü bunlar için yalan adeta itikadı bir 
meseledir. 

Terör örgütü, 2013 yılından beri silahları-
nı toprağa gömmek, militanlarını sınırları-

mız dışına çıkarmak yerine, kendi aklınca 
devleti ve Hükümeti oyalayarak tahkimat 
yoluna gitme gayretini göstermiştir. Şu 
anda görüyorsunuz, operasyonlarda nasıl 
silahlar ortaya çıkıyor. İşte Hakkâri’de, yol-
da toparlanan araçların kontrolünden çı-
kan silahları ekranlarda izlediniz değil mi?  
Tamamen yığınak yapıyorlar. Suriye’den 
yığınaklar yapılıyor. Niçin? Yarınlara. 

Devlet, operasyonlarına devam etmek su-
retiyle, hangi evde ne var, ne yok bunu 
ortaya çıkarmak durumundadır. Ben bu 
konuda muhtarlarımızdan da destek bek-
liyorum. Çünkü ben biliyorum ki, benim 
muhtarım hangi evde kim var, nedir ne 
değildir; bunu gelecek gayet uygun, sakin 
bir şekilde kaymakamına, gerekirse valisi-
ne, emniyet müdürüne bildirecek. Elbirliği 
yapacağız, dayanışma içerisinde olacağız. 

Çünkü biz, bu yola “Analar ağlamasın” sö-
züyle çıkmıştık. Milletimizin umudunu 
boşa çıkarmamak, ülkeyi yeniden çatışma 
ortamına sürüklememek için mümkün ol-
duğunca dikkatli hareket ettik, gerektiğin-
de dişimizi sıktık. Dikkat ederseniz, yine 
de çatışmaları yeniden başlatan devlet 
olmadı, terör örgütü kendisi bu yola baş-
vurdu. Bundan sonra artık ne devletin, ne 
de hükümetin vereceği herhangi bir taviz, 
atacağı herhangi bir adım yoktur, çünkü 
yapılması gereken her şey yapılmıştır. 

Bir kez daha tekrar ediyorum: Terör örgü-
tü silahlarını bırakmadığı, militanlarını 
ülke dışına çıkarmadığı, onun güdümün-
deki siyasi parti şiddeti ve tehdidi bırakıp 
demokrasinin safına geçmediği sürece, 
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devletin tüm birimleriyle ülkeyi ve milleti 
korumak için üzerine düşenleri yapmaya 
devam edecektir. Sınırlarımız içinde ve 
dışında, terör örgütünün tüm unsurları-
na karşı gereken her türlü müdahale ya-
pılacaktır. Paralel yapılanmaların, ihanet 
zemininde kurdukları işbirliği asla buna 
mani olamayacaktır. Milletimiz müsterih 
olsun; çözüm sürecini bu ülkenin bekası-
nın tehdidi haline dönüştürmeye çalışan-
lar mutlaka hüsrana uğrayacaklar. 

Türkiye, Terörün ve Paralel 
Yapının Üstesinden Gelecek 
İradeye Sahiptir

Bununla birlikte, Türkiye’nin 1990’lara 
geri döndüğü iddialarını da kesinlik-
le ret ediyorum. Bu itham, her şeyden 
önce milletimize haksızlıktır. Türkiye, 
geçtiğimiz 12 yılda demokrasi, hak ve 
özgürlükler, kalkınma alanlarında elde 
ettiği kazanımlardan bir milim dahi geri 
gitmeyecektir. Tam tersine, 2023 hedef-
lerimiz doğrultusunda kararlı adımlarla 
yürümeye devam edeceğiz. Türkiye, de-
mokrasi ve hukuk içinde terörün de, pa-
ralel yapıların da üstesinden gelebilecek 
imkâna ve iradeye sahiptir, bundan hiç 
kimsenin şüphesi olmasın. 

Değerli kardeşlerim,

Bilindiği gibi, 7 Haziran seçimleri, hiçbir 
partinin tek başına iktidar olabilmesine 
veya hükümet kurabilmesine imkân tanı-
mayan bir meclis tablosu ortaya koydu. 
Cumhurbaşkanı olarak, ülkemizin böyle 

bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmasını asla 
arzu etmezdim. Ama sonuç olarak karşı-
mızdaki tablo budur. Tabii birileri zaman 
zaman çıkıyor, “Sayın Başbakan bir koalis-
yon hükümeti kurmak istiyor, ama Cum-
hurbaşkanı bunu engelliyor” gibi yalan 
yanlış, iftira kokan ifadeler kullanıyorlar. 

Sorunların çözümü için irade ortaya ko-
yabilecek bir koalisyon hükümetinin oluş-
ması konusunda ümidimizi biz muhafaza 
etmeye çalıştık, çalışıyoruz. Niye? Çünkü 
bu ülke hükümetsiz kalamaz. Cumhurbaş-
kanı olarak şahsıma düşen görev nedir? 
Anayasa’da belirtilen süreci işletmektir, 
ben şu anda bu süreci işletiyorum. Seçim-
de en çok oyu olan partinin genel başkanı 
da şu anda hâlihazırdaki Başbakanımızdır. 
Hükümeti kurma görevini de kendilerine 
verdim ve bu süreci başlattım. Sayın Baş-
bakan, şu anda hükümeti kurma görüş-
melerini devam ettiriyor. Ama bu süreç 
içerisinde bakıyorsunuz yine farklı farklı 
yaklaşımlar ortaya konuluyor. İşte, “Ana 
muhalefet ile iktidar partisi birlikte koa-
lisyon hükümeti kursunlar, ondan sonra 
görüşelim” diyenler var, bütün bunların 
hepsini görüyoruz. 

Anayasal Sürede Koalisyon 
Kurulmasını Temenni Ediyorum

Sevgili kardeşlerim,

Anayasa’da belirtilen süreci ne yapıyoruz, 
işletiyoruz değil mi? Şimdi bu Anayasa’da 
belirtilen süreç içerisinde Sayın Başbakan, 
45 gün içerisinde, kendisinin de, partisinin 
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de inandıklarıyla mütenasip olabilecek bir 
ortak bulabilirse, farklı bir anlayışla bir or-
taklık için adım atabilir. Ama tabii kendi 
ilkeleriyle, kendi düşünceleriyle de, karşı 
düşüncenin örtüşmesi lazım. Herhalde ör-
tüşmüyorsa, intihar edecek hali de yoktur. 

Anayasa’da belirtilen süre içinde koalisyon 
hükümetinin kurulması benim temennim-
dir. Bu süreç nedir? 45 gündür. Bu müm-
kün olmadığı takdirde, ya mevcut hükü-
metin azınlık hükümeti olarak devam 
etmek suretiyle bir erken seçime gitmesi-
dir ki, buna bir destek gerekiyor. Çünkü 
Parlamento’dan güvenoyu olması gerekir. 
O zaman da yeni bir görevlendirme süreci 
başlayacaktır. 

Ve tabii burada farklı alternatifler var. 
Meclis’in, bir geçici seçim hükümeti kurma 
şekli var. Tabii burada da Parlamento’da 
temsil edilen siyasi partilerin, güçleri ora-
nında, kurulacak geçici bir seçim hüküme-
tinde temsilci vermesi gerekiyor. Bunun 
da çeşitli faydaları var, zararları var. Bu 
fayda-zarar dengelemesini iyi yapmak ge-
rekir. Anayasa’da belirtildiği şekilde, bir 
seçim hükümeti teşkili yoluyla seçimlerin 
tekrarı yoluna, bütün bunlar denendikten 
sonra gidilecektir. 

Türkiye’nin önündeki sorunlar, güçlü bir 
siyasi iradenin gerekliliğini her geçen gün 
daha açık şekilde gösteriyor. Bunu sağ-
layacak yol hangisiyse onun izlenmesini 
temenni ediyorum. Demokrasinin ve siya-
setin en önemli özelliği, işte bu tür durum-
larda millet iradesine dayalı çözümü dai-
ma masada tutuyor olmaktır. Bir kez daha 

ben koalisyon görüşmelerinin hayırlı bir 
şekilde sonuçlanmasını diliyorum. 

Seçimle işbaşına gelmiş bizler için en 
büyük mükâfat, derdine derman bulun-
masına vesile olduğumuz vatandaşları-
mızın, gönüllerinden kopup gelen bir 
“Allah razı olsun” sözüdür. Bu duygu, 
hiçbir maddi karşılıkla mukayese edile-
mez. Ben tüm siz değerli muhtar kardeş-
lerimin vatandaşlarımıza, onların dertle-
rine, sıkıntılarına böyle bir samimiyetle 
yaklaştığına inanıyorum. 

Bir kez daha Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ni, milletin evini teşrifiniz için 
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Mahallelerinizdeki, köylerinizdeki her bir 
kardeşime selamlarımı, saygılarımı, mu-
habbetlerimi iletmenizi rica ediyorum.
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-Bismillahirrahmanirrahim. 

Diyanet İşleri Başkanlığımızın değerli 
mensupları, değerli müftü kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, 
muhabbetle selamlıyorum. Milletin evine, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesine hoşgeldi-
niz. 

Biz, her dönemde ilme, âlime, gönül insan-
larına değer veren, onları tüm makamların 

üstünde gören bir medeniyetin mensup-
larıyız. Gönül dünyamızı arifler, abitler, 
zahitler aydınlatırken, fikir dünyamızı da 
âlimler, münevverler zenginleştirir. Sizleri 
işte bu geleneğin günümüzdeki temsilcile-
ri olarak görüyorum. 

Ülkemizin ve milletimizin bugün karşı 
karşıya bulunduğu meselelerin çözümü, 
diğer hususlarla birlikte, hatta onlardan 
daha önce ve önemli olarak manevi geli-

Müslümanların Umudu 
Türkiye’dir

İl Müftülerini Kabul | Ankara | 12 Ağustos 2015 



Recep Tayyip ERDOĞAN

218



Yeni Türkiye Vizyonu | Milletin Evi

219

şime önem vermemizden geçiyor. Mille-
timizin irşadı, Hakk yola, doğru yola çağ-
rılması, bilgilendirilmesi, eğitim ve ibadet 
ihtiyaçlarının karşılanması hususunda en 
büyük sorumluluk sizlere düşüyor. Her bi-
rinizin bu konuda üzerine düşen görevin 
önemine müdrik olduğuna inanıyorum. 
Bugüne kadar yaptığınız hizmetler için 
de sizlere şahsım, milletim adına teşekkür 
ediyorum.

Değerli kardeşlerim, muhterem hocalarım, 

Devletleri ve milletleri sadece askeri başa-
rılar, top-tüfek ayakta tutmaz. Milleti oluş-
turan bireylerin manevi donanımları ne 
kadar güçlü, istikametleri ne derece doğru 
olursa devletlerin gidecekleri yollar da o 
kadar güçlü ve doğru olacaktır. Kurtuluş 
Savaşımızı yöneten ilk Meclis, din adamla-
rıyla askerlerin ve milletin her kesiminden 
insanın aynı safta buluştuğu bir törenle 
açılmıştı. Hacı Bayram Camiinde kılınan 
Cuma namazının ardından Ulus’a hare-
ket eden bu heyet, dualarla, salâvatlarla, 
hatmi şeriflerle Millet Meclisi’nin açılışını 
yapmıştı. Meclis çalışmalarında da benzer 
bir manzara söz konusuydu. Bu milletin 
manevi önderleri olan din adamlarının, 
tıpkı Çanakkale’de ve diğer cephelerdeki 
mücadelelerde olduğu gibi, Kurtuluş Sava-
şında da çok büyük rolü ve çok ciddi katkı-
sı vardır. 

Ancak, daha sonraki dönemde, maalesef 
milletin bu yönü bir kenara bırakıldı, ih-
mal edildi. Dini kurumlar ve dini yapı-
larla birlikte, din adamları da tek parti 

döneminin baskısından olumsuz etkilen-
di. Öyle ki, ülkemizin bir döneminde din 
adamlarına sadece ölü yıkayıcı gözüyle 
bakıldı. İmam hatipte öğrenci olduğumuz 
dönemleri hatırlıyorum, hocalarımız bize, 
“Buraya gelip de ne yaptınız, siz de ölü mü 
yıkayacaksınız” diyorlardı. Hamdolsun o 
tuzağa düşmedik, o oyuna gelmedik, yü-
rüdük yürüdük, Mevlam bizlere buraları 
tahsis etti, buralarla görevlendirdi. 

Tek Parti Döneminde Milletin 
İrşadı İçin Değil, Cenaze Yıkamak 
İçin Din Görevlisi Yetiştirildi

Televizyonlarda, filmlerde, dizilerde on-
lara sürekli kötü imajlar yüklenerek, top-
lumda din adamlarıyla ilgili olumsuz bir 
algı devamlı oluşturulmaya, yerleştiril-
meye çalışıldı, hala bu devam ediyor. Tek 
parti dönemindeki ilk dini kurumların 
kuruluş gayesi, milletin irşadı değil, ce-
naze namazını kıldıracak din görevlisi 
ihtiyacını karşılamaktır. Hatta o dönemin 
lideri konumunda olan şahıs, ben sizden 
ölü yıkayıcısı kursları açmanızı istiyorum 
diye talimatı verdi. Ama milletimiz, bu ku-
rumları öyle bir sahiplendi ki, kısa sürede 
ortaya, kadim medeniyetimizin yeniden 
yükselişinin müjdecileri olan imam hatip 
okulları ve ilahiyat fakülteleri çıktı. 

Hamdolsun o sıkıntılı günler geride kaldı. 
Yeterli mi? Bana göre yeterli değil, şimdi 
bundan sonra bizim nitelik üzerinde çok 
büyük gayretler sarf etmemiz lazım. Yani 
imam hatip neslinin daha nitelikli olması 
lazım, ilahiyat fakültelerinden çok daha 
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nitelikli gençlerimizin yetişmesi lazımdır. 
Onlar yetiştikten sonra, gittikleri hangi 
merci olursa olsun, o mercilerde ilmiyle, 
ameliyle, yaşamıyla hakikaten o topluma 
örnek olması lazım. İşte burada, devletin 
en üst makamında müftülerimizi ağırlıyor, 
onlarla hasbihal ediyor, karşılıklı bir fikir 
teatisinde bulunuyoruz. 

Türkiye’nin bu yeni döneminde din adam-
larımızın da sorumluluk alanı artık geniş-
lemiştir. Batının içine düştüğü toplumsal 
çözülmeden ve İslam âleminin derin kriz-
lerinden ülkemizi, milletimizi koruyabil-
memiz için, sizlerden çok daha fazla gayret 
bekliyorum. Benim istirhamım sizlerden 
şudur: Özellikle Türkiye olarak üzerimiz-
de çok ama çok önemli bir sorumluluk var. 

Merhamet, Adeta İslam 
Âleminden Çekilmiştir

İslam dünyasının içine düştüğü krizi hep 
birlikte görüyoruz. Bakınız, İslam dünyası-
nın nüfus artış hızı oldukça yüksek. İslam 
dünyasında neredeyse 1’e 5, 1’e 6 bir nüfus 
artışı söz konusu. Peki, eksiğimiz nerede? 
Eksiğimiz, aramızdaki birlik, beraberlik, 
muhabbet; bunda ciddi sıkıntımız var. İs-
lam dünyasının ilim erbabı kendi arasında 
birliği, vahdeti yakalayamıyor. Bu konuda 
çok ciddi kopuşlar var. İşte bu fikri kısırlık-
tan kurtulmamız gerekiyor. Manevi hayat 
damarlarımızın tıkanması veya kirletilme-
si bizim için en büyük tehlike. 

Merhamet, adeta İslam âleminden çekil-
miştir. Kardeşin kardeşe kinle, nefretle, 

düşmanlıkla baktığı günlerden geçiyoruz. 
Müslüman,  Müslüman’ı çok rahat öldü-
rüyor. Allahu ekber diyerek, Allahu ekber 
diyeni öldürüyor. Kelimeyi şahadet getire-
rek insanlar öldürülüyor. İlim, İslam dün-
yasından kaçmış, yerini cehalete ve şidde-
te bırakmıştır. Biz cehaleti, okuma-yazma 
bilmemek gibi tanımlarsak yanlış yaparız, 
cehalet Hakk’ı bulamamaktır. Kur’an ve 
sünnetin rehberliğinden uzaklaşan Müs-
lümanlar, mezhepçiliğin, kavmiyetçiliğin, 
maddiyatçılığın ağına düşmüştür. O ba-
kımdan Derviş Yunus’un şu ifadelerini ha-
tırlamamak mümkün değil: 

“Taş gönülde ne biter, 

Dilinde ağu tüter, 

Nice yumuşak söylese 

Sözü savaşa benzer.” 

Evet, taş gönüllerden zehirler saçılmakta-
dır. Hâlbuki kalbinde imanı olan, Allah ve 
Peygamber sevgisi olan hiç kimse Müslü-
man kardeşine kin duymamalı, nefretle 
bakmamalı, hele onun canına ve malına 
asla kast etmemeli. Çünkü Müslüman, 
elinden, dilinden emin olunan kimsedir, 
öyle olmak mecburiyetindedir. Müslü-
manın dili yumuşak, sözleri kadife gibi 
tatlı olmalıdır. Zaman zaman tabii ben 
de sert olabiliyorum, ama tabii ciğerler 
parçalanınca o hale getiriyorlar. Yüzlerin 
yöneldiği Kâbe’den, yani Allah’ın evinden 
gönüllerini uzaklaştıranlar, kendilerine 
farklı kıbleler bulmuşlardır. Çeşit çeşit fit-
neler Müslümanları adeta kör etmiş, İslam 
âlemini esir almıştır. 
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Bu kaos içinde, bir huzur ve güven adası 
durumunda bulunsa da, Türkiye’nin de 
yaşanan olumsuzluklardan etkilendiği-
ni görüyoruz. Böyle bir ortamda, İslam’ın 
gerçek mesajını mesai arkadaşlarınızla 
birlikte sizler ifade etmek, kalplere nak-
şetmek durumundasınız. Geçmişte me-
deniyetimizi besleyen Yunus’ların, Hacı 
Bayram’ların, Mevlana’ların sayesinde bu 
topraklarda, Müslümanlar ve her kavim-
den, her inançtan insanlar asırlarca huzur 
içinde yaşamıştır. İşte bunu sağlayan anla-
yışı, yeniden İslam âleminin tümüne teş-
mil etmeli, Müslümanları huzura, sükûna 
kavuşturmalıyız. 

Bu noktada özellikle Doğu ve Güneydoğu’da 
görev yapan kardeşlerime çok büyük bir 
sorumluluk düşüyor. Bunu ayda bir huzur 
dersleri yaptığımı, muhterem Diyanet İşle-
ri Başkanımla da geçen hafta şöyle bir dert-
leşmiştik. Diyanet İşleri Başkanımıza, ne 
kadar camimiz ve din görevlimiz var diye 
sormuştum.  O da, 85 bin cami ve 125 din 
görevlimizin olduğunu söyledi. Muazzam 
bir güç. Bu gücü ve imkânı İslam’ın anla-
şılmasında doğru kullanmalıyız. İslam’ın 
halkımıza tam manasıyla anlatılması la-
zımdır. Halkımıza sadece cuma ve bayram-
lar namazlarında din anlatılmamalı. 

Dinimiz, Yeniliğin Öncüsü 
Olmuştur

Eskiden çocukluğumuzda, evlerin kapı-
larını en rahat açabilecek kişi hocalar idi, 
öyle mi? Bizim bu hasleti yeniden kazan-
mamız lazım. Hocalarımız, o evin çocukla-

rını emanete aldığı zaman onları işlemeli. 
Ama şimdi bakıyorsunuz, camimizden si-
lahlar çıkıyor, bu hale geldik. Camilerimiz 
elden gidiyor. 

Ben, bu toplantıdan sonraki sürecin farklı 
olacağına inanıyorum. İl müftüleri olarak; 
ilçelerdeki müftü kardeşlerimle bir araya 
gelmek suretiyle, tüm imam kardeşleri-
mizle bir araya gelmek suretiyle, yeni bir 
dinamizmin, yeni bir heyecanın doğması-
na inşallah bu buluşmanız vesile olur diye 
düşünüyorum. 

İşte kadim medeniyet değerlerimiz, DAEŞ 
zihniyetinin de, mezhepçilik belasının da, 
kavmiyetçilik tehlikesinin de panzehiridir. 
Biz, “Fitne öldürmekten beterdir” anlayı-
şıyla, bu yöndeki her türlü gayretin önünü 
peşinen kesen bir kültüre sahibiz. Dinimiz 
düşünmeyi, üretmeyi, farklı fikirleri teşvik 
etmiş, daima gelişmenin, yeniliğin öncüsü 
olmuştur. Böyle bir yaklaşım, hiç kimsenin 
kendi içtihadını, kendi görüşünü, kendi 
yorumunu mutlak hakikat sayıp diğerleri-
ne dayatmasına asla müsaade etmez. 

Bugün yaşadığımız sıkıntıların en büyük 
sebebi, işte bu anlayışın kaybedilmiş ol-
masıdır. İslam âlemi; birliğe, beraberli-
ğe, kardeşliğe hiç olmadığı kadar ihtiyaç 
duyduğu bu dönemde, sürekli yeni çatış-
malara, kardeş kavgalarına, parçalanma-
lara sahne oluyor. İşte bugün 8 şehidimiz 
daha var. Sömürgecilerin 1,5 asırdır altını 
sürekli alevlendirerek kaynattıkları fitne 
kazanı, her gün yeni canlar alarak, yeni 
ocaklar söndürerek fokurdamaya devam 
ediyor. Müslüman’ı Müslüman’a kırdır-
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ma projesi tüm canlılığıyla, tüm acımasız-
lığıyla yürüyor. 

Bu ortamda bize düşen, Müslümanla-
rı uyarmaya, onlara Hakk’ı ve hakikati 
anlatmaya kesintisiz şekilde devam et-
mektir. Üzerimizdeki sorumluluk çok bü-
yük. İslam âleminin gözü, şunu bilin ki, 
Türkiye’nin üzerindedir. İslam dünyasında 
nereye gidiyorsam bu durumu gözlemliyo-
rum. Müslümanların umudu, Türkiye’dir, 
sizlersiniz. Bunun için öncelikle bizim 
kendimize çeki düzen vermemiz gere-
kiyor. Cehalete, provokasyonlara, yanlış 
din anlayışlarına karşı; ilmi, vicdani, en 
önemlisi de irfanı devreye sokmalıyız. Söz-
lerimiz ve istikametimiz dosdoğru olmalı 
ki, İslam dünyasına içinde bulunduğu bu 
çıkmazdan kurtulma konusunda katkıda 
bulunabilmenin bir yerde rehberi olalım. 

Bu çalışmaları, dünyadaki diğer Müslü-
man âlimlerle, zahitlerle birlikte yürütme-
liyiz. Her ülkedeki din adamlarının, temel 
kaynaklarımız etrafında birleşerek, kendi 
toplumlarını aydınlatmaları için elimiz-
den geleni yapmalıyız. Diyanet İşleri Baş-
kanlığımız, adeta bu işin dünyada merke-
zi konumuna gelmelidir. Elhamdülillah 
imkânlarımız da var, öyleyse bunu yapma-
lıyız. 

Buradan, illerine dönen müftü kardeşle-
rim, “Aradığımı buldum ve yeni bir do-
ğuş” diye bunu işlemeli. Hiç şüphesiz, 
din Allah’ındır; İslam’ın koruyucusu da 
Rabbimiz’dir. Bizler, müktesebatımızla, 
istikametimizle, gayretimizle, ona layık 
olmaya çalışmakla mükellefiz. İnşallah 

emeklerimiz zayi olmayacaktır, bundan 
şüphem yok. 

Bu düşüncelerle, her birinize, sizin nezdi-
nizde ülkemizdeki tüm din görevlisi kar-
deşlerime hizmetleriniz için şükranlarımı 
sunuyorum. Bir kez daha sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah’a ema-
net ediyorum. Allah yar ve yardımcımız 
olsun.
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Çok değerli muhtarlarımız, değerli kardeş-
lerim, sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, 
milletin evine hoşgeldiniz. 

Muhtarlarımızla ocak ayından beri sür-
dürdüğümüz toplantıların bugün 9’un-
cusunu gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılar 
vesilesiyle ülkemizin her köşesinden muh-
tarlarımızla hasbihal etme, hasret giderme 
imkânı bulduk. Bugün de Bingöl, Bitlis, 
Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, 

Iğdır, Malatya, Muş, Tunceli, Batman, Şan-
lıurfa ve Ankara’dan gelen siz kıymetli 
muhtarlarımızla birlikteyiz. Hedefimiz, 
ülkemizdeki muhtarların tamamıyla bu 
şekilde bir araya gelerek, hasbihal etmek 
ve soframızı paylaşmaktır. 

Değerli kardeşlerim,

Bugün aramızda ağırlıklı olarak, Güney-
doğu ve Doğu Anadolu Bölgemizden muh-
tarlarımız bulunuyor. Sizlerle, Türkiye’nin 

Devlet ve Hükümet Tercihini 
Huzurdan Yana Kullanmıştır

9. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 19 Ağustos 2015 
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geçtiğimiz 12 yılının ve bugün yaşamak-
ta olduğumuz sürecin samimi bir değer-
lendirmesini yapmak istiyorum. Belki 
yaşı 30’un altında olan gençler görme-
dikleri için bilmiyor olabilir; ama sizle-
rin bir kısmı 1970’li yılları, hemen he-
piniz de 1990’lı yılları çok iyi hatırlıyor 
olmalısınız. Türkiye’nin yokluk ve yok-
sulluk günlerini sizlerle birlikte yaşadık. 
Bugün sahip olduğumuz ve eksikliğini 
hayal dahi edemeyeceğimiz hizmetlerin 
pek çoğundan mahrum bir şekilde haya-
tımızı yaşamak zorunda kaldığımız o yıl-
ları asla unutmamalıyız. 

13 yıl önce Türkiye’de 26 tane havalimanı 
vardı, ama hamdolsun şu anda bu havali-
manlarının sayısı 55’e geldi. Artık her vila-
yetten, neredeyse havalimanlarına gelmek 
suretiyle Ankara’ya, İstanbul’a ulaşmak 
mümkündür. Biz, insan değil miydik, ni-
çin havayollarıyla seyahat etme imkânımız 
yoktu? George uçuyordu, Helga uçuyordu 
da, Ahmet, Fatma niçin uçamasın? Böyle 
bir dertleri var mıydı acaba geçmiştekile-
rin? Maalesef böyle bir dertleri olmamıştı. 
Ama biz dertliydik, dertli olduğumuz için 
de bunu başardık. 

Düşünün, 15 yıl önce denseydi ki, “Iğdır’a 
havalimanı açılacak, Hakkâri’ye havalima-
nı açılacak, Kars’a havalimanı açılacak, 
Muş’a havalimanı açılacak, Ağrı’ya havali-
manı açılacak” inanır mıydınız? “Mümkün 
değil, yok canım, buraya kim gelir? Batı, 
dururken Güneydoğu’da, Doğu’da bunla-
rın işi ne?” Hep böyle baktılar, böyle de-
ğerlendirdiler. Ama biz, yola çıkarken öyle 
düşünmedik. Biz, “Tek vatan” dedik, ‘Batı-

da ne varsa doğuda da olacak, kuzeyde ne 
varsa güneyde de o olacak’ dedik. “780 bin 
kilometrekarelik vatan toprağımızın tama-
mında bizim vatandaşımız, tek millet anla-
yışıyla bundan istifade edecek” dedik. 

Şu anda bunlar var mı? Var. Hala devam 
ediyor mu? Ediyor. Çünkü biz, bu milleti 
seviyoruz. Biz, bu vatan topraklarını sevi-
yoruz. Ama sevmeyenlerin de olduğunu 
bu arada görüyoruz. İnsan hakları, işken-
ce, özgürlükler, can ve mal emniyeti bakı-
mından kâbus gibi yıllar yaşadığımızı hiç-
bir zaman aklımızdan çıkarmayalım. 

Buraya Gelen Muhtarlarımızın 
Tehdit Aldığını Biliyorum

Bakın, şimdi yeniden ne yaptılar? Tehdide 
başladılar. Bugünkü toplantıyla alakalı ola-
rak bile, ben birçok muhtarımızın tehdit 
edildiğini biliyorum. Gelmek istedikleri 
halde, tehdit edildiklerini biliyorum. Bun-
dan dolayı gelemeyen muhtarlar olduğunu 
da biliyorum. Muhtar kim? Memur mu? 
Muhtar, seçilmiştir. Kim tarafından? Halk 
tarafından. Cumhurbaşkanı nasıl halk ta-
rafından seçiliyorsa, muhtar da aynı şe-
kilde halk tarafından seçildiği için benim 
indimde, benim inandığım demokraside 
seçilmiş atanmışa göre daha üstündür. De-
mokrasiye inananların hepsi bu işi böyle 
yorumlar. Ama demokrasiye inanmayan-
lar, “Hayır, oraya seni ben atadım, ben ne 
dersem onu yapacaksın” diyor. Şimdi sila-
hı doğrultanlar aynı şeyi söylemiyor mu? 
Çünkü bu noktada onların zaten itikadi bir 
derdi de yok. 
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Ret, inkâr ve asimilasyon politikalarının 
tüm ağırlığıyla milletimizin üzerine çöktü-
ğü o kara günleri, bir ibret vesikası olarak 
zihnimizde canlı tutmalıyız. 13 yıl önce biz 
göreve gelirken, Olağanüstü Hal var mıy-
dı? Vardı. Peki, Olağanüstü Hal’i 1 ay içeri-
sinde kaldırmadık mı? Kaldırdık. O zaman 
Güneydoğu ve Doğu’yu dolaşırken, vatan-
daşlarım bize şunu söylüyordu, “Olağanüs-
tü Hal’i kaldırın yeter.” Kaldırdık, peki yetti 
mi kardeşlerim? 

Ondan sonra neleri konuştuk, neleri has-
bihal ettik. “Televizyon” dediler, 24 saat 
yayın başlattık mı? Başlattık. Kendi dili-
mizde propaganda başlattık mı? Başlat-
tık. Üniversitelerde enstitüler kuruldu 
mu? Kuruldu. Bütün bunların yanında, 
bu ülkede Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, 
Abhaza vesaire bu ayrımlar ortadan kal-
dırıldı mı? Kaldırıldı. Altyapı-üstyapı yatı-
rımları yapıldı mı? Yapıldı. Yapılıyor mu? 
Yapılıyor. Bütün bu ayrımlar kalkmasına 
rağmen hala bu ülkede bu fidanlarımızın 
öldürülmesinin, şehit edilmesinin sebebi 
nedir? Her şey yapıldığı halde bunlar ne 
istiyor söyleyeyim: Bunlar ülkemizi bölme-
nin gayreti içindeler. 

Ekonomik yıkımların ardı ardına geldiği, 
güven ve istikrar ortamının yerle yeksan 
olduğu Türkiye günleri hamdolsun bugün 
yok. Ama onlar bunu hazmedemiyorlar. 
İşte biz, böyle bir dönemin ardından mil-
letimizin teveccühüyle ülkeyi yönetme 
sorumluluğunu üstlendik, kolları sıvadık. 
Her alanda, çok köklü reform politikala-
rını hayata geçirmeye başladık. Düşünün 
şu anda Türkiye’nin 81 vilayetinin tama-

mında üniversitelerimiz var mı? Var. Peki, 
daha önce her ilde üniversite var mıydı? 
Daha önce böyle bir şey yoktu. Hele hele 
Güneydoğu’da 13 yıl önce üniversite ya-
pılması gündeme gelse, “Yok canım, üni-
versite buraya nereden gelecek” denilirdi. 
Geldi. Şimdi en ücra köşedeki benim bir 
Kürt kardeşim evladını oradaki üniversi-
teye gönderebiliyor mu? Gönderebiliyor. 
Ama bunlar, o üniversiteleri bile yakma-
nın, yıkmanın gayreti içindeler. Okulla-
rı yakanlar bunlar, hastaneleri yakanlar 
bunlar, camilerimizi yakanlar-yıkanlar 
bunlar. Bunlara karşı ortak bir mücade-
leyi sürdürmek için sizlerle bir aradayız, 
bunu beraber yapacağız. 

Biz, Emri Dağ’dan Değil, Hakk ve 
Halktan Aldık

Bir taraftan ekonomiyi düzlüğe çıkarma 
ve milletimizin refahını yükseltme çabası 
içinde olduk, diğer yandan da demokra-
sinin ve özgürlüklerin alanını genişletme 
mücadelesi verdik. Ama biz emri dağdan 
almadık, biz emri Hakk’tan ve halktan 
aldık, farkımız buydu. Bu süreçte karşı-
laştığımız zorlukları, önümüze çıkartılan 
engelleri, kurulan tuzakları uzun uzun 
anlatmayacağım; sizler hepsine de şahit 
oldunuz, hepsini de gayet iyi biliyorsunuz. 
27 Nisan Bildirisi de, Gezi olayları da, 17-
25 Aralık darbe girişimi de, yaşanan son 
terör olayları da hep aynı amaca yönelik-
tir. Türkiye’nin önünü kesme, büyümesi-
ni, gelişmesini, güçlenmesini engelleme 
çabaları, dışarıdan olduğu kadar maalesef 
içeriden de destek buldu. Bu badirelerin 
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tamamını da milletimizin desteğiyle aştık. 
Bugün önümüzde duran meselelerin çö-
züm adresi de yine milletimizdir, milleti-
mizin iradesidir. 

Değerli arkadaşlar,

Geçtiğimiz 12 yıllık dönemde birliğimizi-
beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendir-
mek için çok samimi gayret sarf ettik. Bu 
uğurda çok ciddi riskler aldık. Demokra-
tik açılım adıyla başlattığımız çalışmaları, 
önce Milli Birlik ve Kardeşlik Projesine, ar-
dından da çözüm sürecine dönüştürdük. 
Bölgenin kalkınması, gelişmesi, refah dü-
zeyinin artması için çok ciddi yatırımlar 
hayata geçirdik. Sadece 79 senede 6 bin 
100 kilometre bölünmüş yol yapılmışken, 
biz 12 yıla 17 bin kilometre bölünmüş 
yol sığdırdık. Niye? İstedik ki, bizim yolu 
olmayan bir şehrimiz kalmasın. Şu anda 
Muş’ta var mı bu? Var. Bitlis’te var mı? 
Var. O dağları deldik mi? Deldik. Kimin 
aklından geçerdi, bu dağlar delineceği? Bu 
dağları delmek suretiyle yaz-kış demeden 
buralardan rahatlıkla geçilebilecek. İşte 
bunlar halledildi. 

Doğu ve Güneydoğu 
Bölgelerimize 260 Milyar Lira 
Yatırım Yaptık

Bakınız, sadece Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu Bölgesi’nde 12 yılda yapılan yatırımla-
rın tutarı ne biliyor musunuz? 260 milyar, 
eski rakamla 260 katrilyon yatırım yaptık. 
Ben, laf değil icraatı söylüyorum, yaptık-

larımızı söylüyorum. Ulaşımdan toplu ko-
nuta kadar her alanda bölgenin çehresini 
değiştirdik, yılların ihmallerini telafi ettik. 
Sadece şu Van’da 17 katrilyon yatırım yap-
tık, yeniden Van inşa ettik. Sadece deprem 
olayında, 1.5- 2 yılda Van’ı yeniden inşa 
ettik. Sadece depremle ilgili yaptığımız ya-
tırım 5 katrilyon. Erciş’e gittiğiniz zaman, 
yeni bir Erciş görürsünüz. Edremit’te, ade-
ta böyle denize nazır -ben Van Gölü’ne göl 
demiyorum- bir kent inşa ettik. Ha, kadir 
kıymet bilen var, bilmeyen var, herhalde 
onlar da sonunda anlarlar. Bu adımları da 
attık. Niye? “At denize, balık bilmezse Ha-
lik bilir” dedik. Böyle yürüdük, yaklaşım 
tarzımız bu. Niye? Yaratılanı Yaratan’dan 
ötürü sevdik. Bu Türk’tür, Kürt’tür, Laz’dır, 
Arap’tır, Roman’dır diye bakmadık. Karşı-
mızdakine insan nazarıyla baktık. Onun 
için de ret, inkâr ve asimilasyon politikala-
rını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik 
adımlar attık. Televizyon yayınlarından, 
isimlere kadar her alanda yasakları orta-
dan kaldıran, özgürlüklerin önünü açan 
düzenlemeler yaptık. 

Açık söylüyorum; bu süreçte devlet de, 
hükümet de huzur ve kardeşlik ikliminin 
tesisi için üzerine düşenleri ziyadesiyle 
yerine getirmiştir. Milletimiz de sabırla, 
metanetle ve umutla bu sürece gerekli 
desteği vermiştir. Ancak örgüt ve onun 
güdümündeki parti, ortaya çıkan bu güzel 
iklimi yalanla, kurnazlıkla, şımarıklıkla 
zehirlemiş, tercihini şiddetten ve baskı-
dan yana kullanmıştır. Dün devletin zul-
münden, şiddetinden, baskısından şikâyet 
edenler, bugün demokrasi ve özgürlük or-
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tamını istismar ederek, aynı yöntemlere 
kendileri tevessül ediyorlar. 

Teröristlerin Taşkınlıkları 
Karşısında Güvenlik Güçlerinin 
Yanında Yer Alın

Bugün bölgede devletin değil, örgütün şid-
deti var, zulmü var, baskısı var. 6-8 Ekim 
olaylarını hatırlayın. Ölen de Kürtlerdi, 
öldüren de Kürtlerdi. Aksini söyleyebilir 
misiniz? Bugün de yaşanan hadiselerde 
hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız, 
hep bölgenin kendi insanları değil mi? 
Kendi insanları. Teröristler, hasta taşıyan 
ambulansa saldırır, mağdur olan bölge in-
sanı... Hasta taşıyan ambulans bu, yakıyor 
ambulansı. Teröristler malzeme taşıyan 
kamyonları yakar, mağdur olan yine bölge 
insanı… O kamyon, o tır, ya bunlar benim 
değil, bölge insanının. 

Teröristler yollara mayın döşer, sokakları 
kazar, ulaşımı engeller, mağdur olan yine 
bölge insanı, orada yaşayanlar... Okul ya-
kılır, sağlık ocağı, hastane taşlanır, itfaiye 
aracı engellenir, kan toplama aracı tahrip 
edilir, kepenkler indirilir, baraj inşası en-
gellenir, trafo havaya uçurulur, bütün do-
ğalgaz hatları patlatılır, zarar gören hep 
bölge insanı… Burada bölgede yaşayan 
vatandaşlarımıza, özellikle de siz muh-
tarlarımıza çok önemli görev düşüyor. Te-
röristlerin bu taşkınlıkları, bu eylemleri 
karşısında; vatandaşlarımız, devletinin, 
güvenlik güçlerinin yanında yer almak 
durumundadır. 

Değerli kardeşlerim,

Bir tercih var, “Ben devletimin yanında-
yım” veya “Terör örgütünün yanındayım”; 
bu tercihi yapacağız. Öleceksek bir kere 
ölelim, ama adam gibi ölelim; mesele bu. 
Bir köyde, bir kasabada, bir ilçede, eğer te-
röristler halkın arasına karışarak rahatça 
hareket edebiliyorsa; burada bölge insa-
nı da üzerine düşeni yapmıyor demektir. 
Bundan önceki muhtarlar toplantısında 
söyledim, malum bir gazete, ismini de ra-
hatlıkla veriyorum, Cumhuriyet Gazete-
si, “Halkı şikâyet etti” diyor. Söylüyorum; 
muhtar kendi mahallesinde, kendi köyün-
de, hangi evde kim oturuyor bunu bilmeye-
cek mi, bilmez mi? Bilecek. Bu terörist mi-
dir, değil midir, bunu bilmez mi? Bilir. Ha 
bunu, oradaki en yakın güvenlik gücüne, 
karakoluna bildirecek. Çünkü muhtarın, 
bu noktadaki atacağı adım devleti güçlü 
kılacaktır. Devletin güçlü olması, oradaki 
halkımızın huzuru için, refahı için mutlak-
tır, bunu yapacağız, buna mecburuz. Aksi 
takdirde terör şehir merkezinde can alıyor, 
buna fırsat veremeyiz. 

Devletin Güvenlik Gücü Silahtır, 
Bırakır mı?

Devlet ve Hükümet sonuna kadar tercihini 
bilesiniz ki, kardeşlikten ve huzurdan yana 
kullanmıştır. Nitekim yeniden çatışmaları 
başlatan devlet değil, 11 Temmuz’da yaptı-
ğı açıklama ile bölücü örgüt olmuştur. Bu 
süreçte siyasetin imkânları ve diliyle hare-
ket etmesi gerekenler ise, maalesef örgü-
tün şiddetten ve kandan yana olan tavrına 
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teslim olmuşlardır. Aksini iddia eden ya-
lan söylemektedir. Bölücü örgütün bom-
bayla, silahla, molotofla, maskeyle, baskıy-
la gerçekleştirdiği eylemleri tevil yoluna 
gidenlerin durumu, başını kuma gömen 
devekuşu gibidir. Oysa gerçekler tüm 
çıplaklığıyla ortadadır. Ama onlar kendi 
yalanlarına ve iftiralarına boğulmuş bir 
şekilde, başka bir âlemde yaşıyorlar, bunu 
da söylemek zorundayım. 

Son seçimde, her ne kadar üzerinde ciddi 
şaibeler olsa, aldıkları oyları demokrasiye 
değil teröre alan açmak için kullananlar, 
bunun hesabını millete de, adalete de ve-
receklerdir. Gelinen noktada örgüte değil, 
devlete silah susturma çağrısı yapanlar da 
apaçık bir gaflet ve hatta hıyanet içindedir. 
Devletin güvenlik gücü silahtır, bırakır mı? 
Silah, onun enstrümanıdır. Niçin enstrü-
man bu? Halkının güvenliği için, halkının 
huzuru için bunu yapacak. Terörist silahı 
bırakacak. Sadece bırakmayacak, betona 
gömecek ve bu da tespit edilecek. Şimdi 
çıkmış, bunlar uyanık ya, ne diyor? “Silah-
lar sussun.” Sakın ha, bu oyuna gelmeyin; 
ne demek “Silah sussun?” Silahı bırakıp 
betonla gömeceksin. Bak dünyada terör 
örgütlerine, bu böyle yaptırıldı. Silahı be-
tona gömdüler, gömüldü, üzeri betonlandı 
ve bu da tespit edildi. Ya teslim ol, yada bu 
ülkeyi terk et… Çünkü bunlar bu ülkeye 
yakışmıyor. 

Devlet, ülkenin ve milletin güvenliği için, 
her türlü silaha sahip olma ve gerektiğinde 
onu kullanma hakkına sahip olan yegâne 
yapıdır. Tabii bu yönde ifadeler kullanan-
ların asıl niyetleri başkadır. Kan döken, 

can alan silahları kullanan teröristlere sırt-
larını dayadıklarını söyleyenler ve onları 
destekleyenler, bu duruşlarıyla ekmeğini 
yedikleri, suyunu içtikleri bu vatanın sırtı-
na hançer saplamanın peşindeler. 

Bu ihanete destek olan sözde aydın güru-
hu, köşe yazarları, yaşanan her ölümün, 
dökülen her gözyaşının sorumluluğuna or-
taktır, bunlar ihanet içindedir. Ekmeğinin 
peşinde veya görevinin başında olan insan-
ları hunharca öldüren teröristlere tek çift 
söz söylemeyip, bu teröristleri etkisiz hale 
getiren güvenlik güçlerine saldıranların 
yeri alçaklık çukurunun en dibidir. Vatan 
ve millet aidiyeti olmayan bu köksüz, ah-
laksız, vicdansız güruh, sanmasın ki, yap-
tıkları yanlarına kar kalacak. Milletimiz, 
masum insanların ölümünü dahi, kendi 
sapkın ideolojileri için kullanmaktan geri 
durmayan bu “belhüm adal” güruhuna 
hak ettiği dersi mutlaka verecektir. 

Sizin Kaleminizden Akan 
Mürekkep Kandır

Devletin ve hükümetin, ne bölücü örgüte, 
ne onun güdümündeki partiye, ne de sözde 
aydın güruhuna karşı herhangi bir yüküm-
lülüğü, herhangi bir borcu da yoktur. Bunu 
o köşe yazarlarına söylüyorum ha, o aydın 
geçinenlere söylüyorum, önünde birçok 
kariyeri olanlara da söylüyorum; sizin ka-
lemlerinizden akan mürekkep kandır. Be-
nim için önemli olan, şehidimin o ulaştığı 
makamdır. En başından beri çözüm süreci 
muhatabı bizatihi milletin kendisiydi. Biz, 
sözümüzü millete söyledik. Yaptıklarımızı 
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da milletimiz için, onun aydınlık geleceği 
için yaptık. Bugün de tek sorumluluğu-
muz, yine milletimize karşıdır. 

Ama şimdi ne diyorum? Bütün bu olaylar-
dan sonra, çözüm süreci artık buzdolabın-
dadır. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesiyle 
biz yolumuza şu anda devam ediyoruz. Bu 
mesele, kesinlikle bir al-ver meselesi, bir 
taviz meselesi değildir, bu bir demokrasi 
meselesidir. Hak ve özgürlük meselesidir, 
hatta Hakk ve batıl meselesidir, kalkınma 
meselesidir. 

Böylesine ulvi temeller üzerinde yürüyen 
bir süreci, yeniden güvenlik ve asayiş so-
runu haline dönüştüren terör örgütü ol-
muştur. Buna karşı çıkmayan siyasetçiler 
de, kendi varoluş gerekçelerini ortadan 
kaldıran bir duruma düşmüşlerdir. Siya-
setin yolu demokrasiye ve kalkınmaya; 
terörün yolu ise kana, ölüme, acıya çıkar. 
Türkiye’nin önündeki bu meselenin birlik, 
beraberlik, kardeşlik, ortak gelecek ve or-
tak hedefler etrafında bütünleşme yoluyla 
çözüleceğine olan inancımı huzurlarınız-
da bir kez daha ifade etmek istiyorum. 

Terörde ısrar edenler, hak ettikleri kar-
şılığı görmektedirler ve görmeye devam 
edecekler. Anadolu coğrafyasında bin yıl-
dır devam eden bu kutlu mücadele, öyle 
görülüyor ki ilanihaye sürecektir. Söylüyo-
rum, Kabil ile Habil arasında, katil kimdi? 
Kabil’di, kardeşi Habil’i ne yaptı? Öldürdü. 
Mücadele orada başladı. Öyle sürdü geldi 
ki, Sevgili Peygamberimize kutsal kitabı-
mız Kur’an-ı Kerim indi ve orada, “Allah 

yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, 
onlar diridirler, ama siz bilemezsiniz” hük-
mü geldi. Bu ne demektir? Demek ki, bu 
mücadele kıyamete dek sürecek bir müca-
dele. Ama biz, onlara hiçbir zaman ölü de-
meyeceğiz. Onlar diridir, onlar peygamber-
likten sonra en yüce makam olan şehitlik 
makamındadır. Bu mücadelede kanlarıyla 
bu toprakların bir kez daha vatan olarak 
milletimize tescilini yapan tüm şehitleri-
mize Allah’tan rahmet diliyorum. Onların 
fedakârlıklarını, milletimiz hiçbir zaman 
unutmamıştır, unutmayacaktır. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, işte böyle bir ortamda hükümet 
kurma çalışmalarına sahne oluyor. Yapılan 
görüşmelerden sonuç alınamadığı için, 
maalesef Türkiye henüz yeni hükümetine 
kavuşamadı. Bu durumda çözümü, her 
zaman olduğu gibi, yine millet iradesinde 
aramak durumundayız. Anayasada belir-
tilen sınırlar çerçevesinde, bu süreci yü-
rütüyorum, yürütmeye devam edeceğim. 
Ancak burada bir hususun altını özellikle 
çizmek istiyorum, Türkiye’nin önünde hü-
kümet kurma sorunu var. Bununla birlikte 
ciddi bir terör sorunu var. Suriye sınırımız-
da yaşanan çok ciddi hadiseler var, aynı şe-
kilde ekonomide atılması gereken adımlar 
var. Diğer alanlarda alınması gereken ka-
rarlar, yapılması gereken işler var. 

Bugün üzerinde konuşmamız, tartışma-
mız, çözüm yolları aramamız gereken ön-
celikli meseleler bunlar. Ama ülkemizde 
bir kesim, tüm bunları bırakarak, şahsımı 
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tartışıyor. Peki, şahsımla ilgili sorunları 
nedir diye baktığımızda, maalesef çocukça 
tespitler, çocukça tenkitler, çocukça kap-
risler dışında bir şey göremiyoruz. Ne der-
seniz deyin. Bunlara bir şey sormak lazım: 
Sizin bu ülkede dikili bir ağacınız var mı? 
Siz bu ülkede hangi eseri yaptınız, şunu 
söyleyin? Yok. Ya bu ülkede 3,5 yıl iktidar 
ortağı oldunuz, ne yaptınız? Hiçbir şey 
yapamadan çekip gittiniz, siz kaçtınız, yö-
netemediniz. Şimdi bakıyoruz, hükümeti 
kurma görevini verdiğim Sayın Başbakan 
kendilerini ziyaret etti, dolaştı, bir netice 
çıkmadı. Bunun üzerine Sayın Başbakan, 
hükümet kurma görevini iade etti. 

“Bilal’i Ver, İktidarı Al” Anlayışı 
Çok Çirkindir 

Kendi kifayetsizliklerinin, kendi başarısız-
lıklarının, kendi hayal kırıklıklarının fatu-
rasını şahsıma ve bulunduğum makama 
keserek, sorumluluklarını unutturmaya 
çalışanlar beyhude uğraşıyorlar. Biz en ba-
şından beri siyasette 81 vilayetin tamamı-
nı, 780 bin kilometrekare vatan toprağının 
her santimini kucaklayan, bunun için pro-
je üreten, hizmet üreten, çözüm üreten bir 
anlayışı savunduk, savunmaya da devam 
ediyoruz. 

Bugün de Türkiye’nin önündeki sorunları 
aşabilmesi için böyle bir yaklaşıma ihtiyaç 
olduğuna inanıyorum. Bir başka ifadeyle, 
proje üreteceksiniz, hizmet üreteceksiniz, 
çözüm üreteceksiniz, yani siyaset yapacak-
sınız. Siyaset, işi gücü bırakıp Recep Tay-
yip Erdoğan’ın şahsıyla, ailesiyle uğraşmak 

değildir. Kalkıp benim evladıma ismiyle, 
“Bilal’i ver, iktidarı al” demek değildir. Bu 
ne çirkin yaklaşımdır, sen ne biçim siya-
setçisin? Eğer benim oğlumun yaptığı bir 
yanlış varsa, yaptığı bir yolsuzluk varsa, ha 
bunun hesabını soracak olan yargıdır, sen 
kimsin? Sen, benim evladımla ilgili iktidar 
bağlantısını nasıl kurarsın? Nasıl böyle bir 
hakareti, böyle bir saygısızlığı yaparsın. 

Ama evladı olmayanların, böyle bir saygı-
sızlığı yapmasından daha başka bir şey de 
olmaz. Çünkü bunlar, aile nedir bilmez, ev-
lat nedir bilmez. Dolayısıyla hak, hakikat 
bilmez. Sadece maalesef böyle kurusıkı 
hakaretlerle, bu işi bir yere vardırmak is-
terler. Nedir o? Mussolini, Hitler benzet-
meleri… Aynaya bak, önce kendinin nere-
de olduğunu görürsün. Biz, ilhamımızı ne 
Mussolini’den aldık, ne Hitler’den aldık; 
biz ilhamımızı, Hakk’tan ve halktan aldık, 
böyle yürüdük, bunu bir defa bileceksin.

Hükümet kurma çalışmaları eğer halkı-
mın kabullenmekte fevkalade zorlanacağı 
bir yola gidiyorsa, bunun vebalinin kimde 
olduğunu halkım çok iyi görüyor. Bugüne 
kadar şahsımla uğraşanların, terör mese-
lesinin çözümü için aklı başında bir teklif 
getirdiğini duyan var mı? Peki, sen siya-
setçi olarak sorumluluğun yok mu? Niye 
kalkıp da vücudunu bu taşın altına koymu-
yorsun? Bu sorumluluğu yüklenme nokta-
sında neden adımını atmıyorsun? 

Bunların böyle bir meselesi yok, böyle bir 
derdi yok. Bunların ekonomide, dış politi-
kada, sosyal güvenlikte, sağlıkta, eğitimde, 
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adalette ortaya proje koyduğunu duydu-
nuz mu? Ufukları Beştepe ile uğraşmanın 
ötesine geçemeyenlerin, milletimize derdi-
ne derman olma ümidi verebilmesi müm-
kün değildir. Zaten Beştepe’nin adresini 
bilmeyenlerle de, bizim vakit geçirecek bir 
zamanımız yok. 

Esasen, bunların derdinin şahsım değil, 
kendilerine itibar etmeyen milletin kendi-
si olduğunu da çok iyi biliyorum. Şahsımın 
üzerinden milleti taciz eden, daha da ileri 
gidip millete hakaret eden bu anlayış hep 
kaybetmeye mahkûmdur. Çünkü bunlar 
çalışmadan, emek vermeden, proje üret-
meden, terlemeden, ülkenin ve milletin 
geleceğin kendi ellerine teslim edilmesini 
istiyorlar. Milletimiz böyle durumlar için 
“3 kuruşa 5 köfte yok” diyor. Önce hak ede-
ceksiniz, sonra talep edeceksiniz. Bu millet, 
“Seni kurtarmaya geliyorum” deyip, sırtına 
yeni yükler bindirerek kaçıp gidenleri çok 
gördü. Maksat hizmet olmayınca, hezimet 
kaçınılmazdır. Hezimetlerin sebebi olarak 
şahsımı görenlere, dönüp kendilerini bir 
sorgulamalarını tavsiye ediyorum. 

Bunlar son olarak, benim Türkiye’de yö-
netim sisteminin değiştiği yönündeki 
ifademi dillerine doladılar. Biliyorsunuz, 
Meclis’te kabul edilen ve 16 Haziran 2007 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan, 21 
Ekim 2007 tarihindeki halk oylamasında 
da yüzde 69’luk bir destek bulan Anaya-
sa değişikliği gereğince, artık ülkemizde 
Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. 
Bu değişikliğin ilk uygulaması 10 Ağustos 
2014 tarihinde gerçekleşti. Burada darbey-

le değil, Meclis kararıyla ve millet iradesiy-
le başlatılan köklü bir değişim söz konusu-
dur; bu ifade edilmiştir. Türkiye, tarihinde 
ilk defa Meclis ve millet iradesiyle kendi-
sine yeni bir yönetim modeli oluşturuyor. 
Anayasa literatürü ortadadır. Herkes açık-
ça bilir. Bu bir sistem değişikliğidir. Bakın 
Anayasa’dan bahsediyorum. 

Bu açık gerçeği dahi idrak etmekte zorla-
nanların, ülkenin diğer meselelerine çö-
züm bulabilecekleri konusunda çok cid-
di tereddütlerim olduğunu ifade etmek 
durumundayım. Siyaseti ilkokul müsa-
meresi düzeyinde yürütenlerin, bu ülke-
nin hiçbir meselesini kavrayabilmesi de, 
bunlara çözüm getirebilmesi de mümkün 
değildir. Ülkem ve milletimin adına, bu 
durumdan fevkalade üzüntü duyduğu-
mu belirtmek istiyorum. Halep orada ise 
arşın burada, işte tekrar bir seçime doğru 
hızla gidiyoruz. Gereksiz polemiklere yol 
açmamak için cevap vermekten imtina 
ettiğim zırvalarını tekrarlamaktan başka 
bir iş bilmeyenler, dertlerini seçimde mil-
lete anlatacaklardır. 

Gerçi bunlar hep sandıktan kaçmanın ça-
bası içinde olmuşlar, ancak mecbur kaldık-
larında seçim meydanlarına çıkmışlardır. 
İşte 7 Haziran seçimleri bitti. Tablo böyle 
olunca, kürsüye çıktılar ne dediler? “Hod-
ri meydan erken seçim” dediler. Şimdi is-
temiyor. Öbürü çıktı, “şununla yapmam” 
dedi. Öbürü çıktı? “Beştepe’ye gitmem” 
dedi.  Şimdi baktık, “Beştepe’ye gidebilir” 
demeye başladılar. Bu ne menem iştir? 
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Şartları Sağladınızda, Cumhurbaşkanı 
Sizi Kapıdan mı Kovdu?

Değerli kardeşlerim;

Hani derler ya; çocuk “Baba bir hırsız ya-
kaladım” demiş. “Oğlum getir” demiş baba. 
Çocuk “Gelmiyor baba” demiş. “Bırak git-
sin” demiş baba. Çocuk “Gitmiyor baba” de-
miş. Bunların durumu da tam böyle… Hü-
kümet kurun, kurmuyoruz. Seçime gidin, 
gitmiyoruz. Peki, öyleyse ne istiyorsunuz? 
İnanın bana onu da bilmiyorlar. Sonra da 
çıkıp “Cumhurbaşkanı, hükümet kurulma-
sını engelliyor” diyorlar. Hükümetin ku-
rulma şartları belli; siz bu şartları sağlayıp 
geldiniz de Cumhurbaşkanı sizi kapıdan 
mı kovdu? Hükümet kurmak için anlaştı-
nız, el sıkıştınız da Cumhurbaşkanı elinize 
mi vurdu? 

Şu ana kadar Anayasa’da belirtilen süreçle-
ri işletme dışında bu konuya hiçbir müda-
halem olmamıştır. Elbette görüşümü soran 
olduğunda fikrimi söyledim, söylemeye 
devam edeceğim. Bunun için de birilerin-
den izin alacak halim yok, bana izni millet 
verdi, milletin verdiği izni kullanacağım. 
Bu benim bir vatandaş, bir birey olarak en 
tabii hakkım. Bunun ötesindeki iddiaların 
akılla, izanla bağdaşır tarafı yoktur. Seçim 
sandığı, aynı zamanda millete hesap ver-
me yeridir. Sandıkta sadece yapılan işlerin 
değil, yapılmaktan kaçınılan işlerin de he-
sabının verileceği unutulmamalıdır. Ben, 
her zaman ve her konuda olduğu gibi bu 
meselede de milletimin sağduyusuna, irfa-
nına, izanına, takdirine güveniyorum. 

Bir kez daha Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ni, milletin evini teşrifiniz için 
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Mahallerinizdeki, köylerinizdeki her bir 
kardeşime selamlarımı, saygılarımı, mu-
habbetlerimi iletmenizi özellikle rica edi-
yorum. Şimdilik sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, Allah yar ve yardımcımız olsun 
diyorum.
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Çok değerli muhtarlarımız, değerli kardeş-
lerim, sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, 
milletin evine hoşgeldiniz.

Muhtarlarımızla Ocak ayından beri sür-
dürdüğümüz toplantıların bugün 10’un-
cusunu gerçekleştiriyoruz. Bu toplantı-
lar vesilesiyle, ülkemizin her köşesinden 
muhtarlarımızla hasbihal etme imkânı 

bulduk. Bugün de Afyonkarahisar, Aksa-
ray, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kırıkkale, 
Konya, Kırşehir, Niğde ve Yozgat’tan gelen 
siz kıymetli muhtarlarımızla bir aradayız. 
Hedefimiz, ülkemizdeki muhtarların ta-
mamıyla bu şekilde bir araya gelerek, has-
ret gidermek ve soframızı paylaşmaktır.

Değerli kardeşlerim,

Seçimlerin Yenilenmesi 
Yönündeki Kararım Anayasaldır

10. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 26 Ağustos 2015 
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Ülkemiz çok güzel, ama bir o kadar da zor 
bir coğrafyaya sahip. Coğrafyamızın zor-
lukları, kimi zaman felakete dönüşebili-
yor. Artvin’de geçtiğimiz Pazartesi günü 
yaşanan sel felaketi bunun bir örneğidir. 
Özellikle Hopa ilçemizi etkileyen bu fela-
kette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 
Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum, 
tüm ailelerine sabırlar diliyorum. Aynı 
şeklide Rize Güneysu’daki felakette bir can 
kaybı olmadı, orada da bu felaketten zarar 
gören tüm ailelere de geçmiş olsun dilekle-
rimi iletiyorum. 

Çok kısa sürede yağan çok büyük miktar-
daki yağmurun yol açtığı bu felaket, can 
kaybıyla birlikte ciddi zarara da yol açtı. 
Selden etkilenen vatandaşlarımıza, bura-
dan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyorum. Devletimiz, ilgili tüm birimle-
riyle vatandaşlarımızın yanındadır, gere-
ken her şey yapılmaktadır. Rabbime, mille-
timizi sel ve deprem gibi afetlerle imtihan 
etmemesi niyazında bulunuyorum, bunun 
için dua ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, tarihinin en kritik dönemlerin-
den birini yaşıyor. Bir yanda güney sınır-
larımız boyunca devam eden istikrarsızlık 
ve çatışma ortamı tüm ağırlığıyla etkisini 
hissettirmeyi sürdürüyor. Bu gelişmele-
rin de tetiklemesiyle, yeniden alevlenen 
bölücü terör örgütünün eylemlerine karşı 
güvenlik güçlerimiz etkili bir mücadele 
yürütüyor. Öte yandan, 7 Haziran seçim-
lerinin ardından başlayan yeni hükümet 
kurma çalışmalarının başarısızlıkla sonuç-

lanması üzerine, Anayasa’nın verdiği yet-
kiye dayanarak, seçimlerin yenilenmesi 
kararını almak zorunda kaldım. Bu Anaya-
sal bir yetkidir, Anayasal bir mecburiyettir. 
Bütün yollar denenmiştir, yetkiyi vermiş 
olduğum Sayın Başbakan, bütün siyasi 
partileri dolaşmıştır, kendileriyle gerekli 
görüşmeleri yapmıştır. Tabii bunların ya-
nında, sürekli büyüyen ve yeni boyutlar 
kazanan küresel ekonomik krizin yansı-
malarını ülkemizde de hissediyoruz.

Bugün sizlerle birlikte tüm bu meseleleri 
değerlendirmek, düşüncelerimi sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Ülkenin ve milletin 
meselelerini muhtarlarımızla paylaşma-
mızı bir istihza, bir alay konusunu haline 
getirmek isteyenler, biliyorum yine rahat-
sız olacaklar. Ama varsın olsunlar. Biz, bu 
yola milletimizle birlikte çıktık, bugünlere 
milletimizle birlikte geldik, inşallah bun-
dan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz.

Muhtarlarımız atanmış birer memur değil-
dir, muhtarlarımız milletin iradesiyle seçil-
miş olan kişilerdir, seçilmişler atanmışla-
rın fevkindedir. Doğrudan milletin oyuyla 
seçilen Cumhurbaşkanı da, bu piramidin 
en tepesinde yer alıyor. Bizim aramızdaki 
muhabbet ve işbirliği, ülkenin huzuru, ge-
lişmesi, kalkınması bakımından fevkalade 
önemlidir. Muhtarlarımızla aramızdaki 
güçlü bağı anlayamayanlar, aslında millet-
le aramızdaki ilişkiden rahatsızlar.

Bana mahallesinde yaşayanların selamını 
getiren, benim selamımı onlara götüren 
muhtarlarımızı aşağılayan, istiskal ettik-
lerini sananlar, aslında kendilerini küçük 
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duruma düşürdüklerinin farkında değil-
ler. Sırtlarını, vesayet odaklarına, terör 
örgütlerine, paralel yapılara dayananlar, 
aramızdaki sevgiyi, saygıyı, gönül bağını 
bugüne kadar anlayamadılar, anlayamaya-
caklar. Onlar ne derse desin, biz, ülkemizin 
ve milletimizin tüm meselelerini muhtar-
larımızla, esnafımızla, işçilerimizle, işve-
renlerimizle, öğrencilerimizle; velhasıl 
milletimizle istişare etmeye devam edece-
ğiz. Çünkü bizim en büyük güç kaynağımız 
ve yegâne güvencemiz millettir, sizlersiniz.

Değerli kardeşlerim,

Milletimizin desteği sürdükçe, Allah da 
ömür verdikçe ülkemize hizmet etmeye 
devam edeceğiz. Rabbim bizleri hak ve ha-
kikat yolundan ayırmasın.

Değerli kardeşlerim,

Bilindiği gibi, 7 Haziran seçimleri, hiçbir 
partinin tek başına iktidarına imkân tanı-
mayan bir milletvekili dağılımıyla netice-
lendi. Cumhurbaşkanı olarak, en başından 
itibaren, Türkiye’nin bir an önce yeni hü-
kümetine kavuşması konusundaki samimi 
temennilerimi sürekli ifade ettim. Bunun 
için, tüm siyasi partileri sorumlu davran-
maya, egolarını bir kenara koymaya, yeni 
dönemin şartlarına uygun hareket etmeye 
davet ettim. Anayasada belirtilen süreci 
harfiyen işleterek, bu konuda kolaylaştırı-
cı ve teşvik edici bir tutum içinde oldum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin topla-
narak milletvekillerinin yemin etmesinin, 
Meclis Başkanının ve Başkanlık Divanının 

seçilmesinin ardından hükümet kurma 
sürecini başlattım. 9 Temmuz’da, en çok 
oyu alan partinin Genel Başkanı olan, Baş-
bakan Ahmet Davutoğlu’nu hükümeti kur-
makla görevlendirdim. Bu arada, Meclis’te 
temsil edilen siyasi partilerin de koalisyon 
hükümetiyle ilgili tavırları yavaş yavaş bel-
li olmaya başladı. Seçimde en çok oyu alan 
partiyi peşinen dışlayan, diğer ihtimalleri 
de ortadan kaldıran açıklamalar, ülkede 
koalisyon hükümeti kurulabilme imkânını 
büyük ölçüde sınırladı, zorlaştırdı.

Cumhurbaşkanlığı’nın 
Adresini Bilmeyenlere Hangi 
Görevlendirmeyi Yapacaktım?

Buna rağmen, Sayın Başbakan, tüm siyasi 
partileri ziyaret ederek, koalisyon hükü-
metiyle ilgili görüşlerini aldı. Ana muhale-
fet partisiyle yürütülen görüşmelerin an-
laşmayla sonuçlanmadığını da hep birlikte 
takip ettik. Sayın Başbakan, son bir gayret-
le MHP’yle de görüştü, ancak buradan da 
hükümet kurulabilmesine imkân verecek 
bir sonuç çıkmadı. Siyasi partilerin açıkla-
maları, genel başkanların beyanları, artık 
farklı koalisyon hükümeti kurabilme ihti-
mallerini ortadan kaldığı için, yeni bir gö-
revlendirmeye de ihtiyaç duymadım. 

Zira, Beştepe’nin, Cumhurbaşkanlığı ma-
kamının adresini bilmeyenlere, ben hangi 
görevlendirmeyi yapacaktım? Bu makama 
her türlü hakareti yapanlar, hatta şahsıma 
küfür hariç her türlü hakareti yapanlar, on-
lara hangi görevi verecektik? Kaldı ki, bir 
koalisyon hükümetine yanaşmayanlara, 
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“Bırakın hadi bir erken seçim için beraber 
bir koalisyon oluşturalım, beraberce ona 
gidelim” davetine “hayır” diyenlere, neyin 
görevini verecektik? Bizim kaybedecek za-
manımız yok.

Anayasada belirtilen 45 günlük sürenin 
bittiği geçtiğimiz Pazar gününden itibaren 
seçimlerin yenilenmesi sürecini başlattım. 
Pazartesi günü Sayın Meclis Başkanını 
davet ettim, Anayasa gereği, seçim hükü-
metiyle ilgili görüşmemi yaptım. Dün de, 
Meclis’te en çok milletvekiline sahip par-
tinin Genel Başkanı olan Sayın Başbakanı 
davet edip, kendisine seçim hükümetini 
kurma görevini verdim. Yine dün, Yüksek 
Seçim Kurulu, tekrar seçimin, yani erken 
seçimin tarihini 1 Kasım 2015 olarak açık-
ladı. Önümüzdeki günlerde Sayın Başba-
kan, yeni Bakanlar Kurulu listesini ona-
yımıza sunacak ve böylece süreç devam 
edecek.

1 Kasım 2015 erken seçimin, şimdiden 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesi-
le olmasını temenni ediyorum. Şahsıma 
“Milletimizin iradesini tanımayan” yakış-
tırmaları yapanlar var. Bana o yakıştır-
mayı yapanlar, önce aynaya baksınlar. Bir 
defa ben, bu makama milletin iradesiyle 
geldim. Milletin iradesiyle geldiğim hal-
de, ana muhalefetin başındaki ne diyor? 
“Milletin iradesini bırakın, Parlamento’da 
cumhurbaşkanını seçelim.” Yeni önerileri 
bu; tekrar eskiye dönüş gibi bir dertleri 
var. Biliyorlar ki, millete gidildiği zaman, 
milletin iradesi hiçbir zaman onlara tevec-
cüh etmeyecektir. 

1 Kasım’da “İstikrar” Oylanacak

Cumhurbaşkanlığı makamının görev alanı 
bellidir. Neyse bu görev alanı, o görev alanı 
içerisinde hareket ederim. Başbakanın da 
görev alanı bellidir, o da görev alanı içe-
risinde hareket etmektedir, hareket eder. 
Bu süreçle ilgili şahsıma yöneltilen eleş-
tirilerin hiçbiri de doğruyu yansıtmıyor. 
Ülkenin sorunlarının çözümü için, mil-
letin önüne doğru ve ikna edici çözümler 
koyamayanlar, yani gerçek manada siyaset 
yapamayanlar, şahsımı hedef alarak so-
rumluluktan kaçmaya çalışıyorlar. Varsa, 
yoksa Erdoğan aşağı, Erdoğan yukarı… 
Yahu seçime ben girmeyeceğim ki. Bu se-
çime ben girmeyeceğim, siyasi partiler gi-
recek. Benimle alıp veremediğiniz nedir? 
Seçimde zaten milli irade tecelli edecek. 
İnşallah bunlara fırsat vermeyecek bir ne-
tice çıkmak suretiyle bu ülke istikrarına 
yeniden kavuşur.

13 yıl boyunca bu ülkede istikrar oldu de-
ğil mi? Koalisyon filan olmadı, bir istikrar 
dönemiydi. Eğitimde ne gibi yatırımlar 
yaptık, sağlıkta ne gibi yatırımlar yaptık, 
ulaşımda ne gibi yatırımlar yaptık, adalet-
te, emniyette, tarımda ne gibi yatırımlar 
yaptık; bütün bunlar ortada. Bütün bun-
lar ortada olmasının yanında, Türkiye’nin 
güçlenmesini hazmedemeyen iç ve dış 
odaklar çıktı. Hala var mı bunlar? Var. 
Türkiye’ye bu ayrımcılığı sokmanın gay-
reti içerisinde olanlar var ve bunun için 
de çok ciddi çalışıyorlar. İşte buna fırsat 
vermemek için tekrar inanıyorum ki, önü-
müzdeki 1 Kasım’da istikrar oylanacak.
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Değerli kardeşlerim,

Türk Dil Kurumu sözlüğünde siyaset, “Dev-
let işlerini düzenleme ve yürütme sanatıy-
la ilgili özel görüş veya anlayış” şeklinde ta-
nımlanıyor. Bir başka tanımıyla da siyaset, 
aslında insanları yönetme sanatıdır. Evet, 
ben Cumhurbaşkanı olarak böyle davra-
nıyorum, sizler mahallenizin, köyünüzün 
muhtarı olarak bu şekilde hareket ediyor-
sunuz. Devletin ve milletin meseleleri ko-
nusunda en küçük bir fikri, en küçük bir 
emeği, en küçük bir hazırlığı olmayanlar, 
parti içi mücadeleyi siyaset yapmak sanı-
yorlar. Siyasette, evet, sözün ve söylemin 
önemi büyüktür. Ama burada asıl önemli 
olan ne söylediğinizdir, nasıl söylediğiniz-
dir, kime söylediğinizdir. Ülkenin ve mil-
letin hayrına hiçbir söz söylemiyorsanız, 
ağzınızdan hareketten, küfürden başka bir 
şey çıkmıyorsa ve millete değil, sizi yönlen-
diren odaklara konuşuyorsanız, o sözün 
bir kıymeti yoktur.

Bazı siyasi parti genel başkanları, bir yer-
lerden aldıkları emri hemen uyguluyorlar. 
Ben, seçimlerden sonra yaptığım ilk ko-
nuşmada, egoların bir kenara bırakılarak, 
süratle bir hükümet kurulması gereğini 
açıkça ifade etmiştim. Ama o zaman birile-
ri de ne demişti? “Hodri meydan, erken se-
çim” demişti. O gün erken seçim diyenler, 
şimdi ne diyor? “Erken seçim olmaz” diyor.

Değerli kardeşlerim,

Hem her türlü koalisyon hükümeti kuru-
luşunun önünü kapatacaksınız, hem de 

Cumhurbaşkanını hükümet kurulmasını 
engellemekle suçlayacaksınız; bu akıl kârı 
bir iş değildir. Bu ülkede milletin iradesine 
saygı konusunda, kardeşinizden daha ile-
ride kimse yoktur, bunu biliniz.

Hükümet Kuruldu da Ben mi 
Buna Engel Oldum?

Değerli kardeşlerim,

Aksini iddia edenler dönüp kendilerine, 
kendi geçmişlerine, kendi partilerine, ora-
lara nasıl geldiklerine baksınlar. Seçimle-
rin yenilenmesinin faturasını şahsıma çı-
kartanlar, kendi kabahatlerini gizlemenin 
peşindedirler. Bir kez daha söylüyorum; 
Meclis’te güvenoyu alacak çoğunluğa sa-
hip bir hükümet kurulmuştu da, ben mi 
buna engel oldum? Zaten böyle bir yet-
kim, böyle bir imkânım da yok. Ama mil-
letin desteğini alarak kavuşamadıkları 
imkânları, şark kurnazlığıyla elde etmeye 
çalışanlara da, kusura bakmasınlar, geçit 
vermedim, vermem. Her şeyden önce bu 
benim milletime karşı sorumluluğumun 
gereğidir.

Bunların sadece milletin iradesine değil, 
Anayasa da saygıları yok. Hadi koalisyon 
şartlarında anlaşamadınız, hükümet ku-
ramadınız; peki seçim hükümetinde yer 
almaktan niçin kaçıyorsunuz? Buyurun, 
işte Sayın Başbakan, “Hadi gelin beraber 
seçim hükümetini kuralım” dedi. Ondan 
niye kaçıyorsunuz? Yapmaya çalıştığınız 
kurnazlığın milletimiz farkında değil mi 
sanıyorsunuz? Sesleniyorum: Hadi buyu-
run işte bir erken seçim var. Ana muhale-
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fet de, bir diğeri de, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı bakan sayıları belirledi, 
haydi seçim hükümetine girin. Niye katıl-
mıyorsunuz? 1 Kasım’a kadar gelin bunu 
beraber yürütün; niye yürütmüyorsunuz?

Dert başka, bunların derdi bu ülkeye hiz-
met değil, bunların derdi bu ülkede terörle 
mücadele değil. Bunlar, 1 Kasım seçimle-
rinden kârlı çıkmanın hesaplarını yapıyor-
lar. Onun için siyasi tuzaklar kuruyorlar. 
Hiçbir zaman bunların,”Biz bir yük alalım, 
bir risk alalım. Bu riski aldıktan sonra da 
bu ülkeye hizmet edelim” diye bir amaçları 
olmadı. Zaten geçmişlerine de baktığınız 
zaman, bunların dikili ağaçlarının olmadı-
ğını görürsünüz. 

Kardeşlerim,

2002’de göreve geldik. 3,5 yıl bu ülkeyi 
yönetenler vardı, kimler olduğunu biliyor-
sunuz onların. 3,5 yıl ülkeyi yönetenler bir 
anda bırakıp kaçtılar? Niye erken seçime 
gittiler? Neden? Yönetemediler. Şimdi ba-
kıyorsunuz, yine aynı havada dolaşılıyor. 

Her zaman bir şey söylüyorum, bu mille-
te hizmetin bir bedeli var. Ne diyoruz biz? 
Halka hizmet Hakk’a hizmettir; bu çok 
önemli. Ama bunların böyle bir derdi yok. 
Dün dinliyorum, yatıyor, kalkıyor, “Erdo-
ğan da Erdoğan, Erdoğan da Erdoğan…”  
Başka bir şey duydunuz mu konuşmada? 
Türkiye’yi Cumhurbaşkanlığı’nın değil, 
Meclisin seçime götürmesini sağlayacak 
tüm yolları kapattığınızı milletimiz anla-
mıyor mu sanıyorsunuz? Onun işte mille-
tim, 1 Kasım’da inanıyorum ki, bunun he-
sabını soracaktır.

Muhtarlarımın Şahsında 
Milletimin Ferasetine İnanıyorum

Anayasa gereği kurulması zorunlu olan ve 
nasıl kurulacağı da yine Anayasa’da belirti-
len seçim hükümetinde yer almayarak, or-
taya çıkardığınız tablonun milletimiz idra-
kinde değil mi sanıyorsunuz? Öyleyse siz, 
bu milleti hiç tanımamışsınız demektir. Bu 
millet asla dayatmaya, alavereye, dalavere-
ye gelmez. Bu milletin karşısında dürüst 
olacaksınız, harbi olacaksınız. Parti içi mü-
cadele yöntemlerini tüm ülkeye teşmil et-
meye çalışanlar, bu sinsiliklerinin cevabını 
milletimizden alacaklardır. Delikanlıca hü-
kümette yer alıp, ülke ve millet için hazır-
ladığı projeleri hayata geçirme iradesini ve 
cesaretini gösteremeyenlerin, millete söy-
leyecek sözü de yok demektir. Millet irade-
sini tanımamak, asıl budur. Devletin en üst 
makamları olan Cumhurbaşkanlığı’nı, Baş-
bakanlığı istiskal etmeye çalışmak, millet 
iradesini tanımamanın en üst noktasıdır.

Geldiğimiz noktada, artık bu tartışmaların 
hepsi geride kaldı. Anayasamıza göre, Tür-
kiye bir tekrar seçim sürecine girdi, yani 
erken seçim var. 1 Kasım seçimlerinin, 
ülkemizin ve milletimizin sorunlarının 
çözümünü sağlayacak bir sonuca vesile 
olmasını Allah’tan diliyorum. Tüm siyasi 
partilerimize, tüm adaylara seçimlerde ba-
şarılar temenni ediyorum. 

7 Haziran seçim sonuçlarının yol açtığı sı-
kıntıyı, 1 Kasım seçimlerinin çözeceğine 
inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi, 
esas olan milletin iradesidir. Milletimiz, 1 
Kasım’da bir kez daha sözünü söyleyecek 
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ve bu mesele inşallah hal yoluna girecektir. 
Bunu niye söylüyorum? Çünkü Parlamen-
to bu işi çözememiştir. Öyleyse merci ne-
residir? Millettir.  Ama bu noktada, sevgili 
muhtarlarımıza çok iş düşüyor.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’yi yönetme sorumluluğunu üst-
lendiğimiz günden beri, önceliklerimizden 
biri de, ülkede terörü ve bundan dolayı ya-
şanan acıları bitirmek olmuştur. Bunun 
için gerek demokrasi ve özgürlükler, ge-
rekse kalkınma alanında cumhuriyet tari-
hinin en önemli adımlarını attık, en büyük 
reformlarını gerçekleştirdik. Biz, “Analar 
ağlamasın” derken ve bu doğrultuda adım-
lar atarken gerçekten çok samimi olduk. 
Türkiye’nin bu meseleyi ebediyen geride 
bırakması halinde, 2023 projeleri başta ol-
mak üzere, geleceğe ilişkin hedefleri rahat-
ça gerçekleştirebileceğimize inandık. Biz, 
kısa süreli bir projenin peşinde olmadık, 
uzun yılların projelerinin peşinde olduk. 
Bu anlayışla, bölgede yaşayan vatandaşla-
rımızın geçmişte maruz kaldıkları baskıla-
rı ve onların izlerini ortadan kaldırmanın 
çabası içinde olduk.

Ret ve İnkâr Politikalarını Ayaklar 
Altına Aldık

81 vilayetimizin tamamındaki vatandaşla-
rımızla birlikte bölgedeki kardeşlerimizin 
de demokrasiden, hak ve özgürlüklerden, 
hukuk devleti ilkelerinden eşit şekilde fay-
dalanabilmelerinin yollarını açtık. Bunun 
için Anayasada ve kanunlarda gerekli dü-

zenlemeleri gerçekleştirdik, idari olarak 
yapılması gerekenleri yaptık. Aynı şekilde 
eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, sosyal yar-
dımlarda ve diğer tüm alanlarda bölgedeki 
eksikleri giderdik, çok büyük yatırımla-
rı imza attık. Bunların hiçbirini bir lütuf 
veya ihsan olarak değil, milletimizin tama-
mıyla birlikte, bölgede yaşayan insanların 
haklarını teslim etme anlayışıyla hayata 
geçirdik.

Kardeşlerim,

Biz, ret politikalarını ayaklarımızın al-
tına aldık, inkâr politikalarını ayakla-
rımızın altına aldık, asimilasyon politi-
kalarını ayaklarımızın altına aldık. Biz, 
yaratılanı Yaratandan ötürü sevdik, ayır-
madık. Türk’ü Kürt’ten, Laz’ı Çerkez’den, 
Gürcü’yü Abhaza’dan ayırmadık, Roman’ı 
Boşnak’tan ayırmadık, hepsini Allah için 
sevdik. Bu sevgi; makam için olmaz, mevki 
için olmaz, para için olmaz, pul için olmaz.  
Bu ancak bir inancın gereği olarak gerçek-
leşir. İşte biz bunu yaptık. Ama onlar bunu 
anlamadılar, anlamamakta direndiler.

79 senede bu ülkede 6 bin 100 kilometre 
bölünmüş yol yapıldı. Biz, 12 seneye 17 
bin kilometre bölünmüş yol sığdırdık. 

Kardeşlerim,

Okullar yoktu, okullar yaptık. Üniversite 
yoktu buralarda, üniversite inşa ettik. Şim-
di Türkiye’de üniversitesi olmayan ilimiz 
kalmadı. Terör örgütünü arkasına almış 
olan bu siyasi parti, okullarımızı yaktı mı? 
Yaktı. Camilerimizi yaktı mı? Yaktı. Hayır 
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kurumlarımızı yaktı mı? Yaktı. Yakma-
ya devam ediyor mu? Ediyor. Bunların 
Fransa’da, Almanya’da, şurada, burada ca-
milerimizi, evlerimizi kundaklayanlardan 
ne farkı var? Bunlar aynı ya hu, aynı…

Suruç’ta Aynı Oyunu Oynayıp, 
Faturasını Bize Kesmeye 
Çalışıyorlar

Kardeşlerim,

6-7-8 Ekim tarihlerinde, benim Kürt kar-
deşlerimi acımasızca sokağa döken bunlar 
değil miydi? Bunlardı. 50 tane kardeşimiz 
orada öldürüldü mü? Öldürüldü. Ölen-
ler Kürt, öldürenler de Kürt. Hani bunlar 
Kürtlerin temsilcisiydi? Ne alakası var, 
bunların hepsi yalan. Bunlar dürüst değil, 
bunlar samimi değil. Bunlar kandan besle-
niyor, ölümden besleniyorlar. Utanmadan, 
sıkılmadan da, Suruç bombasının faturası-
nı, şahsıma ve Milli İstihbarat Teşkilatı’na 
kesmeye çalışıyor. Bütün oyunların içinde 
siz varsınız, siz. Diyarbakır’da da aynı oyu-
nu oynadılar, Suruç’ta da aynı oyunu oyna-
dılar ve bunların faturasını da utanmadan, 
sıkılmadan bize kesmeye çalıştılar. Biz, bu 
ülkede bir kişinin ölümüne asla evet di-
yemeyiz. Çünkü biz şunu biliyoruz ki; bir 
insanın ölümü, tüm âlemin ölümü gibidir. 

2012 yılı Aralık ayından itibaren, çözüm 
süreci kapsamında, her türlü riski göze 
alarak üzerimize düşenleri yaptık. Önce 
“Demokratik açılım” diye çıktık yola. On-
dan sonra Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi 

uygulamaya başladık, Ardından taçlandı-
ralım istedik, çözüm sürecini devreye sok-
tuk. Ama bunlar, maalesef buna uymadılar. 
Çözüm sürecini tanımayanlar, döküldüler 
sokaklara ve terör estirmeye başladılar. 
Maalesef, acımasızca bu süreci sürdürdü-
ler. Terör örgütü ve yandaşları, yol kesme, 
araç yakma gibi eylemlere başlayarak, ger-
çek niyetlerinin milletin huzuru ve refahı 
olmadığını ortaya koymaya başladılar.

Şu anda ekranları karşısında bizi izleyen 
tüm milletime soruyorum. Allah aşkına şu 
anda bütün bu tırları yakanlar, doğalgaz şe-
bekelerini maalesef bomba ile tahrip eden-
ler, bütün elektrik hatlarını aynı şekilde 
yok edenler, barajlarda şantiyelere girmek 
suretiyle insanları kaçıranlar, oralardaki iş 
makinelerini yakanlar, acaba neye hizmet 
ediyorlar? Onların temsilcisi durumunda 
olan siyasi parti, acaba bu konuda bugüne 
kadar ne yaptı? O barajlardan elde edilen 
nedir? O kurak topraklara su vermektir. O 
barajlardan elde edilen nedir? Elektriktir. 
Niçin? O bölgeleri aydınlatalım diye. 

Onların zaten bayrak noktasında hazımsız-
lıkları var. İşte son seçimde, bazı yerlerde 
böyle sembolik olarak Türk bayrağı dalga-
landırdılar. Ama benim milletim bunları 
artık yutmuyor, gerçeği biliyor, bunların 
derdi başka. Bunların derdi, ülkemizi 
bölme gayreti. Ama buna asla muvaffak 
olamayacaklar. Tüm bunlara rağmen, geç-
mişte binlerce şehide, onbinlerce cana, çok 
büyük maddi-manevi zararlara yol açan bu 
sorunun çözümü ümidini muhafaza etme-
ye çalışıyoruz.
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İç Güvenlik Paketine Karşı 
Çıkanlarını Anlamıyorum

Bununla birlikte, kamu güvenliğinin sağ-
lanmasında, buna yönelik adımları atmak-
tan da biz geri duymadık. Bu yılın Şubat 
ayında CHP, MHP ve HDP’nin tüm dire-
nişlerine, tüm karşı çıkmalarına rağmen, 
Cumhurbaşkanı olarak şahsen benim de 
desteklediğim İç Güvenlik Paketi Meclis’te 
kabul edildi. Bugün terör örgütüyle yete-
rince mücadele edilmediğini söyleyenler 
ile terör örgütünün arkasında duranlar, 
bu İç Güvenlik Paketini çıkarmamak için 
Meclis’te omuz omuza hareket etmediler 
mi? Olumsuz oy vermediler mi? Bir kısmı 
hatta Meclis’i terk etmedi mi? Bunları gör-
memiz, bilmemiz lazım. 

Bu arada örgüte bir kez daha silah bırak-
ma çağrısı yapıldığı halde, bu çağrının da 
gereği yerine getirilmedi. Türkiye, işte böy-
le bir ortamda 7 Haziran seçimlerine gitti. 
Seçim döneminde, bölgedeki illerin pek 
çoğuna bizzat gittim, oralardaki havayı 
yerinde gördüm. Seçimlerin sağlıklı bir or-
tamda yapılmamış olmasına rağmen, yine 
de çıkan sonucun ülkemizin geleceği için 
hayırlı gelişmelere vesile olması ümidini 
devam ettirmeye çalıştım. Fakat, Meclis’te 
80 milletvekiliyle temsil edilme imkânı 
bulan partinin, tercihini demokrasiden de-
ğil, terörden yana kullanması ümitlerimizi 
bir kez daha boşa çıkardı. 

Terör örgütü, 11 Temmuz’da yaptığı açık-
lamayla ateşkesi bitirdiğini ve saldırıya 
geçeceğini ilan ettiğinde, şayet bu parti 

siyasetteki varlığına uygun şekilde açık ve 
net bir duruş sergileyebilseydi, bugün Tür-
kiye belki çok daha farklı bir yerde olabi-
lirdi. Ama şimdi bakıyorsunuz, sıkılmadan 
şunu söyleyebiliyor: “Terörü biz bitiririz.” 
Hadi bitir, sen bitirdin de, sana bitirme di-
yenler mi oldu? “Silahı biz bıraktırabiliriz” 
diyorlar. Bırak, bıraktır; sen bıraktırdın da, 
sana bıraktırma diyenler mi oldu?

Bugüne kadar ülkede huzur ve güven or-
tamının kökleşmesi konusunda üzerlerine 
düşen hiçbir şeyi yapmayanlar, şimdi çıkıp 
olayların sorumluluğunu devlete, Hükü-
mete ve şahsıma yıkmaya çalışıyorlar. Dev-
leti, hükümeti ve şahsımı, ülkeyi çatışma 
iklimine sürüklemekle suçlayanlar; her 
gün güvenlik güçlerimize saldıran, yolları 
kesen, vandallık yapan bölücü örgüte tek 
bir söz dahi söyleyemiyorlar. Daha dün 
çözüm süreci için adımlar atılırken, terör 
örgütüne, “Nasıl silah bırakırsınız, nasıl 
mücadeleden vazgeçersiniz?” diyenler, bu-
gün de devleti, hükümeti ve şahsımı savaş 
çıkarmakla itham ediyorlar.

Evlerinde uyuyan polisi infaz edenler bun-
lar. Eşiyle pazarda alışveriş yapan astsu-
bayımızı katledenler bunlar. Ailesiyle oto-
mobiline binen, yavrusunun da yanında 
olduğu binbaşımıza kurşun yağdıranlar 
bunlar. Kaza var diye çağırdıkları trafik 
polisini pusuya düşüren bunlar. Yollara 
mayın döşeyip güvenlik güçlerine saldı-
ran bunlar. Tekrar ediyorum, kamyonlar, 
iş makinelerini yakanlar bunlar. Bunlar-
da vatan sevgisi diye bir şey yok. O şanti-
yelerde çalışanlar kimler? Oradaki Kürt 
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vatandaşlarımız, onlar çalışıyor. Sokakla-
ra hendek kazıp, kepenkleri kapattırıp va-
tandaşımıza hayatı zindan edenler bunlar. 
Dikkat edin, o hendekler neyle kazılıyor? 
Belediyelerin kepçeleriyle. Bu belediyeler, 
o malum partinin kazanmış olduğu bele-
diyeler. Böyle bir barış hedefi olabilir mi? 
Lafa geldiği zaman barış. Bunların işte sazı 
bu, cazının ne olacağını düşünün.

Kardeşlerim, 

Bunlara bakarsanız, savaş isteyen devlet, 
hükümet ve şahsım, öyle mi? Açık söylüyo-
rum, bu iddiaya inananların akıl sağlığın-
dan ben şüphe ederim. Bu iftiraya destek 
veren yerli ve yabancı medya kuruluşları, 
dökülen her damla kanın, gözlerden süzü-
len her damla yaşın vebaline ortaktır. Batı, 
şahsıma acımasızca saldırıyor, niye? Çün-
kü güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Aynı şe-
kilde sırf siyasi ihtirasları uğruna, bu fitne-
yi körükleyen siyasetçiler de kimlikleri ne 
olursa olsun, bu vebalin ortağıdır. Ülkenin 
ve milletin bekasının söz konusu olduğu 
yerde, diğer tüm hesapların, diğer tüm 
hesaplaşmaların bir kenara bırakılması 
gerekir. Gözlerini kin ve düşmanlık bürü-
müş bir sözde aydın, sözde siyasetçi, sözde 
medya kesiminin, ihtirasları uğruna ülkey-
le birlikte kendilerini de ateşe atmayı göze 
aldıklarını, ibretle ve üzüntüyle izliyoruz.

Teröristlere “Çiçek çocuk”, terör örgütüne 
“Hobi derneği” muamelesi yapan hiç kim-
se, bizim ve milletimizin gözünde masum 
değildir. Kendi vatandaşlarının ayağına 
iğne batsa kıyameti kopartan Batılı med-
ya kuruluşlarının, Türkiye’deki terör ey-

lemlerini masum gösterme çabasını da 
huzurlarınızda kınıyorum, lanetliyorum. 
Bu kuruluşlar, terörün sınır tanımadığını, 
bugün bizi yakan ateşin, yarın onlara da 
erişebileceğini unutmasınlar. Aynı şekil-
de yaşadıkları en küçük bir hadise karşı-
sında, “Nerede bu devlet, nerede bu polis, 
nerede bu jandarma?” diye feryat eden bir 
kesimin, terör örgütün saldırıları karşısın-
da “Devlet silahlarını sustursun” duruşu 
sergilemesini de şiddetle lanetliyorum, 
kınıyorum.

Devlet Askeriyle, Polisiyle Hiçbir 
Zaman Silahını Bırakmaz

Sevgili arkadaşlar,

değerli muhtar kardeşlerim,

Devlet askeriyle, polisiyle hiçbir zaman 
silahını bırakmaz. Çünkü bu silah, refa-
hın sigortasıdır. Onu gitsinler terör ör-
gütüyle konuşsunlar. Onlar silahı sadece 
bırakmayacak, betona gömecekler. Bunu 
İngiltere’de de böyle yaptılar. “Silahlar 
sussun” yok; silah bırakılacak, gömülecek 
betona veya bu ülkeyi terk edip gidecekler, 
bu işin başka çaresi yok.

Kamboçya’da 2 milyon insanı öldüren Kı-
zıl Kmerlerle aynı yöntemleri kullanan 
bölücü örgütün yöntemlerini şirin göster-
me çabaları, artık tahammül sınırlarını aş-
maya başladı. Bu meselenin demokrasiyle, 
özgürlükle kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur. 
Türkiye’deki bölücü terör örgütüne gös-
terdikleri yaklaşımı, Avrupa’daki herhangi 
bir yerde, o ülkede faaliyet gösteren terör 
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örgütüne karşı ortaya koymaya çalışanla-
rın, inanın, başına gelmedik kalmaz. Med-
ya kuruluşuysa kapısına kilit vurulur, sivil 
toplum örgütüyse derhal faaliyetine son 
verilir, yazarsa kendini önce mahkemede, 
sonra cezaevinde bulur. Türkiye, bu ba-
kımdan özgürlük sınırlarının gerçekten 
çok geniş olduğu bir ülke... Milletimizin 
terör konusundaki hassasiyeti arttıkça, 
başka tedbire gerek kalmaksızın, bu tür 
yaklaşımların önünün kesileceğine inanı-
yorum. Teröre karşı tavır koymayan med-
ya kuruluşları izlenmez, okunmazsa, sivil 
toplum kuruluşları itibar kaybına uğrarsa, 
bu mesele kendiliğinden çözüm yoluna gi-
rer. İnşallah o günler yakındır.

Bu vesileyle, bir kez daha terörle mücade-
le sırasında hayatını kaybeden tüm şehit-
lerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve 
milletimize başsağlığı diliyorum. Gazile-
rimize Rabbimden şifalar temenni ediyo-
rum. Millet olarak, bin yıldır bu toprakları 
kanımızla yoğurarak vatan haline getirdik. 
Öyle anlaşılıyor ki, bu toprakların ilelebet 
vatanımız olarak kalmasını sağlamak için 
gelecekte de aynı fedakârlıkları yapmaya 
devam edeceğiz.

Hassas Gelişmelere Rağmen 
Ekonomimiz Büyümeye Devam 
Edecek

Değerli kardeşlerim,

Gerek hükümet kurma çalışmalarının 
başarısızlıkla sonuçlanması, gerek artan 
terör olayları ve gerek küresel gelişmeler, 

ekonomide ciddi bir dalgalanmaya yol 
açtı. Son günlerdeki gelişmeler, daha ziya-
de küresel ekonomik krizle ilişkili olmak-
la birlikte, ekonomi üzerinde hassasiyetle 
durmamız gerektiği açıktır. Türkiye’nin 
yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen, nispeten 
sağlam bir duruş sergilediğini özellikle be-
lirtmek istiyorum. 

Bunda son 12 yıldır Türkiye’yi güçlü bir 
ekonomiye kavuşturma konusunda attığı-
mız adımların, geliştirdiğimiz reformların 
önemli payı vardır. Paramızdan 6 sıfır ata-
cağımızı söylediğimizde bazıları bize inan-
mamış, başaramayacağımızı, kısa sürede 
yeniden sıfırları ardı ardına sıralayacağı-
mızı düşünmüştü. Düşünün, devletin yüz-
de 63 borçlanma faizi vardı, tek haneliye 
indirdik. 

Şu anda Avrupa’da bizim dışımızdaki ül-
kelerin, faiz oranlarına baktığınızda nere-
deyse hepsi sıfıra yakındır. Amerika’ya ba-
kıyorsunuz, 0.25. Şu anda faizi, bulunduğu 
noktadan aşağıya indirmemiz gerekiyor. 
Niçin? Yatırımları artırmamız gerekiyor. 
En kritik dönemde yatırımlar bizim çıkı-
şımız olacaktır. Hatırlarsanız, 2008’deki 
dünya ekonomik krizinde, “Bu kriz, ülke-
mizi teğet geçecektir” demiştik. Ve ham-
dolsun kriz, ülkemizi gerçekten teğet geçti.

Bu yıl, yaşadığımız tüm bu hassas gelişme-
lere rağmen, ekonomimiz yine büyümeye 
Allah’ın izniyle devam edecek. Hükümet-
teki ve bürokraside devamlılık sayesinde, 
2015 yılını, küresel krize rağmen, ciddi 
bir kayba uğramadan, hedeflerimize yakın 
düzeyde tamamlayacağımıza inanıyorum. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

244

Kasım ayındaki seçimin ardından güç-
lü bir hükümetin kurulabilmesi halinde, 
2016 yılına büyük bir moralle gireceği-
mizden ve beklentilerin çok üzerinde bir 
büyüme oranına ulaşacağımızdan şüphe 
duymuyorum. Erzurumlu İbrahim Hakkı 
Hazretleri ne güzel söylemiş; 

“Hak şerleri hayreyler 

Arif anı seyreyler 

Zannetme ki gayr eyler 

Mevla görelim neyler 

Neylerse güzel eyler.”

Bir kez daha Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne, milletin evine teşrifiniz için 
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Mahallelerinizdeki, köylerinizdeki her bir 
kardeşime selamlarımı, saygılarımı, mu-
habbetlerimi iletmenizi rica ediyorum. 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah 
yar ve yardımcımız olsun diyorum. 
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Yükseköğretim Kurulumuzun Sayın Baş-
kanı ve değerli üyeleri, değerli rektörler, 
kıymetli misafirler, sizleri, sevgiyle, say-
gıyla, muhabbetle selamlıyorum. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin evi-
ne hoşgeldiniz. 

Genel olarak eğitim sistemimizin, özellik-
le de yükseköğretim kurumlarımızın, üni-
versitelerimizin meselelerini konuşmak, 
tartışmak üzere yaptığımız bu toplantıyı, 
maalesef milletçe üzüntü ve öfke içinde 
olduğumuz bir günde gerçekleştiriyo-

Üniversitelerde Nicelik 
Sorununu Çözdük, Artık Niteliği 

Yükseltmeliyiz

YÖK Üyeleri ve Rektörleri Kabul | Ankara | 8 Eylül 2015 
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ruz. Pazar günü terör örgütü tarafından, 
Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağ-
lıca bölgesinde yapılan saldırıda 16 askeri-
mizi şehit verdik. Bu sabah da Iğdır’da dü-
zenlenen bombalı saldırıda 13 polisimizi 
şehit verdik. 

Dağlıca’da şehit düşen ve aralarında Tabur 
Komutanı olan Yarbayımızın da bulundu-
ğu askerlerimizle, Iğdır’da şehit düşen po-
lislerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına, 
Türk Silahlı Kuvvetlerimize, emniyet teş-
kilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyo-
rum. Yaralı askerlerimize ve polislerimize 
de Allah’tan şifa temenni ediyorum. 

Dağlıca’da kaybettiğimiz 16 askerimiz 
ve Iğdır’da yitirdiğimiz 13 polisimiz, 
Türkiye’nin 30 yılı aşkın bir süredir devam 
eden bölücü terörle mücadelesinde verdiği 
şehitler kervanına katıldılar. Ay yıldızlı Al 
Bayrağımızı göklerde dalgalandırmanın, 
İstiklal Marşımızı göğsümüzü kabartarak 
okuyabilmenin, özgürlüğümüzü ve de-
mokrasimizi muhafaza etmenin bedelini 
ödemeye devam ediyoruz. Şairin dediği 
gibi, bu ülkede “Şehitler tepesi” hiç boş 
kalmadı, öyle anlaşılıyor ki, boş da kalma-
yacak. Yattığı toprak, tuttuğu bayrak belli, 
bütünüyle şehitlerimizin toprağa akan her 
damla kanı, bu coğrafyayı ilelebet vatanı-
mız olarak tescil eden birer mühürdür. 

Milletimizin, 1071’de Alparslan’ın ordu-
sunda, 1299’da Osman Gazi’nin arkasın-
da, 1453’te Fatih emrinde, 1920’de Gazi 
Mustafa Kemal’in önderliğinde verdiği 
mücadele aynı ruhla ve bu kararlılıkla 
bugün de devam ediyor. Milletimizi, bin 

yıldır vatanımız olarak sahip çıktığımız, 
adeta dört elle sarıldığımız Anadolu coğ-
rafyasından söküp atmak isteyenler, bugü-
ne kadar hep hezimete uğradılar. İnşallah 
bundan sonra da ülkemizin ve milletimi-
zin birliğine, beraberliğine ve dirliğine göz 
dikenler yine aynı akıbete uğrayacak, aynı 
hüsranı yaşayacaktır. 

Birliğimize, Beraberliğimize 
Sahip Çıkmalı ve Yerli Olmayız

Değerli arkadaşlar, 

Bu vesileyle, hangi kökene, hangi meşrebe 
sahip olursa olsun tüm milletime, siyaset-
çilere, medya mensuplarına, aydınlara, 
akademisyenlere, sivil toplum örgütlerinin 
temsilcilerine seslenmek istiyorum. Her 
karışıyla Anadolu ve Trakya toprakları 
hepimizin ortak vatanıdır, Türkiye, 78 
milyon vatandaşımızın tamamının ortak 
devletidir. Bu ülkenin ve bu devletin, 78 
milyon vatandaşımızın her birine ihtiyacı 
var. Aynı şekilde bu ülkeye, yani Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ne de hepimizin ihti-
yacı var. 

Ülkesini ve devletini kaybedenlerin, yürek 
yakan görüntülerini her gün televizyon-
larda seyrediyoruz. Türkiye bizim ortak 
hayat alanımız, ortak sevdamız, ortak geç-
mişimiz, ortak geleceğimizdir. Ülkemize 
ve milletimize sahip çıkmak, hayatımızın 
diğer alanlarındaki tüm farklılıklardan 
ayrı olarak, her birimizin ortak sorumlulu-
ğudur. Bunun için birliğimize, beraberliği-
mize sahip çıkmalıyız, yani yerli olmalıyız. 
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Yerlilik bu ülkenin, bu milletin menfaati 
için gerektiğinde kendi çıkarlarımızdan 
vazgeçebilmemizi gerektirmektedir. 

Unutmamalıyız ki, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi hepimizin Meclisidir, Hükümet 
hepimizin Hükümetidir, Türk Silahlı Kuv-
vetleri hepimizin ordusudur, adalet teşki-
latımızın hâkimleri, savcıları hepimiz için 
vardır, Emniyet Teşkilatımızın mensupla-
rı hepimizin polisidir, devletin tüm diğer 
kurumları da aynı şekilde milletimizin 
tamamına aittir. Yöntemde, söylemde an-
laşamıyor olabiliriz, ama hedeflerimiz ko-
nusunda birlik olmalıyız. Siyasette rekabet 
başka bir şeydir, ülkenin ve milletin bekası 
söz konusu olduğunda bir araya gelmek 
başka şeydir. 

Ben hayatımın hiçbir döneminde siyasi 
rekabetten kaçmadım, kaçmam. Ama ül-
kemin geleceği söz konusu olduğunda, 
Türkiye söz konusu olduğunda, benim için 
diğer her şey teferruattır. Herkesin de bu 
anlayışta olmasını temenni ederim. Ülke-
mizin bütünlüğüne, milletimizin birliğine 
yönelik çok yönlü saldırılarla karşı karşıya 
olduğumuz şu dönemde, hep birlikte bu 
tavrı ortaya koyabilmeliyiz. Bölücü terör 
örgütünün ve diğer terör örgütlerinin sal-
dırılarını “Ama, fakat,” gibi kaçma yolları 
kullanmadan, açıkça, mertçe, samimiyetle 
kınamayan herkesin, bu ülkeyle ve bu mil-
letle olan bağımında sorun vardır.

Milletimiz dimdik ayaktayken, güvenlik 
güçlerimiz fedakârlıkla mücadelelerini 
yürütürken, moral bozmaya, kafaları bu-
landırmaya, gönülleri karatmaya yönelik 

her söz, her tavır sadece terörün amacına 
hizmet eder. Devleti ve hükümeti, eksik ya-
pılan, yanlış yapılan işleri eleştirmek, mu-
rakabe etmek elbette herkesin hakkıdır. 
Fakat ülkesine ve milletine karşı sorum-
luluklarına yerine getirmeyen muhalefe-
tin, medyanın, aydınların da aynı şekilde 
murakabeye tabi tutulması gerekmiyor 
mu? Bugün Türkiye, siyasi bir belirsizlik 
ortamından geçiyorsa, bunun sorumlusu 
iktidar partisi veya bir kişi midir? Sırtını 
terör örgütüne dayamakta beis görmeyen, 
siyaset yerine şiddeti tercih eden siyasi 
partinin yaşananlarda hiç mi sorumlulu-
ğu yoktur? Koalisyon hükümeti kurulması 
için makul şartlarda uzlaşmaya çalışmak 
yerine, hesaplaşmacı ve dayatmacı bir tav-
ra giren muhalefet partilerinin, içinde bu-
lunduğumuz acı durumda hiç mi sorumlu-
luğu yoktur?

“Erdoğan Kaybetsin de Türkiye 
Ne Olursa Olsun” Gibi Bir Akıl 
Tutulmasına Kapılanlar Var

Tayyip Erdoğan düşmanlığını; devletin ve 
milletin varlığına yönelik tehditler karşı-
sında dahi terör örgütüyle, paralel örgütle, 
uluslararası lobilerle aynı çizgide hizalan-
maya vardıranların sorumluluklarını gör-
mezden gelebilir miyiz? Halbuki Tayyip 
Erdoğan fanidir, ama bu ülke ve bu devlet 
bizden sonraki nesillere de lazımdır. Yarın 
bizler toprak olup gittiğimizde, çocukları-
mıza, torunlarımıza, daha sonraki kuşak-
lara güçlü, müreffeh bir ülke bırakmak he-
pimizin en başta gelen görevi değil midir?
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Unutulmamalıdır ki, söylenen her söz, or-
taya konan her tutum tarihe atılan bir im-
zadır. Geçmişteki yanlışlarıyla, hatalarıyla, 
gafletleriyle, ihanetleriyle ülkemizin ve 
milletimizin bugününe etki yapmış olan 
herkes, bu kıstaslarla değerlendirilmek-
tedir. İkinci Viyana Kuşatması sırasında, 
kendince Osmanlı’ya ders vermek isteyen 
Murat Giray Han’ın ihanetinin sonuçla-
rını çok iyi biliyoruz. Bulgar ordusunun 
Edirne’yi işgali sırasında, tamamen iç si-
yasi çekişmelerden kaynaklanan sebep-
lerle, “Enver gireceğine Bulgar girsin” 
diyenlerin ihanetini de çok iyi biliyoruz. 
Bugün de, “Erdoğan kaybetsin de Türkiye 
ne olursa olsun” gibi bir akıl tutulmasına 
kapılanların olduğunu görüyoruz. Tür-
kiye, PKK terörü, DHKP-C terörü, DEAŞ 
tehdidi, paralel devlet yapılanması ihaneti 
karşısında mücadele verirken, böylesine 
küçük hesaplar peşinde koşanları şiddetle 
kınıyorum.

Milletimiz, ülkenin huzuru ve refahı için 
eksiğiyle, fazlasıyla çalışanları da, taş üs-
tüne taş koymadığı, tek bir çivi çakmadığı 
halde, sadece hizmet edenlere çelme tak-
manın peşinde olanları da görüyor. Şah-
sen ben, yaptığım her şeyin hesabını bu 
dünyada milletime, ebedi alemde Rabbi-
me vermeye hazırım. Demokrasilerde bu 
hesaplaşmanın yeri ve zemini sandıktır, 
seçimlerdir. İşte şimdi önümüzde 1 Kasım 
var. 1 Kasım’da da milletimiz inanıyorum 
ki, orada bütün bu olanların hesabını biri-
lerine soracaktır. Diğer zamanlarda, hele 
terör gibi hayati bir meselede ihtiyacımız 
olan birliktir, beraberliktir. 

Değerli arkadaşlar, 

Bir kez daha altını çizerek ifade ediyo-
rum. Türkiye’nin iktidar partisi kadar, 
muhalefet partilerine de ihtiyaçları vardır. 
Zira, demokrasi, gücünü sadece iktidar 
partisinden almaz; demokrasi gücünü, 
aynı zamanda güçlü muhalefetten alır. 
Türkiye’nin, kamuoyunun haber alma öz-
gürlüğüne hizmet edecek medyaya da ih-
tiyacı var. Türkiye’nin her çeşit düşünceyi 
savunacak, analiz yapacak, kavram üre-
tecek aydınlara da ihtiyacı var. Ama daha 
önemlisi, Türkiye’nin birliğini, beraberliği-
ni korumaya, geleceğini güvence altına al-
maya ihtiyacı var. Siyasi partiler de, medya 
da, aydınlar da milletimizin işte bu ortak 
beklentisine cevap verebildikleri, katkı 
sağlayabildikleri oranda anlamlıdır. 

Kendi milletine, onun değerlerine, tercih-
lerine ve gelecek hedeflerine düşmanlık 
eden partilerle, medyayla, aydınlarla, kat 
edebileceğimiz bir yol, yönelebileceğimiz 
bir menzil yoktur. İlkesiz bir şekilde işine 
geldiğinde terör örgütüne destek veren, 
işine geldiğinde hükümeti, polisi, askeri 
suçlayan, işine geldiğinde kendi ülkesini 
yabancılara şikâyet eden bir siyaset anla-
yışını kabul edemeyiz. Dünyanın hiçbir ye-
rinde ne siyasetçilerin, ne medyanın, ne de 
aydınların kendi ülkesinin, kendi devleti-
nin aleyhinde yalanla, iftirayla, çarpıtmay-
la gerçek dışı algılar oluşturarak çalışma 
hakkı yoktur. Bu, demokrasi ve özgürlük 
meselesi değildir, tam tersine bu kendi ül-
kesine ve milletine yabancılaşma, ihanet 
sorunudur. Al bayrağa sarılı tabutlarını 
omuzlarımızda taşıyarak, aziz bedenlerini 



Yeni Türkiye Vizyonu | Milletin Evi

249

toprağa verdiğimiz her şehidimizin acısı 
yüreğimizi yaksa da milletimiz müsterih 
olsun diyorum. 

Devlet Çarkının Önünde Hiçbir 
Güç Duramaz

Bugüne kadar nice badirelerin üstesinden 
gelmeyi başaran Türkiye, bölücü terör 
meselesini de Allah’ın izniyle çözecektir. 
Devlet çarkı biraz ağır işler, ama bu çark 
bir dönmeye başladığında da önünde hiç-
bir gücün, hiçbir örgütün, hiçbir çetenin, 
hiçbir algı operasyonunun durabilmesi 
mümkün değildir. Devletimiz, askeriyle, 
polisiyle, istihbaratıyla, bölücü terör ör-
gütünün ve onun uzantılarının üzerine 
gidiyor. Şuana kadar örgüte yurt içinde 
ve yurt dışında çok ciddi zararlar verildi, 
son gelişmeler zaten biraz da onun pa-
niğidir. Yapılan operasyonlarda örgütün 
verdiği kayıplar binleri buldu. Örgütün 
yurt içindeki yapılanması konusunda da 
önemli çalışmalar yürütülüyor. Güvenlik 
güçlerimizin ve adalet teşkilatımızın ça-
lışmalarıyla, bu yapı da çökertilecektir. 
Şehitlerimizin acıları, yüreklerimizi dağ-
ladığı kadar, bize yürüttüğümüz mücade-
lede çok büyük bir güç de veriyor. Onla-
rın ruhlarının muazzep olmasına asla izin 
vermedik, vermeyeceğiz. 

Vatandaşlarımızdan sağduyularını, meta-
netlerini, muhafaza etmelerini özellikle 
rica ediyorum. Bizim mücadelemiz sadece 
ve sadece terörizme ve teröristte karşıdır. 
Ekmeğinin peşinde olan, terörle, teröristle 
hiçbir ilişkisi olmayan herhangi bir vatan-
daşımızın zarar görmesi, bizi en az şehitle-

rimiz kadar üzüntüye boğar. Vatandaş ola-
rak, güvenlik güçlerimize yardımcı olarak, 
hukukun işlemesine katkı sağlayarak, tah-
riklere, provokasyonlara asla gelmeyerek, 
üzerimize düşenleri yerine getirmiş olu-
ruz diye düşünüyorum. Bunun dışındaki 
her yol ve yöntemin birliğimize, beraber-
liğimize, kardeşliğimize yönelik bir saldırı 
olduğunu asla unutmamalıyız. 

Değerli hocalarım,

sevgili vatandaşlarım, 

Bilindiği gibi biz, terör sorununu suhulet-
le çözmek için, samimiyetle her yolu dene-
dik. Önce ‘Demokratik açılım’ dedik, onu 
biraz daha ilerlettik “Milli birlik ve kardeş-
lik” dedik, onu da ilerlettik ve ardından 
“çözüm süreci” dedik. Çözüm sürecinde, 
ne yazık ki açılan eller karşılığını bulmadı. 
Bugüne kadar hemen tüm şehitlerimizin 
aileleriyle görüştüm, görüşmeye de devam 
ediyorum. Kendilerine taziyelerimi ilet-
tim, onların hissiyatlarını, onların acıları-
nı çok yakından biliyorum. 

İşte bu acıların yaşanmasını, annelerin, 
babaların, eşlerin, çocukların, kardeşlerin, 
sevenlerin gözyaşlarını engellemek için 
gerçekten çok uğraştık, çok mücadele ver-
dik ve vermeye devam edeceğiz. Fakat te-
rör örgütü yeniden silaha, şiddete, baskıya, 
kan dökme yoluna başvurarak, bizim arzu 
ettiğimiz çözüm yolunu kapattı. Geldiği-
miz noktada artık elinde silahı, molotofu, 
yüzünde maskesi olan herkes, hukukun 
ve güvenlik güçlerimizin mukabelesini, 
milletimizin buğzunu ziyadesiyle hak edi-
yor demektir. Elinde molotof varsa, bu bir 
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silahtır, dolayısıyla güvenlik güçlerimize 
silah kullanma yetkisini verir, bu yasanın 
gereğidir. Bu saatten sonra, devletin ve 
milletin razı olabileceği tek çözüm, terör 
örgütünün tüm faaliyetlerine son verip si-
lahlarını bırakmasıdır.

Dünyanın her yerinde, silahlı bir güce sa-
hip olma ve gerektiğinde bunu kullanma 
yetkisine sahip tek kurum devlettir, dev-
letin güvenlik güçleridir. Terör örgütünün 
silahları susmakla kalmayacak, ya devlete 
teslim edilecek, ya da üzerine beton dökü-
lüp bir daha kullanılamaz hale getirilecek. 
Artık bunun dışında konuşulacak, görüşü-
lecek, tartışılacak hiçbir şey yoktur. Dev-
lette, millette bu meselede üzerine düşeni 
ziyadesiyle yapmıştır, gereken sabrı ve 
fedakârlığı göstermiştir. Silahların gömül-
mesi, terörün durması, ülkenin yeniden 
huzur iklimine kavuşması konusunda so-
mut adım atacak olan terör örgütüdür.

Değerli hocalarım, 

Terör örgütün silah bırakması konusunda 
en büyük görev bölgede yaşayan halkımıza 
düşüyor. Geçtiğimiz günlerde Şemdinli’de 
olduğu gibi, bölge insanı terör örgütüne 
karşı tavır koyar, devletin ve güvenlik güç-
lerimizin yanında yer alırsa, bu mesele sü-
ratle çözüm yoluna girer.

Çözüm Sürecini Terör Örgütü ve 
Onun Siyasi Uzantısı Bitirdi

Buradan bir kez daha ifade ediyorum. Ça-
tışmaları başlatan, süreci bitiren, sabote 
eden terör örgütü ve onun uzantısı olan 

siyasilerdir. Örgüt, bunu kendi açıklama-
larıyla, üstlendiği eylemlerle açıkça ifade 
etmiştir. Ceylanpınar’da evlerinde uyuyan 
polislerimizi alçakça kurşunlayarak şehit 
eden örgütün ta kendisidir. Kaza var di-
yerek çağırdıkları trafik polislerini, “Olay 
var, yangın var” diye çağırdıkları karakol 
polislerini hunharca şehit eden örgütün ta 
kendisidir. Hastanenin acil servisinde nö-
bet tutan polisi kurşunlayarak şehit eden 
örgütün ta kendisidir. Karakollara, em-
niyet müdürlüklerine, lojmanlara, kamu 
binalarına fütursuzca saldıran, ambulans-
lara saldıran, silahla tarayan, bomba atan, 
roket atan örgütün ta kendisidir. 

Cami dinlemeyen, okul dinlemeyen, nite-
kim az önce rektörümüzün de ifade ettiği 
gibi, üniversitelerimize, fakültelerimize 
varıncaya kadar bu adımları atanlar terör 
örgütünün ta kendisidir. Patlattığı bomba-
larla, rastgele açtığı ateşlerle masum ço-
cukları, kadınları, otomobil sürücülerini 
katleden örgütün ta kendisidir. Yolları ma-
yınlayan, kazan, kapatan, halkın günlük 
hayatını cehenneme çeviren örgütün ta 
kendisidir. Yollardaki kamyonları, otomo-
billeri ateşe veren, trafoları, telefon şebeke-
lerini havaya uçuran örgütün ta kendisidir. 

Eylemler sebebiyle bölgede ticareti, turiz-
mi, tarımı, hayvancılığı durma noktasına 
getiren, insanların ekmeğine kan doğra-
yan örgütün ta kendisidir. Örgüt yöneti-
cilerinin bölge halkının hayatının zorlaş-
tırılması için her türlü eylemin yapılması 
talimatı verdiğini bölgede bilmeyen yok-
tur. Tüm bunlar alenen ortadayken, ısrarla 
çatışmaları devletin, hükümetin ve hatta 
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akıl almaz bir şekilde şahsımın başlattığı 
iddiası dezenformasyondan başka, kara 
propagandadan başka bir şey değildir. Bu 
iftiraları dile getiren, yayan herkes toprağa 
düşen her şehidin vebaline, dökülen tüm 
kanlara ortaktır.

Şahsım başta olmak üzere, hükümet de, 
devlet de yıllardır baskının değil, yaşatma-
nın mücadelesini verdik. Özgürlüğün, öl-
dürmenin değil, yaşatmanın mücadelesini 
verdik. Bunun için yaptıklarımız ortada. 
Temel hak ve özgürlüklerde neler yaptık 
hepsi ortada. Bu ülkenin ayağa kalkması 
için neler yaptıklarımız ortada. Şayet bu-
gün ortaya çıkan tablo için bir suçlu ara-
nacaksa, bakılacak olan yer Ankara değil, 
Kandil’dir. Sorumlular hükümette, iktidar 
partisinde değil; örgütün yönetiminde 
ve tercihlerini demokrasiden yana kulla-
namayan onların güdümündeki partide 
aranmalıdır. 

İşte yaptıkları açıklama ne diyor, “Biz gü-
cümüzü YPG’den alıyoruz, biz gücümü-
zü PKK’dan, PYD’den alıyoruz.” Bu kadar 
açık bunu söyleyenler kim? O partinin Eş 
Başkanı. Vahşet ortada, tablo ortada, başka 
aranacak bir şey yok. Ülkesinin ve milleti-
nin huzurunda, dağdaki teröristte araçla 
erzak götüren o partinin bir bayan millet-
vekili. Tablo ortada. Güçlü bir duruş ser-
gilemeyen her parti, her medya kuruluşu, 
her sivil toplum örgütü de bu sorumluluğa 
ortaktır. Bizim bölgede yaşayan kardeşleri-
mizle en küçük bir sorunumuz yok. 

Bir televizyon programında, bana 400 mil-
letvekiliyle ilgili bir soru soruluyor, ben 

kendilerine, “7 Haziran seçimleri öncesin-
de, Kırşehir’de yaptığım bir toplu açılış 
töreninde, 400 milletvekilini alacak bir 
partiyle ‘Yeni Türkiye’ kurulabilir, Yeni 
Anayasa yapılabilir edilebilir” dediğimi 
hatırlatıyorum. Bunun üzerine hemen 
tweetler başlıyor. Ayrıca basında amiral 
gemisi olduğunu söyleyen basın organın-
da, “Yani 400 milletvekili alsaydınız Dağ-
lıca olmayacak mıydı?” şeklinde yayınlar 
görülmeye başlıyor.  Bu kadar hedef sap-
tırma olabilir mi? 10 dakika sonra söz 
konusu yazı kaldırılıyor. Önce zehri atı-
yor, virüsü salıyor. 

Bizim demokratik, hukuk devleti sınırları 
içinde mücadele veren her partiyle, her ya-
pıyla hiçbir sorunumuz yoktur. Görüşleri-
ne katılmadıklarımızla demokratik, hukuk 
devleti sınırları içinde her türlü siyasi mü-
cadeleyi verdik, bundan sonra da veririz. 
40 yıllık siyasi geçmişimiz, bunun sayısız 
örneğiyle doludur. Biz de muhalefet yaşa-
dık, ama “muhalefetteyiz” diye ortamı ger-
medik. Ama bu mücadelenin hukuk dışı, 
demokrasi dışı yollarla yürütülmesine asla 
müsamaha gösteremeyiz. Böyle bir durum-
da, ülkemize ve milletimize karşı sorumlu-
luğumuzu yerine getirmemiş oluruz. 

Şu anda yaşanan olaylar devletin, hükü-
metin ve şahsımın tercihi değil, tam tersi-
ne hiç arzu etmediğimiz halde karşı kar-
şıya kaldığımız bir durumdur. Yani şimdi 
Bingöl Üniversitemizin Rektörünü dinle-
dik, demek ki üzerimize düşen daha fark-
lı görevler de var, o zaman bunun gereği 
neyse bunu yerine getirmemiz gerekiyor. 
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Çünkü orada, gerek hocalarımızın, gerek 
öğrencilerimizin can güvenliğini koruma 
devlet sorumluluğudur, bunu yapmaya 
mecburuz. Ülkemizi, milletimizi bu zor 
durumdan, gereken her yolu ve yöntemi 
kullanarak çıkaracağız. Yetkiyi aldığımız 
milletimize karşı hesap verme sorumluğu-
muz bunu gerektiriyor. Bu mücadelede de 
en büyük güç kaynağımız bizatihi milleti-
mizin kendisidir, milletimizin desteğidir, 
milletimizin hayır duasıdır.

Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizle, polisimizle, jandarma-
mızla, istihbaratımızla, köy korucuları-
mızla çok daha sıkı bir koordinasyon, çok 
daha sıkı bir işbirliği içinde yürütülen mü-
cadelenin başarıya ulaşacağından kimse-
nin şüphesi olmasın. Biz, bu ülkeyi, bu dev-
leti sokakta bulmadık, milletin geleceğini 
3-5 teröriste, 3-5 ihanet çetesi mensubuna, 
3-5 işbirlikçiye terk etmedik, etmeyeceğiz, 
bunu bilmenizi istiyorum.

Yükseköğretime Geçişteki 
Tıkanıklığın Aşılmış Olması 
Tarihi Bir Başarıdır

Değerli kardeşlerim, 

Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, 
ben bugün sizlerle daha ziyade eğitim me-
seleleri üzerinde fikir teatisinde bulun-
mak istiyordum. Terörün gündemimizi 
kilitlemesine, bizi bloke etmesine tabii ki 
izin vermeyeceğiz, terör örgütüyle ve diğer 
çetelerle mücadele ederken, aynı zamanda 
devletin ve milletin tüm işlerini de hassasi-

yetle takip edecek, gündemimizdeki işleri 
hayata geçireceğiz. 

Türkiye’nin yükseköğretim alanında kat 
ettiği mesafenin en yakın şahitleri sizler-
siniz. Sorunlarımız, sıkıntılarımız, eksik-
lerimiz, ihtiyaçlarımız yok mu? Elbette 
var, ama sadece yükseköğretime geçişteki 
tıkanıklığın aşılmış olması dahi ülkemiz 
için tarihi bir başarıdır. Geçtiğimiz 12 yıl-
da ülkemizin 81 ilinin tamamında üniver-
site kurarak, vakıf üniversitelerini teşvik 
ederek, 76 olan üniversite sayımızı 193’e 
çıkartarak bu meseleyi çözdük. 

2002 yılında ülkemizde 532 fakülte var-
dı, bugün 1579 fakülte var. Enstitü sayı-
şımız 289’dan 631’e, yüksekokul sayımız 
173’ten 485’e, meslek yüksekokulu sayı-
mız ise 417’den 923’e ulaştı. Aynı şekil-
de profesör sayımız 9 bin 396’dan 20 bin 
879’a, doçent sayımız da 5 bin 367’den 14 
bin 140, yardımcı doçent sayımız 11 bin 
190’dan 33 bin 323’e, okutman sayımız ise 
5 bin 435’ten 10 bin 239’a yükseldi. Bugün 
üniversitelerimizde 148 bin 903 akademik 
personelimiz bulunuyor.

Nicelik sorununu büyük ölçüde çözdüğü-
müze göre, bundan sonra artık dikkatimizi 
ve imkânlarımızı niteliğin yükseltilmesi-
ne hasredebiliriz. Ülkemizden dünyadaki 
başarılı üniversiteler listelerine onlarca 
üniversitenin girmesini sağlamak mecbu-
riyetindeyiz. Akademik başarılarıyla, araş-
tırma-geliştirme faaliyetlerinde elde ettik-
leri sonuçlarla Türkiye’nin gurur kaynağı 
üniversiteleri göreceğimiz günlerin yakın 
olduğuna inanıyorum. Bir önceki yıla göre, 
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bir sonraki yılın daha başarılı olduğunu 
görmek bu umutlarımızı artırıyor. Bunun 
için hem hükümete, hem de üniversiteleri-
mize düşen çok önemli görevler var. 

Ülkemizin altyapısı güçlü alanları olan 
sanayiye, tarıma, hayvancılığa, madencili-
ğe olduğu kadar, ileri teknoloji gerektiren 
çalışmalara da ağırlık vermeliyiz. Artık 
üretmek tek başına yetmiyor, araştırmak, 
geliştirmek, tasarlamak en az üretmek 
kadar önemli hale geldi. Kamu kuruluş-
larıyla, özel sektörüyle, üniversitesiyle el 
ele vererek, güçlerimizi ve imkânlarımızı 
en iyi şekilde kullanarak süratle bunu 
başarmalıyız.

Türkiye, geçtiğimiz 12 yılda daha önceki 
30 yıla, 50 yıla, 70 yıla denk hizmetleri ha-
yata geçirdi. Şimdi önümüzde 2023 hedef-
lerimiz var, yaşanan hiçbir olumsuzluğun 
bizi bu hedeflerimizden uzaklaştırmasına 
asla izin vermeyeceğiz. Sadece bununla da 
yetinmeyeceğiz, hemen arkasından 2053, 
2071 vizyonumuza hayata geçirmenin 
çaba içinde olacağız. Türkiye’nin önünü 
terörle, çetelerle, siyasi ve sosyal çalkantı-
larla kesmek isteyenlere verilecek en güzel 
cevap bu olacaktır.

Yükseköğretim Kurumumuzun ve üni-
versite rektörlerimizin milletimizin ken-
dilerinden beklentilerinin bilincinde ol-
duğuna inanıyorum. Öğrencilerimize ve 
öğretim elemanlarımıza yeni öğretim yı-
lında başarılar diliyor, hepinize sevgileri-
mi, saygılarımı sunuyorum.

Kalın sağlıcakla.
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Çok değerli muhtarlarımız, değerli kardeş-
lerim, sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, 
milletin evine hoşgeldiniz. Bu vesileyle, 
geçmiş Kurban Bayramınızı tebrik ediyo-
rum. Tüm İslam dünyasının birliğine be-
raberliğine vesile olmasını tekrar temenni 
ediyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Ocak ayında başlattığımız Muhtarlar Top-
lantımızın 11’incisinde birlikteyiz. Bugün 
de Adana, Adıyaman, Bursa, Erzincan, 
Gaziantep, Hatay, Karaman, Kahraman-
maraş, Kilis, Kütahya, Osmaniye, Sivas ve 
Trabzon illerimizden gelen siz kıymetli 
muhtarlarımızı misafir ediyoruz. İnşallah 
ülkemizdeki muhtarların tamamıyla bu 
şekilde bir araya gelmeyi, hasret giderme-
yi sürdüreceğiz.

Terör Örgütü ve Destekçileri 
Asla ‘Yerli’ Değildir

11. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 29 Eylül 2015 
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Değerli kardeşlerim,

Sözlerimin hemen başında, hac dönemin-
de Mekke’de meydana gelen vinç kaza-
sında ve izdihamda vefat eden tüm kar-
deşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet 
diliyorum. Hac vazifelerini tamamlayarak 
ülkemize dönmeye başlayan hacılarımızı 
tebrik ediyor, haclarının Rabbimin katın-
da kabul ve makbul olmasını diliyorum.

Yine bayram boyunca meydana gelen tra-
fik kazalarında hayatlarını yitiren tüm kar-
deşlerime Cenabı Allah’tan rahmet diliyor, 
yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. 
Bayram sevincimizi burukluğa dönüştü-
ren bu tür hadiselerin bir daha yaşanma-
masını canı gönülden arzu ediyorum.

Maalesef terör, bayram günlerinde de can 
yakmaya, can almaya devam etti. Güven-
lik güçlerimizden şehit olanlar ve yara-
lananlar oldu. Aralarında çocukların da 
bulunduğu sivil vatandaşlarımızdan ha-
yatlarını kaybedenler, yaralananlar var. 
Hiçbir kutsalları olmayan, Müslümanla-
rın kutsallarına da saygıları bulunmayan 
bu teröristlerle mücadeleyi sonuna kadar 
sürdürmekte kararlıyız. Şehitlerimizin ve 
sivil kayıplarımızın acıları şüphesiz yü-
reklerimizi yakıyor. Ama aynı zamanda 
onların aziz hatıraları, bize daha kararlı, 
daha kapsamlı mücadele etmemiz için güç 
veriyor. Bir kez daha şehitlerimize ve sivil 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, 
yakınlarına ve milletimize başsağlığı dilek-
lerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar te-
menni ediyorum.

Yurt içinde ve dışında şu anda güvenlik 
güçlerimiz, operasyonlarına ara vermek-
sizin devam ediyor. Burada durmayacağız, 
hiç rehavet yok, aynen devam edeceğiz. 
Bunların yurt içinde sözde şehitlikleri de 
varmış ya. Buralara “taziye evleri” adı al-
tındaki mühimmat depoları kurmuşlar. O 
mühimmat depolarını yerle yeksan ediyo-
ruz. Bu taziye evlerinin, esnafımızın çağırı-
lıp haraca bağlandığını, onlardan tehditle 
paraların alındığı yerler olduğunu tespit 
ettik. Biz, buna fırsat veremeyiz. Şu anda 
bir süre böyle belki devam edecekler. Ama 
biliniz ki, bunlar çok çırpınışlardır. Terör 
yok olana kadar operasyonlar devam edecek.

Değerli kardeşlerim,

Bugün aramızda ülkemizin doğusundan, 
batısından, kuzeyinden-güneyinden, he-
men her bölgesinden gelen muhtarlarımız 
var. İşte bu salon, Türkiye’nin birliğinin 
ve bütünlüğünün, milletimizin kardeşli-
ğinin en somut örneğidir, sembolüdür. Bi-
liyorsunuz, bayramdan önceki hafta sonu 
İstanbul’da Yenikapı’da gerçekten göz 
kamaştırıcı, coşkulu bir miting yaparak, 
“Milyonlarca Nefes Teröre Karşı Tek Ses” 
demiştik. Bu mitinge bizzat katılan, tele-
vizyonları başında kalben iştirak eden tüm 
vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 
Daha önce de 17 Eylül’de Ankara’da 14 si-
vil toplum kuruluşumuzun öncülüğünde, 
“Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet Yürüyüşü” 
yapılmıştı.
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Umudunu Terör Örgütüne 
Bağlayanlarda Hayal Kırıklıkları 
Başladı

Terör örgütünün yoğun bir şekilde eylem 
yaptığı bölgelerde, vatandaşlarımızın te-
röristlere karşı giderek daha yüksek sesle 
itirazlarını dile getirdiklerini biliyoruz. 
Umudunu terör örgütüne bağlamış olanla-
rın da, yavaş yavaş hayal kırıklığı yaşama-
ya başladıklarını görüyoruz. Devletimiz, 
güvenlik güçleri ve tüm kurumlarıyla ka-
rarlı bir şekilde terör örgütünün üzerine 
gidiyor, gitmeye devam edecek.

Milletimiz, terörle mücadelede devletinin 
yanında olduğunu duruşuyla, sesiyle, ira-
desiyle her geçen gün daha güçlü şekilde 
ortaya koyuyor. Demokrasi ve hak müca-
delesiyle, silahın, bombanın, tehdidin, acı-
nın, kanın yan yana olamayacağı bir kez 
daha görülmüştür. Türkiye, kendisine uza-
nan her dost elini, samimiyetle kavrayacak 
özgüvene sahip bir ülkedir. Ama bu dev-
letin, kendisine silah doğrultanları, ülke 
içinde paralel yapılar kurmaya çalışanları 
da cüretlerine pişman edecek güce sahip 
olduğunu herkes çok iyi bilmelidir.

Biz ülke yönetimini devraldığımızda, ta-
rihimizden ilham alarak “İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın” anlayışını ülkemizde ken-
dimize düstur edindik. İnsana hak ettiği 
değeri ve hizmeti vermeden nasıl devleti 
yaşatamazsanız, devletin bütünlüğünü ve 
işlerliğini temin etmeden de insanların ge-
leceğini güvence altına alamazsınız.

İnsanlara Hizmet Götürürken 
Asla Ayrım Gözetmedik

Geçtiğimiz 12 yılda, özgürlük ve güven-
lik arasındaki hassas dengeyi koruyarak 
Türkiye’ye hamdolsun sınıf atlattık. Bun-
ları sizler zaten yaşayarak görüyorsunuz. 
Geçtiğimiz 12 yılda, neredeyse 79 yıllık 
Cumhuriyet döneminde yapılan derslik 
kadar, derslik yaptık. 

Artık üniversitesi olmayan vilayetimiz 
kalmadı. 2002 yılında 76 üniversite var-
ken, şu anda 193 tane üniversitemiz bu-
lunuyor. Niye? Dedik ki, “Ta Muş’taki, ta 
Hakkâri’deki kardeşimiz, üniversiteye 
gidebilmek için para harcayıp İstanbul’a, 
Ankara’ya gelmesin. Üniversite ayağında 
olsun.” 

Aynı şekilde şimdi Adıyaman’da, 
Hakkâri’de, Yüksekova’da hastanelerimiz 
var. Bunların hiçbiri yoktu. Havaalanlarına 
varıncaya kadar hepsi var. Yani bir sıkıntı 
olduğu zaman, hemen oradan ambulans 
uçakla alıp, en ücra köşeye kadar hastala-
rımızı götürebilecek imkâna sahibiz. Bu 
hizmet bile, insanlar arasında ayrım gözet-
mediğimizin en güzel ifadesidir.

Ama terör örgütü, ayrımcılık yapmak sure-
tiyle Türk’ü Kürt’e, Kürt’ü Türk’e düşman 
etmenin gayreti içerisinde; biz ise kardeş 
etmenin gayreti içerisindeyiz. Farkımız 
bu. Ayrıma hiçbir zaman fırsat vermedik. 
Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iy-
le, Gürcü’süyle, Abhaza’sıyla, Roman’ıyla, 
Arnavut’yla, Boşnak’ıyla, kim olursa olsun 
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78 milyonu, “Yaratılanı severiz yaratan-
dan ötürü” anlayışıyla kucakladık. Ama 
onların, böyle bir derdi yok. 

Siz, terör örgütünü arkasına alanlar, hen-
dek kazmaktan başka ne yaptınız bu ül-
kede? O kazdığınız hendekler Cizre’ye 
hizmet mi götürüyor, Silopi’ye hizmet mi 
götürüyor, Nusaybin’e hizmet mi götürü-
yor? O hendekleri kazmak suretiyle halkın 
huzurunu kaçırıyorsunuz.  Benim karde-
şim Cizre’den kaçıyor mu? Kaçıyor. Silo-
pi’deki kaçıyor mu? Kaçıyor. Nusaybin’de-
ki kaçıyor mu? Kaçıyor. Niye? Huzur yok. 
Kaçıran kim? İşte bunlar.

Değerli kardeşlerim,

Sizler atanmış birer memur değilsiniz, 
ben nasıl seçilmiş bir Cumhurbaşkanıy-
sam, sizler de seçilmiş birer muhtarsınız. 
Beni de vatandaş seçti, sizi de vatandaş 
seçti. Onun için seçilmişin, atanmışla far-
kı var. Bana göre seçilmişler, atanmışla-
rın önündedir. Buradan hareketle, teröre 
karşı mücadeleyi yılmadan, usanmadan 
beraber vereceğiz. Bu mücadeleyi sonu-
na kadar yılmadan, usanmadan sürdüre-
cek ve o beklediğimiz huzura da inşallah 
kavuşacağız.

Bu 12 yıllık dönemde, demokrasiden altya-
pıya kadar her alanda çok önemli kalkın-
ma hamleleri gerçekleştirdik. Hamdolsun, 
çözülemez denilen nice meseleyi çözdük, 
üstesinden gelinemez denilen nice soru-
nun üstesinden geldik, yapılamaz denilen 
nice işi, projeyi, eseri hayata geçirdik, ba-

şarılamaz denilen nice mücadeleden alnı-
mızın akıyla çıktık.

Terör meselesini milletimizin hayatından 
tamamen çıkarmak için de, “demokratik 
açılım” olarak başlattığımız, daha sonra 
“Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi” diye-
rek devam ettiğimiz, ardından “Çözüm 
süreci”ne dönüştürdük.  Ama bu sureci, 
maalesef, terör örgütü ve onun temsilcisi 
durumunda olan siyasi yapılanma hep is-
tismar ettiler.

Tüm bu çalışmaları milletimizin rızası-
nı alarak adım adım yürüttük. Terörü ta-
mamen bitirmek için başlattığımız süreci 
gerçekten ümit verici bir noktaya kadar da 
getirdik. Ancak, Suriye başta olmak üzere 
bölgemizde yaşanan olaylar ile bu sürecin 
siyasi muhataplarının gerekli iradeyi orta-
ya koyamamaları, terörü yeniden hortlattı. 
Tabii biz, bu işin arkasında iç ve dış destek-
leri, varılmak istenen hedefleri, bu amaçla 
oynanan oyunları, kurulan tezgâhları ga-
yet iyi biliyoruz.

Holdinglerin, Kıymetli Mülklerin 
Sahibi Olmakla ‘Yerli’ Olunmaz

Türkiye’nin birlik ve beraberlik içinde sür-
dürdüğü büyük kalkınma hamlesinden 
rahatsız olanlar, terör örgütünü kullanı-
yor. Terör örgütü de, tehdit ve tedhişlerle 
sindirdiği bölge insanın mağduriyeti pa-
hasına, kendisine biçilen rolü oynuyor. 
Ancak, ideolojisi gereği uyguladığı tüm 
vahşete, aldığı desteğe rağmen, terör örgü-
tü bölgedeki vatandaşlarımızdan umduğu 
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desteği bulamadı, inşallah bulamayacak 
da. İşte bunun için terör örgütü güvenlik 
güçlerimizle birlikte çocuk, kadın, ihtiyar 
demeden bölge insanına da alçakça saldı-
rıyor. İşte dün gördünüz, roket zırhlı aracı 
sıyırıyor, bir eve isabet ediyor ve orada 9 
yaşındaki bir yavru maalesef şehit oluyor. 
Şimdi bunun bedelini bunlara ödetmek 
durumundayız.

Ambulansları, itfaiye araçlarını, camileri, 
okulları, iş yerlerini, evleri kurşunlayan, 
yakan, tahrip eden bir örgütün o bölge için, 
o bölgenin insanı için mücadele ediyor ola-
bilmesi mümkün müdür? Terör örgütü sa-
dece insanlığın, sadece ülkenin değil, aynı 
zamanda milletimizin tüm fertleriyle bir-
likte Kürt kardeşlerimizin de düşmanıdır.

Değerli kardeşlerim,

İstanbul’daki mitingimizde yerli olmanın, 
milli olmanın üzerinde durmuştum. Bu-
nun üzerine birileri “Yerli kimdir, millilik 
nedir?” gibi tartışmalar başlattı, bundan ra-
hatsız olanlar oldu. İşte şimdi burada söy-
lüyorum, benim bölgede ve ülkemizin dört 
bir yanında yaşayan her vatandaşım gibi, 
Kürt kardeşlerim de, Zaza kardeşlerim de 
yerlidir, millidir; bu ülkenin, bu vatanın öz 
evladıdır. Tıpkı Türk, Türkmen kardeşle-
rim gibi, Arap, Boşnak, Laz, Abhaz, Roman 
kardeşlerim gibi…

Çünkü o vatandaşlarım, benim bu ülkenin 
değerleriyle hemhal oluyorlar, diyorlar ki, 
‘Ben Kürt’üm, vatanımı seviyorum, bay-
rağımı seviyorum, milletimi seviyorum, 

devletimi seviyorum’. Ama terör örgütü, 
kendilerini nasıl gösterirlerse göstersinler 
yerli değildir, bu ülkenin ve bu milletin 
bir parçası asla değildir. Hangi adla, hangi 
kisveyle olursa olsun, ülkemizin kazanım-
larına saldıranlar, birliğine, bütünlüğüne 
kastedenler bu vatana ait değildir, isterse 
Parlamento’nun içinde olsun.

İşte bakın Hamburg’da toplantı yapıyor-
lar. Orada ta Trinidad’ın bayrağı asılı ama 
Türk Bayrağı yok, Japonya’nın bayrağı asılı 
ama Türk Bayrağı yok. Hani sizin bayrak-
la sorununuz yoktu; kimi aldatıyorsunuz? 
Sizin, milletle de sorununuz var, bayrakla 
da sorununuz var, vatanla da sorununuz 
var, devletle de sorununuz var; kimi aldatı-
yorsunuz? Bunların hepsinin farkındayız, 
hepsini A’dan Z’ye biliyoruz.

Eylemleri ve söylemleriyle terör örgütüne 
sütre olanlar, canileri gizlemeye, aklama-
ya çalışanlar, taşıdıkları kimlik ne olursa 
olsun yerli de olamazlar, milli de olamaz-
lar. Aynı şekilde terör örgütüne dolaylı ve 
doğrudan destek veren yayın organlarının 
sahipleri de bu tavırlarıyla yerli olmadıkla-
rını gösteriyorlar.

Kardeşlerim,

İstanbul’un en mutena köşelerinde yaşıyor 
olmak, holdinglerin, kıymetli mülklerin 
sahibi olmak, yerli ve milli dairesinde bu-
lunmanızı sağlamaz. Kendileri veya atala-
rı, ülkemiz topraklarının dışında doğmuş 
milyonlarca kardeşimiz var ki, hepsi de so-
nuna kadar yerlidir, sonuna kadar millidir. 
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Halen ülkemiz dışında yaşayan milyonlar-
ca kardeşimiz var ki, onlar da sonuna ka-
dar yerlidir, sonuna kadar millidir. 

Buna karşılık nerede doğmuş olursa ol-
sun, nerede yaşıyor olursa olsun, tavrıyla, 
tutumuyla, imkânlarıyla, en önemlisi de 
kalbiyle bu coğrafyadan, bu milletten kop-
muş olanları yerli ve milli olarak göreme-
yiz. Onlar gönülleri nereye meyil ediyorsa, 
yaptıkları işlerle nereye hizmet ediyorlar-
sa işte oraya aittirler. Evet, son vatanımız 
Anadolu ve Trakya’nın, son devletimiz 
Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklali ve istik-
bali için çalışanlar, kalbini ve imkânlarını 
bunun için teksif edenler yerlidir, millidir.

Milliyetçilik Adına Irkçılık 
Yapanlar da ‘Yerli’ Olamaz

Küresel sistemi bilmek, tanımak, anlamak 
elbette gereklidir, önemlidir. Asıl önemli 
olan, bu birikimi kendi ülkeniz, kendi mil-
letiniz için kullanabiliyor olmanızdır. Ne 
bu coğrafyanın ve bu milletin imkânlarını 
küresel sistemin emrine verenler, ne de 
güya milliyetçilik adına ırkçılık yapanlar 
yerli olamaz, milli kabul edilemez.

Türk’üm diyebilirsin, bu senin en tabii hak-
kındır, ama Türkçüyüm dersen ayrımcısın. 
Kürt’üm diyebilirsin, bu senin en tabii hak-
kındır, ama Kürtçüyüm dersen ayrımcılık 
yapmış olursun. Laz’ım, Boşnak’ım diyebi-
lirsin, ama Lazcılık yaparsan, Boşnakçılık 
yaparsan ayrımcı olursun. Bizi yaradan 
Allah, “Biz, sizi kavimler halinde yarattık” 
diyor. “Birbirinizle iyi anlaşasınız, iyi tanı-

şasınız diye böyle yarattık” diyor. Üstünlük 
kavimle değil, ırkla değil, Allah’a kim daha 
yakın ise en üstün odur.

Değerli kardeşlerim,

Yerlilik ve millilik, köken ötesi, meşrep öte-
si, siyasi sınırlar ötesi, her türlü farklılıklar 
ötesi bir anlayıştır. Bunu idrak edemeyen-
ler, meseleyi günlük siyasetin parametre-
leri içine hapsederek ihtiyaç duyduğumuz 
birlik, beraberlik, kardeşlik iklimini zehir-
liyorlar. Bir kez daha söylüyorum. Eğer 
mesele siyasi rekabetse, siyasi mücadeley-
se ben bundan asla kaçmadım kaçmam. 
Ömrümün 40 yılı bu mücadeleyle geçti. 
Burada sözünü ettiğimiz konu ise, ülkenin 
ve milletin bekası mücadelesidir. Memle-
ket meselesinin söz konusu olduğu yerde, 
78 milyon hep birlikte, diğer tüm farklı-
lıklarımızı bir kenara bırakıp yekvücut 
olabilmeli, tek kalp olarak çarpabilmeli, 
tek yumruk halinde hareket edebilmeliyiz. 
Aksi takdirde, inanın bana bize bu ülkeyi 
dar ederler. 

Hâlbuki bizim tarihimizden, medeniye-
timizden, kültürümüzden tevarüs etti-
ğimiz, miras olarak aldığımız çok geniş 
bir sorumluluk alanımız var. Bunun için 
bölgemizde ve dünyada sesimizi en güçlü 
şekilde duyurmamız gerekiyor. Demokra-
simizi, ekonomimizi, altyapımızı sürekli 
daha ileriye taşımak mecburiyetindeyiz. 
Türkiye, Balkanlar’dan Asya’ya kadar uza-
nan çok geniş bir coğrafyanın ümididir, 
ışık kaynağıdır, rehberidir. Görüştüğümüz 
kardeşlerimiz zaman hep bize şunu söy-
lüyorlar, “‘Ümidimiz sizsiniz, ne olur bizi 
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terk etmeyin.” Birliğimizin, beraberliğimi-
zin, geleceğimizin teminatı işte bu içinde 
bulunduğunuz vizyondur.

Kendi İçimize Kapanmak Bizi 
Zayıflatır

Değerli kardeşlerim,

Kendi içimize kapanmak bizi güçlü kıl-
maz, tam tersine zayıflatır, her türlü teh-
dide ve tehlikeye açık hale getirir. Yerli ve 
milli olmak içimize kapanmak değil, tam 
tersine büyük fotoğraf içindeki yerimizi 
doğru olarak görmek demektir.

Değerli kardeşlerim,

Biz, büyük düşünmek, büyük hayaller 
kurmak, büyük projeler üretmek, büyük 
işler başarmak zorundayız. Varlığımızı 
koruyabilmemizin ve hedeflerimize ula-
şabilmemizin tek yolu budur. Terör ör-
gütü ve yapılan eylemler, bizi işte bu viz-
yondan uzaklaştırma amacı taşıyor. Biz, 
bu tuzağa Allah’ın izniyle düşmeyeceğiz. 
Asla sorumluluklarımızı ve hedeflerimizi 
unutmayacağız. 

Bunun için yerliliğin ve milliliğin somut te-
zahürleri olarak kabul ettiğimiz Rabia’mı-
za sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Tek millet 
diyeceğiz. Hangi kökenden olursa olsun, 
bu ülkenin evladı, bu devletin vatandaşı 
olarak tüm 78 milyon biz tek milletiz, öyle 
mi? Bunun içinde az önce de söylediğimiz 
gibi, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abha-
za, Zaza, Boşnak, Arnavut, hepsi var.

İkincisi, tek bayrak... Bayrağımızın rengi şe-
hidimizin kanıdır, hilal bağımsızlığımızın 
ifadesidir, yıldız şehidimizin sembolüdür 
ve ikinci bir bayrak tanımıyoruz. Terörist-
lerin cesetlerine sardıkları paçavra bellidir. 
O, işte özlem duydukları kendilerine ait 
bayraklarıdır. Bir de utanmadan sıkılma-
dan diyor ki, “Bizim bayrakla sorunumuz 
yok.” Peki, yaptığınız bu ne? Hamburg’da 
yaptığınız ne? İşte ispatlar ortada. Siz, bir-
kaç defa Türk Bayrağı sallamakla bu mille-
ti aldatamayacaksınız. 7 Haziran’da bunu 
başardınız, ama 1 Kasım’da inanıyorum ki, 
benim milletim buna prim vermeyecek.

Sevgili muhtar kardeşlerim,

İnanıyorum ki, bu birliğiniz, bu beraberli-
ğiniz devam ettiği sürece Allah’ın izniyle 
bu milletin bekası tartışılamaz. Unutma-
yın, bayrakları bayrak yapan üstündeki 
kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa va-
tandır. Tabii ki her şehit bizim için bir hü-
zün kaynağı oluyor. Ama unutmayalım ki, 
kıyametin son anına kadar şehitler devam 
edecek. 

Değerli kardeşlerim, 

Üç, tek vatan diyeceğiz, 780 bin kilomet-
rekareyle tek vatan. Şimdi paralel yapının, 
güya belli yerleri operasyonlarla ele geçir-
me gayretleri vardı. Kendilerince paralel 
devlet kurmuşlardı.  Bunun bedelini çok 
ağır ödeyecekler. Paralel yapının üzerine 
üzerine gideceğiz, kesinlikle durmak yok. 
Bu vatan toprağında ameliyat yapılmasına 
asla müsaade etmeyeceğiz.
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Dört, tek devlet diyeceğiz, devlet için-
de devlet olmaz. Adı ne olursa olsun, 
kim teşebbüs ederse etsin kesinlikle göz 
yummayacağız. Demek ki, tek millet, tek 
bayrak, tek vatan, tek devlet. Ne diyor is-
tiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy? 

“Sahipsiz olan memleketin batması haktır, 

Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır;” 

Olay bu.

Kardeşlerim,

Gün hep birlikte vatanımıza, memleketi-
mize, ülkemize, Türkiye’ye sahip çıkma 
günüdür. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ola-
rak, bu milletin bir ferdi olarak Türkiye’ye 
sahip çıkma mücadelesini vermek, buna 
öncülük etmek benim en başta gelen gö-
revimdir. Eğer ben bu görevi layıkıyla ye-
rine getirmezsem, Sarıkamış’ta şehit olan 
dedemin ve tüm şehitlerimizin ruhlarını 
muazzep etmiş oluruz. Beni dünyaya ge-
tiren, büyüten, memlekete ve millete hiz-
met yoluna sevk eden babamın, annemin 
ve tüm ecdadımın üzerimdeki haklarına 
halel getirmiş olurum. Görevimi hakkıyla 
yapmazsam, kendi evlatlarım başta olmak 
üzere, yeni nesillere karşı görevimi yerine 
getirmemiş olurum.

Böyle bir vebali asla göze alamam. Onun 
için, kim ne derse desin ben ülkemizin ve 
milletimizin birliği, beraberliği, geleceği 
için doğru bildiğim yolda, kendi üslubum-
la ve elbette anayasal sınırlar içinde müca-

dele etmeyi sürdüreceğim. Bugüne kadar 
olduğu gibi, bundan sonra da bu mücade-
leyi milletimin, sizlerin desteğiyle ve onun 
adına vermeye devam edeceğim. Ne zaman 
ki milletim bana “tamam” der, işte o vakit 
bu bayrağı yine milletimin takdir ettiği, va-
zife verdiği kişiye, ekibe teslim eder kenara 
çekilirim. O zamana kadar hiç kimse kusu-
ra bakmasın durmayacağım, susmayaca-
ğım, çalışacağım, koşturacağım, mücadele 
edeceğim. “Cumhurbaşkanı hiçbir şeye ka-
rışmasın” demek, aslında Cumhurbaşkanı 
görevini yapmasın demektir. Hiç kimse 
beni ülkeme, milletime karşı vazifelerimi 
yerine getirmekten alıkoyamaz. Herkesin 
bir hesabı varsa, Allah’ın da bir hesabı var, 
şüphesiz o hesabı görmek de Allah’a aittir.

Rabbimize olan teslimiyetimizden, milleti-
mize olan sözümüzden dönmedik, dönme-
yeceğiz. Dün nasıl tüzüklerle, manşetlerle 
çarpışarak büyüdüysek, bugün de terörle, 
terör örgütüyle, onun iç ve dış destekçile-
riyle mücadele ederek, yine manşetlerle 
çarpışarak yolumuza devam edeceğiz. Ne 
diyor şair? 

“Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader 
vardır 

Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar 
vardır 

Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar 
vardır 

Yanmışsam külümden yapılan bir hisar var-
dır.”

Değerli kardeşlerim,
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Kuddüs olan, hatadan, eksikten, kusurdan 
münezzeh olan sadece Allah’tır. Biz kullar 
için bunların hepsi de mümkündür, tabii-
dir. Hata da yaparız, yanlışlarımız da olur. 
Ama unutmayın, bu hatayı, bu yanlışı bil-
mek, ondan dönmektir aslolan. Önemli 
olan, kendi inancımız, bilgimiz, irademiz 
çerçevesinde, mümkün olan en iyiyi yapa-
bilmeye çalışmaktır. Sorumluluk üstlen-
diğimiz tüm görevlerimizde, bu anlayışla 
hareket etmeye çalıştık. Gerektiğinde öze-
leştiri yapmaktan, eksiklerimizi, hatala-
rımızı ifade etmekten çekinmedik. Bunu 
milletimizle aramızdaki sevginin, saygı-
nın, samimiyetin, hasbiliğin, ahdin bir ge-
reği olarak gördüm, bu şekilde davrandım.

Paralel Yapının İnlerine Girdik ve 
Girmeye Devam Edeceğiz

Geçmişte, paralel devlet yapılanması adı 
verilen örgütün gerçek yüzünü göremedi-
ğimizi, bunun için de gereken tedbirleri 
vaktinde almakta geç kaldığımızı açıkça 
ifade ettim. Biz, onlara karşı, her kesime 
olduğu gibi hüsnüniyetle yaklaşırken, on-
ların ülkede bir darbe hazırlığı içinde ol-
duklarını fark eder etmez harekete geçtik 
ve gerekenleri yaptık, yapmaya da devam 
ediyoruz. Ne demiştik? “İnlerine girece-
ğiz.” Girdik, devam ediyoruz.

Yine siyasette, bürokraside, sivil toplum 
faaliyetlerinde birlikte hareket ettiğimiz 
çeşitli isimlerle, daha sonra yollarımızı 
ayırmak durumunda kaldık. Aynı şekilde 
çözüm sürecinde de terör örgütüne müza-
hir siyasi partiye hüsnü niyetle yaklaştık. 

Bizim amacımız, terör sebebiyle dökülen 
kanı tamamen ortadan kaldırmak, ortak 
geçmişe ve ortak gelecek hedeflerine daya-
lı olarak huzuru, kardeşliği hakim kılmak-
tı. Bunda gerçekten samimiydik. Bölge in-
sanıyla hep birlikte ülkemizin tamamında 
ortaya çıkan ümit tablosu, bizi bu ihtimali 
sonuna kadar zorlamaya, sabırlı davran-
maya sevk etti. Maalesef demokrasi ve öz-
gürlükler art niyetlilerin elinde istismara 
açık imkânlar haline dönüşüyor.

Bu süreçte, terör örgütünün sağlanan kıs-
mi huzur ortamını, kötü niyetlerini hayata 
geçirmek için istismar ettiğini gördük. Böl-
gedeki kamu görevlilerinin bir kısmının da 
gelişmeleri eksik veya yanlış değerlendir-
mesinin bu konuda bir zafiyet ortaya çık-
masına yol açtığı anlaşılıyor. Ancak lütfen 
şu gerçeği kimse gözden kaçırmasın: Terör 
meselesi ülkemizde yeni ortaya çıkmış bir 
mesele değildir. Bilhassa bölgedeki sıkıntı-
lar, yüzlerce yıllık geçmişi olan Cumhuri-
yet döneminde de sürekli nükseden sorun-
lardır. Biz, bu kronik meseleyi çözmek için 
gayret gösterdik.

Terör örgütünü kullanan güçlerin ve ör-
gütün içerideki uzantılarının huzurdan, 
kardeşlikten, güven ortamından rahatsız 
olduklarını anlıyoruz. Bunun için ilk fır-
satta silaha sarıldılar. Bombalarla, tuzak-
larla, pusularla niyetlerini ortaya döktüler. 
Keşke çözüm süreci bizim istediğimiz şe-
kilde sonuçlansaydı, keşke terör eylemleri 
sebebiyle tek bir askerimizin, polisimizin, 
korucumuzun, vatandaşımızın canı yan-
masaydı, kanı dökülmeseydi.



Recep Tayyip ERDOĞAN

264

Selahaddin Eyyubi Kürt Değil 
miydi? Bu Topraklar İçin 
Vuruşmadı mı?

Sevgili kardeşim,

değerli muhtar kardeşim;

Biz, Selahaddin Eyyubi’yi bir kenara koya-
bilir miyiz? Selahaddin Eyyubi Kürt değil 
miydi? Bu topraklar için vuruşmadı mı? 
Ama onlar vuruşurken, Türk Kürt’ün kuca-
ğında, Kürt Türk’ün kucağında şehit oldu-
lar. Ne için? Bu vatanlar için. Çanakkale’de 
şehitliği bir dolaşırsanız, o şehitlikte kabir-
lerdeki yazıları görürsünüz, orada hiçbir 
ayrım yok. Sarıkamış’tan geleni de orada 
görürsünüz, ta Bosna’dan geleni de görür-
sünüz, Arnavutluk’tan geleni görürsünüz. 
Hepsi orada, bu topraklar için o tüm Haçlı 
ittifakına karşı ne yaptılar? Bir mücadele 
verdiler. İşte istiklal mücadelemiz böyle 
gerçekleşti. Bundan sonra da istiklal mü-
cadelemiz, istikbal mücadelemiz böyle de-
vam edecek.

Biz, hala aynı yerdeyiz. Hala hiçbir güven-
lik görevlimiz, hiçbir vatandaşımız terör 
tehdidine maruz kalmasın, yürekler yan-
masın, anneler, babalar, eşler, çocuklar 
gözyaşı dökmesin istiyoruz. Ama ülkeye 
ve millete karşı doğrultulan silahlara kar-
şı da sessiz kalamayız, kalmadık. Sabrımız 
acziyetimizden değil, sorunun suhuletle 
çözümü konusundaki ümidimizden, bek-
lentimizden kaynaklanıyordu. Bakıyoruz 
birileri, ısrarla çatışmaların başlamasını 
şahsıma ve hükümete fatura etmeye çalı-

şıyor. Bizim bu konudaki gayretimizin ve 
samimiyetimizin şahidi milletimdir, bil-
hassa bölge halkıdır.

Kardeşlerim,

Yaşanan çatışmalarla, terör örgütünün 
eylemleriyle şahsım ve hükümetimiz ara-
sında ilişki kuran herkes, terör örgütünün 
amacına hizmet ettiğini bilmelidir. Bu tür 
yaklaşımlarım, bu tür ifadelerin, bu tür 
propagandaların ne ülkeye, ne millete, ne 
de sorunun çözümüne bir faydası yoktur. 
Yanlış teşhis, yanlış tepkiye; yanlış tepki 
de, vahim sonuçlara yol açar. Madem terör 
örgütü, demokrasinin ve hukukun çizgisi-
ne gelmek istemiyor, öyleyse ona anladığı 
dilden konuşacak gücümüz de, imkânımız 
da, kararlılığımız da vardır. Bugün işte bu 
aşamadayız.

Terör örgütü kendince kirli planlar yap-
mış olabilir; ama Türkiye de dünkü Türki-
ye değil. Her alanda olduğu gibi savunma 
sanayinde de çok önemli mesafe kat ettik. 
Burada şu hususu özellikle belirtmek isti-
yorum: Türkiye, kendi vatandaşlarının bir 
kısmıyla değil, teröristle, terör örgütüyle 
mücadele ediyor. En başından beri bu has-
sasiyeti gösteriyoruz, göstermeye devam 
edeceğiz. 

Dikkat ederseniz, terör örgütünün sınır-
larımız dışındaki unsurlarına karşı çok 
daha etkili darbeler indiriyoruz. Şu ana 
kadar 2 binin üzerinde teröristti içeride 
ve dışarıda öldürmüş bulunuyoruz. Çünkü 
oralarda sivil halk olmadığı için hareket 
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alanımız da geniş. Ülke içindeyse, sivilleri 
kendine kalkan yapan, sokak aralarında, 
mahalle içlerinde eylemlere girişen terör 
örgütü mensuplarına karşı daha dikkatli, 
daha ihtiyatlı yaklaşmak durumundayız. 
Biz, herhangi bir masum vatandaşımızın, 
güvenlik görevlilerimizden herhangi biri-
nin canını, sayısı ne olursa olsun teröris-
tin etkisiz hale getirilmesine değişmeyiz. 
O askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı bir 
daha geri getiremeyiz, ama o teröristleri 
eninde sonunda bulur cezasını veririz.

İşte bugün ebediyete uğurladığımız Ada-
na’daki polis kardeşlerime de Allah’tan 
rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar dili-
yorum, tüm emniyet camiamızın başı sağ 
olsun, milletimizin başı sağ olsun. Tabii te-
rör örgütünün buna benzer hassasiyetleri 
yok, hatta tam tersine çatışmalarda müm-
kün olduğu kadar sivil kaybı oluşması için 
çaba gösteriyorlar. Çünkü onların, Kürt va-
tandaşlarımızın, oralarda yaşayan, görev 
yapan insanlarımızın canını, malını, na-
musunu korumak gibi bir derdi asla yok. 
Sizler de görmüşsünüzdür; hasta almak 
için gelen ambulansın şoförünü kurşun 
yağmuruna tutup öldürecek kadar alçaldı-
lar bunlar.

Aramıza Fitne Sokanlara İzin 
Vermeyelim 

Bayram günü bir aileyi, sırf kendileri gibi 
düşünmedikleri için, tüm bireyleriyle yok 
etmek amacıyla evlerine saldıracak kadar 
gözleri dönmüş durumdalar. Küçücük 
yavrularımızı roket atarlarla paramparça 

edecek kadar insanlıktan çıkmış halde-
ler. Teröristler, sadece kendi amaçları için 
mümkün olduğu kadar çok kan dökme-
ye, can yakmaya çalışıyorlar. Dağlara ka-
çırdıkları o Kürt yavrularımızın anneleri 
nasıl ağlıyor görüyorsunuz, nasıl gözyaşı 
döküyor görüyorsunuz değil mi? Bunlar 
tehditle kaçırıldılar.

Milletimiz şundan emin olsun; terör ör-
gütünün, bu silahlı eylemleriyle herhangi 
bir sonuç alması Allah’ın izniyle kesinlik-
le mümkün değildir. Teröristler olabildiği 
kadar çok kan dökerek, çok eylem yapa-
rak milletimizin moralini bozmayı, daha 
önemlisi kardeş kavgası çıkarmayı he-
defliyorlar. Bugüne kadar bu amaçlarına 
ulaşamadılar, inşallah bundan sonra da 
ulaşamayacaklar. Şehitlerimizin acıları, 
mücadele azmimizi daha da artırıyor.

Buradan çeşitli şekillerde terör örgütüne 
hizmet eden herkese bir çağrıda bulunuyo-
rum; gelin bu oyuna alet olmayın. Ey med-
ya, bu oyuna alet olma. Erdoğan’a düşman-
lığınız olabilir ki, bu düşmanlığınızı zaten 
attığınız başlıklarda görüyorum. Ama bi-
lesiniz ki, siz ne kadar düşman olursanız 
olun, Rabbimin takdir ettiği ömrü hiçbir 
zaman azaltamayacaksınız ve bu mücade-
le azmimizi de durduramayacaksınız. Bu 
oyunun kazananı asla siz olmayacaksınız. 
Bugün sizi kullananlar, sizi tahrik eden-
ler, sizi öne sürenler yarın yüzünüze dahi 
bakmayacaklar.

Suriye’de olanları, bir de harap olmuş bir 
ülkenin oluk oluk akıtılan kanların, mil-
yonlarca mağdurun yaşadığı dramların 
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penceresinden değerlendirin. Teröristi 
ekranlarınıza çıkarmak suretiyle “Cici kız” 
diye gösteren sizsiniz, sizin ekranlarınız. 
Onlar için her türlü yolu meşru kılan siz-
siniz, sizin ekranlarınız, sizin sayfalarınız. 
Ve iftira atmakta üzerinize zaten yok. Tay-
yip Erdoğan’a oradan mektup gönderme-
ne falan da gerek yok, senin o gönderdiğin 
mektupların da kıymeti harbiyesi yok. Zira 
kimin nerede, kim için, niçin çalıştığı belli-
dir; vatanı için çalışanlar da bellidir, kendi 
saltanatı için çalışanlar da bellidir.

Milletime sesleniyorum: Gelin hep birlik-
te 1071’de Malazgirt’teki, 1453’te İstan-
bul’daki, 1915’de Çanakkale’de, 1920 yılın-
da Büyük Millet Meclisi’nin açılışındaki, 
1923 yılında Cumhuriyetimizin ilanındaki 
inançla, azimle, birlik ve beraberlik ruhuy-
la 2023 hedeflerimize doğru hep birlikte 
yürümeye devam edelim. Bir olmak, iri 
olmak, diri olmak varken, bölücülüğe, ay-
rımcılığa, aramıza fitne sokulmasına izin 
vermeyelim.

Türkiye’nin, bu sıkıntıyı da kısa sürede 
geride bırakacağına canı gönülden inanı-
yorum. Milletimizden bu mücadeleye ver-
diği desteği güçlendirmesini, en önemlisi 
sağduyusunu, itidali elden bırakmamasını 
bekliyorum. Bir kez daha Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi’ni, milletin evini teşrifiniz 
için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum. Mahallerinizdeki, köylerinizdeki her 
bir kardeşime selamlarımı, saygılarımı 
muhabbetlerimi iletmenizi rica ediyorum.
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Çok değerli muhtarlarımız, çok değerli 
kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında 
Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı, bü-
yük devlet ve fikir adamı, bilge lider Alija 
İzetbegoviç’i 12. ölüm yıldönümünde rah-
met ve özlemle yâd ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, milletin 
evine hoşgeldiniz. Yaklaşık 10 aydır sür-
dürdüğümüz Muhtarlar Toplantımızın 
12’ncisinde sizlerle birlikteyiz. Bugün de 
Balıkesir, Bursa, Edirne, Erzurum, Gümüş-
hane, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Sakarya 
ve Mersin illerimizden gelen siz kıymetli 
muhtarlarımızı misafir ediyoruz.

Markel’e “Türkiye Gelmeyin” 
Çağrısı Yapanları ‘Mankurt’ 

Olarak Görüyorum

12. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 19 Ekim 2015 
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Ülkemizdeki muhtarların tamamıyla bu 
şekilde bir araya gelmeyi, hasret gider-
meyi hedefliyoruz. Türkiye’nin doğrudan 
milletin oyuyla seçilmiş ilk Cumhurbaşka-
nı olarak, yine mahalle halkının oylarıyla 
işbaşına gelmiş olan muhtarlarımızla bir-
birimizi çok iyi anladığımıza inanıyorum. 
Sizler mahallenizin, köyünüzün muhtarı 
olarak, ben de bir nevi Türkiye’nin muhta-
rı olarak, her bir ferdinden 78 milyonun ta-
mamına kadar milletimizi kucaklamanın, 
onlara hizmet etmenin çabası içindeyiz.

1998 yılında okuduğum bir şiir sebebiy-
le hapis cezasına çarptırıldığımda, benim 
için hatırlayın o zaman gazeteler şöyle 
bir başlık atmıştı: “Muhtar bile olamaz”. 
Bu manşetin amacı milli iradeyi, milletin 
tercihini, halkın oyunu tahkir etmekti, 
aşağılamaktı, kötülemekti. Çünkü muhtar 
seçilmekle belediye başkanı, milletvekili, 
başbakan, geçtiğimiz yıldan itibaren Cum-
hurbaşkanı seçilmek arasında prensip ola-
rak hiçbir fark yok. Hepsinde de milletin 
karşısına çıkacaksınız, vizyonunuzu, pro-
jelerinizi, değerlerinizi anlatacaksınız ve 
oy isteyeceksiniz. Eğer millet, tavrınıza, 
sözünüze inanır, güvenir, itimat ederse, 
tercihini sizden yana kullanır ve işbaşına 
gelirsiniz.

Uzun yıllar boyunca ülkeyi milletin irade-
sine göre değil, medyasıyla, işadamı der-
nekleriyle, bürokrasisiyle, kurdukları bir 
vesayet sistemi aracılığıyla yönetmiş olan-
lar, işte asla buna tahammül edemiyorlar. 
Bu kesim için en makbul muhtar, mahal-
lesine değil onlara hizmet eden muhtar-
dır. Aynı şekilde bunlar için en makbul 

belediye başkanı, en makbul milletvekili, 
en makbul bakan, başbakan, cumhurbaş-
kanı milletin değil kendilerinin emrinde 
olanlardır.

Milletin Emrinde Olmam 
Nedeniyle Hep Acımasızca 
Eleştirildim

Biz, 1994 yılında bu vesayet odaklarının 
değil, İstanbul halkının emrinde Belediye 
Başkanlığı yaptığımız için o manşete ma-
ruz kaldık. Aynı şekilde bugüne kadar bize 
yöneltilen eleştirilerin sebebi de, hakaret-
lerin sebebi de; Başbakan ve Cumhurbaş-
kanı olarak onların değil, milletin emrinde 
hizmet vermiş olmamızdır. Burada, onla-
rın değil sizin bulunmanızdan, onların de-
ğil sizin sesinizin duyuluyor olmasından 
rahatsızlar.

İnanın bana, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’yle ilgili eleştirilerin gerisindeki 
asıl sebep de budur. Yoksa onlar da bu kül-
liyeyle ilgili, ne hukuki, ne siyasi, ne ahlaki 
bir sorun olmadığını, en az bizim kadar, 
sizin kadar iyi biliyorlar. Tek sıkıntıları, 
Beştepe’nin kendilerinin değil, milletin 
emrinde olmasıdır. İstedikleri kadar bağır-
sınlar, istedikleri kadar iftira atsınlar, iste-
dikleri kadar uğraşsınlar, Beştepe milletin 
emrinde olmaya devam edecektir.

Değerli kardeşlerim,

İkide bir tutturmuşlar, “Kaçak saray, kaçak 
saray…” Elinde bir belgen mi var, elinde bir 
bilgin mi var? Varsa çık açıkla de ki, “Buyu-
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run kaçak saray.” Defaatle, bütün Danıştay 
kararlarını açıklamamıza rağmen, ısrarla 
bunu söylemeye devam ediyorlar. Niye? İf-
tira at, tutmazsa iz bırakır. Bunlar müfteri. 

Bu ülkede siyasetçi olmanın, önce dürüst 
olmaktan geçtiğini, bu insanların öğren-
mesi lazımdır. Eğer siyasetçi dürüst ol-
mazsa, milletten itibar göremez. Önce biz, 
bunun örneklerini en güzel şekilde verme-
miz lazım. Çünkü burası şahsıma ait bir yer 
değil, burası milletin evi. Külliye’de bugün 
ben görev yapıyorum, yarın burada başka-
ları görev yapacak. Ama mesele, böyle bir 
eseri ülkeme kazandırmaktır ve bu eserle 
beraber dünyaya farklı bir görüntüyü ve-
rebilmektir. Bu eser, bu milletin azametini 
göstermektedir, bu milletin onurunu gös-
termektedir.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin gündemini terörle, kanla, kin-
le karartmak isteyenlere inat geçtiğimiz 
hafta ülke olarak, millet olarak çok güzel, 
çok hayırlı gelişmelere hep birlikte şahit-
lik ettik. Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde 
doğmuş bir bilim adamının, Profesör Dok-
tor Aziz Sancar’ın kimya dalında Nobel 
ödülü kazandığı haberini Japonya’da al-
dım, bizzat arayarak bu sevinci kendisiyle 
paylaşmıştım. Geçtiğimiz hafta Milli Takı-
mımızın İzlanda karşısında aldığı galibi-
yet ve diğer takımların elde ettiği sonuçlar 
itibariyle Euro-2016’ya doğrudan katılma 
hakkını elde etmesinin sevincini millet 
olarak hep birlikte yaşadık. 

Çarşamba günü Çankırı’da, 516 milyon 
dolarlık bir yatırım olan Sumitomo Rub-
ber Lastik Fabrikası’nın açılış törenini ger-
çekleştirdik. Cuma günü, önümüzdeki ay 
Antalya’da yapılacak G-20 Zirvesi’nin ha-
zırlıkları kapsamında İstanbul’da düzenle-
nen Kadın-20 Zirvesi’nde, dünyanın dört 
bir yanından gelen hanımlarla ekonomiyi, 
çalışma hayatını, istihdamı, terörü konuş-
tuk. Cuma gecesi, Türksat 4B Uydusunun 
Kazakistan’dan başarıyla uzaya fırlatılışı-
nın heyecanını hep birlikte yaşadık.

Denizin Altından Kıbrıs’a Su 
Verilmeye Başlandı

Cumartesi günü, hem Mersin’de, hem 
Kıbrıs’ta düzenlenen törenlerle bir ha-
yalin daha gerçeğe dönüşmesine bizzat 
şahitlik ettik. Anamur’dan 107 kilomet-
relik bir boru hattıyla Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne içme ve tarımsal sulama 
suyu götüren projenin açılışını gerçekleş-
tirdik. Anamur’daki Alaköprü Barajında 
toplanan suyu, Akdeniz’in altından boru-
larla Kuzey Kıbrıs’taki Geçitköy Barajı’na 
aktaran, oradan da Adaya dağıtan bu proje 
1 milyar 600 milyon liralık bir yatırımdır. 
Şimdi hemen bunu lekelemek, gölgelemek 
için şunu söylemeye başladılar: “Kuzey 
Kıbrıs’a daha önce su gitti.”

Değerli arkadaşlar,

Doğru balonla su götürdüler, sonra o balon 
patladı ve öyle de kaldı. Ama ne dediler 
“Bugün balonla, yarın boruyla buraya su 
gelecek.” Tabii, o balonla bu işin olmaya-
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cağını kendileri de biliyorlardı. Gerçekçi 
ol, taşıma su ile değirmen dönmez. Bunlar 
taşıma su ile değirmeni döndüreceklerini 
zannediyorlardı, dönmedi ve balon patladı.

İstanbul Belediye Başkanı olduğum za-
man, İstanbul’un susuzluk sorunu vardı. 
Hatırlayanlarınız bilir, gemiyle, tankerle 
İstanbul’a su getirmek istediler. Ama geti-
rilen su, sadece Kuruçeşme’ye ancak yeti-
yordu, Beşiktaş’a ancak yetiyordu. Ama ne 
diyorlardı? “Bak biz getirdik.” Böyle bir iş 
olur mu? Biz ne yaptık? 180 kilometreden 
İstanbul’a suyu getirdik, dağları deldik ve 
o zaman İstanbul’un su ihtiyacını giderdik. 
Ardından da adalar susuzdu, 5 adaya o za-
man denizin altından su götürdük. 

O zaman Kuzey Kıbrıslı bir Bakan dedi ki, 
“Acaba bize de denizin altından su getire-
mez misiniz?” Kendilerine dedim ki, “Za-
manı gelince o da olur.” Zamanı geldi. 7 
Mart 2011 tarihinde temeli attık ve şimdi 
de açılışını yaptık. Şu anda su denizin al-
tından Kuzey Kıbrıs’a verilmeye başlandı. 
Bununla kalmadık, “Eğer Güney Kıbrıs 
barışa hazırsa, müzakereler neticesinde, 
onlara da barış suyundan veririz” dedik. 
Çünkü Türk milleti, olarak şanına yakışan 
neyse onu her zaman yapar. Yeter ki bizim 
karşımızda olanlar da bu noktada bize ge-
rekli olan saygıyı göstersinler.

Salı günü burada ülkemize resmi ziyaret 
gerçekleştiren Finlandiya Cumhurbaşkanı 
Sayın Niinistö ile dün de İstanbul’da çalış-
ma ziyareti için gelen Almanya Şansölyesi 
Sayın Merkel ile çok verimli görüşmeleri-
miz oldu. Bu ziyaretlerde muhataplarımız-

la ikili ilişkilerimizin yanı sıra Türkiye’nin 
Avrupa Birliği üyeliği ve giderek büyüyen 
bir sorun olan mülteci meselesiyle ilgili 
çok önemli görüşmeler gerçekleştirdik.

Bu sabah, İstanbul’da yeni havalimanının 
inşaatını yürüten firmalarla, 6 banka ara-
sında imzalanan 4,6 milyar avroluk altya-
pı finansmanına ilişkin kredi anlaşmasına 
şahitlik ettik. 

Terörü Diz Çöktüreceğiz

Tabii ülkemizin ve milletimizin geleceği 
için çok faydalı olduğuna inandığımız bu 
hizmetlerin mutluluğunu, terör olayları-
nın gölgesi altında tam manasıyla yaşaya-
madığımızı da özellikle belirtmek isterim. 
Kimse şu hizmet siyasetini değerlendire-
miyor. Onun için muhtarlarımıza çok iş 
düşüyor. Biz, hizmet siyasetine mi önem 
vereceğiz, yoksa teröre mi? Teröre Allah’ın 
izniyle diz çöktüreceğiz, bundan hiç endi-
şeniz olmasın.

Şehitlerimiz tabii ki bizim kanayan ya-
ramız, ama şunu bilin ki, bir milletin za-
ferinin altında şehitler yatmaktadır. Bir 
milletin geleceğinin altında hep şehit-
ler yatmaktadır. Onun için İstiklal Mar-
şı’mızda,

“Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda 

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda” 

deniyor. 
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Bu vatan, şehit kanlarıyla elhamdülillah 
yoğruldu bu hale geldi. Onun için onu bir 
kenara koyamayız. Ama biz, şunu da bili-
riz: “Şehitlerimiz diridir, ölü değildir” ve 
Peygamberlik makamından sonra en yüce 
makam orasıdır.

Değerli kardeşlerim,

Önceki hafta sonu Ankara Garı önünde 
meydana gelen bombalı saldırıda kaybet-
tiğimiz vatandaşlarımızın acısı tüm taze-
liğiyle içimizi yakıyor. Buna ilave olarak 
hafta içi ve hafta sonunda süren terör sal-
dırılarında çok sayıda askerimizi ve polisi-
mizi şehit verdik. Çarşamba günü Van’da, 
Cuma günü Şırnak’ta iki polisimiz, Cumar-
tesi günü Dağlıca’da bir yarbayımız, bir 
üsteğmenimiz ve iki astsubayımız Pazar 
günü Tunceli’de iki askerimiz şehit edildi.

Aslında terörün amacının Türkiye’yi işte 
bu gündeminden, yatırımlardan, hizmet-
lerden, projelerden uzaklaştırmaya yö-
nelik olduğunu biliyoruz. Bunun için bir 
yandan terörle kesintisiz bir mücadele 
içindeyken, diğer yandan ülkemizin ve mil-
letimizin geleceği için hayati öneme sahip 
yatırımlarımızı, projelerimizi hassasiyetle 
takip ediyoruz. Ülkenin ve milletin gele-
ceği için elzem olan, gerekli olan bu çalış-
maları terk edersek, asıl o zaman şehitleri-
mizin aziz ruhlarını muazzep edeceğimizi 
biliyoruz. Onun için durmayacağız, onun 
için yılmayacağız. Hem terörle mücadele 
edeceğiz, hem de Türkiye’nin kalkınması, 
büyümesi, güçlenmesi için çalışacağız.

Kendi Kazdıkları Tuzaklara 
Kendileri Düşecek

Kardeşlerim,

Her iki mücadeleyi de birlikte yürütecek 
ve birlikte başarıya ulaştıracak güce, azme, 
kararlılığa, hamdolsun sahibiz. Buradan 
Türkiye’yi rotasından çıkarmak, hedefle-
rinden uzaklaştırmak için tüm güçleriyle 
çalışan iç ve dış çevrelere bugün sesleniyo-
rum. Onlara diyorum ki: Başaramayacaksı-
nız, kardeşliğimizi bozamayacaksınız, bay-
rağımızı indiremeyeceksiniz, ezanlarımızı 
susturamayacaksınız, bizi 2023 hedefleri-
mizden vazgeçiremeyeceksiniz. 2053 ve 
2071 vizyonlarımızdan uzaklaştıramaya-
caksınız. Bizim için kurduğunuz tuzaklara 
inşallah siz düşeceksiniz. 1000 yıllık vata-
nımızda bizi parya durumuna düşüreme-
yeceksiniz. İstiklalimize ve istikbalimize 
sonuna kadar hep birlikte sahip çıkacağız. 
Umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. Çün-
kü bizim inancımıza göre ümitsizlik küfür 
alametidir. Üstat Necip Fazıl’ın dediği gibi, 
“Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün 
doğmuş, gün batmış ebet bizimdir.”

Değerli kardeşlerim, 

Demokrasilerde muhalefet ve eleştiri ol-
mazsa olmaz bir unsurdur. Muhalefetin 
ve eleştirinin sadece siyasi partilere mah-
sus olmadığını, aydınların, akademis-
yenlerin de bu hakka sahip olduğunu 
biliyoruz. Nitekim ülkemizde, çok partili 
dönemde her iktidarın karşısında hem 
siyasi, hem sosyal olarak bir muhalefet 
mutlaka bulunmuştur.
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Hiçbir Muhalefetin Kendi 
Milletine Düşman Olmaya Hakkı 
Yok

Fakat burada herkesin dikkat etmesi gere-
ken çok önemli bir ayrım, hassas bir nok-
ta var; hiçbir muhalefetin kendi ülkesine, 
kendi toplumuna karşı olma, hatta düş-
manlık yapma hakkı yoktur. Bunu söyler-
ken iktidar partisinin veya herhangi bir 
partinin, herhangi bir kurumun görüşle-
rini, icraatlarını eleştirmekten, bunlarla 
ilgili görüşleri ifade etmekten bahsetmi-
yorum. Bunun herkesin en tabii hakkı ol-
duğunu peşinen zaten ifade ettim. Burada 
dikkat çektiğim husus, kendi ülkesine ve 
kendi toplumuna karşı husumet derecesi-
ne varan bir muhalefet anlayışıdır.

Ülkemizde hükümeti ve devlet kurumla-
rını eleştirmek adına, terör örgütlerine, 
bölücü örgütün güdümündeki siyasi orga-
nizasyona destek vermeyi, muhalefet adı 
altında meşrulaştırmaya çalışanlar var. 
Birtakım medya kuruluşları, birtakım aka-
demisyenler, birtakım siyasetçiler işi gücü 
bırakmış, terör örgütünün ve onun güdü-
mündeki siyasi organizasyonun propagan-
da makinesi haline dönüşmüştür. Bunun 
demokrasiyle en küçük bir ilişkisi yoktur.

Dünyanın hiçbir yerinde kendi ülkesine ve 
kendi milletine karşı çalışanlar için böyle 
bir demokrasi kalkanı söz konusu değildir, 
olamaz. Zaman zaman “Türkiye dünyanın 
en demokratik ülkesi” dediğimde, bunu 
istihzayla karşılayanlar çıkıyor, rahatsız 
oluyorlar. Şimdi buradan onlara soruyo-

rum, ama ellerini vicdanlarına koyup öyle 
cevap versinler. Bu soruya Avrupa’dan, 
Amerika’dan veya onların demokratik say-
dığı başka herhangi bir yerden örnek vere-
bilirler. Demokrasiyle yönetilen herhangi 
bir ülkede, PKK gibi onbinlerce insanın ka-
tili olan bir terör örgütünü ve onun güdü-
mündeki kuruluşları bizdeki gibi aleni şe-
kilde destekleyebilmek mümkün müdür?

İspanya’ya bakın, İngiltere’ye bakın, 
Amerika’ya bakın, mümkün müdür? Böyle 
bir duruma izin verilebilir mi? Aynı şekil-
de DHKP-C gibi bir terör örgütüne ve onu 
destekleyen siyasetçilere en küçük bir mü-
samaha gösterilebilir mi? Yine, dünyanın 
neresinde DAEŞ gibi tehlikeli bir örgütle 
mücadele eden bir devlet, bir hükümet bu 
derece yalnız bırakılır, yıpratılmaya çalı-
şılır? Böyle bir örnek yok, demokrasi bu 
değil. Bunun adı terör yandaşlığıdır, terör 
örgütü yardakçılığıdır.

Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor, 
kendilerine akademisyen diyen bir güruh 
çıkıp, bir sürü yalan yanlış gerekçenin ar-
dından, “Gelmeyin, bu ziyaret Erdoğan’a 
ve Davutoğlu’na destek anlamı taşır” diyor. 
Bu girişimin adı 5. Kol faaliyetidir. Bu gi-
rişimin içinde yer alanları ben birer ‘man-
kurt’ olarak görüyorum. Daha da acısı, bu 
güruhun önemli bir bölümünün kamu 
üniversitelerinde görev yapan, dolayısıyla 
devletten maaş alan, milletin kendilerine 
sağladığı imkânlarla refah içinde yaşayan 
kişiler olmalarıdır. 

Yayınladıkları bildiride güya, Türkiye’nin 
onlar için yaşanmaz bir ülke haline geldiği-
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ni izhar ediyorlar. Rahmetli Cemil Meriç’in 
güzel bir söz var, Üstat diyor ki: “Bu ülkeyi 
yaşanmaz bulanlar, bu ülkeyi yaşanmaz 
kılanlardır”. Dikkat ediniz, bu güruh, her 
gün televizyonlarda, gazetelerde, kürsü-
lerde konuşur, ama millette hiçbir karşılık 
bulamaz. Ondan sonra da “Bu millet bizi 
anlamıyor” diyerek kendi ülkesine ve top-
lumuna nefret besler. Kendi ülkesinin ve 
milletinin değil de, terör örgütlerinin, terö-
ristlerin, yabancı ülkelerin karanlık kuru-
luşlarının yanında yer alanları milletimiz 
zaten biliyordu. Bu tür vesilelerle bir kez 
daha tanıyor, hafızasına kaydediyor.

Türkiye ne zaman bir yol ayrımına gelse, 
bu güruhun tercihi, milli ve yerli duruş-
tan yana değil; tam tersine yıkıcı, bölücü, 
aleyhimize olan taraftan yana olmuştur. 
Boğaza köprü yapılmak istenir, karşısına 
bunlar dikilir. Baraj yapılmak istenir, kar-
şısına bunlar dikilir. Havalimanı yapılmak 
istenir, karşısına bunlar dikilir. Mağdurun, 
mazlumun yanında; tarihimize, kültürü-
müze, medeniyet değerlerimize uygun bir 
dış politika izlenir, karşısına bunlar dikilir. 
Bunların en büyük destekçisi de, milleti 
ikna ederek hedeflerine ulaşamayan bir-
takım partilerdir. Siyasi iktidarı, milletin 
desteğini kazanarak elde edemeyenlerin, 
terör yoluyla, terör örgütleri vasıtasıyla, 
kendi halkına yabancılaşmış bu sözde aka-
demisyenler aracılığıyla Hükümeti köşeye 
sıkıştırmaya çalışmasını, üzüntüyle takip 
ediyoruz. 

Terörün, terör olaylarının, bombalama 
hadiselerinin sorumlusu olarak bizi gös-
terecek kadar aklını ve vicdanını yitiren 

bu güya siyasetçi, aydın, medya mensubu, 
sivil toplum temsilcisi kesimler şunu iyi 
bilsinler. Cumhurbaşkanı olarak yüzde 
52 oyla şahsımı, bu makama getiren mil-
letime karşı sorumluluklarım, benim için 
her şeyin önünde gelir. Ülkemizin bütün-
lüğü, milletimizin birliği, devletimizin be-
kası konusunda ne yapmam gerekiyorsa 
onu yapmaya devam edeceğim. Bu şekilde 
hareket etmek, sadece Anayasaya değil, 
onunla birlikte milletimize ve tarihimize 
karşı sorumluğumun da gereğidir. 

Devletin Bütünlüğü ve Milletin 
Birliği İçin Ne Gerekiyorsa 
Yaparım

Kardeşlerim, 

Bizler faniyiz. Ne bu makamlar, ne bu 
mekânlar bize kalmayacak. Çocuklarımı-
za ve bizden sonraki nesillere daha güçlü, 
daha müreffeh, daha huzurlu bir Türkiye 
bırakmak istiyorsak, bugün bu riskleri al-
mak, bu fedakârlıklarda bulunmak mec-
buriyetindeyiz. Milletim bana hamdolsun 
her türlü makamı zaten layık görmüş. 
İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanı 
yapmış, Başbakan yapmış, işte son olarak 
Cumhurbaşkanı yapmış. Daha neyin peşin-
de olacağım? 

Benim mücadelem, ülkemin ve milleti-
min geleceği mücadelesidir. Şundan emin 
olunuz. Hiçbir işe karışmayan, köşesinde 
oturan, sadece zorunlu durumlarda ka-
muoyu önüne çıkan bir Cumhurbaşkanı 
olsam, inanın bana, kesinlikle bunlar her-
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hangi bir eleştiriye girmez ve benim başım 
da hiç ağrımaz. Ama o zaman milletimin 
karşısına çıkacak yüzüm de olmaz. “Bu 
makama niye geldin?” diye sorarlar. Cum-
hurbaşkanı seçilirken ne demiştim, neyin 
sözünü vermiştim? Demiştim ki; “Ben çalı-
şan, koşturan, terleyen bir cumhurbaşkanı 
olacağım, alışılmış bir cumhurbaşkanı ol-
mayacağım.” Üstelik de bu göreve gökten 
zembille gelmedim. 11,5 yıl bu ülkenin 
Başbakanlığını yaptım, eserlerimiz orta-
da mı? Elhamdülillah 81 vilayetin 81’inde 
eserlerimizle varız. Eserlerimizin olmadığı 
bir vilayet yok, ilçe yok; böyle çalıştık. 

İnşası süren, uygulama aşamasında olan 
projeler, hizmetler var, onları takip etmek 
mecburiyetindeyiz. Hazırlıkları süren pro-
jeler var, hizmetler var, onları takip etmek, 
hayata geçmelerini sağlamak zorundayız. 
2023 için sözünü verdiğimiz pek çok proje 
var, onları takip etmem gerekiyor. Türkiye 
terör örgütünün saldırısı altındayken, ben 
nasıl köşemde otururum? Tüm dünyanın 
gözü ve eli Suriye’nin üstündeyken, ben 
nasıl gelişmeleri uzaktan takip edebilirim? 
Huzurumuz, refahımız, geleceğimiz tehdit 
edilirken, kendimi başka işlerle nasıl meş-
gul edebilirim? Eğer böyle davranmaya 
kalkarsam, milletimin karşısına başı dik 
çıkamam. 

Kendi çıkarları için 78 milyon insanın 
geleceğini tehlikeye atmaktan çekinme-
yenler, işte bu duruşumuza, bu anlayışı-
mıza tahammül edemiyorlar. İstiyorlar 
ki, Cumhurbaşkanı devreden çıksın, biz 
de eskiden olduğu gibi Türkiye’yi yö-
netelim. 13 yıl oldu, hala bu sevdadan 

vazgeçmediler. Kimse kusura bakmasın; 
Allah ömür, halkımız da destek verdiği 
sürece, bu ülkede milli iradeden gücünü 
almayan hiç kimse at oynatamayacak, 
borusunu öttüremeyecek. 

Kardeşlerim,

Şimdi buradan hatırlatmak istiyorum, 
hep beraber bunlara şunu söyleyeceğiz: 
Türkiye’yi yönetmek mi istiyorsunuz? İşte 
sandık orada. Geçin milletin karşısına, 
anlatın derdinizi. Şayet 1 Kasım’da yetki-
yi alırsanız, o zaman gelin karşımıza. Her 
zaman söylüyorum, burada bir kez daha 
ifade ediyorum; bizim için esas olan mille-
timizin tercihidir. O tercihe saygı duymak, 
bugüne kadar savunduğumuz değerlerin 
de, bulunduğumuz makamın da gereğidir. 
Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

Ama milletten alamadığı gücü, terörü, te-
rör örgütlerini, diğer devletleri kullanarak 
elde etmeye kalkana da asla izin vermeyiz. 
Adamlar şunu söylüyor, “İktidar Partisi, 
yüzde 40’ın altına düşmeyecek gibi görü-
nüyor, dolayısıyla bunlara farklı yöntemler 
uygulamak gerekir.” Kim bunlar? Aydın ge-
çinen karanlıklar. Köşelerinde bunları ya-
zıyorlar. Zaman zaman da bunlar Kandil’le 
irtibat halindeler. Kandil’e gidiyorlar, ora-
da dertleşiyorlar. Ondan sonra bir kitap 
yazıyorlar, o kitaptan bir şeyler kazanmaya 
çalışıyorlar. Bu insanlar bu ülkede ‘aydın’ 
diye de geçiniyorlar. Demokratik hukuk 
devleti olmanın, yani Anayasa’nın da ge-
reği budur. Biz, Anayasa’nın gereği neyse 
bunu bu ülkede hakim kılacağız. 
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Değerli kardeşlerim,

Bir kez daha Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ni, milletin evini teşrifiniz için 
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Mahallelerinizdeki, köylerinizdeki her bir 
kardeşime selamlarımı, saygılarımı, mu-
habbetlerimi iletmenizi rica ediyorum. 

Nasip olursa, 1 Kasım’da Türkiye bir tekrar 
seçime gidiyor. Bu tekrar seçimi, bu ülkede 
biliyorsunuz istikrarı, güveni getirmeli. Bu 
istikrar, bu güven sağlanırsa, ben inanıyo-
rum ki, Türkiye şu 13 yıl içerisinde yakala-
dığı bu yükseliş trendini aynen devam et-
tirecektir. Birliğimiz, beraberliğimiz daim 
olsun diyorum. İnşallah tek millet olmaya, 
tek bayrak olmaya, tek vatan olmaya, tek 
devlet olmaya mecburuz, böyle yürüye-
ceğiz bu yolda. Onun için bir olacağız, iri 
olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep 
birlikte Türkiye olacağız. 
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Değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duy-
gularımla, saygıyla, muhabbetle selamlı-
yorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, 
milletin evine hoşgeldiniz. 

Bugün burada, Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu Bölgelerimizden gelen, siz kıymetli 
kanaat önderlerimizle hasret gidermek, 
hashibal etmek üzere bir aradayız. Açış ko-
nuşmamın ardından sizlerin görüşlerini, 

düşüncelerini, değerlendirmelerini din-
lemekten memnuniyet duyacağım. Bizim 
için, tüm siyasi hayatımızda olduğu gibi 
bugün de önemli olan, öncelikli olan, mil-
letimizin ne düşündüğüdür, onları temsil 
eden kanaat önderlerimizin ne söyledikle-
ridir. 

Dayatma bizim yöntemimiz asla olmadı, 
olmayacak. Biz, her işimizi istişareyle yü-

Bu İhanete Sizlerle Birlikte 
“Dur” Diyeceğiz

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Sivil Toplum Kuruluşları ve 
Kanaat Önderlerini Kabul | Ankara | 20 Ekim 2015 
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rüten bir anlayışa sahibiz. Bunun için siya-
setimiz, istismar siyaseti değil, her zaman 
hizmet siyaseti olmuştur. Bölgede de, en 
başından beri bu anlayışla hareket ettik, 
ediyoruz. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu 
üstlendiğimiz günden itibaren, geçmişte 
bölgeye biçilen rolleri, bölgeyle ilgili oluş-
muş olumsuz algıları bir kenara bıraktık. 
Bize ikinci elden, üçüncü elden anlatılan-
ları değil, bizzat sizi dinledik. Bölgeyi bir 
sorun kaynağı olarak değil, sorunları çö-
zülmesi gereken ortak vatanımızın ayrıl-
maz bir parçası olarak gördük. 

Partimizi kurarken bölgeyi ziyaret ettiği-
mizde bize, “Olağanüstü hali kaldırın, baş-
ka bir şey istemeyiz” demiştiniz. Hükümet 
olduk, ilk iş olağanüstü hal uygulamasına 
son verdik. Sonra, bölgenin geri kalmışlı-
ğını, ihmal edilmişliğini telafi etmek için 
muazzam bir yatırım hamlesi, kalkınma 
hamlesi başlattık. Doğu ve Güneydoğu 
bölgelerimize 13 yılda tam 260 milyar li-
ralık yatırım yaptık. GAP’ı, DAP’ı ve diğer 
kalkınma projelerini, çok ciddi kaynaklar 
ayırarak hızlandırdık, harekete geçirdik. 
Bugün bölgede yol olarak, içme suyu ola-
rak, elektrik olarak, sağlık, eğitim, sosyal 
yardımlar olarak, diğer bölgelerden eksik 
yok, fazla var. Eksik olan ne? İstihdam için 
gereken yatırımlar. Onun yolu da bölgenin 
huzurundan, istikrarından, güven orta-
mının pekişmesinden geçiyor. Bu konuda 
da en büyük görev, bölge halkına düşüyor. 
Bölge halkı terör örgütüne karşı tavır ko-
yar, iradesine sahip çıkarsa, kısa sürede bu 
konuda da çok büyük ilerlemeler kaydedil-
mesi mümkündür. 

Bizim Türkiye’nin tamamı gibi, bölge 
için de gerçekten çok büyük hayalleri-
miz, çok büyük hedeflerimiz var. Son 
aylarda bölgede yaşanan terör olayları 
bizi gerçekten çok üzüyor. Bir yandan bu 
olaylarda şehit olan güvenlik güçlerimiz 
için, hayatını kaybeden vatandaşlarımız 
için üzülüyoruz, bir yandan da bölgey-
le ilgili hedeflerimizden uzaklaştığımız 
için üzülüyoruz. Ama asla bu hedefleri-
mizden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. 

Kobani Meselesini İstismar Ettiler

Değerli kardeşlerim,

Geçtiğimiz 13 yılda birliğimizi, beraberli-
ğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmek için 
gerçekten çok samimi gayret sarf ettik. De-
mokratik Açılım dedik, Milli Birlik ve Kar-
deşlik Projesi dedik, çözüm süreci dedik, 
hep bunun için çalıştık.  Tam, “Artık bu 
mesele bitiyor, bölge insanı da, milletimiz 
de bu dertten ebediyen kurtuluyor” diye-
ceğimiz bir aşamaya gelmişken, bir anda 
terörün yeniden hortlatıldığını gördük. 

Önce Kobani dediler… “Kobani düştü düşe-
cek” ifademiz üzerinden bizim, Kobani’nin 
terör örgütü DEAŞ’ın eline geçmesini is-
tediğimiz iftirasını yaydılar. Halbuki bu 
sözün arka planını defalarca anlattım. Bu 
ifade, Amerika Birleşik Devletleri Başka-
nı Obama’nın bana aktardığı Kobani’nin 
düşebileceği bilgisini, kamuoyuyla pay-
laşmamdan ibarettir. Biz aynı dönemde 
Kobani’ye en büyük yardımları yapan ül-
keyiz. Binlerce kamyon yardım malzeme-
sini bölgeye gönderdik. Peşmerge ve Özgür 
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Suriye Ordusu güçlerinin topraklarımız 
üzerinden Kobani’ye yardıma gitmesini 
sağladık. Oradan gelen 220 bin insana ka-
pılarımızı açtık, kendileriyle ekmeğimizi 
bölüştük. Onlar ise Kobani meselesini sa-
dece istismar ettiler. 

Terör örgütünün yeniden eylemlere baş-
lamasıyla bölge şiddetin, zulmün, baskı-
nın ağırlığı altında ezilmeye başladı. Ama 
bu defa geçmişten farklı olarak, devlet bu 
sorunun kaynağı değil, muhatabı durumu-
na geldi. Buna rağmen ahlaksızca, arsızca, 
vicdansızca çatışmaları terör örgütünün 
değil devletin, hükümetin, hatta şahsımın 
başlattığı yalanını bölgede ve tüm dünya-
da yaymaya çalışıyorlar. 

Halbuki, bugün bölgede devletin değil ör-
gütün şiddeti vardır, zulmü vardır, baskısı 
vardır. Açık söylüyorum: Kürt kardeşleri-
miz adına hareket ettiği iddiasındaki te-
rör örgütü de, onun güdümündeki siyasi 
parti de birer projeden ibarettir. Bu proje, 
ne Türkiye’nin, ne de Kürt kardeşlerimin 
projesidir. 

Bakınız, Ankara Garı önünde bir bomba 
patlıyor, aradan 10 dakika dahi geçme-
den, daha bombanın dumanı dağılmadan 
çıkıyor birisi “Katil devlet” diyor. Halbuki, 
daha olayla ilgili ortada hiçbir bilgi yok. 
İşte bu tavır, söz konusu partinin proje ol-
duğunun en basit, en açık ispatıdır. Çünkü 
onlara devleti suçlama, hükümeti suçla-
ma, şahsımı suçlama görevi verilmiş. Ora-
da patlayan bomba değil doğalgaz borusu 
da olsaydı, bunlar aynı şeyi söyleyecekti. 
Görevleri bunu gerektiriyor. Onlar için ger-

çeğin ne olduğu önemli değil. Her şey gibi, 
ölümleri de kendi amaçları doğrultusun-
da istismar etmekten çekinmiyorlar. Kürt 
kardeşlerim onlar için sadece birer araç. 

Dikkat ediniz, terör örgütü, silahlarıyla, 
bombalarıyla, eylemleriyle, tehditleriyle 
en büyük zararı bölge halkına veriyor. Bu 
partinin terör örgütüne, Kürt kardeşleri-
mize yönelik saldırıları konusunda, ver-
diği zararlar konusunda en küçük bir söz 
söylediğini duydunuz mu? Tam tersine 
belediyelerine ait iş makinalarını, belediye 
elemanlarını, parti teşkilatlarını terör ör-
gütünün emrine veriyorlar. Bölge insanına 
hizmet etmesi gereken iş makinaları, bölge 
insanının hayatını zorlaştıran eylemlerde 
kullanılıyor. 

Bölge Halkı Güvenlik Güçlerinin 
Yanında Yer Almalıdır

Terör örgütünün ve onun güdümündeki 
partinin bu taşkınlıkları, bu eylemleri, bu 
şımarıklıkları karşısında vatandaşlarımız 
devletinin, güvenlik güçlerinin yanında 
yer almak zorundadır. Bir yerde eğer terö-
ristler halkın arasına karışarak rahatça ha-
reket edebiliyorsa, burada bölge insanı da 
üzerine düşeni yapmıyor demektir. 

Şu gerçeği burada bir kez daha sizlere ha-
tırlatmak istiyorum.  Terör örgütü ve onun 
güdümündeki parti, mensubu olduklarını 
açıkça ifade ettikleri sapkın ideoloji gereği, 
bölge insanını tarihinden, kültüründen, 
inancından ve tüm değerlerinden kopar-
manın çabası içindedir. Bölge insanı üze-
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rinde, tek parti CHP’si anlayışının 90 yıl-
da başaramadığı sekülerizasyon sürecini, 
terör örgütü ve onun güdümündeki parti 
kısa sürede tamamlamanın peşindedir. 

İnancımızı, tarihimizi, kültürümüzü kay-
bettiğimizde, ne Türklüğümüzün, ne Kürt-
lüğümüzün, ne Zazalığımızın, ne Arap-
lığımızın bir önemi kalmaz. Ruh gidince 
beden sadece bir cesede dönüşür. Terör ör-
gütünün ve onun güdümündeki partinin 
amacı işte budur. Ben sizlerden ruhunuza; 
yani inancınıza, tarihinize, kültürünüze 
sahip çıkmanızı bekliyorum. 

Bu Meselenin Çözümü İçin 
Bugüne Kadar Her Türlü Riski 
Aldık

Değerli kardeşlerim,

Terör, ülkemizde yıllarca bir maşa olarak 
kullanıldı. Kimileri terör üzerinden güç 
devşirdi, kimi terörü vesayetin gerekçesi 
yaptı. Terör sorunu çözüm yoluna girince, 
ellerindeki imkânları kaybedeceklerinden 
korkanlar, dış güçlerle de işbirliği yaparak, 
silahı, kanı, şiddeti yeniden devreye soktu. 
Biz, bu meselenin çözümü için bugüne ka-
dar her türlü riski aldık, her türlü çabayı 
gösterdik. Çok büyük eleştirilere uğradık, 
ama hepsinin de karşısında dimdik dur-
duk. Biliyorduk ki arkamızda siz varsınız, 
bölge insanı var. 

Umudumuzu yitirmiş değiliz. Türkiye 
Cumhuriyeti devleti, terör örgütünün 
üstesinden gelecek güce, imkâna ve ka-

rarlılığa sahiptir. Yeter ki bölge halkı ter-
cihini istikrardan, güvenden, huzurdan, 
kalkınmadan, büyümeden yana kullan-
sın. İnanın bana, gerisi çok kolay. Türkiye 
asla 1990’lara dönmez. 2023 yolundaki 
Türkiye’ye geri gitmek değil, daima ileriye 
gitmek yakışır. 

Paralel devlet yapılarının hepsinin de üs-
tüne gitmeye, inlerine girmeye, yaktıkları 
fitne ateşlerini söndürmeye devam edece-
ğiz. Pensilvanya çetesiyle birlikte bölücü 
örgütün ve onun güdümündeki yapıların 
paralel organizasyonları da mutlaka çöker-
tilecektir. Şayet mesele hak, hukuk, adalet 
meselesiyse, bu konuda kimse bizim önü-
müze geçemez. 

Türkiye’nin Kürt kardeşlerimizin asırlık 
talepleri konusunda nereden nereye geldi-
ğini, çok kısaca sizlere hatırlatmak istiyo-
rum. Bu ülkede uzun süre Kürtçe türküler, 
şarkılar, kitaplar yasaklandı, hatta ana dil-
de konuşmaya izin verilmedi. Kürt demek, 
Kürtçe demek suç sayıldı. Bizim gerçekleş-
tirdiğimiz reformlarla, bu yasakların hepsi 
de geride kaldı.  

Bugün artık, özelleri bir kenara bıraktım, 
24 saat Kürtçe yayın yapan devlet televiz-
yonu var. Farklı dil ve lehçelerde her türlü 
yayın serbest. Devletin kurumları, Kürtçe 
kaynak eserleri, Ahmede Hani’nin, Fakiye 
Teyran’ın kitaplarını, Kürtçe Kur’an me-
allerini bizzat basıyor. Üniversitelerde bö-
lümler açıldı. Özel okullarda farklı dil ve 
lehçelerde eğitim yapılabiliyor. 
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İlçelerin, köylerin, eski isimleri iade edili-
yor. Daha pek çok alanda, yasakların orta-
dan kaldırıldığı, özgürlüklerin genişletildi-
ği bir Türkiye var. 

Peki soruyorum size, terör örgütünün, 
onun güdümündeki partinin, bırakınız ül-
kenin tamamını, sadece Kürt kardeşlerim 
için yaptıkları en küçük bir hizmet var mı? 
Belediyelerinde ortaya koydukları, şöyle 
örnek gösterilebilecek herhangi bir proje 
var mı? Hadi bundan vazgeçtim, asgari be-
lediyecilik hizmetlerinin verildiği herhan-
gi bir yer biliyor musunuz? Maalesef yok.  
Çünkü bunların hizmet diye bir derdi yok. 
Bunlar, kendilerine verilen görev gereği, 
sadece yakmanın, yıkmanın, öldürmenin, 
yok etmenin, bölmenin çabası içindeler. 

Eğitim hizmetlerini engelliyorlar ki, Kürt 
kardeşlerimin evlatları kariyer yapamasın. 
Ulaşımı engelliyorlar ki, Kürt kardeşle-
rim ülkelerinde istedikleri yere diledikleri 
gibi gidemesin. Yatırımları engelliyorlar 
ki, Kürt kardeşlerim iş bulamasın, evine 
ekmek götüremesin. Güvenlik, adalet hiz-
metlerini engelliyorlar ki, Kürt kardeşle-
rim huzur içinde yaşayamasın. Camilere, 
imam hatip yurtlarına saldırıyorlar ki, 
Kürt kardeşlerim dinlerini, diyanetlerini 
öğrenemesin. 

Bu gidişe izin veremeyiz. Bu ihanete, siz-
lerle birlikte dur diyeceğiz. Bunun için 
bölgede yaşayan vatandaşlarımızın siyasi 
tercihlerini özgür iradeleriyle kullanabil-
melerine imkân sağlamalıyız. Devlet bu 
konuda gerekli güvenlik önlemlerini alı-
yor. Ama biliyoruz ki, bu mesele sadece 

devletin güvenlik güçleriyle çözülebile-
cek bir mesele değildir. İnsanların kendi 
iradeleriyle oylarını kullanabileceği bir 
ortam, ancak bölge halkının bu meseleye 
sahip çıkmasıyla sağlanabilir. Bu konuda 
sizlerden destek bekliyorum, gayret bekli-
yorum. Bir kez daha teşrifleriniz için her 
birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.



Yeni Türkiye Vizyonu | Milletin Evi

283

Değerli avukatlarımız, hâkim ve savcıları-
mız, kıymetli hukukçular, sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesine, milletin evine, evinize 
hoşgeldiniz. Hukuki Araştırmalar Derneği 
HUDER’in, Hukuk ve Değişim Derneği, 
Hukuk ve Demokrasi Derneği, Hukukçu-

lar Birliği üyelerinin de katılımıyla ger-
çekleşen bu programa iştirakiniz için her 
birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu 
toplantının gerçekleşmesine vesile olan 
HUDER Yönetimini, HUDER’in Sayın Baş-
kanını başarılı çalışmalarından dolayı kut-
luyorum. Özellikle de, Türkiye’nin birliği-

Vicdanlarını Vesayet Odaklarının 
Emrine Verenlerden Adalet 

Bekleyemezsiniz

HUDER Önderliğinde Hukukçulardan Oluşan Heyeti Kabul 
Ankara | 22 Ekim 2015 
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ne, bütünlüğüne, kardeşliğine sahip çıkma 
mücadelemize verdiğiniz destek için sizle-
re şükranlarımı sunuyorum.

Bu vesileyle, bir şeyi özellikle vurgulamak 
istiyorum, olur ya etraftan, “Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesinde ne işiniz var, oraya 
niye gidiyorsunuz” şeklinde dedikodu 
mahiyetinde sözler işitebilirsiniz. Burası 
bir parti genel merkezi değil. Zaten avu-
katlar, parti genel merkezleri dahil, her 
yere rahatlıkla gidebilirler; ama hâkim ve 
savcılar için böyle bir şey asla söz konusu 
değil. Cumhurbaşkanının, kendi konten-
janından HSKY’ya atama yetkisi oluyor 
da, Danıştay’a atama yetkisi oluyor da; 
buradaki bir davete icabet göstermesin-
den daha anlamlı ne olabilir. Dolayısıyla 
bu özgüvene, benim hâkim, savcı, avukat 
kardeşlerimin sahip olması gerekir diye 
düşünüyorum. Bu özgüven olmadıkça ül-
kemizde hukuku egemen kılamayız. Hu-
kuku egemen kılmamız, hakkı egemen 
kılmamız anlamına gelir. Onun için de, bu 
noktada bir defa çok rahat olmamız lazım 
ve inandığımız yolda da samimi bir şekilde 
yürümemiz gerekir.

Değerli kardeşlerim, 

Adalet, ilk insanla birlikte gündemimize 
giren, insanlığın her döneminde, üzerin-
de en çok durulan, en çok tartışılan, en 
çok söz söylenen, en çok talep edilen ihti-
yaçtır. Hazreti Ömer’e atfedilen “El-adlü 
esasü’l-mülk”, yani “Adalet mülkün esa-
sıdır” hükmü buradan geliyor. Adaletin 
ikame edilmediği bir yerde, ne kalkın-
madan, ne huzurdan, ne de devlet olma 

bilincinden bahsedebilirsiniz. Adalet 
yoksa devlet yoktur. 

Bizim inancımızda ve tarihimizde de ada-
letin çok önemli, çok özel bir yeri vardır. 
İslam’ın ilk yıllarında, zulümden kaçan 
Müslümanlar nereye gitmiş, kime sığın-
mışlardır? Habeş Hükümdarı Necaşi’ye 
sığınmışlardır. Necaşi Müslüman değil-
di, ama adaletli bir hükümdardı. Sevgi-
li Peygamberimiz, Necaşi’nin adaletini 
bildiği için, mazlum durumda olanları 
Habeşistan’a gönderdi. 

Müslümanlar asırlar boyunca fethettikleri 
yerlerde adaletli yönetimleriyle, adaleti ye-
rine getirmedeki hassasiyetleriyle öne çık-
mışlardı. Bir Musevi’nin arazisine mescit 
yapılmıştı.  Bunun üzerine adaletini ara-
yan o Musevi’ye, oranın halkı, “Bunların 
Hükümdarı çok adildir, sen ona gidersen, 
bu hakkını yerine hemen getirirler” de-
nilmişti. O Musevi hükümdara gitmiş, so-
nunda haklı görülmüş ve mescit yıkılmış-
tır. Biz, böyle bir değerler silsilesinden 
geliyoruz. Bugün asırlarca Müslüman-
ların hâkimiyetinde kalmış yerlerde, di-
ğer dinlere mensup insanlar ve onların 
ibadethaneleri hala dimdik ayaktaysa, 
sebebi işte bu güçlü adalet anlayışı ve 
uygulamasıdır. Bizimki lafta olmamıştır, 
uygulamada olmuştur. 

Tam tersi gelişmelerin yaşandığı yerlerde, 
mesela İspanya’da, kimi Balkan ülkelerin-
de, Orta Afrika’da, maalesef aynı duruma 
şahit olamazsınız. Hazreti Ömer Kudüs’ü 
fethettiğinde, Hristiyanların da, Musevi-
lerin de ibadethanelerine dokunmamıştı. 
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Oysa bugün İsrail yönetimi her fırsatta 
Mescid-i Aksa’nın mahremiyetine tecavüz 
ediyor, Müslümanlara zulmediyor. Bu ve-
sileyle, İsrail’in Kudüs’te sergilediği ve tüm 
Müslümanları rencide eden uygulamala-
rını şiddetle kınadığımı bir kez daha ifade 
etmek istiyorum. 

Nitekim, dünkü Milli Güvenlik Kurulu 
toplantımızda da bununla ilgili kararımızı 
aldık ve basın açıklamasına da bunu derç 
ettik. Filistinlilere yönelik cinayetlerine, 
baskılarına, zulmüne her gün yenisini ek-
leyen İsrail, bölge ile birlikte tüm dünyayı 
tehdit eden tehlikeli bir politika izliyor. 
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Bir-
liği ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya-
yı, özellikle de İslam ülkelerini İsrail’e kar-
şı harekete geçmeye davet ediyorum. 

Birleşmiş Milletler’in Yapısı ve 
Uygulamalarında Adaletsizlikler 
Var

İsrail, Osmanlı’nın Kudüs’te asırlar boyun-
ca uyguladığı adaletli, her inanca, her köke-
ne saygılı yönetim tarzını örnek almalıdır. 
Buradan bir kez daha hatırlatmak isterim. 
Osmanlı Devleti, İspanya’da zulme uğra-
yan her inançtan insana kucağını açar-
ken, o topraklarda kalan Müslümanlar 
soykırıma maruz kalıyordu. Osmanlı’nın 
adalet anlayışını, Kanuni Sultan Süley-
man ile Şeyhülislam Ebu Suud Efendi 
arasında geçtiği rivayet edilen şu ifade-
lerin çok güzel anlattığına inanıyorum. 
Kanuni Sultan Süleyman Han, “Meyve 
dalına konsa bir karınca, vebali olur mu 

karıncayı kırınca?” diye sorduğunda, 
Ebu Suud Efendi kendisine, “Yarın Hak 
divanını kurunca, Kanuni’den hakkın 
alır karınca” diye cevap vermişti. 

Bugün dünyaya yeniden bu adalet anlayı-
şını, yaşayarak, yaşatarak göstermemiz ge-
rekiyor. Çünkü bugün de dünya düzenine 
yönelik ilk ve en önemli çıkışı, hamdolsun 
millet olarak biz yaptık. Dikkat ederse-
niz, dünya sistemine en geçerli eleştiriler, 
adalet kavramı üzerinden yöneltiliyor. 
Suriye’de devam eden hadiseler, bu ülkede 
yaşayan insanların maruz kaldığı büyük 
bir adaletsiz değil midir? Bu adaletsizliğin 
bedeli 370 bin kaybedilmiş can, 5 milyonu 
ülke dışında ve 7 milyonu ülke içinde ol-
mak üzere, yerinden, yurdundan olmuş, 
mağdur edilmiş 12 milyon insan olarak 
önümüzde duruyor. 

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, 
uluslararası kuruluşların mevcut yapıla-
rına yönelik eleştirilerimizin özünde de, 
küresel sistemde gördüğümüz adaletsiz-
likler vardır. Bu kardeşiniz, dünya 5’ten 
büyüktür derken, işte bu adaletsizliğe kar-
şı bir isyanın ifadesini kullandım. Çünkü 
dünyadaki 200’e yakın ülkeyi, 5 ülkeden 
bir tanesinin iki dudağı arasına mahkûm 
edemezsiniz. 

Bu durum Birinci Dünya Savaşı’nın şartla-
rı olabilir, ama bugün artık o şartlar yok, 
bunlar çok geride kaldı. Her şey güncelle-
nirken, bu yapının da güncellenmesi gere-
kir. BM’de kaç tane üye var? 5 tane daimi 
üye var, bunun yanında 10 tane geçici üye 
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var. Üye sayısı 20’ye çıksın. Dönerli sistem-
le, dünyanın tüm ülkeleri burada temsil 
edilsin. Ama bu yapıda tüm dinlerin tem-
silci olsun. Dolayısıyla hiçbir ülke, benim 
burada temsilcim yok demesin.

Birleşmiş Milletler’in şu an 5 daimi üyesi-
nin 3 tanesi Avrupa kıtasından, diğerleri 
ise Amerika ve Asya kıtasından. Ama bunu 
çok fazla söylersen, seninle ilgili de iyi dü-
şünmezler. Tamam da, bunu bu fakir söy-
lemeyecek mi?

Kur’an-ı Kerim, “Allah’ın adaleti, iyiliği, ak-
rabaya yardım etmeyi emreder” hükmüy-
le bizlere bu konuda nasıl davranmamız 
gerektiğini gösteriyor. Atalarımız adaletle 
zulüm bir arada bulunmaz demişlerdir. 
İşte bunun için 2001 yılında partimizi kur-
mak için yola çıktığımızda aklımıza ilk ge-
len isim ‘adalet’ oldu. Adalet ve Kalkınma 
Partisi’ni kurarken, toplumun tüm kesim-
leriyle istişare yaptık ve görüşlerini aldık. 
Bizim zaten asıl olan anlayışımız nedir? 
En geniş manada “Ve şâvirhum fîl emr”dir, 
yani “İşlerinizde istişare ediniz.” Bu istişa-
reyi yaptığınız zaman mahcup olmazsınız, 
mağlup da olmasınız. Biz, bunu yaptık, 
hamdolsun ne mahcup olduk, ne mağlup 
olduk. Bu süreç içerisinde de alınan neti-
celer ortada. 

Güç Odaklarının Emirlerini 
Uygulayan Hukukçular, Ülkemize 
Büyük Zarar Verdi

Hazreti Mevlana, adaleti, “Bir nimeti ye-
rine koymak” olarak ifade ediyor. Zulmü 

ise, “Bir şeyi konmaması gereken yere koy-
mak” olarak ifade ediyor. Adalet ile zulüm 
arasındaki ince çizgiyi böylece ifade etmiş 
oluyor. Elbette bir mesajın en büyük mu-
hatabı, adaleti tesis etmekle yükümlü siz-
lersiniz. Vicdanları yerine başka birtakım 
güçlerin emirlerin ikame de hukukçular, 
ülkemize ve milletimize gerçekten çok bü-
yük zararlar vermişlerdir. 

Biz, emri Hak’tan almalıyız. Hak’tan baş-
ka hiçbir yerden asla emir alınmaz. İra-
desine ipotek koyduranlardan kesinlikle 
adalet beklenemez. Eğer bu irade Hakk’a 
teslim olursa, kula kul olmazsa, Allah’ın 
izniyle orada başarıyı yakalarız. Hakk’a 
teslim olan ve kula kul olmayan zaten hiç-
bir şeyden çekinmez. O kişi, atacağı adımı, 
vereceği kararı, savunacağı davayı da buna 
göre savunur.

Değerli kardeşlerim, 

Ülkemizin yakın tarihinde, adalet ko-
nusunda çok ciddi sıkıtılar yaşadığımız, 
çalkantılı dönemler geçirdiğimiz bir ger-
çektir. Kurtuluş Savaşı yıllarında ve Cum-
huriyetin ilk dönemlerinde faaliyet göste-
ren İstiklal Mahkemelerinin kararları hala 
tartışma konusudur. 27 Mayıs 1960 darbe-
si, demokrasiyle birlikte en büyük darbeyi 
adalete vurmuştur. Yassıada Mahkemeleri, 
milletimizin vicdanında öyle derin yaralar 
açmıştır ki, bugün dahi Şehit Başbakan 
Adnan Menderes ve arkadaşlarını anar-
ken, insanlarımızın gözleri dolmaktadır. 
12 Eylül mahkemelerinin “Bir sağdan, bir 
soldan diyerek” darağaçlarına gönderdi-
ği gençlerin görüntüleri, daha dün gibi 
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hafızalarımızdadır. 28 Şubat dönemin-
de, adalet kurumunu temsil eden yargı 
organları temsilcilerinin brifinglerde, 
gösterilerde verdikleri görüntüleri hala 
esefle hatırlıyoruz. 

Bunun için biz, 2003 yılı başından itibaren 
ülkemizde adalet teşkilatını diğer güçlerin 
baskılarından kurtarmak, sistemin hukuk 
ve vicdan sınırları içinde çalışmasını sağ-
lamak için çok önemli adımlar attık.

Türk Ceza Kanunu, Hukuk Usulü Muhake-
meleri Kanunu, Borçlar Kanunu, Ceza Mu-
hakemeleri Usulü Kanunu, Türk Ticaret 
Kanunu gibi temel kanunları baştan aşağı-
ya yeniledik. Türkiye Adalet Akademisi’ni 
kurarak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu’nun yapısını değiştirerek, Bakan-
lığın yetkilerini yeniden düzenleyerek 
yargının bağımsızlığını güçlendirmeye yö-
nelik adımlar attık. Denetimli serbestlik, 
arabuluculuk sistemi, bilgi edinme hakkı, 
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru 
hakkı, Kamu Denetçiliği Kurumu gibi uy-
gulamalarla vatandaşımıza adalet arayı-
şında yeni yollar açtık. Yargının fiziki ve 
teknik altyapısını yenileyerek UYAP’la, 
inşa ettiğimiz 199 adalet sarayıyla, mahke-
melerin ve yüksek yargı dairelerinin sayı-
larını artırarak, sistemin işleyişini hızlan-
dırdık. Hâkim ve savcı sayısını, yardımcı 
personel sayısını çoğaltarak yargının insan 
kaynağını güçlendirdik. 

Anayasada çeşitli yıllarda yaptığımız de-
ğişikliklerle, özellikle de 2010 referandu-
muyla gerçekten çok önemli düzenleme-
leri hayata geçirdik. Ülkemize yeni bir 

anayasa kazandırma çabamızı ise maalesef 
diğer partilerin olumsuz tutumları sebe-
biyle neticeye ulaştırmadık.

Paralel Çetenin Oyununu Boşa 
Çıkarttık

Biz, tüm enerjimizi ve zamanımızı, adalet 
sistemimizin yeniden yapılanmasına ayır-
mışken, 17-25 Aralık 2013 tarihinde, yar-
gı içindeki bir çetenin, Emniyet içindeki 
bir grupla birlikte, hükümete ve şahsıma 
yönelik bir darbe hazırlığı içinde olduğu 
gerçeğiyle karşılaştık. Aldandık; niye? Ba-
kıyorsun, tabanda ibadet var, ortada da 
ticareti görüyorsun, ama tavanda ihaneti 
doğrusu tespit edememenin zaafı içinde 
olduk. Yargıyı gerçek anlamda adalet üre-
ten bir mekanizma haline getirmek için 
gerçekleştirdiğimiz reformların, bu grup 
tarafından, kendi amaçları doğrultusun-
da istismar edildiğini gördük. Hâkim, 
savcı unvanı taşıyan bazı insanların, ken-
di ülkelerine, kendi milletlerine ihanet 
ederek başlattıkları bu girişimi hamdol-
sun milletimizin ve sizlerin desteğiyle 
akamete uğrattık. 

Hukukun ve vicdanlarının değil, bağlı ol-
dukları bir yapının ve kendilerine ‘imam’ 
olarak tayin edilen, birtakım kişilerin em-
rine giren bu hakim ve savcılar, adalet sis-
temine gerçekten çok ciddi zarar verdiler. 

Bunların bir bölümü yargı önünde şu anda 
hesap veriyor, bazıları yurt dışına kaçtı, ko-
valıyoruz. İnlerine gireceğiz demiştik, giri-
yoruz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. 
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Bir kısmıyla ilgili soruşturmalar devam 
ediyor. Ama biliyoruz ki, hala yargı içinde 
bu yapının mensubu olan kişiler var, bun-
ları isim isim biliyoruz. Karşımızdaki yapı 
ne kadar alçak, ne kadar hain olursa olsun, 
biz mücadelemizi hukuk devleti ilkeleri 
sınırları içinde yürütmek mecburiyetinde-
yiz. Çünkü bu ülke yolgeçen hanı değildir.  

Yargı içinde, paralel devlet yapılanması 
adı verilen terör örgütüyle ilişkili ne kadar 
kişi varsa eninde sonunda mutlaka hesap 
verecek, hak ettiği cezaya çaptırılacaktır. 
Aynı durum, bu yapının, Emniyet Teşki-
latımızda, diğer kamu kurumlarımızda, 
eğitimde, ekonomide, her alanda faaliyet 
gösteren mensupları için de geçerlidir. Ya 
sen hakimsin, savcısın, hukukçusun, avu-
katsın; nasıl oluyor da bu iradeyi, hakka 
ters bir iradeye teslim ediyorsun? Hadi 
savcıydın, niye kaçtın? Haklıysan niye bu-
rada değilsin? Hakkını savun, kaçma. O da, 
ne durumda olduğunu gayet iyi biliyor da 
onun için kaçtı. Onların hiçbiri kendilerini 
bekleyen akıbetten kurtulamayacaklardır. 
Paralel devlet yapılaması adı verilen, ulu-
sal güvenliğimize legal görünüm altında 
illegal tehdit oluşturulan bu yapıyı er veya 
geç çökerteceğiz, bunun lamı-cimi yok. 

Değerli kardeşlerim, 

Türkiye’nin yakın tarihinden, özellikle de 
geçtiğimiz 13 yıllık dönemde yaşananlar-
dan gerekli dersleri hep birlikte çıkarmak 
mecburiyetindeyiz. Güneydoğu’yu dola-
şırken, şu malum terör örgütüyle, paralel 
örgütün birlikte çalıştıklarını gördüğümde 
vicdanım kan ağladı. Hele hele hanımla-

rın, o bölücü terör örgütüyle beraber hare-
ket ettiklerini gördüğümde çok üzüldüm. 
Nasıl olur da onlar birlikte olur?

Siyasetçiler, siyasi konumlarda bulunan-
lar, toplum tarafından sürekli denetlen-
dikleri için, yaptıkları iyi ve kötü işlerin 
hesabını kısa sürede millete veriyorlar. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi açılalı 95 yıl 
oldu, 10 gün sonra 1 Kasım’da, 26. Dönem 
Meclisinin seçimini yapacağız. Bu, yakla-
şık 3,5 yılda siyasi partilerin ve siyasetçi-
lerin, Meclis’teki çalışmalarının ibrası için 
millete gittikleri anlamına geliyor. 

Peki, adalet sisteminde görev yapanların 
ibrası nasıl olacak? Bu soruya bir cevap 
bulmamız lazım. Evet, hâkimlerin, savcıla-
rın, avukatların görev alanlarını, Anayasa 
ve yasalar ile bunlara uygun olarak şekil-
lendirilen mevzuat belirliyor. Bu şekli un-
sura uygun denetim mekanizmaları da hiç 
şüphesiz vardır. Ama asıl murakabeyi, asıl 
denetimi yapacak olan bu kişilerin vicdan-
larıdır. Vicdanını herhangi bir vesayet oda-
ğının emrine veren hiç kimsenin, adalete 
hizmet edebilmesi mümkün değildir. 

27 Mayıs’ta Yassı Ada, 12 Eylül’de 
Mamak’ta yargılama yapanlarla, 28 
Şubat’ta darbecilerin karşısında hazır 
ol’da duranlarla, 17-25 Aralık’ta gerçek 
yüzlerini ortaya koyanların hiçbir farkı 
yoktur. Hatta bu yapı, milletimizin kutsal 
değerlerini istismar etmesi sebebiyle, di-
ğerlerinden çok daha sinsi, çok daha tehli-
keli, çok daha tahripkârdır. Bugüne kadar 
tüm darbecilerle, tüm vesayet odaklarıyla 
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nasıl mücadele ettiysek, bu yapıyla da aynı 
şekilde, aynı kararlılıkla mücadele etmeyi 
sürdürüyoruz. Türkiye’yi, her alanda bir 
kanser hücresi gibi saran bu yapıdan kur-
tarmakta kararlıyız. Bu mücadeleyi sizler-
le beraber verdik, sizlerle beraber inşallah 
neticeye ulaştıracağız. 

Benim sizden beklentim şu: Ne olur birli-
ğinizi bozmayın, beraberliğinizi bozmayın, 
dayanışma halinde olun. Öyle küçücük 
meseleleri, aramızda ayrılık meselesi ha-
line getirmeyelim. Çünkü bizim davamız 
büyük. Bu davamızı, o ufacık meselelere 
asla mahkûm etmeyelim. 2023 hedefle-
rimize, 2053, 2071 vizyonumuzu sizlerle 
birlikte gerçekleştireceğiz. Diğer sıkıntı-
larımız gibi, bu meseleyi de, milli iradeye 
güvenerek, demokrasi içinde çözeceğiz. 
Gücünü milletten almayan hiçbir yapının 
ülkemizde hâkimiyet kurmasına izin ver-
medik, vermeyeceğiz. Milletimizin değer-
lerine, inançlarına, tarihine, kültürüne, 
tercihlerine saygı duymayan herkesle so-
nuna kadar mücadele edeceğiz. 

Terör meselesi, bir kez daha ülkemizin ve 
milletimizin gündeminde üst sıralara çıktı. 
Ülkemizin son yıllarda karşı karşıya kaldı-
ğı sorunların hepsi de birbiriyle ilişkilidir. 
Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimin-
den bağımsız değildir. Bölücü terörün ye-
niden kan dökmeye, can almaya başlaması 
da, aynı şekilde, bu kurgunun dışında de-
ğildir. Suriye’nin, Irak’ın, Libya’nın bölün-
mesi için gösterilen gayretlerle, Mısır’da 
demokrasiyi boğmak için gerçekleştirilen 
darbe de aynı senaryonun bir parçasıdır. 

Milletimiz, Suriyeli Mülteci 
Kardeşlerimize Karşı Ensar 
Bilinciyle Hareket Ediyor

Bugün Suriye halkının, rejime ve terör ör-
gütlerine karşı verdiği mücadele bir istik-
lal savaşı haline dönüşmüştür. Bugünkü 
devletini verdiği İstiklal Savaşı sonunda 
kurmuş bir ülke olarak, Suriyeli kardeşleri-
mizi çok iyi anlıyoruz, mücadelelerini des-
tekliyoruz, desteklemeye de devam edece-
ğiz. Olayların başladığı 2011 yılından beri 
2,5 milyon Suriyeli ve Iraklı kardeşimizi 
sınırlarımız içinde misafir ettik, bunların 
önemli bir bölümünü misafir etmeye de-
vam ediyoruz. Yaptığımız harcama 8 mil-
yar dolar. Şimdi Halep’e yönelik saldırıla-
rın artmasıyla birlikte, yeni bir göç dalgası 
başladığına dair güçlü emareler var. Mille-
timiz, bu sıkıntılı döneminde, Suriyeli mu-
hacir kardeşlerine ensar bilinciyle yaklaşa-
rak, onlarla ekmeğini bölüşerek, tarihi bir 
sınav veriyor. Hamdolsun, bu sınavdan şu 
ana kadar alnımızın akıyla çıktık. 

Avrupalı ülkeler sıkıştı. İşte iki hafta 
önce Brüksel’deydim. Orada gerek Do-
nald Tusk’la, gerek Juncker’la,  gerekse de 
Schulz ile çeşitli temaslarım oldu ve Suri-
ye meselesini konuştuk. Bunların hepsi, 
“Türkiye’ye muhtacız” ifadesini kullanır 
hale geldiler. Kapıları açtığımız anda, 1,5-
2,5 milyon insanın Avrupa’ya gittiğini dü-
şünün. Bunların ne hale geleceği o zaman 
ortada. Çünkü Avrupalıların kültüründe, 
bizim kültürümüzdeki gibi ensar bilinci 
yok. Avrupa ülkeleri, “30-40 bin mülteci-
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den fazla alamayız” diyorlar. Bu ifadeyi 
kullandıkları için de Nobel’e aday gösteri-
yorlar! Ama Türkiye’de 2,5 milyonu mülte-
ci var. Ha bizim derdimiz Nobel falan değil, 
bizim derdimiz sadece Rabbimizin rızasını 
kazanmaktır, aramızdaki fark bu. 

Elbette mevcut durumun sürdürülemez 
olduğunu, Suriyeli kardeşlerimizin bir an 
önce vatanlarına, yurtlarına, evlerine ka-
vuşmak istediklerini de biliyoruz. Onun 
için; eğit-donat, terörden arındırılmış böl-
ge, özellikle de hava sahalarının kontrolü 
noktasında uçuşa yasak bölge gibi çözüm 
önerilerimiz oldu. Eğer bu adımlar atılırsa, 
inanıyorum ki, hem Suriye’den göç olma-
yacaktır, hem de bizde olanlar da kendi 
topraklarına döneceklerdir. 

Uluslararası alanda yoğun bir çaba harcı-
yoruz. Geçen hafta Sayın Obama’yla, dün 
de Sayın Putin’le bu meseleyi görüştük. 
Bildiğiniz gibi, 15-16 Kasım tarihlerinde, 
Antalya’da G-20 Zirvesi olacak. G-20 Zirve-
sinde de bu konu, asıl gündemimizi teşkil 
edecek. 

Gar Saldırısı, Salt Bir DAEŞ 
Olayı Değil, Kolektif Bir Terör 
Eylemidir

Suriye sınırlarımızın hemen ötesinde ya-
şanan gelişmelerin karşımıza çıkardığı 
sorunlar, milli güvenliğimizi tehdit eden 
boyutlar kazandı. Bölücü terör örgütü 
PKK, Suriye’de PYD ismiyle faaliyet gös-
tererek, uluslararası toplumu aldatma ve 

bu isimle meşruiyet kazanma peşindedir. 
Ankara Garı önündeki olay, salt bir DAEŞ 
olayı değildir, kolektif bir terör eylemidir. 
Bu terör eyleminin içinde DAEŞ de var-
dır, PKK da vardır, PYD de vardır, YPG de 
vardır, Suriye’nin El Muhaberat örgütü de 
vardır. Yani müşterek bir eylemdir. Bu sal-
dırıyla 1 Kasım seçimlerini yönlendirmeyi 
amaçlamışlardır. Eylem oluyor, kimdir, ne-
dir, nasıldır, daha bu belli olmadan sözde 
siyasetçi çıkıp ne diyor, “Bunu Saray yaptı, 
katil devlet” diyor. Ya nereden biliyorsun, 
hangi belgeye, hangi bilgiye dayanarak 
bunu söylüyorsun? Ama bunlar sloganik 
varlıklardır. 

Rejime ve PYD’ye en büyük desteği ise, 
eylemleri ve dünya kamuoyuna verdiği 
görüntüyle aslında DAEŞ veriyor. Bizim 
gözümüzde PKK’nın, PYD’nin, YPG’nin, 
DAEŞ’ın hiçbir farkı yoktur. Hepsi de terör 
örgütüdür, hepsi de masum insanların ka-
nını döken birer vahşet makinesidir. Ame-
rika, Rusya ve kimi Avrupa ülkelerinin, 
bizim terör örgütü olarak nitelendirdiği-
miz bu örgütler karşısındaki tutumundan 
fevkalade rahatsızız, bunu da söylemem 
gerekiyor. 

Türkiye olarak, ülkemize yönelik saldırılar 
dışında, bölgedeki gelişmeleri mümkün ol-
duğu kadar sabırla, ihtiyatla takip etmeye 
çalıştık. Ama mesele, kendi güvenliğimiz, 
kendi bekamız, kendi geleceğimiz oldu-
ğunda, hiç kimse bizden gelişmelere seyir-
ci kalmamızı beklemesin. Terörle mücade-
lede her gün şehitler veren, her gün yeni 
acılar yaşayan bir ülke olarak, hassasiyet-
lerimizi yok sayanlar karşısında kendimizi 
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savunma hakkımızı kullanmaktan asla 
çekinmeyiz. Bu çerçevede, ülke ve millet 
olarak varlığımıza kast eden terör örgü-
tünü güçlendirme anlamına gelen her 
adımı, doğrudan kendimize yönelik ka-
bul ediyoruz. 

Bu şekilde devam etmesi halinde, Suriye’de 
ülkesini terk etmek zorunda kalan 5 mil-
yon insanın sayısı, her geçen gün arta-
caktır. Suriye’de güç ve zemin bulan terör 
örgütleri, bugün sadece ülkemizi tehdit 
ediyor olabilir. Ama yarın bu örgütlerin 
eylemlerinin, tüm bölgeye, tüm dünyaya 
yayılacağı açıktır. Bölgemizdeki sorunları 
derinleştirmeye yönelik her çaba, Batı ül-
keleri başta olmak üzere, tüm dünyanın 
geleceğini tehdit eden birer mayın gibidir. 
Bugün olmazsa yarın, ama bir gün mutlaka 
bu mayınlar, bölgeyle beraber onları döşe-
yenlerin de canlarını yakmaya başlayacak-
tır. Suriye ve Irak’ta körüklenen terör ate-
şinin, Mısır ve Libya’da demokrasiye karşı 
işlenen cürümlerin bedeli tüm dünya için 
büyük olacaktır. 

Biz, çok geç olmadan bu konuda samimi, 
adil ve çözüm odaklı adımlar atılmasını 
istiyoruz. Bunun için yaptığımız girişim-
ler, gündeme getirdiğimiz teklifler var. 
Diğer ülkelerin de bu çerçevede söyleye-
cek sözleri varsa, onları da değerlendirip, 
bölgemizdeki yangını bir an önce söndür-
menin çarelerini aramalıyız. Tarihimizin 
ve medeniyetimizin bize yüklediği sorum-
lulukların tamamıyla bilincinde olarak, 
bölgenin ve kardeşlerimizin geleceği için 
verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sür-
dürmekte kararlıyız. 

Ben bu düşüncelerle, bir kez daha Cum-
hurbaşkanlığı Külliyemizi teşrifiniz için 
sizlere çok teşekkür ediyorum. Çalışmala-
rınızda başarılar diliyorum. Hukuki Araş-
tırmalar Derneği’ne ve ona destek veren 
diğer derneklerimize bu güzel ziyaret için 
teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum. 
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Çok değerli kardeşlerim, sevgili canlar, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbet-
le, hürmetle selamlıyorum. Muharrem’in 
10’uncu gününde, diğer adıyla Aşura 
Günü’nde, siz kardeşlerimle, dostlarımla 
bu sofra etrafında bir arada olmaktan bü-
yük memnuniyet duyuyorum. Bizleri, Ra-
mazan orucundan sonra en faziletli oruç-
ların tutulduğu, Fahri Kâinat Efendimizin 
“Allah’ın ayı” olarak nitelendirdiği Muhar-

rem ayına ulaştıran Rabbim’e hamd-ü se-
nalar olsun.

Peygamberimiz, bu ayın ehemmiyetine 
her fırsatta dikkat çekmiş, bu ay içinde tut-
tuğu oruç ve yaptığı ibadetlerle hepimize 
istikamet belirlemişti. Tuttuğunuz oruç-
ların, yaptığınız ibadetlerin Hak katında 
kabul ve karin olmasını gönülden niyaz 
ediyorum.

Bir Olacağız, İri Olacağız, 
Diri Olacağız

Muharrem Ayı İftarı | Ankara | 23 Ekim 2015 
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Muharrem ayı, bizler için rahmet, bereket 
ayı olmanın yanında, aynı zamanda yü-
rekleri dilhûn eden bir acının ve matemin 
de ayıdır. Hicri 61 yılında, yine bir 10 Mu-
harrem gününde, Kerbela’da yaşanan o acı 
katliam, 10 Muharrem tarihini hepimizin 
hafızalarına acı bir hatıra olarak nakşet-
ti. Başta İmam Hüseyin olmak üzere pek 
çoğu Ehl-i Beyt’ten 72 mü’min, Kerbela’da 
önce açlık ve susuzlukla işkenceye maruz 
kaldı, ardından da menfur bir şekilde şehit 
edildi.

Hazreti Peygamber, torunları İmam Hasan 
ve İmam Hüseyin’i “dünyadaki reyhan çi-
çekleri” ve “Cennet gençlerinin efendisi” 
olarak görür, onları öpüp koklamaya doya-
mazdı. Bir gün kendisine, “Ehl-i Beyt’ten en 
çok kimi seversiniz?” diye sorulduğunda, 
hiç düşünmeden “Hasan ve Hüseyin” de-
mişti. Ben şehadetlerinin 1376’ncı sene-i 
devriyesinde Seyyid’i Şüheda Hazreti Hü-
seyin Efendimizi rahmetle, minnetle ve 
hürmetle yâd ediyorum. Allah’ın selamı, 
rahmeti ve bereketi onların üzerine olsun 
diyorum.

Değerli Kardeşlerim,

Kerbela, bizim için, hepimiz için, kendisi-
ne Müslüman diyen herkes için, tarihimiz-
deki en acı ama aynı zamanda en ibretlik 
hadisedir. Kerbela, her şeyden öte, bize 
kanla verilmiş birlik dersidir, kardeşlik 
dersidir. Kerbela, bir zulme direniş desta-
nıdır. Zulme, kötülüğe ve kötü olana kar-
şı direnmeyi, hak ve adalet uğrunda şehit 
olmayı Müslümanlar Hz. Hüseyin’den öğ-
renmişlerdir.

Kerbela’yı anlamak, Hazreti Hüseyin’ce 
yaşamak; yürekleri hiçbir zaman Kerbe-
la Çölü’ne dönüştürmemektir. Kerbela’yı 
yaşamak, tıpkı geleneksel aşura aşı gibi, 
birbirinden farklı tatları aynı kazanda kay-
natıp, muhabbeti paylaşmaya devam ede-
bilmektir. 

1376 yıldır yüreklerimizde hiç dinmeyen 
bu sızı, bütün İslam coğrafyasının, bütün 
Müslümanların ortak sızısı, ortak acısıdır. 
Kerbela üzerinden yürütülen her tefrika, 
ayrışma ve kutuplaşma girişimi, en başta 
kutup yıldızlarımız olan Hazreti Ali Efen-
dimizin, Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendi-
lerimizin aziz ruhlarını muazzep eder.

Bizler ‘Acıyı Bal Eylemesini 
Bilmiş’, Birbirine Kenetlenmiş Bir 
Milletiz

Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız: Bu 
topraklar, bu coğrafya, sevgi medeniyeti-
nin, hoşgörü medeniyetinin, birlikte yaşa-
ma kültürünün doğduğu, yeşerdiği ve dün-
yaya örnek teşkil ettiği topraklardır. Bizler 
‘Acıyı Bal Eylemesini Bilmiş’, birbirine ke-
netlenmiş bir milletiz. Hikmetini, ilhamını, 
irfanını Ahmet Yesevi’den, Mevlana’dan, 
Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’den ve Yunus 
Emre’den alan bir milletiz. Bizler, Hazre-
ti Hüseyin’in aziz hatırasına, Muharrem 
ayında ezanlarını Hüseynî makamında 
okuyan, böyle ince bir kültürün sahipleri 
bir milletiz.

Yüzyıllardır, bu topraklar üzerinde yeni 
Kerbela’ların yaşanması için çalışan, bu-
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nun için her türlü kışkırtmayı, provokas-
yonu deneyenlerin olduğunu biliyoruz. 
Terör üzerinden kirli senaryolarını uy-
gulamaya koymak isteyenlere karşı,  zen-
ginliğimiz olan farklılıkları körükleyerek 
komşu ülkelerdeki ateşi ülkemize sıçrat-
maya çalışanlara karşı hep birlikte uyanık 
olmalıyız.

Bakınız yakın tarihte Çorum’da, Maraş’ta, 
Sivas’ta iyileşmesi yıllar süren derin ya-
ralar aldık. Duvardan bir tuğla düşürmek 
kolaydır, ama o duvarı örmek zordur. Ni-
fak kolaydır, ayrılık-gayrılık kolaydır ama 
yürekleri birleştirmek zordur, büyük emek 
ister, fedakârlık ister. İşte bu sebeple, yaşa-
nanlardan ders çıkarmak, bir daha teker-
rürüne mani olmak hepimizin ortak so-
rumluluğudur.

Büyük ozan Âşık Veysel yıllar önce hik-
metli sözleriyle bunun reçetesini şu şekil-
de ifade ediyor:

“Değil miyiz, hep bir kardaş

Bizi yakar bizim ataş

Söndürmektir tek çaresi”

Evet, bize düşen ayrılık, kin, nefret ve hu-
sumet ateşlerini söndürmektir. Biz, birbiri-
mizle, başkalarının diliyle, başkalarının ke-
limeleriyle konuşacak değiliz. Bizler, kendi 
ortak dilimizle, gönül dilimizle muhabbet 
edebilecek, aynı yolun yolcusu, aynı kıb-
lenin sahipleri kardeşleriz. Geçmişimiz ne 
kadar ortaksa, kaderimiz de, geleceğimiz 
de o kadar ortaktır.

Bu medeniyeti nasıl birlikte inşa ettiysek, 
inşallah geleceği de aynı şekilde bir ve 
beraber olarak inşa edeceğiz. Hacı Bektaş 
Veli’nin buyurduğu gibi; Bir Olacağız, İri 
Olacağız, Diri Olacağız… Hep Birlikte Tür-
kiye Olacağız.

Bu duygularla, mübarek Aşura iftarı ve-
silesiyle soframızı paylaştığınız için her 
birinize teşekkür ediyorum. Muharrem 
ayının milletimiz ve tüm İslam âlemi için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ehl-i 
beytin tüm mensuplarını, hassaten şehit 
İmam Hazreti Hüseyin’i hürmetle, rah-
metle yâd ediyorum. Allah birliğimizi, 
dirliğimizi, muhabbetimizi daim kılsın. 
Teşekkür ederim.



Yeni Türkiye Vizyonu | Milletin Evi

297

Çok değerli muhtarlarımız, değerli kar-
deşlerim, sizleri en kalbi muhabbetlerimle 
selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliye-
sine, milletin evine hoşgeldiniz.

Ocak ayından bu yana sürdürdüğümüz 
Muhtarlar Toplantımızın 13’üncüsünde 
birlikteyiz. Bugün de Afyonkarahisar, Ağrı, 

Ankara, Antalya, Ardahan, Bayburt, Bin-
göl, Çanakkale, İstanbul, Kars, Rize, Şanlı-
urfa ve Trabzon illerimizden gelen siz kıy-
metli muhtarlarımızı misafir ediyoruz.

Ülkemizdeki muhtarların tamamıyla bu 
şekilde bir araya gelmeyi, hasret gidermeyi 
hedefliyoruz. Dün Ankara Arena Spor Sa-

Sırtını Terörü Dayayanlara, 
1 Kasım’da Halkımız Gerekli 

Dersi Verecektir

13. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 26 Ekim 2015 
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lonunda MEMUR-SEN’li kardeşlerimizle, 
yani memurlarımızla birlikteydik. Önceki 
gün Cumartesi Gaziantep’te önce Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi’nde, ardından Şa-
hinbey Kapalı Spor Salonu’nda, son ola-
rak da Şehitkamil TÜRGEV Hatice Hatun 
Yurdu’nda gençlerimizle buluştuk. Cuma 
günü gündüz TÜMSİAD’ın fuarının ve 
KOBİ Şûrası’nın açılış töreninde işadamla-
rımızla beraberdik. Aynı günün akşamı da 
bir grup Alevi-Bektaşi kanaat önderleriyle 
birlikte aşure iftarında bir araya geldik; 
iftarımızı yaptık, sohbet ettik. Perşembe 
günü HAK-İŞ Genel Kurulu’nda işçileri-
mizle, emekçilerimizle, arkasından da yine 
burada, bu salonda avukat, hâkim, savcı, 
hukukçu kardeşlerimizle buluştuk. Salı 
günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge-
lerimizden kanaat önderleriyle görüşmele-
rimiz oldu. Görüldüğü gibi hemen her gün 
milletimizle bir araya geliyor, hasret gidi-
yor, ülke ve millet meseleleri konusunda 
kendileriyle istişare ediyoruz.

Birileri çıkıp, bizim sık sık muhtarlarımız-
la ve diğer toplum kesimleriyle bir araya 
gelmemizi eleştiriyor, bundan rahatsız 
oluyorlar. Cumhurbaşkanının muhtarla, 
memurla, işçiyle, işadamıyla, hukukçuyla, 
her kesimden, her meşrepten insanla bir 
araya gelmesinden, niçin rahatsız oluyor-
sunuz? Doğrudan milletin oyuyla bu göre-
ve gelmiş Cumhurbaşkanının, her fırsatta, 
her vesileyle ‘cumhurla’ bir araya gelme-
sinden daha tabii ne olabilir?

Cumhuriyet Bayramlarında, 
Millet’in Evi’ni Gerçek ‘Cumhur’a 
Açıyoruz

Şimdi burada onları üzecek bir haber daha 
vereyim. Perşembe günü 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı. Ülkemizde Cumhuriyet 
Bayramları bugüne kadar genellikle, için-
de ‘cumhur’un yer almadığı, kuru devlet 
törenleri şeklinde cereyan etmiştir. Biz, 28 
Ekim günü öğle vakti, yine burada, Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nde sadece ve sa-
dece 81 vilayetimizden ‘cumhur’un, yani 
milletimizin, halkımızın katılacağı bir re-
sepsiyon veriyoruz.

81 ilimizin her birinden, herhangi bir un-
vanı, herhangi bir resmi görevi olmayan 
10’ar vatandaşımızı burada ağırlayacağız. 
Böylece, Cumhuriyet Bayramı’nı milletin 
evinde, milletle birlikte kutlama geleneği-
ni başlatmış olacağız. Bu bir ilk olacak. İn-
şallah yeni yerimizi yaptığımızda, bu sayı 
daha da artacak. 29 Ekim günü de yine 
mutat törenlerimizi yapacağız.

Bu yıl, 29 Ekim törenlerinde de köklü de-
ğişiklikler yaptık. Bu törenleri, yıllardır 
‘Yasak savma’ kabilinden süregelen forma-
tından çıkartıp, ülkemizin tarihini, kültü-
rünü, Cumhuriyetimizin kazanımlarını, 
2023 hedeflerimizi ifade eden bir yapıya 
büründürüyoruz. İnşallah artık Cumhuri-
yet Bayramlarının kendisi de, milletimizle 
bütünleşmiş, milletimizin geçmişini, bu-
gününü ve geleceğini yansıtan bir biçime 
ve ruha kavuşacaktır.
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Bugün de, ülkemizin 7 bölgesinde 14 ilimiz-
de, şu anda, yani öğle namazını müteakip 
cami önlerinde, şahsım adına, Cumhurbaş-
kanlığı makamı adına, Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri, Genel Sekreter yardımcı-
ları ve birim başkanlarının iştirakiyle aşu-
re dağıtımı yapılıyor. Şu anda 14 vilayette 
bu devam ediyor. Velhasıl Cumhurbaşkanı 
ve Cumhurbaşkanlığı her fırsatta, her vesi-
leyle ‘cumhur’la bir araya gelmeye devam 
ediyor, devam edecek.

Değerli kardeşlerim,

Bizi eleştirenler, lafa gelince en büyük 
cumhuriyetçidir, en büyük milliyetçidir, 
en büyük ulusalcıdır. Peki, bunlara sormak 
lazım; siz Cumhuriyet için, ‘cumhur’ için 
bugüne kadar ne yaptınız? Bunu sorduğu-
muz zaman, verdikleri-verecekleri hiçbir 
cevap yok. Çünkü bunların bu ülkede tek 
bir dikili ağacı, herhangi bir eseri mevcut 
değil. Sadece konuşurlar, sadece hakaret 
ederler, sürekli ortada dolaşır, gazete say-
falarından, ekranlarından, kürsülerden de 
eksik olmazlar. Hep bir şeyi yapıyormuş 
gibi görünürler, ama “avara kasnak” gibi 
ne işe yaradıkları belli değildir.

Halka “Bidon Kafalı” Diyenlerin 
Demokrasiyle Yolu Hiçbir Zaman 
Kesişmez

Kardeşlerim,

Muhtar dediğin milletle, mahallesiyle güç-
lü bağı olan, mahalle halkına hizmet etme 

hedefiyle o göreve gelen sorumluluk sahi-
bi kişidir, öyle mi? Bunların ise, ülkeye ve 
millete faydaları olmadığı gibi, demokra-
siye de tahammülleri yok. Tıpkı ağızların-
dan ‘barış’ lafını düşürmeyip, ülkeyi şidde-
te ve kana boğmaya çalışanlar gibi, bunlar 
da sürekli demokrasi derler, ama faşistin 
önde gidenleridir. Kendi görüşlerinden 
başka hiçbir görüşe tahammülleri yoktur. 
Kendi sözlerinden başka hiçbir söze de-
ğer vermezler. Kendi hayat biçimlerinden 
başka hiçbir hayat biçimine hoşgörü, saygı 
göstermezler. 

Hâlbuki demokrasi, herkesin kendi görü-
şünü dile getirdiği, kendi düşüncelerini 
savunabildiği, çok sesliliği teşvik eden bir 
yönetim anlayışıdır. Kendi istedikleri gibi 
düşünmüyor, kendi istedikleri gibi davran-
mıyor diye millete saldıran, millete haka-
ret eden, “Bidon kafalı” diyen bunlar değil 
mi? Millete aptal diyen, “Göbeğini kaşıyan 
adam” diyen bunlar değil mi? Bu zilniyetin 
demokrasiyle yolu hiçbir zaman asla kesiş-
mez.

Bunların bize düşmanlıkları da, bizim mil-
letimizi, onların hissiyatını dile getiriyor 
olmamızdan, ülkeyi milletimizle birlik-
te yönetiyor olmamızdan kaynaklanıyor. 
Çünkü bunlar yıllarca, milletten vekâlet 
almadan, milletin rızasını gözetmeden, 
bu ülkeyi babalarının malı gibi yönetmeye 
alışmışlar. Yıllarca bu toprakların ruhuyla, 
mayasıyla uyuşmayan ideolojilerini, ka-
munun tüm imkânlarını kullanarak mil-
lete dayatmaya alışmışlar. Siyasi, sosyal, 
kültürel, ekonomik hiçbir alanda, kendile-
rinden başka kimsenin varlık göstermesi-
ne razı değiller. 
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İstiyorlar ki, şimdi de Tayyip Erdoğan ka-
rışmasın, meydanı bize bıraksın, aynı şe-
kilde devam edelim. Tayyip Erdoğan ken-
di işini yapıyor, siz de kendi işinizi yapın. 
Muhalefet partileri de bunu istiyor, PKK 
da bunu istiyor, paralel yapı da bunu isti-
yor. Bildiri yayınlayıp, ülkelerini Batı’ya 
şikâyet eden o sözde aydınlar da bunu is-
tiyor. Onlar aydın değil, karanlık. Onlarla 
birlikte, sizlerin gayet iyi bildiği o ülkeler, 
onların gizli-açık yöneticileri de aynı şeyi 
istiyor. Hadi dışarıdakileri anladık da, 
içerideki mankurtların durumu bizi ger-
çekten üzüyor. Bu ülkenin, bu milletin, bu 
devletin ekmeğini yediği halde, iradelerini 
ve imkânlarını başka ellere teslim edenler 
hakikaten acınacak bir durumdadırlar.

Önce İnsan, Sonra Devlet

Tabii biz kendi ülkesine, kendi toplumuna, 
kendi tarihine, kültürüne, medeniyetine 
bu derece yabancılaşmış, hatta bu derece 
düşman kesilmiş bu güruhun kavgasının 
bizimle değil, bizatihi milletin kendisiyle 
olduğunu da biliyoruz. Tahammül edeme-
dikleri, bu makamda benim şahsımın de-
ğil, milletin bizatihi kendisinin bulunuyor 
olmasıdır. Ben faniyim, bugün varım, ya-
rın olmayabilirim. Türkiye’nin kutuplaştı-
ğından şikâyet edenlerin asıl sıkıntısı, bu 
ülkenin eskisi gibi her şeyiyle kendilerine 
teslim edilmemesi, milli iradenin belirleyi-
ci olmasıdır, bundan çok rahatsızlar.

Bu hadisenin bir tarafında, terör örgütü-
nün eylemlerinden medet umacak, kendi 
ülkesini yabancılara şikâyet edecek kadar 
sefil hale düşmüş olanlar, öteki ucunda 

millet var. “Kutuplaşma olmasın” dedikleri 
de, “Milli iradeyi boş verin, ülkeyi bize tes-
lim edin” özlemidir.

Değerli kardeşlerim,

Eski hal muhal… Artık o devirler geride kal-
dı. Bu milletin inancı yüzünden, kültürü 
yüzünden, kılık-kıyafeti yüzünden, şivesi, 
geleneği yüzünden aşağıladığınız, kendi-
nize hizmetkâr olarak görmenin ötesinde 
değer vermediğiniz dönemler geride kaldı. 
Artık tüm kurumlarıyla, tüm imkânlarıyla 
bu devlet milletin emrindedir; bunu bir 
defa böyle bilecekler. “Önce devlet, sonra 
insan”, hayır o geride kaldı. “Önce insan, 
sonra devlet”, şimdi dönem bu. 

Seçimle göreve gelen bizlerin de, atamayla 
görev yapan kamu görevlilerinin de tek gö-
revi, bu millete hizmet etmektir. Açık açık 
söylüyorum, şu anda atamayla göreve ge-
len mi, seçimle göreve gelen mi derseniz? 
Seçimle göreve gelen derim. Onun için de 
atamayla görevde olanlar, seçimle göreve 
gelmiş olanlara saygılı olacaklar. Çünkü 
onlar milletin temsilcisidir, bunu böyle 
bileceğiz.

İşte bunun için ne diyor büyüklerimiz? “İn-
sanı yaşat ki devlet yaşasın.” Eğer milleti-
mize daha fazla özgürlük, daha fazla refah, 
daha mutlu bir hayat sağlayamıyorsak, bu 
koltukları işgal ediyoruz demektir. İster 
cumhurbaşkanı, başbakan olsun, ister ba-
kan olsun, ister belediye başkanı olsun, 
ister bürokrat olsun; devlet yönetiminde 
görev alan herkesin akşam başını yastı-
ğa koyduğunda, “Bugün milletim için ne 
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yaptım?” sorunu kendisine sorması lazım. 
Eğer bu soruya cevap verecek bir çıkış yolu 
bulamıyorsa, o gün kayıp gündür, boşa geç-
miş bir gündür. Allah bizi böyle gafillerin 
arasında yer almaktan uzak tutsun. Çünkü 
bizler, Peygamber Efendimizin, “İki günü 
müsavi olan, eşit olan ziyandadır, zararda-
dır” sözüne inanmış, dolayısıyla hayatını 
buna göre tanzim etmesi gereken insan-
larız. Her gün, bir önceki günün üzerine 
yeni bir şeyler ilave edeceğiz ki, ülkemizin 
gelişmesini, kalkınmasını, büyümesini de-
vam ettirelim.

Hamdolsun, 13 yıldır bu anlayışla mille-
timize hizmet ettik, Türkiye’yi 3 kat bü-
yüterek ekonomimize ve demokrasimize 
sınıf atlatarak bugünlere geldik. İnşallah, 
aynı anlayışla yolumuza devam edecek ve 
2023 hedeflerine ulaşacağız, 2053 ve 2071 
vizyonumuzu hayata geçireceğiz. Türkiye 
için, milletimiz için, büyük hayallerimiz, 
büyük hedeflerimiz, büyük projelerimiz 
var. İnşallah bunların hepsini de birer bi-
rer başlatacak, sonuca ulaştıracağız, çünkü 
bizim milletimize sözümüz var. Biz bu yola 
makam için, mevki için, şunun için, bunun 
için çıkmadık. Bu şekilde çıkmış olanlar, 
zaten bir süre sonra yollarını kaybettiler, 
kendi akıbetlerine doğru yürüdüler. Bizim 
davamız, Hakk’a ve halka hizmet davasıdır. 
Onun için Pir Sultan Abdal ne diyor, biz de 
onu söylüyoruz: 

“Koyun beni hak aşkına yanayım 

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan 

Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım 

Dönen dönsün, ben dönmesem yolumdan” 

1 Kasım Seçimleri Hayati Öneme 
Sahiptir

Değerli kardeşlerim, 

Bu bakımdan 1 Kasım seçimleri hayati 
öneme sahiptir. Türkiye, 7 Haziran’da teh-
likeye düşen istikrar ve güven ortamını, 1 
Kasım’da yeniden ve daha güçlü şekilde 
tesis ederek yoluna devam etmelidir. Buna 
iş adamımızın ne kadar ihtiyacı varsa, iş-
çimizin ve tüm halkımızın da o kadar ih-
tiyacı var. Buna İstanbul’daki, Yozgat’taki 
kardeşimin ne kadar ihtiyacı varsa, Diyar-
bakır’daki, Hakkari’deki kardeşimin de o 
kadar ihtiyacı var. İşte daha dün, Hakkari 
Şemdinli’de hastaneyi ne hale getirdiler 
gördünüz değil mi? Karakolu, çevredeki, 
okulları, ne hale getirdiler gördünüz de-
ğil mi? Hakkari’ye havalimanı yaptık, Se-
lahaddin Eyyubi Havalimanı, geçen günü 
terminal binasını taradılar.

Değerli kardeşlerim,

Soruyorum, tüm bölge halkına da sesle-
niyorum, Kürt kardeşlerime de sesleniyo-
rum; batıya geldiklerinde sohbetlerinde, 
konuşmalarında “barış” diyenler, acaba 
Şemdinli’deki bu hastaneyi, bu karakol-
larımızı, bu okullarımız, bu camilerimizi, 
bu havalimanını bombalayanlar değil mi? 
Bir taraftan barış diyeceksin, öbür taraftan 
sırtını dayadığın PKK terör örgütüyle her 
tarafta terör estireceksin. Tüm bölge halkı-
na da, tüm milletime de sesleniyorum: Sır-
tını bu terör örgütüne dayayanlara karşı, 1 
Kasım’da gereken dersi vermeyeceksiniz 
de ne zaman vereceksiniz? Millet olmak 
işte bunu gerektiriyor.
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Kardeşlerim, 

Şu ana kadar 2500 hastane, sağlık evi yap-
tık. Sağlık alanında faaliyet gösteren, her-
kesin ismini bildiği bir Sivil Toplum Kuru-
luşu, hastanelere yapılan onca saldırıları 
neden lanetlememiştir. Hakkari’de 2 tane 
hastane açılışı yaptım, 150’şer yataklı… 
Terör örgütü ve desteklediği siyasi parti, 
oraya kimse gelmesin diye tehdit ettiler. Bi-
risini Yüksekova’da açtım, birisini Hakkari 
merkezde açtım.

Bütün gerçekler ortada iken, hala bu 
adamlar barış diyorlar ya… Sizin barıştan 
ne anladığınız çok açık ortada; siz barıştan 
kan anlıyorsunuz, kan... Ve o gün iki hadi-
se yaşadım, bir bayan doktorumuz yanıma 
geldi, “Sayın Başbakanım, biz sürekli teh-
dit altındayız, çok modern bir hastane yap-
tınız, ama ne olur bizi şehirdeki evlerde 
kalmaya mahkûm etmeyin. Çünkü korka-
rak evlerimize gidiyoruz. Bize şurada loj-
manlar yaparsanız çok daha rahat hizmet 
veririz” dedi. Döndüm talimatı verdim ve 
oraya hemen lojmanları yaptık. Aynı şekil-
de şehirdeki hastanenin açılışına geldim, 
hamile bir bayan kardeşim, bir polis eşi ya-
nıma geldi ve “Başbakanım, bu gece beni 
taciz ettiler. Beyim nöbetteydi, evimizi bas-
tılar ve bu halimle bana tekme, tokat sal-
dırdılar. Ne olur bize lojman” dedi.

Değerli kardeşlerim,

Bunlar hangi yüzle barıştan bahsediyor-
lar? Bunlar tehditle bu ülkede oy alıyorlar. 
Batı’nın buraya göndermiş olduğu AGİT 

temsilcileri, bunları görmüyorlar. Görü-
yorlar ama görmemezlikten geliyorlar. 

Ne yaparlarsa yapsınlar, biz rotamızı onla-
rın ağzına göre belirlemeyeceğiz, milleti-
mizin dirayetine göre belirleyeceğiz. İstik-
rar ve güven ortamının güçlendirilmesine 
emeklilerimizin ne kadar ihtiyacı varsa, 
işçimizin, öğrencilerimizin, ev hanımları-
mızın da o kadar ihtiyacı var. Çünkü biz 
hep birlikte Türkiye’yiz. Bunun için bir 
olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş 
olacağız ve Türkiye olacağız.

Bu bakımdan muhtarlarımıza önemli gö-
revler düşüyor. Türkiye’nin yeniden istik-
rar ve güven iklimine güçlü şekilde kavu-
şabilmesi için, beraberce çok çalışmamız 
lazım. Siz, bu ülkede belirleyici güçsünüz, 
50 bin muhtar kardeşlerim, en büyük güç-
tür. Bütün mesele dirayetinizdir, iradeniz-
dir, bunu ortaya tam koymanız lazım. Bu 
gerçekleri mahallenizdeki her bir karde-
şime anlatmanız, tereddütlü olanlar varsa 
onları ikna etmeniz lazım. Çünkü biz hep 
birlikte milletiz. Bu bayrak hepimizin, bu 
vatan hepimizin, bu devlet hepimizin. Geç-
mişimiz bir olduğu gibi, geleceğimiz de bir. 
Bu konuda en küçük bir zafiyete, en küçük 
bir yılgınlığa, yorgunluğa, gerilemeye izin 
veremeyiz.

Suriye’de 370 Bin İnsan 
Öldürüldü, Nerede Batı?

Çevremizde yaşanan hadiseleri görüyoruz. 
Afganistan’ın 1979 yılından beri, Irak’ın 
1990 yılından beri yaşadıklarını biliyorsu-
nuz. Bakın şu anda İngiltere’nin eski Baş-
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bakanı “Irak olaylarından biz sorumluyuz, 
özür diliyorum” dedi. Bu adam Quartet’ın 
başında olan bir zat, şimdi bunu söylüyor. 
Ama tabii iş işten geçti, atı alan Üsküdar’ı 
geçti. Irak çöktü, şimdi yeniden ayağa kal-
kamıyor. Aynı şey Suriye için geçerli. 370 
bin insan öldürüldü Suriye’de. Nerede 
Batı? 2 milyon 200 bin Suriyeli, 300 bin 
Iraklıyı ülkemizde ağırlıyoruz değil mi? 
Batı ne yapıyor? Batı seyrediyor. Ama biz 
tabii ensar kültürüyle yetiştik; muhaciri 
de biliriz. Onu iyi bildiğimiz için, biz, ensar 
kültürüyle o bombalardan kaçan Suriyeli 
kardeşlerimize kapılarımızı açtık, “Niye 
geliyorsunuz?” demedik. Irak’tan kaçan-
lara kapımızı açtık, “Niye geliyorsunuz?” 
demedik. Hangi mezheptensin, hangi ırk-
tansın demedik. Elbiselerine, bakımlarına, 
hastanelerde tedavisine kadar her şeyi yap-
tık. Dünyada şu anda bunun örneği yok.

Geliyorlar bize güzel güzel kelam ediyorlar, 
“hadi” dediğimiz zaman kesenin ağzını aç-
mıyorlar. Biz Suriyeli kardeşlerimiz için 8 
milyar dolar harcadık. Sadece İstanbul’da 
bugün 500 bin Suriyeli var. Bütün bun-
lara göğüs geren Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’dir, hükümetidir. Ama bunu bile 
eleştiren maalesef istikametini kaybetmiş 
olan siyasiler var, aydın gözüken karanlık-
lar var. 

Yarın aynı şeyler bizim de başımıza gele-
bilir. Birileri, Türkiye’yi aynı kaosa, aynı 
kargaşaya sürüklemek için çalışıyor. Maa-
lesef, içimizden bazıları da buna destek ve-
riyor. Vesayet odaklarının yıllarca milletin 
bağrına sapladıkları hançerler bunun için-
di. Türkiye’yi darbelere götüren süreçlerin 

gerisinde bu vardı, Menderes’i bunun için 
idam ettiler. Özal’a onca zulmü bunun için 
yaptılar. Sultan II. Abdülhamit Han’ı dikta-
tör ilan ettiler, ondan sonra da hal’ettiler. 
33 yıl, bu toprakları zerre kayba uğratma-
dan idare eden bu Sultanı öyle hal’ettiler. 

Geçtiğimiz 13 yıldır attığımız her adımda 
önümüze bunun için engeller çıkardılar. 
Şahsıma da “diktatör” dediler. Gezi olay-
larının, 17-25 Aralık darbe girişiminin ve 
son olarak yeniden hortlayan bölücü terö-
rün gerisinde, hep aynı amaç vardı. Şimdi 
paralel devlet yapılanması, bölücü terör ör-
gütüyle beraber hareket ediyor. Bu konuda 
gözlerini öylesine hırs bürümüş durumda 
ki, alçaklıkta sınır tanımıyorlar.

Değerli kardeşlerim,

Bütün bunlara rağmen ne yaparlarsa yap-
sınlar, biz bu tarihi dönemde kimin ne 
söylediğini, kimin nasıl bir tavır takındı-
ğını, nasıl hareket ettiğini görüyor, maşeri 
vicdana kaydediyoruz. Vakti, saati, günü 
geldiğinde, herkes terör karşısında tutu-
munun hesabını, hem vicdanlara, hem hu-
kuka, hem de tarihe verecektir. Bu hesap-
tan kaçış yok. Bu dünyada kaçsanız bile 
ebedi âlemde kaçış yok.

Bölgedeki Kürt Kardeşlerim Terör 
Örgütüne Tavır Koymalı

Değerli kardeşlerim,

Ziyaret ettiğimiz illerdeki vatandaşlarımız 
ve burada bir araya geldiğimiz kardeşleri-
miz, haklı olarak bize şunu soruyorlar: “Ne 
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olacak bu terörün sonu?” Hepsine de verdi-
ğim cevabı, bugün burada, muhtar kardeş-
lerime açıkça tekrar ediyorum. Her şeyden 
önce, Türkiye’nin bugün yaşadığı sorun, 
etnik ve mezhep kökenli bir sorun değil-
dir. Sorunumuz terör sorunudur. Terör ör-
gütünün zulmüne en çok maruz kalan, en 
çok can kaybeden, en çok sıkıntı çeken, hiç 
şüphesiz bölgedeki Kürt kardeşlerimdir. 
Çözümü, terör sorununun çözümünden 
geçmektedir. Ama ben, şimdi diyorum ki, 
bölgedeki benim Kürt kardeşlerim de bu 
terör örgütüne karşı tavrını koymalıdır. 
Öleceksek bir kere ölelim, ama adam gibi 
ölelim.

Bölgede terör örgütüne hiç destek veren 
yok mu? Maalesef var. Bu teröristleri evle-
rinde saklayanlar yok mu? Var, ama bunla-
rın sayısı çok az. Üstelik terör örgütünün 
hem içinde faaliyet gösteren, hem de des-
tekçileri arasında her etnik kökenden in-
san bulunuyor. Dolayısıyla terör örgütünü, 
bölge insanıyla özdeş hale getirmek kadar 
yanlış bir davranış olamaz. Tam tersine, 
bölge insanı, bu süreçte gösterdiği vakur 
tavırla, tercihinin birlikten, beraberlikten, 
ortak bir gelecekten yana olduğunu göster-
miştir. Son dönemde yaşadığımız bu hadi-
selerin ülkemize en büyük kazanımı, işte 
bu birlikte yaşama iradesinin bir kez daha 
ve güçlü şekilde ortaya çıkmış olmasıdır. 
Dolayısıyla bundan sonra işimiz Allah’ın 
izniyle daha kolaydır.

Şimdi yapmamız gereken, terör karşısın-
da ilkeli duruşumuzu, kararlı ve dirayetli 
bir şekilde devam ettirmektir. Ne diyoruz? 
Terör örgütü tüm silahlarını bırakana, bı-
rakmak da yetmez, toprağa gömüp üzerine 

beton dökene, tüm elemanlarını toprakla-
rımız dışına çıkartana kadar bu mücadele 
sürecektir.

Kardeşlerim,

Kimse bizden rehavet beklemesin, kim-
se bizden buna ara vereceğimizi bekle-
mesin, kesinlikle. Hedef sadece 1 Kasım 
da değil, onu biliniz. 1 Kasım’a kadar da, 
1 Kasım’dan sonra da aynen bu operas-
yonlarımız devam edecektir ve tüm terör 
örgütlerine karşı devam edecektir. İşte ba-
kın bu sabah, DAEŞ terör örgütüne karşı 
Diyarbakır’da yapılan operasyonlarımız 
oldu. Bizim için PKK farklı, DAEŞ fark-
lı, DHKP-C farklı, YPG farklı, PYD farklı 
değil, hepsi aynı bunların. Garın önünde 
olan terör eylemini de, bunlar ortaklaşa 
yapmışlardır. Fakat terör örgütünü arkası-
na alan siyasi partinin, daha ilk anda “Katil 
devlet” demesini anlıyorsunuz değil mi? 

Biz hep beraber el ele vereceğiz. Devlet, 
hiçbir zaman bunların bu iftiralarına prim 
vermeyecek. Bunların bedelini de ağır öde-
yecekler ve zaten ödüyorlar. Şu ana kadar 
biz, dağ-taş demeden bütün operasyonları-
mızı sürdürüyoruz. Şehir içi operasyonla-
rımız da devam ediyor. Tabii üzüntümüz 
yok mu? Var. Şehitlerimiz bizim hüznü-
müzdür. Ama ben, tüm şehit ailelerimi 
telefonla ararken kendilerine şunu söylü-
yorum: Peygamberlerden sonra en büyük 
makamın sahibi olan evladınız, kardeşiniz, 
beyinizle iftihar edeceksiniz. Bizler iktida-
rımız döneminde, şehit ailelerimiz için 
tüm imkânlarımızı seferber ettik, ediyoruz 
ve bundan sonra da edeceğiz.
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Doğu’daki Kardeşlerim 
Evlatlarına Sahip Çıkmalı

Kardeşlerim, 

Bölgedeki kardeşlerimden, yalanlarla, çe-
şitli vaatlerle, kandırılarak göz göre göre 
ölüme yollanan, gelecekleri karartılan 
evlatlarına sahip çıkmalarını istiyorum. 
Dağa giden evlatlarına sahip çıkmalarını 
istiyorum. Dikkat etsinler, bölge insanı-
nın evlatlarını ölüme gönderenlerden bir 
tekinin bile çocuğu orada değildir. Bölge-
de terör örgütü adına yağma düzeni tesis 
edenler, bunun üzerinden rant devşiren-
ler ilk fırsatta gidip kendilerine ülkemizin 
batısında, hatta Avrupa’da bir hayat sürü-
yorlar. Çocuklarını bunlar oralarda okutu-
yorlar, oralarda yetiştiriyorlar. Ama benim 
Kürt kardeşim köyündeki, ilçesindeki, 
mahallesindeki evinde yaşamaya devam 
ediyor. Çünkü onun gidecek bir yeri yok. 
Hiçbirimizin, bu vatandan başka gidecek 
bir yeri yok. Onun için ülkemize dört elle 
sarılmak zorundayız. Türkiye hepimize ye-
tecek kadar büyük, hepimiz için güvenli, 
hepimiz için müreffeh bir gelecek kuracak 
kadar güçlü bir ülkedir. Bölgede kurulan 
suni devletlerin hiçbirinin halkı 100 yıldır 
huzura kavuşamadı. Oysa biz işte Cumhu-
riyetimizin 92. Yıldönümüne ulaştık, tüm 
eksiklerine, tüm aksaklıklarına rağmen, 
istiklalimizi koruyarak, istikbalimize olan 
güvenimizi muhafaza ederek bugünlere 
ulaştık.

Kardeşlerim,

Geçtiğimiz 13 yılda ekonomide ve demok-
raside kat ettiğimiz mesafe sayesinde, geç-

mişteki hataları ve eksikleri büyük ölçüde 
telafi ettik, geleceğimiz için daha ümitvar 
olduğumuz bir konuma geldik. Biz ülke 
olarak, millet olarak bu kazanımlarımıza 
sonuna kadar sahip çıkacağız. 260 bine ya-
kın derslik inşa edildi bu ülkede. Şu anda 
81 vilayetimizin tamamında artık üniver-
site var. Göreve geldiğimizde 76 üniversite 
vardı, şimdi 193 üniversite var.

Artık hastanemizin olmadığı ilimiz kalma-
dı. Hatırlayın, hastanelerden reçete alınır, 
ama ilacı bulamazdık. İstediğimiz eczane-
ye gidip ilacımızı alır hale geldik. Doğru 
dürüst ambulanslarımız yoktu. Şimdi dağ-
taş demeden, kar-kış demeden paletli am-
bulanslarla hizmet veriyoruz. Helikopter 
ambulanslarımız var, jet ambulanslarımız 
var. Niye? Olur ya Türkiye’nin bir ucundan 
diğer ucuna hasta götürülmesi gerekir. 

Değerli kardeşlerim,

26 tane havalimanımız vardı, ama şimdi 55 
tane havalimanımız var. Şimdi Ağrı’da ha-
valimanımız var, Iğdır’da havalimanımız 
var, Muş’ta havalimanımız var, Şırnak’ta 
havalimanımız var, Hakkari’de havalima-
nımız var, Kars’ta havalimanımız var. Ama 
ne diyorlar? Bize havalimanı değil başka 
şey lazım. Ne lazım? “Biz kendimize oy 
vereceğiz” diyor. Ne demek ‘kendinize oy’ 
vermek? “Irkçılık dini” diye bir din türedi. 
Bizim ırkçılık diye bir dinimiz var mı? Yok. 
Biz Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Laz’ıyla, 
Çerkez’iyle, Gürcü’süyle, Abhaza’sıyla, Ro-
man’ıyla, Boşnak’ıyla 78 milyon tek mille-
tiz, tek millet.
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Bizim tek bayrağımız var, ikinci bir bayra-
ğımız var mı? Ama ikinci bayrakla dolaşan-
lar, ne yazık ki bu ülkede oy alabiliyorlar. 
Onlara gereken cevabı 1 Kasım’da vermek 
gerekmiyor mu? İşte taşıdıkları tabutları 
görüyoruz, tabutların üzerine kendi pa-
çavralarını dolamak suretiyle ne yazık ki 
defin törenleri düzenliyorlar. Ondan sonra 
da diyorlar ki utanmadan, sıkılmadan, “Bi-
zim bayrakla sorunumuz yok.” Senin bay-
rakla sorununun olup olmadığını bilmem, 
ama Türk Bayrağıyla sorunun olduğunu 
biliyorum.

Gezi olaylarında benim bayrağımı yakan 
sizsiniz, direkten bayrağımızı indiren siz-
siniz. Hiçbir zaman bunların aksine bir 
savunma yapmadınız, yapamadınız. Mey-
danlarda göstermelik olarak bayrağımızı 
salladınız, ama her zaman yapamadınız. 
Siz, bizim İstiklal Marşımızın bile karşısın-
da durdunuz. Çünkü hiçbir zaman millet 
olmadınız, olamadınız. Tek bayrak olmadı-
nız, olamadınız. Tek vatan olmadınız, ola-
madınız ve ayrımcılıktan yana oldunuz. 
Kendinize göre de kalktınız, “Biz kendi 
vatanımızı da inşa edeceğiz” dediniz. Bun-
ların hepsinin belgeleri elimizde var. Kime 
yutturuyorsunuz bunu?

Dördüncüsü de tek devlet. 780 bin kilo-
metrekarelik vatan toprağında, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nden başka devlet 
tanımıyoruz. Bölgede yaşayan insanımız-
dan, kendi inancıyla, kültürüyle, tarihiyle 
hiçbir ilişkisi olmayan, tamamen ideolojik 
amaçlarla hareket eden örgüte ve onun gü-
dümündeki yapılara karşı tavrını koyması-
nı, bunu da en kısa zamanda göstermesini 

bekliyoruz. Bizim için sorun işte bu hedefe 
ulaştığımızda, terör örgütünün faaliyetle-
rini sıfır düzeyine indirdiğimizde, tüm tar-
tışmaların, mücadelelerinin siyasi alan-
da yürütülmesini sağladığımızda bitmiş 
olacaktır.

Benim sizden ricam şudur: Muhtar olarak 
gerek bulunduğunuz mahallede, köyde bü-
tün vatandaşlarımızın muhakkak sandığa 
gitmelerini sağlayınız, çünkü oy bizim na-
musuzdur, oy bizim şerefimizdir. Bu şerefi-
mize, bu namusumuza 1 Kasım’da çok çok 
farklı bir şekilde sahip çıkalım.

Ben bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesini, milletin evini teşrifiniz için her biri-
nize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Şimdilik sizleri sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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81 ilimizden gelen değerli vatandaşlarım,  
sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Cum-
huriyetimizin 92’nci kuruluş yıldönümün-
de sizleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, 
milletin evinde misafir etmekten büyük 

memnuniyet duyuyorum. Hoşgeldiniz. 
Sizlerin nezdinde tüm milletimizin Cum-
huriyet Bayramını kutluyorum. 

Değerli kardeşlerim,

29 Ekim 1923 tarihinde ilan ettiğimiz 
Cumhuriyetimiz, bu topraklardaki bin 

Artık Cumhuriyetin Sahibi 
Milletimiz, Sembolü de 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’dir

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhur, Başkanı ile Buluşuyor Toplantısı 
Ankara – 28 Ekim 2015 
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yıllık varlığımızın yeni bir heyecanla te-
yididir. Cumhuriyetimiz, 4 kıta 7 iklimde 
hüküm süren 600 yıllık çınarımız Osmanlı 
Devleti’yle birlikte, bu milleti tümüyle boğ-
maya, yok etmeye çalışanlara karşı hala 
dimdik ayakta olduğumuzu haykırışımı-
zın adıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm eksik-
liklerine, aksaklıklarına rağmen 92 yıldır 
yaşattığımız, inşallah daha uzun asırlar 
boyunca yaşatacağımız son devletimizdir. 
Bu coğrafyadaki bin yıllık varlığımızın, 
her döneminde olduğu gibi, Cumhuriyet 
döneminde de ülkemizin bütünlüğünü, 
milletimizin birliğini, devletimizin beka-
sını, şehitlerimizin canları, gazilerimizin 
fedakârlıklarıyla ayakta tutuyoruz. 

Malazgirt’te Anadolu kapılarını milletimi-
ze açan Sultan Alp Arslan’dan başlayarak, 
Haçlı Orduları karşısında bu toprakları 
savunan Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıç 
Arslan’a, Osmanlı Devleti’nin kurucusu 
Osman Gazi’ye, İstanbul’un Fatihi Sultan 
Mehmet’e, devletin adaletle ayakta duraca-
ğının sembolü Kanuni Sultan Süleyman’a, 
diplomasi dehası II. Abdülhamit Han’a, 
Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve 
Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa 
Kemal’e kadar bugünlere ulaşmamızda 
liderliği olan, emeği geçen, katkısı bulu-
nan tüm kurucu büyüklerimizi, tüm kah-
ramanlarımızı, onlarla birlikte tüm şehit-
lerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle, 
tazimle yad ediyorum. Allah onlardan razı 
olsun, mekânları inşallah cennet olsun. 

Milletimiz, Her Fırsatta 
Değerlerini Temsil Edenleri 
Desteklemiştir

Bakınız,bugün Cumhuriyetimiz 92 yaşın-
da. Yine bu yıl Osmanlı Devleti’nin kurulu-
şunun 716. yıldönümü. Aynı zamanda bu 
yıl, bizim bu topraklardaki ilk devletimiz 
olan Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurulu-
şunun 940. yıldönümünü idrak ediyoruz. 
Dünyada aynı coğrafyada kesintisiz bir şe-
kilde böyle bir devlet geçmişine sahip pek 
az millet vardır. Geçmişini bilmeyen, tari-
hini okumayan, ceddini, atasını tanımayan 
birtakım köksüzlerin, birtakım gafillerin 
aksine milletimiz sahip olduğu bu eşsiz 
mirasın gayet iyi farkındadır. Bu mirasa 
sahip çıkmanın, onu yaşatmanın çabası 
içindeyiz. 

Saygıdeğer büyüklerim, 

değerli kardeşlerim, 

Cumhuriyet tarihimiz, bir yönüyle de, bu 
iki anlayışın mücadelesinin tarihidir. Ken-
disini köklerinden koparmak, kendisini 
başka bir kalıba sokmak isteyenlere karşı 
milletimiz, her fırsatta değerlerini, kültü-
rünü, özünü temsil edenleri destekleyerek, 
bu mücadeledeki tercihini göstermiştir. 14 
Mayıs 1950, işte böyle bir tavır koymadır; 
‘Yeter, söz milletindir’ denilen tarih. 6 Ka-
sım 1983, işte böyle bir tavır koymadır. 24 
Aralık 1995, işte böyle bir tavır koymadır. 
3 Kasım 2002’den beri yaşananlar, işte 
böyle bir tavır koymadır; “Yeter, söz mille-
tindir.” Yeter, karar da milletindir. 
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Bakınız, size burada tek parti CHP’si yılla-
rına, o dönemdeki Cumhuriyet anlayışına 
ilişkin birkaç anekdot anlatmak istiyorum. 
Eski Milli Eğitim Bakanları’ndan, rahmetli 
Tahsin Banguoğlu, tek parti döneminde bir 
Cumhuriyet Bayramında tören alanında 
toplananlara konuşma yapmak amacıyla 
kürsüye çıkar. Selamlamadan sonra konuş-
maya, “Cumhuriyet öyle bir şeydir ki” diye 
başlar, fakat devamını getiremez. Çünkü, o 
dönemdeki tek parti iktidarının milletin 
sahipleneceği bir cumhuriyet kazanımı 
bulup ifade etmek kolay değildir. Rahmetli 
Banguoğlu, sözünün devamını şu şekilde 
getirmek zorunda kalır, “Cumhuriyet öyle 
bir şeydir ki tadından yenmez”. 

Tek parti Cumhuriyet döneminin mil-
lete bakışına ilişkin bir başka örneği de 
Sivas’tan rivayet ederler. Bu dönemde 
Sivas’a, Riyaseti Cumhur Senfoni Orkest-
rası, tamamen klasik Batı eserlerinden 
oluşan repertuarıyla konser vermeye gi-
der. Sivas halkı, biraz da zorla konserin ve-
rileceği salona toplanır. Konserden sonra 
bir gazeteci, salondan çıkanlardan birine 
“Konseri nasıl buldunuz” diye sorar. Sivas-
lının Cumhuriyet adına halka dayatılan, 
milletin tarihiyle, kültürüyle, değerleriyle 
ilgisi bulunmayan bu etkinlikle ilgili gö-
rüşü gerçekten enteresandır, “‘Sivas, Sivas 
olalı, Timur’dan beri böyle zulüm görme-
di” der. Cumhuriyet adına, milletimiz, bu 
şekilde tariz ve hatta taciz ediliyordu. Kılık 
kıyafetiyle, diliyle, inancıyla, kültürüyle, 
müziğiyle tanımladıkları bir makbul va-
tandaş modelinin dışında, milleti yok say-
dılar, cumhuru kabul etmediler. 

Cumhuriyet Bayramlarımız, 
Değerlerimizi Sembolize Eden Bir 
Anlayışla Kutlanacak

Biz, insanımızı istiskal eden, aşağılayan bu 
tür dayatmalara son verdik. Yarınki Cum-
huriyet Bayramı törenlerimizde, milleti-
mizin bin yıllık değerlerini, kazanımlarını 
sembolize eden gösterilerle, yepyeni bir 
anlayış ortaya konacaktır. Yarınki tören-
de aynı orkestra, kendi kültürümüzün bir 
yorumu olan Ulvi Cemal Erkin’in Köçek-
çe’sini, ünlü besteci Mozart’ın bizim kül-
türümüzden ilham alarak bestelediği Türk 
Marşı’nı icra edecek. 

Yine, özellikle 1940’lı yıllara ilişkin hatıra-
lara baktığınızda hepsine de, Cumhuriyet 
Bayramı kutlamalarıyla milletin haleti ru-
hiyesi ve hayatı arasındaki derin çelişkiyi 
görürsünüz. Bir yandan fraklı, valsli, şam-
panyalı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 
yapılırken, kapının hemen dışında ayağına 
giyecek ayakkabı, sırtına ceket bulamayan, 
yarı aç-yarı tok hayatını sürdürmeye çalı-
şan bir millet, şaşkınlıkla bu manzarayı 
seyretmektedir. Cumhuriyetin bir tarafta, 
cumhurun öteki tarafta olduğu bu man-
zarayı da, uzun bir mücadelenin ardından 
ortadan kaldırdık. Çünkü cumhur, hep bir-
likte olur, cumhurda ayrım olmaz. Çünkü 
burası cumhurun evi, burası milletin evi. 
Burası, benim şahsımın çalışma yaptığı 
yer, ama sizlerle beraber. 

Değerli kardeşlerim, 

Tabii bugünlere gelmek kolay olmadı. 28 
Şubat dönemini hatırlarsınız, dönemin 
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milletten, milli iradeden yetki alarak iş ba-
şına gelmiş meşru hükümetine karşı tüm 
saldırılar, Cumhuriyet sütresinin gerisine 
saklanılarak yapılıyordu. Cumhuriyet adı-
na, cumhurun, yani milletin iradesi yerle 
bir edilmeye çalışılıyordu. Aynı şekilde, 
2007 yılında ülkemizde Cumhuriyet mi-
tingleri yapıldı. Cumhuriyet adı kullanı-
larak, yine cumhurun, milletin iradesine 
saldırıldı. Vesayeti korumak adına, demok-
rasiye, özgürlüklere, hukuka; yani milletin 
tüm kazanımlarına yönelik hücumların kı-
lıfı olarak hep Cumhuriyet lafzı kullanıldı. 
Cumhuriyetin özüyle, ruhuyla en küçük 
bir ilişkisi bulunmayanlar, kendi ideoloji-
lerinin, kendi nüfuzlarının, kendi çıkarla-
rının gizli iktidarlarını sürdürmek adına 
bu kavramı istismar ettiler. 

Açık söylüyorum, bu istismar, en çok cum-
huriyet kavramına zarar vermiş, milletle 
devlet arasına mesafe koymuş, milletimi-
zin son bağımsız devletinin yönetim biçi-
mi olan Cumhuriyete dört elle sarılmasını 
zorlaştırmıştır. Gerçekte Cumhuriyetin 
ifade ettiği manaya düşman olanların, bu 
kavramı istismar ederek gösterdikleri iki-
yüzlülük, bu dönemde ayan beyan ortaya 
çıkmıştır. Bugün burada memnuniyetle 
ifade etmek isterim ki, artık Cumhuriyet 
ülkenin ve halkın iliğini sömüren vesayet 
odaklarının değil, bizatihi cumhurun, mil-
letin uhdesindedir. 

İçinde bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi de, devletle milletin buluşma-
sının, Cumhuriyetin sahibinin şu kurum 
veya bu kesim değil, bizzat cumhuriyet 
olduğunun sembolüdür. Cumhurbaşkan-

lığı Külliyesi’ni, tarihimizden ve kültürü-
müzden ilham alarak tasarladık, bizzat 
kendim de bununla ilgilendim. Dedim 
ki, biz Selçuklu’dan geliyoruz, öyley-
se Selçuklu’yu burada görmemiz lazım. 
Külliye’ye dışarıdan bakarsanız, Selçuklu 
mimarisini görürsünüz. İçeriye girildiğin-
de Osmanlı’yı görürsünüz. Neden? Çünkü 
Osmanlı, dar yerde yaşamayı sevmezdi. Ta-
ban-tavan yüksekliği rahat olacak, huzurlu 
olacak. Elhamdülillah burada o da var, işte 
görüyorsunuz. Dedik ki, aynı zamanda 
burası akıllı ve çevreci bina olacak. Gö-
rüyorsunuz, bak altınlarla kaplı burası! 
Şu gördüğünüz hani sarımsı renkler var 
ya, onları altın zannediyorlar. Biliyorsu-
nuz, kullandığımız klozetler de hep altın 
kaplama! 

Değerli kardeşlerim, 

Geçmişte Cumhurbaşkanlığı makamı, tek 
bir kimliğin, tek bir anlayışın, tek bir hayat 
biçiminin hâkim olduğu, kapısından sa-
dece bu formata sahip kişilerin girebildiği 
bir yer olmuştur. Bugün Cumhurbaşkanlı-
ğı makamı, işte bugün olduğu gibi, ülkenin 
81 vilayetinden tüm vatandaşlarımızın 
geldiği, ağırlandığı, el üstünde tutulduğu 
bir yerdir. 

Artık Cumhuriyetin Sahibi 
Milletimizin Kendisidir

Kardeşlerim, 

Dikkat ediniz, Cumhurbaşkanlığı maka-
mında, 27 Mayıs ve 12 Eylül’de olduğu 
gibi darbecilerin oturduğu dönemleri gör-
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dük. 28 Şubat’ta olduğu gibi, bu makamın 
vesayetin sesi haline dönüştüğü zamanlar 
yaşandı. Ama hiçbirinde bu makam, 10 
Ağustos 2014 tarihinden bugüne kadar ol-
duğu gibi bir saldırıya, hücuma, eleştiriye, 
hatta hakarete uğramadı. Cumhurbaşkan-
lığı makamında darbecilerin oturmasını 
içlerine sindirenler, şimdi aynı makamda 
doğrudan milletin oylarıyla göreve gelen 
birinin, yani şahsımın bulunmasına ta-
hammül edemiyorlar. 

Çünkü bunların, ne Cumhuriyet diye bir 
dertleri var, ne demokrasiye inançları var, 
ne de cumhura, millete, onun tercihleri-
ne saygıları var. Cumhur’suz cumhuriyet, 
halksız demokrasi özlemi içinde olanlarla 
milletimizin mücadelesi, dün olduğu gibi 
bugün de sürüyor. Cumhuriyeti uhdesine 
geçiren milletimiz, yıllarca bu kavramı 
kullananların ellerinden bir istismar araç-
larını almıştır. Artık Cumhuriyetin sahibi 
milletimizin kendisidir, sembolü de işte bu 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’dir.

Bundan sonra hiç kimse, Cumhuriyet adı-
na, Cumhuriyeti korumak adına, Cumhu-
riyetin tehlikeye düştüğü iddiasıyla ortaya 
çıkarak, vesayet hevesini hayata geçirmeye 
çalışamayacaktır. Bu değişim, sadece sim-
gesel değildir, çok güçlü bir altyapıya, çok 
güçlü bir arka plana da sahiptir. Cumhuri-
yetimizin ilk 80 yılında yapılan işlerle, son 
12 yılında yapılanları karşılaştırdığımızda 
ortaya çıkan tablo kimin gerçek cumhuri-
yetçi, kimin de sadece istismarcı olduğunu 
tüm çıplaklığıyla ortaya koyacaktır. 

Bununla da yetinmedik, ülkemizin ve mil-
letimizin geleceği için geliştirdiğimiz viz-
yonun odağına, Cumhuriyetimizin 100. 
yılı olan 2023’ü koyduk. Artık Cumhuriye-
tin bugünün ve geleceğinin sorumluluğu, 
cumhura ve onun temsilcisi olan Cumhur-
başkanına, Meclis’e, Hükümete aittir. Bu 
bakımdan bugün, kutlama törenleri kap-
samında bir araya geldiğimiz Cumhuriye-
timizin 92. Yıldönümü farklı bir anlama, 
farklı bir öneme sahiptir. Yarın inşallah 
Hipodrom’daki kutlamalar da çok farklı 
olacak. 

Ben, bu düşüncelerle bir kez daha Cum-
huriyet Bayramımızı kutluyorum. Mille-
tin evini, Cumhuriyetin sembolü olan bu 
mekânı teşrifiniz için her birinize ayrı ayrı 
şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var 
olun.
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Çok değerli muhtarlarımız, değerli kardeş-
lerim, hanımefendiler, beyefendiler, siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin 
evine hoşgeldiniz.

Ocak ayından bu yana sürdürdüğümüz 
Muhtarlar Toplantımızın 14’üncüsünde 
bir aradayız. Bugün de Aydın, Balıkesir, 
Bilecek, Bolu, Denizli, Düzce, Eskişehir, İs-

tanbul, Kocaeli, Konya ve Yalova’dan gelen 
siz kıymetli muhtarlarımızı milletin evin-
de misafir ediyoruz. Ülkemizdeki muhtar-
ların tamamıyla bu şekilde bir araya gel-
meyi, hasret gidermeyi hedefliyoruz.

Ülkemizin yönetim organizasyonunun en 
küçük birimi olan mahalle ve köylerimiz, 
seçimle işbaşına gelen muhtarlarımızla 
birlikte, demokrasinin de ilk basamağı ko-

Tüm Enerjimizi 2023 Hedefimizin 
Gerçekleşmesine Teksif Edeceğiz

14. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 4 Kasım 2015



Recep Tayyip ERDOĞAN

314

numundadır. Yönetim organizasyonunun 
en tepesinde yer alan cumhurbaşkanı ile 
bu yapının tabanını oluşturan muhtarla-
rımız arasındaki bağ ne kadar güçlü, ne 
kadar sağlıklı olursa, Türkiye için o kadar 
hayırlı olur. Milletimizle her gün doğru-
dan yüz yüze iletişim içinde olan muhtar-
larımızın görüşleri, değerlendirmeleri, bu 
açıdan bizim için çok önemlidir. Bu bakım-
dan, muhtarlarımızla olan buluşmaları-
mızı sürdüreceğimizi, aramızdaki ilişkiyi 
daima canlı ve güçlü tutacağımızı özellikle 
burada belirtmek istiyorum. Tabii bu du-
rumdan rahatsızlık duyanların olduğunu 
da özellikle bilmenizi istiyorum.

Osmanlı’nın son ve Cumhuriyetin ilk dö-
neminde, Abdullah Cevdet gibi sözde ay-
dınlar, kendileri gibi düşünmedikleri için 
“Milletlerini sevmediklerini” açıkça ifade 
etmekten dahi çekinmiyorlardı. Hatta bu 
milletin yerine, dışarıdan başka bir ırk ge-
tirmeyi teklif edecek kadar ileri giden bu 
mankurtlara maalesef günümüzde de rast-
lıyoruz. İdeolojik saplantıları çerçevesinde 
belirledikleri istikamette gitmeyen mille-
te her türlü hakareti yapmayı kendilerine 
hak gören bu güruhun etki alanı, hamdol-
sun giderek daralıyor.

Milletimiz, irfanıyla, ferasetiyle, dirayetiy-
le bunlara tarih boyunca hak ettikleri dersi 
hep verdi, bugün de her fırsatta vermeye 
devam ediyor. Biz, milletin içinden çıkıp 
gelmiş bir vatandaş, bir siyasetçi olarak, 
tüm hayatımız boyunca halkımızla birlikte 
yürümeyi kendimize şiar edindik. Allah’ın 
razısından başka bir tasvip makamı, mil-

li iradeden başka bir tasdik makamı gö-
zetmedik, gözetmiyoruz. İşte bu sebeple, 
Türkiye’nin doğrudan halkın oyuyla işbaşı-
na gelmiş ilk Cumhurbaşkanı sıfatını taşı-
yor olmak, bu kardeşiniz ayrı bir mutluluk 
kaynağıdır. Milletimizle birlikte, onların 
ilk kademe temsilcileri olan muhtarları-
mızla birlikte çıktığımız bu hizmet yolun-
da, Allah’ın izniyle, hedeflerimize ulaşana 
kadar devam edeceğiz. Allah bizi, millete 
hizmet yolundan ve kitabımız Kur’an’ın 
ifadesiyle sıratı müstakimden ayırmasın.

Değerli kardeşlerim,

Geçtiğimiz pazar günü, tarihi bir seçim 
yaşadık ülkemizde. Öncelikle bu seçimde 
oyunu kullanarak, ülkesinin ve kendisi-
nin geleceği için tercihte bulunan tüm va-
tandaşlarıma teşekkür ediyorum. Seçime 
katlımın yüksek olması, milletimizin ira-
desine sahip çıkışının göstergesidir. Seçim 
sonuçlarının ülkemiz, milletimiz ve bölge-
miz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan 
temenni ediyorum. Yeni seçilen veya bir 
kez daha seçilen tüm milletvekillerimizi 
tebrik ediyorum. Mecliste temsil edilen si-
yasi partilerimize önümüzdeki dönemde 
başarılar diliyorum.

Bazı Siyasi Partilerimiz, 
7 Haziran Seçim Sonuçlarını 
Doğru Değerlendiremedi

Bilindiği gibi, 1 Kasım seçimleri, 7 Haziran 
seçimlerinin tekrarı mahiyetinde bir erken 
seçimdi, bunu defaatle ifade ettim. 7 Hazi-
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ran seçimleri, Türkiye’nin uzun yıllardır 
alışık olmadığı bir Meclis tablosu ortaya 
çıkardı. Türkiye, 2002 yılı Kasım ayından 
beri, ilk defa bir siyasi partinin tek başına 
hükümet kuramadığı Meclis tablosuyla 
karşı karşıya kaldı. 7 Haziran seçimleri-
nin öncesinden başlayarak, 1 Kasım’a ka-
dar geçen süreçte, birtakım siyasetçilerin 
ve partilerin ülkenin istikrar ve güven 
ortamını tehdit eden söylemlerini, politi-
kalarını hep birlikte takip ettik. Açıkçası, 
Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin ço-
ğunun, 7 Haziran seçimlerinin sonuçlarını 
doğru değerlendiremediklerini gördük.

Seçim gecesi “Yüzde 60’lık blok” hevesiyle 
başlayan, o rövanşist bir anlayışla tırman-
dırılan söylemler, Türkiye’yi zorlu bir im-
tihanla karşı karşıya bıraktı. Yüzde 41 oy 
almış bir parti yok sayılarak, masa başın-
da tasarlanan, suni ve hayata geçirilmesi 
mümkün olmayan siyaset mühendisliği 
projeleri, partilere ve millete adeta daya-
tılmaya çalışıldı. Bu süreçte, 12 yıllık Baş-
bakanlığım dönemimde çok büyük emek-
lerle ve fedakârlıkla tesis ettiğimiz huzur 
ve güven ortamının tehlikeye düştüğüne 
şahit olduk. Bölücü terör örgütü ve sırtını 
ona dayadığını açıkça ifade eden bir parti, 
Türkiye’yi yeniden kanın, gözyaşının, ka-
osun hâkim olduğu günlere döndürmek 
için var gücüyle gayret gösterdi.

Kardeşlerim,

Siz muhtarlar olarak, sizin üstünüzde bele-
diye başkanlarının caddeleri, sokakları ka-
nal açmak suretiyle yaşanılmaz hale getir-
mesini nasıl değerlendirirsiniz? Muhtarlar 

olarak çılgına dönmez misiniz? Şu anda 
bunların yaptığı ihanettir. Benim huzur 
içinde yaşayacağım sokağıma, eğer bele-
diye bir kanal açacaksa, bu kanalı ya içme 
suyu kanalı olarak açar ya da atık su kanalı 
olarak açar. Veyahut da TEDAŞ kanal açar, 
arkasından da kapatırlar. Ama bunlar, ora-
lara güvenlik güçleri giremesin, vatandaş 
rahat hareket edemesin diye kanallar aç-
tılar. Bunu neyle yaptılar? Belediyelerin 
iş makineleriyle yaptılar. Ondan sonra da 
hendeklerin kapatılması neyle yaptılar? 
Açtıkları kanalları, kendi yandaşlarından 
hizmet alımı marifetiyle kapattılar. Böy-
lece bölücü örgüte para aktardılar. Bütün 
bunlar takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı 
mülkiye müfettişleri konuyu araştırıp, ge-
reği yapacaklar.

Paralel Örgüt, Türkiye’nin 
Kazanımlarına Saldırmak İçin 
Seferber Oldu

Türkiye, çatışma haberleriyle, şehitlerimi-
zin ve ailelerinin acılarıyla dolu bir günde-
me hapsedilmeye çalışıldı. Aynı şekilde, pa-
ralel devlet yapılanması adını verdiğimiz 
şer şebekesi, tüm imkânlarını Türkiye’nin 
kazanımlarına saldırmak için seferber etti. 
Kendilerini ülkemiz medyasının amiral ge-
misi olarak görenler de, bölücü ve paralel 
terör örgütlerinin bu ihanetine ortak oldu-
lar, destek verdiler. İstikrar ve güven orta-
mına en çok ihtiyacı olan iş çevrelerinden 
bir grup da, maalesef bu koraya katıldı.

Burada toplantılar yapıyorum. Bu toplantı-
ların birinde, bir iş adamı başından geçen-
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leri anlattı. Kendisi Güneydoğu’nun insanı, 
11 yıldır bekletilen bir yol işini almış. 11 
yıldır bu iş sürüyormuş. Bu işadamı, “Ben 
o yolun ihalesini aldım. Orayı yapıyorum 
ve yanımda çalışanların hepsi Kürt” dedi. 
Bölücü örgüt, yolu yapan iş adamamızı ve 
çalışanlarını sürekli tehdit ediyormuş.  Ne 
yazık ki, bölücü örgüte haraç vermediği 
için iş adamı kardeşimin 20 adet iş maki-
nesi ve kamyonunu yakmışlar. 

Değerli kardeşlerim,

Tüm bu kesimler, bölücü terör örgütü her 
gün kan akıtırken, can alırken, yolları, so-
kakları döşedikleri bombalarla yaşanamaz 
hale getirirken, bunun faturasını hüküme-
te, hatta şahsıma kesmek gibi olağanüstü 
bir gayret içerisine girdiler. Ne dediler? 
“Katil devlet.” Ne dediler? “Katil Saray.” Biz, 
bu ülkede bugüne kadar hizmetten başka 
bir şey düşünmedik. Göreve geldiğimiz 
günden bu yana hep şu söyledik, “Bugün 
gelişmiş ülkelerde ne varsa, benim ülkem-
de de o olacak. Ülkemin batısında ne varsa, 
doğusunda da, güneydoğuda da o olacak.”

Geldiğimizde hatırlayın; Türkiye’nin 26 
tane havalimanı vardı, ama şu anda 55 tane 
havalimanı var. En doğuya git havalimanı 
var, evinden çık yarım saatte havalimanın-
dasın. Bunları 15 yıl önce konuşsaydık kim 
inanırdı? Ağrı’ya havalimanı yapılacağına 
kim inanırdı? Muş’a, Hakkâri’ye havalima-
nı yapılacağına kim inanırdı, Iğdır’a hava-
limanı yapılacağına kim inanırdı? Soru-
yorum, Şırnak’a havalimanı yapılacağına 
kim inanırdı? Bunları biz yaptık.

Yani biz ayrımcılığı kabul etmedik, benim 
batıdaki vatandaşım nasıl kardeşimse; do-
ğudaki, güneydoğudaki vatandaşım da is-
ter Kürt olsun, ister Zaza olsun, o da benim 
kardeşim. Niye? Beni yaratan Allah, onları 
da yarattığı için. Maalesef, yalanın, iftira-
nın, riyakârlığın, kibrin, terbiyesizliğin, 
uzlaşmazlığın her çeşidinin sergilendiği 
bu karmaşık süreç milletimizi gerçekten 
çok rahatsız etti.

Sadece içeride bu fitne ateşini körükle-
mekle yetinmediler, yurt dışında da ülke-
miz aleyhine kampanyalar organize ettiler, 
bunları yürüttüler. Örneğin, bir yandan 
ülkemizi ziyaret eden Almanya Şansölye-
si Merkel’e “gelme” çağrısı yaparken, öte 
yandan çeşitli ülkelerde etki edebildikle-
ri akademisyenleri, yazarları, gazetecile-
ri toplayıp bildiriler yayınlattılar. Onlar 
da “Gerçekten bu işin aslı bu mudur?” 
diye sorma nezaketi göstermediler veya 
Türkiye’ye gelip de “Gerçekten bu ülke 
böyle midir?” diye bakma nezaketi göster-
mediler. Yani Türkiye’yi tanımadan, uzatı-
lan kâğıda imza attılar.

Türkiye’nin yaşadığı bu sıkıntılı durum 
karşısında benim seyirci olmam, bir kenar-
da beklemem, sessiz kalmam düşünüle-
mezdi. Hatta hatırlarsanız, 10 Ağustos’tan 
önce ne demiştim? “Alışılmış bir Cumhur-
başkanı olmayacağım.” Hep ifade ettiğim 
gibi, benim tarafım bellidir. Bazıları diyor 
ki; “Tarafsız olman lazım.” Ben tarafım. 
Kimden tarafım? Milletten tarafım, ben 
milletin yanındayım. Milletimin menfaati 
neyi gerektiriyorsa, onu korumak zorun-
dayım, onun yanında olmak zorundayım.
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1 Kasım’da Milletimiz Beni Yine 
Mahcup Etmedi

Cumhurbaşkanı olarak, Meclis çatısı altın-
da bir koalisyon hükümeti kurulamaması 
üzerine, Anayasanın bana verdiği yetkiye 
dayanarak, Türkiye’yi yeniden seçime gö-
türdüm. Çok eleştiriler yaptılar, “Cumhur-
başkanı taraf tutuyor” falan filan dediler... 
Yine ben burada muhtarlarımıza bir şey 
söyledim, “Beştepe’nin yolunu bilmeyen-
lerle yola gidilir mi?” Biz, bugüne kadar 
tüm sorunlarımızın çözüm adresi olarak 
milleti, milli iradeyi gören bir anlayışa sa-
hibiz. 

Bu defa da aynı yola başvurduk. Çözümün, 
dışarıdaki veya içerideki güç odaklarında, 
terörde, kaosta değil; millette, millet irade-
sinde aranmasını istedik. Hemen anında 
milletin iradesi tecelli etti, işi bitirdi. Ham-
dolsun, milletimiz bizi mahcup etmedi. Bir 
kez daha bizim kendisine olan güvenimizi, 
itimadımızı, teslimiyetimizi teyit etti. Biz, 
bugüne kadar milletin tercihlerine hep 
saygı gösterdik, bundan sonra da aynı şe-
kilde davranmaya devam edeceğiz.

Türkiye, Gezi olaylarıyla ilk kıvılcımı ça-
kılan, 17-25 Aralık darbe girişimiyle bir 
adım öteye taşınan, bölücü terörle daha 
da tırmandırılan zor bir dönemi, inşallah 
artık geride bırakıyor. Bundan sonra tüm 
zamanımızı, enerjimizi ve imkânlarımızı 
2023 hedeflerimize, bölgemizdeki sorun-
ların çözümüne, büyük ve güçlü yeni Tür-
kiye vizyonumuza teksif edeceğiz.

Değerli kardeşlerim,

1 Kasım seçimlerinin çok iyi okunması, 
çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine ina-
nıyorum. Açıkçası, 7 Haziran seçimlerin-
den sonra bazı siyasi partilerimiz çok iyi 
bir sınav vermedi-veremedi. Milletin ve ül-
kenin menfaatleri için uzlaşmaya varmak 
yerine, kendi hesapları doğrultusunda ha-
reket etmeyi tercih eden partilere, milleti-
miz, bu politikalarını onaylamadığını san-
dıkta gösterdi.

Tabii bu iş burada bitmedi, bitmez. Mille-
timiz, 1 Kasım’da “Ben koalisyon istemiyo-
rum, güçlü bir tek parti iktidarıyla yoluma 
devam etmek istiyorum” mesajını verdi. 
Yine milletimiz, siyasetin meşru imkânları 
yerine, terör örgütlerinin yöntemlerini be-
nimseyenlere, bu yolun yanlış olduğunu 
net bir şekilde ifade etti. Azınlığın çoğun-
luğa tahakkümü anlamı taşıyan taşkınlık-
lara yönelenler, milletimiz tarafından bir 
kez daha seçim sandığı marifetiyle ikaz 
edildi, uyarıldı. Bundan daha güzel yol 
olur mu? Eğer siyaset yapacaksak, işte bu-
radan geçiyor bunun yolu. Silahlarla değil, 
yolları kazmakla değil.

1 Kasım seçimleri göstermiştir ki, bu mil-
let, Türkiye’yi istikrar ve güven ortamın-
dan uzaklaştıracak hiçbir siyasete, hiçbir 
girişime geçit vermemektedir. Bu ülkede 
demokrasiyi, huzuru, kalkınmayı, gelişme-
yi önceliği haline getirmeyen hiçbir par-
tinin, milletimizin takdirini, desteğini ka-
zanamayacağı açıkça ortaya çıktı. Sözünü 
özellikle millete söyleyenler ile içerideki 
ve dışarıdaki farklı odaklardan destek ara-
yanlar arasındaki ayrımı görmek isteyen 
herkes, 1 Kasım’ın sonuçlarını çok iyi ana-
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liz etmelidir. Ülkenin ve milletin geleceği 
için siyaset üretenlerle, Yeni Türkiye’yi sa-
vunanlarla; Eski Türkiye’nin söylemleri ve 
refleksleriyle hareket edenler, bu seçimde 
bir kez ayrışmışlardır.

1 Kasım’da Toplum Mühendisliği 
Çabaları Yine Sonuçsuz Kaldı

1 Kasım, Türkiye’de demokrasinin gücü-
nü, milli iradenin hâkimiyetini perçinle-
mesi bakımından da son derece önemlidir. 
Milletimiz, teröre, terör örgütlerine, onlara 
sırtını dayayanlara, her türlü paralel ya-
pıya ve bunlar karşısında gerekli dirayeti 
ortaya koyamayanlara mesajını açık bir şe-
kilde ifade etmiştir. Toplum mühendisliği 
çabaları, milli irade karşısında yine sonuç-
suz kalmıştır. Milletimiz yerli, yani milli 
duruş sergileyenlerin yanında yer aldığını, 
geleceğine sahip çıktığını göstermiştir. 

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek dev-
letten asla taviz verilemez. En batıdan en 
doğuya, en kuzeyden en güneye 78 milyo-
nuyla biz; Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, 
Arap’ı, Gürcü’sü, Boşnak’ı, Roman’ı, Zaza’sı 
kim varsa tek milletiz. Bunu bir defa ka-
bulleneceğiz. Birbirimizi de makam, mev-
ki, ırk, için sevmeyeceğiz. Birbirimizi Allah 
için seveceğiz. 

Kardeşlerim, 

Hepimiz öleceğiz unutmayın, bu kardeşi-
niz de ölecek ve bizi mezara gömdükleri 
gün kimse “Bu cumhurbaşkanıydı” deme-
yecek. Hoca efendi, “Er kişi niyetine” diye-

cek ve o şekilde defnedip gideceğiz. Ama 
Baki’nin dediği gibi, “Bu kubbede hoş bir 
seda bırakmışsak” ne mutlu bize.

Biz Kürtçülük, Türkçülük, şuculuk-bucu-
luk oyunlarına gelmeyeceğiz. Türk, Kürt, 
Arap, Roman, Gürcü ol; ancak Romancılık 
yapma, Kürtçülük yapma, Türkçülük yap-
ma, mesele bu…Bunu yaptığımız zaman 
bölünürüz, unutmayalım. Biz, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşıyız, bu bilinçle yü-
rümemiz lazım. Niye bizi bölüyorlar, niye 
bizi parçalıyorlar? Ne eksiğiniz vardı. Biz, 
buralara hangi yatırımı yapmadık? Şu 
anda Güneydoğu-Doğu bölgelerine yaptı-
ğımız yatırım 260 katrilyon. Cumhuriyet 
tarihinde yok böyle bir yatırım. Ama biz 
yapıyoruz, terör örgütü yıkıyor. Şu anda 81 
vilayetin tamamında üniversite var. Göre-
ve geldiğimde 76 üniversitemiz vardı, şim-
di 193 üniversite var.

Bu üniversiteleri niye yaptık? Benim Hak-
kari’deki kardeşim çocuğunu İstanbul’a 
gönderemeyebilir, Ankara’ya göndereme-
yebilir, İzmir’e gönderemeyebilir; biz üni-
versiteyi onun ayağına götürelim, rahat-
lıkla çocuğunu üniversiteye gönderebilsin 
diye. Ama sen, ayağına gelen üniversiteyi 
tararsan, oralardaki akademisyenleri-öğre-
tim üyelerini tehdit edersen, oraya öğretim 
üyesi gönderemeyiz. Çünkü onların can 
güvenliğini de sağlamak zorundayız. Ama 
bunlar işimizi zor kılıyor. Ben onun için, 
Güneydoğu’da, Doğu’da akademisyenlik 
yapan bu öğretim üyelerini de aynen Meh-
metçiğimiz gibi görüyorum. 
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Bir diğer mesaj da, tek bayrak… Bizim 
mevcut bayrağımızın dışında biz bayrak 
tanımıyoruz, öyle bir şey olamaz. Bu bay-
rak, bir renk cümbüşü değildir. Bizim 
bayrağımız, şehidimiz kanı, hilal bağım-
sızlığımızın ifadesi, yıldız da şehidimizin 
sembolüdür. Bu anlam çok derindir. Ama 
bazı beyler, “Bizim bayrakla sorunumuz 
yok” diyor. Ama bayrağımızı gördüğü yer-
de kaçıyor. Tabutlarının üzerine bir pa-
çavra seriyorlar, ondan sonra çıkıp, “Bizim 
bayrakla bir sorunumuz yok” diyorlar.

Değerli kardeşlerim,

İnanıyorum ki, ben siz muhtarlarımız va-
sıtasıyla, şu anda ekranları başında bizi iz-
leyen milletim vasıtasıyla, bu yanlışları in-
şallah düzelterek, çok daha farklı, çok daha 
aydınlık günlere beraber yürüyeceğiz. 

Tabii tek vatan... 780 bin kilometre kare-
lik vatan toprakları üzerinde operasyon 
yaptırmayız. Şu anda bütün güvenlik 
güçlerimiz, askerimiz, polisimiz, tüm köy 
korucularımız, hepsi bölgedeler, dağ taş 
demiyorlar. Şehidimiz de oluyor. Peygam-
berlikten sonra en yüce makam olan, ora-
ya yürüyen evlatlarımız var. Biliyorum, 
aileler bu noktada çok dertli. Ama şunu da 
bilmemiz lazım ki; o şehitlik makamı, öyle 
bir makam ki, o zaten Allah için, vatan için 
yürüyenlerin kazandığı bir rütbe, sıradan 
değil. Bu mücadeleyle, inşallah onların da 
kanı yerde kalmayacak. 

Son olarak  tek  devlet… Devlet içinde dev-
let olmaz. Bizim tek devletimiz var, Türki-

ye Cumhuriyeti Devleti, o kadar; başka bir 
devlet olamaz.

Yeni Anayasa Meselesini Bir An 
Önce Çözmeliyiz

Tabii 1 Kasım’ın en önemli mesajlarından 
biri de, Türkiye’nin bir an önce Yeni Anaya-
sa meselesini çözmesi gerektiğidir. Bunu 
millet bekliyor değil mi? Bekliyor. Daha 
önceki Yeni Anayasa hazırlıklarında Baş-
bakandım. Muhalefet partileri, Anayasa 
çalışmalarından sürekli kaçtılar. Temenni 
ederim ki, yeni dönemde, bu Yeni Anayasa 
hazırlıklarına katkı vermekten çekinmez-
ler. 

Milletimizin Yeni Anayasa talebi karşısın-
da direnen, engelleyici bir tavır içine giren 
herkes, bunun hesabını da 4 sene sonra ya-
pılacak seçimde yine verir. Meclis’in fiilen 
çalışmaya başlamasıyla birlikte, bu konu-
nun partilerimiz tarafından samimiyetle 
ele alınacağına ve netice elde etmeye yöne-
lik bir çalışma başlatılacağına inanıyorum. 
Bunu dün Başbakanımızın şahsını ziyare-
timde, yine aramızda kısa da olsa görüş-
tük, konuyu diğer muhalefet partileriyle 
görüşeceğini söylediler. 

Temennim odur ki, inşallah burada da iyi 
bir netice alınır. Geçtiğimiz dönemde tar-
tışma konusu olan tüm hususlar, Yeni Ana-
yasanın hazırlanması sürecinde görüşülür, 
konuşulur. Üzerinde uzlaşma sağlanması 
halinde de milletin huzuruna getirilir. Ben 
de Cumhurbaşkanı olarak, üzerime düşen 
görev neyse bunları da harfiyen hiç gecik-
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meden yaparım. Burada da kişisel fikirle-
rimiz saklı kalmak kaydıyla, Meclis’in ve 
milletin iradesine saygı göstermek hepimi-
zin boynunun borcudur.

Değerli kardeşlerim,

Seçim sonuçları, Türkiye’yle birlikte umu-
dunu bu ülkeye, bu millete bağlamış olan 
Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Afrika’dan 
Ortadoğu’ya kadar geniş bir coğrafyada da 
sevinçle karşılandı. Çünkü Türkiye güçlen-
dikçe, Türkiye büyüdükçe, Türkiye istikrar 
ve güven ikliminde yoluna devam ettikçe, 
bu kardeşlerimiz de geleceklerine ümitle 
bakma imkânına kavuşuyor. Biz istiyoruz 
ki, 78 milyon vatandaşımızla birlikte, böl-
gemizdeki ve dünyadaki tüm mağdurları, 
mazlumları, garipleri de kucaklayabilelim, 
onları da hayallerine kavuşturabilelim. 

Bir şeyi unutmayalım: 78 milyon şu ma-
kamı, kendi makamı olarak kabullenmek 
durumundadır. Çünkü burası, cumhurun 
makamıdır, şahsımın makamı değildir. 
Tayyip Erdoğan’ı seversin- sevmezsin, 
ama makama hakaret edemezsin ve “katil” 
diyemezsin. Bunun için ilgili tüm kamu 
kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşları-
mızla seferberlik ruhu içinde çalışıyoruz, 
çalışmaya devam edeceğiz. Bugün al yıl-
dızlı al bayrağımız, kamu kurumlarımızın, 
sivil toplum kuruluşlarımızın flamaları 
dünyanın neresine giderse gitsin, gönül-
den kabul görüyor, gözyaşları içinde kar-
şılanıyor. Bir ülke için, bir millet için bun-
dan daha büyük mutluluk olabilir mi?

İşte sizler de görüyorsunuz, takip edi-
yorsunuz. Türkiye, 4,5 yıldır Suriye ve 
Irak’tan gelen 2,5 milyon kardeşini misafir 
ediyor, barındırıyor. İstanbul’da 500 bin 
Suriye kardeşim var. Avrupa ülkeleri ise, 
son aylarda kapılarına dayanan 150-200 
bin sığınmacı karşısında paniğe kapıldılar. 
Onlar bizden daha fakir değil, bizden çok 
çok zenginler. Niye telaşa kapıldınız, niye 
paniğe kapıldınız? Neredeyse birbirlerine 
düştüler, bu yüzden Avrupa Birliği’nin ge-
leceğini dahi tartışmaya açtılar, “Ayrılaca-
ğız, çekileceğiz” diyenler var. 

Avrupa ülkeleri Akdeniz’den ülkelerine 
yaklaşan gemileri, botları zorla geri gön-
dermeye, hatta batırmaya çalışırken, biz, 
yılbaşından bu yana 65 bin mağduru de-
nizden toplayıp canlarını kurtardık. Sahil 
güvenlik botlarımız gece-gündüz deme-
den bu kardeşlerimizi topluyor ve barınma 
yerlerine alıyor. Ülkemize gelen herkese 
insani ve vicdanı bir anlayışla kapılarımı-
zı açarken, Avrupa ülkeleri hala eğitimine, 
inancına, kabiliyetine, yaşına, sağlığına 
göre insan seçme çabası içinde. 

Suriyeli Mülteci Kardeşlerimizi 
Her Zaman Destekleyeceğiz

Suriye’deki ve Irak’taki sorunlar elbette 
bir gün bitecek. Bu insanlar, yeniden ülke-
lerine, şehirlerine, ülkelerine, evlerine ka-
vuşacaklar. İşte o zaman akıllarda sadece, 
Türkiye’nin sergilediği insani duruşla, Batı 
ülkelerinin ortaya koyduğu bu utanç verici 
tavır kalacak. Biz, bu kardeşlerimizi o za-
man da desteklemeye devam edeceğiz. 
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Unutmayın biz, öyle bir medeniyetin men-
suplarıyız ki, bizim medeniyetimizde yar-
dım elini uzatana ensar, o ensarın açtığı 
kapılara dayanana da muhacir denir. Biz, 
şu anda bu bilinçle işte o insanlara yaklaşı-
yoruz. Çünkü onlar, bombalardan kaçtılar. 
Onlara kapılarımızı kapayamazdık. Şim-
di birileri diyor ki, “Kucaklama zamanı.” 
Bundan daha büyük ‘kucaklama’ olur mu? 
Kimse bize ‘kucaklama’ noktasına akıl ver-
mesin, biz kucaklamayı çok iyi biliriz.

Değerli kardeşlerim, 

Bizim ülkemizin sınırları başkadır, hele 
hele gönül sınırlarımız bambaşkadır. 
Rahmetli Abdürrahim Karakoç ne güzel 
söylemiş:

“Ellerin yurdunda çiçek açarken,

Bizim ile kar geliyor gardaşım.

Bu hududu kimler çizmiş gönlüme.

Dar geliyor, dar geliyor gardaşım.

Üç aylık bebekler tutuldu taşa,

Düşmanlar geriden eyler temaşa.

Yaratan böylesin vermesin başa,

Zor geliyor, zor geliyor gardaşım.”

Bizim gönlümüzün sınırları, gardaşları-
mızın yaşadığı her yeri içine alacak kadar 
geniştir. Bölgemizde yaşananlar için “Ya-
radan böylesini vermesin başa” diyoruz. 
Ah ah, kendimizi onların yerine koyalım, 
ne yapardık acaba? Eğer bizi, topraklarına 
kabul edecek birileri olmazsa ne yapar-
dık, şöyle bir düşünelim… Gördünüz mü? 
Öyleyse, bu vatandan başka vatanımız ol-

madığına göre, bize bu vatanı dar etmeye 
çalışanlara, bu vatanı dar ederiz. Kurtuluş 
Savaşı’nın ne olduğunu çok iyi bilen bir 
milletin evlatları olarak, bu istiklal müca-
delesi veren kardeşlerimize sonuna kadar, 
hep birlikte destek olmayı sürdürmeliyiz, 
sürdüreceğiz.

Şu ana kadar biz, bu kardeşlerimiz için 8 
milyar dolar harcadık, bunu hiç milleti-
mize yansıttık mı? Rabbim bereketini ve-
riyor. Şu anda dünyada Amerika, İngiltere 
ve Türkiye dünyanın mazlumlarına el açan 
ilk 3’teki ülkeyiz. Biz, 2014’te 4,5 milyar 
dolar tutarında dünyadaki bu garibanlara, 
bu fakir fukaraya el uzatmış bir ülkeyiz. 
Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bunların çel-
melerine falan takılmayacağız, yolumuza 
devam edeceğiz.

7 Haziran sonrasında Türkiye’nin içine gir-
diği siyasi belirsizlik ortamını, bölgedeki 
sorunları derinleştirmek için kullanmak 
isteyenler, artık bu hesaplarını gözden 
geçirsinler. Eğer bu vatanı seviyorsak, bu 
milleti seviyorsak, gelin el ele verelim ve 
ülkedeki sıkıntıları bir an önce hep birlik-
te aşalım. 

Şu anda elhamdülillah büyüme hızında 
Türkiye, dünyadaki ülkelerin birçoğuna 
fark atacak konumda. 15-16 Kasım tarihle-
rinde Antalya’da G-20 toplantısı yapacağız. 
Dünyanın devleri burada toplanacak, dün-
ya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan 
ülkeler burada bizim başkanlığımızda bir 
araya gelecek. Ve bu toplantıları, bu karde-
şiniz yönetecek. Bütün ekonominin hangi 
katmaları olursa olsun, gencinden kadını-
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na, engellisine, bütün küçük orta boy iş-
letmelere varıncaya kadar, bütün bunları 
kapsayacak bir anlayışla böyle bir adım 
atacağız. Ve yatırımlar noktasında; 2030’a 
kadar nasıl yatırımlar yapalım ki, hedefi 
hep birlikte yakalayalım? Bunları tartışa-
cağız. Bunlar tabii ülkemiz için çok önem-
li gelişmeler, çok önemli adımlar. Göreve 
geldiğimizde ekonomide dünyada 24’üncü 
sıradaydık, şimdi 17’nci sıradayız. G-20’de 
Suriye’nin geleceğini konuşacağız, Irak’ın 
geleceğini konuşacağız, oradaki halkların 
geleceklerini konuşacağız. 

Terör Örgütü Silahlarını Betonla 
Toprağa Gömene Kadar Mücadele 
Sürecek

Önümüzdeki dönemin, 13 yıl önce 3 Ka-
sım 2002 tarihinden itibaren yaşadığımız 
demokrasi ve kalkınma hamlesini, inşal-
lah bir kez daha tazelediğimiz bir dönem 
olacağına inanıyorum. Milletimiz müste-
rih olsun, hiç endişeye kapılmayın, yarın 
bugünden daha iyi olacak, hiç endişeniz 
olmasın. Terör örgütüne karşı, ülke içinde 
ve dışında süren operasyonlar kararlı bir 
şekilde devam ediyor, kesmek yok, devam 
edeceğiz. Terör örgütü silahlarını bırakıp 
toprağa betonlayarak gömene kadar, tüm 
elemanları teslim olmak veya ülke dışına 
çıkmak suretiyle tasfiye olana kadar, bu 
mücadeleyi sürdüreceğiz. Aynı şekilde 
örgütün şehirlerdeki yapılanmaları tama-
men çökertilene kadar, güvenlik kuvvetle-
rimizin operasyonları, adil ve idari takibat-
ları devam edecek. Önümüzdeki dönem 
konuşma, tartışma dönemi değil, açık söy-
lüyorum, sonuç alma dönemidir.

Bu işe illa bir isim aranıyorsa, bunun adı 
artık, Milli Birlik ve Kardeşlik sürecidir. 
Yani milli birliğimizden daha iyi güç ola-
bilir mi? Kardeşlikten başka, daha güzel 
bir şey olabilir mi? Milli birlik diyen var-
sa, kardeşlik diyen varsa, hepimiz aynı çatı 
altında toplanmalıyız; bunun başka çıkışı 
yok. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşli-
ğimize yönelik bu tehdide karşı en küçük 
bir müsamahamız yoktur, olmayacaktır.

Kimse, Türkiye’nin geçtiğimiz 13 yılda 
yaşadığı büyük dönüşümü görmezden 
gelemez, yok sayamaz. Artık devletin, va-
tandaşının inancına, kökenine, kültürüne, 
diline, düşüncesine, tüm farklılıklarına 
karşı saygılı olduğunu, bunun için gereken 
özgürlüğü ve imkânı onlara verdiğini kim-
se inkâr edemez. Ret politikaların biz kal-
dırdık, inkâr politikalarını biz kaldırdık, 
asimilasyon politikalarını biz kaldırdık. 

Bu kardeşiniz başbakan olana kadar, gelen 
başbakanların hiçbirisi bir Kürt vatanda-
şımıza “kardeşim” diyememiştir. Ama bu 
kardeşiniz, Kürt vatandaşına “kardeşim’ 
demiştir. Bütün Güneydoğu illerini, bazı 
yerlerde ilçelerine varıncaya kadar gezen 
bir başbakandım ben. Şimdi Cumhurbaş-
kanı olarak, aynı şekilde devam ediyorum. 
Niye? 780 bin kilometrekare sorumluğu-
muzdadır da onun için. Biz, devlet-millet 
kaynaşmasını istiyoruz. Göreve geldiği-
mizde, devlet öndeydi, millet arkadaydı. 
Biz ne dedik? ‘Önce insan, sonra devlet’ 
dedik.

İşte bütün bu gerçekler ortadayken, hala 
baskıyla, şiddetle, silahla, kanla, canla, 
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hendekle bir mücadele yürütmeye çalış-
mak, bu ülkeye ve bu millete en büyük 
ihanettir. Bu bakımdan bölücü terör ör-
gütü ve onun güdümündeki parti, geç-
tiğimiz yıldan beri çok kötü bir sınav 
vermektedir. Bizim, Temmuz ayındaki 
Suruç saldırısından bu yana verdiğimiz 
160 şehidimize, kaybettiğimiz 185 va-
tandaşımıza, yaralanan yüzlerce güven-
lik görevlimize ve vatandaşımıza karşı 
sorumluluğumuz var.

Şehitlerimizin Aziz Ruhlarını Asla 
Muazzep Etmedik, Etmeyeceğiz

Diyor ki, “Devlet tarafından 2 bin Kürt in-
sanı öldürüldü.” Kusura bakma, şunu bir 
defa öğrenmen lazım: Asla bu devlet, Kürt 
insanına kurşun sıkmaz. Bu devlet, terö-
riste kurşun sıkar, bunu bir defa bilmek 
lazım. Bizim indimizde terörist başkadır, 
benim Kürt kardeşim başkadır; bunu bir 
defa birbirinden ayıralım. Kimse de, be-
nim Kürt kardeşime terörist nazarıyla bak-
masın; o ayrı, o ayrı. Bunları birbirinden 
ayıracağız. 

Ama benim Mehmetçiğime, benim polisi-
me, benim köy kurucusu kardeşime kim 
silahını doğrultuyorsa, bunun bedelini 
ödeyecektir. Bunların geride bıraktıkları 
gözlü yaşlı, gönlü yaralı eşlerine, çocukla-
rına, anne, babalarına, sevdiklerine karşı 
sorumluluklarımız var. Aynı zamanda, 
tüm ülkemdeki Kürt, Türk, Laz, Çerkez, 
Arap, Gürcü, Roman, kim olursa olsun, 
hepsine karşı sorumluluğumuz var. En 

önemlisi, milletimize karşı olan bu sorum-
luğumuzun gereğini de yerine getireceğiz. 
Şehitlerimizin aziz ruhlarını asla muazzep 
etmedik, etmeyeceğiz. Bu ülkede devlete 
ve millete yöneltilmiş tek bir silah, tek bir 
bomba, tek bir tuzak kalmayıncaya kadar 
da bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Tabii terörle mücadeleyle birlikte, bir 
diğer önceliğimiz de, bizden sonraki ne-
sillere, daha güçlü, daha müreffeh, daha 
büyük bir Türkiye bırakma hedefidir. Bu-
nun için 2023 projelerimizi hızlandıracak 
ve mutlaka hayata geçmesini sağlayaca-
ğız. Örneğin İstanbul’da inşası süren yeni 
havalimanının ilk etabı 2018’in başında, 
tamamı da 2023-2024’te açılacak. Bu ha-
vaalanı yılda 150 milyon yolcu kapasite-
sine sahip olacak. Boğaz’daki 3’üncü köp-
rümüz, Yavuz Sultan Selim Köprüsü… O 
da şu anda hızla devam ediyor. Bu köprü, 
Asya’yla Avrupa’yı birbirine bağlarken, bir 
diğer taraftan da Hava limanıyla da bulu-
şacak. Bir de Avrasya tüneli var; nerede? 
Marmaray’ın hemen güneyinde, o da in-
şallah 2016 başlarında bitecek ve ondan 
da araçlar geçecek. Marmaray zaten raylı 
sistem, o şu anda yoğun bir şekilde yolcu 
taşımaya denizin altından devam ediyor. 
Herkes “Yapamazlar, edemezler” diyordu. 
Yaptık, inandın mı yaparsın, azmettin mi 
yaparsın. Fatih dedemiz, karadan gemileri 
yürüttü, Bizans şok oldu Haliç’te gemileri 
görünce. Onun torunlarıysak, izini sürdür-
memiz lazım. Biz de, metroyu ve araçları 
denizin altından yürüttük. 
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Çanakkale’ye Boğaz Köprüsü 
Yapacağız

Değerli kardeşlerim, 

İstanbul-İzmir otoyolu hızla devam ediyor. 
Bu yolla birlikte İzmir-İstanbul arası 3 sa-
ate düşürecek; bunlar muhteşem adımlar. 
Gebze ile Yalova arasındaki köprü hızla de-
vam ediyor, yollar bir taraftan devam edi-
yor. İzmit Körfez Geçiş Köprüsü, hızlı tren 
hatları, tüneller, nükleer santraller bütün 
projeler devam ediyor. Kanal İstanbul Pro-
jesi, mutlaka hedefine ulaşacak. Ve bir de 
Çanakkale Boğaz Köprüsü inşa edeceğiz.

Eğitimde, sağlıkta, sosyal yardımlarda ve 
diğer tüm alanlarda son 13 yıldır devam 
eden yükselişi, çıtayı daha da yükseğe çı-
kartarak devam ettireceğiz. Savunma sana-
yinde Türkiye’nin dışa bağımlılığını tama-
men ortadan kaldırana kadar, bu alanda 
dünyanın önde gelen ülkelerinden biri 
olana kadar tüm gücümüzle çalışacağız. 
Sadece üreten değil, aynı zamanda ileri 
teknolojiye dayalı ürünleri tasarlayan bir 
ülke haline gelene kadar durmak yok.

Demokraside, özgürlüklerde, hukukta 
dünyada örnek gösterilen bir ülke haline 
gelene kadar reformlara devam edeceğiz. 
Bizi hazmedemeyenler var, hazmedecek-
ler. Çünkü bu ülke özgürlüklerde, Batı ülke-
lerinin birçoğuna yol gösterecek kabiliyete 
sahiptir. Türkiye’yi 2023 yılında dünyanın 
en gelişmiş 10 ekonomisinden biri haline 
getirme hedefimizden asla vazgeçmedik, 
vazgeçmeyeceğiz. Bunlar artık herhangi 

bir partinin, herhangi bir hükümetin de-
ğil, Türkiye’nin hedefleridir, milletimizin 
hedefleridir; buna böyle bakacağız.

1 Kasım sabahı ciddi endişelerle, tereddüt-
lerle, sıkıntılarla hayata başlayan Türkiye, 
aynı günün gecesini büyük bir ümitle, bü-
yük bir heyecanla, büyük bir mutlulukla 
kapatmıştır. Şimdi ben buradan bir şeyi 
tabii özellikle söylemek istiyorum: Birileri 
şu anda hep kucaklaşmaktan bahsediyor. 
Tamam biz hazırız, eyvallah da, ama siz 
hiç kucaklamadınız ki… Siz dediniz ki, “2 
Kasım’da iç savaş çıkacağından endişe 
ediyoruz.” Bu ülkede iç savaşı nasıl konu-
şursunuz? Eğer bu ülkede iç savaş bek-
lentisi içerisinde olanlar varsa, bunlar 
ihanet şebekesidir. Bu, terör örgütlerinin 
beklentisidir. Ama bunlar, güya aydın 
geçinen karanlıklar. Bu ülkede iç savaş 
hayaliyle yaşayanlar bilsinler ki, Türkiye 
Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla dimdik 
ayaktadır, bunun hesabını soracak güç 
ve kabiliyettedir. 

İnşallah, Anayasada belirtilen süreler doğ-
rultusunda, Meclis’in toplanması ve yeni 
hükümetin kurulmasının ardından daha 
büyük bir şevkle, daha büyük bir inançla 
yolumuza devam edeceğiz.

Tüm bunları söylerken, Cumhurbaşkanı 
olarak milletimin hissiyatını ifade ettiğini 
belirtmek istiyorum. Türkiye’nin 78 mil-
yon vatandaşının ve 81 ilinin tamamının 
Cumhurbaşkanı olarak, ülkemin ve milleti-
min iyiliğinden, güzelliğinden, hayrından 
başka bir şey istemem, dilemem mümkün 
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değildir. Söylediğim her söz, yaptığım her 
eleştiri, ifade ettiğim her teklif bu çerçeve-
de değerlendirilmelidir. 

Bir olmak için, iri olmak için, diri olmak 
için, kardeş olmak için, hep birlikte Türki-
ye olmak için, iktidarından muhalefetine 
kadar tüm siyasi partilerin, toplumun tüm 
kesimlerinin bir adım öne çıkması gereki-
yor. Geleceğimiz için buna ihtiyacımız var. 
Cumhurbaşkanı olarak, bu konuda ön açı-
cı, teşvik edici olmanın çabası içindeyim. 
Önümüzdeki dönemde, bu konuda hep 
birlikte daha fazla gayret göstermeliyiz.

Ben bu düşüncelerle bir kez daha 1 Kasım 
seçimlerinin ülkemiz, milletimiz ve bölge-
miz için hayırlara vesile olmasını Rabbim-
den niyaz ediyorum. Hepsini de demokrasi 
yarışının galipleri olarak gördüğüm siyasi 
partilerimizi, milletvekillerimizi kutluyo-
rum.

Milletimizin her bir ferdine, milli iradenin 
tezahürüne yaptıkları katkı için şükran-
larımı sunuyorum. Her seçimde artan bir 
oranda yurt dışında oylarını kullanarak, 
Türkiye’nin geleceği konusundaki tercih-
lerini ortaya koymaları sebebiyle vatan-
daşlarımızı da şükranlarımı şahsım ve mil-
letim adına ifade ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, milletin 
evini teşrifleriniz sebebiyle her birinize 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mahalleleri-
nizdeki, köylerinizdeki her bir kardeşime 
selamlarımı, saygılarımı, muhabbetlerimi 
iletmenizi rica ediyorum. Sağ olasınız, var 

olasınız. Ben sizleri sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyor, Allah yar ve yardımcımız olsun 
diyorum.
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Değerli öğretmenlerimiz, eğitim camia-
mızın çok kıymetli mensupları, hanıme-
fendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi mu-
habbetlerimle selamlıyorum. 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nün tüm öğretmenleri-
mize, ülkemize, milletimize hayırlı olması-
nı Rabbimden niyaz ediyorum.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, tüm öğretmen-
lerimize şahsım ve milletim adına şükran-

larımı, minnetlerimi sunuyorum. Görevi 
başında şehit olanlar ile afetlerde, kaza-
larda kaybettiklerimiz başta olmak, üzere 
ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenleri-
mizi rahmetle yad ediyorum. Görevlerini 
hakkıyla yerine getirmiş, ülkesine ve mil-
letine hayırlı nesiller yetiştirmiş, bugün 
emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize de 
hayırlı, sağlıklı, mutlu uzun ömürler dili-
yorum. Aranızda şahsım üzerinde emeği 

Eğitimde İhtiyaç Duyduğumuz 
İlerlemeyi Sağlayamadık

Öğretmenler Günü Resepsiyonu | Ankara | 24 Kasım 2015 
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olan, hakkı olan öğretmenlerim de bulu-
nuyor. Kendilerine özellikle bu akşam ara-
mızda bulunmaları sebebiyle tekrar hür-
metlerimi, şükranlarımı sunuyorum.

Bugün burada, Milli Eğitim Bakanlığı ve 
özel okullar bünyesinde görev yapan öğ-
retmenlerimizin yanı sıra, ülkemize ge-
len Suriyelilerin barınmış olduğu AFAD 
kamplarında çalışan öğretmenlerimiz var. 
Yine yurt dışında Yunus Emre Enstitümüz 
bünyesinde vazife yapan, ayrıca polis okul-
larında, askeri okullarda görev ifa eden 
öğretmenlerimiz de burada. Hizmetleriniz 
için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

Geçtiğimiz 200 yılda, her alanda olduğu 
gibi, eğitim-öğretim alanında da sancılı 
bir süreç yaşadığımız bir gerçektir. Bu san-
cı, Cumhuriyet döneminde de devam etti. 
‘Dilde sadeleştirme’ adı altında, pek çok 
mefhumun içi boşaltılmış, tarihimizle, kül-
türümüzle, medeniyetimizle olan bağı ko-
partılmıştır. Biliyorsunuz, eskiden öğret-
men yoktu, muallim vardı. Muallim, yani 
ilim tedris eden, eğitim ve öğretimi birlikte 
yürüten kişi... Öğrenciye de talebe denirdi. 
Talebe, yani ilme talip, eğitimi ve öğretimi 
birlikte alan kişi… Esasen muallimliğin de, 
talebeliğin de sınırı yoktur, bu ilanihaye 
devam eden bir süreçtir.

Ülkemizde uzun süredir eğitim ve öğre-
tim, sadece öğretim olarak, mevcut bilgi 
birikimini nesilden nesle aktarma olan ta-
lim şeklinde anlaşılmış, sistem buna göre 
kurulmuştur. Halbuki, “İyiyi ve kötüyü 

ayırt ederek, kişiyi iyiye sevk etme” olan 
terbiye manasına gelen eğitim ile öğretim, 
madalyonun iki yüzü gibi bir bütündür. 
Günümüzde öğretmen-öğrenci ilişkisi, ne-
redeyse ders anlatma, not verme, sınava 
hazırlama hususlarıyla sınırlanmıştır. Mu-
allim-talebe ilişkisi ise, talimi, terbiyeyi ve 
edebi birlikte kapsayan boyutuyla, bizatihi 
hayata dairdir, hayatın tüm alanlarına hi-
tap eder.

Eğitim Alt Yapısını Güçlendirecek 
Önemli Projeler Hayata Geçirildi

Buradan bir başka hususu açıkça ifade 
etmek istiyorum. Geçtiğimiz 13 yılda ül-
kemizde her alanda gerçekten çok büyük, 
çok önemli tarihi başarılara imza attık. 
Ancak şahsen, eğitim ve kültürde nitelik 
olarak arzu ettiğimiz, ihtiyaç duyduğumuz 
ilerlemeyi kaydedemediğimize inanıyo-
rum. Evet, eğitimin altyapısını güçlen-
dirmek için çok önemli yatırımları, çok 
önemli projeleri hayata geçirdik. Fiziki 
mekânlar noktasında, geçmişle mukayese 
edilemeyecek imkânlara kavuştuk. Fakat 
muallim noktasında bunu yakalayabildik 
mi dersek, buna ‘evet’ diyemiyorum. Zarf 
var, ama mazrufta sıkıntımız var. Şimdi 
bunu da gidermemiz gerekiyor. Onun için 
bu dönemin, özellikle müfredat noktasın-
da ve muallim hocalarımız noktasında, in-
şallah, ciddi bir sıçrama dönemi olacağına 
inanıyorum.

Bütçede en büyük payı eğitime ayırdık, bu-
rada bir mesele yok. Yaklaşık 235 bin yeni 
derslik yaptık, okullara 1 milyon bilgisayar 
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dağıttık. FATİH Projesiyle, öğrencilerimize 
ve öğretmenlerimize 888 bin tablet bilgisa-
yarın dağıtımını tamamladık. 187 bine ya-
kın sınıfa etkileşimli tahta, yani akıllı tahta 
yerleştirdik. Mevcut 894 bin öğretmenimi-
zin yarıdan fazlasını, 512 bin öğretmeni 
son 13 yılda tayin ettik. Eğitimde 4+4+4 
sistemini getirerek, katsayı gibi adaletsiz 
uygulamalara son vererek, yasakları kaldı-
rarak, geniş bir yelpazede seçmeli dersler 
getirerek, kitapları ücretsiz vererek her 
alanda adeta bir devrim yaptık.

Tamam, sınıflar inşa ettik, içlerini en güzel 
şekilde donattık, öğretmen eksiğini gider-
meye çalışıyoruz. Bakın tam giderdik diye-
miyorum, daha açığımız var. Fakat burada 
çocuklarımıza neleri öğretmemiz, onları 
nasıl eğitmemiz gerektiği konusuna yeteri 
kadar yetişemedik.

Benzer bir durum kültür alanı için de söz 
konusudur. Gerek Hükümetimizin, gerek-
se Milli Eğitim Bakanlığımızın da aynı tes-
pitler içinde olduğunu biliyorum ve buna 
inanıyorum. Bugün malum kabine açık-
landı, Sayın Başbakanımız bana teklifini 
getirdi ve gerekli müzakereleri yaptık, ben 
de onaylamak suretiyle, yeni kabinemiz in-
şallah çalışmalarına devir-teslimle birlikte 
başlıyor. Hayırlı olsun, Rabbim kendilerini 
muvaffak etsin. İnşallah önümüzdeki dö-
nem, tüm diğer çalışmalarımızla birlikte 
eğitim, öğretim ve kültür alanında da özel-
likle eğileceğimiz bir dönem olacaktır. Ta-
bii bu konuda öğretmenlerimize, yani mu-
allimlerimize çok büyük görev düşüyor.

Öğretmenlerimizin özlük hakları meselesi 
elbette çok önemlidir. Geçim derdine düş-
müş bir öğretmenin, eğitim-öğretim işini 
hakkıyla yapmasını beklemek, onlardan 
çok fazla fedakârlık istemek olur. Ama şu 
gerçeği de kabul etmek mecburiyetinde-
yiz. Öğretmenlik sadece ücreti, sadece me-
muriyet hakları, sadece mesai saatleri için 
yapılacak bir iş değildir. Öğretmen, özel-
likle eğitim, terbiye işlevi bakımından bir 
rol modeldir ve öğretmenlik bir aşk mese-
lesidir. Öğretmen, oturuşuyla, kalkışıyla, 
konuşmasıyla, bakışıyla, duruşuyla, yani 
hayatıyla öğrencileri için, talebeleri için 
örnek insandır.

Öğretmenlerin Özlük Hakları 
Konusunda Olumlu Gelişmeler 
Var

Hazreti Ali (r.a) “Cebbar olan Allah’ın taksi-
mine razı olduk; bize ilim verdi, düşmanla-
rına mal verdi” diyor. Öğretmen hissesine 
ilim düşen, buna talip olan kişidir. Öğret-
menin zenginliği yetiştirdiği öğrencilerdir, 
talebeleridir, onun sermayesi odur. Bu fa-
kir, şu anda hocalarının bir sermayesidir.

Başbakanlığım dönemimde olduğu gibi, 
Cumhurbaşkanlığı görevim boyunca da 
özellikle öğretmenlerimizin özlük hakla-
rının iyileştirilmesine yönelik her çabaya 
destek oldum, olmaya devam edeceğim. Şu 
anda Milli Eğitim Bakanımız da burada, o 
da bu işlerin hassasiyeti içerisinde. Hükü-
metimiz, öğretmenlerin maaş ve diğer öz-
lük hakları konusunda yeni bir çalışmanın 
müjdesini sizlerle ve kamuoyuyla paylaştı. 
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Bu doğrultuda yeni adımların da atılacağı-
na inanıyorum.

Öğretmenlik mesleğinin sorunlarının ‘ata-
namayan öğretmenler’ veya ‘maaş paran-
tezine’ mahkum edilmesini, açıkçası kabul 
edemiyorum. Geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmen-
lerimizin çok daha büyük meseleleri olma-
lıdır. Öğretimle, talimle birlikte eğitimi, 
terbiyeyi ve edebi öğrencilerimize, talebe-
lerimize nasıl verebileceğimizi konuşmalı, 
tartışmalıyız. Değerler eğitimi konusuna 
daha fazla eğilmeliyiz. Önümüzdeki dö-
nem, bu hususların üzerinde duracak, eği-
tim meselemizin çözüm yollarını hep bir-
likte geliştireceğiz.

Bir dönem ‘Makbul vatandaş’ yetiştirme 
çabasının bir parçası olarak tedavüle soku-
lan ‘Makbul öğretmen’ ve ‘Makbul öğrenci’ 
anlayışını artık bir kenara bırakmalıyız. 
İlim ve irfan sahibi öğretmenler, muallim-
ler, öğrenciler, talebeler yetiştirmenin ara-
yışına girmeliyiz.

Diğer taraftan, paralel devlet yapılanması 
gibi örgütlerin, bu alan üzerinden ülke-
mize ve milletimize yönelik ihanetlerinin 
tekrarına da izin vermeyeceğimizi özel-
likle belirtmek istiyorum. Türkiye için en 
büyük tehlike ve tehdit, nesillerin çalınma-
sıdır. Bizim hiçbir örgüte, hiçbir şebekeye, 
hiçbir sapkın ideolojiye kaptıracak tek bir 
evladımız dahi yoktur. Hangi isim altında 
olursa olsun, hangi iddiayla ortaya çıkarsa 
çıksın, genç dimağları iğfal etmeyi hedefle-
yen her girişimle mücadele edeceğiz. Ken-
di devletine, kendi milletine, kendi tarihi-

ne, kendi kültürüne, kendi medeniyetine 
yabancılaştırılmış, hatta düşman kesilmiş 
nesiller faciasının tekrarına tahammü-
lümüz asla yoktur. Buna fırsat tanımaya-
cak bir sistemi, hep birlikte inşa edeceğiz. 
Bana göre Türkiye’nin en büyük ve en çok 
ihtiyaç duyduğu 2023 hedefi işte budur.

Batılı Liderler, Irkçı ve İslam 
Düşmanı Eğilimlere Karşı Güçlü 
Bir Duruş Sergilemeliler

Değerli kardeşlerim, değerli hocalarım,

Bölgemizde yaşanan istikrarsızlık, bera-
berinde getirdiği insani dramlar ve gü-
venlik sorunlarıyla derinleşerek sürüyor. 
Türkiye’nin, 5 yıla yakın bir zamandır ya-
şadığı bölgedeki istikrarsızlık kaynaklı göç 
ve terör sorunlarıyla, Avrupa ülkeleri de 
bir süredir yüzleşmeye başladı. Türkiye, 
uzun süredir 2,5 milyon Suriyeli ve Iraklı 
göçmeni topraklarında misafir ederken, 
Avrupa ülkeleri sadece birkaç yüz bin kişi-
lik mülteci akını karşısında ciddi bir endi-
şeye kapıldı. Paris’i hedef alan terör saldı-
rıyla birlikte yaşanan endişe panik haline 
dönüştü.

Terör saldırılarında büyük kayıplar ver-
miş bir ülke olarak, Fransa’yı en iyi biz an-
lıyor, Fransız dostlarımızın acılarını payla-
şıyoruz. G-20 Antalya Zirvesi’nde liderler 
olarak, terörizmle mücadele konusunda 
ilkeli ve kararlı bir tutum ortaya koyduk. 
Gerek orada yaptığımız görüşmelerde, 
gerekse zirve sonrasında ayrıca yayınla-
dığımız terörizmle mücadele bildirisinde, 
bu konuda tüm dünyaya güçlü bir mesaj 
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verdiğimize inanıyorum. Nüfusu Müslü-
manlardan oluşan ülkelerin liderler olarak 
söylüyorum, bütün liderler biz bu sorum-
luluklarımızın farkındayız. Aynı şekilde, 
Batılı liderlerden de, ülkelerinde tırmanış 
gösteren ırkçı ve İslam düşmanı eğilimlere 
karşı daha güçlü bir duruş sergilemelerini 
bekliyoruz.

Şu hususu burada bir kez daha vurgula-
mak istiyorum: Suriye meselesine adil ve 
sürdürülebilir bir çözüm bulunmadan, ne 
mülteci, ne de terör sorununun önüne ge-
çilemeyeceğini artık herkesin görmesi ge-
rekiyor. Viyana görüşmelerinde bu doğrul-
tuda ümit verici gelişmeler yaşandı. Ancak 
Esad rejimi ve onu destekleyen ülkeler, bu 
görüşmelerde varılan mutabakatın ruhuy-
la uyuşmayan yeni saldırılara giriştiler.

Hatay’ın hemen yanı başındaki Bayırbu-
cak Türkmenlerinin yaşadığı bölgeye yo-
ğunlaşan saldırıları şiddetle kınıyoruz. 
Orada bizim soydaşlarımız var, orada bi-
zim akrabalarımız var ve bu akrabaları-
mız, bu soydaşlarımız sürekli uçaklarla 
bombalanıyor. Tanklarla, toplarla sürekli 
olarak bombalanıyor. Şu anda oralardan 
soydaşlarımız, sınıra doğru göç etmeye, 
kaçmaya başladılar. Bunların bir kısmı, şu 
anda Türkiye’deki kamplara yerleştirilmiş 
vaziyette. Bir kısmı da Suriye tarafındaki 
kamplarda iskân ediliyor. Peki, bütün bun-
lara destek nereden? Türkiye’den. Bölgeye 
Kızılay’ımızla, sivil toplum örgütlerimizle 
her türlü yardımı götürüyoruz.

Cuma gününden beri gelişmeleri yakın-
dan takip ediyorum. Başbakanımızdan, 
Genelkurmay Başkanımızdan, Dışişleri 

Bakanımızdan, Milli İstihbarat Teşkilatı 
Müsteşarımızdan ve diğer ilgili arkadaşla-
rımızdan sürekli bilgi alıyorum. Nitekim, 
az önce dar kapsamlı bir güvenlik toplan-
tısını yaptık. 

Hava Sahamızı İhlal Eden Aidiyeti 
Belirsiz Bir Uçak Düşürüldü

Bilindiği gibi, bugün sabah saatlerinde 
tüm uyarılara rağmen hava sahamızı ihlal 
eden, aidiyeti belli olmayan savaş uçağına, 
angajman kuraları gereği müdahale edil-
miştir. Aidiyeti bilinmeyen bir uçağın, beş 
dakika içinde on defa uyarılmasına rağ-
men, maalesef, ihlalini devam ettirmek-
te ısrarını sürdürmüştür. Bunun üzerine 
F-16’larımız tarafından yapılan müdahale 
sonrası bu uçak düşürülmüştür.

Kardeşlerim,

Biz buna şahit olmak istemeyiz, böyle bir 
durumla karşı karşıya bırakılmanın ne 
yazık ki ıstırabını yaşıyoruz. Bu hadise, 
tamamen Türkiye’nin önceden ilan ettiği 
angajman kuralları çerçevesinde gerçek-
leşmiştir. Türkiye’nin komşularıyla, başka 
herhangi bir ülkeye karşı düşmanlığı asla 
söz konusu değildir. Suriye’de bugüne 
kadar çok daha vahim olaylar yaşanma-
masının sebebi, Türkiye’nin soğukkanlı 
tutumudur. Bu son hadisenin önüne geç-
mek için de elimizden gelen gayreti gös-
terdiğimizden kimsenin şüphesi olmasın. 
Türkiye’nin kendi sınırlarını koruma hak-
kına da herkes saygı göstermelidir.

Türkiye, Suriye’de zalim rejime karşı kendi 
kurtuluş savaşlarını veren muhalif grupla-
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rı samimiyetle destekliyor. Bakın burada 
yalnız bir şeyin altını çizmem lazım: Ba-
yırbucak Türkmenlerinin olduğu bölge, 
DEAŞ terör örgütünün olduğu bölge de-
ğildir. Kimse kimseyi kandırmasın; orada 
sadece Bayırbucak Türkmenleri vardır, 
soydaşlarımız vardır, akrabalarımız vardır. 
“DEAŞ terör örgütünü vuruyoruz” diyerek, 
orada Bayırbucak Türkmenleri vurulmak-
tadır. Bu kardeşlerimiz, topraklarını sa-
vunmanın gayreti içerisindedir, ailelerini 
kamplara göndermişlerdir ve orada sadece 
direnişçiler kalmıştır. Bayırbucak Türk-
menleri, ülkemizle olan yakın akrabalık 
ilişkileri sebebiyle, tıpkı Halep’teki, Hu-
mus’taki, Şam’daki, Golan’daki Türkmen-
ler gibi, bizim için ayrı bir öneme sahiptir.

Esad rejimi ve onu destekleyen ülkelerin, 
Bayırbucak Türkmenlerini hedef alan sal-
dırılarının gerisindeki amacını gayet iyi 
biliyoruz. DEAŞ’ın hemen hiçbir varlığının 
olmadığı bu bölgedeki saldırılar, doğru-
dan Esad rejimini ayakta tutma amacına 
yöneliktir. Türkiye, Cerablus’tan başlayıp 
Akdeniz’e kadar uzanan hattı, tüm terör 
örgütlerinden arındırma kararındadır. 
Türkiye olarak, bu bölgede yaşayan kar-
deşlerimize eskiden beri her türlü desteği 
veriyoruz, vereceğiz.

MİT Tırları, Bayırbucak 
Türkmenlerine Yardım 
Götürüyordu

17-25 Aralık darbe girişiminden hemen 
sonra yaşanan o meşhur MİT tırları iha-
netini biliyorsunuz değil mi? Hala utan-
madan, sıkılmadan bunları gazetelerine 

başlık yapanlar var. İşte o tırlar bu bizim 
Bayırbucak Türkmenlerine yardım götü-
ren tırlardı. Şimdi bazıları diyor ki, “Baş-
bakan, onların içinde silah olmadığını 
söylüyordu.” Yahu varsa ne olacak, yoksa 
ne olacak? Ne diyoruz biz? Oraya insani 
yardım götürüyoruz. Kim onlar? Mağdur 
ve mazlum Bayırbucak Türkmen kardeşle-
rimiz. Biz bunu yaptık.

Ülkemizin, hükümetimizin ve şahsımın 
aleyhine bir algı oluşturabilmek adına, bu 
yardımları sabote edenleri, milletimizin 
asla affetmeyeceğine inanıyorum. Bugün 
de bölgede gerçekten çok zor şartlarında 
mücadele veren kardeşlerimize destek ol-
mak için, hem ülkemiz tarafında, hem de 
sınırını diğer tarafında her türlü imkânı 
seferber ediyoruz.

İnşallah çok yakında, Cerablus-Akdeniz 
hattındaki insani güvenlik bölgesi uygula-
masını, müttefik ülkelerle birlikte hayata 
geçireceğiz. Bu uygulamayla, bir yandan 
bölgede yeni insani dramlar ortaya çıkma-
sına engel olurken, diğer yandan da kendi 
vatanlarında hayatlarını sürdürmek iste-
yen o muhacirlere imkân sağlamayı he-
defliyoruz. Türkiye’nin bu çabasına destek 
vermeyen veya engel çıkarmaya çalışan 
herkes, Suriye’de hayatını kaybeden 380 
bin masuma eklenecek her yeni canının 
sorumluğuna ortak olacaktır.

Bizim Suriye halkının güvenli ve istikrar-
lı bir geleceğe kavuşmasından başka bir 
gayemiz yoktur, kendi güvenliğimizin de 
bundan geçtiğini biliyoruz. Aynı şekilde, 
Avrupa’nın mülteci ve terörizm kıskacın-
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dan kurtulabilmesinin yolu da, Suriye’nin 
istikrara kavuşmasından geçiyor. İnşallah 
Suriyeli kardeşlerimiz için aydınlık günler 
yakındır. Türkmen kardeşlerimize müca-
delelerinde başarılar diliyorum. Duamız 
ve desteğimiz sonuna kadar onların yanın-
da olacaktır.

Bu duygularla sözlerime son verirken, bir 
kez daha 24 Kasım Öğretmenler Gününü-
zü kutluyorum. Allah yar ve yardımcımız 
olsun. Yeni ve büyük Türkiye’nin inşasında 
görev alan siz kıymetli öğretmenlerimize 
sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi su-
nuyorum. Kalın sağlıcakla…
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Çok değerli muhtarlarımız, değerli kar-
deşlerim, sizleri en kalbi muhabbetle-
rimle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne, milletin evine hoşgeldiniz.

Ocak ayından bu yana sürdürdüğümüz 
muhtarlar toplantımızın 15’incisinde bir-
likteyiz. Bugün de Diyarbakır, Edirne, Er-
zurum, Gaziantep, İzmir, Malatya, Mersin, 
Samsun, Tokat ve Trabzon’dan gelen siz 

kıymetli muhtarlarımızı misafir ediyoruz. 
Ülkemizdeki muhtarların tamamıyla, in-
şallah, bu şeklide bir araya gelmeyi, hasbi-
hal etmeyi ve hasret gidermeyi hedefliyoruz.

Bizim muhtarlarla buluşmalarımız, sadece 
hasret gidermekten ibaret değildir. Biz, bu 
buluşmalar vesilesiyle, muhtarlarımız nez-
dinde milletimizin tamamıyla, ülkemizin 
ve dünyanın meselelerini istişare ediyoruz. 

Yeniden 2023 Hedeflerimize 
Odaklanmalıyız

15. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 26 Kasım 2015 
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Burada birlikte yaptığımız değerlendirme-
ler, 81 vilayetimizin, 78 milyon vatandaşı-
mızın tamamıyla birlikte, tüm dünya tara-
fından da dikkatle takip ediliyor.

İşte bugünlerde de gündemimizde, yeni 
boyutlar kazanarak derinleşen Suriye kri-
zi var. Suriye konusu; tıpkı Irak gibi, Mısır 
gibi, Libya gibi, tıpkı Balkanlar gibi, Kırım 
gibi, Kafkasya gibi bizim asli meselemizdir. 
Bizim tüm bu coğrafyaya bakışımız, asla di-
ğer ülkeler gibi olamaz. Diğer ülkelerin, bu 
bölgelere ve orada yaşayan insanlara bakış 
açısı, günün şartlarına, kendi çıkarlarına, 
konjonktüre göre değişebilir.

Biz, tarihle, kültürle, inançla, kardeşlik 
hukukuyla, velhasıl ortak bir kaderle bağ-
lı olduğumuz bu büyük coğrafyadaki her 
meseleye, kendi meselemiz olarak bakmak 
mecburiyetindeyiz. Bu bakımdan, Suriye 
meselesine, diğer ülkelerin yaklaşımıyla 
ile bizim yaklaşımımız arasında çok de-
rin farklar vardır. Biz, Suriye’ye bakınca 
sadece, Türkmen’iyle, Arap’ıyla, Kürt’üyle, 
Sünni’siyle, Alevi’siyle, diğer tüm toplum 
kesimleriyle, binlerce yıldır birlikte yaşa-
dığımız, yüzyıldır sınırlarımız ayrı olsa da 
gönüllerimiz bir olan insanları görüyoruz.

Dünya 5’ten Büyüktür

Suriye’ye atılan her bombanın yol açtığı 
tahribatı, yıkımı, kendi yüreğimizde hisse-
diyoruz. Orada ölen her masum çocuğun, 
kadının, erkeğin acısını kendi kalbimiz-
de hissediyoruz. İnsanlığın ve medeniye-
timizin en kadim izlerinin yer aldığı bu 
coğrafyada yok edilen her eserle birlikte, 

hafızamızdan bir kare siliniyor. Daha önce 
Bosna’da, Karabağ’da yaşananlar için ne 
hissediyorsak, bugün de Suriye için aynı-
sını hissediyoruz. Coğrafyamızdaki hiçbir 
konuya, hiçbir probleme ve hiçbir kesime 
karşı, gözümüzü, gönlümüzü kapatamayız.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi, başka-
ları için bataklık olabilir. Ama bizim için 
oralar, bin yıllık hatıralarımızın bulun-
duğu ayrılmaz bir parçamızdır. Kafkasya, 
Balkanlar, Orta Asya, Fergana Vadisi gibi 
yerler, başkaları için ‘Sorunlu bölgeler’ ola-
bilir. Oralar bizim için, kadim tarihimizin 
ve medeniyetimizin en değerli unsurları-
dır. Buraları ‘Bataklık’, ‘Kriz bölgesi’ yahut 
‘Çatışma alanı’ haline getiren, bütün insan-
lığın maruz kaldığı küresel adaletsizliktir, 
bunu böyle görmemiz lazım. Güç müca-
delesi için, insan hayatının ayaklar altına 
alınmasıdır bu mesele. İşte biz, bu yüzden 
“Dünya 5’ten büyüktür” diyoruz.

Milletimizin ve coğrafyamızın işte bu kök-
lü geçmişini bilmeyenler, bizim Suriye 
başta olmak üzere, bölgemizdeki sorunla-
ra yönelik samimiyetimizi de anlayamaya-
bilirler. Nitekim anlamıyorlar. Bakıyorsun, 
isminin önünde profesör yazıyor, ama bu 
inceliği, buradaki hassasiyeti alamıyor ve 
çıkıp, “İşte Ortadoğu’daki yürütülen poli-
tikalarda Türkiye’nin durumu” diyor. Bun-
lar damdan düşen değiller. Olaylara ideo-
lojik bir kafa yapısıyla bakıyorlar. Nerede 
bu ülkenin çıkarı var, nerede bu milletin 
çıkarı var, bunun hesabını yapamazlar. 

Bölgede tüm sorunlara, milletimizin gö-
züyle bakıyor, ona göre politikalar üreti-



Yeni Türkiye Vizyonu | Milletin Evi

337

yoruz. Ülkenin ve milletin mukadderatı-
nı ilgilendiren konularda, başkaları gibi 
düşünenler, başkaları gibi tavır alanlar, 
kökünden ve değerlerinden kopmuş man-
kurtlardır.

Maalesef, bölücü terör örgütünün eylem-
leri konusunda, bu güruhun ihanete va-
ran bir tutum içinde olduğunu görüyoruz. 
DAEŞ’in bombalı saldırılarında, yine aynı 
güruhun, benzer bir tavırla sahneye çıktı-
ğına şahit oluyoruz. Suriye sınırımızda ya-
şanan son olayda da, bu güruh karakteri-
ni bir kez daha ortaya koymuştur. Esasen, 
bunların 78 milyon içinde bir avuç azınlık 
olduğunu biliyoruz. Bunu azınlık hukuku 
açısından değerlendirmiyorum, ama ken-
dilerini, çoğunluğun üzerinde tahakküm 
edebilme garabeti içinde olduklarını ifade 
etmek istiyorum. Bütün bunlara rağmen 
üzüntü duyuyoruz. Hamdolsun, milleti-
miz irfanıyla, izanıyla, fehimiyle bunlara 
daima dersini vermiştir.

Suriye’de “DEAŞ’la Mücadele” 
Adı Altında Ilımlı Gruplar Hedef 
Alınıyor 

Biz, milletimizin bize verdiği yetki çerçe-
vesinde, tarihimize, coğrafyamıza karşı so-
rumluluklarımızı yerine getirmeye devam 
edeceğiz. Suriye’deki kardeşlerimizin, kur-
tuluş mücadelelerinde yanlarında olmayı 
sürdüreceğiz. Biz, onlarla soydaşız, onlarla 
akrabalık bağlarımız var. Biz, sipariş üzere 
mücadele vermiyoruz.

Daha önce Afganistan’da oynanan bir se-
naryonun, şimdi farklı bir isimle Irak ve 
Suriye’de tedavüle sokulduğunu biliyoruz. 
DAEŞ adı altında hayata geçirilen projenin, 
tüm dünyada Müslümanlara yönelik ay-
rımcı, ırkçı ve İslamofobik bir kampanya-
nın aracı haline dönüştürülmeye çalışıldı-
ğının farkındayız. Suriye’ye, güya DAEŞ’le 
mücadele adı altında askeri güç taşıyan, 
ama bugüne kadar DAEŞ’e neredeyse hiç-
bir zarar vermeden, sadece rejime karşı 
mücadele eden ılımlı grupları hedef alan-
ların gayesi ortadadır.

Değerli arkadaşlar,

Bugün burada DAEŞ meselesinin açıkça 
ortaya koymak istiyorum. Böylece bu örgü-
tü bahane ederek, bölgeyi dizayn etmenin, 
bölgeyle ilgili farklı projeleri hayata geçir-
menin peşinde olanların asıl yüzlerini hep 
birlikte görmüş olacağız. Şunu tüm sami-
miyetimle ifade etmek isterim ki, DAEŞ 
denen örgütle, Türkiye’den başka ciddi 
olarak mücadele eden ülke, neredeyse yok-
tur. Türkiye, bu örgütü, 2005 yılında, eski 
isimleriyle terör örgütü olarak tanımıştır. 
2013 yılından itibaren de, yeni ismiyle, 
aynı şekilde terör örgütü olarak kabul et-
tiğimiz bu yapıyla mücadelemizi kesintisiz 
bir şekilde sürdürdük, sürdürüyoruz.

Dolayısıyla, ülkemizin DAEŞ’le ilgili tutu-
mu öten beri nettir, burada bir soru işa-
reti yoktur. İster içeriden, ister dışarıdan, 
kimsenin ülkemizin DAEŞ’le mücadelesini 
tartışma konusu yapma, bu konuda bizi 
töhmet altında bırakma hakkı yoktur. Tür-



Recep Tayyip ERDOĞAN

338

kiye Cumhuriyeti’nin, cumhurun Başkanı 
olarak, Cumhurbaşkanı olarak, Başbakan-
lığım dönemimde de bunu söyledim, şim-
di de söylüyorum: Biz, bu konuda en çok 
zarar gören, mağduriyete uğrayan ülkeyiz.

Değerli kardeşlerim,

Niğde, Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır ve 
Gaziantep’te Adıyaman’da DAEŞ terör ör-
gütünün eylemlerine maruz kaldık. Bugü-
ne kadar DAEŞ saldırılarında 140 vatan-
daşımızı kaybettik, 7 güvenlik görevlimizi 
şehit verdik. Aynı şekilde, sınırımızda za-
man zaman bu örgüt mensuplarıyla gü-
venlik güçlerimiz arasında çatışmalar ya-
şandı. Buna karşılık, örgüte karşı kesintisiz 
bir mücadele yürüttük. 2011 yılından beri, 
eski ve yeni ismiyle bu örgüte mensup yak-
laşık 3 bin kişi gözaltına alındı, bunlardan 
yaklaşık 800’ü de tutuklandı. Örgüt men-
suplarının üzerlerinde ve kaldıkları yerler-
de, kullanıma hazır 33 tane canlı bomba 
yeleğiyle, çok sayıda silah ve patlayıcı ele 
geçirildi. Yabancı terörist savaşçılarla mü-
cadele kapsamında 27 bin kişiye ülkemize 
giriş yasağı konmuş durumda. Aynı amaç-
la ülkemize geldiği tespit edilen 2 bin 600 
kişi yakalanarak sınır dışı edilmiştir.

DAEŞ’in en önemli gelir kaynaklarından 
olan akaryakıt kaçakçılığını önlemek için 
sınırlarımızda aldığımız tedbirler saye-
sinde, 2014 yılında 79 milyon litre kaçak 
akaryakıt ele geçirilmiştir. Sınırlarımızda-
ki akaryakıt kaçakçılığı, neredeyse bitiril-
me aşamasına gelindi. Biz, DAEŞ’in hem 
eylemleriyle, hem eleman temini yöntem-
leriyle, hem de gelir kaynaklarıyla işte böy-

lesine yoğun bir mücadele içindeyiz. Dik-
kat ediniz, DAEŞ’le mücadele görüntüsü 
altında Suriye’de askeri faaliyet yürüten 
ülkelerin bir kısmı, sadece rejim karşıtı 
muhalifleri hedef almıştır.

Bayırbucak Türkmenlerinin 
Olduğu Bölgede DAEŞ Yoktur

Şimdi burada bir şeyi söylüyorum, ekran-
ları başında bizi izleyen milletime sesleni-
yorum, aynı zamanda dünya medyasına 
sesleniyorum: Bayırbucak Türkmenleri-
nin bulunduğu Lazkiye bölgesinde DAEŞ 
yoktur, kimse bizi ve dünyayı aldatmasın. 
Burada uçaklarla yapılan bombardıman-
lar neticesinde, 1- 1.5 ay içerisinde, 300’ü 
aşkın Bayırbucak Türkmen’i ölmüştür. 
Buradan kaçan Bayırbucak Türkmenleri, 
artık Türkiye’ye doğru gelmeye başladılar. 
Bunların bir kısmı kamplarımıza yerleş-
miştir. Ama bir kısmı da, topraklarında şe-
hit olmak istiyor. Bu kardeşlerimiz, bizden 
sadece insanı yardım istiyor. Biliyorsunuz, 
dün de, iki tane insani yardım götüren tır 
ne yazık ki bombalanmak suretiyle yandı 
ve 3 kişi şehit oldu, 7 kişi yaralandı.

Şimdi bütün bunlarla beraber ne diyor-
lar dünyaya? “Biz DAEŞ’le mücadele edi-
yoruz.” Kusura bakmayın, DAEŞ’le müca-
dele ettiğiniz yok. Siz, sadece Lazkiye’nin 
kuzeyini boşaltmak için rejimle el ele ve-
rip, oradaki Türkmen ve Suriyeli kardeş-
lerimizi öldürüyorsunuz. DAEŞ’le müca-
dele adı altında, ülkede faaliyet gösteren 
diğer terör örgütlerini destekleme yanlı-
şına düşenler de var. Biz Türkiye olarak, 
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ilkeli bir duruş sergileyerek; DAEŞ’e ve 
diğer tüm terör örgütlerine, aynı şekilde 
kendi vatandaşlarına devlet terörü uygu-
layan Esad rejimine de karşı olduğumu-
zu ifade ediyoruz. Zira DAEŞ’in en büyük 
destekçisi, Esad rejimidir.

Şimdi diyorlar ki, “DAEŞ’ten Türkiye pet-
rol alıyor.” Yetkili makamlarda olanlar 
söylüyor bunu. Çok ayıp, yazıklar olsun. 
Türkiye’nin, şu anda petrolünü de, doğal-
gazını da aldığı yerler bellidir. Bu nokta-
daki en büyük ithalatı Rusya’dan yapıyo-
ruz, ikinci derecede İran’dan yapıyoruz. 
Azerbaycan’dan doğalgaz alıyoruz. Bunun 
yanında Cezayir ve Katar’dan LNG alıyo-
ruz, bizim petrol ve doğalgaz aldığımız yer-
ler belli. DAEŞ’ten bizim bu şekilde petrol 
aldığımızı iddia edenler, bu iddialarını is-
patla mükelleftir. Aksi takdirde, ben onları 
müfteri olmakla sıfatlandırırım.

DAEŞ çıkardığı petrolü Esad’a satıyor. 
Destek verdiğiniz Esad’la bunları konu-
şun, oraya satıyor, parayı oradan alıyor. 
Para kaynağı da bellidir zaten. Biz, bu 
noktaya gelmek istemezdik. DAEŞ’in 
hem silah, hem finans gücünün arkasın-
da illa bir yer aranacaksa, ilk bakılacak 
yer Esad rejimi ve onunla birlikte hare-
ket eden ülkeler olmalıdır.

120 ülke tarafından, Suriye halkının ger-
çek temsilcisi olarak kabul edilen muhalif 
grupları hedef alanlar, doğrudan DAEŞ’e 
destek vermektedirler. Oradaki ılımlı 
muhalefet neyin mücadelesini veriyor? 
Topraklarını katil Esad’dan geri almanın 
mücadelesini veriyor. Esad, devlet terörü 

estiren bir insandır. Şu ana kadar 380 bin 
insanı öldüren Esad’a karşı durmayanlar, 
bilsinler ki, tarihin önünde bunun hesa-
bını veremeyeceklerdir. Nasıl oluyor da 
bunun yanında yer alıyorsunuz? Esad’ın 
yanında yer alanlar kalkıp da İnsan Hak-
ları Evrensel Beyannamesi’nden bahsede-
bilirler mi? Bunun yanında yer alanlar in-
san haklarından bahsedebilirler mi? Tüm 
bunların karşısına dikilmemiz menfaat şe-
bekelerinin hoşuna gitmiyor. Ama biz, her 
zaman zalimlerin karşısında, mazlumların 
yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.

Ülkemiz, kriz bölgelerinden Suriye ile 911 
kilometre sınır boyuna sahip. Irak ile 384 
kilometre uzunluğunda bir sınır boyunu 
paylaşıyor. Sınırın her iki tarafında yaşa-
yan insanlar, birbirlerine binlerce yıllık ak-
rabalık, dostluk ve kardeşlik bağıyla bağlı-
dır. Antep ile Halep, Hatay ile İdlip, Urfa ile 
Rakka, Mardin ile Haseke iki farklı ülke-
nin, ama bir bütünün parçaları mahiyetin-
deki şehirlerdir. Bu bölgelerdeki insanlar 
için sınırlara çekilen tel örgülerin, cepler-
de taşınan pasaportların manası başkadır, 
gönül dünyalarındaki kardeşliğin anlamı 
daha başkadır. Türkiye’nin uyguladığı açık 
kapı politikası ve sınır ötesindeki insani 
yardım çalışmaları, kardeşlerimize olan 
sorumluluklarımızın bir gereğidir.

Aynı şekilde Türkiye yılda, 37 milyon tu-
ristte ev sahipliği yapan bir ülkedir. Buna 
rağmen, özellikle yabancı terörist savaşçı-
ların geçişinin engellenmesi hususunda 
çok yoğun çaba sarf ediyoruz. Ülkeye giriş 
yasağı ve sınır dışı uygulamasına ek olarak, 
çeşitli havalimanı ve otobüs terminallerin-
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de risk analizleri birimleri kurduk. Bu kap-
samda 5 binin üzerinde yabancıyı mülaka-
ta tabi tuttuk, bunlardan durumu şüpheli 
görülenlerin ülkemize girişine izin verme-
dik. Fakat bu mesele sadece Türkiye’nin sı-
nırlarında aldığı tedbirlerle çözülebilecek 
bir mesele değildir. Asıl önemli olan, kay-
nak ülkelerin Türkiye ile yakın işbirliği, 
bilgi ve istihbarat paylaşımı yapmasıdır.

Şimdi ben buradan bize söz söyleyen, it-
ham yönelten ülkelere soruyorum: Bizim 
DAEŞ’le mücadele için yaptıklarımız ve so-
nuçları ortada. Peki, siz ne yaptınız? 

DAEŞ bahanesiyle muhalifleri hedef alan-
lara ve onlara ses çıkarmayanlara soruyo-
rum: Guta’da kimyasal silahlarla 1500 ma-
sumu katleden muhalifler midir? Yermuk 
Kampında on binlerce Filistinliyi açlığa 
mahkum eden muhalifler midir? 380 bin 
insanı, kadın, çocuk, yaşlı, erkek, sivil ay-
rımı yapmadan konvansiyonel silahlarla, 
varil bombalarıyla, füzelerle, ağır silahlar-
la öldüren muhalifler midir? 12 milyon 
insanı yerinden, yurdundan göçe zorlayan 
muhalifler midir? 55 bin fotoğrafla belge-
lenen, işkenceyle ve aç bırakılarak öldürül-
müş 11 bin kurban kimin eseridir? Tüm 
bunların sorumlusu Esad rejimidir.

Televizyon ekranlarına çıkıp, sadece ide-
olojik bakış açılarıyla, Türkiye’nin yöneti-
mine fatura kesmeye çalışanlar, benim bir 
zamanlar Esad’la olan temaslarımı dille-
rine dolamış vaziyetteler. O zaman benim 
karşımda, on binlerce insanı öldüren bir 
Esad yoktu. O zaman da kendisine tavsi-
yelerim şuydu: “Demokrasiye bir an önce 

geçin. Biz, size bu konuda her türlü deste-
ği verelim.” Daha sonra Tunus’ta başlayan 
Yasemin hareketi, Suriye’ye sıçramasıyla 
bölge karıştı.

Kardeşlerim,

DAEŞ’in yaptıkları kesinlikle affedilemez, 
bu örgüte asla müsamaha gösterilemez. Sa-
dece bu değil, PYD, YPG, ülkemizde PKK, 
Boko Haram ve El Şebab da aynı. DAEŞ’in 
en büyük zararı İslam’a ve Müslüman-
lara verdiğini biz çok iyi biliyoruz. Ama 
Esad rejiminin DAEŞ’ten aşağı kalmadı-
ğının bir ‘örgüt terörü’ ile ‘devlet terörü’ 
arasında hiçbir fark olmadığının da gö-
rülmesi gerekiyor.

Paris’te öldürülenler için, Ankara’daki ka-
yıplarımız kadar bizim yüreğimiz yandı. 
Biz, aynı hassasiyeti, aynı şekilde Suruç’ta 
da gösterdik, Gaziantep’te de gösterdik ve 
bunları sürekli dillendirdik. Suriye toprak-
larında, rejim ve terör örgütleri tarafından 
katledilen masumlar için de çok hassasız.

Rusya’yı Herhangi Bir Sınır İhlali 
Olmadan Hedef Almamız İçin 
Sebep Yoktur

Salı günü sabah saatlerinde Hatay’da yaşa-
nan hadisenin bu çerçevede değerlendiril-
mesi gerekiyor. Şunu peşinen ifade etmek 
isterim ki, bu kesinlikle Rusya’yı hedef 
alan bir olay değildir. Türkiye, Esad reji-
mine bağlı unsurlar ve terör örgütleriyle 
benzer sıkıntılar yaşamış bir ülke olarak, 
kara ve hava sahalarının güvenliği konu-
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sunda teyakkuz halindedir. Daha önceden 
ilan ettiğimiz, Rusya’ya da defalarca hatır-
lattığımız angajman kurallarımız gereği, 
ülkemiz sınırlarının ihlaline anında karşı-
lık veriyoruz. Bu, izinleri önceden verilmiş 
otomatik bir tepkidir, bunun bilinmesi la-
zım. Daha önce buna benzer olayları defa-
larca yaşadık. 

Salı sabahı da, aidiyeti, milliyeti belli ol-
mayan bir uçağın, tüm ikazlara rağmen 
ısrarla sınırımızı ihlal etmesi üzerine bu 
kurallar işletilmiştir. Sınıra doğru gelen 
milliyeti belli olmayan iki tane uçağa 5 da-
kika içinde 10 uyarı yapılıyor. Bu uyarılar 
ve olay anında yaşananlar televizyonlarda 
da yayınlanıyor. Uçağın hangi ülkeye ait 
olduğu, ancak olaydan sonra anlaşılmış-
tır. İnanın bana, Suriye’deki tüm hadiseler 
gibi, bu olay da bizi ziyadesiyle üzmüştür. 
Çünkü biz, en başından beri, bölgede kim-
se ölmesin, kimsenin burnu kanamasın 
diye uğraşıyoruz, çaba gösteriyoruz.

Konuyla ilgili teknik izahat, Genelkurmay 
Başkanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız 
tarafından Rusya başta olmak üzere, ilgi-
li tüm ülkelere ve kurumlara yapılmıştır. 
Buna rağmen Rusya tarafından yapılan 
açıklamaları ve konuyla ilgisi olmayan 
alanlarda ortaya konan tepkileri üzüntüy-
le takip ediyoruz. Bizim, Rusya’yla strate-
jik ortaklığımız var, ÜDİK denilen Üst Dü-
zey İstişari Konseyimiz var. Ama bizim bu 
birlikteliğimiz, dayanışmayı gerektirir. 

Suriye’yle bizim şu anda iç içe bulundu-
ğumuz durum ortadadır. Biz, bölgede yeni 
gerilimler çıkarmak değil, barışı ve huzu-

ru temin etmek için çaba gösteriyoruz. Çok 
yönlü ve çok güçlü ilişkilerimizin olduğu 
Rusya’yı, herhangi bir sınır ihlali olmadan 
hedef almamız için sebep yoktur.

Rusya’yla Suriye politikasında anlaşamı-
yor olmamız başka bir şeydir, angajman 
kurallarımızın işletilmesi başka bir şey-
dir. DAEŞ’le mücadele gerekçesiyle başla-
tılan, ama sadece muhalifleri hedef alan 
saldırılara karşı itirazlarımız elbette de-
vam ediyor. Müttefik ülkelerle birlikte, 
Cerablus’tan batıya doğru Suriye sınırları-
mız boyunca insani güvenlik bölgesi oluş-
turma kararımız da aynı şekilde sürüyor. 
Dikkat edilirse, bizim çabalarımız Suriye 
sınırlarımızı DAEŞ’ten ve diğer terör ör-
gütlerinden arındırma amacına yöneliktir.

Esad rejimine karşı mücadele eden muha-
lif unsurların desteklenmesi, uluslararası 
meşruiyete haiz bir çabadır. Esad rejimi ve 
terör örgütlerinin desteklenmesi ise tama-
men ilgili ülkenin kendi kararıdır, uluslara-
rası meşruiyete sahip değildir. Buradan bir 
kez daha ifade ediyorum; biz Bayırbucak 
Türkmenleri ile Esad rejimine karşı müca-
dele eden ılımlı muhalifleri, ılımlı muhalif 
grupları destekliyoruz, destekleyeceğiz. 
Çünkü bunlar mazlumdur, mağdurdur. 
Oradaki toprakların bunlar sahipleridir, 
akrabayız ve onlar bizim soydaşlarımızdır.

Aynı İhlal Bugün de Yapılsa 
Türkiye Yine Aynı Karşılığı 
Vermek Durumunda

Ne Rusya’ya, ne de başka herhangi bir ül-
keye karşı doğrudan askeri müdahalemiz 
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söz konusu değildir. Herkesten egemenlik 
haklarımızı bir defa gözetmesi ve bu hakla-
rımıza hassasiyet göstermesini bekliyoruz. 
Tüm dünyanın bizim haklı olduğumuzu 
kabul ettiği bir hadisenin, siyasi ve eko-
nomik ilişkilerimizi kapsayacak şekilde 
genişletilmesini de doğru bulmuyoruz. 
Aynı ihlal bugün yapılsa, Türkiye yine aynı 
karşılığı vermek durumundadır. Bu konu-
da ihlale maruz kalan değil, ihlali yapan 
ülkenin kendisini sorgulaması, hadisenin 
tekerrürü önlemek için tedbirlerini alması 
lazımdır.

Değerli kardeşlerim,

Bilindiği gibi Türkiye, 1 Kasım’da tarihi 
önemde bir seçim yaşadı. 7 Haziran se-
çimlerinin ardından ortaya çıkan, ülkemi-
zin istikrar ve güven ortamını tehdit eden 
manzara 1 Kasım’da tamamen değişti.

Bu ülkede idareciler, “Türkiye’yi İslam-
laştırma gayreti var” diye bir açıklama 
yapılabilir mi? Demek ki ben, hükümet, 
Türkiye’yi İslamlaştırma gayreti içindeyiz. 
Türkiye’nin yüzde 99’u Müslüman; bunu 
nasıl söylersiniz? Böyle bir ifade nasıl kul-
lanılır? Ben, kalkıp da Rusya için, “Yöne-
tim, Rusya’yı Hıristiyanlaştırma gayreti 
içerisindedir” diyebilir miyim? Orada da 
30 milyon Müslüman var. Ne denli yanlış 
bir yaklaşımdır! Tayyip Erdoğan Müslü-
mandır. Ülkenin yüzde 99’u Müslüman. 
O zaman ben, neyin gayreti içerisinde ola-
cağım? Biz, sadece dinimizin gereğini yap-
maya gayret ediyoruz.

Büyükelçiliğimizin taşlanması, camları-
nın, çerçevelerinin indirilmesi, bunlar doğ-
ru bir yaklaşım mı? Biz, bugüne kadar her 
zaman, bu tür eylemlere giren aşırı uçlara 
karşı durmuşuzdur, engellemişizdir. Bun-
lar önemli mi? Biz, bunları çok da önem-
semiyoruz. Ama biz stratejik ortağız. Bu 
yaklaşımlar siyasilere yakışıyor mu? Önce 
nerede hata yapıldığını siyasilerin oturup 
konuşması, askerimizin oturup konuş-
ması, ondan sonra bu hataların karşılıklı 
olarak giderilmesi lazımdır. Antalya’da, 
G-20’de, Suriye olayını daha önce de de-
faatle aramızda görüştük. Ama ardından 
böyle bir şeyin olması bizleri üzmüştür.

Tedirgin Dönemi Geride Bırakıp 
Yeniden 2023 Hedeflerimize 
Odaklanmalıyız

Meclisin toplandığı 17 Kasım Salı günü, 
hiç vakit kaybetmeksizin AK Parti Genel 
Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu’na hü-
kümeti kurma görevini verdim, 24 Kasım 
Salı günü de Sayın Davutoğlu’nun tarafıma 
sunduğu Bakanlar Kurulu listesini onayla-
yarak, fiilen hükümet çalışmalarını başlat-
mış olduk. Dün Sayın Başbakan, Hükümet 
Programı’nı Meclis’e sundu. Cumartesi 
günü, Meclis’te Hükümet Programı’nın gö-
rüşmeleri yapılacak. Pazartesi günü de, gü-
ven oylaması yapılarak bu süreç tamam-
lanmış olacak. Böylece Türkiye, yaklaşık 
6 aylık bir aranın ardından yeniden, arka-
sında yüzde 49.5’luk millet desteği olan 
bir hükümetle yoluna devam edecektir. Bir 
kez daha seçim sonuçlarının ve yeni hükü-
metin ülkemize, milletimize, vatandaşla-
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rımıza hayırlı olmasını Allah’tan temenni 
ediyorum.

Türkiye, 2014 yılı Mart ayından beri arka 
arkaya gelen 4 seçimin ağır yükü altında 
kaldı. Her ne kadar ekonomiye olumsuz 
etkisi çok sınırlı kalmışsa da, bu seri se-
çim sürecinin yatırımlarda, büyümede, 
istihdamda, faizlerin düşmesinde bizi he-
deflerimizin gerisinde bıraktığını da kabul 
etmeliyiz.

Özellikle 7 Haziran sonuçları, herkesi çok 
tedirgin etmiştir. 12 yılı aşkın bir süredir 
güçlü tek parti hükümetleri ile yönetilme-
ye alışmış olan bir ülkede, hiç kimsenin 
koalisyon ihtimaline razı olmadığını hep 
birlikte yaşadık, gördük. Artık bu tedirgin 
dönemi geride bırakıp, yeniden 2023 he-
deflerimize odaklanmamız gerekiyor. Hü-
kümetin büyük ölçüde, geçtiğimiz 13 yıl-
lık dönemin sürekliliğini sağlayacak bir 
yapıda oluşmuş olmasını, Türkiye adına 
kazanç olarak görüyorum. Bu, hem de-
vam eden çalışmaların kararlılıkla sür-
dürüleceği, hem gündemde olan proje-
lerin süratle hayata geçirileceği, hem 
de yeni projeler için güç toplandığı an-
lamına geliyor.

Biliyorsunuz, Türkiye’nin 2023 hedefle-
ri doğrultusunda İstanbul’da inşa edilen, 
150 ila 200 milyon yolcu kapasitesine 
sahip, 2018’de ilk etabı, 2024’te de inşal-
lah tamamı bitecek olan dünyanın belki 
de bir numarası olacak yeni havalimanı 
var.  4 gidiş, 4 geliş, ortasından da yüksek 
hızlı trenin geçeceği, Asya ile Avrupa’yı 

birbirine bağlayacak Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü var. 

Trenlerin gidip geldiği Marmaray, onun 
biraz daha güneyinden, otomobiller ge-
çeceği çift katlı Avrasya Tüneli var. Teme-
lini atmıştık, şimdi inşallah önümüzde-
ki yıl bitiyor. Şu anda delme işlemi bitti. 
Bunlar bir şeyi gösteriyor. Nedir o? ‘Yeni 
Türkiye’yi gösteriyor. Lafla Yeni Türkiye 
olmaz, işte Yeni Türkiye böyle olur. Bakın 
şimdi İstanbul’u İzmir’e bağlayan İzmit 
Körfez Geçişi gibi, bunun yanında inşallah 
Kanal İstanbul gibi, hızlı tren hatları gibi 
çok önemli ulaşım projeleri var. Bunların 
inşaları hızla devam ediyor.

Önümüzde hedefe koyduğumuz önemli bir 
proje var. O nedir? Çanakkale Boğaz Geçiş 
Köprüsü... Yeni hızlı tren hatları gibi bu tür 
projeler devam ediyor. Enerji arz güvenli-
ği bakımından Akkuyu ve Sinop nükleer 
santrallerine büyük önem veriyoruz, inşal-
lah 3’üncüsüyle ilgili adım da atılacak.

Aynı şekilde, önümüzdeki dönemde eği-
tim ve kültür politikalarının fiziki yeni-
lenmeyle birlikte, kaliteyi, içeriği de kap-
sayacak şekilde güçlendirilmesi gerekiyor. 
Onun için milli eğitimde, milliliği güçlü 
bir müfredatı hayata geçirmemiz lazım, 12 
yıllık süreçte belki de en zayıf kaldığımız 
alan bu oldu.

Kültür politikalarımızda da yoğun bir 
adım, yoğun bir programla, ulusal ve ulus-
lararası bazda güçlü bir noktaya gelmemiz 
lazım. Hükümetimizin bu konuda da cid-
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di hazırlıklar içinde olduğunu biliyorum. 
Hamdolsun, Türkiye altyapı konusundaki 
eksiklerini tamamladıkça imkânlarının 
yükseltilmesi noktasında çok farklı bir se-
viyeye yükselmiştir.

İnşallah 4 Partimiz Birleşir ve 
Yeni Anayasayı Hazırlarlar

Tabii en önemli konu Yeni Anayasadır. 
Başbakanlığım döneminde gerçekten çok 
gayret etmeme rağmen, çok emek verme-
me rağmen Türkiye’yi yeni bir anayasaya 
kavuşturamamış olmanın üzüntüsü için-
deyim. Zira 4 siyasi parti bir araya geldik 
ve dedik ki, “Biz sayımıza bakmıyoruz, 
her parti 3’er tane üye versin, şurada bir 
Anayasa İzleme Komitesi kuralım.” Ta-
bii aslında komisyonlar böyle oluşmuyor, 
Parlamento’da komisyonlar milletvekili sa-
yınıza göre oluşur. Ama biz, burada sayıdan 
vazgeçtik, dedik ki, “Gelin yeter ki bunu 
yapalım.” Ve 60 maddeye kadar çıkıldı ve 
süreç tıkandı. Talepler geldi ve arkadaşla-
rımı görüşmeye gönderdim. Görüşmeler-
de, “İlla dört siyasi parti genel başkanının 
da imzası olacak” denildi. Diğerleri yanaş-
mıyor. Ana muhalefet partisine, “Gel bera-
ber şu işi bitirelim” dedik, gelmediler. 

Temenni ederim ki, şu anda siyasi parti-
lerimiz, oturur konuşurlar ve Yeni Anaya-
sayı hazırlarlar. Yapmıyorsa, iktidarla ana 
muhalefet bu işi aslında gerçekleştirme-
si gerekir. Bu dönemde Türkiye’nin Yeni 
Anayasasına kavuşmasını canı gönülden 
arzu ediyorum. Cumhurbaşkanı olarak, bu 

konuda teşvik edici, ön açıcı bir konum-
da bulunacağımdan kimsenin şüphesi 
olmasın.

Yeni Anayasa hazıklıkları kapsamında, 
Başkanlık Sisteminin konuşulmasından, 
tartışılmasından da kimse rahatsız ol-
masın. Partili Cumhurbaşkanı olur, Baş-
kanlık Sistemi olur, bundan niye rahatsız 
oluyoruz ki? G-20 ülkelerinin çoğunluğu, 
Başkanlık Sistemiyle idare ediliyor ve bu-
ralara öyle geldiler. Dünyaya gelişmiş ül-
kelerin çoğu, ya Başkanlık Sistemi, ya da 
Yarı Başkanlık Sistemiyle idare ediliyorlar. 
Meclis’teki milletvekili dağılımı sebebiyle, 
Yeni Anayasanın birden fazla partinin uz-
laşmasıyla hazırlanma mecburiyeti vardır. 
Hazırlanan Aanayasa, nihayetinde milletin 
onayına, milletin takdirine sunulacaktır. 
Dolayısıyla, Yeni Anayasa hazırlıklarının 
cesaretle yürütülmesi gerekiyor. Milletten 
niye çekiniyoruz? Hazırlayalım, millete 
gidelim, millet versin kararı. Ya “evet”, ya 
“hayır” desin.

Milletimiz, 13 yıldır verdiği güçlü demok-
rasi mücadelesiyle Yeni Anayasayı gerçek-
ten hak etmiştir. Geldiğimiz noktada, artık 
darbe anayasasıyla bu iş gitmez. Anaya-
samız ne kadar değiştirirsek değiştirelim 
yamalı bohçaya döndü. Ben 26. Dönem 
Meclisinde aklıselimin galip geleceğine, 
milletimizin sesine kulak verileceğine ina-
nıyorum. Bu düşüncelerle bir kez daha, 
Cumhuriyet tarihimizin 64. Hükümetine, 
Başbakanımıza, Hükümette yer alan ba-
kanlarımıza başarılar diliyorum.
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Ülkemizin ve milletimizin meselelerine 
olan ilginiz sebebiyle, siz değerli muhtar-
larımıza şükranlarımı sunuyorum. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’ni, milletin evini 
teşrifiniz için her birinize ayrı ayrı teşek-
kür ediyorum. Mahallelerinizdeki, köyle-
rinizdeki her bir kardeşime selamlarımı, 
saygılarımı, muhabbetlerimi iletmenizi 
rica ediyorum.

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah 
yar ve yardımcımız olsun diyorum. 
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Hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyor, böyle anlamlı 
bir günde sizlerle bir arada olmaktan bü-
yük bir memnuniyet duyduğumu özellikle 
ifade etmek istiyorum. Ülkemizin dört bir 
tarafından gelerek Cumhurbaşkanlığı Kül-

liyesini, milletin evini teşrifleriniz için her 
birinize gönülden teşekkür ediyorum.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde bütün 
dünyada kabul gören 3 Aralık Dünya En-
gelliler Günü’nün, ülkemizdeki ve tüm 

Engelli Politikamızı Yardım 
Değil, Hak Eksenli Anlayışla 

Şekillendirdik

Dünya Engelliler Günü Resepsiyonu | Ankara | 3 Aralık 2015
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dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için 
hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum.

Bugün aramızda başarılarıyla hepimizin 
göğsünü kabartan kardeşlerimiz var. Ha-
yatın tüm alanlarında sporda, sanatta, ede-
biyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, 
iş dünyasında tüm zorluklara rağmen siz-
lerin sergilediği mücadele gerçekten tak-
dire şayandır. Ülkemizdeki milyonlarca 
engelliyi temsilen burada bulunan her 
bir kardeşimin, azim ve kararlılıklarıyla 
bizlere örnek olduğunu, ilham verdiği-
ni özellikle belirtmek istiyorum. Sizler, 
engelleri aşmanın bir inanç meselesi ol-
duğunu, başarının anahtarının öncelikle 
kişinin buna inanması olduğunu her gün 
ispat ediyorsunuz.

Şüphesiz, engelli kardeşlerimizin meselele-
rini, sıkıntılarını hatırlamak, başarılarının 
farkına varmak, sadece bir günün sınırla-
rına hapsedilmeyecek kadar önemlidir. 
Bununla birlikte Dünya Engelliler Günü, 
1992’den bu yana engelli vatandaşlarımı-
zın topluma kazandırılması, haklarının 
tam ve eşit şekilde sağlanması noktasında 
ciddi bir farkındalık oluşturuyor. Bugün 
vesilesiyle bir muhasebe, bir murakabe ya-
pılarak gelinen nokta ile hedefler arasında-
ki mesafe net olarak görülebiliyor.

Ben ülkemizde 3 Aralık münasebetiyle 
düzenlenen etkinliklerin, oluşan hassasi-
yetin engelli kardeşlerimizin hayatlarını 
daha da kolaylaştıracak adımların atılma-
sına vesile olmasını diliyorum.

Nüfusumuzun Yüzde 12,3’ünü 
Engelli Kardeşlerimiz 
Oluşturuyor

Değerli kardeşlerim,

Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünya 
nüfusunun yüzde 10’unu engelliler teşkil 
ediyor. Bizim araştırma verilerimize göre 
de, ülkemiz nüfusunun yüzde 12,3’ünü en-
gelli kardeşlerimiz oluşturuyor. Aileleriyle 
birlikte ele aldığınızda, engellilik konusu 
78 milyonluk nüfusumuzun yaklaşık 30 
milyonunu çok yakından ilgilendiriyor. 
Hiçbir siyasetçinin, bürokratın, hiçbir fer-
din, her üç kişiden birini ilgilendiren bir 
mesele karşısında kayıtsız kalması, gözünü 
kapatması mümkün değildir. Onun için bu 
meselenin kamu ve özel sektör kuruluşla-
rımızın belediyelerimizin, sivil toplum ör-
gütlerimizin, üniversitelerimizin, iş adam-
larımızın ana önceliklerinden biri olması 
gerekiyor. Engellilerin toplum hayatımıza 
tam ve sorunsuz bir şekilde katılımı nok-
tasında, elbette kamunun inisiyatif alması, 
liderlik yapması şarttır.

Ancak bu meselenin çözümü için, tüm 
toplum kesimlerinin adeta bir seferberlik 
ruhuyla hareket etmesi gerekiyor. Önce in-
san diyen, insanı eşrefi mahlûkat olarak, 
yani yaratılmışların en şereflisi olarak gö-
ren herkes, engelli kardeşlerimizin sorun-
larıyla hemhal olmak, yakından ilgilen-
mek durumundadır.

Bakınız değerli kardeşlerim,
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Biz, insana ve hayata “İnsan insanın kurdu-
dur” gibi sorunlu ve hastalıklı nazarla asla 
yaklaşmayız. Tevarüs ettiğimiz miras, altta 
kalanın canının çıktığı, sadece güçlünün 
ayakta kaldığı, bir ezen ve ezilen düzeni 
değildir. Bu bakış açısıyla insana yaklaşan-
lar, “Üstün ırk’, “Makbul insan”, “Arî ırkın 
saflaştırılması” gibi tanımlamalarla yüz-
yıllarca sömürgeciliğin, köle ticaretinin, 
soykırımın, toplama kamplarının mimarı 
olmuşlardır. Kimi zaman farklı etnik grup-
lar, kimi zaman farklı renge sahip olanlar, 
kimi zaman farklı bir dili konuşanlar, kimi 
zaman da engelliler insanlık dışı muame-
lelere tabi tutulmuşlardır. Son asırlarda 
yaşanan sorunların kaynağında insanı ve 
hayatı değersiz kılan işte bu sakat anlayış 
yatmaktadır.

İnsanı ruhundan ve fıtratından kopara-
rak adeta bir metaa dönüştüren, sadece 
güçlünün hayat hakkını kutsayan bu yak-
laşım bugün de maalesef varlığını devam 
ettiriyor. Hitler Almanya’sının, Stalin’in 
Rusya’sının işlediği soykırımlar, 1990’lar-
da Bosna Hersek’te vuku bulan katliam-
lar, Filistinlilerin yıllardır maruz kaldığı 
baskılar, komşumuz Suriye’deki zulümler 
farklı ülke ve zamanlarda bunun en canlı 
örneğini teşkil ediyor. 380 bin vatandaşını 
kimyasal ve konvansiyonel silahlarla katle-
den, 12 milyonunu yerini-yurdunu terk et-
meye zorlayan bir rejimin insanlıkla ilgisi 
olabilir mi?  

Böyle bir rejime koşulsuz destek veren, kat-
liamlarına göz yuman, onu ayakta tutmak 
için her türlü çirkefliği yapanlar, insan ha-
yatına değer veriyor olabilir mi? DAEŞ ile 

mücadele kılıfı altında çocukları, sivilleri, 
kadınları ekmek kuyruğundaki masum-
ları öldürenler için insanın bir anlamı ol-
duğunu zannediyor musunuz? Ülkemizde 
olduğu gibi, sırf iktidara husumetlerinden 
dolayı cinayet şebekelerinin katliamlarına 
sessiz kalanların, PKK terör örgütüne süt-
re olanların, insani bir tarafı olabilir mi? 
Bunları yapanlar, bu tür gayri insani ey-
lemleri meşru ve makbul görenler, ancak 
insan müsveddeleridir.

Kardeşlerim, 

Hiçbir kutsalı, değeri, ilkesi olmayanlar 
belki bunu yapabilir, ancak bir Müslüman 
asla böyle bir şeyi yapamaz. Biz, insana 
varlığımızı tehdit eden bir ‘kurt’ olarak 
değil, kendisinde sükûnete erdiğimiz, şifa 
bulduğumuz, insanlığımızı tamamladığı-
mız, bizi tamamlayan, tekemmül ettiren 
‘can’lar olarak bakarız. Benim her fırsatta 
ifade ettiğim Şeyh Edebali’nin, “İnsanı ya-
şat ki devlet yaşasın” sözü, bizim devlet ge-
leneğimizin kilit taşıdır. İnsanın olmadığı 
yerde, devletin de bir anlamı yoktur. Biz, 
can almayı değil, cana vermeye, katkı 
sağlamayı düstur edinen; sadece insan-
ları değil, toprağı, gökyüzünü, ağaçları, 
denizleri, hasılı dünyadaki tüm varlıkla-
rı Allah’ın bir lütfu olarak gören bir me-
deniyetin mensuplarıyız.

İnsanı Merkeze Almayan Hiçbir 
Politika Dünyaya Refah ve Adalet 
Getirmez

Biz, diğer özelliklerine, engeline bakma-
dan “Yaratılanı Yaradan’dan ötürü sev-
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mek”, ona saygı duymak, hürmet göster-
mek mecburiyetindeyiz. Bütün insanları, 
bütün insanlığı kucaklamayan, insanlığa 
aynı gözle bakmayan hiçbir anlayış insani 
ve vicdani olamaz. Evet, insan için olma-
yan, insanı merkeze almayan hiçbir politi-
ka, hiçbir strateji dünyaya refah, huzur ve 
adalet getirmez. Zenginin yoksulu, beyazın 
siyahı, uzunun kısayı, sağlıklının hastayı 
horladığı dışladığı, ötelediği bir ortamda 
ne eşitlik, ne de adalet tesis edilebilir.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, son 13 yılda nasıl ekonomide, si-
yasette, altyapı yatırımlarında, dış politi-
kada sessiz bir devrim gerçekleştirmişse, 
engelli vatandaşlarımızın sorunları konu-
sunda da çok büyük bir dönüşüme imza 
atmıştır. Türkiye’nin son 13 yılına damga-
sını vuran ‘reformcu ruhu’, en somut şekil-
de, engellilerle ilgili yapılan düzenlemeler-
de görebilirsiniz.

Biz, engelli vatandaşlarımıza yönelik sos-
yal politikalarımızı yardım eksenli değil, 
hak eksenli bir anlayışla şekillendirdik. 
Bu sürecin en büyük hâsılası ise, ülkemiz-
de engelli vatandaşlarımıza yönelik bakış 
açısının, zihniyetin kökten değişmesidir. 
Yapılan çalışmaları bir lütuf olarak değil, 
uzun süredir eksikliği hissedilen hakların 
sahiplerine teslim edilmesi olarak değer-
lendiriyoruz. Benim engelli kardeşlerim, 
kader mahkûmu veya kader mağduru de-
ğildir. Benim engelli vatandaşlarım da, 
aynen benim gibi insandır, onların da bu 
hayata katacakları çok şeyler var, bunu ba-
şarmamız gerekiyor.

Özellikle 2005 yılında çıkardığımız Engel-
liler Kanunu, bu alanda çığır açan tarihi 
nitelikte bir düzenleme oldu. Bu kanunla 
eğitim hizmetlerinden bakım hizmetleri-
ne; istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine 
kadar, engellilerimizi ilgilendiren pek çok 
konuda kendilerine haklarını teslim ettik. 
2010 yılında Anayasada yapılan değişik-
likle, engellilere pozitif ayrımcılığı ana-
yasal güvence altına aldık. 2013 yılında 
yapılan bir başka düzenlemeyle de “Özür-
lü-çürük-sakat” gibi incitici, ötekileştirici, 
tahkir edici ibareleri tamamen kaldırarak, 
daha objektif olan ‘özür’ ifadesinden ‘en-
gelli’ kavramına geçtik.

Uzun yıllar, kendine bakamayacak dere-
cede ağır engelli bulunan vatandaşlarımız 
adeta mahkûm gibi yaşıyor, duvarların ar-
kasına saklanıyordu. 2007 yılında başlat-
tığımız evde bakım aylığı uygulamasıyla, 
engelli kardeşlerimiz kendi yakınlarının 
yanında bakım hizmetini rahatça almaya 
başladı. Kasım 2015 tarihi itibariyle 467 
bin 600 engelli vatandaşımız evde bakım 
hizmetinden yararlanıyor. Bu kapsamda 
2015 yılı içerisinde engelli vatandaşımız 
için 4 milyon 296 bin 455 lira evde bakım 
aylığı ödendi. Bakım ve rehabilitasyon 
merkezlerimizde de 2002 yılında 2 bin 
647 engelli kurum bakımı için sıra bekler-
ken, şu anda bakım için sıra bekleyen en-
gellimiz kalmadı.

Hâlihazırda 6 bin 84 engelliye resmi bakım 
merkezlerimizde, 10 bin 839 engelliye de 
özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti 
veriliyor. Ailesi yanında bakımı mümkün 
olmayan engellilerimiz ise, Umut Evlerin-



Yeni Türkiye Vizyonu | Milletin Evi

351

de yaşamlarını sürdürüyorlar. Kasım 2015 
itibariyle 106 Umut Evinde 586 engellimi-
ze hizmet sunuluyor. İnşallah bu hizmet, 
gün geçtikçe yurt çapında daha da yaygın-
laştırılacak. Tüm bu hizmetlerle artık aile-
lerin, “Biz öldükten sonra engellimize kim 
bakacak?” endişesi büyük oranda ortadan 
kalkmış oldu.

Engelli Kardeşlerimize 
Yönelik Önemli Düzenlemeler 
Gerçekleştirildi

Engellilerimizin çevreleriyle sağlıklı iliş-
kiler kurarak, toplumsal hayata tam ka-
tılmalarının sağlanması yönünde önemli 
düzenlemeler yaptık. 2014 yılı itibariyle, 
engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik şehir 
içi toplu ulaşım ücretsiz seyahat uygula-
ması tüm Türkiye’de hayata geçti. Ayrıca, 
engelli bireyler ve ağır engelli bireylerin re-
fakatçilerine şehirlerarası demiryolları ve 
denizyolları hizmetlerinden ücretsiz, yaşlı 
vatandaşlara ise yüzde 50 indirimli yarar-
lanma hakkı getirildi. Engelli vatandaşları-
mızın istihdam oranlarını artırmak, onları 
kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları 
üzerinde duracak şartları temin için çalış-
malarımız devam ediyor.

2012 yılında dünyada bir ilke imza atıla-
rak, engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav 
uygulaması getirildi. Böylece ilk engelli 
kamu personeli seçme sınavı gerçekleşti-
rildi. Bu gayretler neticesinde 2 bin 02 yı-
lında 5 bin 777 olan engelli memur sayısı, 
2015 yılında 40 bin 014’e yükseldi. Artık 
devlette hamdolsun, 40 bini aşkın engelli 

kardeşim, bizlerle hizmete devam ediyor. 
Yıl içinde kamu ve özel sektörde işçi olarak 
yerleştirilen engelli sayısı 2002 yılında 45 
bin 621 iken, hamdolsun bu rakam bugün 
95 bin 372’ye ulaştı.

Değerli kardeşlerim,

Toplumun çeperinde yer alan kimsesiz 
çocuklara, yaşlılara, evsizlere yönelik hiz-
metler gibi, engelli vatandaşlarımız için 
yapılan çalışmalar da adanmışlık gerekti-
ren misyon faaliyetleridir. Bu çalışmalar, 
ancak halka hizmeti hakka hizmet gören, 
milletin derdiyle dertlenen ve bunun san-
cısını çekenlerin yapabilecekleri faaliyet-
lerdir. Yani bu çabalar her şeyden önce bir 
gönül, muhabbet, nasip işidir.

Maalesef, bugün dünyanın birçok ülkesin-
de engellilerin dışlandığını, yok sayıldığı-
nı, ihmal edildiğini ve ikinci sınıf insan 
muamelesi gördüklerini üzülerek müşa-
hede ediyoruz. Bize düşen, engelli kar-
deşlerimizi teşvik etmek, onlara müşfik 
davranmak, onların bizden biri olduğunu 
hissetmek ve hissettirmektir.

Engelli vatandaşlarımızın bizim gerçeği-
miz, bizim bir parçamız olduğunu kav-
ramak ve buna göre tavır geliştirmek 
zorundayız. Okullarımızı, şehirlerimizi, 
sokaklarımızı, eğitim materyallerini yeni-
den düzenleyerek, yeniden inşa ederek en-
gelli kardeşlerimizin eğitiminin önündeki 
engelleri tek tek kaldırmaya çalışıyoruz. 
İnşallah vazgeçmeden, yılmadan, yorul-
madan mücadelemizi sürdüreceğiz.
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Fiziki Engel Değil, Asıl 
Kalplerdeki ve Zihinlerdeki Engel 
Sorun

Fiziki engelin değil, asıl kalplerdeki, zi-
hinlerdeki engelin sorun olduğunu her 
fırsatta anlatacak, her fırsatta hatırlataca-
ğız. Tek bir engelli kardeşimiz dahi kendi-
sini dışlanmış hissederse, kendisini çaresiz 
hissederse, bunun vebali tüm insanlığın 
üzerindedir. Bu konuda inanın herkes so-
rumluluk sahibidir. Türkiye’deki bütün 
ailelerimizi, engellileriyle birlikte yaşamın 
her alanında aktif olarak hayatını sürdü-
ren bir konuma getirmeden hiçbirimize 
durmak, dinlenmek yok. İnşallah nasıl 
Başbakanken engelli kardeşlerimizin dert-
leriyle birebir ilgilenmişsek, Cumhurbaş-
kanlığımız süresince de, sizleri yalnız bı-
rakmayacak, sizlere dair projeleri himaye 
etmeye devam edeceğiz.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, sizlerle birlikte olmaktan duyduğum 
mutluluğu tekrar ifade etmek istiyorum. 
Tabii bu siyasette yola çıktığımız, özellikle 
2002 Başbakan olduğum 15 Mart 2003’te 
benimle beraber bu yolda olan Lokman 
Ayva kardeşimi burada anmadan geçeme-
yeceğim. Zira engellilerle ilgili attığımız 
her adımda onun da katkıları oldu. Engelli 
kardeşlerimizin özellikle gerek sorunları, 
gerek çözüm yollarıyla ilgili devamlı ça-
lışmalar yaptılar. Bu çalışmaları bizlerle 
paylaştılar ve bunları da Parlamento’dan o 
zamanlar hep geçirdik. Bundan sonraki sü-
reçte de, yine tabii bir STK olarak çalışma-

larını sürdürüyorlar. İnanıyorum ki, Hü-
kümete gerekli destekleri vereceklerdir. 

Engelli kardeşlerimizin her alanda sergi-
ledikleri başarıların önümüzdeki dönem-
de artarak devam etmesini diliyorum. 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, 
milletçe engellilik konusu karşısında daha 
sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmak 
zorunda olduğumuzun altını bir kez daha 
çizmek istiyorum.

Engelliler Gününün ülkemizdeki ve tüm 
dünyadaki engelliler için hayırlara vesile 
olmasını diliyor, sizlere saygılarımı, sevgi-
lerimi sunuyorum.
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Ocak ayından bu yana sürdürdüğümüz 
Muhtarlar Toplantımızın 16’ncısında bir-
likteyiz. Bugün de Aksaray, Artvin, Bursa, 
Elazığ, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kay-
seri, Ordu ve Sakarya’dan gelen siz kıymet-
li muhtarlarımızı misafir ediyoruz. Ülke-
mizdeki muhtarların tamamıyla inşallah 
bu şekilde bir araya gelmeyi, hasbihal et-
meyi, hasret gidermeyi hedefliyoruz.

Ne diyor o güzel türküde: 

“Şükür erenler geldi 
Derdim derenler geldi 
Yâri görmediysem 

Yâri görenler geldi.” 

Evet, bugün burada, geldiğiniz şehirleri-
mizdeki vatandaşlarımız adına siz muhtar-

Terör Örgütü Bin Defa da 
Başkaldırsa, O Baş Ezilir

16. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 8 Aralık 2015 
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larımız varsınız. Siz, dertleri derenlersiniz. 
Sizleri görmekle, sizlerle hasbihal etmekle, 
o şehirlerimizdeki vatandaşlarımızla da 
kucaklaştığımıza inanıyorum.

Biliyorsunuz, kelime anlamı ‘seçilmiş’ olan 
muhtarlık müessesesinin, ülkemizde 200 
yıla yaklaşan bir geçmişi bulunuyor. Esa-
sen Osmanlı devlet yönetiminde ‘yiğitbaşı’ 
ve ‘kethüda’ gibi, muhtarlara benzer görev-
ler yürüten kişiler hep olmuştur. Devlet 
yapısının daha ayrıntılı şekilde yapılandı-
rılması süreciyle birlikte, bugünkü muh-
tarlıklar ortaya çıkmıştır.

İmam, Öğretmen ve Muhtar 
Üçlüsü Yaşadıkları Bölgeyi En 
Bilen Kişilerdir 

Tabii, ülkemizde muhtarlar sadece ken-
dilerine kanunlarla belirlenen görevleri 
yapmakla kalmamışlardır. Nüfusumuzun 
önemli bölümünün köylerde yaşadığı uzun 
yıllar boyunca muhtar, imam, öğretmen 
üçlüsü ahali arasındaki sorunların çözü-
mü konusunda da bir çeşit hakem vazifesi 
üstlenmişlerdir. Devletin kolluk güçleri ve 
adli birimlerinin yaygınlaşıp güçlenmesiy-
le, bu ihtiyaç kısmen ortadan kalkmışsa 
da, halen muhtar, imam, öğretmen üçlüsü 
yaşadıkları yerlerin en muteber kişileri ol-
maya devam etmektedir.

Bugün valiliklerimiz, kaymakamlıkla-
rımız, belediyelerimiz ellerindeki geniş 
imkânlarla çok önemli hizmetler ifa edi-
yorlar. Ama hala devletin milletimizle her 

gün yüz yüze, ruberu ilişki içinde olan se-
çilmiş temsilcileri, siz muhtarlarımızsınız. 
Hangi kurumun temsilcisi olursanız olun, 
bir mahallede, bir köyde muhtara danış-
madan, muhtara kulak vermeden adım 
atarsanız, yanılma ihtimaliniz çok yüksek-
tir. Kamu hizmetlerinin gerekleri, kimi za-
man farklı kararlar almayı icap ettirebilir. 
Ama bu kararların mutlaka halka doğru 
şekilde anlatılması, insanların ikna edil-
mesi yoluyla uygulamaya geçirilmesi ge-
rekir. Günümüzde halkla ilişkiler denilen 
ve büyük bir sektör haline dönüşmüş olan 
ihtiyaç işte buradan doğmuştur.

Bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar, 
belediyeler ve bunlara bağlı tüm kuruluş-
ların muhtarlıklarımızın ve onlarla birlik-
te mahalle halkının, köy halkının gönlünü 
kazanması çok önemlidir. Herhalde bura-
da bir yanlış yok değil mi? Ne diyoruz, 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” veya 
“Önce insan” diyoruz. Hangi hizmet için 
yola çıkarsanız çıkın, önce milletin fert-
lerinin gönül rızasını nasıl elde edebile-
ceğinize bakmanız gerekiyor. Biz Yunus 
Emre gibi, “Dostun evi gönüllerdir, gö-
nüller yapmaya geldim” diyoruz, demeye 
de devam edeceğiz.

Milli İradenin Seçtiği Kişiye 
Bürokrat Saygı Duymalıdır

Değerli kardeşlerim,

Bizim öteden beri seçilmişlerin önemine 
yaptığımız vurgunun sebebi, işte budur. 
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Siz önemlisiniz, seçilmişler önemli. Siz se-
çilmişsiniz, atanmış değilsiniz. Dolayısıyla 
atanmış, sizden sonra gelir. Ama bunun 
kadr’ü kıymetini bilmeyenler var mı? Var. 
İşte bu bürokratik oligarşi dediğimiz olay 
budur. Onlar, güçlenmek istiyorlar. Bazı 
seçilmişler de maalesef farkında olmadan, 
onları güçlendiriyorlar. Eğer sen böyle ha-
reket edersen, ondan sonra bürokrat gelir, 
senin ensende bozayı pişirir. Herkes yerini 
bilecek, konumunu bilecek. Burada şimdi 
aramızda atanmışlar da var, ama onlar da 
bunu bilmesi lazım.

Çünkü milli iradenin seçip iş başına getir-
diği kişiye, bürokrat da saygı duymalıdır. 
Tabii ki seçilmiş de, ona saygıyı gösterme-
lidir. Seçimle göreve gelen hiç kimsenin, 
milletin tasvibini göz ardı etmek gibi bir 
lüksü yoktur, olamaz. Çünkü bürokrat, 
seçilmişe oy veren değil midir? Seçtin, o 
zaman saygı duyacaksın. Eğer böyle davra-
nırsak, o zaman biz ülkemizi güçlendiririz. 
Bu ister filanca köyün, falanca mahallenin 
muhtarı olsun, isterse Cumhurbaşkanı ol-
sun fark etmez. Seçilmiş olan herkes, vakti 
saati geldiğinde oyuna talip olduğu kişile-
re ne yapar, hesap verir.

Ülkemizde milletin tarihinden, kültürün-
den, tercihlerinden bir türlü memnun ol-
mayan, bu yüzden seçtiklerini de beğen-
meyen bir kesim var. Bunlar istiyorlar ki, 
davul milletin boynunda asılı olsun, kay-
nağı millet sağlasın, külfeti millet çeksin. 
Buna karşılık tokmak da bunların elinde 
olsun, ülkenin kaymağını bunlar yesin; 
ama hiçbir sorumluluk da üstlenmesin-

ler. Biz, işte bu tekere çomak soktuk, bu 
düzeni değiştirdik. Bize olan tepkilerinin, 
husumetlerinin gerisinde bu var. Geçmişte 
sadece bir avuç seçkine hizmet eden siste-
mi, bir avuç azınlığa akan kaynakları biz 
milletin tamamına mal ettik.

Yeni Anayasa konusundaki tekliflerimize 
karşı oluşan direncin sebebi de aynıdır. 
Eski Türkiye’nin kodlarıyla oluşturulmuş 
mevcut Anayasa tümüyle yenilenirse, el-
lerindeki son kozları da kaybedeceklerini 
düşünüyorlar. Milletimiz, çok partili siste-
me geçildiği dönemden beri, mücadeleyle, 
adım adım ilerleyerek, bugünkü hakları-
na, özgürlüklerine kavuştu. Sürekli dar-
belerle, muhtıralarla kesintiye uğrayan bu 
zorlu süreç halen bitmiş değil. Tek parti 
döneminin vesayet anlayışının kalıntıları, 
bugün dahi, hiç ummadığımız yerlerden, 
hiç ummadığımız yöntemlerle karşımıza 
çıkabiliyor.

Bazıları, Rusya Adına “Türkiye’de 
Nereler Bombalanır” Egzersizi 
Yapıyor

İşte sizler de görüyorsunuz, takip ediyor-
sunuz, Hatay’da sınırlarımızı ihlal eden 
yabancı bir savaş uçağını düşürüyoruz, bi-
rileri hemen çıkıyor tüm kinini, düşman-
lığını, husumetini ülkemize, şahsımıza 
yöneltiyor. Ruslar bir yandan, bizdeki bir-
takım kişiler diğer taraftan, “Türkiye’nin 
neresi bombalanmalı?” egzersizleri yapı-
yor. Hadi ötekileri anladık da, bizimkile-
re ne oluyor? Bunun adı kendi milletine, 
kendi ülkesine körü körüne düşmanlık 
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etmektir. Allah bunlara fırsat vermesin. Al-
lah ülkemizi ve milletimizi bunların eline 
bırakmasın.

Ne diyor o güzel Maraş türküsünde? 

“Gökte uçan Hüma kuşu 

Ne bilir dalın kıymetini 

Kargayı kondurmam dala 

Ne bilir gülün kıymetini 

Meclislerden söz atanlar 

Gerçeğe yalan katanlar 

Sonra beyliğe yetenler 

Ne bilir ilin kıymetini” 

Evet, bunlar ne dalın kıymetini bilir, ne 
gülün kıymetini bilir, ne ilin, memleketin 
kıymetini bilir. Bunlar sadece meydanı boş 
bulduklarında söz atmayı, yalanı, iftira-
yı, millete hakaret etmeyi bilir. Ama artık 
Türkiye, dünkü Türkiye değil. Milletimiz, 
istiklaline ve istikbaline sahip çıkma kara-
rını her fırsatta ortaya koydu. 1 Kasım se-
çimlerinin sonuçlarını da, bu iradenin bir 
tezahürü olarak değerlendiriyorum. İnşal-
lah devlet olarak, millet olarak bu kararlı-
lığımızı sürdürecek, 2023 hedeflerimize 
hep birlikte ulaşacağız.

Değerli kardeşlerim,

Suriye ve Irak merkezli olarak yaşanan ge-
lişmelerin ateşi, bir yandan terör örgütleri-
nin kışkırtmalarıyla, diğer taraftan ulusla-
rarası güçlerin türlü türlü hesaplarıyla, her 
geçen gün daha da tırmanıyor. Maalesef, 
tüm bu hesapların içinde, bölgede yaşanan 

derin insani dramın payı çok az. Biz, tabii 
bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz, onların bu tür 
tavırlarına, aynı şekilde cevap vermeyece-
ğiz. Biz, ne zaman, nerede, neyi, nasıl ko-
nuşacağımızı gayet iyi biliriz. Türkiye gibi, 
meseleye kardeşlik ve komşuluk huku-
kuyla yaklaşan bir-iki ülke dışında, herkes 
bölge üzerinde, kendi stratejik hesaplarını 
tahkim etme peşinde. Biz, Suriye’de katle-
dilen 400 bine yakın insanın, evinden-yur-
dundan edilen 12 milyon insanın derdiyle 
dertleniyoruz.

Biz, 2.5 Milyon Mülteciye 
Kapılarımızı Açarken, Birileri 
Onların Botlarını Patlatıyor

Bunun için çatışmaların başladığı günler-
den beri açık kapı politikası uyguluyor, 
bize sığınan herkese kucak açıyoruz. Şu 
anda ülkemiz toprakları üzerinde 2,5 mil-
yon Suriyeli ve Iraklıyı misafir ediyoruz. 
Akdeniz ve Ege’den batan-batırılan botlar-
daki, teknelerdeki mültecileri bizim Sahil 
Güvenlik botlarımız topluyor, ülkemiz top-
raklarına getiriyor. Şu ana kadar 70 bin ço-
cuk-yaşlı demeden, erkek-kadın demeden 
mültecileri, o denizin azgın dalgalarından 
toplayan bizim Sahil Güvenlik botlarımız. 
Ama birileri de, o botları şişlemek suretiy-
le, o insanları ölüme mahkûm ediyor. İşte 
bizim insani yaklaşımımız bu.

Vaktinde yetişip de kurtaramadığımız 
çocukların, kadınların, erkeklerin sahile 
vuran ölü bedenleri karşısında milletçe 
bizim yüreğimiz parçalanıyor. Onların 
böyle bir derdi var mı? Yok. Avrupa minik 
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Aylan’ın görüntüsünün ardından, bu me-
seleyle güya ilgilenmeye başladı. İşte buyu-
run, dün bir yavru daha vurdu Çeşme sa-
hillerine. Hâlbuki, o günden bugüne nice 
Aylan’ların cansız bedenleri kıyılarımıza 
vurdu, ama kimilerinin yürekleri hala 
yumuşamadı. Bu meseleye, sadece kendi 
güvenliklerini ve refahlarını koruma kay-
gısıyla yaklaşanlar karşısında, biz, insani 
duruşumuzu korumaya devam ediyoruz, 
devam edeceğiz.

Bu noktada, Avrupa Birliği’nin ülkemize 
yapmayı taahhüt ettiği yardım, bizim bu 
çabalarımızı sadece kolaylaştıracaktır. Bu 
yardım, bizim bütçemize girmeyecek, bu 
yardım Suriyeli kardeşlerimize gidecek. 
Yani burada kimse de, bir lütuf yapıyor-
muşuz havasına da girmesin. Şu ana kadar 
biz, 9 milyar doları zaten harcadık. Tür-
kiye yaklaşık 5 yıldır, ciddi hiçbir yardım 
almadan bu meselenin üstesinden kendi 
imkânlarıyla gelmeyi başardı. Avrupa Bir-
liği, o yardımı yapsa da, yapmasa da, biz 
kardeşlerimize, komşularımıza sahip çık-
mayı sürdüreceğiz. Türkiye’nin yükünü 
paylaşmak yerine, sorunun kaynağı duru-
mundaki Esed rejimini ayakta tutmanın 
peşine düşenlerin eline ölen-öldürülen her 
masumun kanı bulaşmaktadır.

DAEŞ terör örgütü, bölge üzerinde hesa-
bı olan herkesin kullandığı bir araç, bir 
kukla, bir bahane haline dönüşmüş du-
rumdadır. Şu anda DAEŞ’in, bir defa Esad 
rejimiyle müşterek yanları var. Bunların 
birbiriyle çatışıyor görünmesine filan 
bakmayın, petrolü rejime satan o. Aynı za-
manda hem Suriye, hem de Rusya vatan-

daşı olan iki kişi, petrolü alıyor hem rejime 
satıyor, hem dünyaya satıyorlar. Bunların 
resimleri vesaireleri yayınlandı-yayınlanı-
yor. Bu örgütle ciddi bir mücadele ortaya 
koymayanların, aynı bahaneyle Suriye’de 
askeri varlık gösterme konusunda çok hız-
lı ve cevval olduklarını görüyoruz. Bunlar 
yavuz hırsız. Hani bizde bir söz var ya, “Ya-
vuz hırsız, ev sahibini bastırırmış”, bunla-
rın yaptığı bu.

Biz, Suriye meselesine asla onlar gibi bak-
madık, bakmayız. Suriye halkının 5 yıla ya-
kın süredir yaşadığı acılar, maruz kaldığı 
zulüm, tüm insanlığın yüzünü kızartmaya 
yetecek boyuta ulaştı. Artık bu meseleye, 
bölgenin tarihi ve gerçekleri ışığında ma-
kul, mantıklı ve sürdürülebilir bir çözüm 
bulmak, uluslararası toplum için ahlaki 
bir zorunluluk haline geldi.

Süratle Terörden Arındırılmış 
Bölge Oluşturulmalıdır

Değerli kardeşlerim,

Bu bakımdan, terörden arındırılmış gü-
venli bölgeler oluşturulması ve ılımlı mu-
haliflere yönelik eğit-donat programı tek-
liflerimizin süratle hayata geçirilmesinde 
ısrarcıyız. Bölgeye yönelik müdahalelerin 
bir aracı olarak kullanılmakta olan DAEŞ’e 
ve rejime karşı sonuç alıcı bir mücadele 
ancak bu şekilde mümkün olabilir.

Bir terör örgütüne karşı, bir başka terör ör-
gütünü veya örgütlerini kullanmak, yeni 
sorunlara yol açmaktan başka hiçbir işe 
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yaramaz. Çözüm, Suriye halkına, kendi 
geleceğini kendisinin kurabileceği güvenli 
ortamı tesis etmektir. Biz, bu doğrultudaki 
çabalarımızı sürdürüyoruz. Suriye’deki so-
runa samimi çözüm arayan herkesi de, bu 
gayretimize destek vermeye çağırıyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, çevresinde yaşanan istikrarsızlık-
lar karşısında, duruşunu güçlü bir şekilde 
muhafaza ediyor, inşallah etmeyi de sür-
dürecek. Aynı şekilde, ülke içinde faaliyet 
gösteren terör örgütlerine karşı da karar-
lı bir mücadele sürdürüyoruz. Temmuz 
ayından bu yana, terör örgütleriyle mü-
cadelede 185 güvenlik görevlimizi şehit 
verdik. Terör örgütlerinin saldırılarında, 
Ankara’daki canlı bomba saldırısı dahil, 
195 sivil vatandaşımız hayatını kaybetti. 
Sınırlarımız içinde ve dışında yürütülen 
tüm bu operasyonlarda etkisiz hale getiri-
len terörist sayısı da 2 binin üzerindedir.

Bizim kalbimizde şehitlerimizin ve gazile-
rimizin ayrı bir yeri var. İnancı, ülkesi ve 
milleti için gözünü kırpmadan ölümün 
üzerine giden bu kahramanların her biri, 
coğrafyamızdaki varlığımızın, birliğimi-
zin, dirliğimizin birer mührüdür. Bir kez 
daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, ya-
kınlarına ve milletime başsağlığı diliyo-
rum. Gazilerimize uzun ve hayırlı bir ömür 
temenni ediyorum.

Her zaman ne diyoruz? Tek millet, tek bay-
rak, tek vatan, tek devlet. Bu ilkemizden 
en küçük bir taviz vermeden yolumuza de-
vam edeceğiz. 

Bu vatan topraklarının üzerinde kimse 
operasyona yönelmesin. İşte o operasyo-
na yeltenenler bedelini ödüyor mu? Ödü-
yor, ödemeye de devam edecek. İnsan-
ca oturursunuz, bu vatan topraklarının 
içerisinde insanca yaşarsınız. Bu ülkede 
Parlamento’ya mı gireceksin? Buyur girer-
sin. Var mı? Var. Desteklediğiniz birçok in-
san şu anda Parlamento’da. Şu anda 100’ü 
aşkın Güneydoğulu, Doğulu kardeşlerim 
Parlamento’da siyaset yapıyor. Sen de gel 
orada insan gibi siyasetini yap, demokratik 
bir ortamda mücadeleni yürüt. Ama bun-
ların derdi başka… Terör estiriyor. Az önce 
söyledim ya, yavuz hırsız ev sahibini bas-
tırır. Ondan sonra da kalkıyor Hükümeti 
suçluyor, kalkıyor Beştepe’yi suçluyor.

İnsan öldürenler bunlar… Diyarbakır’da 
camiyi yıkanlar bunlar… Utanmadan sı-
kılmadan hala kalkıp, yok şöyle, yok böyle 
diyor. Kadın kılığına giren, küçük çocuk-
ları kullananlar bunlar… Sivilleri kendile-
rine siper eden, vatandaşın evini, aracını, 
iş yerini yakan bunlar… Sokak girişlerine 
hendekler kazarak insanlara hayatı zehir 
edenler bunlar… Üstelik de devletin iş 
makineleriyle bunları yapıyorlar. Evet, ke-
penk kapattırarak ekmeğiyle oynadıkları 
esnafı haraca bağlıyorlar. 

Terör Örgütünün Gıdası Maddi ve 
Manevi Cehalettir

Bu şekilde her türlü ahlaksızlığı yapan ör-
gütün, okullara ve camilere karşı özel bir 
husumeti olduğunu da görüyoruz. Çünkü 
bunların gıdası maddi ve manevi cehalet-
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tir. İşte son olarak az önce de söyledim, Di-
yarbakır’daki tarihi camileri hedef aldılar. 
Diyarbakır’daki ilk Osmanlı eserlerinden 
biri olan, 1500’lü yıllarda inşa edilmiş Fa-
tih Paşa Camii, terör örgütleri mensupları 
tarafından yakıldı. Bütün belgeler, her şey 
ortada. Hadi bakalım, buna ne diyeceksin? 
Sadece bununla da kalmadılar, olay yerine 
gelen güvenlik güçlerine ve itfaiye ekiple-
rine de ateş açarak yangına müdahale edil-
mesini de engellediler. Merhum Mehmet 
Akif İstiklal Marşı’nda ne diyor:

“Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli 

Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli 

Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.”

“Mabedinin göğsüne na-mahrem eli değ-
mesin” diye varını yoğunu ortaya koyarak, 
bir Kurtuluş Savaşı verdi bizim ecdadımız. 
Aradan geçen 93 yılın ardından, bugün üs-
telik de en çok sahabe mezarlığına sahip 
şehrimiz olan Diyarbakır’da, bu hainler 
yeniden mabetlerimize el uzatmaya çalı-
şıyor. Bu eylem, milletimizin, en başta da 
Kürt kardeşlerimizin inançlarına, tarihle-
rine, medeniyetlerine, kültürlerine yöne-
lik bir saldırıdır. Bölücü terör örgütü ve 
onun arkasındaki güçler, silahla, bombay-
la, hendekle, molotofla Türkiye’yle başa 
çıkamayacaklarını bilmiyorlar mı? Elbette 
çok iyi biliyorlar. Bunların asıl amacı, böl-
ge insanını inancından, dininden, tarihin-
den, medeniyetinden koparmaktır. Verilen 
kavga, Kürt kardeşlerimi haklarına kavuş-
turma değil, Kürt kardeşlerimi köklerin-

den koparma kavgasıdır. Aynı zamanda bu 
bir kültürel soykırım teşebbüsüdür.

DEAŞ’la, Bölücü Örgüt PKK Ruh 
İkizidir

Suriye’de, Irak’ta camilere, türbelere, kü-
tüphanelere yapılan DAEŞ saldırılarıyla, 
Diyarbakır’daki saldırı arasında bir fark 
var mı? Aynı. Onlar da camileri, türbeleri, 
her yeri yakıp yıkıyor, aynı şekilde işte bu 
bölücü terör örgütü bunları yapıyor. Aslın-
da her iki cani örgüt de birbirinin ruh iki-
zidir, aynı hastalıklı yapının farklı söylem-
lerle ortaya çıkan tezahürleridir.

Burada açık konuşmak istiyorum. Geçmiş-
te tek parti CHP’si döneminde, devletin 
imkânları da kullanılarak, aynı amaç doğ-
rultusunda ciddi bir uğraş verildiğini bili-
yoruz. Bölge insanı inancına ve kültürüne 
sahip çıktığı için, bu uğraş neticesiz kaldı. 
Bugün aynı proje, bölücü terör örgütü tara-
fından uygulanmaktadır. Bölücü örgütün 
ve onun güdümündeki yapıların dilinin, 
kavramlarının, bakış açısının kesinlikle 
bu coğrafyayla, ortak geçmişimizle ve el-
bette ortak geleceğimizle bir ilişkisi yok-
tur. Bu dil husumetin dilidir, bu dil fitne-
nin dilidir. Bin yıldır bu topraklarda ortak 
medeniyetimizi ve tarihimizi yok etmeye 
çalışanların dilidir. Kürt kardeşlerimiz, bu 
dilin ve bu anlayışın, zihinlerini ve kalple-
rini zehirlemesine izin vermemelidir.

Bakınız, bir süredir bölgenin önde gelen 
toplum liderleriyle, dini liderleriyle, sivil 
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toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir 
araya geliyor, bu meseleleri görüşüyorum, 
yine görüşeceğim. Bu görüşmelerimde 
kendileri de, bu gelişmelerden duydukla-
rı derin rahatsızlığı şahsıma hep ifade et-
tiler. Bölücü örgüt ve onun güdümünde 
hareket eden sayıca az, ama organize bir 
kesim, bölge insanına adeta kan kusturu-
yor. Bu duruma seyirci kalınması müm-
kün değildir.

Devletimiz, hukuk sınırları içinde bölgede 
etkili bir mücadele yürütüyor. Şehirlerde 
gerektiğinde sokağa çıkma yasağı ilan edi-
lerek, mahalleler birer birer terör örgütü-
nün elemanlarından temizleniyor. Burada 
durmak yok, aynı kararlılıkla devam ede-
ceğiz. Terörün estiği-estirildiği yerlerdeki 
tüm Kürt kardeşlerime, vatandaşlarıma 
buradan sesleniyorum: Bu devlet, sizi ken-
di başınıza bırakmayacak, sürekli sizinle 
beraber oralarda olacak. Oralarda beraber 
yatıp, beraber kalkacak. Çünkü sizin huzu-
runuza kastedenlere karşı, güvenliğinizi 
biz korumak durumundayız. Sarp dağ ya-
maçlarındaki ve sınır ötesindeki kamplar, 
Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından yerle bir 
ediliyor.

Buradan bölge halkına çağrıda bulunuyo-
rum: Terör örgütü, sizin maddi ve manevi 
varlığınızı birlikte hedef almış durumda. 
İnancınız namusunuzdur, bizim de namu-
sumuzdur, inancınıza sahip çıkın. Evladı-
nız geleceğinizdir, evladınıza sahip çıkın. 
Özgürlük hakkınızdır, yaşama hürriyeti-
nize, seyahat hürriyetinize, ibadet hürri-
yetinize, ticaret hürriyetinize, siyaset hür-

riyetinize sahip çıkın. Terör örgütünün ve 
onun güdümündeki yapıların, iradenize 
ipotek koymasına asla izin vermeyin.

Bölücü örgütün bu ülkeyle, bu milletle, 
özellikle de sizin değerlerinizle hiçbir or-
tak yanı olmadığını artık görmüş olmalı-
sınız. Devletin, tamamen proje ürünü bu 
örgütü sokağınızdan, mahallenizden, il-
çenizden söküp atmasına yardımcı olun. 
Milli birliğimize, beraberliğimize, ortak 
değerlerimize, istiklalimize ve istikbalimi-
ze kasteden bu karanlık örgüte karşı, dev-
letinizin yanınızda olduğunu bilin, siz de 
devletinizin yanında yer alın.

Türkiye’nin, geçtiğimiz 13 yılda yaşadığı 
büyük değişimin en iyi sizler tarafından 
görüldüğüne, sizlerin anladığına inanı-
yorum. Gelin Yeni Türkiye’yi birlikte inşa 
edelim. Tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi, 
tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, ka-
der birliği içinde, 2023 Hedeflerini birlik-
te gerçekleştirelim. Burada benim muhtar 
kardeşlerime çok iş düşüyor. Sizler her 
mahallenin, her köyün her şeyisiniz. Suri-
ye’deki kardeşlerimizin yaralarını birlikte 
saralım. Irak’taki kardeşlerimize birlikte 
destek verelim. Balkanlardaki, Kafkas-
ya’daki, Orta Asya’daki, Ortadoğu’daki, 
Afrika’daki kardeşlerimizi hep birlikte ku-
caklayalım, ortak bir geleceğe hep birlikte 
yürüyelim. Gelin bir olalım, iri olalım, diri 
olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye 
olalım.

Türkiye, terör örgütü bin defa da başkal-
dırsa, bin defa o başı ezmeye muktedir bir 
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devlettir. Çünkü bu devletin arkasında, gü-
cünü bin yıllık ortak geçmişinden alan bir 
millet var, siz varsınız. Biz, Balkanlar’daki 
ata yadigârı camileri ihya etmeye çalışır-
ken, dünyanın dört bir yanında ezan sesi-
ni yükseltmeye çalışırken, Diyarbakır’da 
cami yakan, ezan susturan bir örgütün bu 
ortak geçmişte yeri yoktur, ortak geleceği-
mizde de yeri olamaz.

Ben Kürt kardeşlerime güveniyorum, ina-
nıyorum. Bölgedeki sivil toplum temsilci-
leriyle görüşmelerimi her düzeyde sürdü-
receğim. Kendileriyle bu meseleleri uzun 
uzun konuşacak ve inşallah özlemini çek-
tiğimiz Milli Birlik ve Kardeşlik Sürecini, 
milli birlik ve beraberlik iklimini güçlü bir 
şekilde tesis edeceğiz.

Bu düşüncelerle bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyemizi, milletin evini teşrif-
leriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Mahallerinizdeki, köylerinizde-
ki her bir kardeşime selamlarımı, saygıla-
rımı iletmenizi rica ediyorum.

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah 
yar ve yardımcımız olsun diyorum.
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Çok değerli muhtarlarımız, değerli kar-
deşlerim, sizleri en kalbi muhabbetlerimle 
selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliye-
sine, milletin evine hoşgeldiniz.

Ocak ayından bu yana sürdürdüğümüz 
Muhtarlar Toplantımızın 17’ncisinde bir-
likteyiz. Bugün de Amasya, Ardahan, Bin-

göl, Isparta, Karaman, Kilis, Manisa, Muş, 
Rize, Sivas, Kütahya ve Uşak’tan gelen siz 
kıymetli muhtarlarımızı misafir ediyoruz.

Demokrasi piramidimizin tabanıyla tava-
nının buluşması, kucaklaşması olarak gör-
düğüm bu toplantılarımız, inşallah ülke-
mizde yeni ve hayırlı bir geleneğin tesisine 

İpleri Terör Örgütünün Elinde 
Olan Partilerin Millet Nezdinde 

Hükmü Kalmamıştır

17. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 23 Aralık 2015 
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de vesile teşkil edecektir. Ülkemizde artık 
cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, millet-
vekili, belediye başkanı, muhtar; milleti-
mizin doğrudan oylarıyla işbaşına gelen 
her kademedeki sorumlu, çok daha yakın, 
çok daha güçlü bir istişare, işbirliği içinde 
olacaktır.

Müsteşarından genel müdürüne, valisin-
den kaymakamına, il müdüründen memu-
runa kadar tüm atanmış kamu görevlileri, 
bu seçilmiş iradeden çıkan kararları uy-
gulama konusunda çok daha hassas, çok 
daha dikkatli olmak mecburiyetindedir. 
Öte yandan şunu da unutmamalıyız: Na-
sıl kamuda atamayla gelenler ‘lâyüsel’ de-
ğillerse, hesap sorulamaz değillerse, seçil-
mişlerin de sorumlu oldukları bir makam 
vardır. Muhtar, kendisinin değil, mahalle-
sinin meselelerini, köyünün meselelerini 
takip etmekle görevli, o mühür bunun için 
kendisine teslim edilmiş kişidir. Belediye 
başkanı kendisine değil, ilçesine, iline hiz-
met etmek için o makama getirilen kişidir. 
Milletvekili, bakan, başbakan, cumhurbaş-
kanı, aynı şekilde ülkesine ve milletine hiz-
met için o makamların emanetini, sorum-
luluğunu üstlenen kimselerdir.

Önce biz seçilmiş olanlar, vazifelerimizi en 
iyi şekilde yapacağız ki, atanmışlardan da 
aynı şeyi talep etme hakkımız olsun. Kendi 
mahalle halkının desteğini arkasına alama-
yan bir muhtarı, kimse kusura bakmasın, 
memur da dikkate almaz. Kendi ilçesinin, 
ilinin desteğini arkasında gözükmeyen bir 
belediye başkanı, hiçbir genel müdürden, 
hiçbir bürokrattan talep ettiği desteği göre-
mez. Aynı şekilde milletin desteğini yitiren 
bir hükümetin de, başbakanıyla, bakanıyla 

bürokratlarını arzu ettiği şekilde çalıştıra-
bilmesi, yönetebilmesi mümkün olamaz.

7 Haziran’dan Sonra Bürokratik 
Oligarşi Seçilmişe Karşı Tavır 
Koydu

Ülkemizde mevcut yönetim sistemi, bu 
bakımdan oldukça sorunludur, sıkıntılı-
dır, tartışmalıdır. Bakın bunu, 7 Haziran-1 
Kasım arasında çok net gördük. Ne oldu o 
arada? Adeta bürokratik oligarşi, seçilmişe 
karşı tavır koydu. Niye? “Ortada güçlü bir 
hükümet yok, ne olacağı henüz belli değil, 
gitti-gidiyor” havasıyla birçok yerlerde dir-
seklerin farklı bir şekilde dönmeye başla-
dığını, bizzat ben de gördüm, buna şahit 
oldum.

Bu bürokratik oligarşi ülkelerin felaketi-
dir. Bu sadece Türkiye için geçerli değildir, 
onu söyleyeyim. Bunları yaşadık. Eğer ik-
tidarlar güçlü olmazsa, bürokratik oligarşi 
iktidar olma gayreti içerisine girer ve ülke-
de her şey adeta durur. Ondan sonra siz, 
o ülkede sıçramayı bekleyemezsiniz, ge-
lişmeyi bekleyemezsiniz. Bütün bakanlık-
larda işler durur. O ona pas atar, futbolda 
olduğu gibi orta sahada top çevirirler. Gol 
atmaya gelince, gol yok. İşte muhtarlar bu 
yapıyı kırmalıdır. 

Biz, işte bu fotoğraftaki çarpıklıkları dü-
zeltebilmek, milletimize daha iyi hizmet 
verecek bir sistemi kurmak için sürekli ne 
diyoruz? Yeni Anayasa diyoruz, Başkanlık 
Sistemi diyoruz. Milletimiz, Başkanlık Sis-
temini daha çok tartışsın, buna inansın. 
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Dünyanın en gelişmiş ülkeleri mademki 
Bugün Başkanlık sistemiyle yönetiliyor, 
demek ki burada bir özellik var. Öyleyse 
biz, bundan niye korkuyoruz, niye çeki-
niyoruz, niye kaçıyoruz? Dert başka. Bu 
konuda karar mercii, önce Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, ardından milletimiz olacaktır.

Ama artık milletimizin de açık ve güçlü bir 
talebi haline gelmiş olan bu konuya Mec-
lis’imizin, Meclis’te temsil edilen siyasi 
partilerimizin daha fazla duyarsız kalama-
yacağı kanaatindeyim. Siz muhtarlarımız-
dan da bu meseleyi, hem milletimiz, hem 
de tüm partilerden siyasetçiler nezdinde 
gündeme getirmenizi, düşüncelerinizi 
kendileriyle paylaşmanızı bekliyorum. 
Türkiye’de demokrasi ne kadar güçlü olur-
sa, muhtarlarımız da o derece güçlü olur, 
bunu da bilmenizi istiyorum.

Kardeşlerim,

Siz sıradan bir güç değilsiniz, bakın şu 
anda ülkemizde 50 bini aşkın muhtarımız 
var. Tüm muhtarlarımızın tamamı veya 
çok büyük bir çoğunluğu, bu meseleye sa-
hip çıkarsa, bu dönemde Yeni Anayasa ko-
nusunda somut bir ilerleme kaydedilebile-
ceğine ben inanıyorum. Ama akşam başka, 
sabah başka konuşmamak şartıyla.

Düşen Uçağın Kara Kutusu 
Rusları Utandırdı

Kardeşlerim,

Biliyorsunuz, geçen haftadan beri Rusya, 
sınırımızı ihlal ettiği için düşürülen uçağı-

nın kara kutusu üzerinden bir propaganda 
yürütüyor. Kara kutudaki bilgilerin, kendi 
iddialarını ispat edeceğini öne süren Rus 
yetkililer, bu işi bir şova dönüştürmüşler-
di. Sonra kara kutu açıldı ve tahribattan 
dolayı içindeki bilgilerin okunamadığı 
ifade edildi. Tabii bizim kendi elimizdeki 
bilgiler açık ve sağlam olduğu için, konuy-
la ilgili en küçük bir tereddüdümüz yoktu. 
Türkiye’nin haklılığı tüm dünya tarafın-
dan kabul edilmişken, bu tür zorlama pro-
paganda şovları, bunlardan medet uman-
ları daha da mahcup etmenin ötesinde 
anlam taşımıyor.

Rusya, belki düşen uçağının kara kutu-
sunun içindekileri deşifre edemedi, ama 
bu olay ülkemizde pek çok şeyi deşifre 
etti. 100 yıl önce, Balkan Harbi sırasında, 
“Edirne’ye Enver gireceğine Bulgar girsin” 
diyen zihniyetin bugünkü temsilcileri, ne 
diyor biliyor musunuz? “Erdoğan haklı 
çıkacağına Putin haklı çıksın” mantığıyla 
ortaya döküldüler. Biz, eskiden Sovyetler 
Birliği yanlısı olanların, sırf ideolojik tu-
tumları sebebiyle böyle davrandıklarını sa-
nıyorduk. Bugün, eski tüfek sosyalistlerin, 
güya birtakım liberallerin, birtakım isim-
lerin Rusya safında yer aldığını görünce, 
asıl gerçeğin farkına vardık. Meğer bunlar 
‘şucu’ veya ‘bucu’ değil, sadece ve sadece 
bu ülkenin, bu milletin düşmanıymışlar. 
Diğer tüm sıfatları, bu düşmanlığı sürdü-
rebilmek için birer kılıf olarak, birer araç 
olarak kullanıyorlarmış.

Bunlardan biri de, şu anda ana muhalefet 
partisinin milletvekili sıfatını taşıyor. Ken-
di ülkesinin karşısında İran varsa İran’ın, 
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Rusya varsa Rusya’nın, başka hangi ülke 
varsa onun yanında yer almanın dışında 
hiçbir vasfı olmayan bu isme, ana muhale-
fetin genel başkanı da sıkı sıkıya sahip çıkı-
yor. Ne diyor? “Milletvekilimi yedirmem” 
diyor. Yedirmem dediği milletvekili kim? 
Dün,  “Eğer İran-Türkiye karşı karşıya ge-
lirse, Türkiye’ye karşı, İran’ın safında yer 
alırım” diyen bir hain.

Kardeşlerim,

Aynı kişi, gezi olaylarında en başta yer alı-
yordu. Milletimizin paralel ihanet çetesine 
karşı verdiği mücadelede de, yine karşı-
mızda bu ismin olduğunu görmüştük. Bu-
gün de kendi ülkesinin, teröristlere sarin 
gazı sattığı iftirasını, bulduğu her mecrada 
dile getirerek, ihanetini katmerleyen bir 
karanlık adam. Gırtlağına kadar böyle bir 
ihanet çukuruna gömülmüş bu karanlık 
adamı milletvekili yapan, şimdi de arka-
sında duran bir genel başkan, bana göre 
aynı yolun yolcusudur. Elbette yoldaşını 
yedirmeyecek, ama bu millet onlara kus-
tukları tüm kinleri, yaptıkları tüm iftirala-
rı birer birer yedirecek, bundan kimsenin 
şüphesi olmasın.

2002 yılından beri siyasette boy gösteren, 
ama bugüne kadar girdiği hiçbir seçimi 
kazanamayan bu zat, ağzına ve şahsına 
hiç yakışmayan bir namus-şeref edebiya-
tı tutturmuş gidiyor. Tabii her seçimden 
önce,  “Başarısız olursam burada otur-
mam” deyip de, her seferinde sözünü tut-
mayan, böylesine bir pişkinlik içinde olan 
birisine ne desek fayda yok, onun farkın-

dayım. Hiç şüphesiz milletimiz, kendisine 
haddini seçim sandıklarında bildirmeye 
devam edecektir.

Bu zat, esnaflardan da sorunlarını kendi-
sine mektup yazarak bildirmesini talep 
etmiş. Bu çağrıyı son derece olumlu, son 
derece yerinde buluyorum. Ben de tüm 
milletimden, bu zata mektup yazmaları-
nı istiyorum. Milletimin bu mektuplarda; 
bu zatın, başında bulunduğu partinin her 
iktidar olduğunda ülkemizi nasıl felaketle-
re sürüklediğini, milletimizi nasıl sefalete 
mahkûm ettiğini anlatmaya çağırmasını 
istiyorum. Hatta babanızdan, dedeleriniz-
den kalma nüfus kâğıtları varsa, onlardaki 
o karneyle ekmek alınan dönemlerin foto-
kopilerini gönderirseniz çok isabetli olur.

Ana Muhalefet Lideri, Kendi 
Kültür ve Meşrebinden Neden 
Utanıyor

Daha yakına geleceğim, 1992-1999 yılla-
rı arasında Sosyal Sigortalar Kurumu’nu 
nasıl batırdığının, nasıl bir çıkmaza sok-
tuğunun hesabını sorulmasını istiyorum. 
Bu zatın kendi kabiliyetiyle, kendi biriki-
miyle, kendi mücadelesiyle değil, nasıl bir 
kaset kumpasıyla CHP’nin başına getirildi-
ğinin yüzüne vurulmasını istiyorum. Bu 
zatın, niçin kendi doğduğu topraklardan, 
kendi kültüründen, kendi meşrebinden 
utandığının, niçin bunları ağzına dahi ala-
madığının sorulmasını istiyorum.

Bu zatın, partisine terör örgütü mensup-
larını nasıl milletvekili adayı yaptığının 
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izahını vermesinin talep edilmesini isti-
yorum. Bu zatın, Suriye’de 400 bin kişinin 
katili zalim Esad’la nasıl kol-kola girebildi-
ğinin hesabını vermeye davet edilmesini 
istiyorum. Bu zatın, düne kadar demediği-
ni bırakmadığı paralel devlet yapılanması 
adındaki ihanet şebekesinin kuklası haline 
gelmeyi nasıl içine sindirebildiğinin sorul-
masını istiyorum.

Bu zatın, devletin güvenlik güçlerinin 
fedakârlıkla ve kahramanca mücadele etti-
ği bölücü terör örgütü mensuplarıyla kur-
duğu ‘arkadaşlığın’ mahiyetini açıklamaya 
çağrılmasını istiyorum. Bu zatın, ağzını 
her açtığında “Hesap uzmanıyım” demesi-
ne rağmen, bırakın ülkenin hesabını, ken-
di partisinin hesabının içinden dahi nasıl 
çıkamadığının izahının yapılmasının talep 
edilmesini istiyorum.

Bu zatın, milletvekilleri ve arkadaşlarıyla 
birlikte, Türkiye’ye husumet besleyen her-
kesin yanında yer alarak yaptığı siyasetin 
“namus ve şeref ” kavramları çerçevesinde 
değerlendirilmesini bekliyorum. Hiç ümi-
dim yok, ama, ola ki bu mektuplar o zata 
kendi gerçek durumunu anlama, algılama, 
sorgulama fırsatı verebilir.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye böyle bir siyaset tarzını, böyle bir 
siyasetçi profilini asla hak etmiyor. Türki-
ye buna layık değil. Çünkü demokrasi güç-
lü muhalefetle güç kazanır, ama bu tür mu-
halefetle zafiyet olur. Ben bu görüntüden, 

bu üsluptan, bu tefessühten onlar adına 
utanıyorum.

Bu söylediklerimin Cumhurbaşkanlığı 
konumumla, Cumhurbaşkanının tarafsız-
lığıyla bir ilgisi yoktur. Bu zatın, eskiden 
beri şahsıma yönelik terbiyesizliklerini 
de, kendi karakterine verdiğim için çok 
önemli görmüyorum. Dünkü Grup Top-
lantısında yaptığı konuşma yenilir, yutu-
lur bir konuşma değildir, zira siz ülkenizin 
Cumhurbaşkanına bu şeklide hakaret ede-
mezsiniz. Geçtiğimiz hafta 742. Vuslat Yıl 
Dönümünde rahmetle andığımız Mevlana 
Hazretleri, “Testinin içinde ne varsa dışına 
da o sızar” diyor. İşte bunların ağızların-
dan dökülenler de, kalplerinde, ruhların-
da, bedenlerinde olandır. Buna rağmen, 
ülkemin ve milletimin duçar olduğu bu 
manzara karşısındaki üzüntümü ifade et-
mekten geri duramam.

Suriye merkezli küresel bir mücadelenin 
tam merkezinde, ülkemize ve umudunu 
bize bağlayanlara yol açma çabası içindey-
ken, bu sürece katkı vermek şöyle dursun, 
çelme takanlara elbette söyleyecek sözü-
müz vardır. Egemenlik haklarımızı ilgilen-
diren bir mesele yüzünden Rusya gibi bir 
ülkeyle karşı karşıya geldiğimizde, yanı-
mızda yer almalarından vazgeçtik, susup 
yerlerinde oturmak yerine karşımızdaki-
lere sufle verenlere elbette hak ettikleri 
cevabı vereceğiz. Türkiye, Cumhuriyet ta-
rihinin belki de en kritik sınamalarından 
birinden geçerken, kendi içlerinde bulun-
dukları geminin dibini delmeye çalışanla-
ra elbette tavır koyacağız.
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Milletin Değil, Teröristlerin 
Yanında Yer Alanlara Hadlerini 
Bildireceğiz

Ülkemizin belli yerlerinde süren, birliği-
mize, beraberliğimize, kardeşliğimize, is-
tiklalimize ve istikbalimize yönelik saldı-
rılar konusunda, devletinin ve milletinin 
değil, teröristlerin yanında yer alanlara, 
onların diliyle konuşanlara elbette hadleri-
ni bildireceğiz. İstikrar ve güven ortamını 
tehlikeye atmaya dönük her çabanın karşı-
sında, ülkemizin ve milletimizin hakkını, 
hukukunu, çıkarlarını elbette savunacağız; 
asıl bunları yapmazsak namus ve şeref sor-
gulamasını hak etmiş oluruz.

Bizim abdestimizden şüphemiz olmadığı-
mız için, namazımızdan da hiçbir tered-
düdümüz, şüphemiz yoktur. Bunun için 
biz, her fırsatta milletimize gidip hesabı-
mızı veriyor, meramımızı anlatıyor, des-
teğimizi tazeliyoruz. Siyaset yapmakla, 
istismar yapmak arasındaki en büyük fark 
işte budur. Birisinde 78 milyon vatanda-
şımızın her birinin gönlünü kazanmaya 
çalışır, tamamına hizmet ederseniz; diğe-
rinde varlığınızı borçlu olduğunuz bir lo-
binin, bir avuç militanın oyuncağı haline 
dönüşürsünüz. Şu anda Güneydoğu’da, 
Doğu’da olanlar bu değil mi? Şu anda işte 
İstanbul’da olan olay bunlar değil mi? Bun-
lar Kandil’den gelen emirlerin, bunun dı-
şına taşan mercilerden gelen talimatların 
gereğidir. Bunların tüm hayatları, iplerini 
ellerinde tutanlara hizmet etmekle geçti, 
hala böyle devam ediyor. Biz ise, 40 yıldır 

siyaset yapıyoruz, milletimize hizmet et-
menin çabası içindeyiz.

Üstat Necip Fazıl, meşhur Sakarya Türkü-
sü şiirinde şu mısralar, bizim ufkumuzu 
aydınlatan bir ışık olmuştur:

“İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.

Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,

Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan;

Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan.”

Evet, biz, gerektiğinde anneden, vatandan, 
arkadaştan ayrı kalma pahasına bu müca-
deleyi vererek bugünlere geldik. Hamdol-
sun, Rabbim bizleri, İstanbul’a Büyükşehir 
Belediye Başkanı, Başbakan olarak, şimdi 
de Cumhurbaşkanı olarak, bu hizmet mü-
cadelesini taçlandırma şerefine nail etti. 
Tüm ömrüm boyunca, bir yandan milleti-
me eser kazandırırken, bir yandan da bu 
zihniyetle mücadele ettim. Cumhurbaşka-
nı olarak da bu mücadelemi, sonuna kadar 
sürdürmekte, bunların gerçek yüzlerini 
deşifre etmekte kararlıyım, kararlıyız.

Bölge İnsanı, Tüm Tehditlere 
Rağmen Terör Örgütünün 
Oyununa Alet Olmuyor

Değerli kardeşlerim,

Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Bölge-
si’ndeki bazı ilçelerinde, mahallelerinde, 
köylerinde bu yaşanan güvenlik sorunla-
rını yakından takip ediyorum. Evet, bu-
ralarda yaşanan hadiseler, sadece birer 
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güvenlik sorunundan ibaret değildir. Ca-
milerimizi nasıl yaktıklarını, okullarımızı 
nasıl yaktıklarını, hatta hatta daha ileri gi-
derek bunlar hastanelerimizi nasıl yaktık-
larını görüyorsunuz. Ambulansları nasıl 
ateşe tuttuklarını görüyorsunuz, ambu-
lans şoförlerimizi nasıl şehit ettiklerini gö-
rüyorsunuz. Bu olaylarda en büyük zararı, 
bölgede ikamet eden vatandaşlarımız gör-
mektedir, esnafımız görmektedir. Bölge in-
sanı, tüm tehditlere, tüm provokasyonlara 
rağmen terör örgütünün oyunlarına alet 
olmayı ret etmiştir. Bu onurlu duruşundan 
dolayı, bölgede yaşayan tüm vatandaşları-
mı tebrik ediyorum.

Biz devlet olarak, hükümet olarak, vatan-
daşlarımızın görmüş oldukları bu zararla-
rı tabii ki gidereceğiz. Ancak, şehit olanları 
geri getirmek mümkün değil. Sivil vatan-
daşlarımız burada şehit oluyor, burada 
askerimiz, polisimiz, gönüllü köy korucu-
larımız şehit oluyor, bunları geri getirmek 
mümkün değil. Ama şunu unutmayalım 
ki, bu vatan kolay kolay 780 bin kilometre-
kareyle bize kalmadı. 

Güvenlik güçlerimiz sivillere, masumla-
ra, vatandaşlarımıza zarar vermemek için 
gerçekten çok titiz, çok hassas bir çalış-
mayla terör örgütünü, mensuplarını birer 
birer etkisiz hale getiriyorlar. Amacına 
ulaşamayan terör örgütü, işte az önce ifade 
ettiğim okuldan hastaneye, yurttan cami-
ye kadar halkımıza hizmet veren her yere 
saldırarak, tüm insani ve ahlaki değerler-
den yoksun olduğunu bir kez daha ortaya 
koymuştur. Bugüne kadar demokrasi, hak, 
özgürlük, adalet, güvenlik gibi istismar et-

tikleri tüm değerleri, tüm kavramları ayak-
lar altına alan örgütün gerçek yüzünü va-
tandaşlarımız açıkça görmüştür.

Burada sizlerin huzurunda bir kez daha 
ifade ediyorum, bölücü terör örgütüyle 
mücadele sonuna kadar tavizsiz sürdürü-
lecektir. Artık, ne bu örgütün, ne de ipini 
onun eline teslim eden siyasi partilerin 
ve sivil toplum görünümlü kuruluşların, 
milletimiz ve devletimiz nezdinde hükmü 
kalmamıştır. Terör örgütü mensuplarının 
ilçe ve mahalle merkezlerinden temizlen-
mesinin ardından, bölge insanıyla birlik-
te el ele vererek yaraları saracak, yeni bir 
dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Mu-
hatabımız, milletimizin, bölge inanının 
bizatihi kendisidir. Temmuz ayından bu 
yana yaşanan tecrübenin, bölge insanına 
iradesine sahip çıkmanın önemini gös-
terdiğine inanıyorum.

Ülkeye ve bölgeye hizmet etme gayesi taşı-
yanlarla, ülkeyi ve bölgeyi yakıp yıkmaya 
çalışanlar arasındaki fark, ak ile kara gibi 
çok kesin çizgilerle ortaya çıkmıştır. Yakı-
lan her bina, kazılan her sokak başı, zarar 
gören her iş yeri, eğitimi aksayan her evla-
dımız, ekmeğinden olan her insanımız bu 
farkın en yakın şahididir.

Bu Vatan Topraklarında Kimse 
Operasyon Yapamaz

Aldığımız her şehit haberi, hayatını kaybe-
den her masum insanımız, ailesiyle birlik-
te bizim de yüreğimizi yakıyor; ama ülke-
mizin ve milletimizin bekası için bu bedeli 
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ödemek mecburiyetindeyiz. Şairin ifade 
ettiği gibi; 

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır 

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” 

Bir toprağın vatan olabilmesi için, uğrunda 
ölebilecek insanların olması şarttır, varsa o 
zaman işte o vatan olur. Bizim de 780 bin 
kilometrekare bu vatan toprağımız, işte o 
şehitlerimiz sayesinde buraya gelmiştir. 
Diyor ya Akif,  

“Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda” 

Mesele bu.

Bu toprakları vatanımız olarak kabul etti-
ğimiz günden beri, kesintisiz bir mücade-
le, kesintisiz bir fedakârlık içindeyiz. İşte 
bunun için bu kardeşiniz, ülkemin dört 
bir yanında hep ne dedi? Tek millet; 78 
milyonla tek millet. Ne dedik? Tek bayrak; 
rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığı-
mızın ifadesi, yıldız şehidimizin sembo-
lü… Tek vatan; 780 bin kilometrekareye 
tek vatan. Bu vatan topraklarında kimse 
operasyon yapamaz, “Şurası şunların, bu-
rası bunların”, yok böyle bir şey, olamaz. 
780 bin kilometrekareyle Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşlarınındır. 

Tek devlet; öyle yok paralel devletmiş, yok 
bilmem şu devletmiş, bu devletmiş, böyle 
bir şey yok. Sadece Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti var. Bu devleti bölmeye de kimse-
nin gücü yetmeyecektir.

Allah ülkemize, milletimize, devletimize 
zeval vermesin. Rabbim birliğimizi, bera-
berliğimizi inşallah daim kılsın. Onun için 
ne diyoruz? Bir olacağız, iri olacağız, diri 
olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Tür-
kiye olacağız; hedefimiz bu olacak.

Allah yar, yardımcımız olsun. Ben, bu dü-
şüncelerle, bir kez daha Cumhurbaşkanlığı 
Külliyemizi, milletin evini teşrifleriniz için 
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Mahallerinizdeki, köylerinizde her bir kar-
deşime, selamlarımızı, saygılarımızı, mu-
habbetlerimizi götürmenizi rica ediyorum.
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Çok değerli muhtarlarımız, değerli kardeş-
lerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin 
evine hoşgeldiniz.

Bir yıldır sürdüğümüzü muhtarlar toplan-
tımızın 18’incisinde sizlerle bir aradayız. 

Bugün de Antalya, Çanakkale, Çankırı, 
Denizli, İstanbul, Kayseri, Şanlıurfa, Tokat 
ve Trabzon’dan gelen siz kıymetli muh-
tarlarımızı misafir ediyoruz. Yeni yılın bu 
ilk muhtarlar toplantısında 2016 yılının 
ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için 
hayırlar getirmesini Allah’tan temenni edi-
yorum.

Terörün Yanında Saf Tutan 
Milletvekilleri Hukuk Önünde 

Hesap Vermelidir

18. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 6 Ocak 2016 
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Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan’a res-
mi bir ziyaret gerçekleştirdik. Gerçekten 
çok verimli, çok önemli görüşmeler yap-
tığımız bu program vesilesiyle, Mekke ve 
Medine’yi de ziyaret etme, bir umre yap-
ma imkânımız oldu. Yılın son günlerini 
Mekke ve Medine’de geçirerek ülkemiz, 
milletimiz, ümmetimiz ve tüm insanlık 
için dua ettik.

Dualarımızda barış, huzur, güvenlik, esen-
lik temennilerimizi ifade ettiğimiz bu ziya-
retin son gününde, Medine’de bir gazeteci 
arkadaşımızı, kardeşimizi, Hasan Karaka-
ya dostumuzu kalp krizi neticesi kaybet-
menin üzüntüsüyle kutsal topraklardan 
ayrıldık. Esasen, o mübarek topraklarda 
son nefesi vermek, her kula nasip olma-
yacak bir ayrıcalıktır, bir güzelliktir diye 
düşünüyorum.

Hasan Karakaya kardeşimiz, son namazı-
nı Ravza-i Mutahhara’da, adeta bir veda 
namazı olarak kıldı ve o şekilde oradan 
veda ile ayrıldı. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra 
da son nefesini vererek, ayrı bir imtiyazla 
aramızdan ayrılmıştır, böyle inanıyorum. 
Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet, 
yakınlarına, Akit ailesine ve basın dünya-
sına başsağlığı diliyorum.

Değerli kardeşlerim, 

2015 yılı, hem ülkemiz, hem bölgemiz, 
hem de dünya için gerçekten zorlu bir yıl 
oldu. Geçtiğimiz yıl, yaşadığımız 2 seçime 
rağmen, Türkiye siyasi ve ekonomik istik-
rarını muhafaza etmeyi başardı. Buna rağ-
men seçim dönemlerinin belirsizliğini ve 

bölgedeki gelişmeleri fırsat bilen bölücü 
örgüt, bazı ilçelerimizde ve bazı mahalle-
lerde terör eylemlerine başladı. Güvenlik 
kuvvetlerimiz, yerleşim yerlerinde süren 
bu terör eylemlerine, bölgede yaşayan si-
vil halka zarar vermemek için azami bir 
dikkat ve hassasiyetle müdahale ediyor. 
Bu da, aslında çok kısa sürede sonuçlana-
bilecek operasyonların, nispeten uzun bir 
zaman dilimine yayılmasına sebep oluyor. 
Biz, tek bir masum vatandaşımızın haya-
tını tehlikeye atmaktansa, operasyonların 
uzamasını tercih ettik, tercih ediyoruz.

2015’te 3 Binin Üzerinde Terörist 
Etkisiz Hale Getirildi

Geçtiğimiz yıl, yurt içinde ve yurt dışın-
da gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 
100’ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi. 
Aynı dönemde asker, polis, geçici köy ko-
rucusu ve sivil vatandaşlardan da 300 ci-
varında kaybımız var. Şehitlerimize bir kez 
daha Allah’tan rahmet diliyorum, ailele-
rine ve milletimize başsağlığı diliyorum. 
Gazilerimize, yaralılarımıza Allah’tan acil 
şifalar temenni ediyorum.

Biz, bin yıldır bu topraklarda yaşamanın 
bedelini, kesintisiz şekilde ödemiş bir mil-
letiz. Bugün oynanan oyunların gerisinde 
bu coğrafyadaki bin yıllık hesaplaşmanın 
yattığını çok iyi biliyoruz. Fakat ne yapsa-
lar boş… Özellikle son 200 yıldır yaşadı-
ğımız tüm acılara, maruz kaldığımız tüm 
haksızlıklara, kayıplara rağmen işte hala 
dimdik ayaktayız, evvelallah ayakta dur-
maya devam edeceğiz. Üstelik sadece ayak-
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ta kalmakla yetinmiyor, her alanda bü-
yüyor, gelişiyor, ileriye gidiyoruz. Dünkü 
Türkiye’yi sarsmak, önüne engeller çıkar-
tarak yavaşlatmak, hatta yolunu değiştir-
mek kolaydı. Bugünkü Türkiye bu tür ope-
rasyonlar, bu tür ameliyatlar konusunda 
çok daha dirençlidir, çok daha sağlamdır. 
Ne bölgemizde oynanan oyunlar, ne de içi-
mizde sürekli ateşi canlandırılan fitneler, 
milletimizi yolundan alıkoymayacaktır, 
alıkoyamayacaktır.

Tüm Bu Badireleri Atlatacağız

Geçtiğimiz 13 yılda yaşadığımız badirele-
rin hepsini nasıl geride bıraktıysak, bugün 
önümüzde duran sorunları da o şekilde 
aşacağız. Şu ülke bize karşıymış, şu güç bi-
zim aleyhimizdeymiş, bunların hiçbiri de 
önemli değil. Birisi kalkar Moskova’ya gi-
der, nasihat alır döner. Ona çok yardım ya-
pacaklarmış, ona güç veren terör örgütüne 
silah yardımı yapacaklarmış. Ne yaparlar-
sa yapsınlar; ne diyor ilahi emirde? “Allah 
bize yeter, o güzel bir vekildir.”

Eğer biz bu inanca, bu imana sahip olma-
saydık, Malazgirt’te 20-30 bin kişilik bir 
kuvvetle, o dönemin en büyük askeri gücü 
olan 200 bin kişilik Bizans ordusunun kar-
şına dahi çıkamazdık. Eğer biz bu inanca 
sahip olmasaydık, 600 yıl boyunca 3 kıta-
da hüküm süren tarihin en kudretli devle-
tini kurup, yaşatamazdık. Aynı şeklide bu 
iman olmasaydı, Çanakkale’de dönemin 
en güçlü silahlarla teçhiz edilmiş orduları-
nı mağlup edemezdik. Kurtuluş Savaşımız 
da aynı inancın ürünüdür. Terörle müca-
delede, vatan savunmasında görev yapan 

güvenlik kuvvetlerimizin de, Malazgirt’te-
ki, İstanbul’un fethindeki, Çanakkale’deki, 
Dumlupınar’daki ruhla, inançla mücadele 
ettiklerini biliyorum. Bu ruh, bu iman biz-
de oldukça, Allah’ın izniyle ne vatan top-
rağının bir karışını kimseye veririz, ne de 
hedeflerimizden vazgeçeriz.

Üstadın ifade ettiği gibi, 

“Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes 

Ey kahpe rüzgâr artık ne yandan esersen es” 

Türkiye, 2023 hedefleriyle, bu doğrultu-
da attığı adımlarla, surda işte o mukaddes 
gediği aşmıştır. Esasen, bugün bölgemizde 
ve ülkemizde yaşadıklarımızın bir bölü-
münün gerisinde, bu gelişmeden duyulan 
endişenin yattığını da çok iyi biliyoruz. Ve 
onlara diyoruz ki: Ne yaparsanız yapın, 
bizi yolumuzdan döndüremeyeceksiniz. 
Türkiye, üst aklınızın size verdiği akıldan, 
çok daha güçlü bir ferasete sahiptir, bunu 
bir defa bilin. Türkiye, 2023 hedeflerine de 
ulaşacak, 2053 ve 2071 vizyonlarını da ha-
yata geçirecektir. Çünkü biz, inandığımız 
için üstün olduğumuzu biliyoruz. Mer-
hum Akif ’in İstiklal Marşı’mızda veciz bir 
şekilde ifade ettiği gibi; 

“Doğacaktır sana vaat ettiği günler Hakk’ın 

Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.”

Değerli kardeşlerim,

Ülke ve millet olarak yaşadığımız tüm sı-
kıntılara rağmen, geleceğe ümitle bakmak 
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için çok fazla sebebimiz olduğuna inanı-
yorum. Bunun için yapmamız gereken 
çok önemli işler vardır. Bölücü terör ör-
gütünün tümüyle etkisiz hale getirilmesi, 
sadece güvenlik açısından değil, siyasi ve 
sosyal değişimin sağlıklı yürümesi bakı-
mından da şarttır.

Siyasi partilerimizin önemli bölümü, bu 
konuda iyi bir imtihan vermiyor. Sadece 
hükümete, başbakana, cumhurbaşkanına 
karşı pozisyon almak adına terör örgütüy-
le aynı safta buluşmakta sakınca görme-
yen bir siyaset anlayışıyla karşı karşıyayız.

Hendekçi Teröristleri “Arkadaşı’ 
Olarak Gören Bir Ana 
Muhalefetimiz Var 

Maalesef hendek kazan teröristleri ‘arka-
daşı’ olarak gören, terör örgütünün eylem-
lerine billboard ilanlarıyla destek veren 
bir ana muhalefetimiz var. Meclis kürsü-
sünde, dizi repliklerinden güvenlik güçle-
rimizi de töhmet altında bırakacak muğlak 
alıntılar yapan mektuplar okunarak terör 
karşısında dik duruş sergilenemez.

Terörün, terör örgütünün ya yanında olur-
sunuz, ya da karşısında olursunuz, bu işin 
ortası asla olamaz. Ana muhalefet partisi-
ne oy veren yüzde 25’lik kitlenin, bu par-
tinin terör örgütüyle aynı çizgiye gelme-
sinden rahatsız olduğundan ben eminim. 
Hatta, bölgeden çok ciddi oy alan diğer 
partiye destek verenlerin de, yaşananları, 
hendekleri, oralara döşenen bombaları, 
yakılan okulları, camileri, iş yerlerini, du-
varları delinen evleri, mahremiyetleri ihlal 

edilen insanların durumlarını tasvip etme-
diklerine ben inanıyorum. Yaşanan hadise-
lerin bölge insanının hakkıyla, hukukuyla, 
talepleriyle, beklentileriyle, geleceğiyle bir 
ilgisinin olmadığı artık açık ve net bir şe-
kilde görülmüştür.

Kardeşlerim,

O evleri yakılan-yıkılan, tarumar edilen o 
insanlar Kürt değil mi? Bu kar kışta, o in-
sanların, evini barkını terk ederek, başka 
illere veya akrabalarına gitmesi zulüm de-
ğil mi? Bu zulmü yapan bu bölücü terör ör-
gütü ve onun temsilcisi konumunda olan 
siyasiler bunun hesabını ne bu dünyada, 
ne de ebedi âlemde veremezler, veremeye-
cekler. Bu oyun, bin yıllık hesaplaşmanın 
yeni bir tezahüründen başka bir şey değil-
dir. Terör örgütü de, sırtını ona dayayan 
parti de, bölgede hesabı ve çıkarı olan güç-
lerin oyuncağı haline dönüşmüş birer kuk-
ladan ibarettir.

Burada bir kez daha ifade ediyorum: 
Türkiye’de Kürt sorunu değil, terör soru-
nu vardır. Türkiye’de tüm etnik unsurla-
rın hepsinin kendine has sorunları vardır. 
Biz, bu sorunları gidermeye çalışmışız-
dır. Türkiye’de yatıp kalkıp, “Kürt sorunu 
da Kürt sorunu” diyenler bunu kimseye 
yutturamazlar. 2005’de Diyarbakır dedik 
ki, “Artık Türkiye’de böyle bir sorun yok. 
Türkiye’de terör sorunu vardır.”

Allah’ın izniyle devlet ve millet olarak bu 
sorunun üstesinden gelecek güce, imkâna, 
kararlılığa sahibiz. Siyasi partilerimizden 
bu konuda çok daha fazla hassasiyet bek-



Yeni Türkiye Vizyonu | Milletin Evi

375

liyoruz. Demokrasiyle terörün yan yana 
olamayacağını kabul eden her siyasetçi, 
her parti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi 
kayıtsız şartsız desteklemek mecburiyetin-
dedir. Bu şekilde davranmayan her parti, 
her siyasetçi, kendi varlık amacını inkâr 
etmiş, taşıdığı sıfata ihanet etmiş olur.

Varlıklarını Hendeklere 
Endeksleyenlerin Durumları 
İbretliktir

Bizim gözümüzde hendeği kazanla, hende-
ği savunanın, bombayı koyanla, bombayı 
savunanın, silahın kabzasını tutanla, onu 
savunanın hiçbir farkı yoktur. Türkiyeli-
leşmek iddiasıyla yola çıkıp, varlıklarını 
hendeklere endeksleyenlerin, Kandil’in şa-
mar oğlanına dönenlerin durumunu, hep 
birlikte ibretle takip ediyoruz. Kürt kardeş-
lerimin adını istismar ederek, bu ülkeye ve 
bu millete husumet besleyen kim varsa 
onun eteğinin altına girmenin adı siyaset 
değil, ihanettir. En başta da Kürt kardeş-
lerime ihanettir. Çünkü onlar, bu ülkenin 
ve bu milletin ayrılmaz birer parçasıdır. 
Türkiye’nin gördüğü her zarar, Kürt kar-
deşlerimin de zararıdır. Türkiye’nin ileri-
ye doğru attığı her adımın kazanımı, Kürt 
kardeşlerimin de kazanımıdır.

Bu gerçeğe rağmen, Türkiye’nin tüm 
kazanımlarına, tüm değerlerine, tüm 
imkânlarına saldırmanın adı “Beşinci kol 
faaliyetidir.” Siyasetin imkânlarını siyaseti 
imha etmek için, daha önemlisi kendi ül-

kesine saldırmak için kullananlara karşı 
çok daha kararlı bir duruş sergilemenin 
zamanı gelmiştir. Dünyanın hiçbir yerin-
de kendi ülkesine ve toplumuna karşı bu 
derece aleni cephe alıp da, varlığına ve fa-
aliyetlerine izin verilen bir siyaset anlayışı 
yoktur. Siz gidip Amerika’da, İngiltere’de, 
Almanya’da, Fransa’da, Rusya’da veya 
başka herhangi bir ülkede, o ülkenin bü-
tünlüğüne yönelik adımlar atmaya kalkın 
bakalım da, görün başınıza neler gelir. 
Dünyanın hiçbir ülkesinde, terör örgütle-
rini ve eylemlerini savunmanın adı siyaset 
değildir. 

Türkiye bu bakımdan, gerçekten çok olgun, 
hatta gereğinden de fazla müsamahakâr 
bir ülkedir. Ama artık evet bıçak kemiğe 
fazlasıyla dayandı. Şu anda yargılanıyor-
lar, tabii bu yargılananların sayısı artacak.  
İşte görüyorsunuz, dağ taş demeden Silah-
lı Kuvvetlerimiz, polisimiz, geçici köy ko-
ruyucularımız, hepsi şu anda bir mücade-
leyi kararlılıkla sürdürüyorlar.

Prensip olarak ben siyasi partilerin kapa-
tılmasına karşıyım, gereksiz görüyorum, 
hiç düşünmeye bile gerek yok. Ancak her-
hangi bir siyasetçinin yaptığı suçun, hata-
nın bedelini kurumsal olarak partisi değil, 
şahıs olarak kendisi ödemelidir. Bu genel 
başkan da olabilir, milletvekili de olabilir, 
belediye başkanı da olabilir, meclis üyesi 
de olabilir. Kim olursa olsun bunun be-
delini ödemelidir. Tercihini siyasetten, 
siyasetin imkânlarından yana değil, terör-
den, terör örgütünün eylemlerinden yana 
koyanlar, bunun hesabını hukuk önünde 
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vermelidirler. Milletvekili sıfatı, belediye 
başkanı unvanı, parti yöneticisi pozisyonu 
hiç kimseyi, şayet terör örgütünün yanın-
da saf tutmuşsa, hukuk önünde hesap ver-
mekten kurtaramaz, kurtarmamalıdır.

Kardeşlerim,

Terör örgütünün diğer mensupları için 
hukuk neyi emrediyorsa, bu kişiler için de 
aynı yöntemler işletilmelidir. Milletvekil-
li dokunulmazlığı, terör örgütüne perde 
olmak için değil, Meclis’te millete daha 
iyi hizmet vermek için getirilmiş bir im-
tiyazdır. Bu imtiyazın istismarına artık 
Parlamentomuz izin vermemelidir. Te-
rör örgütü mensubu gibi hareket eden 
milletvekilleri konusunda, Meclis’in ve 
yargının harekete geçmesi şarttır, diye 
düşünüyorum.

Aynı şekilde, milletin kendisine hizmet 
için emanet ettiği imkânları, terör örgü-
tünün emrine sunan belediye başkanları 
konusunda da, meclis üyeleri konusunda 
da İçişleri Bakanlığı ve yargının hare-
kete geçmesi gerekiyor ve geçtiklerini 
de biliyorum.

Kamudaki Terör Örgütü 
Yandaşları Süratle Ayıklanmalıdır

Yine, üniversiteler, hastaneler, okullar baş-
ta olmak üzere kamu kurumları içinde gö-
rev yapanlardan, terör örgütünün yanında 
yer alanların da süratle ayıklanmasına ih-
tiyaç vardır. Kimse, bu devletin ekmeğini 
yiyip de bu devlete kılıç çalamaz. Cum-

hurbaşkanı olarak, milletimizin vicdanını 
yaralan görüntülere, beyanlara daha fazla 
şahit olmak istemiyorum. Milletimizi “Ya 
devlet başa, ya kuzgun leşe” deme noktası-
na getirmemeliyiz.

Değerli kardeşlerim,

2016 yılında çözümü yolunda mesafe kat 
edileceğini ümit ettiğim bir diğer önem-
li meselemiz de Yeni Anayasa konusudur. 
Türkiye, artık darbe dönemlerinin dışın-
da, siyasetin imkânlarıyla Yeni Anayasası-
nı yapabilme iradesini ortaya koymalıdır. 
Darbe Anayasalarıyla yönetilen ülke utan-
cından artık kurtulmalıyız. Daha bismillah 
demeden dayatılan ön şartlar, milletimizin 
arzu ettiği, beklediği, Türkiye’nin yaşadığı 
değişimi kucaklayacak, önünü açacak bir 
anayasanın inşasını zorlaştırıyor. Referan-
sımız mevcut Anayasa ise, niçin Yeni Ana-
yasa peşinde koşuyoruz? Adı üstünde, Yeni 
Anayasa yeni bir anlayışla, yeni bir yakla-
şımla oluşturulmalıdır. Buna rağmen, Sa-
yın Başbakanın Meclis’te bu yönde bir uz-
laşma sağlama istikametinde sürdürdüğü 
çabaları destekliyor, takdir ediyorum.

Bu ziyaretler niçin yapılıyor? Parlamento’da 
önce, bu milletin vekilleri olarak bir muta-
bakat adımı atılsın, bu araştırılsın. Hatta, 
nasip olur da şu anda kurulacak komis-
yonla bu adım atılırsa, Anayasa ile ilgili bir 
Arama Konferansı da yapılabilir. Bunun 
neticesinde milletin de kanaatini alıp, ni-
hai kararı vekiller vasıtasıyla değil, asıllar 
kararıyla vermek inanıyorum ki bu işin en 
isabetlisi olacaktır. 
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Biliyorsunuz, 2011 seçimlerinden sonra 
benzer bir tecrübemiz oldu. Bu defa geç-
mişteki tecrübenin ışığında daha müşah-
has, daha hızlı ve daha samimi bir yeni 
anayasa süreci yaşanacağına inanıyorum. 
Meclis’te başlatılacak çalışmaların daha 
verimli sürdürülebilmesi için, her partinin 
Yeni Anayasaya ilişkin kendi tekliflerini 
müşahhas bir şekilde ortaya koymasında 
da fayda görüyorum. Böylece kimin ger-
çekten Yeni Anayasa için çalıştığı, kimin de 
sadece sistemi tıkamanın peşinde olduğu 
tüm çıplaklığıyla görülmüş olur.

Tabii Yeni Anayasa çalışmaları kapsamın-
da üzerinde durulması, tartışılması ge-
reken hususlardan biri de, az önce ifade 
ettiğim Başkanlık Sistemidir. Açıkçası, 
muhalefet partilerinin bu konuda kendi 
geçmişleriyle, kendi tarihleriyle çelişen tu-
tumlarını anlamakta zorlanıyorum. Tutar-
lı bir politika ortaya koymak yerine, sadece 
“Ötekiler ak diyorsa, biz kara diyeyim” gibi 
bir anlayışla yürütülen siyaset kimseyi ba-
şarıya götürmez.

Başkanlık Sistemi, bu ülkenin, bu milletin 
tarihinde var olan, adı ne olursa olsun fi-
ili uygulaması bulunan bir yönetim tarzı-
dır. Dünyadaki mevcut yönetim sistemleri 
olan Parlamenter Sistemin, Yarı Başkanlık 
Sisteminin ve Başkanlık Sisteminin tama-
mının da başarılı ve başarısız örnekleri 
elbette vardır. Yine her sistemin, ülkelerin 
kendi ihtiyaçları ve anlayışları doğrultu-
sunda biçimlendiğini, adı aynı da olsa, hiç-
bir sistemin diğerinin aynısı olmadığını 
da görüyoruz. İngiltere’deki Parlamenter 
Sistemle, Türkiye’dekinin aynı olduğunu 

kim iddia edebilir? Amerika’daki Başkan-
lık Sistemiyle, Güney Kore’dekinin aynı ol-
duğunu söyleyebilmek mümkün müdür?

Başkanlık Sistemiyle Yönetilen 
Ülkeler Önde Oluyorlar

“Parlamenter Sistem diktatör üretmez” 
diyenler var. Geçtiğimiz günlerde Hitler 
örneğini vermiştim. Meselenin önünü-ar-
kasını bilmeyenler, hemen buradan ha-
reketle şahsıma hücum etmeye kalktılar. 
Hâlbuki benim söylediğim şey gayet basit, 
“Almanya Parlamenter Sistemle yönetili-
yordu, ama buna rağmen, Hitler gibi bir 
diktatör ülkenin başına musallat oldu” de-
dim. Aynı şekilde, Fransa Parlamenter Sis-
temde bulamadığı istikrarı, Yarı Başkanlık 
Sisteminde yakaladı, bunu söyledim. Yine 
Başkanlık Sistemiyle yönetilen pek çok 
ülke, hem demokrasi bakımından, hem 
kalkınma bakımından bölgesindeki ülke-
lerin fersah fersah önüne geçebiliyor. De-
mek ki burada asıl mesele, ülkenin hedef-
leriyle yönetim biçimi arasındaki ilişkiyi 
doğru kurabilmektir.

İşte Türkiye’nin de kendi yönetim siste-
mini, kendi ihtiyaçlarına göre belirleme-
ye ihtiyacı vardır. Ben, “Türk Biçimi veya 
Türkiye Biçimi Başkanlık Sistemi” de-
dim, başladılar saldırmaya. Bunlar, ken-
di ülkelerinin markasını da istemiyorlar. 
Mecbur muyuz illa Amerikan Sistemi, 
Fransız Sistemine? Biz, adeta bir arı mi-
sali hepsinden toplarız, balımızı yapar, 
milletimize sunarız.
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Ülkemizdeki mevcut Parlamenter Siste-
min işleyişinden memnun olan var mıdır 
bilmiyorum? Bugüne kadar memnun ola-
nını duymadım. Ama ben şahsen, sürekli 
darbelere müdahalelere, krizlere çanak 
tutan bu sistemin ülkemin ve milletimin 
faydasına olmadığına inanıyorum. İşte 
biz, parlamenter sistem yaşıyoruz güya. 
Ama devamlı ne getiriyor? Darbe üstüne 
darbe getiriyor. Çare olarak da, rahmetli 
Özal’dan rahmetli Türkeş’e kadar pek çok 
siyasetçinin teklifi olan Başkanlık Sistemi-
ni öneriyorum. Ama şu anda bakıyorum, 
merhum Türkeş’in varisleri buna karşı 
çıkıyor. Demek ki iş, kabir ziyaretiyle bit-
miyor. Başkanlık Sisteminin altının nasıl 
doldurulacağına, geçmişteki tecrübeleri-
mize bakarak milletçe hep beraber karar 
vereceğiz.

Türkiye’nin hızlı karar alma ve uygulama 
ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Başkanlık 
Sisteminin bu ihtiyacı karşılayacak şekilde 
tasarlanması gerektiği kanaatindeyim. Bu 
sistemde, yasama, yürütme ve yargı ara-
sındaki sınırların doğru şekilde çizilmesi, 
Parlamenter Rejimdeki pek çok sorunu 
ortadan kaldıracaktır. Yeni Anayasa süre-
cinde, diğer konularla birlikte bu hususun 
da, günlük siyasi polemiklerin ötesinde bir 
anlayışla, etraflıca ele alınarak tartışılması 
gerektiğini düşünüyorum.

Mesela çok önemli konulardan bir tane-
sidir işçi, memur meselesi. Ülkemizde bu 
noktada çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
elden geçirilmesi gerekiyor. Ama Tayyip 

Erdoğan bunu söyledi diye “istemezük” di-
yenler çıkacaktır, onu da söyleyeyim. Ama 
mesele, bu devlete, bu millete faydalı olur 
mu, olmaz mı; bunun üzerine gitmek la-
zım. Muhtarlar noktasında biliyorsunuz, 
göreve geldiğimden itibaren sürekli olarak 
özlük haklarından tutunuz da tüm sorun-
ları A’dan Z’ye ele aldık. 

Gökten Zembille İnmiş Bir 
Cumhurbaşkanı Değilim

Değerli kardeşlerim,

Bugün aslında, “Cumhurbaşkanı şuna ka-
rışmasın, buna karışmasın” diyenlerin de 
hepsi de, bu duruma mevcut sistemin yol 
açtığını aslında bal gibi biliyorlar. Cum-
hurbaşkanı olarak, bugüne kadar Anaya-
sanın şahsıma vermediği hiçbir yetkiyi, 
tanımadığı hiçbir imkânı kullanmadım. 
Cumhurbaşkanına, Anayasa hangi yetki-
yi veriyor, hangisini vermiyor, bunları da 
gayet iyi bilirim. Zira gökten zembille in-
miş bir Cumhurbaşkanı değilim, siyasetin 
içinde ömrümün en verimli yılları geçti, 
hala da içindeyim. Ne yaptıysam hepsi de 
Anayasa’ya uygundur, yasalara uygundur. 
Buna rağmen sürekli şahsımı eleştirenler, 
benim “Yönetim sistemimizi tartışmalıyız” 
teklifime de karşı çıkıyorlar.

Bazı medya gruplarının, ahlaki olmayan 
şekilde saldırılarını, herhalde sizler de gö-
rüyorsunuz, izliyorsunuz. Acaba bu medya 
mensupları, hiç ahlaktan nasipleri olmadı 
mı, olmaz mı? Bu ülkede yüzde 52’ye ya-
pılan saygısızlığın ne olduğunu biliyorlar 
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mı? Bunlar, kendi isteklerinin, kendi arzu-
larının yerine gelmeyişi sebebiyle çılgına 
dönüyorlar. Senin gazetenin tirajı ne? Sen, 
bu yüzde 52’nin düşüncesine, iradesine bu 
kadar ahlaksızca nasıl saldırabilirsin? Na-
sıl onlara bu saygısızlığı gösterebilirsin? 
Tabii biz, bütün hukuk yollarımızı sonuna 
kadar kullanacağız, kullanıyoruz.

Kardeşlerim,

Mevcut sistemden bu kadar memnunsa-
nız, o zaman beni niye eleştiriyorsunuz? 
Mevcut sistemden memnun değilseniz, 
alternatiflerinin tartışılmasına niye karşı 
çıkıyorsunuz? Milletimiz böyle durumlar-
da ne der? “Bu ne perhiz, bu ne lahana tur-
şusu.” Elbette, ben bu eleştirilerin de, karşı 
çıkışların da, mevcut anayasayı sahipleni-
şin de herhangi bir siyaset, herhangi bir 
ilke ürünü değil, günlük reflekslerden iba-
ret olduğunu, 40 yıllık siyasi tecrübeme 
dayanarak gayet iyi biliyorum. Her zaman 
ve her konuda olduğu gibi, Yeni Anayasa 
ve Başkanlık Sistemi hususlarında da ben 
milletime, milletimin temsilcileri muhtar-
larıma güveniyorum.

Şunu iyi bilin: Milletin talepleri önünde 
kimse duramaz. Yeni Anayasa ve Başkan-
lık Sistemi konusunun milletimize mal 
olduğunu gittiğim her yerde görüyorum, 
kamuoyu araştırmalarında da görüyoruz. 
Siyasi partilerimiz ve Meclisimiz kendi 
üzerine düşeni yaptıktan sonra, nihai ka-
rarı verecek olan yine milletimizdir.

Siyasi partiler bir karar alırken, bu karara 
milletin tepkisini ölçmelidir. Biz, partimizi 

kurarken değerli kardeşlerim, 42 bin va-
tandaş üzerinde kamuoyu araştırması yap-
tık. Nerede yaptık? 81 vilayette yaptık, ta-
mamen bilimsel ve birçok sorular sorduk. 
Türkiye’nin yeni bir siyasi partiye ihtiyacı 
var mı, yok mu? 42 bin denek üzerinde 
araştırma yaptık. 16 ay sonra da bizi mille-
timiz ne yaptı? İktidara getirdi.

Türkiye’nin Yeni Bir Başlangıca 
İhtiyacı Var

Kardeşlerim, 

Türkiye’nin değişik alanlarda, adeta sis-
temini yenileme noktasında bir tazelen-
meye, bir yeni başlangıca ihtiyacı var. Ne 
diyor Yunus Emre? ‘Her dem yeni doğarız, 
bizden kim usanası.’ Evet, yeni doğmamız 
lazım. Bu millet, bu ülke değişime, yenili-
ğe, daha iyiyi, daha güzeli aramaya hiçbir 
zaman kapalı olmamıştır. Her kim ki, bu 
gerçeğe sırtını dönmüşse, o tarihin tozlu 
raflarındaki yerini almıştır.

Parlamenter Sistem gökten zembille inme-
miştir. Bu sistem, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluş yıllarındaki ihtiyacın, daha çok da 
Fransız Sistemi örnek alınarak karşılan-
masının ürünüdür. Daha sonraki yıllarda 
örnek aldığımız Fransa, Yarı Başkanlık 
Modeline geçerken, biz Parlamenter Siste-
mi fetiş haline getiren bir anlayışa sapla-
nıp kalmışız. Başkanlık Sisteminin en ide-
al yönetim sistemi olduğunu kimse zaten 
söyleyemiyor. Ben sadece, Başkanlık Siste-
minin, Türkiye’nin ihtiyaçlarını bugünden 
daha iyi karşılayacağını ifade ediyorum. 
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İnşallah, 2016 yılı diğer hususlarla birlik-
te bu konuda da önümüzün açıldığı, ufku-
muzun aydınlandığı bir yıl olacaktır diye 
düşünüyorum.

Değerli kardeşlerim,

Esasen gündemimizde değerlendirmemiz 
gereken daha pek çok konu var. Suriye’de-
ki insanlık dramı, ülkenin içinde ve dışın-
da her gün yürek parçalayıcı yeni görüntü-
lerle tırmanarak sürüyor. Rejimin ve onu 
destekleyen Rusya’nın bombaladığı yerle-
şim alanlarında sürekli çocuklar, kadınlar, 
yaşlılar, yani masum insanlar hayatlarını 
kaybediyor. Rusya, yüzde 10 itibariyle 
DAEŞ’i bombalarken, yüzde 90 itibariyle 
Lazkiye’nin kuzeyindeki Türkmen köyle-
rini vuruyor; kimse kimseyi aldatmasın. 
Bombardımanlar sonucu yıkılan evler, 
okullar, fırınlar tahrip olan altyapı yüzün-
den insanlar sefalete mahkûm ediliyor. 
Akdeniz’in ve Ege’nin soğuk sularında ha-
yatlarını kaybeden masumların haberleri 
günlük hayatımızın adeta bir parçasına 
dönüştü.

Avrupa’da dövülen, itilen, kakılan, kovu-
lan, her türlü kötü muameleye layık görü-
len mültecilerin dramları artık dikkatle-
ri çekmiyor. Ama ülkemizde hamdolsun 
bunlara müsaade etmiyoruz. Evet, acı ve 
ölüm istisna olmaktan çıkıp, rutin haline 
gelerek insanlığın yüreğini her gün biraz 
daha nasırlaştırıyor.

Diğer taraftan, mezhep fitnesi bir kez daha 
İslam dünyasını sarsıyor. Müslümanları 
karşı karşıya getiriyor. Bunu aslında bir 

üst akıl idare ediyor, bunu bilmemiz la-
zım. Mesele nedir? İslam dünyasında bir 
mezhep çatışması olsun ve İslam dünyası 
kendi içinde paramparça olsun. Suriye’de, 
Irak’ta, Yemen’de, Lübnan’da yaşanan gö-
rüntülerin gerisindeki en önemli sebebin 
mezhep fitnesi olduğunu biliyoruz.

Mezhep Görüntüsü Altında 
Bölgesel İktidar Alanları İnşa 
Edilmek İsteniyor

Kardeşlerim, 

Biz, Peygamber Efendimizin tüm sahabe-
lerine ve Ehlibeyt’e aynı derecede saygı 
duyan, hepsini aynı sevgiyle bağrına basan 
bir anlayışa sahibiz. Hazreti Ali (r.a), Haz-
reti Hasan, Hazreti Hüseyin adına, Hazreti 
Ebu Bekir’in, Hazreti Osman’ın tahkirine 
asla razı olmayız, bizde böyle bir şey yok. 
Tersine de asla rıza göstermeyiz. Mezhep 
görüntüsü altında sergilenen tavırların 
gerisinde, bölgesel iktidar inşa etme ça-
bası olduğunu gayet iyi biliyoruz. Suudi 
Arabistan’ın Büyükelçiliğinin roketatarla 
yakılması, yıkılması, aynı şekilde Irak’taki 
yine Suudi Arabistan’ın oradaki Büyükel-
çiliğinin yakılıp, yıkılması asla uluslara-
rası münasebetler açısından kabul edilir 
bir yaklaşım değildir. “Biz bunu tasvip et-
miyoruz” demek o ülkelerin yönetimlerini 
de kurtarmaz. Niye? Sen gerekli tedbirleri 
aldın mı acaba?

Atılmış bir adım vardır, 47 kişi idama 
mahkûm edilmiştir. Türkiye’de bir idam 
müessesi yok. Doğrudur veya yanlıştır 
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ayrı bir mesele; ama Suudi Arabistan’da bu 
müessese var, İran’da da bu müessese var, 
Amerika’da var, Rusya’da var, Çin’de var, 
buralarda hala idam söz konusu. Buralar-
da yapılan idamlar noktasında ses-soluk 
çıkmıyor. Ama şu anda Suudi Arabistan’da 
yaşananlar bir iç hukuk meselesidir. Bun-
ların 46’sı Sünni’dir, El Kaide’yle bağlantılı 
olduğu için idam edilmişlerdir, bir tanesi 
de Şia. Bunun kararı da daha önceden ve-
rilmiş. Kararları tasvip edip-etmemek ayrı 
bir konudur. 

Mısır’da bini aşkın insan hakkında idam 
kararı verildi; ey dünya, neredesin, niye 
bunlarla ilgili konuşmuyorsunuz? Hele 
hele bunlardan bir tanesi Mursi’dir. Mur-
si ki, halkının yüzde 52 oyuyla işbaşına 
gelmiş bir Cumhurbaşkanıdır.  Cumhur-
başkanı sıfatını taşıyan bir insan idama 
mahkûm edilmiştir. Bir terörist miydi o? 
Değildi. Bir darbe; darbeyi yapan kim? Sa-
yın Mursi’nin Milli Savunma Bakanı olan 
bir General. Kime yapıyor bunu? Kendi 
Cumhurbaşkanına. Peki, buna yönelik tüm 
dünyanın bir sesi çıktı mı, bir şey söyledi-
ler mi? Tek konuşan biz olduk. Niye? Çün-
kü adaletle hükmetmek bizim görevimizdi 
de onun için. İslam’ı ve Müslümanları böy-
le bir zilletle karşı karşıya getirenleri Allah 
ıslah etsin diyoruz.

Suriye’de 400 bin insan ölümüne sessiz 
kalanlar, şu anda bir kişinin idamıyla 
ilgili her tarafı ayağa kaldırmaya çalışı-
yorlar. Niye oraya sesiniz çıkmıyor? 400 
bin insan öldürülüyor, oraya her türlü 
örtülü-örtüsüz destekleri veriyorsunuz. 
Para, silah, her şeyi veriyorsunuz; kime? 

Katil Esad’a. Hiçbir zaman kendinizi kur-
taramazsınız, aklayamazsınız, bu gerçeği 
görmek gerekir.

2016 yılında başta Suriye olmak üzere, 
Müslümanların acı, gözyaşı ve kan içinde 
yaşadıkları tüm coğrafyalara barış, huzur, 
istikrar gelmesini temenni ediyorum.

Bu düşüncelerle, bir kez daha Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’ni milletin evini teş-
rifiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Mahallelerinizdeki, köyleri-
nizdeki her bir kardeşime selamlarımı, 
saygılarımı, muhabbetlerimi iletmenizi 
rica ediyorum.
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Çok değerli muhtarlarımız, değerli kardeş-
lerim, 1 yıldır sürdürdüğümüz Muhtarlar 
Toplantımızın 19’uncusunda sizlerle bir-
likteyiz. Bugün de Adıyaman, Balıkesir, 
Bayburt, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Kas-
tamonu, Malatya, Mersin ve Ordu illeri-
mizden gelen siz kıymetli muhtarlarımızı 
misafir ediyoruz.

Muhtarlarımız milletimizin adeta kılcal 
damarlarıdır. Devlet ile millet arasındaki 
en yaygın ve en hassas etkileşim kanalı 
muhtarlarımız, yani sizlersiniz. Bu ba-
kımdan sizlerin görüşleri, düşünceleri, 
hissiyatları bizim için çok önemlidir, çok 
değerlidir.

Elinde Silahı Olan da, Onu 
Destekleyen de Bu İhanetin 

Bedelini Ödeyecek

19. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 20 Ocak 2016 



Recep Tayyip ERDOĞAN

384

1 yılda 19 defa yaklaşık 400’er kişilik grup-
lar halinde muhtarlarımızla bir araya gel-
dik, hasbihal ettik, dertleştik ve soframızı 
paylaştık. Birileri bu buluşmalarımızdan 
çok fena halde rahatsız oldu. Sizler grup-
lar halinde buraya, Türkiye Cumhuriye-
ti Devleti’nin en üst temsil makamına, 
Cumhurbaşkanlığı’na geliyorsunuz ya, 
işte bu görüntü birilerini adeta çıldırtıyor. 
Peki, cumhurun başı, devletin en üst yöne-
ticisi olan, doğrudan milletin oyuyla göre-
ve gelmiş Cumhurbaşkanı ile yine milletin 
oyuyla vazife üstlenmiş, devletin ülkedeki 
en yaygın temsil ağını oluşturan muhtarla-
rın muhabbeti kimi, niye rahatsız ediyor? 
Önceleri ima yoluyla eleştiriyorlardı, artık 
açıkça içlerindeki kini, nefreti, hasedi orta-
ya koyuyorlar.

Onların kafasındaki Cumhurbaşkanlığı 
makamı, sadece belirli günlerde resepsi-
yonların verildiği, Anayasa gereği zorunlu 
olan kararların, kararnamelerin, kanunla-
rın onaylandığı bir sırça köşk, öyle bakı-
yorlar.

Tek parti CHP’si dönemini anlatmak için 
sıkça kullanılan, “Halk plajlara hücum 
etti, vatandaş denize giremedi” şeklinde 
bir örnek vardır. Bunlar, milletin öne çık-
tığı yerde kendilerinin esamisinin okun-
mayacağını bildikleri için, muhtarların ve 
halkın her kesiminin Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde ağırlanmasını hazmedemi-
yorlar. İstedikleri kadar debelensinler, 
çırpınsınlar. Koskoca ülkeyi, koskoca mil-
leti bir avuç kerameti kendinden menkul 
seçkinin, kendine aydın, akademisyen 
diyen lümpenin yönettiği eski Türkiye 

artık yok. Artık sözün de, yetkinin de 
milletin elinde olduğu yeni Türkiye’nin 
inşası sürecindeyiz.

Cem Karaca, bu lümpen aydınlar için ne 
diyor biliyor musunuz? “Yarım porsiyon 
aydın” diyordu. Rahmetli çok bonkör dav-
ranmış, bugün aydın geçinenler değil ya-
rım, çeyrek porsiyon kıymetinde dahi de-
ğil; istisnalar kaideyi bozmaz. Cem Karaca, 
“Yarım porsiyon aydınlık” isimli şarkısın-
da bu güruhu şu şekilde anlatıyor: 

“Her zamanki köşenizde 

Her zamanki barınızda 

Önünüzde viski ve havuç 

Ve bir eliniz çenenizde 

Kaşınız hafifçe yukarıda, 

Bakışlarınız ne kadar bilgiç 

Hiçbir şey üretemeden 

Sadece eleştirirsiniz. 

Ekmeğin fiyatını bilmezsiniz 

Ama ekonomik politika 

Karılarınızı döverken siz 

Ne kadar bilimselsiniz 

Hep o yarım porsiyon aydınlık 

Aynı çehreler, aynı laflar 

Vallahi hiç değişmemişsiniz”

Değerli kardeşlerim,

İşte bu lümpen aydın takımı, geçtiğimiz 
günlerde bir kez daha boy gösterdi. Bu kez 
yüzlerindeki maskeyi biraz daha sıyırdılar. 
Gerçek yüzlerinin bir bölümünü çok açık 
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gösterdiler. Esasen bu güruh, ülkemize ve 
milletimize, milletimizin tarihine, kültü-
rüne, değerlerine olan kinlerini buldukla-
rı her fırsatta zaten kusuyorlardı. Yıllardır 
dolaylı yollardan yürüttükleri terör örgü-
tünün propagandasını, yayınladıkları bir 
bildiriyle bu defa açık bir şekilde alenen 
yaptılar.

Ama artık Türkiye, eski Türkiye değil. 
Hem bu milletin birliğini, beraberliğini 
bozmaya çalışacaksınız, değerlerine haka-
ret edeceksiniz, hem de hiçbir bedel öde-
meden elinizi kolunuzu sallayarak, üstelik 
devletten aldığınız maaşla veya sağladığı-
nız kazançla hayatınızı sürdüreceksiniz, o 
günler geride kaldı.

Türkiye, Anayasasında da belirtildiği gibi 
demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti-
dir. Bir hukuk devleti olan Türkiye’de hiç 
kimsenin, kendilerine akademisyen di-
yenlerin de suç işleme, hele hele milletin 
birliğini, ülkenin bütünlüğünü hedef alan 
bir suçu işleme imtiyazı yoktur. Türkiye, 
bölücü terör örgütüyle ve teröristlerle niye 
mücadele ediyor? Bizim Mehmedimiz, 
Mehmetçiklerimiz, polisimiz, polis yavru-
larımız, köy korucularımız, onlar şehit ola-
cak; onları şehit edenlerin yanında-arka-
sında olanlara biz ses çıkarmayacağız öyle 
mi? Kimse bizden bunu beklemesin.

Terör örgütü mensupları söylediklerinde 
suç olan ifadeler, kendilerine akademisyen 
diyenler tarafından ifade edilmesi halinde 
meşruiyet mi kazanır, böyle şey olabilir 
mi? Aynı durum siyasetçiler için de geçer-

lidir. Eğer siyasetçi de bunu yapıyorsa, o da 
aynı şekilde suç işliyor. Terör örgütünün 
sözcülüğünü yapan siyasetçi, terör örgütü 
mensubu gibi muamele görmeyi hak etmiş 
olmaz mı? Kimse hukuk önünde, bilhas-
sa devletin ve milletin bekası söz konusu 
olduğunda asla layüsel değildir, dokunul-
maz değildir. Siyasetçi dediğin, ülkeye ve 
millete yaptığı hizmetle değer kazanır, 
anlam kazanır. Siyasetçi millete efendi ol-
maya değil hizmetkâr olmaya gelirse değer 
kazanır.

Değerli kardeşlerim,

Bizdeki terör örgütü sevicisi siyasetçiler, 
adeta ülkeye ve millete verdikleri zarar-
la kendilerini ölçüyorlar. Akademisyen 
dediğin de eserleriyle, bilime yaptıkları 
katkılarla, özgün bilimsel çalışmalarıyla 
konuşur. Bu bildirici güruhun çoğunun, 
uluslararası alanda hiçbir karşılığı yok. Ne 
ülkemize, ne insanlığa en küçük bir katkı-
ları olduğunu, göğsümüzü kabartan her-
hangi bir projeye imza attıklarını duyma-
dık, görmedik. Velev ki imza atmış olsun, 
önemli olan şu anda böyle bir terör örgü-
tünün yanında yer alıyor musun, almıyor 
musun, asıl ölçü bu. 

Sadece, işte böyle kendi ülkesine ve mille-
tine ihanet mahiyetindeki işlerde bunların 
adlarını işitiyoruz. Ülkemizde akademi 
dünyasının bu derece çoraklaşmasının, 
tüm gayretlerimize, teşviklerimize rağ-
men bu derece verimsiz hale gelmesinin 
sebebini bu tür vesilelerle çok daha iyi 
anlıyoruz. Bunların ağababaları da öyley-
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di. Tanzimat’tan beri aynı yolun yolcusu 
olan bu kesimin tek vasfı, Osmanlı dev-
rinde Osmanlı düşmanı olmak, Kurtuluş 
Savaşı’nda milli mücadeleye karşı olmak, 
Cumhuriyet döneminde de millet düşma-
nı olmaktır, bunların özellikleri bu. İsimler 
değişiyor, ama zihniyet aynı.

Akademisyene, Aydına Bir Terör 
Örgütünün Maşalığını Yapmak 
Yakışır mı?

Şimdi ben bunları eleştiriyorum ya, he-
men düşünce özgürlüğü diye feryada baş-
lıyorlar. Siz eleştirince düşünce özgürlüğü, 
ben eleştirince düşünce özgürlüğüne saldı-
rı, öyle mi? Bunlar sadece vicdansız değil, 
aynı zamanda kusura bakmasınlar ahlak 
yoksunu. Birazcık aydın namusu taşıyan, 
eleştirdiği kadar eleştirilmeyi de hazme-
der. Birazcık ilkeli olan, ülkesinin ve mil-
letinin karşı karşıya olduğu duruma baka-
rak, safını ona göre belirler. Çünkü siz, bu 
milletin sağladığı imkânlarla bu devletin 
okullarında eğitim görerek, bu devletin 
kurumlarında kariyer yaparak bugünlere 
geldiniz, şimdi millete ihanet ediyorsu-
nuz. Halen de aynı imkânlarla hayatınızı 
sürdürüyorsunuz. Hiçbir şeye değilse bile, 
yediğiniz ekmeğe, milletin size sağladığı 
imkâna saygınız olsun.

Şimdi buradan bu akademisyenlere ve on-
ları destekleyenlere sormak istiyorum: Siz, 
Türkiye’nin birliğinden, beraberliğinden 
yana mısınız, değil misiniz? Önce bu soru-
ya samimi bir cevap verin. Şayet ülkenin 

birliğinden yanaysanız, niçin vatandaşla-
rımıza hayatı zehir eden, güvenlik güçleri-
mize saldıran terör örgütünün jargonuyla 
konuşuyorsunuz? Akademisyene, aydına 
ciğeri beş para etmez bir terör örgütünün 
maşalığını yapmak yakışır mı? İmzaladığı-
nız metnin mahiyetini bilmiyorsanız ayrı 
bir felaket, bilerek imza atıyorsanız ayrı 
bir felaket. Bunun adı eleştiri değil ki, bu-
nun adı terör örgütü propagandası. Bunun 
böyle olduğunu da, hani akademisyen ise-
niz en iyi sizler biliyor olmalısınız.

Devlet, evinin kapısında, penceresinde, da-
mında, balkonunda, sokağında, mahalle-
sinde, okulunda terör örgütünün her türlü 
baskısına, şiddetine maruz kalan vatanda-
şının yanında olmayacak mı? Bu soruya, 
“ama” “fakat” demeden bir cevap vermeni-
zi bekliyorum. Elbette bu güruhtan hakka-
niyetli bir cevap gelmeyeceğini biliyorum, 
çünkü bunların kalpleri mühürlü. Milleti-
min bunların gerçek yüzünü görmesi için 
bu soruları soruyorum.

Değerli kardeşlerim,

Özellikle şöyle bir hastalıklı anlayış var, 
“Terör örgütü sivilleri hedef almamalı, 
ama polise, askere, korucuya, kamu görev-
lilerine, kamu binalarına istediği gibi sal-
dırabilir.” Bunu söyleyenler de, bunu izhar 
edenler de, bu şekilde düşünenler de in-
sanlıktan nasibini almamış aşağılın aşağısı 
kişilerdir.

Polis insan değil mi? Asker insan değil mi, 
korucu insan değil mi? Bunlar sizin hedef 
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tahtanız mı? Bunların görevi ne? Bu ülke-
de senin can güvenliğini sağlamak, mal gü-
venliğini sağlamak, nesil güvenliğini sağ-
lamak, akıl güvenliğini sağlamak; bunları 
yapıyor, bunun için çalışıyorlar. Sen şimdi 
kalkıyorsun, “Siviller ölüyor-ölmüyor” şek-
linde bunların tefrikini, ayrımcılığını yapı-
yorsun. Ambulans şoförü, öğretmen, sağ-
lık görevlisi, bunlar insan değil mi? Bunlar 
kime hizmet veriyorlar? Kimin can ve mal 
güvenliği için çalışıyorlar. Kimin eğitimi, 
sağlığı, hayat kalitesi için görev yapıyorlar?

Silahlı ve Silahsız Tüm Teröristler 
Etkisiz Hale Getirilene Kadar 
Mücadelemiz Sürecek

Terör örgütünün kamu görevlilerine sal-
dırmasına kendince akademik veya siyasi 
fetva veren, sivillerin öldürülmesini ise, 
“Yapmasa iyi olur” diyerek karşılayan bu 
zihniyetten, açık söylüyorum, tiksiniyo-
rum. Herkes meşrebine, karakterine, şah-
siyetine uyan işi yapacak. Bunlar içinde 
bulundukları ihanet çukurunda çırpına-
cak, bunu iyi bilelim. Biz de, ülkemizin ve 
milletimizin geleceği için çalışacak, gayret 
edeceğiz.

Bölgede yaşayan kardeşlerimiz başta ol-
mak üzere, milletin canı ve malıyla birlikte 
inancına, namusuna, geleceğine kasteden 
silahlı ve silahsız bu teröristlerin tama-
mını etkisiz hale getirene kadar mücade-
lemiz sürecektir. Emniyet mensuplarının 
oturduğu lojmana saldırıp 4 yaşındaki bir 
sabinin, bir yavrunun, öyle İstanbul’daki 
gibi propaganda amaçlı değil, gerçekten 

ekmek almaya giden 13 yaşındaki Fırat’ın 
ölümüne yol açanları savunanlar, terör ör-
gütünün katlettiği tüm masumların veba-
line ortaktır.

Şu anda terör örgütünün o dağda yaşayan-
ları var ya, onlar bütün yetkililere, başta 
şahsım olmak üzere ailemize varıncaya 
kadar her şeyimizi tehdit ediyorlar. Aynı 
şekilde yetkili mercilerdeki arkadaşları-
mıza aynı tehdidi yapıyorlar, polislerimiz 
için, askerimiz için aynı şeyi söylüyorlar. 
Biz yola çıkarken bir şey söyledik; biz ke-
fenimizi giydik ve yola öyle çıktık, ne ol-
duğunu biliyoruz. Kudret ve kuvvet sahibi 
olan Allah’tır, bize tayin edilmiş olan hayat 
bellidir. O an geldiğinde emaneti sahibi 
alacaktır. Ama biz görevimizi yerine geti-
receğiz, bu millet huzur içinde, refah için-
de yaşamalıdır, bunun için de gayretimizi 
göstereceğiz.

Ne Bölücü Terör Örgütü, Ne 
de Onun Güdümündeki Parti 
Muhatap Alınacaktır

Bölücü terör örgütünün, tek amacının 
efendilerinin kendine verdiği vazifeyi yeri-
ne getirmek, aldıkları taşeronluk ihalesini 
tamamlamak olduğunu çok iyi biliyoruz. 
Bunun için önümüzdeki süreçte ne bölü-
cü terör örgütü, ne de onun güdümündeki 
parti ve diğer yapılar asla muhatap alınma-
yacaktır, o iş bitmiştir.

Onlar örgütüyle, milletvekilleriyle, bele-
diyeleriyle yaptıklarının hesabını adalete 
verecekler, biz de milletimizle bölgeyi ye-
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niden ayağa kaldıracağız. Güvenlik güç-
lerimiz bölgeyi teröristlerden tamamen 
temizledikten, kamu düzenini tesis ettik-
ten sonra, milletimizle, vatandaşlarımızla 
oturacağız, bu meselenin kökten çözümü 
için yapılacakları kararlaştıracak ve haya-
ta geçireceğiz.

İşte Sayın Başbakan, yurt dışına çıkarken 
bir açıklama yaptı, ne dedi? Hakkâri ilinin 
şu andaki merkezi değişecek. Ne olacak? 
İl merkezi, Yüksekova’ya taşınacak. Artık 
Hakkâri şehri, Yüksekova’da yeniden tesis 
edilmiş olacak. Aynı şekilde Şırnak nere-
ye gidecek? Cizre’ye gidecek. Cizre şehir 
merkezi olacak. Çünkü şehir yapılanma-
sına, ne Hakkâri şu andaki yeri itibariyle 
müsaitti, ne de Şırnak. Zaten tarihine bak-
tığınız zaman, Şırnak’ın asıl şehir merkezi 
geçmişte Cizre’dir. Cizre bir tarihtir, o böl-
gede yaşayanlar bunu iyi bilir. Yüksekova, 
bir defa coğrafi yapı itibariyle şehir olmaya 
çok daha uygun, bu noktada altyapıya çok 
daha müsait bir yer. 

Artık önümüzde başka bir yöntem, başka 
bir yol haritası yoktur. Elinde silahı olan 
da, onu destekleyen de bu ihanetin bede-
lini ödeyecektir. Bu eylemlere karışanlar-
dan her kim ki hemen pişman olur, gelir 
güvenlik kuvvetlerimize teslim olursa, 
devletimizin de, milletimizin de şefkatli 
kolları ona açıktır. Ama kimseye ilanihaye 
müsamaha gösterilemez.

Buradan terör örgütü içindeki gençlere 
sesleniyorum: Gelin, yol yakınken hatadan 
dönün. Biz, sizi sokak köşelerinde, dağ baş-
larında, dere yataklarında cansız şekilde, 

cezaevinin parmakları arasında mahkûm 
olarak değil; ailenize, ülkenize, milletimi-
ze hayırlı evlatlar olarak görmek istiyoruz. 
Yüzünüzdeki kırmızı maskelerle değil, al-
nınız açık olarak görmek istiyoruz. Elinize 
o tutuşturulan silahlarla değil, bilgisayar-
larla gezdiğinizi görmek istiyoruz ve oyna-
nan bu oyuna gelmeyin, bu oyunu bozun.

Şunu buradan bugün açıkça söylüyorum: 
Sevgili milletim, sevgili Kürt kardeşlerim, 
bizim mücadelemiz Kürt kardeşlerimiz-
le değildir. Bizim mücadelemiz terörle ve 
teröristlerledir. Bakıyoruz ki, dağdakiler 
ve o akademisyen geçinen müsveddeler, 
bizim Kürt kardeşlerimizi öldürdüğümü-
zü söylüyorlar. Siz ne vicdansızsınız be. O 
Kürt kardeşlerimiz, bizim kardeşimizdir 
ve bugüne kadar bunu hep ifade ettim. 
Kimsenin Kürt vatandaşlarımıza “kardeş” 
demediği zamanda, ben bir Başbakan ola-
rak “kardeşlerim” dedim. O bölgelere yıllar 
yıllı hizmeti biz götürdük. Havalimanla-
rından, bölünmüş yollara varıncaya kadar, 
hastanelere, okullara varıncaya kadar, hiç-
bir ayrıma tabi tutmadan bu adımları biz 
attık. Hala da atmaya devam ediyoruz, ede-
ceğiz. Şu anda şu temizlik, şu operasyonlar 
bittikten sonra da, hükümetimiz bölgedeki 
şehirleşmeyi, kentsel dönüşüm-değişimi 
süratle ele alacak.

Bölgedeki Bazı Belediyeler Bomba 
Döşemek İçin Hendek Kazıyor

Değerli kardeşlerim, 

Terör örgütü bölgeye sadece kan, acı, göz-
yaşı aşağılanma ve ümitsiz bir istikbal 
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sunabilir. Benim Kürt kardeşlerimin tem-
silcisi, terör örgütü olamaz. Terör örgütü-
nün temsilcilerinin, şu anda benim Kürt 
kardeşlerimle de yakından uzaktan alakası 
yoktur. Öyle bir dertleri de yoktur, bunları 
da zaten uygulamalarda görüyoruz. Bun-
ların, kazandıkları belediyelerde, il, ilçe, 
belde, oraların ne halde olduğunu da gö-
rüyoruz, öyle mi? Hizmet diye bir şey var 
mı? Sadece bomba döşemek için hendek 
kazıyorlar. Atık su kanallarını açıyorlar 
mı? İçme suyu diye bir kanal açıyorlar mı, 
böyle bir şey var mı? Susuzluk var, başka 
bir şey yok. Devletin gönderdiği parayı do-
laylı yollarla teröristlere, Kandil’e gönderi-
yorlar, yaptıkları bu.

Biz size 78 milyon vatandaşımızla, 780 bin 
kilometrekare vatan toprağımızla, 2023 
hedeflerimizle, 2053 ve 2071 vizyonumuz-
la büyük, güçlü, müreffeh yeni Türkiye’yi 
teklif ediyoruz. Ne diyor istiklal şairimiz? 

“Bastığın yerleri ‹toprak!› diyerek geçme, tanı: 

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. 

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.”

Devam ediyor:

 “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.”

Mesele bu; bu topraklar öyle hüdayina-
bit, rastgele elde edilmedi, bu toprakların 

yoğrulmasında şüheda kanı var. Şehitleri-
miz geliyor, üzüntülüyüz, ama onlar pey-
gamberlik makamından sonraki en yüce 
makamda yerlerini alıyorlar. Bazı şehit ba-
balarımızı aradığımda, şu söyledikleri ifa-
deler, bizim geleceğe yönelik umudumuzu 
çok arttırıyor: Diyorlar ki, “Sayın Cumhur-
başkanım, ben mutluyum, çünkü şehit ba-
basıyım. “

Ben de diyorum ki, “Gelin incitmeyin ata-
nızı yazıktır. Dünyaları alsanız da verme-
yin bu cennet vatanı kimseye.” 

Unutmayın ki, devletimizi kaybettiğimiz-
de vatanımızı da, istiklalimizi de, istikba-
limizi de kaybederiz. Vatanını, istiklalini 
kaybeden insanların başlarına neler gel-
diğini işte hep birlikte görüyoruz. Yaşanan 
acılara, dramlara hep birlikte şahit oluyo-
ruz. Biz, hiçbir güç milletimizi böyle elim 
bir duruma düşürmesin diye mücadele 
ediyoruz.

Türkiye’nin son 13 yılı, geçmişin yanlış-
larını, eksiklerini konuşmak, tartışmak, 
çözüm yolları bulmak, bunları hayata ge-
çirmek bakımından, herhalde hiçbir dö-
nemle mukayese dahi edilemez. Çünkü 
dünya, bu dönem için, “Türkiye sessiz bir 
devrim gerçekleştirdi” diyorlardı. Hizmet-
ler konusunda da, her alanda, Cumhuriyet 
döneminin tamamında yapılanların katbe-
kat üzerinde yatırımlara imza atılmıştır. 
İnşallah 2023 yılına kadar demokraside ve 
kalkınmada ülkemizi çok daha üst seviye-
lere çıkartmak istiyoruz.
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Ekonomik Kalkınmayı 
Hızlandırmaya Yönelik Bir Çaba 
İçindeyiz

Kardeşlerim,

Başta Yeni Anayasa olmak üzere, bu çer-
çevede yapılması gereken çalışmaları has-
sasiyetle takip ediyoruz. Bu Yeni Anayasa 
kapsamında, bir Başkanlık Sistemini idari 
noktadaki değişim için gerçekleştirmenin 
gerekli olduğuna inanıyorum. Küresel 
durgunluğa rağmen belirli düzeyin altına 
düşürmediğimiz ekonomik kalkınmayı 
hızlandırmaya yönelik bir çaba içindeyiz. 
Elde edilen her başarı, 78 milyon vatanda-
şımızın tamamının hayat kalitesini yüksel-
tiyor. Bu süreci baltalamaya çalışan hiç 
kimsenin, ne Kürt’ün, ne Türk’ün, ne de 
bu topraklarda yaşayan başka herhangi 
bir etnik unsurun dostu olması mümkün 
değildir.

Ülkemizde patlatılan her silah, her bomba, 
atılan her molotof, tahrip edilen her bina, 
sabote edilen her hizmet, Türkiye’nin işte 
bu hedeflere ulaşmasını engellemeye yö-
neliktir. Bu milletin inançlarına, değerleri-
ne, kültürüne, tarihine yapılan her saldırı, 
bunların yerine ikame edilmeye çalışılan 
ideoloji kılıflı zırvalar, coğrafyamızın ge-
leceğini tanzim amaçlıdır. Bu açık gerçe-
ği görmek için sadece biraz vicdan, biraz 
izan, biraz feraset değerli kardeşlerim, ye-
terlidir.

Ben, milletimin her bir ferdi gibi, bölge-
mizdeki kandırılmış gençlerimize, vatan-

daşlarımıza da güveniyorum, inanıyorum. 
İnşallah örgütün büyük bir hevesle bek-
lediği bahar, milletçe yekvücut olarak, bu 
musibeti bünyemizden tamamen söküp at-
tığımız güzel günlerin müjdecisi olacaktır.

Değerli kardeşlerim,

Aslında, söyleyene bakarak, kesinlikle 
girmemem gereken bir tartışma var. Ama 
karşımdaki kişinin cevap vermediğimde 
kendisinin haklı olduğunu düşünecek ve 
hatta buna inanacak kadar cahil ve ah-
laksız olduğunu bildiğim için, mecburen 
temas etmek zorundayım. Çünkü bu bir 
değil, iki değil, üç değil, beş değil, on değil, 
sabır sabır sabır…

Ana muhalefet partisinin genel başkanı 
hem parti kongresinde, hem de grup top-
lantısında yine çirkin yüzünü göstermiş. 
Bu zat bir süredir şahsımla ilgili, ailem-
le ilgili ağzına da, kişiliğine de kesinlikle 
yakışmayan bir şekilde, bir namus ve şe-
ref edebiyatı tutturmuş gidiyor. Bundan 
kazandığım tazminatlar artarak devam 
ediyor, o ayrı mesele. Aslında kendisine 
bunun cevabını, hiçbir şekilde karşılık ve-
remeyeceği ve veremediği şekilde, mütead-
dit defalar ifade ettim. Ama bazı insanlar 
vardır ya, hani yüzüne tükürsen “Yağmur 
yağıyor herhalde” der, bu da işte böyle piş-
kin bir tip…

Cehaletin ve çirkefliğin bir araya toplan-
dığı bir kişiliğe, hiçbir sözün kâfi gelmedi-
ğini üzüntüyle görüyoruz. Bu defa sadece 
bana sataşmakla kalmamış, hâkimleri, sav-
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cıları, Yüksek Seçim Kurulu’nu da hedef al-
mış. Halkımızın güzel bir sözü vardır, nere-
de, ne zaman kime çatacağı belli olmayan 
kişiler için “serseri mayın” gibi derler. Bu 
da öyle, serseri mayın gibi ne zaman kime 
bulaşacağı belli olmuyor. Biliyorsunuz, 1 
Kasım seçimleri öncesinde de birileri, “Sa-
yın Başbakan hükümeti kuramadı, öyley-
se ana muhalefetin başbakanına bu görev 
verilmelidir” diye yazıyorlar, çiziyorlar-
dı. Ben de o zaman bir şey söylemiştim, 
“Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin adresi-
ni bilmeyenle kaybedecek zamanım yok” 
demiştim.

Güçlü Parlamento Yapısı Talebim 
Ana Muhalefeti Rahatsız Ediyor

Değerli kardeşlerim,

Neredeyse 2016 yılının Ocak ayını bitiri-
yoruz, bu zat hala geçtiğimiz yılın 7 Hazi-
ran’ının davasını güdüyor. Siyaset bilmedi-
ği belli, ama hesap da bilmiyor. Türkiye, 1 
Kasım’da yeniden seçimini yaptı ve yoluna 
devam ediyor. Üstelik, bahsettiği konunun 
da, ne anayasayla, ne yeminle, ne şunun-
la, ne bununla bir ilgisi yok. 7 Haziran’da 
400 demiştim, 1 Kasım’da 550 dedim… 
Türkiye’nin geleceği için güçlü bir parla-
mento yapısının oluşmasını temenni et-
mem, bu zatı niye rahatsız etti acaba? Tabii, 
mesele başka… Aslında bu zatın asıl karın 
ağrısını da ortaya dökerim ama inanın 
bana bu konuları konuşmaktan hicap du-
yuyorum. Türkiye’nin bunca meselesi var-
ken, çözüm bekleyen bunca sorunu, birlik 

ve beraberlik içinde üzerine gidilmesi ge-
reken bunca sıkıntısı varken, bu namus ve 
şeref fukaraları için vakit harcamak bana 
zül geliyor.

İşte buyurun, teröristleri savunanlardan 
birisi de bu değil mi, onların arkasında du-
ran bu değil mi? Hangi namustan, hangi 
şereften bahsediyorsun sen? Bürokrat ol-
muş, başına getirildiği kurumu batırmış. 
SSK’yı batıran bu adam değil mi? Bu adam. 
Nice vatandaşlarımız, bunun SSK’nın ba-
şında olduğu dönemde, o hastanelerin ne 
halde olduğunu bilmiyor mu? Şu anda be-
nim jenerasyon bunu çok iyi bilir, o hasta-
nelerin hali neydi? İlacımızı alamıyorduk, 
hatırlayın o günleri..

Siyasetçi olmuş, başında bulunduğu parti-
nin girdiği tüm seçimleri kaybetmesine yol 
açmış, partisini batırmış. Ana muhalefeti 
temsil etme şerefini elde etmiş, ülkenin de 
ve milletimin de geleceği için tek bir hayır-
lı sözü, tek bir hayırlı projesi, tek bir hayır-
lı hizmeti vaki değil. Bıraksanız memleketi 
batıracak. Yani neresinden tutsanız eliniz-
de kalan bir zavallı… Ne diyor Ziya Paşa: 
“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın 
görünür rütbe-i aklı eserinde.” Olay budur. 
Şimdi bunun herhangi bir eseri olmadığı 
için akıl derecesini ölçemiyoruz. Hatta, 
akıl sağlığının yerinde olup olmadığını da 
bilmiyoruz. Hani insan mücadele ederken, 
şöyle kendi sıkletine uygun birisi çıksın, o 
sıklete göre mücadele etsin der ya, bunun 
sıkleti de ölçülemiyor. Söylediğiniz her sö-
zün israf, yaptığınız her hamlenin enerji 
kaybı olduğu, teneke gürültüsü kabilinden 
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boş konuşmanın dışında bir varlık göstere-
meyen, herhangi bir vasfı zaten olmayan 
birisine şimdi ne diyeyim ben?

Kendi geçmişinden utanan, terör örgütünü 
dahi şöyle kalpten gelen samimi bir buğz 
ile kınayamayan, partisi içindeki klikleri 
birbiriyle yarıştırmayı siyaset sanan bu za-
vallıyı ademe mahkûm ediyorum. Milletin 
zaten yok saydığı bu zatı, ben niye adam ye-
rine koyayım ki? Varsın kendi hiçliği, ken-
di cehaleti, kendi başarısızlıkları, kendi ki-
fayetsizlikleri, kendi hakaretleri, küfürleri 
içinde çırpınsın dursun. Yine Ziya Paşa’nın 
güzel bir terkibi var, ne diyor: “İnsana sada-
kat yaraşır görse de ikrah, yardımcıdır doğ-
ruların Hazreti Allah.” Hiçbir kötü, hiçbir 
iğrençlik bizi yolumuzdan alıkoyamadı, 
alıkoyamayacak. Çünkü biz, doğru olduğu-
muza, bunun için de Allah’ın yardımcımız 
olduğuna inanıyoruz.

Allah’ımızla ilgili de bir açıklama yaptı, 
ona girmeyeceğim zaten. Gaf üstünde gaf 
yapıyor, gaf üstüne gaf yapıyor. Çünkü bi-
lerek, inanarak konuşmuyor. 

Bu düşüncelerle, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ni, milletin evini teşrifiniz 
için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum. Mahallelerinizdeki, köylerinizdeki 
her bir kardeşime selamlarımı, saygılarımı, 
muhabbetlerimi iletmenizi rica ediyorum.
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Değerli Vali Yardımcılarımız, Kıymetli 
Kaymakamlarımız, saygıdeğer arkadaş-
larım, sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, 
milletin evini teşrifiniz için, şahsım ve 
milletim adına her birinize ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum.

29 Ekim 2014 tarihinden itibaren Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’nin en üst 
temsil mekânı olarak kullandığımız bu 

Külliye, aynı zamanda ülkemizde yeni 
yönetim anlayışının sembolü olmuştur. 
Esasen, 10 Ağustos 2014 seçimlerinde 
Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halk tara-
fından seçilmesiyle birlikte Türkiye, yeni 
bir döneme girmiştir. Cumhurbaşkanlığı 
makamı, bu Külliye’nin devreye girme-
siyle beraber sadece protokol makamı 
olmaktan çıkmış, cumhurla başkanının, 
devletle milletinin bütünleştiği bir yer 
haline gelmiştir.

Korkaklar Hiçbir Zaman Zafer 
Anıtı Dikemezler

Mülki İdare Amirleri Toplantısı | Ankara | 26 Ocak 2016 
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Bizim, belediye başkanlığımızdan başba-
kanlığımıza kadar yönetim sorumluluğu 
üstlendiğimiz her yerde el üstünde tuttu-
ğumuz bir ilkemiz var, ne diyoruz? “İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın.” Cumhurbaşkan-
lığında da aynı anlayışla yola devam edi-
yoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
en üst temsil makamı olarak, kendimizin 
titizlikle riayet ettiği bu ilkeye, yukarıdan 
aşağıya tüm kamu görevlilerinin de uyma-
sını bekliyoruz.

Değerli arkadaşlarım,

Bizim devlet sistemimizde kaymakam-
larımız ilçelerimizdeki, valilerimiz de il-
lerimizdeki en üst kamu otoriteleridir. 
Vatandaşımız, devlet deyince ilçesinde 
kaymakamı, vilayetinde valiyi bilir, valiyi 
tanır, onları sorumlu görür. Sistemi çalış-
tıran insandır. Birikimli, çalışkan, azim-
li, dirayetli, idealist bir kaymakam, aynı 
yetki ve imkânlarla ilçesinin çehresini 
değiştirirken, aynı hassasiyetleri taşıma-
yan bir başkası tam tersi sonuçlara yol 
açabilmektedir. 

Özellikle Anadolu’da gittiğimiz yerlerde 
her iki örneğe dair pek çok anekdot dinli-
yoruz. Öyle ki 20-30 yıl önce gelip birkaç yıl 
görev yapmış kaymakamlarını bugün hala 
bir efsane gibi anlatan, hayırla ve hasret-
le yad eden vatandaşlarımıza rastlıyoruz. 
İşte bu hissiyatı oluşturmak çok önemli-
dir. Kamu görevlileri, yaptıkları işin karşı-
lığında elbette hayatlarını idame ettirmek, 
iaşelerini sağlamak için devletten belli bir 
maaş alırlar. Ama kamu görevlilerinin, 
özellikle de geniş bir sorumluluk alanına 

sahip kaymakamlarımız için asıl mükâfat, 
vatandaşlarımızın onların arkasından et-
tikleri hayır duadır. Şairin “Baki kalan bu 
kubbede hoş bir sadâ imiş meğer” sözü-
nü hiçbir makamla, mevki ile hiçbir ka-
zançla bunu mukayese edebilmek müm-
kün değildir.

Kendinizi Vazifenize 
Adamalısınız

Yaptığınız işin manevi hazzını alamıyorsa-
nız, o iş size yüktür. Belki teknik işler bu 
şekilde yürüyebilir. İdarecilik gibi doğru-
dan insanların hayatına dokunan işlerde, 
sadece haftanın beş günü 8 saat mesai yap-
makla, sadece rutini yürütmekle başarılı 
olunamaz. Hele hele siyasetçiler, hele hele 
valiler, kaymakamlar, emniyetçiler, onlar 
için saat diye bir şey olamaz. Haftanın 7 
günü, günün 24 saati zihninizle, yüreğiniz-
le kendinizi vazifenize adamanız lazımdır.

Yazın güneşte terlememiş, kışın karda 
üşümemiş, ayakkabısına çamur, pantolo-
nun paçasına toz bulaşmamış kaymakam 
ne ilçesini, ne de vatandaşını tanıyabilir, 
tanıyamaz. Çünkü böyle bir kaymakam, 
odasından çıkmamış, makam arabasından 
inmemiş, halkın arasına hiç karışmamış 
demektir. İlçesinin tüm mahallelerini, köy-
lerini, onların muhtarlarını, önde gelen si-
malarını tanımayan kaymakam evrak kay-
makamıdır. Yani sadece evrak imzalayan, 
evrak üzerinden işlerini takip eden kişidir.

Elbette evrak işlerini titizlikle takip ede-
ceksiniz, ama asıl işiniz bir defa şunu, yani 
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insanı asla ihmal etmeyeceksiniz. Biliyor-
sunuz, burada ben muhtarla da toplantılar 
yapıyorum. Şu ana kadar yaklaşık 10 bine 
ulaştık. Sürekli her hafta, 400 civarında 
muhtarı burada ağırlıyoruz, onlarla dert-
leşiyoruz. Tabii bu muhtarların bir kısmı, 
kaymakamından, valisinden memnuni-
yetini ifade ederken, bir kısmı da bize 
şikâyetini ifade ediyor. Yani markajdasınız 
onu bilesiniz, bilgiler geliyor. Dolayısıyla 
muhtarlar sizin eliniz-ayağınız olmalıdır.

Kardeşlerim,

İnsan olmazsa evrak nedir? Kâğıt parçası… 
İnsan olmazsa bina nedir ki? Bu muhte-
şem Külliye, içindeki insanıyla güçlüdür. 
Eğer içindeki insanlar buraya gerçekten 
bir güç katmıyorsa, bu binanın hiçbir an-
lamı yoktur, bir beton yığınıdır. İnsan ol-
mazsa araç-gereç nedir ki, adeta bir tekno-
loji çöplüğü… Aynı şekilde, insan olmazsa, 
kamu görevlisi nedir ki? Niçin o görevler-
de, o makamlarda bulunduğumuzu bir an 
olsun aklımızdan çıkarmayacağız. Aynı an-
layış, tüm kamu görevlileri için de geçerli-
dir. Malum “Balık baştan kokar” diye bir 
atasözümüz var. Şayet yönetici bu bilinç-
le hareket etmezse, diğer personelin işini 
hakkıyla yapmasını beklemek, çok fazla 
iyimserlik olur.

En başta şahsım olmak üzere, Başbaka-
nıyla, bakanlarıyla, müsteşarlarıyla, genel 
müdürleriyle, valileriyle, kaymakamlarıy-
la hepimiz milletimize karşı, ülkemize kar-
şı olan vazifelerimize işte bu anlayışla dört 
elle sarılmak mecburiyetindeyiz. Rahmetli 
Abdurrahim Karakoç ne güzel söylemiş: 

“Gölgesinde otur amma  
Yaprak senden incinmesin. 
Temizlen de gir mezara, 
Toprak senden incinmesin. 

İl göçsün, göçtüğün vakit 
Yol yansın, yandığın vakit 
Suyundan içtiğin vakit

Kaynak senden incinmesin.” 

Evet, bizler bu görevleri, bu makamları 
bıraktığımız vakit geride işte böyle izler 
bırakmalıyız. Kimseyi incitmeden çok bü-
yük eserlere, çok büyük hizmetlere imza 
atmalıyız.

Hamdolsun Türkiye, geçtiğimiz 13 yıl-
da bu doğrultuda çok önemli mesafe kat 
etti. İnşallah 2023 hedeflerimizle birlikte, 
Türkiye’de insan odaklı bir devlet anlayı-
şını tamamen hâkim kılmış olacağımıza 
inanıyorum.

Binlerce Yıllık Devlet 
Geleneğimiz Var

Değerli kardeşlerim,

Türkiye nevzuhur bir devlet değildir, ar-
kamızda binlerce yıllık bir devlet geleneği 
vardır. Biz, bir kabile devleti değiliz, biz 
çok asil bir devletiz ve çok asil bir milletiz. 
Cumhurbaşkanlığı Forsumuzda sembolik 
olarak temsil edilen 16 büyük devlete ila-
ve olarak, geniş bir coğrafyada çok sayıda 
devlet kurmuş bir milletiz. Bu dünyada 
pek az topluma, pek az devlete nasip olan 
bir zenginliktir.
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Tabii bu kadim geleneğin gerisinde, devlet-
le millet arasındaki güçlü güven duygusu 
bulunuyor. Biz, devletine güvenen insan-
ların evlerinde, iş yerlerinde, tarlalarında 
huzur içinde yaşadığı yönetim tarzını sür-
dürmek mecburiyetindeyiz. Bugün de aynı 
anlayışı, ilçeleriyle, mahalleleriyle, köyle-
riyle, ülkemizin 81 vilayetin tamamında, 
780 bin kilometrekare vatan toprağının 
her karışında hâkim kılmanın çabası için-
deyiz. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. 
Ama bugünün sıkıntıları, bizi binlerce yıl-
lık sorumluluklarımızdan uzaklaştıramaz. 
Hem bu sorunların üstesinden geleceğiz, 
hem de devlet ve yönetim geleneğimizi, 
adalet, güvenlik ve refah temeli üzerinde 
sürekli daha yükseğe çıkartacağız. Bu ül-
kenin hiçbir meselesi Allah’ın izniyle bizi 
yormaz. Karşımıza çıkan meseleler sadece 
bize daha çok çalışma, daha çok mücadele 
etme, daha çok gayret gösterme azmi verir, 
vermelidir.

Rahmetli Neşet Ertaş, “Aşgınan çalışan yo-
rulmaz” diyor. Mesele bu, aşk… Eğer aşk 
varsa yorulmazsın kardeşim. O dağları del-
dirir, o başka bir şey. Biz, de millete hizmet 
aşkıyla çalıştığımız müddetçe Allah’ın iz-
niyle yorulmayız, yorulmamalıyız. Bu aziz 
ülkenin her karış toprağı şehitlerimizin 
kanıyla, ecdadımızın alın teriyle sulanarak 
vatanımız haline gelmiştir. Bugün de kanı-
mızı ve alın terimizi sakınmadan, bulun-
duğumuz görevlerin hakkını vererek, ec-
dadımıza, şehitlerimize layık olduğumuzu 
göstermeliyiz.

Tek Devlet ve Tek Vatandan 
Taviz Yok

Birkaç gün önce bir şehit polisimizin abisi, 
o da polis, telefonda kendilerini aradığım-
da şunu söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanım, 
biz şehadete inanmışız. Ben de polisim, 
kardeşim şehit oldu. Ben de hazırım, yeter 
ki sizler bizim arkamızda dimdik durun. 
Siz, demdik durdukça, biz bu teröristle-
re Allah’ın izniyle bu vatan topraklarında 
mekân, yer tanımayacağız” dedi. Şimdi 
mesele bu; yılmadan, usanmadan, çekin-
meden, korkmadan bu işin de üzerine üze-
rine gideceğiz.

Bir, biz tek millet. Çeşitli etnik unsurlar 
olabilir. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, 
Abhaza’sı, Roman’ı vesaire vesaire; ama 
tek milletiz. 

İki, tek bayrak. Bizim ülkemizde ikinci bir 
bayrak söz konusu değildir. Onun için de, 

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır 

Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”

Üç, tek vatan… 780 bin kilometrekareyle 
tek vatan. Bu sahtekârların söylediği, “Bi-
zim bir vatan arayışımız yok” bunları yut-
mayız. Onu külahıma anlatsınlar, bunların 
dertlerini biliyoruz. Onun için de, 780 bin 
kilometrekarelik vatan toprakları üzerin-
de yaşamak isteyenler, ülkemizde huku-
kun kendilerine tanıdığı sınırlar içerisinde 
yaşayacaklar. Ben hangi haklara sahipsem, 
sen de aynı haklara sahipsin, rahat dur… 
Parlamento’ya girmekse, giriyor musun? 
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Giriyorsun. Makamlara gelmekse, geli-
yor musun? Geliyorsun. Daha ne istiyor-
sun? Ama dert başka. Dert, bu güzel ül-
kemizi, bu vatan topraklarımızı bölmek, 
parçalamak… 

Dört, tek devlet. Bu devletin içinde bir 
başka devlet olamaz, Türkiye Cumhuriye-
ti Devleti, tek... Birisi “Paralel devlet yapı-
lanması” diye çıkmış, öbürü kendine göre 
bir başka devlet yapılanması anlayışıyla 
ortada dolaşıyor. Hiçbiriniz, bu ülkede 
böyle bir arayışın karşılığını bulamaya-
caksınız. Bedelini de ağır ödeyeceksiniz, 
ödüyorsunuz.

Şehitlerimiz var, ama biz buna inanarak 
yola çıktık. Rabbimiz onun müjdesini bize 
verdi: “Allah yolunda öldürülenlere ölüler 
demeyiniz. Onlar diridirler, ama siz bile-
mezsiniz.” Mesele budur. Onun için İstiklal 
Şairimizin de: 

“Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda” 

derken işte bize verdiği istikamet budur. 
Bu topraklar şüheda fışkırır, bu topraklar 
böyle topraklar. Batıda da bunu görürsün, 
doğuda da bunu görürsün. Kuzeyde de 
bunu görürsün, güneyde de bunu görür-
sün. O şehitlerimizin olmadığı yer yok...

Değerli arkadaşlar, 

Kamu yönetimi reformları, son 200 yıldır 
gündemimizden neredeyse hiç düşmemiş-

tir. Cumhuriyet döneminde de aynı ara-
yış, kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. 
Türkiye’nin son 13 yılı bu bakımdan çok 
önemli, çok kritik düzenlemelerin hayata 
geçirildiği bir dönem olmuştur.

Bu süreçte, sayısız tecrübe ile gördüğüm 
bir gerçeği sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Sadece kanun çıkarmak, kanunu değiş-
tirmek, yönetmelikle ve diğer mevzuat 
düzenlemeleriyle uğraşmak sorunu çöz-
müyor. Mevzuatla birlikte, hatta mevzuat-
tan önce zihniyeti değiştirmek gerekiyor. 
Zihniyet değişmeyince, siz hangi kanunu 
çıkartırsanız çıkartın, hangi yönetmeli-
ği değiştirirseniz değiştirin, uygulama 
aşağı yukarı aynı kalıyor. Bu bakımdan 
Türkiye’nin ‘Sistem reformuyla’ birlikte 
‘Yönetici reformunu’ da gerçekleştirme-
si gerekir. Kurumsal organizasyon olarak 
idareyi yenilemek nispeten kolayken, ida-
reyi maslahatçı anlayışı değiştirmek çok 
zordur. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ula-
şabilmesi için idari reformlarını, zihniyet 
reformuyla desteklemesi gerekiyor. Viz-
yon sahibi, yetişmiş, kendini sürekli bilgiy-
le besleyen ve yenileyen liderlik vasıfları-
na sahip idarecilerimizin sayısını ne kadar 
çoğaltırsak hedeflerimize ulaşma şansımız 
da bir o kadar artacaktır.

Statükoya Teslim Olmayın

Değerli kardeşlerim,

‘Statükonun gardiyanlığını’ yapan bir bü-
rokrasi, ülkeye sadece patinaj yaptırır. Siz-
den ricam “Bu mevzuat şöyledir, böyledir” 
demeyin, yeri geldiği zaman koyun mev-
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zuatı bir tarafa, hemen zihinsel inkılabı-
nızı devreye sokun, “Ben bunu bu şekilde 
yaparım” deyin ve yapın. Kim için kulla-
nıyorsunuz bu iradeyi? Vatandaş için, hiç 
çekinmeyin kullanın.

Sorun üreten, sorunlar karşısında pes 
eden değil, çözüm üreten, dirayet sahi-
bi yöneticilere sahip olmadan bunu ger-
çekleştiremeyiz. Siz çözüm makamısınız, 
onun için de çekinmeden çözüm üretin. 
Sorunlar karşısında, ‘ya bir yol bulan’, ya 
da ‘bir yol açan’ idarecilerle birlikte yü-
rümek istiyoruz.

Türkiye’nin önündeki sıkıntılar, bu ihti-
yacı her geçen gün daha da artırıyor. İşte, 
bölücü terör örgütü, ülkemizin güneydo-
ğusunda bazı ilçelerde ve mahallelerde 
her türlü ahlaksız yönetimi kullanarak 
hâkimiyet tesis etmeye çalışıyor. Örgütün 
güdümündeki partiye mensup belediyeler, 
tamamen bunların kontrolü altına girmiş 
durumda. Ayrıca diğer kurumlarda çalı-
şan kimi kamu görevlilerinin de gizli veya 
açık destek verdikleri anlaşılıyor.

Güvenlik güçlerimiz, büyük bir 
fedakârlıkla, hassasiyetle teröristleri bi-
rer birer temizliyorlar. Ama burada mülki 
idare amirlerimize de önemli görevler dü-
şüyor. Bilhassa kaymakamlarımız, kanun-
ların kendilerine verdiği yetkiyi en etkili 
şekilde kullanarak, örgütün yaptığı tahri-
batı gidermek ve belediyelerin yol açtığı 
boşlukları doldurmak için cesur bir şekil-
de harekete geçmelidir. Vatandaşlarımıza 
sunulan hizmetlerde kesintilerin oluşma-

sına, vatandaşlarımızın bu belediyeciler-
le mağdur edilmesine izin veremeyiz. Ge-
rekirse belediyelerin araç-gereçlerine el 
koyarak, gerekiyorsa diğer kurumların 
imkânlarını kullanarak, bölgede hayatı bir 
an önce normale döndürmemiz şarttır.

Ayrıca, terör örgütüne destek veren kamu 
görevlileri de süratle belirlenip adalete tes-
lim edilmelidir. Hiç beklemeyeceksiniz, 
kim yapmış bu haysiyetsizliği, kim bu iha-
neti yapmış, tutacaksınız hemen yargıya 
teslim edeceksiniz.

Güvenliğin tesisinin ardından, zarar gören 
yerleşim yerleri hızla ve dikkatli bir planla-
mayla yeniden yapılandırılmalıdır. Benzer 
sıkıntıların söz konusu olduğu yerlerde, 
şimdiden gerekli önlemleri almalı, en kü-
çük bir zafiyete meydan vermemeliyiz.

Kaymakamlarımız, İlçelerini 
Avuçlarının İçi Gibi Ezbere 
Bilecekler

Kardeşlerim,

Bakın sizlere sevgililer sevgilisinden bir 
talimat: “Müslüman aynı delikten ikinci 
defa ısırılmaz.” Isırılmayacağız, gereğini 
yapacağız. Terör örgütünün ve ona destek 
veren, imkân sağlayan, yol gösteren çevre-
lerin oyunlarını artık çözdük. Bundan son-
ra, diğer yerleşim yerlerinin hiçbirinde ne 
tuzaklanmış çukurlarla kapatılmış sokak-
lar, ne duvarları delinerek birbiriyle bağ-
lantılı hale getirilmiş evler, ne de silah ve 
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bomba depoları, ne de adeta rehin alınan 
vatandaşlarımızı görmeyeceğiz. Kayma-
kamlarımız, vali yardımcılarımız, valileri-
miz bulundukları ilçeleri, illeri adeta, her 
tehlikeyi, her tehdidi anında bertaraf ede-
cekler. Benim için başarının ölçüsü budur.

Bakınız biraz önce de ifade ettim, özellikle 
diğer pek çok meselemiz gibi terörle mü-
cadelede de eksiğimiz kanun değil, mevzu-
at değil. Bunun için gerekli kanun da var, 
yönetmelik de var. İhtiyacımız olan nedir 
biliyor musunuz? Bunları kararlılıkla uy-
gulayacak ferasetli, azimli, cesaretli yöne-
ticilerdir. Unutmayınız, korkaklar hiçbir 
zaman zafer anıtı dikemezler.

Aynı durum, ülkemizin başka meselesi olan 
paralel devlet yapılanmasıyla mücadele 
için de geçerlidir. Paralel ihanet çetesinin 
içeride ve dışarıda ülkemize verdiği zara-
rı, şu anda bize en büyük husumeti besle-
yen ülkeler dahi başaramamıştır; bundan 
emin olunuz. Devlet geleneğimize de açık 
bir tehdit oluşturan bu yapı mensuplarını, 
kamunun tüm kademelerinden süratle te-
mizlemek mecburiyetindeyiz.

Bu yapı, Milli Güvenlik Kurulumuz tara-
fından, devletimiz ve milletimiz aleyhine 
çalışan bir terör örgütü olarak tescil edil-
miştir. Paralel yapıyla mücadele çalışma-
ları, gerek Milli Güvenlik Kurulumuz, 
gerekse Devlet Denetleme Kurulumuz 
aracılığıyla yakından takip edilmektedir. 
Şu anda bana bağlı olarak çalışan Devlet 
Denetleme Kurulu’nun en öncelikli görevi 
budur. Her kurumumuzu denetleyeceksin, 

her kurumda bu tür kim varsa tespit edip, 
hemen yargıda bunlar için süreci başlata-
caksınız diye talimatımı verdim.

Altını çizerek söylüyorum, bu konu tama-
men bir devlet meselesi, devletin güvenliği 
meselesidir. Bu konuda herhangi bir ih-
mali, herhangi bir yanlışı olan kim olursa 
olsun, mutlaka hak ettiği cezayı görecektir. 
Sizlerden, paralel devlet yapılanmasıyla 
ilgili çalışmaları daha dikkatli ve kararlı 
bir şekilde yürütmenizi istiyorum. Paralel 
yapıyla mücadelede desteğim daima yanı-
nızdadır. İstediğiniz anda Özel Kalem’imi 
telefonla arayıp, bu bilgileri verebilirsiniz. 
Çünkü bizzat kendim bu işi takip ediyo-
rum ve Devlet Denetleme Kurulu’nun da 
birinci derecede görevi budur. Bu mücade-
lede herhangi bir engelle karşılaşan, sıkın-
tı, sorun yaşayan dorudan bu bilgiyi bana 
aktarmalıdır.

Değerli arkadaşlar,

Ülke ve millet olarak bir yandan bölgemiz-
deki ve içimizdeki sorunlarla mücadele 
ederken, diğer yandan da Yeni Türkiye’nin 
inşası çalışmalarını adım adım yürütüyo-
ruz. İstikrar ve güven ortamının yeniden 
tesisiyle birlikte, ekonomide ve demokrasi-
de kısa bir süre de olsa kesintiye uğrayan 
reformları devam ettirme kararındayız.

Yeni Anayasa, bu reformlarımızın en 
önemli unsurlarından biridir. Başkanlık 
Sistemi tartışmaları da, bu çerçevede sür-
mektedir. Üstlendiğiniz görevler sebebiy-
le, Türkiye’nin imkânlarını ve eksiklerini 
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en iyi sizler biliyorsunuz. Birikimlerinizi, 
hem Yeni Anayasa, hem de Başkanlık Siste-
mi tartışmalarına katkı sağlayacak şekilde, 
bakanlığımız aracığıyla bir araya getirme-
nizin faydalı olduğunu düşünüyorum.

Bu düşüncelerle, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ne teşrifleriniz için her 
birinize teşekkür ediyorum. Görev yaptı-
ğınız illerde, ilçelerdeki çalışmalarınızda 
sizlere başarılar diliyor, sevgilerimi, saygı-
larımı sunuyorum.
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Çok değerli muhtarlarımız, değerli kar-
deşlerim, sizleri en kalbi muhabbetle-
rimle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne, milletin evine hoşgeldiniz.

Bir yıldır sürdürdüğümüz Muhtarlar Top-
lantımızın 20’ncisinde sizlerle birlikteyiz. 
Bugün de Aksaray, Artvin, Bursa, Erzu-
rum, Iğdır, Karaman, Kars, Kırıkkale, Ko-

caeli, Konya, Muş, Samsun ve Sinop illeri-
mizden gelen siz değerli muhtarlarımızla 
bir aradayız.

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz hafta Güney 
Amerika’ya, 3 ülkeyi kapsayan bir ziyaret-
te bulunduk. Bu ziyaretimiz en güneyden 
Şili, ardından Peru, daha sonra Ekvador 
olmak üzere, yanımızda da 100’ü aşkın bir 

Türkiye, 100 Milyonlarca 
Mazlum, Mağdur Mümin İçin 

Umudun Adıdır

20. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 10 Şubat 2016
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iş adamı heyetiyle birlikte bu ziyaretleri 
gerçekleştirdik. Şili, Peru ve Ekvador’dan 
sonra dönüşte bir de Senegal ziyaretimiz 
oldu. Senegal Cumhurbaşkanıyla, Türkiye-
Senegal ilişkilerini masaya yatırdık.

Bu gezi gerçekten çok çok verimli, faydalı 
bir gezi oldu. Hem resmi görüşmelerimizi 
gerçekleştirdik, hem de iş adamlarımızın 
gezisini organize eden DEİK’in o ülkeler-
deki muadilleriyle düzenlediği iş konseyi 
toplantılarına katıldık.

Türkiye olarak, yaklaşık 10 yıl önce Afrika 
ve Güney Amerika açılımı başlatmıştık. 
Daha önce çok sınırlı ilişkilerimizin ol-
duğu bu coğrafyalarla bugün, hem diplo-
matik temas, hem ticaret, hem de insani 
münasebetler bakımından oldukça yakın 
işbirliği içindeyiz. Güney Amerika ile olan 
ticaret hacmimiz, geçtiğimiz 13 yılda 1,5 
milyar dolardan 9 milyar dolara yükseldi. 
Bu artış önemli olmakla birlikte, bölgenin 
potansiyeli dikkate alındığında henüz kat 
etmemiz gereken çok mesafenin olduğunu 
da görüyoruz. Bu gezimizle, bölgeyle ticari 
ve insani ilişkilerimize ivme kazandırma 
konusunda yeni kapılar araladığımıza ina-
nıyorum. Esasen bunun ilk işaretlerini şim-
diden görmeye başladık. Bir şirketimizin 
Ekvador’da gerçekleştireceği 750 milyon 
dolarlık liman yatırımının anlaşmasını, bu 
ziyaret vesilesiyle imzaladık. Bölgeyle olan 
ticaretimizin ve karşılıklı yatırımlarımızın 
süratle artması için bu ülkelerle hemfikir 
olduğumuzu görmekten de ayrıca memnu-
niyet duyuyorum.

Güney Amerika dönüşümüzde, yakıt ik-
mali için mola verdiğimiz Senegal’de Dev-
let Başkanı Sayın Macky Sall ile bir çalışma 
kahvaltısı yaptık ve bu kahvaltıda da ger-
çekten verimli görüşmeler gerçekleştirdik. 
Karşılıklı olarak, şu anda Senegal’de bazı 
müteahhitlik işleri üstlenmiş olan firmala-
rımızın yeni dönemde ne gibi yatırımlara 
da girebilecekleri üzerinde durduk. Hatta 
orada da ikili anlaşmalar yapmak suretiyle 
imzaları attık.

Değerli kardeşlerim,

Kimse oturduğun yerde seni gelip bulmaz, 
sen dolaşacaksın, koşacaksın, koşturacak-
sın ve netice alacaksın. İşte biz 13-14 yıldır 
bunu yaptık, hala yapıyoruz ve yapmaya 
devam edeceğiz. Görüldüğü gibi, birileri 
Türkiye’yi ısrarla kendi içine kapatmaya, 
kendi iç meselelerine gömmeye çalışsa da 
biz küresel vizyonumuzu koruyor ve he-
deflerimize adım adım yürümeye devam 
ediyoruz.

Türkiye ne zaman atağa kalksa, ne zaman 
kendi ayakları üzerinde durmaya çalışsa, 
hep aynı oyun sahneye konmuştur. 1960 
darbesinden beri Türkiye’de bu oyun hep 
oynanmış ve maalesef netice de alınmıştır.

Milletimizi Bölemeyecekler, 
Ülkemizi Parçalayamayacaklar

2023 hedeflerine yürüyen Türkiye’nin aya-
ğına, bugün bir kez daha aynı çelme takıl-
mak isteniyor. Suriye’de, 400 bin masum 
insanın canı pahasına kurulan tezgâhın 
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amacını çok iyi biliyoruz. Silah bırakma 
aşamasına gelen bölücü terör örgütünün, 
yeniden bölgeyi kana ve yıkıma sürükle-
mesinin gerisindeki saiklerin de gayet iyi 
farkındayız. Ama, işte burada, siz muhtar-
larımızın huzurunda bir kez daha söylüyo-
rum: Başaramayacaklar.

Değerli kardeşlerim,

Milletimizi bölemeyecekler, ülkemizi par-
çalayamayacaklar, ay yıldızlı bayrağımızın 
göklerde dalgalanmasına mani olamaya-
caklar. Minarelerden günde 5 vakit okunan 
ezanları susturamayacaklar. Biz 79 milyon 
vatandaşlarımızla, sınırlarımız dışında da 
bulunsa, gönlü bizimle olan tüm kardeşle-
rimizle birlikte tek millet, tek bayrak, tek 
vatan, tek devlet demeye devam edeceğiz.

Unutmayınız, Türkiye sadece bir ülkenin 
adı değildir; Türkiye aynı zamanda 100 
milyonlarca mazlum, mağdur mümin için 
umudun adıdır. Türkiye’nin başarısı, 100 
milyonun sevinci, Türkiye’nin sıkıntısı 
100 milyonların üzüntüsü demektir. Bu 
bakımdan sorumluluğumuz çok büyüktür. 
Eğer biz bu ülkeyi sağlam tutmazsak, kar-
deşlerimize yardım eli uzatma imkânımız 
kalmaz. Bunun için bir olmalıyız, iri olma-
lıyız, diri olmalıyız, kardeş olmalıyız, hep 
birlikte Türkiye olmalıyız. Allah’ın izniyle 
bin yıldır sayısız şehidin, sayısız gazinin 
fedakârlığıyla bugünlere gelen ülkemizi, 
bizden sonraki nesillere daha güçlü, daha 
müreffeh, daha büyük bir şekilde teslim 
edeceğiz.

Çünkü bu vatan kimindir biliyor musu-
nuz? Şairin değişiğiyle, 

“Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıra dağlar gibi duranlarındır;

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir… 

İleri atılıp sellercesine,

Göğsünden vurulup tam ercesine,

Bir gül bahçesine girercesine, 

Şu kara toprağa girenlerindir.”

Evet, “Bir gül bahçesine girer” gibi kara top-
rağa girenler var oldukça, uğruna kendini 
“Tarihe verenler” eksilmedikçe, Allah’ın 
izniyle bu milleti kimse bölemez, bu vata-
nı kimse parçalayamaz, bu bayrağı kimse 
indiremez, bu devleti kimse yıkamaz.

İşimiz Zorlaşmış Olabilir, Ama 
İstikametimizi ve Azmimizi 
Kaybetmedik

Kardeşlerim,

Türkiye, 2023 hedeflerine doğru olan kut-
lu yürüyüşünü ve terörle mücadelesini 
kararlılıkla devam ettirecek. Bölgemizdeki 
krizler karşısında izlediği insani politikayı 
da sürdürecektir. Birileri, bizim bu üç yükü 
birden omuzlayamayacağımızı, geçmişte 
sıkça yaşandığı gibi, dizlerimizin üzerinde 
çöküp kalacağımızı sanıyor, ama yanılıyor. 
Hep diyorum: Türkiye eski Türkiye değil-
dir. Yeni Türkiye’nin henüz inşa sürecinde 
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olabiliriz, ama hamdolsun temelleri sağ-
lam attık. İşimiz zorlaşmış olabilir, ama 
istikametimizi ve azmimizi kaybetmedik, 
kaybetmeyeceğiz. Hani diyor ya İstiklal 
Marşı’nda merhum Akif; 

“Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.” 

İşte bizimde karşımıza hangi güçler, hangi 
piyonlar çıkartılırsa çıkartılsın, millet ola-
rak tarihimizden, medeniyetimizden, kül-
türümüzden aldığımız gücümüz var. Eğer 
mesele sayı üstünlüğü, silah üstünlüğü 
olsaydı, Alparslan başaramazdı, Kılıçars-
lan başaramazdı, Melikşah başaramazdı, 
Murat Hüdavendigar başaramazdı. Eğer 
mesele sadece teknoloji olsaydı, Çanakkale 
Savaşı farklı sonuçlanırdı, Kurtuluş Savaşı 
farklı sonuçlanırdı, Vietnam farklı sonuç-
lanırdı, Afganistan farklı sonuçlanırdı.

Biz, karşımızdakilerin ve onların arkasın-
dakilerin cesametine değil, kendi doğrula-
rımıza, kendi yüreğimize, kendi vicdanı-
mıza bakacağız, böyle yürüyeceğiz. Şayet 
doğru yolda olduğumuza inanıyorsak ki, 
bundan zerre kadar şüphemiz yok, sonuna 
kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Dün akşam arkadaşlar bana bir tweet 
gösterdi, iki özel harekâtçı ellerinde Türk 
Bayrağı, silahlarıyla yan yana duruyorlar, 
arkasındaki duvarda bir yazı var, “Seni sevi-
yoruz Uzun Adam”, altında da RTE demiş-
ler. Şimdi bunlar nerede? Güneydoğu’da, 
şu anda orada mücadele ediyorlar. İşte biz, 
o kardeşlerimizin, o yavrularımızın yanın-

dayız, onlarla beraberiz, onları asla yalnız 
bırakmadık, yalnız bırakmayacağız. Ama 
onlar da bir şeye inanıyorlar; nedir o? Şe-
hadet. Mesele bu. Bunu küçümseyenler 
olabilir, ama bunun hakikatine inananlar 
işte o insanlar. Ben de o polislerimizi, o as-
kerimizi, o köy korucularımızı alnından, 
gözlerinden öpüyorum, Allah yar ve yar-
dımcıları olsun.

PKK’yla, PYD’nin Bir Farkı Var 
mı?

Kardeşlerim,

Birileri yurt dışına gidiyor, bunlar Ana Mu-
halefetin temsilcileri. Ne diyorlar? “PYD, 
YPG terör örgütü değil.” Bal gibi de terör 
örgütü; PKK nasıl terör örgütüyse, onlar da 
aynı şekilde terör örgütü… Ama bu ifadeyi 
kullananlar, ne yazık ki bu terör örgütleri-
nin avukatı konumundalar. Hele hele bun-
lar, bir de ana muhalefet partisinin men-
supları olunca durum çok daha farklı bir 
hale geliyor. Şu hale bak, ne günlere kaldık. 
Bunlar ki ülkemizi şu anda kana bulayan-
lar ve onlarla müşterek hareket ediyorlar. 

PKK’yla, PYD’nin bir farkı var mı, YPG’nin 
bir farkı var mı? Bütün yazılı kayıtları bun-
lar bizim elimizde. Biz, Amerika’ya diyo-
ruz ki, “Bu terör örgütüdür.” Amerika’nın 
yetkilileri kalkıyor, “Hayır, biz onları terör 
örgütü olarak görmüyoruz” diyor. Ey Ame-
rika; kaç kere söyledim, siz, bizimle mi be-
raber siniz, yoksa bu terör örgütü PYD’yle, 
YPG’yle mi berabersiniz? Ey Amerika; ne 
PKK’yı bize tanıtabilirsiniz, ne PYD’yi bize 
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tanıtabilirsiniz, ne de YPG’yi tanıtabilirsi-
niz. Bunları biz gayet iyi biliriz, DAEŞ’i de 
biliriz. Ama siz, bunların hiç birini bugü-
ne kadar tanıyamadınız. Tanıyamadığınız 
için, bölge kan revan içinde, kan gölü ha-
linde. Bu nasıl ortaklık, anlamak mümkün 
değil. Defalarca söylememize, anlatmamı-
za rağmen karşımızda susuyorlar. 

Siyasetin dilini, diplomasinin imkânlarını, 
pazarlık gücünü biz bugüne kadar ihmal 
etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. 
Ama aslolan ne biliyor musunuz ey muhtar 
kardeşlerim? “La galibe illallah.” Bu düs-
turu, bu ölçüyü aklımızdan çıkarmadan 
yolumuza devam edeceğiz. ‘Galip olan sa-
dece Allah’tır’, bunu bileceğiz. Bugün ver-
diğimiz mücadele, Habil ile Kabil’den beri 
devam eden mücadeledir. İki kardeş değil 
mi? Kabil katil, maktul Habil. Ne zaman 
başladı mücadele, şimdi de aynı şeyleri ya-
şamıyor muyuz? Müslüman, Müslüman’ı 
öldürmüyor mu? Hem de “Allahu ekber”’ 
diyerek öldürüyor. Ölen de “Allahu ekber” 
diyor, öldüren de “Allahu ekber” diyor; bu 
ne menem bir iş?

Onun için, bu işi bizim düzeltmemiz lazım. 
Onun için, siz muhtar kardeşlerim olarak, 
bu işin mücadelesini hep beraber verme-
miz lazım. Siz, her köyün, her mahallenin 
Cumhurbaşkanısınız. Kendinizi sakın hafi-
fe almayın, çok önemli bir konumdasınız. 
Birileri muhtarlıklara böyle çok farklı göz-
le bakabilir, ama bilesiniz ki, siz seçilmişsi-
niz, atanmış değilsiniz. Sizi kaç kişi seçerse 
seçsin, seçilmişsiniz. Dolayısıyla sizi seçen-
lerin en öndeki temsilcisi sizsiniz. Siz, de-
mokrasinin en uç ayağısınız.

Cizre’de, Sur’da mahalleleri işgal eden te-
röristlerin camilerimize neler yaptıklarını, 
evlerdeki Kur’an-ı Kerim’leri nasıl tahrip 
ettiklerini medyadan eminim sizler de ta-
kip ediyorsunuz. Askerimizin, polisimizin, 
korucularımızın, Kur’an-ı Kerim’e olan 
saygısını, hürmetini bilen teröristler, mu-
kaddes kitabımızın içine, çevresine bom-
balar yerleştirerek onlara tuzak kuruyor. 
Elinde bavuluna koyabildiği az sayıdaki eş-
yasıyla bölgeyi terk eden vatandaşlarımız, 
örgütün eline geçip saygısızlığa uğramasın 
diye Kur’an-ı Kerim’ini de boynuna asıp 
öyle götürüyor.

Karşımızda Hiçbir Kutsalı, Hiçbir 
Ahlaki Ölçüsü Olmayan Bir Örgüt 
Var

Aynı şekilde örgüt, camilerimizi silah ve 
malzeme deposuna çeviriyor. Geçtiğimiz 
günlerde bir köşe yazarımız, bölgeye yap-
tığı geziyle ilgili intibalarını anlatırken, bir 
polisimizin Kurşunlu Camii ile ilgili çok 
çarpıcı ifadesini aktarıyor. Diyor ki, gazilik 
şerefine ulaşan polis memurumuz, “Çok 
şehit verdik Kurşunlu Camii’nde, ama 
halkı kazandık. 15 yıldır bu bölgedeyim, 
halkın bize desteğini hiç böyle görmedim” 
diyor. Gerçekten de karşımızda hiçbir kut-
salı, hiçbir insani ve ahlaki ölçüsü olmayan 
bir örgüt var. PKK da öyle, PYD de öyle, 
DHKP-C de öyle, DAEŞ de öyle, bunların 
hepsi aynı.

Kendileri gibi düşünmeyen, hiç kimseye 
hayat hakkı tanımayan, ideolojik saplan-
tıları uğruna kendi yandaşlarını dahi ate-
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şe atmaktan sakınmayan bir örgütle karşı 
karşıyayız. Çocukları, kadınları kullan-
maktan çekinmeyen bu örgüte, dünyada-
ki insan hakları savunucularının tek bir 
söz söylediğini bugüne kadar duymadık, 
görmedik. Tam tersine bu örgütün bir 
parçası olan PYD’ye, müttefik dediğimiz 
ülkelerin dahi sahip çıktığını görmekten, 
gerçekten üzüntülüyüm.

Avrupa ülkelerinin bir kısmı, uzun süre 
PKK ve DHKP-C gibi örgütlere, bunların 
paravan kuruluşlarına müsamaha göster-
di, kaynak aktardı. Hatta, tescilli katillerin 
ellerini kollarını sallayarak dolaşmasına 
dahi izin verdiler. Bunlardan biri, geçtiği-
miz günlerde eylem için ülkemize geldi, 
biliyorsunuz yakalandı. Avrupa ülkeleri ne 
zaman ki bu örgütlere el uzatmaya kalktı-
lar, işte o zaman terörün acı yüzüyle kar-
şılaştılar. Yolları kapatan, araçlara zarar 
veren, güvenlik güçlerine saldıran örgüt 
üyeleri, bu ülkelere yaptıkları yanlışı gös-
terdi.

Avrupa ülkelerinin bir kısmı, çeşitli ge-
rekçelerle hala aynı hatayı, aynı şekilde ıs-
rarla sürdürüyorlar. Buradan bir kez daha 
ifade ediyorum: Bu iş akreple kurbağanın 
hikâyesi gibidir. O akrep mutlaka bir gün 
onları da sokacaktır. Çünkü onun karak-
teri böyledir. “Düşmanımın düşmanı dos-
tumdur” basitliği, müttefikliğe yakışmaz. 
Suriye’de yapılan işin adı işte budur. Eğer 
bir terör örgütünü diğer terör örgütüyle 
sırf çıkar çatışması yaşadığı için destek-
lemek caizse, öyleyse Suriye’deki kimi 
örgütler niçin dışlanıyor? “Düşmanımın 
düşmanı dostumdur” diyorsan, o zaman 

hepsi dost. Onlar da DAEŞ’le çatışma ha-
lindeler. Niye onları dışlıyorsunuz? İlke-
li olmak lazım değerli arkadaşlar, ilkeli... 
Burada ilke yok.

Biz, teröriste terörist demeyi, terör örgütü-
ne terör örgütü demeyi, o şekilde muame-
le etmeyi sürdüreceğiz. DAEŞ’le mücadele 
bahanesiyle, bölgeye yerleşip Suriye hal-
kını, çoluk çocuk demeden katledenlerin 
gerçek yüzlerini tüm dünyaya ifşa etmeye 
devam edeceğiz. Dün Çanakkale’de güç 
mücadelesi veren yedi düvel, bugün aynı 
işi Suriye’de yapıyorlar. Suriye’de yaşanan 
hadise artık bir tehcir, bir soykırım halini 
almıştır. Mültecileri öcü gibi görenlerin, 
bu sorunun sebebi olan Esad rejimine kör 
ve sağır kalmaları ibret vericidir.

Türkiye, Mültecilere Kapılarımızı 
Sonuna Kadar Açtı, Ancak BM ne 
İşe Yarar?

Ne diyor Birleşmiş Milletler, “Kapınıza da-
yananları içeri alın.” Sen ne işe yarıyorsun? 
Şu ana kadar Irak ve Suriye’den olmak üze-
re, 3 milyon insanı evimize biz aldık. Siz 
ne aldınız, hangi ülke ne aldı? 300 kişinin, 
500 kişinin, 1000 kişinin hesabını yapıyor-
sunuz, biz 3 milyon kişiyi aldık. Birleşmiş 
Milletler olarak, bize verdiğiniz destek 455 
milyon dolar. Yaptığımız harcama 10 mil-
yar dolara yaklaştı, bu sadece milli bütçe-
den. Belediyelerimizin, sivil toplum kuru-
luşlarımızın yaptıklarını konuşmuyorum. 
Hadi verin desteklerinizi. “Verdik, veriyo-
ruz, proje getirin” diyorlar. İşte her şey or-
tada, kamplar ortada, her şey ortada. 
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400 bin masum insanın katledildiği bir ül-
keden, çıka çıka rejimin kendini meşrulaş-
tırma çabasının ürünü olan defile görüntü-
lerinin, düğün görüntülerinin çıkması ne 
kadar acıdır değil mi? Artık, kendi iç gü-
venliğimizin de bir parçası haline dönüşen 
Suriye meselesinde, bizim herkesin gayet 
haklı ve rasyonel bulduğu çözüm teklifle-
rimizin hayata geçirilme zamanı gelmiştir.

Terörün artık mesafesi, sınırı ve sınırları 
aşan özellikle gücünü görmezden gelerek, 
kendi evinde huzur içinde yaşayabileceği-
ni sananlar, asla temenni etmiyoruz ama 
yanıldıklarını göreceklerdir. Türkiye’yi 
terörle, terör örgütleriyle, özellikle bu mü-
cadelede yalnız bırakanlar, o zaman bizi 
daha iyi anlayacaklardır. Ama iş işten geç-
miş olacaktır.

Terör için, İstanbul ve Ankara’nın 
Moskova’dan, Washington’dan, Berlin’den, 
Paris’ten, Roma’dan, Tahran’dan farklı ol-
madığını biz acı tecrübelerimizle çok iyi 
biliyoruz. Kimsenin canı diğerinden daha 
kıymetli değildir. Suriye’de ölenlerin ca-
nını, Avrupa’da, Rusya’da, Amerika’da ya-
şayanlardan daha az değerli görmek, in-
sanlıktan nasibini almamaktır. Ankara’da, 
İstanbul’da patlayan bombayı, Paris’te 
patlayan bombadan önemsiz görmek, iki-
yüzlülüğün ta kendisidir. Suriye’deki ateşe 
odun taşıyarak yanmakta olan alevi harla-
yanlar, bir gün benzer bir ateşin kendi evle-
rini sarabileceğini de düşünmelidirler. İşte 
o gün yanınızda güçlü destekler bulabil-
meniz için, şimdi doğru bir tutum ortaya 
koyabilmeniz şarttır. Unutulmasın ki, maz-

lumun ahı yerde kalmaz. Alma mazlumun 
ahını, çıkar aheste aheste. Zulüm payidar 
olmaz. Allah bizleri zalimlerden olmaktan, 
zalimlerin yanında yer almaktan muhafa-
za eylesin. Rabbim bize bu imtihandan yüz 
akıyla çıkmayı nasip etsin.

Ana Muhalefet, Asker ve 
Polisimizi Güneydoğu’da İnfaz 
Yapmakla Suçluyor

Değerli muhtar kardeşlerim,

Benim bildiğim kadarıyla muhtar, “Eğriye 
eğri, doğruya doğru” diyen insandır, öyle 
mi? Şimdi size soruyorum. Türkiye terörle, 
terör örgütleriyle ciddi bir mücadele için-
de, doğru mu? Peki, bu mücadelede tüm si-
yasi partilerimizin, tüm siyasetçilerimizin, 
tüm sivil toplum kuruluşlarımızın, akade-
misyenlerimizin, yazarlarımızın, meslek 
kuruluşlarımızın, devletinin ve milletinin 
yanında güçlü bir duruş sergilediğini söy-
leyebilir miyiz? Maalesef bunu söyleme 
imkânına sahip değiliz. Çünkü bakıyo-
ruz, bir gün kendilerine akademisyen 
diyen güruh, çıkıyor terör örgütü ağzıyla 
bildiri yayınlıyor. Bir başka gün, siyaset-
çi sıfatı taşıyan birileri çıkıyor, devleti 
suçlayıp terör örgütünün yanında yer 
alıyor. Bir başka gün falanca sanatçı, fi-
lanca dernek, filanca yazar aynı şekilde 
örgütün kavramlarıyla hükümete, hatta 
şahsıma saldırıyor.

Daha açık bir şekilde ifade edecek olur-
sam, terör operasyonları Ankara’da sadece 
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iki partinin genel merkezini rahatsız edi-
yor. Biri malum partinin genel merkezi ki, 
onlara zaten diyecek bir sözümüz kalmadı. 
Çünkü onlar talimatları Kandil’den alıyor. 
Onlarla beraber turistlik seyahat yapıyor, 
gidiyor geliyorlar. Diğeri de ne yazık ki ana 
muhalefet partisinin genel merkezi. Öyle 
ki, terör örgütünün bile “Sonuna kadar 
direndiler, çarpıştılar” diyerek sahip çık-
tığı teröristlere yönelik operasyonları, ana 
muhalefet partisinin milletvekilleri ısrar-
la “toplu infaz” şeklinde sunmanın çabası 
içindeler. Hatta ana muhalefet partisinin 
milletvekilleri, terör örgütünün en büyük 
hayali olan bölgeyi uluslararası müdahale-
ye açma projesine de destek vererek, daha 
büyük bir ihanete ortak oluyorlar. Kendi 
devletinin karşısında, terör örgütünün ya-
nında yer alarak siyaset yapılmaz, siyasetçi 
olunmaz; dünyanın hiçbir yerinde bunun 
örneğini göremezsiniz. Kongre kazanabi-
lirsin, delegeleri kazanabilirsin, ama mille-
ti kazanamazsın.

Terör örgütünün güdümündeki parti, biz-
ler için zaten yok hükmünde, ama ana mu-
halefet partisinin genel başkanını ve kimi 
milletvekillerini aynı yanlışın içinde gör-
mek, gerçekten bizi endişeye sürüklüyor. 
Çünkü ana muhalefet partisi dediğiniz, 
iktidar partisinin alternatifidir, yani teorik 
olarak hükümete gelme ihtimali en yüksek 
olan partidir. Bu anlayışla iktidara gelecek 
bir ana muhalefet partisinin, terörle mü-
cadeleyi nasıl yürüteceğini, Türkiye’nin 
birlik ve beraberliğini nasıl koruyacağını 
anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Gerçi 
milletimiz, kendilerine böyle bir imkânı 

vermeyeceğini her seçimde defalarca orta-
ya koydu zaten.

Bakınız, dünya yanıyor, Türkiye kavrulu-
yor. Ana muhalefetin en önemli sorunu 
Atatürk’ün fotoğrafının kimin indirdiği 
meselesidir.  Zaten o fotoğrafın sahibi, 
sizin bu durumunuzu görmüş olsa, sizi 
orada 1 saniye tutmaz. 50 günde fotoğrafı 
kimin indirdiği meselesini çözemeyenler-
den, ülkenin sorunlarının çözümüne katkı 
sağlamasını beklemek, elbette hayalcilik 
olur. Buna rağmen, sahip olduğu sıfat iti-
bariyle, bu partinin çok daha sorumlu bir 
politika izlemesini ümit etmekten kendi-
mizi alıkoyamıyoruz.

Muhtarlardan ricam, bu çarpıklığı, bu 
yanlışı, bu tutarsızlığı mahallelerinizdeki, 
köylerinizdeki vatandaşlarımızla istişare 
etmenizdir. Şayet biz yanlış düşünüyorsak, 
meseleye yanlış bakıyorsak, lütfen bize du-
rumu aktarın. Yok, bizim teşhisimiz, tes-
pitimiz doğru ise, vatandaşlarımızın bu 
gerçeği daha iyi görmelerini sağlayın. Bu 
mesele siyasi çıkar değil, devletin ve mil-
letin bekası meselesidir. Dikkat ederseniz, 
aynı çarpık anlayış, Yeni Anayasa ve Baş-
kanlık Sistemi tartışmalarında da kendini 
gösteriyor. Ağızlarını açtıkları zaman “12 
Eylül Anayasası darbe Anayasası” derler; 
ama “Gelin yenisini yapalım” dediğinizde 
ise hemen işi yokuşa sürerler. Şimdi de 
daha masaya oturmadan masayı devirme-
nin çabası içindeler. İş lafa gelince mevcut 
sistemin yürütmeyi ve yasamayı birlikte 
kontrol eden yönünden şikâyetler ederler; 
ama “Gelin sistemi değiştirelim, güçler 
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ayrılığını tahkim edelim” dediğinizde, bu 
defa da ipe un sererler. Çünkü bunların so-
run çözmek diye bir derdi yok, çünkü bun-
ların kendileri sorun… Bugüne kadar mil-
letin hiçbir yarasına merhem olmadıkları 
gibi, sürekli yaraları kaşıyarak kanatmayı 
marifet sanırlar, siyaset sanırlar.

Oysaki biz,13 yıldır milletimizi birleştir-
menin, kenetlemenin, kanayan yaraları 
sarmanın, Türkiye’nin her bir köşesine 
‘muhabbet mayalamanın’ peşindeyiz. Biz, 
79 milyonun tamamının kucaklaşmasının; 
Mardin’den Edirne’ye, Rize’den Hatay’a 
kadar her bir vatandaşımızın geleceğe 
umutla, güvenle bakmasının mücadele-
sini veriyoruz. Biz, dünyanın en gelişmiş 
ülkelerinde olan standartları, hizmetleri 
Türkiye’ye taşımanın, insanımızın istifa-
desine sunmanın çabası içindeyiz.

Kardeşlerim,

Eski Türkiye’yi hatırlarsınız değil mi? 
Yokların, yoklukların, sefaletin, mağ-
duriyetlerin Türkiye’sini yaşı 35’in üze-
rinde olanlar daha iyi bilir. Hele hele 
babalarımızdan dinlediklerimiz… Baba-
larımızın nüfus cüzdanlarını şöyle bir 
sandıklardan, kenardan köşeden bir çı-
kartırsanız, onun içindeki mühürlerden 
çok daha iyi anlarsınız. Orada çok sana 
yağı damgasını görürsünüz, ekmek dam-
gasını görürsünüz. Dağıtılan karnelerle 
de neyi nasıl verdiklerini görürsünüz. 
Benzinden tutunuz mazotuna varıncaya 
kadar… Bunları biz hep yaşadık; şekerine 
varıncaya kadar, çayına varıncaya kadar 
hepsi bu ülkede karneyle verildi. 

Üniversite Sayısını 193’e Çıkardık

Biz, işte bu Türkiye’yi, Cumhuriyet tarihi-
nin tamamına denk, hatta pek çok alanda 
onu da aşan hizmetlerle hamdolsun dö-
nüştürdük, değiştirdik. Her ilimize, ilçemi-
ze, mahallemize 250 bini aşkın yeni ders-
lik kazandırdık. Bakın az önce buraya 30 
bin yeni öğretmen ataması töreninden ge-
liyorum. Onlara da onu söyledim; şimdi bu 
30 bin yeni öğretmeni atıyoruz ve Türkiye 
genelinde okullarımızdaki öğretmen ihti-
yacımızın yüzde 93’nü inşallah halletmiş 
oluyoruz, yüzde 7 açığımız var, inşallah o 
da gidecek.

117 yeni üniversite kurarak şu anda 
Türkiye’de üniversite sayımızı 193’e çıkar-
dık. Artık Türkiye’de üniversitesi olmayan 
ilimiz yok. 

2 bin 500 yeni sağlık kurumu inşa ederek, 
688 bin yeni sağlık çalışanı istihdam ede-
rek, 4 bin 500 yeni ambulansı hizmete ala-
rak, doktor yüzü görmeyen, ilaç alamayan 
kardeşimiz kalmasın diye gayret ettik. Bir 
zamanlarlar sen SSK’nın genel müdürü 
değil miydin? O SSK’nın genel müdürü ol-
duğun zamanlar, o hastanelerin koğuşları 
ne âlemdeydi? O tuvaletler ne âlemdeydi, 
o serumlar takıldığı zaman benim o vatan-
daşım ne hallere düşüyordu? Ölüler bile 
rehin alınıyordu. Bu dönemleri yaşadık, 
bütün bu gerçekler ortada. Şimdi helikop-
ter ambulanstan tut, jet ambulansa varın-
caya, paletli ambulanslara varıncaya kadar 
hizmet veriyor.
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13 yılda 18 bin kilometreyi aşan bölünmüş 
yol yaptık. 177 tünel yaptık. Dağları deldik 
dağları. Dağları delmek için âşık olmak la-
zım. Bizim bu millete aşkımız vardı, onun 
için bu dağları deldik. Hala da bu dağla-
rı delmeye devam ediyoruz. Bakın şimdi 
Cankurtaran Tüneli bitiyor, dolayısıyla Yu-
sufeli, Artvin sahile daha da çok kısa ola-
cak değil mi?

Değerli kardeşlerim,

“Aşkınan çalışan yorulmaz” diyor Neşet Er-
taş değil mi? Şimdi biz aşkınan çalışıyoruz, 
onun için de yorulmadık, yorulmuyoruz. 
1200 kilometreden fazla hızlı tren hattı 
inşa ederek, 25 tane havalimanı varken 
ülkemize 29 yeni havalimanı kazandıra-
rak ulaşım sorununu ortadan kaldırmanın 
gayreti içinde olduk. Şu anda evinden çı-
kıyorsun yarım saat, 45 dakika mesafede 
havaalanına ulaşıyorsun değil mi? Eski-
den böyle bir imkân var mıydı? Şöyle bir 
15 sene önceye gidelim, bu imkânlar var 
mıydı? Yoktu. Şimdi inşallah bu daha da 
artacak, daha da iyi olacak. Çünkü benim 
vatandaşımın ne George’den, ne Helga’dan 
geri kalır yanı yok. Benim Ahmet’im de, 
Emine’m de onlardan geri değil. Onlar han-
gi insani haklara sahipse, benim vatanda-
şım da aynı insani haklara bu ülkede sahip 
olacak; biz bunun adımlarını atıyoruz.

Irmaklarımız boşa akıyordu, boşa akmasın 
diye 279 tane yeni baraj yaptık. Toprakla-
rımız şimdi suya ne yaptı? Kandı. Eskiden 
ne diyorlardı? “Su akar, Türk bakar.” Şimdi, 
“Su akar, Türk yapar”, bu noktaya geldik. 

Türkiye’nin Her Köşesine Toplu 
Konut İnşa Ettik

Türkiye’nin her bir köşesinde 701 bin top-
lu konut inşa ederek, vatandaşlarımızı 
uygun şartlarda ev sahibi yaptık. Yılda 25 
milyar liralık sosyal yardımla, 10 milyon 
vatandaşımızın derdine derman olmaya 
gayret ettik. Emeklilerimizi, ücretlilerimi-
zi insanca yaşayabilecekleri bir gelir dü-
zeyine çıkarmanın mücadelesini verdik. 
Tabii muhtarlarımızı da ihmal etmedik. 
2002 yılında göreve geldiğimizde muh-
tarlarımızın maaşları 100 lira bile değildi. 
97 liraydı. Bugün Resmi Gazete’de yayın-
lanarak yürürlüğe giren kanunla, muhtar 
maaşlarımız 1300 liraya yükseldi, hayırlı 
olsun. Hükümetimiz, Parlamentomuz da 
sağ olsun.

Tüm bunlarla birlikte, demokraside ve 
ekonomide ‘Yeni Türkiye’nin inşası için ça-
lıştık. Eğer ‘Yeni Türkiye’ hedefimizi sizler 
de doğru buluyorsanız, destekliyorsanız, 
mahallerinizde, köylerinizde bu gerçek-
leri her gün bıkıp usanmadan tekrar tek-
rar anlatmanız gerekiyor. Çünkü hafıza-i 
beşer nisyan ile maluldür, yani insanoğlu 
unutur. Dolayısıyla unutturmamak için ne 
yapacağız? tekrar Tekrar anlatacaksın, yıl-
mayacaksın, usanmayacaksın.

Terör örgütünün saldırılarına rağmen, 
paralel devlet yapılanması örgütünün iha-
netine rağmen, ihtiraslarının eseri haline 
gelmiş kifayetsiz siyasetçilere rağmen, in-
şallah sizlerle birlikte Yeni Türkiye’yi inşa 
edeceğiz, ihya edeceğiz.
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Bu düşüncelerle bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ni, milletin evini teşrifi-
niz için her birinize ayrı ayrı teşekkür edi-
yorum. Mahallelerinizdeki, köylerinizdeki 
her bir kardeşime selamlarımı, saygılarımı, 
muhabbetlerimi iletmenizi rica ediyorum. 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, Al-
lah yar ve yardımcımız olsun diyorum.
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Kıymetli kaymakamlarımız, saygıdeğer 
arkadaşlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyor, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, 
milletin evini teşrifiniz için her birinize 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kaymakam-
larımız ve aynı unvana sahip vali yardım-
cılarımızla yaptığımız toplantıların ikinci-

sinde sizlerle birlikteyiz. Ülkemizde tüm 
kaymakamlarımızla inşallah bu şekilde 
bir araya gelecek, kendileriyle hasbihal 
edecek, hasret gideceğiz. Bu tür toplantı-
larla, ‘Yeni Türkiye’nin inşası sürecinde, 
ülkemizdeki tüm kesimlerin görüşlerini, 
düşüncelerini, hissiyatlarını öğrenmek 

Türkiye, Maskelerin Düştüğü 
Bu Süreçte Küresel Vicdanın 

Sesi Olmuştur

2. Mülki Amirler Toplantısı | Ankara | 17 Şubat 2016 
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arzusundayım. Hem muhabbetimizi pekiş-
tirdiğimiz, hem de karşılıklı olarak tespit 
ve tekliflerimizle birbirimizi beslediğimiz 
bu toplantıların hepimiz açısından faydalı 
olduğuna inanıyorum. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, devletin sade-
ce protokol yüzü değildir, olmayacaktır. Bu 
mekân, elbette devlet işlerinin en üst dü-
zeyde görüldüğü yerdir, ama aynı zaman-
da devletle milletin birlikteliğinin de sem-
bolüdür. Her zaman söylediğim gibi, devlet 
denilen mekanizma canlı bir sistemdir, bu 
sistemi işleten, yaşatan da insandır. Sizler, 
kaymakamlar olarak, vatandaşlarımızla 
doğrudan ve etkin ilişki içinde bulunan, 
devletin adeta eteğe kemiğe bürünmüş, 
somutlaşmış timsali konumundaki kamu 
görevlilerisiniz. Unutmayınız, çoğu defa 
sizlerin kişisel becerisi, gayreti, azmi, ça-
lışkanlığı, temsil ettiğiniz kamu görevinin 
ötesinde ve üzerinde bir etkiye sahiptir. 
Her başarı gibi, kaymakamlık görevindeki 
başarı da yaptığınız işi sevmenize, kendini-
zi işinize adamanıza bağlıdır.

Kaymakamlık, sabah 09:00-akşam 18:00 
saatleri arasında yapılacak, sonra da ke-
pengi indirip eve gidilip yatılacak bir iş 
kesinlikle değildir. Kaymakam, gönlüy-
le ve kafasıyla 24 saat boyunca çalışan, 
teyakkuz halinde olan kişidir. Devletin 
imkânları ve kurallarıyla, vatandaşımızın 
beklenti ve hassasiyetlerini en üst düzey-
de buluşturabilen kaymakam, başarılı bir 
kaymakamdır.

İlçelerimizde Mazeret Değil, Eser 
Üreten Kaymakamlar Görmek 
İstiyorum

Sizler, kolay ve çok olan ‘mazeret kapısı’ ye-
rine, zor olan ‘çözüm kapısı’nı zorlamalısı-
nız. Elbette hukuktan, meşruiyetten ödün 
vermeyeceksiniz. Ama bu demek değil ki, 
önünüze çıkan sorunlar ve zorluklar kar-
şısında eliniz-kolunuz bağlı oturacaksınız. 
Asla, ya bir yol bulacaksınız, ya bir yol ya-
pacaksınız. Kendini mevzuat hazretlerine 
mürit yazdıran kaymakamın belki başı ağ-
rımaz, ama eseri de olmaz. Ben ilçelerimiz-
de mazeret değil, eser üreten kaymakamlar 
görmek istiyorum. Madem bulunduğunuz 
yerde devleti temsil gibi şerefli bir sorum-
luluk üstlendiniz, öyleyse bunun hakkını 
vermek mecburiyetindesiniz.

Sürekli murakabe altında olduğunuzu 
unutmayın. Sizleri vatandaşımız gözlüyor, 
muhtarlarımız takip ediyor, siyasetçile-
rimiz adım adım izliyor. İçişleri Bakan-
lığımızı, onun denetim mekanizmasını 
saymıyorum bile... Kaymakamlarımızın 
başarıları da, başarısızlıkları da ilçeden il 
geneline, oradan bölgeye ve Türkiye’ye ka-
dar her yerde biliniyor, konuşuluyor.

Bize de, gerek illerimize yaptığımız gezile-
rimiz sırasında, gerekse buraya gelen mi-
safirlerimiz aracılığıyla sürekli bilgi akışı 
oluyor. “Marifet iltifata tabidir” diye güzel 
bir sözümüz var biliyorsunuz; başarılı olan 
kaymakamlarımızı takdir etmek, buna kar-
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şılık aynı çabayı göstermeyenleri de tespit 
etmek durumundayız. Ben, sizlere güveni-
yorum, her birinizin takdirlik çalışmalar 
ortaya koyduğuna da inanıyorum.

Kıymetli arkadaşlarım, 

Son günlerde Suriye kaynaklı krizin daha da 
derinleştiğini, Rusya’nın müdahalesiyle iyi-
ce çıkmaza girdiğini görüyoruz. Sizlerin bir 
kısmının da, il ve ilçelerinizde, krizin insani 
ve güvenlik boyutuyla yüzleştiğinizi, müca-
dele ettiğinizi biliyorum. Sayıları 3 milyonu 
bulan sığınmacıya yıllardır ev sahipliği ya-
pan Türkiye, bu bakımdan tarihi bir imtiha-
nı yüzünün akıyla veriyor. Ülkemiz ve mille-
timiz, gerçekten 5 yıldır bu konuda insani 
görevini, komşuluk vazifesini ve uluslara-
rası yükümlülüklerini hakkıyla yerine ge-
tirdi, getirmeyi sürdürüyor.

Rusya, Esad’ın Yanında Yer 
Alarak Kendi Kimliğini Ortaya 
Koymuştur

Şu anda bir taraftan siz değerli vali yar-
dımcılarımıza, kaymakamlarımıza ses-
lenirken, ekranları başında bizi izleyen 
milletime de sesleniyorum, aynı zamanda 
uluslararası camiaya da sesleniyorum: Ta-
rihimizin bize mirası olan, bizi biz yapan 
medeniyet değerlerimizi yaşattığımızı, şu 
son 5 yılda tüm dünyaya gösterdik. Evet, 
Türkiye, zalim ile mazlumu savunanların 
ayrıldığı, maskelerin düştüğü bu süreçte, 
küresel vicdanın sesi olmuştur. Türkiye, 

tüm algı operasyonlarına rağmen, Suriyeli 
kardeşlerine din, dil, mezhep ve etnik kö-
ken ayrımı yapmadan sahip çıkarak, tüm 
dünyaya insanlık dersi vermiştir.

Suriye meselesi, aynı zamanda birçok ülke, 
siyasetçi ve kurum için de adeta bir turnu-
sol kâğıdı olmuştur. Biz, bu süreçte birçok 
ikiyüzlülüğe de şahit olduk, hatta çok yüz-
lülüğe şahit olduk. Suriyeli kardeşlerimiz 
için şu ana kadar yaptığımız harcama 10 
milyar dolara yaklaşmıştır. STK’larımızın, 
belediyelerimizin yaptıklarını söylemi-
yorum, sadece milli bütçeden yapılanları 
söylüyorum.

Kendi halkına karşı savaş yürüten rejim ta-
rafından terör örgütlerinin desteklendiği, 
terörle mücadele altında kirli hesapların 
hayata geçirildiği bir dönemi yaşadık. Batı, 
hala sessiz. Yapılan toplantılar var, bu top-
lantılardan bir netice çıkıyor mu? Hayır

Rusya, şu anda 500 bine yakın insanın ölü-
müne neden olan zalim Esad’ın yanında 
yer almak suretiyle, kendi kimliğini ortaya 
koymuştur. Şu andaki süreçte yağdırdığı 
bombalar nedeniyle Rusya da çok ciddi bir 
insanlık ve bir savaş suçu işlemekle karşı 
karşıyadır. Ne diyor Birleşmiş Milletler? 
“Eğer tespit edilirse, belirlenirse bu bir sa-
vaş suçudur”’ diyor. Daha ne arıyorsunuz? 
İşte buyurun hastaneler bombalanıyor. O 
kuvözlerin içerisindeki fotoğrafları, resim-
leri görmediniz mi? Gönderin elemanları-
nızı, oralarda yerinde incelemeleri yapsınlar.
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PYD’ye, YPG’ye hala terör örgütü diyeme-
yen, “YPG’ye desteğimiz sürecektir” açık-
laması yapan Amerika’yı da anlamakta 
zorlanıyorum. Terör örgütü PKK’nın bü-
tün kayıtlarında, PYD’nin kurucusunun 
kim olduğu bellidir. YPG’nin kurucusunun 
kim olduğu bellidir. Geçenlerde de söy-
ledim, biz Amerika’yla NATO’da beraber 
değil miyiz? Senin dostun biz miyiz, yoksa 
YPG mi, PYD mi? O zaman, “Dostum YPG 
ve PYD’ye silah yardımı yapıyorum” diye 
açıklama yapın. Eğer bu açıklamayı yapar-
sanız, bu meseleleri bir daha sizinle konuş-
mamıza da gerek kalmaz. Gizli kapılar ar-
kasında, bazı şeylerin konuşulması bizleri 
üzmektedir. Dost, dostluğunun gereğini 
yapmalıdır. Biz, dost bildiğimize gereğini 
yaparız. Ama bizi dost olarak görmeyenler, 
bunu lütfen açıkça ifade etsinler.

İşte dün sözcünün açıklamasını duyuyo-
ruz. Ne diyor? “YPG’ye yardımımız devam 
edecektir, ama orada yapılan mücadelede 
işimizi zorlaştırmasın.” Lafa bak. Bir defa, 
temelden bu yaklaşım sakattır. Bu bilgileri 
sen, bizden alacaksın. 

Terör örgütleri ve teröristler arasında ay-
rım yapıldığını, iyi terörist-kötü terörist 
şeklinde sınıflandırmalara gidildiğini gö-
rüyoruz. Türkiye, tüm bu süreçte ilkeli, 
tutarlı ve kararlı duruşundan taviz verme-
miştir. Suriye’de dün de, bugün de demok-
rasiyi ve meşruiyeti savunuyoruz. İlk gün 
ne diyorsak, bugün de aynısını söylüyoruz.

PYD ve YPG Terör Örgütünün 
Yanında Yer Alanlar Samimi 
Değildir

Suriyeli kardeşlerimizin, Esad ve destekçi-
lerinin devlet terörüyle, PYD’den DAEŞ’e 
kadar çeşitli terör örgütleri arasında bir 
tercihe zorlanamayacağını ifade ediyoruz. 
Suriye halkını “Kırk katır mı, kırk satır mı” 
tercihine zorlayanlar, insanlıktan nasibini 
almamış olanlardır.  İyi terörist, kötü terö-
rist yoktur. El Nusra ile El Kaide arasındaki 
ilişki neyse, PKK ile PYD arasındaki ilişki 
de odur. DAEŞ söz konusu olduğunda ade-
ta dünyayı yıkmayı göze alanlar, PYD, YPG 
terör örgütünün yanında yer alarak, sami-
miyetsizliklerini gösteriyorlar.

Ben, aylar önce, Suriye’de “Eğit-donat, te-
rörden arındırılmış güvenli bölge ve uçuşa 
yasak bölge” şeklinde 3’lü bir çözüm paketi 
sundum.  O zaman, bu çözüme mesafeli du-
ranlar, bugün “Eğit-donat’a evet diyoruz” 
noktasına geldiler.  Terörden arındırılmış 
bölge çözümüne de “evet’ deme noktasına 
geldiler. Ama, uçuşa yasak bölgeye hala 
“evet” demiyorlar. Ey Amerika; bak sen, 
uçuşa yasak bölgeye “evet” demedin, ama 
bak orada Rus uçakları cirit atıyor ve bin-
lerce mazlum, mağdur insan ölüyor. Hani 
biz koalisyon güçleriydik? Hani koalisyon 
güçleri olarak beraber hareket edecektik, 
ne oldu? Ve kalkıp Türkiye’ye şu söyleni-
yor: “PYD ve YPG’ye top atışlarını durdu-
run.” Kusura bakmayın, bizim böyle bir dü-
şüncemiz yok. Türkiye’ye bir kişi kalkar da 
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bir havan topu atarsa, mermi atarsa; bunu 
atanlar katbekat fazlasıyla karşılığını bula-
caktır. Biz, uluslararası angajman kuralla-
rını uyguluyoruz.

PYD’ye Verilen Silahlar, DAEŞ 
Yerine Bölge Halkına Yönelmiştir

Doğu ve Güneydoğu’da güvenlik güçleri-
mize karşı kullanılan silahların ve militan-
ların önemli bir kısmının Suriye kaynaklı, 
PYD kaynaklı olduğunu biliyoruz. Güya 
DAEŞ’le savaşması için örgüte verilen lo-
jistik destek, bugün ülkemize yönelik teh-
ditlerin aracı haline dönüşmüştür. Suriye 
içinde de PYD’ye verilen silahlar, DAEŞ ye-
rine bölge halkına ve onun meşru temsil-
cisi olan muhaliflere yönelmiştir. Her şey 
apaçık ortadayken, PYD ve PKK arasında-
ki bağı yok saymak, körlük değilse, ülke-
mize karşı hasmane bir tutumdur. Onlar 
gözlerini bu gerçeğe ne kadar kapatırlarsa 
kapatsınlar, biz terör örgütüne, terör örgü-
tü demeye ve o şekilde muamele etmeye 
devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlar,

Kimsenin kimseyi kandırmasına gerek 
yok. Suriye’deki fotoğraf çok açık ve net-
tir. DAEŞ’e karşı operasyon bahanesiyle, 
Suriye’ye gelen veya Suriye içinde palazla-
nan güçlerin hiçbirinin de terörizmle mü-
cadele diye bir derdi yoktur. Rusya’nın da, 
DAEŞ’le mücadele diye bir gayreti yoktur. 
DAEŞ’le mücadele bahanesi, kimi ülkeler 
için bölgedeki çıkarlarını hayata geçirmenin 

bir aracı haline dönüşmüştür. Açıkçası, bu-
gün Suriye’de herkes kendi iktidarını, kendi 
çıkarını, kendi küresel ve bölgesel hesapları-
nı hayata geçirmenin çabası içindedir.

Sadece Suriye’nin komşusu olan Türkiye, 
Lübnan, Ürdün gibi ülkeler, bu sorunun 
can acıtıcı sonuçlarını bünyelerinde his-
setmektedirler. Diğerlerinin burada canı 
acımıyor, bizim acımız acıyor, Lübnan’ın 
acıyor, Ürdün’ün acıyor. Mülteci akınının 
çok küçük bir bölümüne maruz kalan Av-
rupa ülkelerinin yaşadığı panik ortada-
dır. Buna rağmen aynı ülkelerin, özellikle 
Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu 
hala yeteri kadar anlayamadıklarını, an-
lamak istemediklerini görüyoruz. Üste-
lik Türkiye’nin, sığınmacı akını yanında, 
daha başka sıkıntıları da bulunuyor. Böl-
ge üzerinde oynanan oyunlar, doğrudan 
Türkiye’yi etkileyen sonuçlara yol açıyor.

İşte Rusya’nın durumu… Bu ülke, bölge-
ye DAEŞ’le mücadele altında gelmiş, ama 
şu ana kadar rejime karşı mücadele eden 
güçleri vurmak dışında bir iş yapmamış-
tır. Aynı şekilde PYD, terör örgütü DAEŞ’le 
mücadele maskesi altında, işgal ettiği böl-
gelerdeki Kürt, Arap, Türkmen nüfusu bas-
kıyla tahakkümü altına almanın, sindir-
menin, tabi olmayanları da tehcir etmenin 
peşindedir. Rejimi desteklemek için hare-
ket geçen çeşitli örgütlerin ve mezhep taas-
subuyla onları destekleyen kimi ülkelerin, 
Suriye’de gerçekleştirdikleri insanlık dışı 
uygulamaları da gayet iyi biliyoruz.
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DEAŞ’a Karşı En Ciddi Mücadeleyi 
Türkiye Yürütüyor

Aynı şekilde Esad rejiminin mücadelesi, 
DAEŞ’le değil sadece muhalif gruplar-
ladır. Dikkat ediniz, DAEŞ’in, Suriye ve 
Irak dışında en çok hedef aldığı, en çok 
eylem yaptığı ülke Türkiye’dir. Çünkü 
Türkiye, bu örgütle en ciddi mücadeleyi 
yürüten, bu sebeple en büyük bedelleri 
ödeyen ülkedir.

Diğer yandan, PYD’nin sınırlarımızın he-
men ötesindeki faaliyetleri, Türkiye için 
hayati sonuçlar doğurma potansiyeli taşı-
yor. Biz, bölücü terör örgütünün Suriye’de-
ki kolunun izlediği politikayı, diğer ülkeler 
gibi uzaktan izleme lüksüne sahip değiliz. 
Topraklarımızın bütünlüğü, milletimizin 
birliği bakımından, sınırlarımızın içinde 
sürdürdüğümüz mücadeleye bakışımız ne 
ise, o sınırların Suriye tarafındaki gelişme-
ler konusundaki hassasiyetimiz de aynıdır. 
Çünkü bunlar birbirleriyle yakından ilişki-
lidir. Suriye konusunda Türkiye, nefsi mü-
dafaa konumundadır. Yani yaptığımız her 
şeyin, attığımız her adımın meşruiyeti var-
dır. Bu hassasiyeti anlayamayan veya saygı 
duymayan herkes öyle veya böyle bunun 
bedelini ödeyecektir.

Türkiye, can evine yöneltilen silahlar kar-
şısında, geri çekilecek veya teslim olacak 
bir ülke asla değildir. Bu milletin, bekası 
söz konusu olduğunda neler yapabileceği-
ni görmek isteyenler, açsınlar tarih kitap-
larını okusunlar, orada bolca örnek göre-
ceklerdir. Bugün angajman kurallarımız, 
ülkemize yönelik silahlı saldırılara karşı-

lık vermekten ibaret olabilir. Ama yarın 
gerekirse aynı kurallar, ülkemize yönelik 
her türlü tehdidi kapsayacak şekilde geniş-
leyebilir, bundan hiç kimsenin de şüphesi 
olmasın.

Güney Sınırımızda Yeni Bir 
Kandil’in Oluşmasına Asla İzin 
Vermeyeceğiz

Buradan açık ve net olarak ifade etmek 
istiyorum: Güney sınırımızda yeni bir 
Kandil’in oluşmasına asla izin verme-
yeceğiz. PYD terör örgütünün Halep’in 
kuzeyinde attığı provokatif adımlara ve 
hayata geçirmeye çalıştığı emrivakile-
re asla müsaade etmeyeceğiz. Bölgede 
Türkiye’ye rağmen oldu-bittilerle fiili 
durumlar ortaya çıkartılmasına sessiz 
kalamayız, kalmayacağız. Suriye’de ülke-
mizin güvenliğini tehdit eden tüm terör 
yapılarına karşı gerekli adımları atmakta 
tereddüt göstermeyeceğiz.

Bu konuda baskı yapılması gereken adres 
Türkiye değil, rejim ve destekçileridir. Şa-
yet bölgede gerilimin artmasının önüne 
geçilmek isteniyorsa, terör örgütlerini, 
ama tüm terör örgütlerini cesaretlendire-
cek adımlardan imtina edilmelidir. Bugün 
bölgede 5 yıldır devlet terörü uygulayan 
rejime, hastaneleri bombalayarak mis-
ket bombaları ve balistik füzelerle sivil 
halkı katlederek en büyük desteği veren 
Rusya’dır. Sadece son 10 günde, 600 sivil 
hunharca katledilerek savaş suçu işleyen 
Rusya’ya karşı sesini çıkarmayan herkes, 
bu suça ortak olmaktadır. Uluslararası top-
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lumun, Rusya ve rejim unsurlarının sal-
dırılarına karşı sesini yükseltmesi şarttır. 
Bu dirayeti gösteremeyen hiç kimsenin, 
Türkiye’nin sınırlarını, vatandaşlarını ve 
geleceğini korumak için yaptıkları ve ya-
pacakları konusunda söz söyleme hakkı 
olamaz.

Milletimiz müsterih olsun. Bölgedeki kar-
deşlerimiz ümitlerini kaybetmesin. Tür-
kiye, tüm bu çalışmalarını uluslararası 
toplumla, meseleye hakkaniyetle yaklaşan 
dostlarıyla birlikte yürütmektedir, yürüte-
cektir. Amacımız, asla ülkemizi ve mille-
timizi altından kalkamayacağı bir yükün 
altına sürüklemek değildir. Tam tersine, 
ülkemizin ve milletimizin yarın altından 
kalkamayacağı yüklerin altına girmemesi 
için, bugünden üzerimize düşenleri yap-
manın çabası   içindeyiz. Bu çabalarımızın 
sınırlarını belirleyecek olan, şu anda bu so-
runun müsebbibi olanların ve onları des-
tekleyenlerin tavırlarıdır.

Biliyoruz ki, bizim için beka meselesi olan, 
onlar için sadece bir taktiktir, hatta operas-
yonel bir tercihtir. Biz, bekamızdan vazge-
çemeyiz; ama onlar tercihlerini kolaylıkla 
değiştirebilirler. Şayet bu yapılanların ge-
risinde, Türkiye’nin sabrının sınırlarını 
denemek gibi bir niyet varsa, o sınırların 
sonuna gelindiğini de bilmelidirler.

Değerli kardeşlerim,

Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gelişme-
ler, ülkemizi ve ülkemizle birlikte başta 
Avrupa olmak üzere tüm bölgeyi yeni bir 
sığınmacı akınıyla karşı karşıya bırakmış-

tır. Biliyorsunuz, Türkiye uzun yıllardır, 
Suriye’nin kuzeyinde güvenli bir bölge 
oluşturulmasını ve burada sığınmacılara 
hayatlarını sürdürebilecekleri yerleşim 
yerleri kurulmasını teklif ediyor, bu tezi 
savunuyor.

Bugün yavaş yavaş bu teklifimize sıcak 
bakmaya başlayan ülkeler olduğunu gö-
rüyoruz. Bu süreçte Türkiye, Suriye’nin sı-
nırlarımıza yakın bölgelerinde çok sayıda 
insani yardım merkezi kurulmasına yar-
dımcı oldu. Azez başta olmak üzere, bugün 
PYD saldırısı altında olan yerlerde, bu şe-
kilde kurulmuş birçok insani yardım mer-
kezi bulunuyor. Suriye’nin, çatışmaların 
daha yoğun yaşandığı yerlerinden kaçan 
yüzbinlerce insan, yapılan yardımlarla bu 
mıntıkada hayatlarını sürdürmeye çalışı-
yor. Bölgenin en büyük şehri olan Halep’le 
ülkemizin bağlantısı da yine aynı hat üze-
rinden sağlanıyor.

Esad, Suriye’deki Kürtleri 
Vatandaş Olarak Kabul Etmezdi

Rejimin ve onu destekleyen ülkelerin, 
Türkiye’nin bölgeyle irtibatını kesmek 
amacıyla, güney sınırlarımız boyunca bir 
hat oluşturma çabaları, milyonca insanın 
hayatının tehdit eden sonuçlar doğuracak-
tır. PYD’nin bu oyunda sadece bir piyon ol-
duğu öylesine açık ki, bölgedeki Kürt hal-
kı dahi bu örgüte destek vermemektedir. 
Bunun için PYD, Araplar ve Türkmenlerle 
birlikte Suriye Kürtlerine de zulüm edi-
yor. Suriye yönetimiyle o iyi günlerimizde, 
“Bunlara niye kimlik kartı vermiyorsun?” 
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diye sorduğumda Esad, “Bunları bilmez-
sin” derdi. Esad, Suriye’de yaşayan Kürtle-
ri vatandaşı olarak kabul etmezdi. Bakın 
şimdi nereden nereye geldiler.

Nitekim, bugün ülkemizdeki kamplarda 
ve şehirlerde yüzbinlerce Suriyeli Kürt kar-
deşimiz de hayatını sürdürme mücadelesi 
veriyor. Kobani’den kaçan 200 bine yakın 
Kürt kardeşimizi Türkiye’ye biz almadık 
mı? Biz aldık. Yediren, içiren, giydiren kim-
di? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama biri-
leri, bunu farklı bir şekilde lanse etti. Hala o 
şekilde lanse etmeye devam ediyorlar. 

PKK’nın ülkemizde uygulamaya çalıştı-
ğı projeyi, PYD’de Suriye’de yapıyor. Bu 
örgüt, sayıca az, ama silahlarıyla bulun-
dukları bölgedeki diğer insanlar üzerin-
de tahakküm kuran, gücünü baskıdan ve 
kandan alan sapkın bir örgüttür. Bu örgüte 
alan açmak amacıyla desteklenen veya göz 
yumulan son gelişmelerin bir ucu, eninde 
sonunda Batı ülkelerine ulaşacaktır. Biz, 
diğer kardeşlerimiz gibi, bu olayların 
akabinde ülkemize sığınacak herkese el-
bette kucağımızı açarız. Ama kendilerine 
Batı ülkelerinde gelecek aramak için yola 
devam etmek isteyenlere de diyecek bir 
sözümüz olmaz. Mesele sadece para-pul, 
finansman meselesi olmaktan çıkmıştır. 
Avrupa Birliği bu konudaki sözünü dahi 
henüz tutamamıştır. 

AFAD yanında, Kızılay ve çeşitli gönüllü 
yardım kuruluşlarımız bu süreçte, bütün 
gayretleriyle gerçekten takdire şayan bir 
gayretin içinde ortaya uygulamalar koyu-

yorlar. Kaymakamlarımızın başta Kızılay 
olmak üzere, sığınmacılara yardımcı olan 
tüm kurumlarımıza gerekli kolaylığı sağla-
dığına, desteği verdiğine inanıyorum. Kilis 
gibi şehirlerimizde, sığınmacı sayısı şehrin 
kendi nüfusunu dahi geçmiş durumda. Bu 
sürdürülebilir bir durum değildir.

Batı ülkelerinin ne kadar hoyrat, ne kadar 
insafsız, ne kadar vicdansız davranırlarsa 
davransınlar, bu akını kontrol altında tut-
ma şansları yoktur. Bunun için bir an önce 
Suriye’deki meselenin çözümü konusunda 
bir konsensüs sağlanmalıdır. Esasen çeşitli 
platformlarda bu konuda ideal değilse bile 
ümit verici birtakım gelişmeler yaşanmış-
tı. Ancak, farklı hesaplarla bölgede askeri 
güç kullanımına girişen Rusya gibi ülkeler 
bu gelişmeleri adeta sabote ettiler. Daha da 
acılı olan, sorunun çözümünde söz sahibi 
olan diğer birtakım ülkeler bu açık sabota-
ja rıza göstermek ve dolaylı destek vermek 
durumunda kalmışlardır.

Artık denizin bittiği yere gelinmiştir. Ya bu 
mesele, kısa sürede çözüm yoluna girecek, 
ya da kartopu gibi büyüyüp tüm dünyayı 
etkisi altına alacak. Biz, tüm meselelere 
bu hassasiyetle yaklaşıyoruz. Biz, Suriye 
halkının en kısa sürede barışa, huzura, 
güvenliğe kavuşmasını, kendi geleceğini 
kendi belirleme hakkına sahip olmasını is-
tiyoruz. Bu yöndeki tüm çözümlere destek 
vermeye hazırız. Suriye bahanesiyle haya-
ta geçirilmeye çalışan diğer senaryoların 
başarı şansı olmadığı iyi bilinmelidir. Ken-
di sırça köşkte oturan hiç kimse, başkası-
nın camına taş atmamalıdır. Biz, tüm me-
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selelere bu hassasiyetle yaklaşıyoruz, diğer 
ülkeleri de aynı hassasiyetle konumlarını 
yeniden değerlendirmeye davet ediyoruz.

Biz, macera peşinde değiliz. Kimsenin de 
maceraya atılmasını arzu etmiyoruz. Tür-
kiye, bölgesindeki tüm sorunlar karşısında 
dikkatli ve ilkeli bir politika izlerken, gele-
cek hedeflerinden taviz vermeden yoluna 
da devam ediyor.

Türkiye Mutlaka Ama Mutlaka 
Yeni Anayasasına Kavuşacaktır 

Biliyorsunuz, önümüzde bir Yeni Anaya-
sa ve bununla bağlantılı olarak Başkanlık 
Sistemi tartışması var. Türkiye’nin, tama-
men sivil siyaset eliyle ve halkın katılımıy-
la kendi anayasasını yazabilecek birikime 
ve dirayete sahip olduğuna inanıyorum. 
Fakat şu söylenerek masadan çekilmek 
olmaz. Nedir o? Darbeyle yapılan yasala-
rı değiştirelim ve ondan sonra Anayasa 
çalışmalarına başlayalım deniliyor. Nere-
den bakarsan bak, bu 2000-2500 madde 
demek. Bunları değiştirmek 3-4 yıl sürer. 
Böyle bir çalışma çok zor. Böyle bir mantık 
olur mu? Bu öneri, işi tıkamaktan başka 
bir şey değil. Bunların iş yapmak, iş üret-
mek diye bir derdi yok. 

Değerli kardeşlerim,

Ben inanıyorum ki, aklıselim sahibi olan 
Parlamento’nun diğer üyeleri, kesinlik-
le bu işe kararlı bir şekilde yürütürlerse, 
masadan çekilenlere de “Hayırlı olsun” 
demekten başka söyleyecek bir şey yok. 

Masada kalanlar, kararlı bir şekilde bu işi 
sürdürmelidirler. Türkiye, mutlaka Yeni 
Anayasasına kavuşacaktır. Şayet tüm bu 
partilerin uzlaşması sağlanamıyorsa, o 
zaman aklını ve vicdanını ön planda kim 
tutuyorsa, onlarla birlikte bu yolda yürün-
meye devam edilir. Buradan sesleniyorum, 
diyorum ki: Ey Parlamento’nun saygın üye-
leri, Anayasa teklifinizi hazırlayın, sunun 
millete. Millet “evet” diyorsa mesele yok. 
Egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil 
mi? Milletin verdiği karara da uyalım. Bu-
nun başka çıkış yolu olmaz.

Yeni Anayasa konusu, şu partinin veya bu 
partinin meselesi olmaktan çıkmış ve mil-
letin meselesi haline dönüşmüştür. Kim bu 
konuda gerçekten tıkaç vazifesi görürse, 
engelleyici duruma düşerse, millete bunun 
hesabını verir. Kim bu yolu açan, kolaylaş-
tıran, katkı veren konumunda olursa, o da 
milletten mükâfatını alır. İnşallah ‘Yeni 
Türkiye’nin inşası çerçevesinde Yeni Ana-
yasamızı da çıkartacağız.

Değerli arkadaşlar,

Başkanlık Sistemi de inşallah bu şekilde 
hayata geçecektir.  Benim milletim Başkan-
lık Sistemini istemiyorsa, bizim milletimi-
ze söyleyecek hiçbir şeyimiz yoktur, onu 
da öper başımıza koyarız. Olay bu kadar 
basittir.

Türkiye’nin bu değişime ihtiyacı var. Yü-
rüttüğümüz görevler sebebiyle, ülkenin 
ve bu milletin sorunlarını yakından bi-
len sizlerden, Yeni Anayasa konusunda-
ki görüşlerinizi, düşüncelerinizi ortaya 
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koymanızı, sistematik olarak bir araya 
getirmenizi istiyorum.

Bu düşüncelerle, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ni teşrifleriniz için her bi-
rinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görev 
yaptığınız illerdeki, ilçelerdeki çalışmala-
rınızda sizlere başarılar diliyorum. Sevgi-
lerimi, saygılarımı sunuyor, ilçelere en kal-
bi selamlarımı, saygılarımı gönderirseniz 
çok çok memnun olurum.



Yeni Türkiye Vizyonu | Milletin Evi

423

Çok değerli muhtarlarımız, değerli kardeş-
lerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin 
evine hoşgeldiniz.

Bir yıldan fazladır sürdürdüğümüz muh-
tarlar toplantımızın bugün 21’incisini 
gerçekleştiriyoruz. Bugün de Amasya, An-
kara, Antalya, Bolu, Gaziantep, İstanbul, 

Kahramanmaraş, Muğla, Niğde, Sakarya 
ve Şanlıurfa illerimizden gelen siz değerli 
muhtarlarımızla bir aradayız.

Ülke ve millet olarak kritik günlerden 
geçtiğimiz bir dönemde gerçekleştirdiği-
miz bu toplantının, birliğimizin, kardeş-
liğimizin, beraberliğimizin bir sembolü 
olduğuna inanıyorum. Ne diyor Mehmet 
Akif Ersoy?

Meclisimize Gönderilen Fezlekeler 
Karşılığını Bulmalıdır

21. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 24 Şubat 2016 
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“Sizi bir aile efradı yaratmış Yaradan;

Kaldırın ayrılık esbabını artık aradan.

Diye dursun atalar; Kal’a içinden alınır,

Yok ki hiç bir kişiden, millet-i merhume sağır.

Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.”

Evet, Mehmet Akif, babasından dolayı 
Arnavutluk’u ve Balkanları, annesinden 
dolayı Buhara’yı ve Orta Asya’yı yakından 
bilen, oralarda yaşanan acıları yüreğinde 
hisseden bir münevverdir. Bugün aydın 
diye, yazar diye, akademisyen diye ortaya 
çıkıp kendi ülkesine ve milletine düşman-
lık edenlerin tersine, Mehmet Akif ülkesi-
ni çok sevmiştir, milletini çok sevmiştir. 
Bu uğurda çok sevdiği vatanından dahi 
uzak kalmayı göze alan Akif ’i bir kez daha 
rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Yine 
Akif ’in bir sözü bugünümüze ışık tutuyor. 
Diyor ki Akif; 

“Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. 

Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?” 

Maalesef bugün ülkemiz, bir kez daha 
ibret alınmadığı için 200 yıldır tekerrür 
eden bir sürecin içine girmiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, büyük ölçüde Bal-
kanlar Savaşları’ndan ve Birinci Dünya 
Harbi’nden alınan derslerin ürünüdür as-
lında. Bugün yaşadığımız hadiselerin per-
de arkasında, bizi yeniden o acı günlerin 
gerisine düşürmek niyeti vardır.

Bir dönem hâkimiyet ve etki alanı 24 mil-
yon kilometrekareyi bulunan Osmanlı 

Devleti, 1913 yılında dahi 5 milyon met-
rekareye yakın toprağa sahipti, biz böyle 
bir millettik. 1913’ten 1923’e kadar geçen 
sürede yaşadığımız büyük yıkımların ar-
dından Cumhuriyetimizi kurduğumuzda, 
sonradan topraklarımıza katılan Hatay’la 
birlikte 780 bin kilometrekare vatan topra-
ğı elimizde kalmıştı.

79 Milyon Vatandaşımızdan Tek 
Birini Dahi Feda Etme Lüksümüz 
Yok

Biz, elimizde kalan işte bu vatan toprakla-
rındaki devletimizi, Türk’üyle, Kürt’üyle, 
Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Gürcü’süyle, Boş-
nak’ıyla, Roman’ıyla, Arap’ıyla; velhasıl 
kendini bu ülkeye ait hisseden, bu ülkenin 
bir parçası olarak kabul eden herkesle bir-
likte kurduk. Bugün birileri çıkmış, bu bü-
yük bütünün bir parçasını bizden kopar-
mak için içeride ve dışarıda binbir oyun 
çeviriyor. Et tırnaktan nasıl ayrılmazsa, 
kardeş kardeşi nasıl ret edemezse, bizim 
de 79 milyon vatandaşımızdan tek birini 
dahi feda etme, gözden çıkarma lüksümüz 
yoktur.

Aynı şekilde 780 bin kilometrekare vatan 
toprağı, bizim son sınırımızdır, bu toprak-
lardan tek bir santimi dahi feda etme, göz-
den çıkarma hakkına sahip değiliz. Eğer 
milli birliğimize, toprak bütünlüğümüze 
halel gelmesine meydan verecek bir gaf-
lete düşersek, şehitlerimiz bizden davacı 
olur, gazilerimiz bizden davacı olur, ecda-
dımız bizden davacı olur. Sadece bu kadar 
da değil, bugün bölgemizde ve dünyanın 
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dört bir yanında umudunu Türkiye’nin gü-
cüne, bekasına bağlamış yüz milyonlarca 
kardeşimiz, inanın bizden davacı olur.

İşte dün İstanbul’da Somali’ye destek top-
lantısı vardı, o toplantıda yanımıza gelen 
birçok devlet yetkilileri vardı. Hepsi neye 
bakıyor biliyor musunuz? Türkiye’nin ta-
kındığı tavra bakıyor. Bizimle ekonomik 
güçleri mukayese edilmeyecek kadar güç-
lü olan ülkelerin, Somali’ye uzattığı yardı-
ma baktım, bir de bize baktım; hamdolsun 
biz çok önlerdeyiz. Biz, ilk andan itibaren 
Somali’ye ulaştık, gittik. O günden bugüne 
gerek devletimiz olarak, gerek sivil toplum 
kuruluşlarımız olarak orada bulunduk. 
Her türlü teröre rağmen Somali’de bulun-
duk ve yatırımcılarımız oralarda yatırım-
lar yapıyorlar. Dünyada en büyük büyükel-
çilik binamızı da Somali’de inşa ediyoruz. 

Kardeşlerim, 

Bütün bunlara rağmen, ülkesine ve mille-
tine zarar verecek davranışlar içinde olan-
lar, sözler söyleyenler yok mu? Elbette var. 
Bir kısmı cehaletinden böyle davranıyor, 
bir kısmı da gönlündeki ve kafasındaki 
ihanet çukurunun içinde debeleniyor.

Dikkat ediniz, Türkiye’nin birliği ve bera-
berliği konusunda olumsuz duruş sergile-
yenlerin hepsinin de geçmişleri ve zihin 
dünyalarında bir arıza mutlaka vardır. Bu 
kişiler kendilerini ne bu millete, ne de bu 
ülkeye ait hissetmiyorlar. Böyle olduğu 
için de, kim Türkiye’nin karşısına çıkarsa, 
açıkça ve sinsice onun yanında saf tutu-
yorlar. Bunlar arasında ülkemizin toprak 

bütünlüğüne saldıran eli silahlı teröristler 
var. Bunların arasında Türkiye’yi uluslara-
rası alanda müşkül duruma düşürmek için 
sürekli malzeme üretenler ve yayanlar var.

Türkiye’nin DAEŞ terör örgütüne destek 
verdiği iftirası, bu ülkeye ve bu millete 
düşmanlık değil de nedir? Terör örgütle-
rini destekleyen, devleti itham eden bildi-
riler yayımlamanın başka bir adı olabilir 
mi? İster bölücü örgüt adına, ister paralel 
örgüt adına sürekli ülkenin çıkarlarına sal-
dırmak, millete düşmanlık değil midir?

Türkiye Güçlü Bir Ülkedir, Çukur 
Açanı Açtığı Çukura Gömecektir

Kardeşlerim,

Türkiye güçlü bir ülkedir. Çukur açanı açtı-
ğı çukura gömerek, imza atanı attığı imza-
nın utancına gark ederek, kem söz söyleye-
ni sözünün ağırlığı altında ezerek, Allah’ın 
izni ve inayetiyle hepsinin de üstesinden 
geleceğiz. Bölücü terör örgütü, toprakları-
mız içinde ve Irak’ta PKK olarak, Suriye’de 
PYD ve YPG adıyla, ülkemize ve milletimi-
ze yönelik saldırılarını artırmış durumda. 
Son olarak Ankara’da meydana gelen canlı 
bomba saldırısı, meselenin vahametini bir 
kez daha ortaya koymuştur.

Huzurlarınızda tüm dünyaya, özellik-
le de Batı ülkelerine soruyorum: Hangi 
ülke Türkiye’deki terör eylemlerinin, can-
lı bomba saldırılarının, sınır ihlallerinin 
bir benzerine muhatap olup da, Türkiye 
kadar itidalli, soğukkanlı davranabilir? 
Amerika’da 11 Eylül saldırılarından son-
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ra, benzer terör eylemlerinden sonra ya-
şananları, alınan tedbirleri yürürlüğe ko-
nulan uygulamaları gayet iyi hatırlıyoruz. 
İngiltere’de metro saldırılarından sonra 
yaşananları, Fransa’da çeşitli terör eylem-
lerinin ardından alınan önlemleri çok iyi 
biliyoruz. Rusya’nın, maruz kaldığı benzer 
saldırılar sonrasındaki tepkileri de halen 
hafızalarımızdadır. İşte son olarak, Avru-
pa ülkelerinin mülteci akını karşısında 
yaşadıkları panik hala devam ediyor. Yani 
bakıyorsun, koskoca bir ülkeye şöyle bir 
avuç mülteci gidiyor… Bugün, bizim sade-
ce Kilis ilimize gelen mülteci sayısı ne bili-
yor musunuz? Kendi nüfusunun üstünde, 
130 bin civarında. Kilis’in nüfusu 127 bin. 
Kilis halkı, “Niye bu mülteciler buraya gel-
di?” demiyor, “Onlar muhacir, biz ensarız” 
diyor ve gönlünü açıyor.

Değerli kardeşlerim,

Tabii burada herhangi bir terör tehdidin-
den öte, canını kurtarmak, kendini özel-
likle bir geleceğe adamak üzere bir çaba 
var. Bütün bunlara karşılık Türkiye, sade-
ce Temmuz ayından bu yana 300’ün üze-
rinde güvenlik görevlimizin şahadetiyle 
sonuçlanan, dünyada yakın tarihte eşi 
benzeri görülmemiş bir terör saldırısıyla 
karşı karşıya. Şanlıurfa’da, Diyarbakır’da, 
Ankara’da, İstanbul’da, şehirlerimizi he-
def alan canlı bomba saldırılarında 200’ü 
aşkın vatandaşımızı kaybettik, Allah rah-
met etsin, mekânları Cennet olsun inşal-
lah. Bütün bunlar karşısında, Türkiye’yi 
ısrarla bölgesindeki terör örgütleriyle 
mücadelenin dışında tutmak isteyenlerin, 
başka niyetlerle hareket ettikleri ortadadır. 

Türkiye’nin mücadelesi, şu veya bu etnik 
gruba, inanç grubuna karşı değil, sadece 
ve sadece terör örgütlerine, sadece ve sade-
ce terörizme karşıdır.

Bütün bunlara rağmen, ısrarla Türkiye’yi, 
Suriye’deki ve kendi topraklarındaki Kürt-
lere yönelik saldırganlıkla suçlayanlara, şu 
gerçekleri bir kez daha hatırlatmak isterim: 
Kürtler ülkemde benim vatandaşımdır, 
kardeşimdir. Bizim, Kürt kardeşlerimiz-
le bir sorunumuz yok, bizim sorunumuz 
teröristlerdir. Kaldı ki, terörist, Kürt va-
tandaşlarımın içinden de çıkar, diğer et-
nik unsurların içinden de çıkar, bunu biz 
gayet iyi biliriz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunda Kürtler, ülkemizdeki diğer 
etnik gruplarla birlikte canlarıyla, kanla-
rıyla mücadele etmişler, bağımsızlığımızın 
ilanında eşit vatandaşlar olarak yerlerini 
almışlardır.

Açılan Hendek ve Barikatların 
Mağduru Kürt Kardeşlerimdir

Terör örgütü, Kürt kardeşlerimizin tem-
silcisi asla değildir. Tam tersine, terör 
örgütü en büyük kıyımı, en vahşi saldırı-
larını Kürt kardeşlerime karşı yapmıştır, 
bunu da böyle bilelim. Bazı ilçelerimizde 
açılan hendeklerin, çukurların, bombalı 
barikatların mağduru; esnafıyla, öğren-
cisiyle, kadınıyla, erkeğiyle öncelikle 
Kürt kardeşlerimizdir.

Kardeşlerim, 

Evlerini boşaltan, o yükünü sırtına alıp ge-
çici olarak da olsa bir yerlere çıkan benim 
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Kürt kardeşlerim değil mi? Niye gidiyorlar 
acaba? O açılan hendekler, onların evle-
rinin önünde açılmadı mı? Teröristlerin, 
mahremiyetine ve namusuna el uzattığı 
kişiler de yine Kürt kardeşlerim değil mi? 
O dağlara kaçırılan genç Kürt kızlarımız, 
genç Kürt çocuklarımız, siz zannediyor 
musunuz ki arzu ederek oraya gidiyorlar? 
Ölüm tehdidiyle gidiyorlar, ondan sonra 
da tüm değerlerini kaybediyorlar.

Biz, aynı şekilde en başından beri, Suri-
ye’deki Kürt kardeşlerimizin de haklarını 
savunduk. Suriye rejimi, ülkedeki Kürtle-
re nüfus cüzdanı bile vermiyordu, bizzat o 
zalim Esad’a o iyi günlerimizde şunu söy-
lüyordum, “Bunlar senin vatandaşın de-
ğil mi, niye bunlara kimlik kartını, nüfuz 
cüzdanı vermiyorsun?” “Bunlar şöyledir, 
böyledir” diye kırk dereden kırk türlü su 
getiriyordu. Ama şimdi gayet araları iyi, 
dayanışma içindeler.

Aynı şekilde, DAEŞ Kobani’ye saldırdığın-
da, 200 bin Kürt kardeşimizi, hiç tereddüt 
etmeden bu topraklara alan biz olmadık 
mı? Almayabilirdik; biz aldık, sahiplendik, 
yedirdik, içirdik, giydirdik. Bunların bü-
yük bir bölümü hala ülkemizdeki kamp-
larda ve şehirlerimizde hayatlarını sürdü-
rüyor. Dünyanın her yerinde, hangi ülke 
kökenli olursa olsun, tüm Kürtleri kendi 
kardeşimiz olarak görüyor, sahip çıkıyor, 
bağrımıza basıyoruz. Tıpkı, aynı medeni-
yet geçmişine sahip olduğumuz yüz mil-
yonlarca diğer kardeşimiz gibi, Kürtlerin 
tamamı da gönül sınırlarımız içinde kabul 
ediliyor, bunu böyle biliniz.

Terör Çığırtkanlığı Yapan Parti ve 
Milletvekillerine Tahammülümüz 
Kalmadı

Buna karşılık birileri ne yapıyor? Gidiyor, 
Ankara’daki alçak eylemle 28 kişinin kanı-
na giren teröristin sözüm ona taziyesinde 
boy gösteriyorlar. Bir başkası Meclis’te bu 
alçaklığa sahip çıkıp, devleti suçlamayı 
sürdürüyor. Böyle milletvekilliği, böyle si-
yasetçilik, böyle siyaset olmaz. Dünyanın 
hiçbir yerinde, sivilleri hedef alan intihar 
bombacılarına sahip çıkan siyasetçi, siyasi 
parti, milletvekili göremezsiniz.

Bunlar geçmişte ne diyordu? “Bize de-
mokratik bir süreç imkânı vermiyorlar, 
bize Parlamento’ya girme imkânı vermi-
yorlar.” Girdiniz, siz Parlamento’ya gir-
diğinizden bu yana hiç rahat durdunuz 
mu? 80 milletvekiline kadar da çıktınız, 
yine rahat durmanız. 80 milletvekili al-
dığınız anda bile yine terör çığırtkanlığı 
yapıyordunuz, yine Kürt kardeşlerimizi 
sokağa çağırıyordunuz.

Artık Türkiye’de bu işlerin bir düzene gir-
mesi gerekiyor. Bölücü örgütün sözcülüğü-
nü yapmak dışında hiçbir işe yaramayan, 
hiçbir Meclis faaliyetinde bulunmayan 
partiye, milletvekillerine, ne bu milletin, 
ne de bizlerin tahammül etmek gibi bir 
gayreti olamaz, böyle bir zorunluluğu da 
olamaz. Demokratik bir ülkede ifade özgür-
lüğü vardır, ama insanları öldürmek için 
silah taşıma özgürlüğü yoktur. Bu özgür-
lük, kesinlikle terör örgütüne yardım, ya-
taklık, sözcülük anlamına gelemez. Araba-
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sıyla terör örgütüne silah taşıyan, örgütün 
sığınaklarında teröristlere canlı kalkanlık 
yapan, evini teröristlere tahsis eden, terör 
örgütünün her eyleminde ön safta yer alan 
milletvekili, milletvekili değil teröristin 
ta kendisidir. Meclisimizin, önümüzdeki 
günlerde bu konuda milletimizin hissiya-
tını karşılayacak tedbirleri alacağına ina-
nıyorum. Meclisimize gönderilen bu fezle-
keler, Meclis’te karşılığını bulmalıdır diye 
düşünüyorum. Bu fezlekelere karşı tüm 
milletvekilleri bence sağduyulu davranıp, 
gereğini yapmalıdır. Artık milletimizin 
buna tahammülü kalmamıştır.

Neymiş efendim? Bu parti kapanmak, mil-
letvekilleri de tutuklanmak istiyorlarmış, 
bunun için de sürekli tahrik edici beyan-
larda ve hareketlerde bulunuyorlarmış. 
Böyle bir saçmalık olur mu? Parti kapatma 
konusundaki benim tavrımı biliyorsunuz 
değil mi? Ben parti kapatmaya karşıyım. 
Suçu işleyen kurum değil bireydir, insan-
dır. Dolayısıyla da ceza kuruma değil, bire-
ye verilmelidir, kimse bu insanlar bedelini 
ödemelidir.

Anayasamız ve yasalarımız ortada, eğer bir 
milletvekili terörle mücadele kapsamında 
suç olarak görülen bir tutum içindeyse, el-
bette gereği yapılmalıdır. Milletvekili sıfa-
tı taşımak, nasıl terörist gibi davranmaya 
mani olamıyorsa, aynı şekilde cezalandı-
rılmaya da engel olamaz. Milletimizin yü-
reğini burkan, acısını ağırlaştıran bu tür 
görüntüler konusunda siyasi partilerimiz-
den çok daha fazla hassasiyet bekliyorum. 
Bu fezlekeler Parlamento’nun raflarında 

çürümemelidir, Parlamento’da bunlar toz-
lanmamalıdır, gereği yapılmalıdır. 

Değerli kardeşlerim,

Suriye’de yaşanan iç savaş 5’inci yılını ge-
ride bırakıyor. Esasen bu, şimdiye kadar 
çoktan çözüme kavuşmuş olması gere-
ken bir meseleydi. Suriye halkının kahir 
ekseriyeti, kendi geleceğini kendi belir-
leme, demokrasiye ve hukuka uygun bir 
yönetim yapısına kavuşma konusundaki 
kararlılığını, en başından itibaren ortaya 
koymuştur. Fakat bölgedeki dengeleri de-
ğiştiren iki önemli ve proje ürünü olduğu 
her halinden belli olan gelişme, bu süreci 
belirsizliğe ve karanlığa sürükledi. Bun-
lardan ilki, Irak’taki mezhebi çatışmalar 
neticesinde ortaya çıkan DAEŞ denilen ör-
gütün ki El Kaide’den doğmuş bir örgüttür, 
rejimin göz yummasıyla Suriye’de etkinlik 
kazanmıştır. İkincisi de, Rusya ve İran gibi 
devletlerin, Esad rejimine güçlü destek 
sağlayarak, Suriye halkının özgürlük mü-
cadelesini sabote etmişlerdir.

Suriye’de Savaşan Çıkar 
Gruplarının Hedefi DAEŞ Değil, 
Muhalif Gruplardır

Dikkat ediniz, hem DAEŞ’in, hem de Esad 
rejiminin, hem de PYD, YPG’nin öncelikli 
hedefleri birbirleri değil, Suriye halkının 
gerçek temsilcisi olan muhalif gruplardır. 
Ne diyorlar? “PYD ve YPG, DAEŞ’e kar-
şı savaşıyorlar. Ondan dolayı biz, PYD ve 
YPG’yi destekliyoruz.” Koskoca bir yalan. O 
zaman ben size farklı bir örnek vereceğim, 
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El Nusra da, DAEŞ’e karşı savaşıyor; peki 
El Nusra’ya niye kötü diyorsunuz? El Nus-
ra kötü, ama PYD’yle YPG iyi; olay farklı. 
El Nusra’nın bulunduğu konum farklı ol-
duğu için, bunlar ne diyor? “İyi teröristler, 
kötü teröristler.” Mantık bu.

Kardeşlerim,

Tüm Batı, tüm dünya; Amerika’sıyla, Rus-
ya’sıyla, İran’ıyla, Avrupa Birliği’yle, Bir-
leşmiş Milletler Teşkilatı’yla maalesef 
Suriye’de insan onurunun yanında dik bir 
duruş sergileyemiyor. Tam aksine, bu ülke-
lerin hepsi de, burada kendi hesapları uğ-
runa, rejimin yarım milyona yakın masum 
insanı katletmesine, doğrudan veya dolay-
lı olarak rıza göstermektedir.

Suriye’deki sorunun çözümüne yönelik 
uluslararası girişimler, bilinçli olarak ya 
rayından çıkartıldı, ya da çıkmaza sürük-
lendi. Son olarak ateşkes meselesinde, ta-
rih de verilerek somut bir sonuca varıldığı 
intibaı uyandırılmaya çalışılıyor. Suriye’de 
ateşkes için varılan uzlaşma, ilkesel olarak 
elbette olumludur. Biz de Suriyeli kardeş-
lerimize nefes aldıracak bir ateşkesi des-
tekliyoruz. Ancak bu ateşkesle, ülkesinde 
yarım milyona yakın vatandaşının katle-
dilmesinden sorumlu Esad rejimiyle onu 
destekleyen güçlere açık ve güçlü bir 
destek verilirken, muhalifler konusunda 
hala ikircikli bir dil kullanılması endişe 
vericidir.

Bölgede kimin hangi muhalefet grubun-
dan olduğunun tespitini şayet Rusya, Esad 

rejimi ve PYD, YPG gibi yapılar gerçek-
leştirecekse, ortada vahim bir durum var 
demektir. Cellatlarla kurbanların aynı 
kefeye konduğu, kontrolün de cellatlara 
verildiği intibaı doğuran bu durumun, 
yeni ve daha trajik gelişmelerin kapısını 
açmasından endişe ediyoruz. Şayet bu, 
DAEŞ’le mücadele kılıfı altında bölgeye 
geldiğinden beri, Esad rejimiyle bir olup 
ılımlı muhaliflere acımasızca saldıran 
Rusya’nın insafına terk edilmiş bir ateş-
kesse, korkarız masum insanların tepesi-
ne düşen ateş hiç kesilmeyecektir.

Suriye’nin gerçek sahiplerinin dışlandığı, 
onların fedakârlıklarının ve beklentile-
rinin karşılanmadığı bir ateşkes, sadece 
Esad rejimine ve onunla birlikte hareket 
edenlerin ekmeğine yağ sürecek demektir. 
Zaten bu konuda rejim ve destekçilerinin 
sicili değerli bozuktur. Daha önceki te-
şebbüsler, bu kesimler tarafından göz bo-
yamanın, yeni yerler işgal etmenin, daha 
fazla masumu öldürmenin aracı olarak 
kullanılmıştır. Aynı şekilde bu süreçte, Su-
riye’deki gelişmelerden en fazla etkilenen 
ülke konumundaki Türkiye’nin de hassasi-
yetlerinin dikkate alınması gerekiyor. Biz, 
milli güvenliğimizi tehdit eden adımlara 
karşı bir defa müteyakkız olmaya, ateşkes 
sürecini yakından takip etmeye devam 
edeceğiz.

Değerli kardeşlerim,

Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere, 
anlamamak için lafı döndürüp dolaştı-
ranlara şu gerçekleri bir kez daha ve tüm 
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açıklığıyla ifade etmek istiyorum: PYD, 
YPG; tıpkı PKK gibi, tıpkı DAEŞ gibi, tıpkı 
El Kaide gibi birer terör örgütüdür. Türki-
ye olarak PKK’ya, DAEŞ’e nasıl bakıyor 
ve davranıyorsak, PYD, YPG’ye de aynı 
şeklide bakmaya ve davranmaya devam 
edeceğiz.

PYD ve YPG’ye “Terör Örgütü 
Değildir” Denilmesi Müttefikliğin 
Ruhuna Yakışmaz

Bizim ısrarla “Terör örgütü” dediğimiz, 
buna ilişkin bilgileri, belgeleri paylaştı-
ğımız bir örgüte, çok daha ısrarlı bir şe-
kilde “Terör örgütü değildir” denilme-
si, müttefikliğin ruhuna yakışmaz. Biz, 
imkânlarımızın en sınırlı olduğu dönemde 
müttefiklik sorumluluğumuzun gereği ola-
rak, binlerce kilometre uzaktaki Kore’ye 
gittik ve yüzlerce şehit verme pahasına 
üzerimize düşenleri yaptık. Binlerce kilo-
metre uzaktaki Vietnam’a, Afganistan’a, 
Irak’a kendi güvenliği için müdahale eden 
bir ülkenin, Türkiye’den sınırının 100 met-
re ötesindeki tehditler karşısında sessiz 
kalmasını beklemesini anlamakta zorlanı-
yoruz. Bu iş, Türkiye için bir beka mesele-
sidir. Müttefiklerimizin artık bu konuda 
bir yol ayrımına geldiklerini görmeleri 
için, meseleyi daha açık nasıl anlatabiliriz, 
inanın bilmekte zorlanıyorum.

Esasen, DAEŞ ve El Nusra nasıl ateşkesin 
dışında tutuluyorsa, bunlar gibi bir terör 
örgütü olan PYD, YPG de ateşkesin kapsa-
mı dışında olmalıdır. Gelinen nokta itiba-

rıyla PYD, YPG, Esad rejimi ve Rusya’yla 
bir olup muhaliflerin gücünü kırarak, 
DAEŞ’e en büyük desteği veren odak hali-
ne dönüşmüştür. Şayet muhalifler, PYD, 
YPG’nin saldırılarına maruz kalmayıp, 
tüm güçlerini ve imkânlarını DAEŞ’le mü-
cadeleye hasredebilseydiler, inanıyorum 
ki, bugün Suriye’de durum çok daha farklı 
olurdu.

Son Ankara saldırısını ve güney bölgeleri-
mizdeki bazı ilçelerde yaşanan eylemleri, 
PKK ve PYD, YPG’nin birlikte gerçek-
leştirdikleri cümle âlemin malumudur. 
Herhangi bir delile, ispata artık gerek 
yoktur; zira her iki örgüt de bunu açıkça 
ilan etmektedir. PYD, YPG’nin, PKK’nın 
uzantısı bir terör örgütü olduğu gerçe-
ğinin artık herkes tarafından kabul edil-
mesi gerekiyor. Bu yıllar öncesinden bi-
zim malumumuzdur zaten.

Bu örgütün, terör örgütü olduğunun ka-
bulü için, illa PKK, PYD’nin bombalarını 
Ankara’da değil de başka başkentlerde mi 
patlatması lazım? Böyle bir vicdansızlık, 
böyle bir duyarsızlık olabilir mi? Paris’te 
patlayan bombalar için gösterilen tepkiyle, 
Ankara’daki bomba için gösterilen tepkile-
rin dozu ve samimiyeti arasındaki farkı biz 
görmüyor muyuz? Başsağlığı dileyelim, 
güzel; ama tedbirler nerede? “PKK’yı biz 
terör örgütü ilan ettik.” Güzel, peki PYD’yle 
YPG’yi niye ilan etmiyorsun? Hadi bunla-
rı da ilan edin. PKK’yla yapamadığınızı, 
PYD’yle ve YPG’yle mi yapmak istiyorsu-
nuz? Olayın şu anda geldiği nokta budur.
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Washington’da, Brüksel’de Bomba 
Patlarsa, Ankara’daki Kadar 
Üzüntü Duyarız

Ama şundan emin olunuz: Yarın, asla 
temenni etmeyiz; Washington’da, 
Moskova’da, Brüksel’de benzer olaylar ya-
şandığında, biz en az Ankara’daki kadar 
üzüntü duyarız, bundan kimsenin şüp-
hesi olmasın. Çünkü biz, terör örgütleri 
arasında ayrım yapmadığımız gibi, acı-
lar arasında da asla ayrım yapmıyoruz. 
Artık bu komediye, bu gülünç oyuna bir 
son verilmelidir.

“Ben PKK’yla birlikte hareket ediyorum” 
diyen bir örgüte, “Hayır, senin PKK’yla bir 
ilgin yok” demek, bizim ve tüm dünyanın 
aklıyla alay etmektedir. Bizimle de kim-
senin alay etmeye hakkı yoktur. Nitekim 
daha önce yayınlanan belgeler, açıklanan 
raporlar bu bağlantıyı, bu ilişkiyi net bir 
şekilde ortaya koymaktadır. Birkaç sene 
öncesine kadar aynı organizasyon şeması 
içinde yer alan örgütler, bugün nasıl birbi-
rinden farklı değerlendirilebilir?

Aynı şekilde, bölgeye geldiğinden beri 
Esad rejimiyle bir olup muhalifleri ve si-
villeri insafsızca bombalayan Rusya’ya 
“DAEŞ’le mücadele ediyor, terör örgütle-
riyle mücadele ediyor” demek komedinin 
ta kendisidir. Şu anda Rusya, PYD’nin, 
YPG’nin ofisini Moskova’nın göbeğinde 
açtırdı. Hadi bakalım ey Rusya, sen şimdi 
neyle bunu izah edeceksin? Yarım milyon 
insanı öldüren bir rejimle, bunun karşı-
sında hayatta kalma mücadelesi veren in-

sanları aynı kefeye koymak için, herhalde 
vicdansız olmak gerekir.

Değerli kardeşlerim,

Biz, bin yıldır bu bölgede yaşayan, aynı 
topraklar üzerinde Selçuklu, Osmanlı, Tür-
kiye Cumhuriyeti olarak 3’üncü devleti-
ni kurmuş bir milletiz. Acısıyla, tatlısıyla 
bölgenin gerçeklerini gayet iyi biliyoruz, 
bunu kimse bizim kadar bilemez. Eğer bu 
ülkede olup biten nedir, ne değildir, bu 
öğrenilecekse bu bizden öğrenilecek. Biz, 
çok zor bir coğrafyada uzun yıllardır yaşı-
yor olmanın verdiği tecrübeyle, bu süreçte 
edindiğimiz melekelerle, bugünkü sorun-
ların da, Allah’ın izniyle üstesinden geliriz. 
Ama şu veya bu beklentiyle coğrafyamıza 
gelip, kısa bir sürede kendilerine etkili ve 
kalıcı alanlar açabileceklerini hesap eden-
lere, bir kez daha düşünmelerini, hesapla-
rını iyi yapmalarını tavsiye ederiz.

Bu coğrafya, evet, pek çok medeniyete be-
şiklik etmiş kadim bir coğrafyadır. Evet, 
bu coğrafya mümbit bir coğrafyadır, ca-
zip bir coğrafyadır. Ama aynı zamanda bu 
coğrafya; medeniyetler, devletler, ordular, 
milletler mezarlığıdır. Kimler gelip kimler 
geçmedi ki buralardan. Biz, işte böylesi-
ne meşakkatli bir coğrafyada, hamdolsun 
bugüne kadar ayakta durmayı başardık. 
İnşallah ilanihaye bu toprakları ebedi va-
tanımız olarak muhafaza etmeye devam 
edeceğiz.

Aynı coğrafyayı paylaştığımız komşuları-
mıza, kardeşlerimize sahip çıkmayı da sür-
düreceğiz. Bazen aramıza sun’i mesafeler 
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girse de kardeşlerimizle, gönül birliğimizi, 
kader birliğimizi mahşere kadar devam et-
tirmek kararındayız. Varsa aynı bedelleri 
ödemeyi göze alan, buyursun gelsin, biz 
onlarla da komşuluk yapmaktan imtina 
etmeyiz.

Değerli kardeşlerim,

Ama “Ben bedel ödemem, sadece çıkarıma 
bakarım” diyorlarsa, kusura bakmasınlar, 
onlar çok yanlış yerdeler. Ordularınız, si-
lahlarınız, ekonomik gücünüz ne kadar 
büyük olursa olsun, bir süre sonra bu coğ-
rafyada hiçbiri de işe yaramaz hale gelir. 
Çünkü bu 780 bin kilometrekarelik vatan 
toprakları, gelmenin kolay, tutunmanın 
zor olduğu bir yerdir, bunun böyle bilin-
mesi lazım.

Kalpleri fethetmedikten sonra şehirleri, 
limanları işgal etmişsiniz ne fayda... Biz 
kalelerle birlikte, hatta kalelerden önce 
kalpleri fethettiğimiz için bin yıldır bu top-
raklardayız. Bizim akıncılarımızın hassasi-
yeti, özelliği buydu. Onun için Fatih Sultan 
Mehmet, Edirnekapı surlarından içeri gi-
rerken, Hıristiyan kadınlar ellerinde çiçek-
lerle nasıl karşılıyorlardı? “Başımızda kar-
dinal külahı görmektense, Osmanlı sarığı 
görmeyi arzu ederiz” diyorlardı. Çünkü Fa-
tih, İstanbul’a girmeden önce elçileriyle, 
akıncılarıyla bir defa gönülleri fethetmişti, 
iş önceden bitmişti.

Bu gerçekleri anlamayanlar, bize hala ki-
min dostumuz, kimin düşmanımız oldu-
ğunu dikte etmeye çalışıyorlar. Biz, dostu-
muz da, düşmanımızı da gayet iyi biliriz. 

Asıl onlar, arkalarında durduklarından 
hangilerinin dost, hangilerinin düşman 
olduğunun farkında değiller. Bunu bir gün 
mutlaka öğreneceklerdir. 

Asla Savaş Yanlısı, Savaş Hevesli 
Bir Ülke Değiliz

Biz, duruşumuzu, kararlılığımızı asla boz-
mayacağız, kardeşlerimize sahip çıkmak-
tan, terör örgütleriyle mücadele etmekten, 
vatanımızı korumak için gereken her şeyi 
yapmaktan, hedeflerimiz doğrultusunda 
çalışmaktan kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. 
Şehitlerimiz ve gazilerimiz bin yıldır oldu-
ğu gibi bugün de, bekamızın birer mührü 
olarak kalplerimize kazınmaktadır.

Biz, asla savaş yanlısı, savaş hevesli bir 
ülke değiliz. Tarihimizde bunun hiçbir 
örneğini göremezsiniz. Tam tersine biz, 
bölgemizde ve dünyada barışın, huzurun, 
istikrarın, güvenin, refahın hakim olması 
için çalışıyoruz. Dünyanın 17’nci büyük 
ekonomisi olmamıza rağmen, insani kal-
kınma yardımlarında dünyada 3’üncü sı-
radayız. Milli gelirimize oranla baktığımız 
zaman dünyada birinci sıradayız. Bakın ne 
durumdayız. Üstelik bizim yardımlarımız, 
sömürge niyetini, sömürge hevesini kapat-
maya yönelik değildir; tamamen hasbidir, 
hesabi değildir; samimidir, karşılıksızdır, 
biz böyle bakıyoruz.

Diyorlar ki, “Rus uçağını düşürmeseydi-
niz, işler bu dereceye gelmezdi.” Peki, niçin 
Rusya’ya dönülüp, “Türkiye’nin sınırlarını 
ihlal etmeseydiniz, işler bu hale gelmezdi” 



Recep Tayyip ERDOĞAN

434

denmiyor? Bir değil, iki değil, üç değil, ni-
çin bu sorulmuyor? Öyle ya, biz, uçağı du-
rup dururken düşürmüş değiliz ki. Sınır 
ihlali olmasaydı, yaptığımız ikazlar dikka-
te alınsaydı, uçak düşürme hadisesi de ke-
sinlikle yaşanmazdı.

Acaba Rusya’nın kendisine, bu tür bir 
hamle yapılmış olsaydı, “Buyur geç” der 
miydi? Rusya, anında kaç tane uçak düşür-
müştür, bunların içinde nice yolcu uçak-
ları var. Üstelik Rusya, buna rağmen, 29 
Ocak’ta olduğu gibi sınır ihlallerini zaman 
zaman tekrarlamaktan geri durmuyor. Biz, 
ne Rusya’nın, ne de Rus halkının düşmanı 
değiliz. Rusya’yla aramızdaki ticaret hac-
mi 35 milyar dolara ulaşmıştı. Hedefimiz 
bunu 100 milyar dolara ulaştırmaktı. Her-
kes, Rusya’ya yaptırım uygularken, biz bu 
yaptırıma uymadık. Rusya, ne yazık ki bizi 
anlamadı. 

Suriye meselesi, Rusya için uzak diyarlar-
daki bir çıkar operasyonu olabilir. Ama bi-
zim için bir hayat memat meselesidir. Kar-
deşlik hukukuyla bağlı olduğumuz Suriye 
halkının yüzde 90’ı rejime karşı özgürlük 
mücadelesinin içinde olmasa, Esad’la iliş-
kilerimizi niye bozalım ki? Avrupa Birliği 
bize karşı ayrımcı ve sözünde durmayan 
bir yaklaşım sergilemese, biz Birliği niye 
eleştirelim ki? Temenni ederim ki, şu anda 
atılan adımlar süratle daha iyi bir noktaya 
gelir. Görüldüğü gibi, gerginleşen ilişkile-
rin sorumlusu Türkiye değil, Türkiye’nin 
hassasiyetlerini dikkate almayan diğer ta-
raflardır. İstiklalimiz ve istikbalimiz söz 
konusu olduğunda, kimsenin kaprisine 
boğun eğmeyiz, eğemeyiz.

Değerli kardeşlerim, 

Sözlerimi Erzurumlu İbrahim Hakkı Haz-
retlerinin, o güzel deyişiyle bitirmek isti-
yorum: 

“Hak şerleri hayreyler 

Arif anı seyreyler 

Zannetme ki gayr eyler 

Mevla görelim neyler 

Neylerse güzel eyler”

Bu duygularla, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ni, milletin evini teşrifi-
niz için her birinize ayrı ayrı teşekkür edi-
yorum. Mahallelerinizdeki, köylerinizdeki 
her bir kardeşime selamlarımı, saygıları-
mı, muhabbetlerimi iletmenizi rica ediyo-
rum.

Sizlere sevgi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli hanımefendiler, kıymetli misafir-
ler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ne, milletin evine hoşgel-
diniz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 
verdiğimiz bu resepsiyonu teşrifleriniz 

için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Anne ola-
rak, eş olarak, kardeş olarak, evlat olarak, 
hepsinden önce ve en önemlisi nisa olarak, 
yani insan olarak hayatımızın ayrılmaz 
parçası olan kadınlarımızı temsilen sizlere 
teşekkür ediyorum.

Yıllarca Özgürleştirme ve 
Modernleştirme Adı Altında 

Kadınlarımıza Zulmedildi

Kadınlar Günü Resepsiyonu | Ankara | 8 Mart 2016 
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Çünkü sizler olmasaydınız; sizlerin 
fedakârlığı, emeği, sevgisi, gayreti, mü-
cadelesi olmasaydı, insanoğlu olmazdı. 
Onun için bu müstesna günde dişiyle 
tırnağıyla, emeğiyle, yeri geldiği zaman 
canıyla bu toprakları bizlere vatan kılan 
Anadolu’nun ve Trakya’nın tüm çilekeş ka-
dınlarını selamlıyorum. Suriye’den Irak’a, 
Myanmar’dan Türkistan’a kadar dünyanın 
dört bir yanında zulüm altında, baskı al-
tında, tehdit altında yaşayan tüm mağdur 
ve mazlum kadınları selamlıyorum.

İster sadece evinin, ailesinin işleriyle meş-
gul olsun, isterse aynı zamanda çalışarak 
hayatın farklı alanlarında ilave sorumlu-
luklar üstlenmiş olsun her kadın bizatihi 
varlığıyla takdiri ve saygıyı hak ediyor.

Bugün aramızda, medyaya da yansıyan 
gayretleri ve fedakârlıklarıyla milletimizin 
gönlünde yer etmiş olan Sayın Mahinur 
Tunca gibi, Sayın Sinem Aydemir gibi, 
Sayın Tülay Yazlık gibi, Sayın Hülya Dur-
maz gibi, Sayın Sevim Günhan, Sayın Se-
min Öztürk gibi, Sayın Sevim Koçak gibi, 
Sayın Aynur Eken gibi, Sayın Fadime Ku-
ral gibi, Sayın Türkan Harmankaya gibi, 
Sayın Leyla Ildırlı, Sayın Gülsüm Kabada-
yı gibi misafirlerimiz de var. Kendilerine 
şahsım ve milletim adına asil duruşları, 
gayretleri, özverileri için şükranlarımı 
ifade ediyorum.

Yine bugün aramızda, illerimize, ilçeleri-
mize yaptığım seyahatlerde ve program-
larda kendileriyle tanışma, sohbet etme 
fırsatı bulduğum hanım kardeşlerimiz bu-
lunuyor. Onlara da bu güzel günde bizleri 

yalnız bırakmadıkları için, kadirşinaslıkla-
rı, samimi sevgileri için özellikle teşekkür 
ediyorum.

Tabii bu kardeşlerimiz arasında birisi var 
ki, ona özellikle şükranlarımı sunuyo-
rum. Geçtiğimiz Ağustos ayında, Hakkâri 
Şemdinli’de teröristlerle girdiği çatışmada 
şehit düşen, Trabzonlu kardeşimiz Başko-
miser Ahmet Çamur’un eşi Gökçen Hanı-
ma bir kez daha başsağlığı dileklerimi ifa-
de ediyorum. Kendisi hâkim olan Gökçen 
Hanım, şehit eşi unvanıyla bana göre pa-
yelerin en yücesine sahip olmuştur. Çünkü 
bizim inancımızda şehitlerin ayrı ve özel 
bir mertebesi vardır. Tüm şehitlerimizin, 
gazilerimizin eşleri ve aileleri adına Gök-
çen Hanımı saygıyla selamlıyorum.

Şehirlerini temsilen 81 ilimizden gelen 
kadınlarımızı, kadın valilerimizi, kadın 
rektörlerimizi, engellilerimizi, sivil top-
lum kuruluşlarımızın yöneticilerini, kadın 
muhtarlarımızı, kadın korucularımızı, Su-
riyeli misafirlerimizi, Külliyemizde gö-
rev yapan kadın personelimizin temsil-
cilerini, velhasıl bugün burada bulunan 
tüm kadınlarımızı bir kez daha selamlı-
yorum.

Kadının Yer Almadığı Siyaset 
Büyük Eksikliktir

Değerli kardeşlerim, 

değerli hanımefendiler,

40 yıllık siyasi hayatımda, kadınların ha-
yatın tüm alanlarında daha fazla rol üst-
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lenmesi için çaba harcadım. Bugün bu-
lunduğum yere ulaşmamda, önce ailem 
olmak üzere, kadınlarımızın, hanım kar-
deşlerimizin gayretlerinin çok büyük kat-
kısı vardır.

Bana göre, kadının yer almadığı siyaset, ka-
dınları dışlayan bir yönetim anlayışı sade-
ce kadınlar değil, bütün toplum için büyük 
bir eksikliktir. Kadınların omuz vermediği, 
sahip çıkmadığı bir demokrasi mücadele-
sinin başarıya ulaşması mümkün değildir. 
Kadın elinin değmediği bir edebiyat, ince-
likten, zarafetten, derinlikten mahrum kal-
mış demektir. Bir ülkede kadınlar iş ve ça-
lışma hayatında etkin değilse, emin olun, o 
ülkenin kalkınması, büyümesi, hedeflerini 
gerçekleştirmesi hayalden ibarettir.

Kadın ve erkek, bazılarının iddia ettiği gibi, 
birbirlerinin rakibi değil, bilakis tamamla-
yıcısıdır. Ben, kadını erkeğin yanına değil, 
karşısına yerleştiren çatışmacı anlayışları 
asla tasvip etmiyorum, doğru da bulmuyo-
rum. Kadını veya erkeği, sadece cinsiyet-
çisi bir bakış açısıyla ele alanlar, onların 
aslında insan olduğu gerçeğini gözden ka-
çırmaktadır. Bu bizim değerlerimizle, tari-
himizle, sosyal hayatımızın dinamikleriyle 
bağdaşmayan, toplumumuzu anlamaktan 
uzak bir bakış açısıdır.

Kur’an-ı Kerim, kainatın, Allah’ın bir hik-
meti olarak, tezekkür ve tefekkür etmemiz 
için “çiftler halinde” yaratıldığını ifade 
eder. Aynı şekilde tasavvuf ehli, kadın ve 
erkeği, Rabbimizin celal ve cemal sıfatının 
yansımaları olarak görür. Tarihimiz, ilim-
de, kültürde, edebiyatta, sanatta, hatta sa-

vaş meydanlarında temayüz etmiş kadın-
ların gurur verici hikâyeleriyle doludur.

Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma, Hazreti 
Aişe ve Hazreti Zeynep validelerimiz, ha-
yatları ile tüm kadınlara örnek olmuş şah-
siyetlerdir. Kayserili Gevher Nesibe Hatun, 
Anadolu’daki ve hatta dünyadaki ilk tıp 
merkezini kuran kişi olarak kabul edilir. 
Bugün Kayseri’de Tıp Tarihi Müzesi olarak 
hizmet veren bu mekân, Avrupa’da akıl 
hastalarının katledildikleri bir devirde; su, 
musiki ve kuş sesleriyle hastaların tedavi 
edildiği bir şifahanedir. Terken Hatun’dan 
Hayme Ana’ya, Nene Hatun’dan Kara 
Fatma’ya kadar, tarihimizde mücadele-
leriyle, azimleriyle, dirayetleriyle efsane 
haline gelmiş nice kadınlar vardır. Cüz-
danlarımızdaki 50 liranın üzerinde fotoğ-
rafı olan Fatma Aliye Hanım, ülkemizde 
ve İslam coğrafyasında eli kalem tutan bir-
çok kadının ilham kaynağı, umut kaynağı 
olmuştur. Bu örnekleri her alanda çoğalt-
mak ve saatlerce saymak mümkündür.

Değerli kardeşlerim,

Nasıl tarih boyunca kurduğumuz devlet-
lerin harcını yoğuran kadınlarımızsa, son 
İstiklal Harbimizin görünmez kahraman-
ları da yine kadınlardır. Bu toprakları bize 
vatan kılan ruhun taşıyıcıları, bağımsızlık 
türkülerinin bestecileri yine kadınlarımız 
olmuştur. Hal böyleyken, birilerinin ısrar-
la, kendi ülkesinin kadınlarını yok sayıp, 
sadece Batılı kadının serencamını ideali-
ze etmesini art niyetli buluyorum. Birileri 
inatla, Doğu toplumlarını, geleneği, hatta 
dini, sadece ezilmekle, ötekileştirme, des-
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potizmle, zulümle özdeş hale getirmeye 
çalışıyor. Bunlar için “aile ve din”, kadı-
nın özgürleşmesinin önündeki en büyük 
iki engeldir. Dikkat ediniz, bu kesimlerin 
gözünde İslam; kadını yücelten, baş tacı 
eden, ona değer veren değil, bilakis kişilik-
siz hale getiren bir unsundur.

Kadınlarımıza Zulmedildi

Bu iddiaların sahipleri, yıllarca kadını 
“Özgürleştirme ve medenileştirme” adı-
na, bu ülkenin milyonlarca kadınına zul-
metmiştir. Kızlarımıza, kılık kıyafeti do-
layısıyla üniversite kapılarını kapatanlar, 
ikna odalarında onlara işkence edenler, 
bu zihniyetin uzantılarıdır. ‘Köylü’ diye-
rek, “makarnacı, kömürcü” diyerek milleti 
aşağılayanlar, yine bunlardır. Kürtaj itiraz-
larında, 3 çocuk tartışmalarında, ailelerin 
korunmasıyla ilgili attığımız adımlarda da 
bu zihniyet kendini ele veriyor.

Kardeşlerim,

Bu ülkede “Aile planlaması” adı altında, 
doğum kontrolleri yapıldı. Niye biliyor 
musunuz? Bu milletin neslini kurutmak 
için, nüfusumuzu yaşlı hale getirip azalt-
mak için. Şunu ifade etmek isterim: Bir 
toplumun kalkınmasının temel taşı insan-
dır. Bunun dışında emek, sermaye hepsi 
insanın türevidir. İnsan varsa emek vardır, 
insan varsa sermaye vardır, insan varsa 
üretim vardır. İnsan yoksa bunların hiçbiri 
yoktur. Bu da nereye bağlıdır? Genç, dina-
mik nüfusa bağlıdır. Şu anda Batı tutuştu, 
dünya tutuştu; niye biliyor musunuz? Nü-
fusları yaşlanıyor da onun için. Ne yazık 
ki, bu kampanyalar nedeniyle nüfusumu-

zun yaşlandığını görüyoruz. Çünkü nüfus 
artış hızımız yüzde 2’nin altında. Nüfusu 
arttırmamız gerekiyor, burada da bir nu-
maralı aktör anneler, sizsiniz.

“Cennet annelerin ayağı altındadır” diyen 
bir dinin mensubuyuz. Niye babaların aya-
ğı altında değil? Neden annelerin ayağı al-
tında? Annelerin ayağının altı öpülür, ben 
öptüm. Buradaki diğer gençlere de söylü-
yorum; siz de annelerinizin ayağının altını 
rahatlıkla öpebilirsiniz. Bazıları anne ol-
mak istemeyebilir, kadını birinci derecede 
en yüksek seviyeye çıkaran, o makamdır.

Bizim tüm siyasi hayatımız, işte bu karan-
lık ve despot zihniyetle mücadele etmekle 
geçmiştir. Burada çok daha acı, çok daha 
utanç verici bir noktaya değinmek istiyo-
rum: Son dönemlerde bu çarpık anlayış; 
polisimize, askerimize, köy korucularımı-
za, vatandaşımıza kurşun sıkan, bomba 
atan eli kanlı teröristlere sahip çıkacak, on-
ları kahramanlaştırmaya çalışacak kadar 
alçalmışlardır. Bunlar da güya aydın bili-
yor musunuz? Bunlar aydın müsveddesi…

İşte geçen hafta siz de bizzat şahit oldunuz. 
İki kadın terörist, İstanbul’da polisimizi 
hedef alan bir eylem düzenliyor, akabinde 
bu teröristler polisle çatışmaya giriyor ve 
her ikisi etkisiz hale getiriliyor. Bazı ga-
zeteci kılıklı terör sempatizanları ise bu 
olayı, utanmadan, sıkılmadan “İki kadın 
öldürüldü” diye haber yapıyor. İki terö-
rist demiyor, “İki kadın öldürüldü…” Daha 
önce yargılanan, cezaevlerine giren bu ka-
dınlara, birtakım milletvekillerinin canhı-
raş bir şekilde sahip çıktıklarını da, gazete 
ve televizyon arşivlerinden görüyoruz.
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Aynı tavrı, iki ay önce Silopi’de etkisiz hale 
getirilen 3 kadın terörist hadisesinde de 
yaşadık. Yani kadınların teröristi olmaz 
mı? İşte tanıştık bu teröristlerle. Kimi gaze-
teciler ve sözüm ona siyasetçiler, günlerce 
bu teröristleri “Sivil vatandaş” diye kamuf-
le etmeye, yutturmaya çalıştılar. Kandil’e 
gidip orada görüştükleri eli kanlı canileri, 
“Ekolojik rol modeli” olarak gösterecek ka-
dar gözleri dönmüş durumda.

Bakınız altını çizerek ifade ediyorum: 
Bunlar için mesele hiçbir zaman kadının 
özgürleşmesi meselesi olmadı, olmayacak. 
Bunlar kendi kör ideolojilerine körpe be-
yinler bulmanın, terör çarkını döndürecek 
taze kanlar aramanın peşindeler. Ama biz, 
terör örgütlerinin medyadaki, siyasetteki, 
akademideki gönüllü taşeronlarının, genç-
lerimizi, özellikle genç kızlarımızı zehirle-
mesine asla izin vermeyeceğiz.

Terör Örgütlerinin Genç 
Kızlarımızı İstismarına Tepki 
Göstermeliyiz

Değerli kardeşlerim,

Bu mücadele zor ve meşakkatli bir mü-
cadeledir. Sadece hükümetin, sadece 
devletin mücadele etmesi yeterli değil. 
Toplumsal yaralar, ancak toplumun tüm 
kesimlerinin katılımıyla tedavi edilebilir. 
Kadın derneklerimizin, Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı’mızın, belediyelerimizin, 
üniversitelerimizin, sanatçılarımızın, ya-
zarlarımızın, yani herkesin bu mücadeleye 
destek vermesi, katkı sağlaması gerekiyor. 
Kadına yönelik şiddetin bir ayağını da bu 

çalışma oluşturmalıdır. Terör örgütlerinin 
genç kızlarımızı istismarı, en az kadına 
kalkan erkek eli kadar tepki toplamalı, du-
yarlılık oluşturmalıdır.

Cinsel tacize karşı yürüttüğümüz mücade-
leye, örgüt elebaşları elinde onuru çiğne-
nen kadınları da eklemeliyiz. Onlara üzü-
lüyorum. Bunlar kaçırılarak dağa taşınan, 
dağda eğitilen, Kürt vatandaşlarımızın 
kızları. O anneler bana geldiler, ağladılar, 
“Benim kızım böyle değildi, aldatıldı ve 
kaçırıldı ve ondan sonra da orada şu anda 
akıbetleri meçhul’” diyerek…

Öncelikle, teröre prim veren, kimliğine ve 
ideolojisine bakarak teröristi kahraman-
laştıran zihniyeti, hep beraber mahkûm 
etmeliyiz. Zira PKK, YPG, DHKP-C, DAEŞ 
gibi terör örgütlerinin kadınlara yaklaşım-
larında hiçbir fark yoktur. Bu örgütlerin 
hepsi için de kadın sadece ve sadece kulla-
nılacak bir araçtır.

Aynı şey, paralel ihanet çetesi için de ge-
çerlidir. Bakınız paralel ihanet çetesi ve 
onun elebaşı, yıllarca zihinlerini iğfal et-
tikleri çocukları, bugün dünyanın her 
yerinde Türkiye aleyhine kullanıyor. Şu 
an Türkiye’ye karşıtı çevrelerin en büyük 
işbirlikçisi, malzeme tedarikçisi, paralel 
ihanet çetesinin elemanlarıdır. Artık kız 
veya erkek tek bir evladımızın, cinsiyeti ne 
olursa olsun tek bir vatandaşımızın, terör 
örgütlerinin ve paralel yapıların tuzağına 
düşmesine seyirci kalamayız. Hiçbir anne-
baba, evladının bu hainlerin elinde heba 
olmasını istemez.
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Hem terörle, hem de teröre suni teneffüs 
sağlayan karanlık yapılarla hep birlikte 
mücadele etmeliyiz; ben bunu başaracağı-
mıza inanıyorum. Nasıl bu ülkede kadınla-
rımızın haklarını teslim etme noktasında 
sessiz bir devrim yaptıysak, bu konuda da 
aynı başarıyı ortaya koyacağımıza inanıyo-
rum. Bu mücadelede öncülüğü, yaşanan 
acının büyüklüğünü en iyi bilen siz kadın-
lardan bekliyoruz. Sizler güçlü durursanız, 
evelallah hiç kimse bu milleti terör örgüt-
leriyle, şer şebekeleriyle terbiye etmeye 
kalkışamaz.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Külliyesi-
ni, milletin evini teşrifleriniz için her bi-
rinize teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nün, dünyanın her yerin-
de, en başta da Suriye’de, Irak’ta zulüm ve 
katliamlarla geçen son Kadınlar Günü ol-
masını diliyorum. Bu Kadınlar Günü’nün, 
Afrika’nın fakir, garip kadınları için çocuk-
larının aç kaldığı son Kadınlar Günü olma-
sını temenni ediyorum. Sizlere sevgileri-
mi, saygılarımı sunuyor; hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. 
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Değerli doktorlar, kıymetli misafirler, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne, milletin evine hoşgeldiniz. 

Sözlerimin hemen başında, dün Ankara’da 
yaşanan menfur saldırıyı bir kez daha şid-
detle kınadığımı ifade etmek istiyorum. 
Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşları-

mıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz 
milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı sal-
dırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şi-
falar temenni ediyorum. 

Ankara’nın Kızılay semti, rastgele bir yer 
değildir. Kızılay, tüm Ankara’nın, hatta 
tüm Türkiye’nin ortalamasını temsil eden 

Ankara Saldırısıyla 79 Milyon 
Türk Vatandaşı Hedeflenmiştir

14 Mart Tıp Bayramı Münasebetiyle Doktorlarla Akşam Yemeği
Ankara | 14 Mart 2016
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sembolik bir merkezdir. Ankara’da ikamet 
eden veya Ankara’ya yolu düşen her vatan-
daşımız, öyle veya böyle, bir şekilde mut-
laka Kızılay’a uğrar, orada vakit geçirir, en 
azından oradan geçer. Daha önceki saldırı-
lar, halka açık mekânlarda gerçekleşmekle 
birlikte, hepsinin de özel hedefleri olduğu-
nu görüyoruz. 

Suruç’ta, Ankara Garı’nda, İstanbul 
Sultanahmet’te, yine Ankara Merasim So-
kak’taki saldırıların hepsini de, belirli he-
deflere yönelik olarak değerlendirebiliriz. 
Ancak son saldırı, Ankara’da yaşayan veya 
Ankara’ya yolu düşen herkesin bulunma 
ihtimali olan bir yerde, Pazar gibi insan 
çeşitliliğinin zirvede olduğu bir günde, 
kalabalığın en fazla olduğu akşam saatle-
rinde gerçekleştiriliyor. Dikkat ediniz, Kı-
zılay’daki eylem, şu veya bu kesime değil, 
doğrudan toplumun tamamına yönelik bir 
saldırı olması dolayısıyla, terör örgütünün 
gerçek yüzünü gösteren bir hadisedir. 

Evet,  Erkeğiyle-kadınıyla, Genciyle-yaşlı-
sıyla,  Öğrencisiyle-çalışanıyla,  Kürdüy-
le-Türküyle, Alevisiyle-Sünnisiyle, velha-
sıl 79 milyon vatandaşımızın her biriyle 
milletimizin tamamı, bu saldırının hedefi 
olmuştur. Bugüne kadar bir milletin tama-
mına savaş açıp da kazanan hiçbir terör ör-
gütü yoktur, hiçbir terörist yoktur.  

Burada bir hususu daha sizlerle ve mille-
timizle paylaşmak istiyorum. Elinde silahı 
olan, bombası olan teröristle, konumunu, 
kalemini, unvanını amacına ulaşabilmesi 
için teröristin emrine verenin hiçbir farkı 
yoktur. Unvanının milletvekili olması, aka-

demisyen olması, yazar olması, gazeteci 
olması, sivil toplum kuruluşu yöneticisi ol-
ması, o kişinin aslında bir terörist olduğu 
gerçeğini değiştirmez. 

Terör Tanımını Yeniden Yaparak 
Ceza Kanunumuza Derç Etmeliyiz

Bombayı patlatan, tetiği çeken terörist ola-
bilir; ama o eylemin amacına ulaşmasını 
sağlayan işte bu destekçilerdir, işte bu yar-
dakçılardır. Bu bakımdan, terör tanımını, 
terörist tanımını en kısa sürede yeniden 
yaparak ceza kanunumuza derç etmeliyiz. 
Terör örgütlerine destek verdikleri için 
güvenlik güçlerimizce yakalanan kişilerin 
adliyenin bir kapısından girip diğerinden 
çıkıp gitmesi, artık tahammül edebilece-
ğimiz bir durum değildir. Bu mesele dü-
şünce özgürlüğü, basın özgürlüğü veya ör-
gütlenme özgürlüğü meselesi değildir. Bu 
mesele artık, işte Kızılay’daki son saldırıda 
da görüldüğü gibi, topyekün milletimizin 
hayatına kast eden alçaklarla daha etkili 
mücadele edebilme meselesidir. 

Ülkemizdeki ve dünyadaki bir takım çev-
reler bir yol ayrımındadırlar. Ya bizim 
yanımızda olacaklar ya da teröristlerin 
yanında olacaklar. Bu işin ortası yoktur. 
“Ama” ile “fakat” ile başlayan açıklamaları, 
bu yöndeki tavırları, teröristin yanında yer 
almanın ikrarı olarak görüyoruz. 

Bir kez daha Kızılay’daki saldırıda haya-
tını kaybedenlere rahmet, yaralananlara 
acil şifalar diliyorum. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgemizde terör örgütüne karşı 
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operasyonlar yürüten güvenlik güçleri-
mize buradan tebriklerimi, teşekkürle-
rimi ifade ediyorum.  Allah’ın yardımı, 
milletimizin duası onlarla birliktedir. 
Devlet ve millet olarak elele vererek, te-
rör musibetinin üstesinden geleceğimize 
yürekten inanıyorum. 

Böylesine acı bir hadiseyi dahi siyasi rant 
devşirme vesilesine dönüştürmeye çalı-
şanları da milletimiz asla unutmayacak ve 
affetmeyecektir. İçeride ve dışarıda bugün 
bize bedel ödettiklerini sananlar, gerçek 
bedeli kendileri ödeyeceklerdir, bunun da 
böyle bilinmesini isterim. 

Biz, milletimizin, bayrağımızın, vatanımı-
zın, devletimizin bekası için 1000 yıldır 
bedel ödüyoruz, ödemeye devam etmekten 
de çekinmeyiz. Bugün bize en alçak, en sin-
si, en insanlık dışı yöntemlerle saldıranlar, 
inanın bana, bedel ödeme günü geldiğin-
de, hayvandan daha aşağı bir konuma dü-
şecekler, ama yine de kendilerini bekleyen 
akıbetten kurtulamayacaklardır. 

Değerli doktorlar, 

kıymetli misafirler,

Terör örgütlerinin ve terör eylemlerinin en 
başta gelen amaçlarından biri de, ülkenin 
ve toplumun gündemini kendi kontrolle-
ri altına almaktır. Biz buna izin vermeye-
ceğiz. Kayıplarımızın acısını yaşayacak, 
onlara karşı sorumluluklarımızı yerine ge-
tirecek, kanlarının yerde kalmamasını sağ-
layacağız; bundan hiç kimsenin şüphesi 
olmasın. Ama aynı zamanda hedeflerimiz 

doğrultusunda adım adım yürümeye de 
devam edeceğiz. 

Bu vakur duruş, her şeyden önce şehitle-
rimize karşı sorumluluğumuzun bir gere-
ğidir. İşte bu sebeple, bir yandan acımızı 
yaşarken, diğer yandan doktorlarımıza 
özel bir gün olan 14 Mart Tıp Bayramında 
sizlerle idrak edeceğiz. 14 Mart Tıp Bayra-
mının, bu mesleğin ülkemizdeki ve dünya-
daki tüm mensupları için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. 

Bugün aramızda, çeşitli illerimizde başa-
rılarıyla takdir kazanmış doktorlarımız 
ile kendi alanlarında dünya çapında başa-
rılara imza atmış doktor arkadaşlarımız 
bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 
hizmet veren, bizim de kendi sağlığımızı 
emanet ettiğimiz doktor arkadaşlarımız 
da yine birlikte birlikteler.  Meslek ha-
yatlarında 50 yılı geride bırakmalarına 
rağmen, vatandaşlarımıza hizmet verme-
ye devam eden hekimlerimiz de bugün 
aramızdalar. Çeşitli tıp fakültelerimizin 
dekanları, tıp fakültelerinin son sınıfla-
rından öğrenci temsilcilerimiz, özel sek-
tör sağlık kuruluşlarımızın yöneticileri, 
Sağlık Bakanlığımızın merkez ve taşra 
teşkilatından arkadaşlarımız da bugün 
buradalar. Kendilerine çalışmaları ve 
hizmetleri için teşekkür ediyorum. 

Doğrudan insan hayatına, insanın beden 
ve ruh sağlığına yönelik bir meslek olması, 
doktorluğu, diğer işlerden, diğer uğraşlar-
dan farklı ve özel bir konuma oturtuyor. 
Sağlık, değeri kaybedilmeden anlaşılama-
yan nimetlerin başında gelir. Hani eskile-
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rin bir meseli vardır. “İnsanın canı nerede-
dir” sorusuna cevap olarak, “Neren ağrıyor 
veya acıyorsa, canın oradadır” denir. 

Gerçekten de, sağlığınız yerindeyse taşı 
sıkar suyunu çıkartır, hayatınızı idame et-
tirirsiniz. Ama sağlığınızı kaybetmişseniz, 
tüm dünya sizin de olsa faydası yoktur. 
Doktorlarımız, eğitimleriyle, birikimleriy-
le, gayretleriyle, araştırmalarıyla insanla-
rın şifa bulmalarına vesile olmanın mü-
cadelesini vererek, dünyadaki en saygın 
işlerden birini yapıyorlar. 

Sağlık Çalışanlarına Şiddet 
Uygulayanların İnsanlığının 
Sorgulanması Lazım

Doktorlara ve sağlık çalışanlarına şiddet 
uygulayanın, her şeyden önce insanlığını 
sorgulamanın lazım geldiğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Hekimlerimiz, sadece insanımızın sağlığı-
nı değil, aynı zamanda ülkemizin bağım-
sızlığını, milletimizin birliğini, beraber-
liğini koruma konusunda da çok güçlü 
duruş sahibi bir meslek grubudur. Bugün 
Tıp Bayramı olarak kutladığımız 14 Mart, 
aynı zamanda, 1919 yılında, İstanbul’un 
işgaline karşı, Tıbbiyeli öğrencilerimizin, 
okullarının iki kulesi arasına astıkları 
Türk bayrağıyla gösterdikleri direnişin de 
yıldönümüdür. 

Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda dok-
torlarımızın gösterdikleri kahramanlıkla-

ra, yaptıkları fedakârlıklara ilişkin sayısız 
hikâye, sayısız örnek vardır. Benzeri sah-
nelere bugün de şahit oluyoruz. Geçtiği-
miz yılın Temmuz ayından beri ülkemizde 
yaşanan terör olaylarında, 1 doktorumuz, 
1 sağlık memurumuz, bir eczacımız, bir 
ambulans şoförümüz ve hastanede görev-
li 2 memurumuz hayatını kaybetti. Sağlık 
çalışanlarımız, hizmet kervanında olduğu 
gibi, “Şehitler kervanında” en önlerde yer-
lerini aldılar. Bir kez daha şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
diliyorum. Aynı dönemde hastanelerimi-
ze ve ambulanslarımıza yönelik tam 11 si-
lahlı saldırı ile 16 taşlı, motoloflu, roketli 
saldırı düzenlendi. Yine ambulanslarımı-
za ve içindeki personeline yönelik 16 ayrı 
alıkoyma hadisesi yaşandı. Sağlık ekipleri-
miz 6 defa çatışmaların arasında kaldı. 

Tek amaçları vatandaşlarımıza hizmet 
vermek olan sağlık ekiplerimiz, defalarca 
tehdit edilerek, görev yapmaları engellen-
meye çalışıldı. Özellikle Cizre Devlet Has-
tanemiz, tarihte eşine benzerine az rastla-
nır bir şekilde, terör örgütünün içindeki 
personeli ve çalışanlarıyla özellikle hedef 
aldığı bir hastane durumuna gelmiştir. 
Çeşitli saldırılarda hastane binasına atı-
lan roket sayısı tam 13’tür. Buna rağmen, 
orada görev yapan doktoruyla, hemşiresiy-
le, teknisyeniyle tüm personelimiz, canla-
başla görevlerini yerine getirmişler, terör 
örgütünün amacına ulaşmasına meydan 
vermemişlerdir. Buradan, o zor günlerde 
Cizre’de ve bölgedeki diğer tüm sağlık ku-
ruluşlarımızda görev yapan doktorlarımı-
za ve sağlık personelimize şükranlarımı 
ifade ediyorum. 
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgele-
rimizde yaşayan vatandaşlarımızı, her 
alanda olduğu gibi, sağlık alanında da, 
geçtiğimiz 13 yılda çok büyük hizmetlere 
kavuşturduk. 2003-2015 yılları arasında 
bölgede, toplam yatırım tutarı 339 milyon 
lira olan 536 adet birinci basamak sağlık 
tesisi inşa edip, halkımızın hizmetine sun-
duk. Acil sağlık istasyonu sayısını 55’ten 
451’e, ambulans sayısını 77’den 1.052’ye 
yükselttik. 

Güneydoğu’da Sağlık 
Personelimiz Çok Zor Şartlarda 
Fedakârca Görev Yapıyor

Biz bunları yaparken, terör örgütü de sağ-
lık tesislerini molotofla yakarak, kurşunla-
yarak, personelimizi tehdit ederek hizmet-
leri engellemenin çabası içindeydi. Bu son 
olaylar sırasında bölgede görev yapan sağ-
lık personelimizin öylesine çarpıcı, öyle-
sine göz yaşartıcı hikâyeleri var ki, birkaç 
tanesine temas etmeden geçemeyeceğim. 

Eylül ayında Cizre Devlet Hastanesinin 
acil servisine, ambulansla, karın bölgesine 
şarapnel isabet etmiş bir güvenlik görev-
lisi getiriliyor. İlk müdahalenin ardından 
hastanın daha donanımlı bir hastaneye 
sevkine karar veriliyor. Hasta, sedyenin 
üzerinde ambulansa götürülürken, terö-
ristler acil servisin önündeki polis aracına 
roketatar bombaları ve uzun namlulu si-
lahlarla ateş açıyorlar. Orada bulunan her-
kes bu ateşten korunabilecekleri bir yere 
sığınmaya çalışırken, yaralıya müdahale 
eden doktorumuz, sedyenin başından bir 

an olsun ayrılmıyor. Doktorumuz, çatış-
manın arasında kalmasına rağmen yaralı-
yı ambulansa yerleştirip gitmesi gereken 
hastaneye ulaşmasını sağlayarak, hayatını 
kurtarıyor. Evet, işte bunun adı kahraman-
lıktır, bunun adı yiğitliktir. 

Bir başka örnek yine Cizre’den… Çatışma-
ların yoğun olarak yaşandığı günlerde, 
112 servisine, çorba tenceresine düşüp ya-
nan bir çocukla ilgili yardım talebi geliyor. 
Sağlık ekibimiz, hayatlarını riske atarak, 
çatışmanın arasından geçip çocuğu alı-
yor ve hastaneye ulaştırıyor. Cizre Devlet 
Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardın-
dan bu evladımız, ambulans helikopterle 
Diyarbakır’a nakledilerek, hayata tutun-
ması sağlanıyor.  

Aramızda Cizre Devlet Hastanesi’nden 
arkadaşlarımız da var, onların nezdinde 
bölgede zor şartlarda görev yapan tüm 
personelimize şükranlarımı sunuyorum. 
Elbette bölgedeki sağlık personelimi-
zin karşılaştığı tek sorun terör değildir. 
Bölge coğrafyasının zorlukları da, sağlık 
personelimizin önüne çok ciddi bir engel 
olarak sıkça çıkmaktadır. 

Örneğin Batman-Sason’da, doğum vakası 
için bir köye ulaşmaya çalışan sağlık per-
sonelimiz, heyelan sebebiyle, saatler süren 
yoğun ve tehlikeli bir uğraşın ardından 
hastayı ambulansa alabilmişlerdir. 

Bu örnekleri saatler boyunca anlatabiliriz. 
Çünkü her gün, Türkiye’nin bir yerinde 
bu tür fedakârlık örnekleri yaşanmaya de-
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vam ediyor. Tabii, burada asıl önemli olan, 
insanlarımıza hizmet için gece-gündüz 
çırpınan doktorlarımızın ve diğer sağlık 
personelimizin, kimi zaman şiddete, kimi 
zaman teröre maruz kalabiliyor olmasıdır. 

Ama şundan emin olunuz. Milletimizle 
birlikte tüm dünya sizlerin kıymetini çok 
iyi biliyor. Bugün Türkiye, Avrupa’dan, 
Ortadoğu’dan, Asya’dan; dünyanın her ye-
rinden insanların şifa aramak için akın et-
tikleri bir ülke haline gelmiştir.  İnşaatları 
devam eden Şehir Hastaneleri Projelerimi-
zin de hayata geçmesiyle, inşallah bu tra-
fiğin daha da artacağına inanıyorum. He-
defimiz, 2023 yılında sağlık turizminde 20 
milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmaktır. 
Halkımızın sağlık hizmetleri konusunda 
her geçen yıl yükselen memnuniyet oranı, 
doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. İn-
şallah bu alandaki çalışmalarımızı, sağlık 
personelimizin memnuniyetini de yüksel-
terek, kesintisiz şekilde devam ettireceğiz. 
Terör örgütleri aracılığıyla bu ülkeyi, bu 
milleti hedeflerinden uzaklaştırabilecekle-
rini sananlara yanıldıklarını, inşallah hep 
birlikte göstereceğiz. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bir kez daha 14 Mart Tıp Bayramınızı kut-
luyorum. Milletimize, insanlığa yaptığınız 
hizmetler için her birinize ayrı ayrı şük-
ranlarımı sunuyorum. Tüm doktorlarımı-
za huzurlu, güvenli ve elbette sağlıklı gün-
ler temenni ediyorum. Sizlere sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyor, tüm meslektaşlarını-
za selamlarımı iletmenizi rica ediyorum. 
Sağlıcakla kalın.
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Meclis’te Teröre Karşı ‘Millet 
Koalisyonu’ Kurulmalıdır

22. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 16 Mart 2016 

Çok değerli muhtarlarımız, değerli kardeş-
lerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla hasretle, muhabbet-
le selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesine, milletin evine hoşgeldiniz. 

Muhtarlar Toplantımızın 22’ncisinde siz-
lerle biraradayız. Bugün de Adıyaman, 

Afyonkarahisar, Bolu, Bursa, Çankırı, Di-
yarbakır, Düzce, Elazığ, Hakkari, Hatay, 
Isparta, Karabük, Ordu ve Samsun illeri-
mizden gelen siz kıymetli muhtarlarımızı 
misafir ediyoruz. 

Bu buluşmamızı, Pazar günü Kızılay’da ya-
şanan terör saldırısının acısı ve üzüntüsü 
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içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bir kez daha 
Kızılay’daki terör eyleminde hayatını kay-
beden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yara-
lılara da acil şifalar diliyorum.

Değerli kardeşlerim,

Devletlerin ve milletlerin hayatlarında 
önemli dönüm noktaları, önemli yol ayrım-
ları vardır. Türkiye bir süredir işte böyle bir 
yol ayrımındadır. Bir tarafta 2023 hedef-
lerimizle ve 2053 ve 2071 vizyonumuzla 
Yeni Türkiye vardır, diğer tarafta ise terör 
örgütlerinin, içeride ve dışarıda onları des-
tekleyen tüm güçlerin hayali olan karanlık 
Türkiye fotoğrafı vardır. Bu mücadele yeni 
değildir. Bu mücadele, bir yönüyle Habil’le 
Kabil’den beri, insanlık tarihiyle eş olan 
doğruyla yanlışın mücadelesidir. Bir diğer 
yönüyle yaşadıklarımız, bin yıldır vatanı-
mız olan bu topraklardaki varlığımızı ka-
bul edemeyenlerin, buldukları, her fırsatta 
milletimize yaptıkları hücumların yeni bir 
dalgasıdır. Bir başka açıdan da mesele, ül-
kemiz üzerinde 100 yıl önce uygulanmaya 
başlayan planların tamamlanmaya çalışıl-
ması meselesidir. 

Küresel Politikaların Piyonu 
Olmadığımız İçin Terör İlletini 
Yaşıyoruz

Biliyoruz ki, bu mücadelede PKK sade-
ce bir araçtır, bir taşerondur, aynı şekilde 
DAEŞ sadece bir projedir. Pek çok farklı 
isim altında faaliyet gösteren, ama hepsi-

nin de amacı aynı olan terör örgütleri sa-
dece birer piyondur. Suriye ve Irak’taki ge-
lişmeler, madalyonun sadece bir yüzüdür. 
Asıl mesele, yeniden ayağa kalkan, güçle-
nen, dostlarının umudu haline dönüşen 
Türkiye’yi kendi akıllarınca tedip etme, 
ıslah etme, sindirme meselesidir. 

Şundan emin olunuz: Bu noktada rahat 
olunuz, eğer Türkiye bugün kendisine dik-
te edilen bölgesel ve küresel politikaları 
boynunu eğip, sorgusuz sualsiz yerine geti-
ren bir ülke olsaydı, belki bu hadiseleri ya-
şamıyor olacaktık. Ama muhtemelen böyle 
bir Türkiye’nin, ne toprak bütünlüğünü, 
ne de milli birliğini muhafaza edecek bu 
yöndeki projelere, bu oyunlara direnecek 
gücü olmazdı. Tarihin hiçbir döneminde 
esareti, zilleti, sömürge haline getirilmeyi 
kabul etmeyen milletimiz, ecdadımız, böy-
le bir duruma zaten asla rıza gösteremezdi. 
Bu bakımdan bugün Türkiye’nin yaşadık-
ları, kökleri kadim tarihimize uzanan asil 
duruşumuzun kaçınılmaz bir sonucudur. 

Bugünkü yol ayrımına, ekonomimizle, 
savunmamızla, sanayimizle, bölgesel ve 
küresel etkinliğimizle 14 yıl öncesiyle mu-
kayese kabul edilemez derecede iyi bir du-
rumda yakalanmış olmamız, belki de mil-
letimiz için ayrı bir şanstır. 

Kandil’le dirsek temasında olan bazı köşe 
yazarları şunu söylüyor: “Erdoğan gitmeli, 
Erdoğan gitmeden istikrar gelmez.” Peki, 
2002’nin sonundaki Türkiye’de istikrar 
mı vardı? 2002’nin sonundaki Türkiye’nin 
ekonomik hali ortadaydı, milli gelirimiz 
ortadaydı. Biz, o zaman 1’i 5 katladık, eko-
nomik gücümüz ve kişi başına milli geli-
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rimiz fırladı. Tüm bu olumlu gelişmeler 
nedeniyle Türkiye, G-20 ülkeleri arasında 
ne yaptı? Yerini aldı. Dünyanın en ileri 20 
ülkesinden eğer bir tanesi ve dünyanın en 
büyük 17. ekonomisi bu dönemde olduk. 
Daha önce niye giremedik buralara? Ama 
şimdi girdik ve oradayız. Kısa bir zaman 
önce Antalya’da, G-20 Toplantısına ev sa-
hipliği yaptık. 1970’lerin, 1990’ların o acı 
günlerini tecrübe etmiş Türkiye’yle, şimdi-
ki Türkiye arasında büyük fark söz konu-
su. Ama şimdi bu bulunduğu zorlukların 
üstesinden gelme konusunda çok daha 
donanımlı, çok daha mukavemetliyiz. Hiç 
şüphesiz herkesin bir hesabı vardır. Biz, 
mutlak hesap sahibi olan Rabbimize tes-
lim olmuş insanlar olarak, onlardan üstün 
olduğumuza inanıyoruz. 

Değerli kardeşlerim,

Şimdi birileri diyor ki, “Tayyip Erdoğan 
Türkiye’nin başından giderse terör biter, 
demokrasi gelir.” Kim diyor bunu? Terör 
örgütünün Kandil’deki yöneticisi veya yö-
neticilerinden bir tanesi. Başka kim diyor? 
Amerika’daki, Avrupa’daki birtakım med-
ya kuruluşları, eski diplomatlar ve ülke-
mizdeki bir takım aklıevveller diyor. Aslın-
da bunların hepsi de aynı yerden beslenen, 
aynı projede görevli olan, aynı misyon için 
çalışan kişilerdir. Peki, gerçekten de Erdo-
ğan gidince Türkiye’de terör biter, ülkeye 
demokrasi gelir mi? Terör örgütü, amaç-
larının sadece belirli şehirlerimizi ülke-
mizden koparmak olmadığını, Türkiye’yi 
topyekûn hedeflediklerini söylemiyor mu? 
Peki, 2002’den önce Türkiye’de terör yok 
muydu? Terörün Türkiye’de mazisi 35 yılı 

buldu. O zaman da terör esiyordu. Üstelik 
Tayyip Erdoğan da ülkenin başında değil-
di; onu neyle izah edeceksiniz? 

Bir defa, terörle demokrasi bir arada olabi-
lir mi? Terör örgütü, doğası gereği, şiddet 
aracılığıyla çoğunluğu kendisine tabi kıl-
maya çalışan bir yapıdır. Hâlbuki demok-
rasi, çoğunluğun idaresinin ülke yöneti-
mine hâkim olmasıdır. Kızılay’da bomba 
patlatarak rastgele insanların ölümüne yol 
açan terör örgütünün demokrasiyle en kü-
çük bir ilişkisi olabilir mi? Buna rağmen, 
terör örgütü yöneticisiyle aynı dili kullan-
maktan, aynı yaklaşımı sergilemekten çe-
kinmeyenlere, terörist demeyeceğiz de ne 
diyeceğiz? Avrupa’daki, Amerika’daki o 
malum çevrelerin, bu ülkenin ve bu mille-
tin hayrına herhangi bir düşüncelerinin, 
niyetlerinin, çabalarının olması mümkün 
değildir. 

PKK, PYD, YPG,  Rusya ve Batı’nın 
Verdiği Silahları Kullanıyor

Kardeşlerim, 

PKK, PYD ve YPG’nin ellerinde çıkan si-
lahlara baktığımız zaman neyi görüyoruz? 
Ya Rus, ya da Batı’nın silahlarını görüyo-
ruz. Bunun dışında ABD ve diğer ülkelerin 
silahları da var. Bunları söylemeyelim mi, 
konuşmayalım mı? Bu silahlar, terör örgüt-
lerine nasıl veriliyor?

Avrupa Birliği biliyorsunuz, PKK’yı terör 
örgütü olarak kabul etmiştir. Peki, PKK’ya, 
yani terör örgütüne karşı herhangi bir uy-
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gulamaları var mı? Şu anda Avrupa Birliği 
üyesi ülkelerde bunlar cirit atıyorlar. Pa-
rasal olarak buralardan besleniyorlar.  Bu 
desteklenmelere karşı takınılan bir tavır 
var mı? Yok. “Biz, PKK terör örgütü dedik” 
diyorlar. Arka arkaya gelen bütün terör 
olaylarından sonra aradılar, “Başınız sağ 
olsun, geçmiş olsun” şeklinde ifadeler kul-
landılar. Güzel de, Anadolu’da bizim bir 
enteresan söz vardır, “Baban öldü, başın 
sağ olsun.”  “Babasız başı” ne yapayım.

Kızılay’da 35 tane vatandaşımızı kaybet-
tik. Bu kardeşlerimizin bir kısmı işinden 
evine gidiyor, bir kısmı okuldan çıkmış 
evine gidiyor, günahsız yavru orada; sen 
bunların arasına dal ve bütün bu kardeşle-
rimizi orada şehit et. Bunun yanında 200’ü 
aşkın yaralı vardı, bir kısmı hafifti, tedavi-
leri yapıldı. Rabbimden temennimiz inşal-
lah şifalarını bulurlar. 

Değerli kardeşlerimiz, 

Bütün yaşananlar ortadayken, hala bun-
ların savunmasını yapan medya organları 
var. Ülkemizdeki birtakım kifayetsiz muh-
terisler ise, Kızılay’daki elim hadiseyi dahi, 
kendi çıkarları için kullanmayı düşünecek 
kadar zavallıdır, ahlaksızdır, haysiyetsiz-
dir.  Hiçbir sıfat, terör örgütü yandaşlığı-
nın örtüsü olamaz. 

Evet, önceki akşam ifade etmiştim, burada 
bir kez daha tekrarlıyorum. Terör tanımını, 
terörist tanımını derhal yeniden yapmalı-
yız. Bu yeni tanıma göre, Ceza Kanunumu-
zu hemen değiştirmeliyiz. Emniyet güçle-
rimizin, savcılarımızın, hâkimlerimizin 

terörle ve teröristle etkin şekilde mücadele 
edebilmesini sağlayacak her türlü yasal ve 
teknik imkânı kendilerine vermeliyiz. Esa-
sen mevcut mevzuatımızın doğru şekilde 
yorumlanmasının dahi, bu konuda çok 
önemli mesafe kat edilmesini sağlayacağı-
nı düşünüyorum. 

Parlamentomuz, Terörü 
Destekleyenler Konusunda 
Süratle Adım Atmalıdır

Değerli kardeşlerim, 

Dokunulmazlıklar meselesini süratle ne-
ticelendirmeliyiz. Parlamento bu konuda 
adımını süratle atmalıdır. Yani bir kişi mi 
olsun, iki kişi mi olsun? Böyle bir şeyi ko-
nuşamayız. Biz, ortaya ilkeyi koymalıyız. 
Nedir bu ilke? Benim Kürt kardeşlerimi, 
vatandaşlarımı sokağa dökmek suretiyle 
52 kişinin ölümüne vesile olanlar, terörü 
teşvik edenler yargılanmayacaklar mı? 
Terörü teşvik edenler Parlamento’nun içe-
risinde gelip boy gösterecek, bunları, bu 
millet seyredecek, öyle mi? Öbür tarafta, 
arkasında PKK’nın, PYD’nin, YPG’nin ol-
duğunu çok açık olarak söyleyenler bu ül-
kede temiz olacak, öyle mi? Bunlara karşı 
Parlamento eğer gerekli tavrı ortaya koy-
mazsa, millet, bu Parlamento’dan hesabını 
sorar. Millet, şehitler hesabını sorar, bu ka-
dar açık konuşuyorum. 

Dokunulmazlıklar meselesinde sayı konu-
şulmaz? İlke ortaya konulur. Bu milletin, 
birliğini, beraberliği bozanlar, tehdit eden-
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ler, yaptıkları fiillerin hesabının sorulması 
amacıyla Parlamenter dokunulmazlıkları-
nın kaldırılarak, yargıya havale edilmesi 
gerekir.   Siyasetçinin görevi nedir? Bu ka-
rarı alıp gerisini yargıya bırakmaktır, atıl-
ması gereken adım budur. Siyasetçi, bunla-
rı besleyemez, koruma altına alamaz. Eğer 
bunların yaptıkları yanlarına kâr kalırsa, 
Güneydoğu’da mücadele veren kardeşle-
rimiz ile orada şehit olan kardeşlerimizin 
ahı inanın bizi yakar yakar. Ne diyoruz? 
Onların kanları yerde kalmayacak. Bunlar 
basit siyasi hesaplarla feda edilemez. 

Sınırlarımız dışında terör örgütünü bes-
leyen, destekleyen unsurlara karşı tüm 
gücümüzle, tüm imkânlarımızla sonuç 
alıcı bir mücadeleyi yürütüyoruz, yürüt-
meliyiz. Askerlerimizle, polisimizle, köy 
korucularımızla, istihbaratımızla, Dışiş-
lerimizle, ilgili diğer tüm kurumlarımız-
la seferberlik ruhu içinde bu mücadeleyi 
veriyoruz, vermeliyiz. 

Değerli kardeşlerim.

Hükümetten bu çerçevede veya bu çerçe-
veye yönelik süratli bir çalışma ortaya koy-
masını bekliyorum, bugün de kendileriyle 
bir özel görüşmem olacak. Meclis’te temsil 
edilen partilerimizden, yaşadığımız bu ta-
rihi dönemin hassasiyetine uygun şekilde, 
siyasi rekabeti bir kenara bırakıp, birlik ve 
beraberlik içinde hareket etmelerini talep 
ediyorum. Bugün, Meclis’te yıllardır uğ-
raştığımız, ama bir türlü gerçekleştirmeyi 
başaramadığımız o büyük mutabakatı mil-
letimize ve tüm dünyaya göstermenin tam 

zamanıdır. Türkiye’nin, mevcut Meclis 
yapısı itibariyle hükümet kurulabilme-
si için koalisyona ihtiyacı bulunmuyor, 
ama dayanışmaya ihtiyacı bulunuyor. 
Bununla birlikte teröre karşı, terör ör-
gütlerine karşı, ülkemize yönelik tüm 
tehditlere karşı, diğer tüm farklılıkları-
mızı bir kenara bırakmak, oluşturacağı-
mız bir millet koalisyonuna ihtiyacımız 
vardır. Gelin bu büyük mutabakatı, bu 
büyük birlikteliği hemen şimdi sağlaya-
lım, canımıza ve istikbalimize kasteden-
lerin üzerine hep birlikte gidelim. 

Terör örgütünün yan kolu olarak faaliyet 
gösteren partinin mensuplarını, ben artık 
meşru siyasi aktörler olarak görmüyorum, 
kusura bakmasınlar. Dolayısıyla bu çağrım 
onlara değil, diğer partilerimizedir. Tüm 
bu çalışmaları, mümkün olan en kısa sü-
rede tamamlayarak hayata geçirmeliyiz. 
Aksi takdirde milletimizin karşısına ba-
şımız dik çıkamayız. Çünkü terör mesele-
si, artık belirli bölgelerimize mahsus bir 
asayiş sorunu olmaktan çıkmış, topyekûn 
milletimizin varlığını tehdit eder hale gel-
miştir. Devlet, kadife eldivenin altındaki 
demir yumruğunu teröristlerin başına 
geçirmezse, onlar her gün bizim canımızı 
yakmaya devam edecektir. Bu meselenin 
insan haklarıyla, düşünce özgürlüğüyle, 
basın hürriyetiyle, demokrasiyle bir ilgisi 
yoktur. Terörle ve teröristle bu kavramla-
rı birlikte kullananlar, milletimizin vicda-
nını kanattıklarını bilmelidirler. Masum 
hayatları yok eden bu eylemleri doğrudan 
veya dolaylı şekilde destekleyenlerin terö-
ristlerden hiçbir farkı yoktur. 
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Fransa’da Kasım’da Yaşanan 
Terör Olayları Nedeniyle Hala 
Olağanüstü Hal Şartları Var

Bugün karşımızda iki taraf vardır. Bir yan-
da masum insanların hayatına kasteden 
teröristler, diğer yanda ise güvenlik ve 
adalet bekleyen 79 milyon vatandaşımız 
bulunuyor. 79 milyon masumun hakkını 
korumak için bu teröristlerin üzerine mut-
laka en şedit, en tavizsiz şekilde gitmek 
mecburiyetindeyiz. 

Bakınız, Fransa’da geçtiğimiz Kasım ayın-
da terör eylemleri oldu değil mi? Ülkede 
hala olağanüstü hal şartları devam edi-
yor. Bugün Fransa’da güvenlik güçleri, 
herhangi bir yargı kararı olmaksızın terör 
örgütüyle ilişkili olarak değerlendirdikle-
ri herkesin istediği zaman evini, iş yerini, 
aracını arama, kendilerini sorgulama hak-
kına sahiptir. Kimse de dönüp Fransa’ya, 
“Ya demokratik bir ülkede olağanüstü 
hal uygulaması mı olur, yargı kararı ol-
madan böyle operasyonlar mı yapılır?” 
falan demiyor. Ama aynı çevreler, her 
gün terör eylemlerine muhatap olan bize 
sürekli olarak, “Demokrasi, özgürlük, in-
san hakları, hukuk devleti” kavramları 
eşliğinde, “Terör örgütüne karşı operas-
yon yapmayın” telkininde bulunuyor. 
Bize bu telkinde bulunanların terör ör-
gütüne dönüp de, “Türkiye’ye saldırma-
yın, masumları öldürmeyin” dedikleri-
ni duymadık, görmedik. 

Peki, soruyorum, Fransa için hak olan te-
rörle mücadele yöntemleri, bize gelince 

niye demokrasi, özgürlük, hukuk devle-
ti duvarına tosluyor? Neden? Bunun adı 
ikiyüzlülüktür. Açık söylüyorum, bizim 
için artık bu ifadelerin zerre kadar kıyme-
ti yoktur. Terörle mücadelede yanımızda 
olan dostumuzdur, karşımızda olan da 
düşmanımızdır, bunun bilinmesi lazım. 

Değerli kardeşlerim, 

“Dert insanı söyletir” derler. Birtakım me-
seleler var ki aslında hiç girmek, hiç üze-
rinde konuşmak istemiyorum. Ama ülke-
me ve milletime karşı olan sorumluluğum 
sükût etmeme izin vermiyor. Bu beni ya-
ralıyor. Bulunduğum makamın da gereği 
bu. Türkiye’ye bedel ödetmek isteyenlerin 
oyunu öyle açık, öyle aleni, öyle aşikâr ki, 
bunu görmemek için insanın idrakinin ka-
panmış olması gerekir. Meselenin Tayyip 
Erdoğan meselesi değil, Türkiye meselesi 
olduğunu kabul etmeyenlere, dönüp Kur-
tuluş Savaşımızı iyice bir incelemelerini 
tavsiye ediyorum. Ülkenin dört bir yandan 
işgale uğradığı, İstanbul’un düşman çizme-
leriyle kirletildiği bir dönemde toplanan 
Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınanlar 
nelerdir? 

Bir, milli sınırlar içinde vatan bölünmez 
bütündür. Öyle mi? İki, her türlü yaban-
cı işgaline ve müdahalesine karşı millet 
topyekûn kendini savunacaktır. Öyle mi? 
Üç, milli iradeyi hâkim kılmak esastır, 
yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 
Dört, manda ve himaye kabul edilemez. Bu 
millet, en zor zamanında bunu kabul etme-
di, bugün hiç kabul etmez. 
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Şehitlerin Bedelini Ödeyeceksiniz

Kardeşlerim, 

Bugün verdiğimiz mücadelenin çerçeve-
si de aynı değil mi? Ne diyoruz? Bir; tek 
millet, yani 79 milyon biz tek milletiz. 
Türkü’yle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Laz’ıyla, 
Çerkez’iyle, Roman’ıyla, Boşnak’ıyla ülke-
mizdeki 79 milyon tek millet.

İki; tek bayrak. Bayrağımızın dışında bay-
rak asla tanımıyoruz. 

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, 

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”

Bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır. 
Hilal, bağımsızlığımızın ifadesidir. Yıldız, 
işte her düşen şehit bizim yıldızımızdır. 

Üç; tek vatan. 780 bin kilometrekareyle tek 
vatan. Bazıları, bölmek, parçalamak için 
boşuna uğraşıyor. Bizi bölmek isteyenlerin 
inlerine girdik, girmeye devam edeceğiz. 

Dört; tek devlet. Öyle paralel devlet, yok 
bilmem şu devlet, bu devlet yok. Bu ülke-
de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden baş-
ka bir devlet asla yoktur ve olamaz. Onun 
için de yok özyönetimmiş, yok şuymuş, 
yok buymuş, böyle bir şey yok; tek devlet. 
Size her türlü imkân verildi mi? Verildi. 
Parlamento’ya girdiniz mi? Girdiniz. Bele-
diye Başkanlıkları kazandınız mı? Kazan-
dınız. Meclis üyelikleri kazandınız mı? 
Kazandınız. İl Genel Meclis Üyelikleri ka-
zandınız mı? Kazandınız. Peki, siz bu mil-

letin, bu devletin iş makinelerini nasıl olur 
da teröristler için kanal açmak için kulla-
nırsınız? Ben, Ankara’da oturup da Cum-
hurbaşkanlığı yapan birisi değilim, bütün 
buraları defaatle dolaştım. Hizmet etseler 
başımız canımız üstüne, ama yok. Bunlar, 
aldıkları paraları maalesef örgüte, şuraya 
buraya gönderiyor. 

PKK meselesini, DAEŞ meselesini sadece 
bu örgütlerden ibaret sananlar gaflet için-
dedir. Suriye meselesini, sadece bu ülkenin 
iç meselesi olarak kabul eden, gafletin ta 
ötesindedir. Daha düne kadar yakın işbir-
liği içinde olduğumuz birtakım ülkelerin, 
bir anda can düşmanımız haline dönüş-
mesinin sebebini anlamayanlara ne desek 
fayda vermez. Tüm itirazlarımıza, tüm 
mücadelemize rağmen, yanı başımızdaki 
terör örgütlerini meşrulaştırmak için inat 
edenlerin niyetlerini çözmek için, allem-i 
cihan olmak da gerekmiyor. “Tayyip Erdo-
ğan gitsin” mesajını, işte bu çerçevede oku-
duğunuzda asıl amacı görürsünüz. “Tayyip 
Erdoğan gitsin” demek, bizim tüm siyase-
timizi, tüm çalışmalarınızı üzerine bina 
ettiğimiz milletimizin, bayrağımızın, vata-
nımızın, devletimizin tek olması anlayışı 
yıkılsın demektir. Ben meselenin şahsımla 
ilgili olmadığını, asıl hedefin Türkiye oldu-
ğunu çok iyi biliyorum. Meseleyi şahsıma 
indirenlerin gayesi, işte bu gerçeği örtmek-
tir. Hamdolsun milletimiz, o engin ferase-
tiyle bu gerçeği gayet açık şekilde görüyor, 
değerlendiriyor. 

Bakınız, bu kardeşiniz geçtiğimiz ay 62 
yaşını geride bıraktı. Allah ömür verdiği 
müddetçe ülkeme ve milletime hizmet et-
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meye elbette devam edeceğim. Ama mil-
letimizin binlerce yıllık serencamı içinde 
bizim hayatımız ırmaktaki bir avuç su gi-
bidir. Önemli olan bu sürede, yaptığımız 
hizmetlerle milletimize nasıl katkıda bu-
lunduğumuzdur. 

Her zaman söylüyorum, biz bu millete 
efendi olmaya gelmedik, biz bu millete 
hizmetkâr olmaya geldik. Yani ölüm bizim 
için hak değil mi? Hiç birimizin elinde bir 
garanti var mı, ne zaman, nerede, nasıl gi-
deceğimiz belli mi? Değil. Rabbimiz ne bu-
yuruyor? Ne bir an ileri, ne bir an geri. Vak-
ti, saati geldiğinde emaneti sahibine teslim 
edeceğiz. Gideceğimiz yer de belli, işte iki 
metreküp bir mezar. Oraya defnedecekler, 
ondan sonra en yakınların bile bırakıp gi-
decek. Ondan sonra kalacaksın Rabbimle, 
melekleriyle baş-başa. Ha yaptıysan hayırlı 
işler karşılığını bulacaksın, yaptıysan şer 
onun da karşılığını bulacaksın. Şimdi bü-
tün gayretimiz, işte milletimizin bu nok-
tada hayır duasını alabilmek. Bunun için 
biliyoruz ki, eğer Türkiye yoksa, inanın ev-
latlarımızın geleceği de yoktur. Türkiye bu 
kadar önemli bir ülke. 

Bu sabah TİKA’nın Proje Tanıtım Top-
lantısına katıldım. Orada son nefesini 
Türkiye’de vermek için TİKA’dan yardım 
isteyen, ülkemize kavuşunca da “Beni va-
tansız ölmekten kurtardınız” diye dua 
eden bir Ahıska Türkü’nün hikâyesini an-
lattım. Meşhur sözdür, “Bülbülü altın ka-
fese koymuşlar, ille de vatanım” demiş. Bi-
zim bu topraklardan başka vatanımız yok. 
Onun için vatanımıza sahip çıkacağız. Va-

tanımıza, birliğimize, beraberliğimize göz 
diken herkes, bu milletin kendisine biçtiği 
akıbete de razı olmak zorundadır. Çünkü 
burada demokratik bir mücadele değil, 
varlığımıza yönelen bir saldırı vardır. Tür-
kiye olarak, hiç kimse nefsi müdafaa hak-
kımızı kullanmaktan bizi alıkoyamaz.

Ölüm Türküleri Eşliğinde Halay 
Çekenleri Bize Demokrasi 
Havarisi Gösteremezler

Değerli kardeşlerim, 

2013 yılından bu yana, özellikle de geçtiği-
miz yıldan beri yaşadıklarımız Türkiye için 
adeta bir turnusol kâğıdı işlevi görmüştür. 
Milletin yanında yer alanlarla, adı ve söy-
lemi ne olursa olsun terör örgütlerinin ya-
nında saf tutanlar, tüm çıplaklığıyla ortaya 
çıkmıştır. Nitekim terör örgütleri de artık 
bu durumun farkına varmış olmalılar ki, 
bir araya gelerek ortak hareket etme kara-
rı aldılar. Bundan sonra hiç kimse, “Ölüm 
türküleri eşliğinde halay çekenleri” bize 
demokrasi havarisi olarak gösteremez, da-
yatamaz. Çünkü hepsinin de gerçek yüzle-
ri, gerçek niyetleri ortaya çıktı. 

Terör örgütünün pervasızlığı gücün-
den değil, acziyetinden kaynaklanıyor. 
Suriye’de istediğini elde edemeyen, sınır il-
çelerimizde başlattığı kalkışma teşebbüsü 
hüsranla sonuçlanan, bölge halkından yüz 
bulamayan terör örgütü, rastgele hedefle-
re yönelik saldırılarıyla, son ve en ahlaksız 
kozunu oynuyor. İnşallah, gerekli tedbirle-
rin süratle alınmasıyla, bu oyunu da boşa 
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çıkartacağız. Bu bombalarla onlar bizim 
canımızı yakıyor olabilir, ama inanın biz 
onları tamamen imha ederek şehitlerimi-
ze, gazilerimize, onların geride kalan ya-
kınlarına karşı mahcup olmayacağız. 

Sevgili muhtar kardeşlerim, 

Siz, cumhurun özetisiniz, yani milletin 
özetisiniz. Siz, Erdoğan neyse osunuz. Siz, 
memur değilsiniz. Ben seçilerek geldim, 
siz de seçilerek geldiniz. Siz, bir bürokrat 
değilsiniz, seçilmişsiniz. Yani demokrasi-
nin temeli aslında sizde başlıyor.

Osmanlı’da bir İnebahtı bozgunu yaşadık. 
İnebahtı bozgununda Kılıç Ali Paşa o boz-
gun sebebiyle tabii dertli, yanıyor tutuşu-
yor “Ne yapacağım” diye. Sokullu, o zaman 
haber gönderiyor, “Paşa Paşa, sen bu dev-
leti ne zannettin. Bu devlet öyle bir devlet 
ki, kadırgalarının direklerini gümüşten, 
yelkenlerini de atlastan yapar ve yoluna 
devam eder” diyor. Şimdi Güneydoğu’da 
her taraf yakılıyor, yıkılıyor. Bu milleti, bu 
devleti ne zannettiniz. Orada zarar gören 
bütün evler, A’dan Z’ye altyapısıyla, üstya-
pısıyla yapılmak suretiyle hak sahiplerine 
teslim edilecek. Biz, bunu Van depreminde 
yaptık mı? Bingöl depreminde yaptık mı? 
Yaptık. 

Bunları devamlı Sayın Başbakanımızla da, 
bakan arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. 
Bizim oradaki vatandaşlarımız, çok daha 
farklı mekânlarda yaşamaya başlayacak-
lar. Tarihi eserler restore edilecek, diğerle-
ri de çok daha farklı şekilde inşa edilmek 
suretiyle Güneydoğu çok daha farklı bir 

konuma gelecek. Çünkü biz, tarihi güçlü, o 
tarihten ders almış ve onunla da geleceğe 
yürüyen Türkiye’yiz. 

Kardeşlerim, 

Bilhassa şu son saldırılardan sonra terör 
örgütüne karşı en küçük bir merhameti-
miz, en küçük bir müsamahamız olamaz. 
Aksi yönde mesajlar verenler olabilir ve bu 
verenleri de terör örgütüne hizmet edenle-
rin safında gördüğümü ayrıca belirtmek 
istiyorum. Efendim, köşe yazarıymış, dü-
şüncesini belirtiyor; ne olursan ol beni 
bağlamaz. Eğer senin kalemin teröristin 
yanında yer alıyorsa, sen benim karşımda-
sın. 

Gün, mücadele günüdür, gün zalimlerin 
üzerine en sert şekilde gitme günüdür. 
Merhum Mehmet Akif Ersoy, hayatının 
son döneminde, kendisine şaka yollu yeni 
bir İstiklal Marşı yazılması gerektiğini söy-
leyenlere, “Allah bir daha bu millete İstik-
lal Marşı yazdırmasın” diyor. Evet, yeni bir 
İstiklal Marşı yazmayacağız, ama İstiklal 
Marşımızda bize verilen mesajları her gün, 
her an tekrarlamaktan da geri durmayaca-
ğız. Ne diyor? 

“Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,

Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,
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Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.”

Bu duygularla, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesini, milletin evine teşri-
finiz için her birinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Mahallelerinizdeki köyleriniz-
deki her bir kardeşime selamlarımı, say-
gılarımı, muhabbetlerimi iletmenizi rica 
ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun di-
yorum. Sağlıcakla kalın.
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Şehitlerimizin Ruhlarını 
Muazzep Edecek Hiçbir Adımın 

Atılmasına İzin Vermedik

Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni | Ankara | 17 Mart 2016 

Çok değerli kardeşlerim, değerli şehit ai-
leleri, değerli gazilerimiz, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Devlet Övünç Madalyası ve 
Beratı Tevcihi dolayısıyla düzenlediğimiz 
bu tören vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı 
Külliyemizi şereflendirdiğiniz için her bi-
rinize teşekkür ediyorum. 

Bugün, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı 
takdim edilecek tüm asker ve polis kardeş-
lerimize, onların ailelerine, ülkemize yap-
tıkları hizmetler için şükranlarımı sunu-
yorum. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle, 
hürmetle yâd ediyor, Allah onlardan razı 
olsun diyorum. Gazilerimize, mücadelele-
ri, fedakârlıkları sebebiyle en kalbi teşek-
kürlerimi iletiyorum.
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Burada sadece Ankara’daki 25 şehit yakı-
nı ve gazimizin devlet övünç madalyası 
ve beratını veriyoruz. Bizimle aynı anda, 
55 farklı ilimizde, o şehirlerimizdeki şehit 
yakını ve gazilerimize de madalyaları ve 
beratları tevdii ediliyor. Sizlerin şahsında, 
ülkemizin tamamındaki 220 şehit yakını 
ve gazimize şükranlarımı ifade ediyorum. 

Bu Madalyayı ve Beratı Sizlere 
Bizzat Takdim Etmek Benim İçin 
Şereftir

Övünç madalyası, şeref madalyası ile bir-
likte, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ver-
diği en üst madalyadır. Devletin, bu ma-
dalyanın üzerinde hiçbir taltif, teşekkür, 
şükran aracı bulunmuyor. Bu madalyayı 
ve beratı sizlere bizzat takdim etmek, be-
nim için çok önemli, çok müstesna, çok şe-
refli bir görevdir. 

Şu anda 55 ilimizde gerçekleştirilmekte 
olan törenlerdeki madalya ve beratlar da, 
Cumhurbaşkanı olarak şahsım adına hak 
sahiplerine teslim ediliyor. Şehitlerimizin 
ve gazilerimizin fedakârlıklarını düşündü-
ğümüzde, devletimiz onlar için ne yapsa 
haktır, ne yapsa azdır. Esasen, şehitlik ve 
gazilik, manevi birer paye olarak, hiçbir 
maddi karşılıkla mukayese edilemez. 

Bizim inancımızda şehitlerimize ve gazile-
rimize, en büyük mükâfatı Rabbimiz müj-
deliyor. Şehitlerimiz, “Onlara ölüler de-
meyiniz, zira onlar diridirler” hükmünün 
muhatabı olarak, kıyamet gününde şefa-
at ayrıcalığı kazanmışlardır. Peygamber 

Efendimiz ise, “Cennete giren hiçbir kim-
se, yeryüzündeki her şey kendisinin olsa 
bile dünyaya dönmeyi arzu etmez. Sadece 
şehit, gördüğü aşırı itibar ve ikram sebe-
biyle tekrar dünyaya dönmeyi ve on defa 
şehit olmayı ister” buyuruyor. 

Allah yolunda ölümü göze alarak mücade-
le eden, bu uğurda bedel ödeyen gazileri-
mizin ecrini, hiç kimsenin, hiçbir faninin 
tam anlamıyla takdir etmesi mümkün 
değildir. Bize düşen onlara sahip çıkmak, 
onların aziz hatıralarına layık olmaktır. Bu 
sebeple devletimiz de, şehit yakınlarımızı 
ve gazilerimizi asla sahipsiz bırakmıyor. 
Bugün burada tevcih ettiğimiz madalya ve 
beratlar, manevi birer hatıradır, taltiftir. 
Bunun yanında, tazminattan maaşa, ka-
muda işe yerleştirmeye kadar şehit yakın-
larımıza ve gazilerimize tanınan pek çok 
hak var. Hamdolsun devletimiz, şehitleri-
mizin geride kalanlarına ve gazilerimize 
sahip çıkacak imkânlara sahiptir. İnşallah 
önümüzdeki yıllarda bu imkânları daha 
da geliştirerek, şehitlerimizin aziz hatırala-
rına ve gazilerimizin fedakârlıklarına layık 
olmaya çalışacağız. 

Değerli kardeşlerim,

Her milletin bir hikâyesi, bir serencamı, 
öne çıkan bir vasfı vardır. Bizim milleti-
miz de, tarih boyunca, mücadele azmiyle, 
cesaretiyle, yeni yerler fethetme ve burala-
rı vatan kılma konusundaki maharetiyle, 
devlet kurma ve yaşatmadaki kabiliyetiyle 
temayüz etmiş bir millettir. Aynı zamanda 
biz, hiçbir kompleksi olmayan bir milletiz. 
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İyi olan, güzel olan, doğru olan, Hakka ve 
hakikate uygun olan ne varsa benimsemek-
ten, hayatımıza aktarmaktan, içselleştir-
mekten, kurumsallaştırmaktan çekinme-
yiz. Bu vasıflarımız sayesinde ecdadımız, 
tarih boyunca gittiği her yerde çok güzel 
izler bırakmış, hizmetler gerçekleştirmiş, 
daima hayırla yâd edilmiştir. 

Bakınız biz, Doğu Avrupa ve Balkanlardan, 
Orta Doğu’dan, Kuzey Afrika’dan çekileli 
100 yıl oldu. Ama bugün gidin o coğraf-
yalara, hala hasretle, muhabbetle, sevgiyle 
anıldığımızı görürsünüz. Dün TİKA’nın 
proje tanıtım ve açılış törenindeydik. Ko-
sova ve Arnavutluk’tan yapılan canlı ya-
yınlarda, oralarda yaşayan insanların nasıl 
samimi bir muhabbetle bize baktıklarını 
görmemek için, herhalde kör olmak lazım. 
Tabii biz bu sevgiyi kazanırken oralarda 
milyonlarca kardeşimizi kaybettik, on bin-
lerce askerimizi şehit verdik. 

Macaristan’da, Zigetvar Kalesi’nde dola-
şan bir vatandaşımıza, bölgede yaşayan bir 
kişi ne diyor biliyor musunuz? “Gezdiğiniz 
toprakların altında Macar askerinden çok 
Türk askeri yatıyor, ben hepsine de dua 
ediyorum” diyor. 

Türk Devletleri ve Osmanlı 
Sömürgeci Olmamıştır

Zigetvar’da, Kanuni Sultan Süleyman’a 
atfen adı Süliman olan bir köy hala mev-
cut. Evet, bugün hala bize Macaristan’da 
ve dünyanın pek çok yerinde böylesine 
hasbi, böylesine samimi bir şekilde kucak 

açılıyorsa, oralara bıraktığımız şehitleri-
miz ve gazilerimiz sayesindedir. Türkiye, 
içeriden ve dışarıdan maruz kaldığı bunca 
saldırıya, bölgesinde ve dünyada karşısına 
dikilen bunca hasıma rağmen hala ayakta 
ise, işte bu müktesebatı sayesindedir. Şayet 
biz, Batılıların yaptığı gibi sömürge anlayı-
şıyla oralara gitmiş olsaydık, inanın, karşı-
laşacağımız muamele çok farklı olurdu. 

İşte geçtiğimiz haftalarda Batı Afrika’ya 
bir ziyaret gerçekleştirdik. Sömürgeciliğin 
nasıl bir tahribata yol açtığını oralarda gö-
zümüzle gördük. Buna karşılık kendi coğ-
rafyamıza gittiğimizde, karşımıza çok 
daha başka manzaralar çıkıyor. Bunun 
için, milletimizin birliğine, beraberliği-
ne sahip çıkacağız. Göklerde dalgalanan 
bayrağımıza, minarelerden 5 vakit oku-
nan ezanımıza sahip çıkacağız. Vatanı-
mıza sahip çıkacağız. Devletimize sahip 
çıkacağız. Çünkü bugün bunların hepsi 
birden saldırı altındadır. 

Sizlerin eşleri, babaları, kardeşleri, evlat-
ları şehit olarak, gazi olarak işte bu kutsal 
mücadeleyi yürütüyorlar. Emin olunuz, 
şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek, 
gazilerimizin yüreğini burkacak hiçbir 
adımın atılmasına izin vermedik, verme-
yeceğiz. Tüm terör örgütleriyle, sonuna 
kadar ve tavizsiz bir mücadele içindeyiz. 
Teröristlerin tamamını da, eninde sonun-
da imha edeceğiz. Bizi üzen, bu süreçte 
verdiğimiz şehitlerimizdir. 

Geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana 
300’ün üzerinde asker ve polisimizi şehit 
verdik. Ama ne kazandık biliyor musu-
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nuz? Bu toprakların vatanımız olduğunu 
dosta-düşmana bir kez daha gösterdik. Bu 
kazanç var ya, öyle büyük bir kazançtır ki, 
ancak Çanakkale’yle, Kurtuluş Savaşı’yla 
mukayese edebiliriz. 

Şehitlerimizin kanlarıyla, gazilerimizin 
fedakârlıklarıyla yazdıkları destanın, tarih 
kitaplarına altın harflerle nakşedileceğine, 
nesiller boyunca kulaktan kulağa anlatıla-
cağına inanıyorum. Bu şerefe nail olmak 
herhalde pek az faniye nasip olur. 

Değerli kardeşlerim,

Elbette ateş düştüğü yeri yakar. Bir eşin 
ve çocukların yürek yangını, annenin-ba-
banın evlat acısı, kardeşin hüznü ne tarif 
edilebilir, ne de aynen yaşanabilir. Ama 
şundan emin olunuz. Milletimiz sizlerin 
yaptığı fedakârlığın büyüklüğünü çok iyi 
biliyor. Hiçbir şehidimizin kanı boşa ak-
mamıştır, hiçbir gazimizin fedakârlığı boşa 
gitmemiştir. En değerli, en vazgeçmeyece-
ğimiz varlığımız olan hayatımızı uğruna 
feda ettiğimiz, feda etmeyi göze aldığımız 
değerlerimize sonuna kadar, hep birlikte 
sahip çıkacağız. 

Şehit yakını olmak, gazi olmak sizlere işte 
böyle bir sorumluluk yüklüyor. Kendimiz 
için değil, canımızın bir parçası olan şehi-
dimiz için, gazilik payesine ulaşarak yap-
tığımız fedakârlık için, ülkemizin ve mil-
letimizin varlığına karşı savaş açanların 
karşısında dimdik durmalıyız. Sizlerin bu 
vakur duruşu, mücadeleyi sürdüren kar-
deşlerimize moral verecektir, güven vere-
cektir, cesaret verecektir. 

Bir kez daha ifade ediyorum: Sizlerin ya-
şadığı acıyı aynıyla anlayabilmemiz belki 
mümkün değildir, ama millet ve devlet ola-
rak, yaptığınız fedakârlığın büyüklüğünü 
gayet iyi biliyoruz. Devletim ve milletim 
adına, her birinize ayrı ayrı şükranlarımı 
ifade ediyorum. 

Bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum.
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Değerli avukatlarımız, kıymetli hukuk-
çular, sizleri en kalbi duygularımla, 
saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin 
evine hoşgeldiniz. 

5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle gerçek-
leştirdiğiniz bu ziyaret için sizlere teşek-
kür ediyorum. 

Türkiye’nin, her alanda olduğu gibi, hukuk 
alanında da milli ve yerli bir duruş sahibi 
meslek insanlarına ihtiyacı var. Sizlere, hu-
kukçu kimliğiniz yanında, ülkemizin bü-
tünlüğünün, milletimizin birliğinin güç-
lendirilmesi çabalarına verdiğiniz destek 
sebebiyle, ortaya koyduğunuz bu duruş se-
bebiyle özellikle şükranlarımı sunuyorum. 

Meslek Kuruluşları, Belirli 
İdeolojilerin Tasallutundan 

Kurtulmalıdır

Avukatlar Günü Münasebetiyle Avukatları Kabul | Ankara | 5 Nisan 2016 
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Ülkemizin içinden geçtiği kritik süreç, 
her türlü ayrışmayı bir kenara bırakarak, 
bir ve beraber olmamızı, ortak hedefleri-
miz doğrultusunda kenetlenmemizi ge-
rektiriyor. Meslek kuruluşlarının önemli 
bölümü, maalesef bu konuda çok iyi bir 
imtihan vermedi, çok iyi bir imtihan da 
vermiyor. Bunun için, barolar başta ol-
mak üzere, meslek kuruluşlarının seçim 
yöntemlerinin değiştirilmesine ihtiyaç ol-
duğuna inanıyorum. Bunu zaman zaman 
birçok arkadaşlarımızla değerlendirdik ve 
orada ciddi bir mutabakat da aslında var. 
Barolarda ve diğer meslek kuruluşlarında, 
tüm farklı görüşlerin, düşüncelerin ifade 
edilebilmesine, farklı seslerin kendileri-
ni duyurabilmelerine imkân sağlayacak 
çoğulcu bir yapıyı tesis etmeliyiz. Meslek 
kuruluşlarının, belirli menfaat grupları 
ve belirli ideolojilere mensup kesimlerin 
tasallutundan kurtarılması, en az bu mes-
leklerin kendileri kadar önemlidir. Çok 
sesliliğe imkân veren bir yapıya kavuştu-
rulmaları halinde, meslek kuruluşlarının 
hem itibarlarının artacağı, hem de temsil 
güçlerinin yükseleceği açıktır. Hükümetin 
ve Meclis’in de üzerine düşenleri süratle 
yerine getirmesiyle, bu meselenin, içinde 
bulunduğumuz yıl bitmeden çözüme ka-
vuşturulması mümkündür. Bu doğrultuda 
atacağınız tüm adımlarda yanınızda oldu-
ğumu özellikle belirtmek isterim. Avukat 
arkadaşlarımızın, hem hukukçu kimlikle-
ri, hem de mücadeleci karakterleriyle, bu 
meseleyi önlerine katıp sonuçlandıracak-
larından hiç şüphe duymuyorum.

Devlet Yönetimi, Hukuk ve Adalet 
Üzerine Bina Edilmelidir

Değerli kardeşlerim, 

Bizim inancımızda, tarihimizde ve kültü-
rümüzde adalet kavramının, dolayısıyla 
hukukun çok önemli bir yeri var. Hukuk 
sisteminin, en önemli unsurlarından biri 
olan avukatlık müessesi, ne kadar güçlü, 
ne kadar itibarlı, ne kadar ilkeli olursa, 
adaletin tecellisine o kadar katkıda bu-
lunacaktır. Bunun için en önemli görev 
avukatlarımıza düşüyor. Kimse size itibar 
vermez, güç vermez. Bunu, eğitiminizle, 
mesleki kabiliyetlerinizle, dayanışmanız-
la, duruşunuzla sağlayacak olan sizsiniz. 

Her meslekte olduğu gibi, avukatlar arasın-
da da, bu sıfatı istismar ederek başka emel-
ler peşinde koşanlar olduğu gibi, bundan 
sonra da olanlar muhakkak olacaktır. Ni-
tekim ülkemizde, Adliye’de görevini yapan 
bir savcımızı şehit eden teröristlere, bakı-
nız “Hukuki yardım sağlayan, savunan” 
demiyorum, sahip çıkan, onlar için eylem 
yapan güya avukatlara şahit olduk. “Avu-
katlık bürosu” adı altında, terör örgütünün 
birimi olarak çalışan sözde avukatların bu-
lunduğunu biliyoruz, bunda hiç şüphemiz 
yok. Aynı durum, gazeteci kimliği, akade-
misyen kimliği, doktor, öğretmen kimlikle-
ri taşıyanlar için de geçerli; şüphemiz var 
mı? Bakıyorsunuz, son zamanlarda, “On-
lar akademisyen, tutuksuz yargılansın” 
diyenler çıkabiliyor. Ne demek? Suçluysa, 
eğer buna yargı hükmettiyse o da tutuklu 
yargılanacak, diğerinden onun ne farkı 
var? Ama avukatlar, hukukun üstünlüğü-
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nü sağlama, adaletin tecellisine yardımcı 
olma misyonları dolayısıyla bu fotoğrafın 
içine hiç yakışmıyorlar. Halbuki bizim ül-
kemizde avukatlar, geleneksel olarak top-
lum lideri, kanat önderi, milletin sözcüsü, 
halkın hislerinin tercümanı vazifesini gö-
ren insanlar durumundadır. Bizler, millet-
vekili adaylarının tespitini yaparken, ama 
ciddi sayıda avukat ve hukukçuyu aday 
gösterdik. Niye? Çünkü devletin yöneti-
mi, hukuk ve adalet üzerine bina edilme-
si gerekir. Bu yönüyle tüm avukatlarımı-
zı, özellikle de sizleri, toplumsal hayatın 
her alanında çok daha önde, çok daha 
aktif olarak görmek istediğimi özellikle 
belirtmek istiyorum.

Merhamet ve adalet Peygamberinin izin-
den giden bir milletiz. Hazreti Ömer’in 
adaletini kendine şiar edinen, adalet ko-
nusundaki hassasiyetiyle tarihe geçmiş 
Kanuni gibi bir ecdadın torunları olan siz-
lerin her birinizin üstlendiğiniz misyonun 
bilincinde olduğunuza inanıyorum. 

Avukatlarımızın çözüm bekleyen sorunla-
rı mutlaka vardır. Çeşitli vesilelerle sizler-
le, temsilcilerinizle, bakanlığımızla istişare 
ettiğimiz bu sorunların çözümü konusun-
da da yanınızda olmaya devam edeceğimi 
burada tekrar ifade etmek istiyorum. 

Şu anda benim de danışmanlarımın ağır-
lıklı kısmını hukukçular teşkil ediyor. Di-
yebilirim ki, büyük oranda hukukçu ve 
akademisyenlerden oluşan bir ekibim var. 
Çünkü buradaki çalışmaların temelini de 
hukukun oluşturduğuna inanıyorum. 

Tırmanan Terör ve Gezi Olayları 
Bir ‘Üst Aklın’ Planlamasıdır

Değerli kardeşlerim, 

Bugün Türkiye’nin başına musallat olan 
sorunlara bakın, hepsinin de ortak nokta-
sının, bu milletin, bu coğrafyanın özüyle, 
ruhuyla, geçmişiyle uyuşmazlıktan kay-
naklandığını görürsünüz. Ülkemiz uzun 
süre farklı isim ve görüntüler altında faali-
yet gösteren vesayet odaklarının zulmü al-
tında adeta kıvrandı. Milletimizin inancını 
hedef aldılar; başaramadılar. Milletimizi 
geçmişine düşman etmek istediler; olmadı. 
Siyaset ve toplum mühendisliği projeleriy-
le, milletimizi belli kalıpların, biçimlerin 
içine hapsetmeye çalıştılar; istediklerini 
elde edemediler. Mezhep ve meşrep fark-
lılıkları üzerinden birtakım kurgulara 
giriştiler; sonuç alamadılar. Etnik köken 
fitnesine sarıldılar; yine arzu ettikleri neti-
ceyi alamadılar. Hepsi de sonuçsuz kalın-
ca, 2013 yılından itibaren yeni yöntemleri 
devreye soktular.

Önce, Gezi Olayları denen hadise üzerin-
den, ağaç, yeşil, çevre gibi kavramlar üze-
rinden, şahsıma ve hükümete muhalif 
olan herkesi mobilize ederek, sosyal bir 
kaos çıkarmayı denediler. Başlangıçta kul-
lanılan kavramların çekiciliğine kapıla-
rak bu işe sempatiyle bakanlar bile, daha 
sonra,  “Mesele Gezi Parkı değil, sen hala 
anlamadın mı?” şifresini duyunca gerçeği 
gördüler ve geri çekildiler. Ben, Belediye 
Başkanlığı dönemimden tutun, Başbakan-
lığım dönemimde milyonlarca değil, mil-
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yarlarca fidan diken biriyim. Bu tutmadı. 
Çünkü niyet hayır olunca akıbet de hayır 
oluyor. İçinde milletin, halkın olmadığı 
her hareket gibi, Gezi Parkı eylemleri de 
kısa sürede balon misali söndü gitti. 

Bu yöntem tutmayınca, daha sinsi, daha 
ince planlanmış, kaleyi içeriden fethet-
meye yönelik bir operasyonun düğmesi-
ne basıldı. Paralel ihanet çetesi harekete 
geçirilerek, şahsımla birlikte bu ülkenin 
tüm büyük projelerini, tüm büyük yatırım-
larını hedef alan bir saldırı başladı. Ama 
dikkat ediniz, burada da işin içinde mil-
let yoktu. Öyle olunca, Allah’ın yardımı ve 
milletin desteğiyle hamdolsun bu saldırıyı 
da boşa çıkardık. 

Yine durmadılar. Önce, tüm güçleriyle 
bölücü terör örgütünün güdümündeki 
partiye destek verip, meşreplerine ve he-
deflerine uygun bir siyasi aktör üretme-
ye çalıştılar. 7 Haziran seçimlerini herkes 
bu partinin zaferi gibi gördü, ama aslında 
yaşanan büyük bir hezimetti. Çünkü çok 
daha farklı, çok daha keskin bir sonuç 
hedefleniyordu, olmayınca da bu defa en 
aşağılık, en insanlık dışı yöntemi devreye 
soktular. Yıllar sonra yeniden ülkemize bir 
kan ve can pazarı kurdular. Bölücü terör 
örgütü Temmuz ayından itibaren eylem-
lere başladığında, işin gerisinde yıllar sü-
ren bir hazırlığın, örgütün kapasitesini ve 
zekasını çok aşan bir planlamanın bulun-
duğunu gördüm ve bunu arkadaşlarımla 
da paylaştım. Dikkat ederseniz, Gezi olay-
ları da, aslında içeride planlanmış bir olay 
değildi. Bir yurt dışı seyahatten dönerken 
basın mensubu arkadaşlara, “Bu olaylar 

bir üst aklın planlamasıdır” dedim. O za-
man gazeteci arkadaşlar bana,  “Bu üst akıl 
nedir, kimdir?” diye sordular. Kendilerine 
“Bunu aydınlatmak sizin görevinizdir. Bu 
üst aklı sizler bulacaksınız” dedim.  Şimdi 
o üst akıl ortaya çıktı ve bunu dillendirme-
ye başladılar. 

Hele hele son Amerika seyahatinde, bu uy-
gulama çok daha açık ve net ortaya çıktı. 
Dikkat ederseniz, Gezi olayları da, paralel 
yapının darbe teşebbüsü de, 7 Haziran ön-
cesinde oluşturulan iklim de, bölücü te-
rör örgütünün eylemlerine başlaması da 
zahirde birbirinden bağımsız görünüyor; 
ama esasta hepsi aynı oyunun birbirlerini 
takip eden sahneleridir. Sizlerin jargonuy-
la ifade edecek olursak, aynı davanın, aynı 
dosyanın birbirlerini takip eden duruş-
malarından söz ediyoruz; ortada böyle bir 
durum var. Şayet şehit olan güvenlik güç-
lerimiz, hayatlarını kaybeden sivil va-
tandaşlarımız olmasa, inanın bana, terör 
örgütünün eylemleri bizim için Gezi’den 
daha büyük bir tehdit değil. Şehitlerimi-
zin acısı, gazilerimizin üzüntüsü dışın-
da, bu mücadelenin başarısı konusunda 
en küçük bir şüphemiz, en küçük bir te-
reddüdümüz yok. 

Terör Örgütüyle Mücadeleyi 
Hukuk Ölçüleri İçerisinde 
Yürütüyoruz

Bakınız, ABD seyehatinde çok enteresan 
olaylar yaşandı. Brookings Enstitüsü›nde 
konuşmam var ve oraya 100-150 kişilik 
malum yapının adamları da gelmiş. O 
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grupta hayatta biraraya gelemeyecek olan-
lar da vardı. PKK orada, PYD orada, Asala 
orada, paralel devlet yapılanması da ora-
da. Bu arada Atatürkçü Düşünce Grubu 
da vardı bunların arasında. Orada bağırıp 
çağırdıkları kim? Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Cumhurbaşkanı. Neyse, biz kulak verme-
den Enstitü’de konuşmamızı yaptık ve 
ayrıldık. Şimdi tablo çok açık ve net orta-
da. Kimler kimlerle biraraya geliyor, kime 
karşı biraraya geliyor, nerede biraraya ge-
liyor? Amerika’da. Ve oradaki güvenlik 
güçlerinin herhangi bir müdahalesi de 
söz konusu değil, orası özgürlükler ülkesi! 
Ama kısa bir süre önce, aynı yerde Başkan 
Obama’ya Twitter’dan, Facebook’tan ölüm 
tehdidi gönderen birisi 3 yıla mahkum 
oluyor ve şu anda içeride. Bu şahıs, özgür-
lükler ülkesinde bu suç nedeniyle hapiste 
yatıyor. Türkiye’de öyle tweetten-mivitten 
filan gelen tehditlere karşı mahkum olan-
ları pek görmedim. Bana bunca hakaretler 
ediliyor, ölüm tehditleri geliyor hiç cezası 
yok.  Sadece olsa olsa tazminat alıyoruz. 
Tazminatları da ben almıyorum zaten, 
avukat arkadaşlara bildiğiniz gibi yapın 
diyorum. 

Değerli kardeşlerim, 

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek dev-
let. Bu dört ilkeden kesinlikle taviz yok. Şe-
hitlerimizin toprağa düşen her damla kanı, 
bu toprakların bizim ebedi vatanımız oldu-
ğunun birer tapusudur, mührüdür. 

Dün de ifade ettim; eğer devlet olarak terör 
örgütüyle mücadeleyi ahlak, vicdan ve hu-
kuk ölçüleri içinde yürütmesek, bu mesele 

bizim için üç günlük iştir. Terör örgütü, so-
kaklara, evlere, odalara, Kur’an-ı Kerim’in 
cildi içinden çocukların oyuncaklarına ka-
dar şeytanın bile aklına gelmeyecek yerlere 
döşediği patlayıcılarla insanlıktan nasibini 
almadığını ispat etmiştir. Biz, inancımızın 
ve tarihimizin bize emrettiği şekilde, aslan 
gibi mücadele etmeyi, mertçe davranmayı 
sürdüreceğiz. Biz, düşmanını bile arkasın-
dan vuran bir millet olmadık, hep göğüs-
göğse çarpışan bir millet olduk. Çünkü bu 
milletin tarihinde alçaklık yoktur, soykı-
rım yoktur, sömürgecilik yoktur. Haksız 
yere bir kimseyi incitmek yoktur. Gerekti-
ğinde merhum Akif ’in dediği gibi, “Kükre-
miş sel gibi olur, bendini çiğner aşar, yırtar 
dağları, enginlere sığmaz.” Bununla birlik-
te ecdadımızı, kendimizi ve evlatlarımızı 
utandıracak insanlık dışı, gayri ahlaki en 
küçük bir işin içinde de asla olmayız. Rab-
bim bizleri doğru yoldan, kendi yolundan 
ayırmasın. 

‘Akademisyen’ Görünümlü 
Destekçilerin, Eli Silahlı 
Teröristten Hiçbir Farkı Yoktur

Değerli kardeşlerim,

Terörle mücadele ederken, diğer sorun-
ların henüz tamamen çözülmediğinin el-
bette farkındayız. Paralel yapı denen şer 
örgütü, ülkemizde ve dünyanın dört bir 
yanında, tüm imkânları ve gücüyle devle-
timizin, milletimizin aleyhinde çalıştığını 
bilmenizi istiyorum. Bunun farkındasınız, 
biliyorsunuz. Ama ben dünyayı dolaşıyo-
rum ve gittiğim her yerde de bunu bizzat 
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görüyorum. Amerika’da bu yapının, nasıl 
bölücü örgütün mensuplarıyla, Ermeni 
komitacılarıyla koyun koyuna olduğunu 
bizzat işte bu son seyahatte gördük-yaşa-
dık. Bürokraside, iş dünyasında, sivil top-
lum örgütleri içinde pusuda bekleyen pa-
ralel yapı mensuplarının, buldukları her 
fırsatta nasıl içlerindeki kini, düşmanlığı, 
husumeti ortaya döktüklerini gayet iyi bi-
liyoruz. Yalanın, riyanın, ikiyüzlülüğün, 
sahtekârlığın, şahsiyetsizliğin en üst sevi-
yeye çıktığı bu yapının mensuplarına ve 
ihanetlerine karşı daima teyakkuz halinde 
olmalıyız. Takiye bunlarda var, onun için 
de çok çok dikkatli olmak lazım. Aynı şe-
kilde, bölücü terör örgütüyle aynı hedefle-
ri paylaşanlar da, buldukları her fırsatta ve 
her yerde, kinlerini, nefretlerini, ihanetle-
rini sergiliyorlar. Akademisyen görünüm-
lü destekçi, gazeteci kimlikli casus, siya-
setçi kılıklı eylemci, memur unvanlı milis 
olarak terör örgütünün emrine girenlerin, 
elinde silahı, bombası olan teröristlerden 
hiçbir farkı yoktur; bu kadar açık konu-
şuyorum. Yine kuzu postuna bürünmüş 
sırtlanlar da, terör örgütü mensuplarıyla 
aynı amaca hizmet ediyorlar. Bu konuda 
da milletçe dikkatli olmalıyız. Devletine 
ve milletine ihanet içinde olan hiç kimseyi 
sırtımızda taşımak zorunda değiliz. 

Güvenlik güçlerimiz, teröristlerle müca-
delelerini başarıyla, fedakarlıkla ve hassa-
siyetle yürütüyorlar. Şehitlerimiz oluyor, 
şüphesiz ki ciğerimiz, yüreğimiz dağlanı-
yor. Gün geliyor bizler de anneler gibi mah-
zun hale düşüyoruz. Ama biz şunu da bili-
yoruz: Bu araziler, tapu kadastrosundaki 
tarla değildir. Nasıl ki toprak imar girdiği 

zaman arsa olursa, bu vatan toprakları da 
şüheda kanıyla ıslandığı zaman vatan olur. 
Şu anda da, ne yazık ki bu vatan toprakları-
mızı kendilerine göre operasyon yapıp da 
adeta bir tarla haline dönüştürmek isteyen-
lere, güvenlik güçlerimiz, askerimiz, polisi-
miz, köy korucumuz gerekli dersi veriyor. 
Terör örgütünün yandaşlarını devre dışı 
bırakmak için, vatandaşlıktan çıkartma 
dahil, gereken tüm önlemleri almakta ka-
rarlı olmalıyız. Bunlar, bizim vatandaşımız 
dahi olamazlar. Demokrasiye, temel hak 
ve özgürlüklere, hukuk devleti ilkesine ha-
lel getirmeden, ülkemizin ve milletimizin 
bekasını güvence altına alacak adımları 
süratle atmalıyız. Şunu hiçbirimiz, bir an 
bile olsa aklımızdan çıkarmayalım: Bizim 
gidecek başka bir vatanımız yok, bunu bi-
leceğiz. Vatanını kaybetmenin, özgürlüğü-
nü yitirmenin, rüzgârın önünde savrulan 
bir yaprak gibi sürüklenmenin ne demek 
olduğunu, işte bölgemizdeki gelişmelere 
bakınca görüyoruz. 

Türkiye Cumhuriyetine Kem 
Gözle Bakan Herkese Meydan 
Okuyorum

Merhum Arif Nihat Asya’yı görmedim, ta-
nımadım, ama eserleriyle kendisini çok se-
verim, diyor ya: 

“Ezanımdan alışıp tekbire,

Buldunuz mutluluk, imanımla…

Vatan ettim sizi ey topraklar,

Beş vakit damgalayıp alnımla.” 
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Evet, milletimiz bu toprakları, her karışına 
döktüğü kanla, 5 vakit alnıyla damgalaya-
rak vatan etmiştir. Her kim ki bu vatana 
göz dikerse, önce bin yıldır ödediğimiz be-
dellere baksın, adımını da ona göre atsın. 
Zira o adım, son adımı olabilir. Bu sözüm, 
farklı isim ve söylemlerle, ülkemizin bü-
tünlüğünü, milletimizin birliğini hedef 
alan herkesedir. Eğer buna meydan oku-
ma deniyorsa, evet, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ne kem gözle bakan, kötü niyet bes-
leyen herkese milletim adına Cumhurbaş-
kanı sıfatıyla ben de meydan okuyorum. 

Bu topraklarda, ilelebet ezanlarımız sus-
mayacak, bayrağımız inmeyecek, milleti-
miz bölünmeyecek, vatanımız parçalan-
mayacak, devletimiz de Allah’ın izniyle 
yıkılmayacak. Burada hep beraber dimdik 
duracağız, bir olacağız, iri olacağız, diri 
olacağız, hep beraber Türkiye olacağız.

Son dönemlerde gündemde olduğu halde 
ağırdan alınan dokunulmazlık meselesinin 
bir an önce halli gerekir ve buradaki yanlış 
tanımlamalara kulak vermemek gerekir. 
Hala “Acaba öyle mi olur, böyle mi olur?” 
deniliyor.  Bunun öylesi, böylesi yok; nasıl 
olacağı belli. Bir an önce mesafe kat edip, 
kim geliyorsa onlarla beraber yola devam 
edip yasal düzenlemeyi Parlamento’dan 
süratle çıkarmak lazım. Bunu geciktirme-
nin de hiçbir anlamı yok. İpe un sermenin 
de anlamı yok, hala birileri ipe un seriyor, 
yok şuraya kadar mı, buraya kadar mı? Her 
şey ortada ya, gelen sayı da ortada, hepsi 
ortada. İşte Sayın Başbakan çıktı açıkla-
ma yaptı, buyurun. Yargı ortada. Burada 

yargılıma merci siyaset mi? Değil. Yargı 
topu nereye attı? Parlamento’ya attı. Şim-
di Parlamento burada yargılama yapacak 
durumda mı? Değil. Parlamento’ya düşen 
nedir? Yargılamanın önünü açmaktır, Par-
lamento, yargılamanın önünü açsın yeter. 
Yargı ne karar verecekse o kararı versin, 
bize düşen de hayırlı olsun demektir; bu 
adımın atılması lazım. Aksi takdirde her 
yerde bakıyorsunuz esiyorlar, gürlüyorlar 
ve istedikleri gibi de hareket ediyorlar. 

Kimileri diyor ki, “Oturun, konuşun.” Bu 
devletin, bu teröristlerle oturup konuşa-
cak hiçbir meselesi yoktur, o iş bitmiştir. 
Sizler hepiniz hukukçusunuz. Biz, Demok-
ratik Açılım dedik mi? Dedik. Adım atıldı 
mı? Atılmadı. Milli Birlik ve Kardeşlik de-
dik mi? Dedik. Peki, yaklaştılar mı? Hayır. 
Son olarak bir adım daha attık, çözüm 
süreci dedik, orada da aynı durumla kar-
şı karşıya kaldık. Ve Cumhurbaşkanlığım 
dönemimde de netice alamayınca ne de-
dim? “Çözüm süreci buzdolabına konul-
muştur” dedim. Bunu niye dedim? Silah, 
her şey toprağa gömülür ve üzerine beton 
dökülür. O zaman bu iş biter. Eğer silahlar 
toprağa gömülmezse, güvenlik güçlerimiz 
bunlara bunun bedelini ödetir. Şu anda da 
atılan adımlar budur. 

Terör örgütünün yakıp-yıktığı tüm yerleri, 
bu devlet yeniden inşa edecektir. Bizi bu 
noktada anlamak isteyenler, depremden 
sonraki Van’a baksınlar, Erciş’e baksınlar, 
Edremit’e baksınlar. Yine Bingöl depre-
minde 8 ayda yeni bir şehir inşa ettik.  
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Hiçbir zaman biz yıkmaya gelmedik, hep 
yapmaya geldik, yine yapmaya devam 
edeceğiz. 

Rabbimden bir kez daha şehitlerimize 
rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır 
diliyorum, yaralılarımıza şifa temenni 
ediyorum. 

Bu duygularla 5 Nisan Avukatlar Gününü-
zü kutluyor, her birinize meslek hayatınız-
da başarılar diliyorum. Sizlere sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum, kalın sağlıcakla.
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Çok değerli muhtarlarımız, değerli kardeş-
lerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle selam-
lıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, 
milletin evine hoşgeldiniz.

Muhtarlar Toplantımızın 23’üncüsünde 
sizlerle birlikteyiz. Bugün de Ankara, Bat-
man, Burdur, Erzincan, Giresun, İzmir, 
Kırşehir, Konya, Mardin, Mersin, Osma-

niye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Yozgat ve 
Zonguldak illerimizden gelen siz kıymetli 
muhtarlarımızı misafir ediyoruz. Ülkemiz-
deki muhtarlarımızın tamamıyla kucak-
laşmak üzere başlattığımız bu buluşmala-
rı, her ay muntazaman devam ettiriyoruz, 
ettireceğiz.

Bu toplantılar, ülkemizde, sadece Cumhur-
başkanı değil, devletin üst yönetimi nez-

Cinsi Sapık Cezaevinde, Peki Bu 
Siyasi Sapıkları Ne Yapacağız?

23. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 6 Nisan 2016 
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dinde bugüne kadar düzenlenen en kap-
samlı, en istikrarlı ve bana göre en verimli 
organizasyondur. Keşke mümkün olsa da, 
79 milyon insanımızın tamamıyla, her gün 
yüz yüze, birebir temas kurabilsek, konuşa-
bilsek, dertleşebilsek... Ama sizler, onların 
zaten vekilisiniz. Dolayısıyla sizlerle buluş-
mak, sizlerle bir araya gelmek, 79 milyonla 
buluşmak ve bir araya gelmektir. Belki her-
kesle yüz yüze irtibat kuramıyoruz, ama 
her vesileyi değerlendirerek, milletimizin 
farklı kesimlerini temsil eden muhtarımız-
la, esnafımızla, işçimizle, kadınlarımızla, 
gençlerimizle bir araya geliyoruz.

Dün avukatlarımız buradaydı, 81 vilayeti 
temsil eden avukat arkadaşlarımızla bir 
arada olduk. Geçen hafta biliyorsunuz 
Amerika’daydık, diğer programlarımız ya-
nında orada yaşayan vatandaşlarımızla bir 
araya geldik, hasret giderdik. Onun önce-
sinde Harp Akademileri’nde subaylarımız-
la birlikteydik. Bir önceki hafta dünyanın 
dört bir yanından gelen işadamlarımızla 
İstanbul’da buluştuk. Daha evvelinde bir 
televizyon programında üniversiteli genç-
lerimizle hasbihal etme imkânını elde et-
tik. Yine Mart ortasında, şehit yakınları ve 
gazilerimize Devlet Övünç Madalyalarının 
Takdim Töreni’ni gerçekleştirdik. Aynı şe-
kilde bulduğum her fırsatta illerimize gidi-
yor, oralardaki vatandaşlarımızla kucakla-
şıyorum. Önceki hafta, Yozgat ve ilçelerine 
ziyaretimiz oldu. 18 Mart törenleri vesile-
siyle Çanakkale’ye gittik, daha öncesinde 
Burdur’daydım. Dikkat ediniz, tüm bu say-
dığım programlar son 3 hafta içerisinde. 
Allah güç-kuvvet verdiği müddetçe, ülke-

me hizmet için, milletimle birlikte olmak 
için gece-gündüz çalışmaya, koşturmaya, 
mücadele etmeye devam edeceğim.

Siz Konsolosla Resim Çektirin, 
Benim Yerim Muhtarların Yanı

Değerli kardeşlerim,

Bizim milletimizle, özellikle de siz değerli 
muhtarlarımızla muhabbetimiz, karşılıklı 
sevgiye, saygıya dayalı ilişkimiz, birilerini 
fevkalade rahatsız ediyor. Öyle ki işi, beni 
eleştirmek adına, muhtarlarımızı, onlarla 
birlikte tüm milletimizi tahkir etmeye, aşa-
ğılamaya kadar vardırıyorlar.

Biliyorsunuz, bir konsolosun, casusluk da-
vasından yargılanan bir gazeteciyle yanak 
yanağa resim çektirmesini eleştirmiştim. 
Bunun üzerine, güya bir mizah dergisi, 
benim muhtarımızla yanak yanağa resim 
çektirdiğimi gösteren bir karikatürü kapak 
yaparak, kendi aklınca “Biz konsoloslarla 
fotoğraf çektiririz, sen ise ancak muhtar-
larla fotoğraf çektirirsin” demeye getiriyor. 
İşte zaten tam ben de bunu söylüyorum. 
Benim yerim, milletimin yanıdır, onun 
seçilmiş temsilcileri olan muhtarların ya-
nıdır. Peki, siz kimin yanındasınız? İşte o 
konsolosların yanındasınız, varın siz on-
larla yolunuza devam edin.

Biz, bunların kafasını çok iyi biliriz. Bu 
kafa, sorsan kendini çağdaş olarak, ilerici 
olarak, aydın olarak, solcu olarak, demok-
rat olarak tanımlar. Ama aslında bunlar 
halk düşmanının, millet düşmanının önde 
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gidenidir. Bu millete ve bu topraklara dair 
ne varsa hepsine husumet besleyenler, 
yaptıkları işin adını halkçılık koyarak, tam 
bir kara mizah örneği sergiliyorlar.

Değerli kardeşlerim,

Dün, ayağındaki çarığı, altındaki şalvarı, 
belindeki kuşağı, üstündeki yeleği, ba-
şındaki kasketi yüzünden Aşık Veysel’i 
Ankara’ya sokmayan kafayla, muhtarım-
la benim resmimi milleti aşağılamak için 
kapağa basan kafa aynı kafadır. Bunların 
demokratlığı milletsiz bir demokratlıktır. 
“Şu millet olmasa, Türkiye’yi ne güzel ida-
re ederiz” diyorlar.

Türkiye’nin son 13 yılında, iyisiyle-kötü-
süyle, günahıyla-sevabıyla ülkeyi yönetme 
sorumluluğunu üstlendik. Yaptıklarımız 
ortada. Hep söylüyorum;  “Eşek ölür kalır 
semeri, insan ölür kalır eseri.” Bunların 
böyle bir derdi var mı? Yok. 

Peki, bu son 13 yılda, siyasi ve sosyal mu-
halefetin, ülkenin ve milletin hayrına her-
hangi bir teklifini, projesini, hepsinden 
vazgeçtim hayalini hatırlıyor musunuz? 
Sizler, muhtarlar olarak, bu konulara ilgi 
duyan, bu bakımdan gözü ve gönlü açık 
insanlarsınız. Siz hatırlamıyorsanız, diğer 
vatandaşlarımız zaten hiç hatırlamaz. Ma-
alesef, ülkemizde şöyle bir muhalefet an-
layışı var: “Biz rahat koltuklarımızda otu-
ralım, parti içi dedikodularla uğraşalım, 
biraz polemik yapalım. Cumhurbaşkanı’na 
ve Hükümete sövelim, hakaret edelim, 
böylece siyaset yapmış olalım.”

Cinsi Sapık Üzerinden Siyaset 
Yapıyorlar

Peki, bu şekilde iktidara gelebilmek müm-
kün mü? Elbette değil. Onun için de şöyle 
bir formülleri var: “Biz yine rahat koltuk-
larımızda oturalım, Cumhurbaşkanı, Hü-
kümet, iktidar partisi bir yanlış yapsın, 
halkın gözünden düşsün. Ya da dışarıdan 
bir güç gelsin, o bir talimat versin bunları 
devirsin. Ahali de mecburen bizi iktidara 
getirsin.” Mantık bu.

Hatta daha üzüntü verici olanı, cinsi sapık-
lara dahi bel bağlamış durumdalar. Ana 
muhalefet partisinin genel başkanı çıkıyor, 
dün bir konuşma yapıyor. Ben, tabii bu ko-
nuşmayı onun şahsına değil; onun şahsın-
da, başında bulunduğu partinin mensubu 
hanımefendilere, o partinin mensupla-
rına ve milletime bu çağrıyı yapıyorum. 
“Karaman’dan sonra Türkiye’nin dört bir 
yanında olaylar patladı. Bunlar sabah-ak-
şam Müslümanlıktan, dinden, imandan 
bahsediyorlardı” diyor. Önce, istiklal şairi-
mizin ifadesiyle, “Dinime küfreden Müslü-
man olsa bari” diyorum.

Bu ana muhalefet lideri, Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanımız olan Hanımefendiye, 
tekrar etmeye terbiyemin elvermeyeceği 
galiz ifadelerle saldırıyor. Dün baktım, te-
levizyon haberlerinde bu sözler biplene-
rek, yani sansürlenerek veriliyor. Bakan 
Hanım hakkında çok çok çirkin ifadeler 
kullanıyor. Ana muhalefetin, üzerinden 
siyaset yapmaya çalıştığı cinsi sapık, şu 
an cezaevinde ve yaptıklarının hesabını 
adalete veriyor. Peki, bu siyasi sapıkları 
ne yapacağız?
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Biz, bunları ademe mahkûm edip ‘hiç’ ye-
rine koydukça, çirkefliğin, çirkinliğin, ah-
laksızlığın çıtasını sürekli yükseltiyorlar. 
İnanın bana, bu zat için söylenen her söz 
israftır, fuzulidir, tıpkı kendisi gibi gerek-
sizdir. Bu kişi, başında bulunduğu par-
tinin de yüz karasıdır. İşte, bir kasetle bu 
partinin başına gelmedi mi? Geldi. Bu ka-
set olayı olmasa, zaten bu partinin başına 
gelecek bunun ne mecali, ne de hali vardı. 
Bunda yalanın her türlüsü var, takiyenin 
her türlüsü var. Ve kendi genel başkanının 
yanından ayrılıyor, “Aday mısınız?” diye 
sorduklarında, “Hayır değilim” diyor. Ama 
ertesi gün pat aday oluveriyor. Bunlardan 
siyasetçi olmaz. Siyasetçi önce dürüst ola-
cak. Benim milletim, siyasette de dürüst 
olana, adam gibi adam olana prim verir, 
bunu böyle bilmek lazım. Milletimiz, böyle 
bir zihniyete itibar gösterip ve bunlara ül-
keyi teslim eder mi? Etmiyor.

Aslında muhalefet partilerinin, iktidar 
olup rahatlarını bozmak gibi bir niyetleri 
de yok zaten. Öyle ya, iktidar sorumlulu-
ğunu üstlenirsen; ekonomiyle ilgilenecek-
sin, dış politikayla ilgileneceksin, terörle 
ilgileneceksin, bölgedeki krizlerle ilgile-
neceksin, sağlıkla ilgileneceksin, eğitimle 
ilgileneceksin, garip-gureba ile ilgilenecek-
sin, fakir-fukarayla ilgileneceksin, velhasıl 
iş çok. Bu kadar sorumluluk, bu kadar yük 
bizim muhalefeti bozar. Çünkü onlar sade-
ce konuşmaya, sadece lafla peynir gemisi 
yürütmeye alışkındır. Hakikatlerle yüzleş-
mek hiçbirinin işine gelmez.

Güvenlik Kuvvetlerimizin 
Can Güvenliğini Düşünmek 
Zorundayız

7 Haziran seçimlerinin sonrasında yaşa-
nanları gördünüz. Normal şartlarda siya-
si parti dediğin, tek başına iktidar olmak, 
bunu başaramıyorsa da iktidarın bir par-
çası olmak ister, bunun için çalışır. Bizdeki 
muhalefet partileri ise, fellik fellik iktidar 
sorumluluğundan kaçmanın yollarını ara-
dılar. Milletimiz de, “Madem halinizden 
memnunsunuz, öyleyse aynı şekilde de-
vam edin” deyip 1 Kasım’da tercihini tek 
başına iktidardan yana kullandı.

Ne diyor Ziya Paşa, 

“Onlar ki verir laf ile dünyaya nizamat, 

Bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde.” 

Yani, lafla dünyaya nizam vermeye kal-
kanların kendi evlerinde her türlü ihmali, 
tembelliği, işte son örnekte olduğu gibi ter-
biyesizliği görürsünüz. Onun için de mille-
timiz lafa değil, icraata bakar.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, kendi toprakları içinde ve hemen 
yanı başında yaşanan, dünyanın son yıllar-
da karşılaştığı en büyük terör tehditlerinin 
doğrudan muhatabı, hedefi durumunda-
dır. Güneydoğu Bölgemizdeki kimi ilçeleri-
mizin çeşitli mahallelerinde yaşanan terör 
olayları, hem oralarda yaşayan vatandaşla-
rımızın hayatını olumsuz etkiliyor, hem de 
verdiğimiz şehitler yüzünden bizleri acıya 
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gark ediyor. Güvenlik güçlerimiz, terör ör-
gütüne her gün ağır darbeler indiriyor.

Bununla birlikte, bilhassa sınıra bitişik 
ilçelerimizde, sınırın diğer tarafından çe-
şitli yöntemlerle yapılan tahkimat sebe-
biyle, operasyonlar yavaş ilerliyor. Asker 
ve polislerimizin, köy korucularımızın 
verdikleri kayıplar, çatışmalardan ziyade, 
büyük miktarlardaki patlayıcılarla hazırla-
nan bombalardan kaynaklanıyor. Şu anda, 
özellikle Nusaybin’de böyle bir sıkıntı ya-
şanıyor. Her fırsatta ifade ettiğim gibi, biz, 
sivil vatandaşlarımızın zarar görmemesi 
konusunda hassasiyet gösterdiğimiz için 
bu derece büyük sorunla karşılaşıyoruz.

Ancak, güvenlik kuvvetlerimizin de can 
güvenliklerini düşünmek, onların hayat-
larına da aynı ihtimamı göstermek mec-
buriyetindeyiz. Gerekirse, operasyon yü-
rütülen yerlerin tamamen boşaltılması ve 
zaten artık kullanılamayacak hale gelmiş 
olan binaların uzaktan yıkılması yoluna 
gidilebilir. Bunu niye anlatıyorum? Bu 
bölge, altyapı vesairesi olmayan bir bölge. 
Bizim de derdimiz, bir defa altyapıyı A’dan 
Z’ye yapmaktır.Yani kentsel dönüşüm-de-
ğişim modeliyle buraları yeniden inşa et-
memiz lazım. Şu anda hükümetimizin yap-
tığı ne? Kentsel dönüşüm. Bunun adımları 
atılıyor. Yani buraların tamamıyla yıkılıp 
sıfırdan inşa edilmesi lazım. Şimdi he-
men spekülasyonlar başladı. “Buralarda 
siz sıfırdan yeni yerler yapıyorsunuz, ama 
şehitlerimiz için bu tür şeyler yapmıyor-
sunuz” diyorlar. Kim diyor? Niçin böyle 
yalanlar söyleniyor? Şu an şehit ailelerine 
yönelik bir sürü imkânlar söz konusu. Bu 

imkânları her defasında açıklamak şehidi-
mize saygısızlık olur diye biz bunların üze-
rinde durmuyoruz.

Güvenlik Kuvvetlerimizin 
İhtiyaçları Konusunda Hassasiyet 
Gösterilmeli

Adil olmak, bir devletin şanındandır, şere-
findendir. Bizim devletimiz de, hükümeti-
miz de bu hassasiyet içerisinde bu adımı 
atıyor. Hiçbir polisimizin, askerimizin de-
ğil canını, serçe parmağını dahi oradaki 
beton ve demir yığınlarına değişmeyiz. 
Çünkü son zamanlarda çoğunlukla bu se-
bepten dolayı şehit verdiğimizi görüyoruz. 
Yine, operasyon yürüten güvenlik güçleri-
mizin ihtiyaçları konusunda da, hem ilgili 
kurumlarımızın, hem de mahallindeki yö-
neticilerimizin çok daha hassasiyet göster-
melerini bekliyorum.

Bu vesileyle önceki gün şehit olan Bin-
başı Turgay Çelik ve Astsubay Selçuk 
Karabakla’ya Allah’tan rahmet diliyorum, 
ailesine başsağlığı diliyorum. Rabbim cen-
netiyle cemaliyle müşerref kılsın. Tüm 
şehitlerimizin makamı, peygamberlikten 
sonra gelen en yüce makamdır. Türk Silah-
lı Kuvvetlerimize ve şehitlerimizin yakın-
larına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. 
Ama biz, hep şuna inandık:

“Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda

Canı cananı bütün varımı alsın da hüda

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.”
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Şehitlik, işte bu toprakları vatan yapan o 
kanın ta kendisidir. Ülkenin ve milletin 
bekası için canını ortaya koyan kahraman-
larımızı omuzlarımızın üzerinde taşısak 
yeridir. Ne diyor Akif:

“Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına,

Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,

Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;

Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;

Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...

Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.”

Şehit bu... Şehitlerimizin geride kalanla-
rına, gazilerimize, hala bölgede mücadele 
yürüten güvenlik güçlerimize ne yapsak 
haklarını ödeyemeyiz. Allah onların yar ve 
yardımcısı olsun.

Birilerinin Başka Vatanları 
Olabilir, Ama Bizim Gidecek 
Yerimiz Yok

Tabii şu gerçeğin farkındayız: Biz, bu coğ-
rafyayı vatanımız olarak kabul ettiğimiz, 
hayatımızı burada sürdürmekte kararlı 
olduğumuz müddetçe, bu mücadele bit-
meyecektir. Birilerinin başka vatanları, ya-
şayacakları başka ülkeler, başka topraklar 
olabilir. Ama bizim gidecek başka yerimiz 
de yok, bu toprakları bırakmaya niyetimiz 
de yok; bu böyle bilinmelidir.

Milletimizin birliğini, beraberliğini hedef 
alarak bizi köşeye sıkıştıracaklarını sanan-
lar, üzerine bastıkları toprağın bir de altına 

baksınlar. Orada, aynı niyetle yola çıkmış, 
ama her defasında hüsrana uğramış ken-
dileri gibi nice gafiller göreceklerdir. Ecda-
dımız bayrağımızın rengini, kırmızıyı çok 
sevdikleri için bu şekilde belirlememişler. 
Bayrağımız rengini, şehitlerimizin kanın-
dan alıyor. Kendi paçavralarını bayrağımı-
zın yerine dikmeye düşünenler, onları an-
cak kefenleri olarak kullanabilir.

Bizim çalışmalarımızı üzerine bina ettiği-
miz dört ana sütun var. Her zaman söylü-
yorum: Tek millet. Türkiye’de 79 milyon 
var; bunun içinde Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, 
Çerkez’i, Abhaza’sı, Roman’ı, Boşnak’ı ve-
saire hepsi var mı? Var, ama tek millet. 
Kimse, ben başka bir millettenim demez. 
Ben Türk’üm, ama tek milletimiz var, ne-
dir o? Türk milleti. Ben Kürt’üm, ama Türk 
milletindenim; bunu der. Boşnak’ım, ama 
Türk milletindenim, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşıyım, bunu diyecek.

Tek bayrak. Her zaman söylüyoruz. Bay-
rağımızın rengi şehidimizin kanı, hilal ba-
ğımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin 
ta kendisidir.  

Ve tek vatan. 780 bin kilometrekareyle tek 
vatan. Bu vatanda kimse operasyona kalk-
masın. Kalkışırsa, işte şu anda ödedikleri 
bedeli her zaman ödemeye devam edecek-
ler, bunu böyle bilsinler.

Dördüncüsü, tek devlet... Bizim Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nden başka bir dev-
letimiz asla yoktur, bunu herkes kabulle-
necek. Çıkmış birisi paralel devlet, öbürü 
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çıkmış bilmem ne devlet; yok arkadaş yok. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mensubu 
olarak ya varsın, ya yoksun, olay bu. Onun 
için de bir olarak, iri olarak, diri olarak, 
hep birlikte Türkiye olarak hedeflerimize 
ulaşacağız. Onun için parçalanmayaca-
ğız. Birbirimizi Allah için seveceğiz, bu 
vatan için seveceğiz ve birilerine prim 
vermeyeceğiz…

Birleşmiş Milletler’in Yeniden 
Reforme Edilmesi Lazım

Değerli kardeşlerim,

Maalesef, hala ülkemizin içeride ve dışarı-
da verdiği mücadelenin anlamını tam ola-
rak kavrayamayanların olduğunu üzün-
tüyle görüyorum. Karşımızdaki mesele 
basit bir terörle mücadele, basit bir bölge-
sel kriz meselesi değildir. Bu mesele, coğ-
rafyamızdaki varlığımız bakımından 1000 
yıldır süren bir mücadelenin, son ve kritik 
aşamasıdır. Aynı şekilde bu mesele, 100 yıl 
önce başlatılan bir projenin, yeniden can-
landırılma girişimidir. Yine bu mesele, Bi-
rinci Dünya Savaşı’nın ardından temelleri 
atılan, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da 
nihai şekli verilen modern dünya düzeni-
nin restorasyonu ve tahkimi çabasıdır.

Suriye meselesini, oradaki üç-beş terör ör-
gütünün savaşı, bir zalimin iktidarını sür-
dürme mücadelesi olarak görmek yanlış-
tır. Irak’ta çeyrek asırdır süren kriz, sadece 
mezhep çekişmesinden ibaret asla değil-
dir. Mısır’da, Libya’da yaşananları, bu ül-

kelerin kendi tabii dinamiklerinin ürünü 
olarak kabul edemeyiz. Karadeniz’in ku-
zeyinde yaşananlar, Kafkasya’da alevlenen 
çatışmalar, Güney Asya’da, Afrika’da bitip 
tükenmek bilmeyen sancılar, birbirinden 
bağımsız değildir. Biz, yaşanan sürecin, oy-
nanan oyunların farkındayız. 

İşte bunun için ne diyorum? “Dünya 5’ten 
büyüktür” diyorum. İşte bunun için, ulus-
lararası kurumların hakkaniyet ölçüleri 
içinde yeniden yapılandırılmasını talep 
ediyoruz. Düşünebiliyor musunuz, Birleş-
miş Milletler’de 196 ülke var, ama hepsi-
nin kaderi beş ülkenin iki dudağı arasında. 
O beş ülkeden bir tanesi “hayır” diyorsa, siz 
oradan karar çıkartamazsınız. Böyle adalet 
olur mu? Daimi üyelerin çoğunluğu Hristi-
yan; içlerinde bir tane Müslüman ülke yok, 
böyle adalet olur mu? Hani dünyada inanç 
özgürlüğü? Her inancın temsil edildiği bir 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yok 
ki ortada.

Olaya kıtalar olarak bakıyorsunuz; kıta-
lar olarak sadece Avrupa var. Sadece Asya 
var, bir de Amerika var, üç kıta. Diğerleri 
yok. Yani orada Budistler de temsil edilmi-
yor. Böyle adil olmayan bir dünyadan biz 
nasıl bir karar bekleyeceğiz? İşte şu anda 
Suriye’yle ilgili olaylarda bakıyorsunuz, 
tek başına Rusya “hayır” diyor iş bitiyor 
veya Çin’le beraber “hayır” diyor iş bi-
tiyor. Birinci Dünya Savaşı şartlarıyla, 
bugünün şartları aynı değil. Dolayısıyla 
Birleşmiş Milletler’in yeniden reforme 
edilmesi lazım.
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Şu anda dünyada 1 milyar 700 milyon 
Müslüman var; ama Müslümanların, Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde bir 
tane temsilcisi yok, nasıl adalet bu? Şimdi 
bunu söyledi diye Tayyip Erdoğan ‘dikta-
tör’ oluyor, bunu söyledi diye özgürlük-
lerin karşısında oluyor. Ben bunu her za-
man söylemeye devam edeceğim, birileri 
söylemese de. 

Türkmenlere Yönelik Kimyasal 
Silah Saldırısına Tepki Duyan Var 
mı?

Küresel düzeyde yaşanan siyasi, sosyal ve 
ekonomik depremlerle sarsılıyoruz. Bunla-
rın asıl deprem mi, yoksa öncü sarsınsıtılar 
mı olduğunu henüz bilmiyoruz. Ama ne 
olursa olsun, biz, ülke ve millet olarak sağ-
lam durmak zorundayız. Mücadeleyi asla 
elden bırakmayacağız. Kendimizi mevcu-
du muhafazaya göre değil, hedeflerimize 
ulaşmaya göre ayarlıyor ve yolumuza da 
devam ediyoruz. Türkiye olarak 2023 he-
deflerimize ulaştığımızda, emin olunuz, 
çok şeyin değiştiğini göreceğiz. 

Değerli kardeşlerim,

Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmeler, her 
ne kadar o büyük oyunun bir parçası ise 
de, bazen öyle hadiseler yaşanıyor ki, 
insan bazı karşılaştırmalar yapmadan 
duramıyor. Irak’ta, çeyrek yüzyıldır mil-
yonlarca insanın ölümüyle sonuçlanan 
operasyonlar yapıldı. Bu operasyonların, 
özellikle son dönemdekilerin en önemli 
gerekçesi, kimyasal silah iddialarıdır. Şim-

di ben buradan soruyorum; Suriye’de kim-
yasal silahla ne kadar kişi öldü? Bunu ben 
uluslararası toplantılarda, katılımcı ülke 
ve kuruluşlara da söylüyorum. Ne biliyor 
musunuz? 1500, 2000, bilemediniz 5000. 
Soruyorum; peki konvansiyonel silahlar-
la ölenlerin sayısı ne kadar? Şu ana ka-
dar belirlenen 500 bin kişi. Kullanılan si-
lah ne olursa olsun, eğer sonucu ölümse 
ne fark eder?

İşte şu anda Azerbaycan ve Ermenistan 
arasında çatışmalar yaşanıyor… Temenni 
ederim ki, Azerbaycan’ın şu anda çatışma-
ların, bu silahların susturulmasına yönelik 
attığı adımlar, Ermenistan tarafından da 
karşılığını bulsun. Ama bulmadığı takdir-
de bunun suçu-vebali Ermenistan’a aittir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu 
Zirvesi’nde, Rusya, “Türkiye taraf tutuyor” 
diyor. Eğer Azerbaycan-Ermenistan ara-
sında taraf aranacaksa, burada en önemli 
taraf Rusya’dır. Rusya, taraf olmayı se-
ver. Rusya, Ukrayna’da da taraf olmuştur, 
Gürcistan’da da taraf olmuştur, şimdi de 
Suriye’de de taraf olmuştur; bunları gör-
memiz lazım. Rusya, Suriye’yle ilgili, “Çağ-
rıldığım için Suriye’ye gittim” diyor. Kim-
seyi aldatamazsın, sen her yere gitmeye 
mecbur değilsin. Orada insanlar öldürü-
lüyor, sen orada zalimin yanında niye yer 
alıyorsun? 

Tabii dert başka. Dert, Akdeniz’de otori-
te kurmak. Rusya, deniz üssünü kurmuş-
tu, bir de hava üssü oluşturmak suretiyle 
farklı bir yapıyı orada gündeme getiriyor. 
Peki, dünya kamuoyunda, Türkmenlere 
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yönelik kimyasal silah saldırısından dolayı 
herhangi bir kayda değer tepki duyanınız 
var mı? Türkmen dağlarını hangi uçaklar 
vuruyor? Rus ve rejim uçakları vuruyor. 
Çünkü maksat kimyasal silah değil, bu si-
lahları kullananlarla mücadele hiç değil. 
Şu anda bölgeye müdahil olan tüm ülke-
ler, Suriye’de ve Irak’ta kendi ajandalarını, 
kendi oyun planlarını hayata geçirmenin 
derdindeler. Ne Iraklıların, ne Suriyelile-
rin yaşadığı insani dramlar bunların umu-
runda değil.

Türkiye olarak bizim durumumuz çok 
farklı. Bizim bu insanlarla 1000 yıllık kar-
deşliğimiz, dostluğumuz, akrabalığımız 
var. Oralarda yaşanan her acı bizim de yü-
reğimizi yakar, oralarda yanan her ateşin 
koru bize de değer. Oralarda yakılan her 
ağıt bizim de gözlerimizi yaşartır. Birbiri-
mizle işte böylesine yakınız, böylesine iç-
içe geçmiş durumdayız. Tıpkı Balkanlar 
gibi, tıpkı Kafkaslar gibi, tıpkı Kırım gibi 
oraları kendimizden ayrı göremeyiz, gör-
müyoruz. Bu bilinçle biz ülkemize gelen 
sığınmacılara “misafirlerimiz” diyoruz. 

Bu duygularla, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ne, milletin evine teşrifi-
niz için her birinizi ayrı ayrı şükranla anı-
yorum, sizlere teşekkür ediyorum.

Yarın akşam malum Perşembe’yi Cuma’ya 
bağlayan gece idrak edeceğimiz Regaip 
Kandilinizi şimdiden kutluyorum. Milleti-
mizin birliğine, beraberliğine vesile olma-
sını diliyorum. İslam dünyasının, insan-
lığın barışına vesile olmasını diliyorum. 
Mahallelerinizdeki, köylerinizdeki her bir 

kardeşime selamlarımı, saygılarımı, mu-
habbetlerimi iletmenizi rica ediyorum. 

Şimdilik sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor, Allah yar ve yardımcımız olsun di-
yorum. 
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Emniyet Teşkilatımızın değerli mensup-
ları, kıymetli polislerimiz, sevgili kar-
deşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin evine 
hoşgeldiniz. 

Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 
171. Yıl Dönümünün, ülkemize, milleti-

mize ve tüm polislerimize hayırlı olma-
sını diliyorum. 

Kuruluşundan bugüne teşkilatımız bün-
yesinde hizmet veren en alt rütbesinden 
en üst rütbesine kadar tüm polislerimize, 
şahsım, milletim adına şükranlarımı su-
nuyorum. Bu mücadelede şehitlik merte-
besine ulaşan kardeşlerimize Rabbimden 

Haksız Yere Polislerimizin 
İtibarını Zedeleyen 

Karşısında Beni Bulur

Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 171. Yıl Dönümü Münasebetiyle Polis 
Memurlarını Kabul | 07 Nisan 2016 
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rahmet diliyorum, gazilerimizi hürmetle 
yad ediyorum. Bugün de, 81 vilayetimizin 
tamamında, vatandaşlarımızın can ve mal 
güvenliğini sağlamak, kamu düzenini ko-
rumak için gece-gündüz görev yapan 260 
bine yakın polisimizin her birini ayrı ayrı 
tebrik ediyorum. 

Büyük şehirlerimizde ve Güneydoğu Böl-
gemizdeki bazı ilçelerde terörle mücadele-
de görev alan polislerimizi özellikle kutlu-
yorum. Operasyonların başladığı Temmuz 
ayından bu yana 153 polisimizi şehit ver-
dik. Allah hepsine gani gani rahmet eyle-
sin. Yakınlarına ve siz çalışma arkadaşla-
rına sabrı cemil niyaz ediyorum. 1000’in 
üzerinde de yaralanarak, gazilik şerefine 
erişen polisimiz bulunuyor, yaralılarımıza 
da Allah’tan şifalar diliyorum. Aynı şekilde 
adli olaylarda hayatlarını kaybeden polis-
lerimize rahmet, yaralı kardeşlerimize de 
şifa temenni ediyorum. 

Ülkesinin ve milletinin güvenliği için ken-
di canlarını ortaya koyan polislerimize 
şükran borcumuzu asla ödeyemeyiz. Bazı 
emniyet müdürlüklerimizin binalarının 
üzerinde gördüğüm çok güzel bir söz var, 
“Herkesin polisi kendi vicdanıdır; polis 
vicdanı olmayanların karşısındadır.” Ger-
çekten de ister hırsız, ister katil, ister te-
rörist olsun, başkasının canına ve malına 
kasteden kişinin vicdanı olamaz. Sizler, 
işte bu vicdansızlarla mücadele ederek, 
devlet olmanın temel gereği olan toplu-
mun güvenlik ve adalet ihtiyacının karşı-
lanmasına katkıda bulunuyorsunuz. Siya-
sette, ticarette, sağlıkta, eğitimde, hukukta 
ve diğer tüm alanlarda nasıl çürük elmalar 

olabiliyorsa, elbette polisimiz içinde de 
yanlış yola sapanlar çıkabiliyor. Bunlar 
üzerinden tüm teşkilatın suçlanması, tüm 
polislerimizin töhmet altında bırakılması 
asla kabul edilemez. Haksız yere polisleri-
mizi yıpratmaya, onların fedakârlıklarını 
küçük görmeye, itibarlarını zedelemeye 
kalkan herkes, önce beni karşısında bulur. 
Dolayısıyla sizin meseleniz benim mese-
lemdir, size yapılan saldırı bana yapılmış 
saldırıdır. 

Sizlerden görevlerinizi, arkanızda Cum-
hurbaşkanının, devletin, Hükümetin des-
teği, teşviki, duası olduğunu bilerek yürüt-
menizi istiyorum. 

Yerli ve Milli Yeni Bir Polis 
Teşkilatı İnşa Ediliyor

Değerli kardeşlerim, 

Devletimizin ve milletimizin gözbebeği 
olan Emniyet Teşkilatımız, bu misyonu se-
bebiyle her türlü hain mihrakın da hedefi 
durumundadır. Terörist, silahıyla milletin 
üzerinde tahakküm kurmasını engelledi-
ği için… Hırsızı, dolandırıcısı, kaçakçısı 
rahatça çalıp çırpmasına izin vermediği 
için… Uyuşturucu satıcısı, gençlerimizin 
zehirlenmesine mani olduğu için… Maf-
yası, çetecisi, vatandaşlarımızın başına 
musallat olmasının önüne geçtiği için po-
lisimizi sevmiyor. Zaten bu kesimler polisi 
sevmeye başlamışsa, orada bir sıkıntı var 
demektir, hemen müdahale edilmesi la-
zım. Bir de polisimizin içine sızarak teşki-
latı ve mensuplarını kendi hain emellerine 
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alet etmek isteyenler var. Bu tür teşebbüs-
ler, küçük çaplı dahi olsa geçmişte de yaşa-
nıyordu. Ancak, son karşılaştığımız sıkıntı, 
öncekilerin hiçbiriyle mukayese edilemez 
büyüklüktedir. 

Bakınız, devlet içindeki her kurum elbette 
çok önemlidir, çok kritiktir. Ama emniyet 
ve adalet teşkilatları, doğrudan insanların 
hayatlarına dokunan, hayatlarını etkileyen 
yönleriyle diğerlerinden farklı bir konuma 
sahiptir. Hele hele bu iki kurumun birden 
aynı şer yapının kontrolüne geçmesi, tam 
anlamıyla bir fecaattir; Türkiye işte bu fa-
ciayı yaşadı. Paralel devlet yapılanması adı 
verilen bir şer örgütü, özellikle emniyet ve 
adalet teşkilatları içindeki mensupları ara-
cılığıyla, ülkemizi uçurumun eğişine getir-
di. Geriye dönüp baktığımızda, ülkenin ve 
milletin başını ağrıtan pek çok musibetin 
gerisinde, bu yapının elemanlarının par-
mak izlerini, ayak izlerini görüyoruz.

Benim, “Tabanı ibadet, ortası ticaret, tava-
nı ihanet” diye tarif ettiğim bu yapının mil-
lete yaptığı zulmü, maalesef geç fark ettik. 
Esasen, bu yapıyla ilgili çok daha önceden 
koyduğumuz rezervleri, 17-25 darbe girişi-
minin ardından tam bir temizlik harekatı-
na dönüştürdük. Emniyet Teşkilatımız da, 
bu dönemde, fiziksel ve zihinsel bir yeni-
den yapılanma sürecine girdi. Bu süreçle 
birlikte, şu yapının veya şu şahsın değil, 
ülkenin ve milletin emrinde olan, adeta 
yerli ve milli yeni bir polis teşkilatı inşa 
ediliyor. Paralel yapının, teşkilatımız üze-
rinde yol açtığı tahribat gerçekten çok ağır. 
Daha yapılacak çok iş olduğunu biliyorum. 

Emniyet Teşkilatı’nı yeniden devletinin ve 
milletinin emrinde, kendi hiyerarşisi için-
de, hukuk devletine hizmet eden bir yapı 
haline getirme mücadelenizde sonuna ka-
dar yanınızda olmayı sürdüreceğim. 

Benim sizlerden ricam şudur: Biz, sadece 
Allah’a kul oluruz, kula kul olmayız; sa-
kın kula kul olmayın. Bizim inancımızda 
kula kulluk yok, sadece Allah’a kulluk var. 
Bizim devlet geleneğimiz de aynı anlayış 
üzerine kurulmuştur. Devlet geleneğimiz, 
asla yaşadığımız bu tür sarsıntılara, bu tür 
saldırılara karşı güçlü mukavemet meka-
nizmalarına da sahiptir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Hoşgörüsünün de Bir Sınırı Var

Medeniyetimizin, tarihimizin, kültürümü-
zün gereği olarak, insana, insan haklarına, 
hayata değer veren bir milletiz. Ama bu 
demek değildir ki, varlığımıza, birliğimize, 
dirliğimize kast edenlere eyvallah edece-
ğiz, asla. Akif ne diyor? 

“Yumuşak başlıysam, kim dedi uysal koyunum? 

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum!” 

Evet, millet olarak bizim böyle bir karak-
terimiz var. Bugün Güneydoğu Bölgemiz-
deki birtakım ilçelerde, kendi akıllarınca 
alan hakimiyeti kurmaya çalışan o terörist-
lerin anlamadıkları işte budur. 

Değerli arkadaşlar, 
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin şefkati, 
merhameti, hoşgörüsü, iyi niyeti başka 
hiçbir ülkeyle mukayese edilemez. Tabii 
bunun da bir sınırı vardır. Peki, o sınır 
nedir? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, 
tek devlet… Bu çerçevede hareket etmeye 
mecburuz. 

Bu millet anlayışımızın çerçevesi nedir? 
Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iy-
le, Gürcü’süyle, Abhaza’sıyla, Roman’ıyla, 
Boşnak’ıyla 79 milyon biz tek milletiz. 

Ülke ve millet olarak üzerinde yükseldiği-
miz bu dört temelin ikincisi, bayraktır. Bi-
zim bayrağımız, hiçbir bayrağa benzemez. 
Çünkü orada renk şehidimizin kanıdır, hi-
lal bağımsızlığımızın ifadesidir. Yıldız, şe-
hidimizin ta kendisidir. 

780 bin kilometrekareyle tek vatan. Bu 
vatanda kimseye operasyon yaptırmayız. 
Yapmaya gayret edenler, işte bugün oldu-
ğu gibi bedelini öderler ve ödemeye de de-
vam edecekler.

Ve dördüncüsü, tek devlet. Bizim, Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’nden başka 
devletimiz yok. Devlet içinde örgütlenen 
parelel yapıları şiddetle reddediyor ve 
üzerine gidiyoruz. 

Siz, milletimizin birliğine, bayrağımızın 
ifade ettiği değerlere, vatanımızın bütünlü-
ğüne, devletimizin bölünmezliğine saldır-
dığınız an, karşınızda güvenlik güçlerimi-
zi bulursunuz. İşte bu noktaya geldiğinde 
ya baş eğeceksiniz, ya baş vereceksiniz; 
bunun başka yolu var mı? Yok. Bir devletin 

toprakları üzerinde hakimiyet iddiasında 
bulunduğunuz anda, bu bedeli ödemeyi 
de göze almak zorundasınız. “Ben elimde 
silahımla, bombamla, sokaklara, binalara 
döşediğim patlayıcılarla, büyük şehirlere 
saldığım canlı bombalarla her türlü eylemi 
yapayım…” Eee?.. “Devlet bana karışma-
sın.” Başka?.. “Bomba döşediğim sokaklara, 
binalara girilmezse patlama olmaz, silahı-
mın önüne geçilmezse ateş etmem, bom-
banın yanına yaklaşılmazsa kimse zarar 
görmez.” Ya böyle bir anlayış dünyanın ne-
resinde görülmüştür? 

Teröriste “Terörist” Diyemeyenler, 
Dökülen Her Damla Kanın 
Sorumluluğuna Ortaktır

İşte geçenlerde, onların malum STK’ları 
biraraya gelmişler ve raporlar yayınlamış-
lar. Bir defa, bu raporları yayınlayanların 
ayrıca üzerine gidilmesi lazım. Sen neyin 
raporunu yayınlıyorsun ya? Böyle bir man-
tık, böyle bir anlayış olabilir mi? Benim 
ülkemde tehdit oluşturan, bölgemi parça-
layan, hendekler açmak suretiyle devletin 
tüm imkânlarını bu yolda kullanan, dev-
letin belediyeye gönderdiği mali desteği 
kalkıp da dağa gönderenler karşılarında 
bu devleti bulacaklardır. Bundan çıkış 
yoktur, bunu yapacağız. Teröriste terörist 
diyemedikleri için bu zırvalara, bu saçma-
lıklara sarılanlar, dökülen her damla kanın 
sorumluluğuna ortaktır. 

Batı ülkelerinin, bakınız ‘terör eylemin-
den’ bahsetmiyorum, ‘terör tehdidi’ karşı-
sında aldıkları önlemlerin onda birini biz 
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alalım, demokrasiden, özgürlüklerden, 
insan haklarından dem vurarak dünyayı 
ayağa kaldırırlar. Batıda yaşayan insanlar 
terör tehdidine veya eylemine maruz ka-
lınca her önlem mubah da, konu bizim in-
sanımız olunca niye ölçüler bir anda deği-
şiyor? Geçtiğimiz günlerde, Amerika’daki 
polis şiddetini gösteren bir video gösterdi 
arkadaşlar. İnanın bana, o görüntünün tek 
bir tanesi ülkemizde yaşansa, sizi de, bizi 
de perişan ederler. 

Başbakanlığım döneminde, bu ülkede iş-
kenceyi ortadan kaldıran, işkence iddiala-
rının üzerine kararlılıkla giden bir siyaset-
çi olmama rağmen, şahsıma demediklerini 
bırakmadılar. Bu işkenceleri ben de yaşa-
dım ve iktidara geldiğimizde bu işkencele-
ri biz kaldırdık. Karakollarımız korkulan, 
ürkülen yer olmaktan çıktı. İstisnaları bir 
kenara koyalım, karakollarımız bir şefkat 
kapısı haline geldi. Buralara kolay gelme-
dik. Polislerimiz, hukuk devleti ilkesine 
uygun olarak görevlerini en nazik şekilde 
yerine getirmelerine rağmen, kimi zaman 
sözde siyasetçiler polislerimize küfreder-
ken, üzerine saldırırken, onlar sadece 
kalkanlarını tutmak suretiyle sabrettiler. 
O küfredenleri, üzerine saldıranları döve-
bilirlerdi de, ama dövmediler, sabrettiler. 
Onlar sabır abidesi oldu, öbürleri ise küfür 
abidesi oldular. Kimi zaman meslek kuru-
luş temsilcisi kimliğiyle, kimi zaman başka 
sıfatlarla sizlerin üzerine nasıl gelindiğini 
biliyorum, görüyorum, takip ediyorum. 

Terör örgütünün güdümündeki partinin 
milletvekillerinin, dokunulmazlık zırhla-
rının arkasına sığınarak, polislerimizi na-

sıl tahkir ve tahrik ettiklerini, onlara nasıl 
hakaret ettiklerini üzüntüyle izliyorum. 
Benim de içim içime sığmıyor, onun için 
sabrediyoruz, sabretmeye devam edeceğiz. 

Aynı şekilde, ana muhalefet partisinin 
edep, adap yoksunu, hakareti, küfrü, ya-
lanı, saldırganlığı siyaset sanan birtakım 
mensuplarının sizlere yönelik densizlik-
lerine de zaman zaman şahit oluyorum. 
Hani Hazreti Mevlana “Testinin içinde ne 
varsa dışına da o sızar” diyor ya, bu kişi-
lerin içleri kin, nefret, husumet, çirkinlik 
dolu olmalı ki, sizin karşınızda da onları 
ortaya döküyorlar. Her şeye rağmen siz 
devleti temsil ediyorsunuz. Onlar istedik-
leri kadar debelensinler. Siz, vakur bir 
şekilde, milletimizin sizden beklediği va-
zifeyi yerine getirmeye devam edin. Unut-
mayın, en büyük hakem millettir, büyükler 
büyüğü Allah’tır. 

Türkiye, Adeta Tüm İnsanlığın 
Onurunu Kurtardı

Sevgili kardeşlerim, 

Her zaman ifade ettiğim gibi, Türkiye böl-
gesinde yaşanan hadiselerin hiçbirine 
gözlerini kapatma, sırtını dönme, bigane 
kalma hakkına sahip değildir. Çünkü ülke-
lerimiz arasındaki sınırlar başkadır. Bu in-
sanlarla kardeşlik hukukumuzu belirleyen 
gönül sınırlarımız bambaşkadır. 

Son olarak, Suriye krizinin başından beri 
her gün varil bombaları, tanklar ve en ağır 
silahlarla katliama uğrayan kardeşlerimize 
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sahip çıktık, çıkmaya devam ediyoruz. He-
men herkesin üzerinde ittifak ettiği husus, 
bu insani dram karşısında Türkiye’nin, 
adeta tüm insanlığın onurunu kurtardı-
ğıdır. Bugün dünyanın neresine gidersek 
gidelim, bu insani duruşumuzun büyük 
bir takdir topladığına şahit oluyoruz. İşte 
son Amerika seyahatinde de “Suriye sınırı-
nı açık tuttuğunuz, teröre karşı mücadele 
ettiğiniz için teşekkürler” ifadesini birçok 
yerde birçok kez duyduk. 

Aynı şekilde, Washington’a yarım saat me-
safede Maryland’daki Türk-Amerikan Kül-
tür ve Medeniyet Merkezi’nin açılışını yap-
tık. Amerika’nın dört bir yanından gelen 
farklı etnik kökene sahip kardeşlerimizle 
aynı hissiyatı paylaştık. 

Sadece Suriye meselesinde değil, daha 
önce Irak’ta, Bulgaristan’da, Bosna’da, 
Kafkasya’da, diğer yerlerde kardeşlerimiz 
sıkıntıya düştüğünde onlara gönlümüzü 
ve kapımızı her zaman açık tuttuk. Biz-
de misafir, bereketiyle gelir, adeta rızkını 
beraberinde kendi getirir. Yunus Emre, 
“Kendin için dilediğini başkaları için de 
dile” diyor. Milletimiz, bu ‘merhamet pu-
sulasını’ daima kendine rehber edinmiştir. 
Ancak, aynı insani duruşun, imkânları biz-
den katbekat fazla olan ülkeler tarafından 
gösterilmediğini de acı bir şekilde gördük, 
görüyoruz.

DAEŞ gibi terör örgütleri ve bunların elin-
de katledilen binlerce insan, ancak maktul 

kendilerinden olunca Avrupa ve dünya 
medyasında yer bulabildi. Mesela, yatı-
yorlar kalkıyorlar Brüksel, Paris diyorlar; 
Ankara’yı, İstanbul’u, Lahor’u niye söyle-
miyorsunuz? Çok manidardır, bunların 
yaklaşımı bu. 

Giderek çetrefilleşen göçmen sorunu kar-
şısında Avrupa liderler, ancak kriz kendi 
kapılarına dayanınca çözüm arayışına gir-
diler. İlki 29 Kasım’da, ikinci ve üçüncüsü 
7 ve 18 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen 
Avrupa Birliği-Türkiye zirvelerinin en 
önemli gündem maddesi bu konuydu. Yo-
ğun temasların ardından 18 Mart’ta Avru-
pa Birliği ve Türkiye arasında biliyorsunuz 
bir mutabakat sağlandı.

Değerli kardeşlerim, 

Varılan bu mutabakatın birçok yönü bu-
lunuyor. Mutabakatın amacı, her şeyden 
önce Ege’de can kayıplarının önlenmesi, 
göçmen kaçakçılığı zincirinin kırılarak, 
yasa dışı göçün yasal göçle ikame edilme-
sidir. Bununla birlikte, müzakere süreci-
mizdeki tıkanıklıkların aşılarak, ilişkilere 
ivme kazandırılması ve vatandaşlarımızın 
Haziran ayı sonuna kadar Schengen Böl-
gesine vizesiz seyahatlerinin sağlanması 
hedefleniyor. Bu mutabakat 4 Nisan tari-
hi itibarıyla hayata geçirilmeye başlandı. 
Yunan adalarından gelen göçmenlerin ka-
bulü ile eş zamanlı olarak, Suriyeliler de 
Avrupa Birliği ülkelerine legal yollardan 
gönderiliyor.
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Avrupa Birliği, Taahhütlerini 
Yerine Getirmezse Türkiye de 
Anlaşmayı Uygulamaz

Mutabakatın özü eşzamanlılıktır, yani 
bire-bir, böyle bir formül var. Kabul edilen 
her illegal göçmen için, ülkemizden bir Su-
riyelinin legal yollardan Avrupa Birliği ül-
kelerine yerleşmesi sağlanacaktır. Bu tabii 
bizdeki 3 milyon insanın Türkiye’den çık-
ması anlamına hiçbir zaman gelmeyecek, 
bunu da böyle bilelim. 4 Nisan’da Yunan 
adalarından 202 düzensiz göçmen alındı, 
karşılığında 78 Suriyeli Almanya, Hollan-
da ve Finlandiya’ya gönderildi. Bu göçmen-
ler, bizim belirlediğimiz listelerden alınan 
göçmenlerdir. Bu değişim önümüzdeki 
günlerde 72 bin sayısına ulaşıncaya kadar 
devam edecek. 72 bin kişinin karşılıklı ola-
rak yeniden yerleştirilmesi sağlanınca, Av-
rupa Birliği ile durum tekrar ele alınacak, 
planlamalar yeniden yapılacak. 

Yine varılan mutabakat uyarınca, Avrupa 
Birliği, ülkemizin yükünü hafifletmek için, 
Suriyelilerin ihtiyaçlarında kullanılmak 
üzere önce 3 milyar, akabinde de 2018 yı-
lına kadar 3 milyar daha olmak üzere top-
lam 6 milyar avro katkı sağlayacak. Aslın-
da Avrupa Birliği, attığı bu adımlarla, çok 
daha önce yapması gereken bir sorumlu-
luğu, insani vazifeyi bir nebze olsun yeri-
ne getirmiş olacak diyorum. Bakın,  daha 
oldu demiyorum. Biz, verilen destekleri de 
hiçbir zaman gizlemeyiz.

Mesele Ege’deki faciaların önüne geçmek, 
insan tacirlerine fırsat vermemek, kontrol-
lü bir şekilde göçü idare etmektir. Ancak, 

bakıyorsunuz, baştan beri birileri bu me-
seleyi felaket tellallığı yaparak çarpıtmaya 
da gayret ediyor. “Gönderilenlerin tama-
mını Türkiye geri alacakmış, Türkiye tam-
pon bölgeye dönecekmiş” gibi aslı astarı 
olmayan ifadelerle, yalanlarla milletimizi 
tedirgin etmeye çalışıyorlar. Geri kabul an-
laşmasının sorgusuz, sualsiz, şartsız iadeyi 
mümkün kıldığını iddia ediyorlar; bu da 
hakikati tahrif etmektir, böyle bir şey yok. 
Zira geri kabul, ancak ilgili ülkenin onayı 
ve rızasıyla yapılabilir. Bu onay ve rıza ol-
madan böyle bir şey yapılamaz. 

Bakınız, bizim Avrupa Birliği ülkeleri da-
hil dünyanın birçok ülkesiyle suçluların 
iadesi anlaşmamız var. Bu anlaşmaya göre, 
ülkemizde suça ve teröre karışmış, bulaş-
mış hükümlülerin iadesini talep ediyoruz. 
Ancak anlaşmaya rağmen, çoğu zaman bu 
ülkeler eli kanlı canileri, terör örgütü lider-
lerini, kırmızı bültenle aranan suçluları 
dahi iade etmiyorlar. Geri kabul anlaşma-
sında da durum aynıdır. 

Burada da takip edilmesi gereken bir sü-
reç vardır, belli şartlar vardır. Şayet Avru-
pa Birliği atması gereken adımları atmaz, 
taahhütlerini yerine getirmezse Türkiye 
de anlaşmayı uygulamaz. Şahsen benim 
onayımdan geçecek olan bu tür şeylerde 
asla bir iade onay almaz. Çünkü her şey, 
verilen söz neyse, mutabakat metni ney-
se o metne göre olur. Durum böyleyken, 
yalan yanlış bilgilerle konunun çarpıtıl-
maya çalışılmasından üzüntü duyuyo-
ruz. İnşallah Türkiye, bu süreçten de al-
nının akıyla çıkacak, tüm dünyaya yeni 
bir insanlık dersi verecektir. 
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Paralel Yapı, İstihbarat ve Terörle 
Mücadele Birimlerimize Büyük 
Zarar Verdi

Değerli kardeşlerim, 

Polisimizin kafası rahat olacak, evinde hu-
zur içinde yaşayacak ki, işini en iyi şekilde 
yapabilsin. Bu doğrultuda, polislerimiz-
le ilgili son yıllarda gerek Başbakanlığım 
dönemimde, gerek Cumhurbaşkanlığım 
dönemimde pek çok önemli düzenleme, 
iyileştirici çalışma yapıldı. Bununla birlik-
te, hala yapılması gereken işler olduğunu 
biliyorum. Özlük hakları, terörle mücade-
ledeki ihtiyaçları, teknolojik altyapısının 
güçlendirilmesi başta olmak üzere, Emni-
yet Teşkilatımızı daha ileriye taşıyabilmek 
için gereken her çalışmayı destekliyorum, 
desteklemeye de devam edeceğim.

Özellikle, paralel yapının büyük tahribat 
verdiği istihbarat gibi, terörle mücadele 
gibi, kaçakçılık gibi alanlarda yeni ve daha 
güçlü bir yapının süratle oluşturulması 
şarttır. Bugün Türkiye, terörle mücadele-
de bu kadar zorlanıyorsa, bunda paralel 
yapının istihbarat ve terörle mücadelede 
birimlerimize verdiği zararın önemli payı 
vardır. 

Ben özellikle bu yapı içerisinde olan kar-
deşlerime sesleniyorum, başınızı iki elini-
zin arasına alın, düşünün; ben kime hizmet 
ediyorum, nereye hizmet ediyorum, kime 
kulluk yapıyorum. Bunu ne olur iyi düşü-
nün. Çünkü bizim temel ilkemiz, “Hesaba 
çekilmeden, herkesin kendisini hesaba 

çekmesidir.” Onun için, bu hesabın başlan-
gıç noktası burasıdır, ölüm ötesinde gerçek 
hesap vardır. Orada hepimiz, zaten şaşmaz 
bir terazide hesaba çekileceğiz. Birileri 
diyor ki, “Filanca, bize şahdamarımızdan 
daha yakın.” Bu çok tehlikeli bir ifadedir. 
Bize şahdamarından daha yakın olan, sa-
dece hakimler hakimi olan Allah’tır; daha 
başkası yoktur. Bu anlayış, bizim uluhiyet 
anlayışımızı zedeler. Bizim uluhiyet an-
layışımızda, Allah’a eş yoktur. Ben bu teş-
kilatımızı tenzih ediyorum, ama bunlara 
fırsat vermeden de bu yola bizim devam 
etmemiz gerekir. Çünkü birliğimizin, bera-
berliğimizin temel taşları bunlardır. 

Artık tereddüdü bir kenara bırakmalıyız. 
Yeniden yapılanma sürecini bir an önce 
tamamlayarak, ülkemizin ve milletimizin 
ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap verebi-
len bir çalışma düzenini de oturtmalıyız. 
Çünkü önümüzde, ülkemizin ve milleti-
mizin geleceğini ilgilendiren çok önemli 
bir yol ayrımı var. Ya 2023 hedeflerimizin 
yolundan gidip, ülkemizi bir üst lige çı-
kartacağız. Ya da tıpkı 1990’larda olduğu 
gibi, bitip tükenmek bilmeyen krizlerin 
içinde yuvarlanıp gideceğiz. Tabii içimiz-
de çok genç polis kardeşlerim, polis ar-
kadaşlarım var. Onlar, 20-25 yıl öncesi 
Türkiye’nin ne konumda olduğunu tam 
bilmiyorlar, ama biz o dönemleri çok iyi 
biliyoruz. Dolayısıyla hep birlikte Yeni 
Türkiye’yi inşa ediyoruz.

Sözlerimin sonunda, bu gece idrak edece-
ğimiz Regaip Kandilinizi gönülden tebrik 
ediyor, ülkemiz ve milletimiz için, tüm 
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Müslümanlar için hayırlı vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 

Bir kez daha Türk Polis Teşkilatı’nın 171. 
Kuruluş Yıl Dönümünü kutluyorum. Sizle-
rin şahsında, nezdinde tüm polislerimize 
yaptıkları çalışmalar, verdikleri mücadele 
için şükranlarımı sunuyorum.

Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepini-
ze selamlarımı, saygılarımı sunuyorum, 
sağlıcakla kalın. 



Yeni Türkiye Vizyonu | Milletin Evi

489

Çok değerli muhtarlarımız, değerli kar-
deşlerim, sizleri en kalbi muhabbetle-
rimle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesine, milletin evine hoşgeldiniz. 
Muhtarlar Toplantımızın 24’üncüsünde 
sizlerle birlikteyiz.

Bugün de Adana, Ankara, Antalya, Balıke-
sir, Bartın, Bingöl, Çorum, Erzurum, Kırık-
kale, Kırklareli, Manisa, Siirt, Sinop, Şırnak 
ve Tekirdağ illerimizden gelen siz kıymetli 
muhtarlarımızı misafir ediyoruz. Bu gü-
zel buluşmalarımız, inşallah, ülkemizdeki 
muhtarların tamamına ulaşana kadar de-

Milletimiz, Bu Mankurtları 
Daha Fazla Taşımak 

Zorunda Değildir

24. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 19 Nisan 2016
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vam edecek. Bu toplantıyla birlikte 10 bine 
yakın muhtarımızı külliyemizde ağırlamış 
oluyoruz. Tabii biz, burada bir araya gelip 
hasret giderdikçe, hasbihal ettikçe, birileri 
bundan rahatsız oluyor. İnşallah, 52 bine 
yakın muhtarımızın tamamıyla burada 
buluşmuş olacağız, hedefimiz bu.

Bunlar rahatsızlıklarını dışa vururken 
de, herhangi bir ölçüleri olmadığı için, işi 
muhtarlarımıza hakaret etmeye kadar var-
dırabiliyorlar. Geçtiğimiz haftalarda, bir 
dergi, güya mizah dergisi, kapağında muh-
tarlarımızı aşağılayan, istiskal eden karika-
tür yayınlamıştı. Muhtarlarımızın birlik ve 
beraberlik içinde gösterdikleri tepki üzeri-
ne, bu dergi son sayısında yine kapaktan 
özür dilemek zorunda kaldı.

Şayet sizler bu densizlere hadlerini bildir-
memiş olsaydınız, yaptıkları terbiyesizlik 
yanlarına kâr kalacaktı. Bu basit hadise 
dahi, birliğin, beraberliğin ve dayanışma-
nın önemini açıkça ortaya koymaktadır. 
Siz muhtarsınız, dolayısıyla sizin birliğiniz 
hiçbir şeyle mukayese edilmez. Hacı Bek-
taş Veli Hazretleri ne diyor? “Bir olalım, iri 
olalım, diri olalım” diyor.  Biz, bu söze bir 
şey daha ilave ediyoruz, “Kardeş olalım, 
hep birlikte Türkiye olalım.”

Müslümanlar Terörle Değil, 
İnsanlığın Hayrına Hizmetlerle 
Anılmalı

Değerli kardeşlerim,

Geçtiğimiz Perşembe ve Cuma,  biliyorsu-
nuz, İstanbul’da çok önemli bir zirveye ev 

sahipliği yaptık. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 
13. Liderler Zirvesi’yle birlikte, 2 yıl sü-
reyle Dönem Başkanlığını devraldık. Bu 
önemli zirvenin temasını, ‘Adalet ve Barış 
İçin Birlik ve Dayanışma olarak belirledik. 
56 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İstan-
bul Zirvesi’ne 25 ülke devlet ve hükümet 
başkanı düzeyinde katıldı. Diğer ülkeler de 
zirvede, parlamento başkanı, cumhurbaş-
kanı yardımcısı ve bakan düzeyinde temsil 
edildiler.

Gerek zirve toplantılarında, gerekse zirve 
öncesi ve sonrası da dahil, bu vesileyle yap-
tığımız görüşmelerde, ısrarla birlik ve da-
yanışmanın önemine vurgu yaptık. Adalet 
ve barış olmayınca, birliğin ve dayanışma-
nın sağlanması da mümkün değildir. Zu-
lüm etrafında birleşenler sadece zalimler-
dir. Hâlbuki, insanoğlu yaratıldığı günden 
beri hep adaletin ve barışın arayışı içinde 
olmuştur. Bu kadim mücadele günümüzde 
de devam ediyor.

Adaletin ve barışın peşinde olanlarla, hak-
sızlığın ve zulmün safında duranlar ara-
sındaki mücadele hiç bitmeyecektir, ta kı-
yamete dek sürecektir. Biz, inşallah daima 
iyinin, güzelin, doğrunun, hayırlı olanın 
yanında yer alacağız. İslam İşbirliği Teş-
kilatı İstanbul Zirvesinde de bu tavrımızı, 
bir kez daha ifade etme imkânı bulduk. 
Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor: “Siz ha-
yırlı bir ümmetsiniz, iyiliği emreder, kötü-
lükten men edersiniz.” Ben karşımdaki bu 
topluluğu böyle görüyorum. Dolayısıyla, 
biz hep hayrı anlatacak, emredecek, kötü-
den de men edeceğiz.
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Dünyada Müslümanların yaşadığı sıkın-
tılar dikkate alındığında, İslam İşbirliği 
Teşkilatı’na çok önemli görevler düştüğü-
nü görüyoruz. Çünkü bu teşkilat, tüm Müs-
lümanların temsil edildiği en geniş ve en 
etkin platformdur. Dünyada 1 milyar 700 
milyon Müslüman var. Bunların koordine 
olması lazım, bir ümmet bilinci içerisinde 
geleceğe yürümesi lazım. Dönem Başkan-
lığımız süresince, teşkilatın kurumsallaş-
ması ve faaliyet alanının Müslümanların 
tüm meselelerini kapsayacak şekilde ge-
nişlemesi için çalışacağız. Güvenlikten in-
sani yardımlara, kalkınmadan gençlere 
ve kadınlara kadar her alanda teşkilatı, 
adına ve misyonuna yakışır bir konuma 
getirmek istiyoruz. Bundan sonra artık 
Müslümanların adının terörle, sefaletle, 
cehaletle, insani dramlarla değil, mede-
niyetimizin parlak günlerinde olduğu 
gibi, insanlığın hayrına hizmetlerle anıl-
ması en büyük temennimizdir.

Müslümanlar arasındaki birliği ve bera-
berliği güçlendirdiğimiz ölçüde, hedefle-
rimize yaklaşacağımıza inanıyorum. Bu 
vesileyle, Zirve Toplantısına katılan tüm 
devlet ve hükümet başkanlarına, ülke tem-
silcilerine bir kez daha ülkem ve milletim 
adına teşekkür ediyorum.

Mezhepçilik İslam Dünyasının 
İçinde Virüs Haline Geldi

Değerli kardeşlerim,

Birlik ve beraberlik konusu, ülkemiz için-
de yaşadığımız sıkıntıların da yegâne çare-

sidir. Biliyorsunuz, bu hafta neyi yaşadık? 
Kutlu Doğum’u yaşadık. Kutlu Doğum Haf-
tası boyunca da başlık neydi? Bir taraftan 
“Tevhit-vahdet”, öbür taraftan “Gelin birlik 
olalım” çağrısıydı. Hep bu unsurlara vurgu 
yapıldı. 

Terörle anıldığımız böyle bir zamanda, İs-
lam dünyasının üç önemli başlığı var. Bu-
nun bir tanesi mezhepçiliktir, bir tanesi 
ırkçılıktır, diğer bir tanesi de terördür. Mez-
hepçilik, İslam dünyasının içinde öyle bir 
virüs haline geldi ki, artık Sünnilik-Şia gibi 
mezheplerin din gibi algılanmaları tehlike-
si baş gösterdi. Hâlbuki bizim bu noktada 
dinimiz İslam’dır. Dolayısıyla, İslam’ın 
içerisinde böyle bir ayrımcılığa vesile olan 
mezhebi anlayış olamaz. Buna sıcak da ba-
kamayız. Bize sordukları zaman, “Elhamdü-
lillah Müslümanım” deriz ve İslam’ın gereği 
neyse bunu da yerine getiririz. Ama eğer bu 
mezhepler bizim için bir ayrım, bir ayrımcı-
lık vesilesi olacaksa, vay o toplumun haline. 
Biz, böyle bir yanlışa hiçbir zaman inşallah 
düşmedik, düşmeyeceğiz.

İkincisi, ırkçılık… Türk’müş, Kürt’müş, 
Laz’mış, Arap’mış, Çerkez’miş, Gürcü’ymüş, 
Roman’mış, Boşnak’mış, bizde böyle 
bir ayrım yok. Biz, Yunus’un diliyle tüm 
bunlara yaklaştık. Ne dedik? “Yaratılanı 
Yaratan’dan ötürü severiz”’; ölçü bu. Biz, 
Türk’ü de, Kürt’ü de, Laz’ı da, Çerkez’i de, 
Arap’ı da, hepsini istisnasız severiz. Niye? 
Beni yaratan Allah, onları da yarattığı için 
severiz. Yaklaşımımız bu olacak.

Ve üçüncüsü de terör. İşte geldiğimiz nok-
ta ortada. Terör nedeniyle kayıplar ver-
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dik. Son 35 yılda, 40 bini aşkın insanımız 
terörün kurbanı oldu. Önce ‘demokratik 
açılım’ dedik, olmadı. “Milli Birlik ve Kar-
deşlik” dedik, olmadı. En sonunda “çözüm 
süreci” dedik, yine istismar edildi, yine 
olmadı. Bunların hepsi bir kenara, çözüm 
süreci konusunda ne dedik? Artık çözüm 
süreci buzdolabındadır.  Şimdi operasyon-
lar dönemi. Ne olacak bu operasyonlar dö-
neminde? Bu iş bitecek. Çünkü bu milletin 
huzuruna kimsenin kastetmeye hakkı yok-
tur. Sonuna kadar tüm güvenlik güçleri-
mizle üzerine üzerine gidiyoruz, gideceğiz. 
Askerimizle, polisimizle, köy korucumuzla 
hep beraberiz, dayanışma içerisinde bu işi 
inşallah sürdüreceğiz.

Eğer bunu başaramazsak yazıklar olsun. 
Bunu başaracağız, bu millet güçlüdür ve 
bunu başarmaya da muktedirdir. Çünkü 
bu milletin huzuruna kimsenin kastetme-
ye hakkı yoktur. Bunun üzerinden kim-
senin de bir şeyler elde etmeye de hakkı 
yoktur. İşte Güneydoğu Bölgesinde şehir 
merkezleri ve bazı ilçelerde, terör örgü-
tünün uygulamaya çalıştığı yeni eylem 
stratejisi hamdolsun başarısız olmuştur. 
Şimdi artık iflastalar, çöktüler; telsiz dinle-
melerinde “Bittik-battık, nereye kaçacağız, 
dayan” diyorlar.

Bölge Halkı Artık Gerçekleri 
Görüyor

Değerli kardeşlerim,

Tabii bütün bunların en önemli sebebi, 
bölge halkının tercihini bölünmeden değil, 

milletimizin ve ülkemizin bir parçası ola-
rak kalmaktan yana kullanmasından kay-
naklanmaktadır. Dünyada herkesin birlik 
ve beraberlik arayışı içinde olduğu bir dö-
nemde, terör örgütünün ısrarla ülkemizi 
ve milletimizi bölme peşinde koşmasının 
gerisindeki karanlık amacı, bölge halkı ar-
tık çok iyi görmüştür. Askeriyle, polisiyle, 
korucusuyla, istihbaratçısıyla tüm güven-
lik güçlerimiz, gerçekten fedakârca bir 
mücadeleyle, terör örgütünü bir kez daha 
yenmiştir.

Kendi kendilerine ‘özerklik-çilik’ oynayan-
lar kaybetmiştir. Çukur siyasetiyle netice 
alacağını sananlar hüsrana uğramıştır. 
Milletimizin mahremini çiğneyerek onun 
gönlüne gireceğini düşünenler, sadece in-
sanımızın nefretini kazanmıştır. Bölge hal-
kının evini, binasını, sokağını, ilçesini ha-
rap ederek, insanlara hayatı adeta zindan 
ederek onlara hükmedebileceğini zanne-
denlerin hesabı ters tepmiştir. Türkiye’nin 
79 milyon vatandaşı, 81 vilayeti, 780 bin 
kilometrekare vatan toprağıyla, bölünmez 
bir bütün olduğu, şehitlerimizin kanlarıy-
la bir kez daha tarihe yazılmıştır.

Şu gerçeği herkes bir kez daha görmüş ve 
anlamıştır: Türkiye’nin bugünkü sınır-
ları, bizim son sınırlarımızdır. Osmanlı 
Devleti’nin toprak büyüklüğü, 100 yıl önce 
yaklaşık 5 milyon kilometrekareydi. Cum-
huriyetimizi ilan ettiğimizde, sonradan 
topraklarımıza katılan Hatay’la birlikte 
bunun ancak 780 bin kilometrekaresini, 
yani altıda birini muhafaza edebildik. El-
bette asıl hedefin bizi bu coğrafyadan ta-
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mamen kazımak, silip atmak olduğunun 
farkındayız. Hiç kimse kusura bakmasın, 
artık o devir geride kaldı. Biz, hem devle-
timizin fiziki sınırlarına sıkı sıkıya sahip 
çıkacağız, hem de rahmetli Özal’ın ifade-
siyle “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar” 
uzanan o gönül sınırlarımızı sonuna kadar 
açık tutacağız. Bu vesileyle, önceki gün 23. 
ölüm yıldönümünü geride bıraktığımız 8. 
Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı rahmet-
le, şükranla, tazimle yad ediyorum.

Dikkat ederseniz, milletimizin birliği, be-
raberliği, kardeşliği konusunda, 23 Nisan 
1920’de, İstiklal Savaşımızı yürütmek üze-
re, Gazi Mustafa Kemal’in başkanlığında 
Büyük Millet Meclisi’nde toplananların 
ortak bir iradesi ve kararlılığı vardı. Aynı 
şekilde, çok partili hayata geçtiğimiz-
den beri rahmetli Menderes’in, rahmet-
li Demirel’in, rahmetli Özal’ın, rahmetli 
Erbakan Hocamızın, rahmetli Türkeş’in; 
yani milletin gönlünde yer edinmiş tüm 
liderlerin bu konudaki hissiyatları aynıy-
dı. Hatta, daha da ileri gidiyorum, pek çok 
görüşlerini paylaşmamakla birlikte, gerek 
Sayın İnönü ve Sayın Ecevit’in de bu konu-
da çok farklı düşünceler içinde olduklarını 
sanmıyorum.

Terör Eylemleri, Türkiye’nin 
Enerjisini Başka Yönlere Teksif 
Etme Çabasının Ürünüdür

Değerli kardeşlerim,

Osmanlı’nın son döneminde yetişip, Cum-
huriyet devrinde ülkenin yönetiminde 

söz sahibi olan kadronun, çok önem-
li bir hissiyatı vardı. Bu, Yunanistan’ın, 
Bulgaristan’ın, ardından tüm Balkanlar’ın 
elimizden nasıl kayıp gittiğine şahitlik et-
miş bir kadroydu. Dönemin Osmanlı yapı-
sı içinde dini azınlık konumunda olanla-
rın, çeşitli Avrupa ülkelerinden Rusya’ya 
kadar yabancı devletlerin tahriki ve koru-
ması altında devleti nasıl parçaladıklarını 
bu insanlar bizzat yaşamışlardı.

Bunun için Cumhuriyet kurulurken, ölçü 
olarak ne coğrafya, ne köken alınmıştır. 
İstiklal Savaşımızı yürüten o Meclis’teki 
yapı için ifade edilen neydi biliyor mu-
sunuz? “Anasır-ı İslamiye”; yani “İslami 
unsurlardan müteşekkildir” deniliyordu 
o Meclis için. Pek çok sorunlu yanları bu-
lunan Lozan’da da, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları için belirlenen ölçü, İslam 
olan-olmayan olarak ifade edilmiştir. Ba-
kınız, ırk yok, “İslam olan-İslam olmayan” 
var. Böylece, Osmanlı’nın son yüzyılındaki 
büyük kayıpların sebebi olarak görülen, 
dini azınlıklar eliyle ülkenin parçalanma-
sı tehdidine karşı, yeni bir anlayış ortaya 
konmuştur.

Tabii, Cumhuriyet kurulduktan sonra da, 
bizim üzerimizde emelleri olan, gözü olan 
kesimler boş durmamıştır. Mübadele son-
rası ortada, tahrik ederek sorun çıkartma-
ları sağlanacak büyüklükte bir dini azınlık 
kalmayınca, bu defa, Kürt kardeşlerimiz 
üzerinden yeni bir ırkçılık oyunu ortaya 
konmuştur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgemizde, Cumhuriyetin ilk yıllarından 
itibaren yaşanan isyanların, sadece tek bir 
sebebe bağlanmayacağını, karmaşık saik-
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lerin devrede olduğunu elbette biliyoruz. 
Bölge insanını yanlış yönlendirenler oldu-
ğu gibi, hiç şüphesiz, devletin de eksikleri, 
hataları söz konusudur. Ama şu bir gerçek-
tir: Bu isyanların hemen tamamında da 
tahrik unsuru dış güçlerdir. Tıpkı, Ermeni 
teröristlerin diplomatlarımıza yönelik sal-
dırıları gibi, tıpkı 1970’li yıllardaki sayısız 
o karanlık olay gibi, tıpkı PKK’nın 1984 
yılından beri sürdürdüğü terör eylemleri 
gibi. Hiç kimse, bu hadiselerin kendi tabii 
mecralarında geliştiğini öne süremez, böy-
le bir şey yok.

Buradan tüm vatandaşlarıma, özellikle de 
bölge halkına sesleniyorum, bölge halkına 
soruyorum. Herkesten ellerini vicdanları-
na koyarak cevap vermelerini bekliyorum. 
Geçtiğimiz yılın Temmuz ayından bu yana 
süren terör eylemlerinin, ne bölge hal-
kının, ne milletimizin tamamının, ne de 
ülkemizin çıkarlarıyla, menfaatleriyle en 
küçük bir ilişkisi var mıdır? Bu terör ey-
lemleri, alenen Türkiye’nin ayağına çelme 
takma teşebbüsü, Türkiye’yi yavaşlatma, 
dikkatini ve enerjisini başka yönlere tek-
sif etme çabasının ürünü değil midir? Bu 
uğurda öldürülen ve bir kısmı da kendi va-
tandaşımız olan Kürt gençlerinin ne bölge 
halkına, ne milletimize, ne ülkemize en kü-
çük bir faydası, katkısı olmuş mudur?

Yeni Türkiye Vizyonumuza 
Yapılan Saldırılar Tuzla Buz 
Olacaktır

Biz, terörle mücadele sırasında şehit verdi-
ğimiz ve ülkemizin önemli değerleri olan 

askerimizin, polisimizin, korucumuzun, 
her birinin adını tarihe altın harflerle ka-
zıdık, kazıyacağız. Şehitlerimiz namusları 
bildikleri vatanlarını, milletlerini müda-
faa uğrunda hayatlarını kaybettiler. Peki, 
terörist sıfatıyla hayatlarını kaybeden bu 
Kürt gençleri ne uğrunda öldü? Pek ço-
ğunun mezarı dahi olmayacak bu gençle-
rin ölümü, Kandil’deki terör baronlarının 
umurunda mı acaba? Kandil’deki terör ba-
ronlarını ülkemizdeki terör eylemleri için 
yönlendirenler bakımından, bu ölümlerin, 
sadece birer taktikten, birer istatistikten 
öte anlamı var mı? Yok.

Evlerin bodrumlarında, sokaklara açılan 
hendeklerin dibinde, kanalizasyon çu-
kurlarında, örgütün kamplarında hayat-
ları son bulan bu gençlerin ölümü sadece 
aileleri için anlamlıdır, başka bir anlamı 
yok. Zaten terör örgütlerinin bir amacı da, 
mümkün olduğu kadar çok gencin ölümü-
nü temin ederek, onların ailelerini kendi 
saflarında bu şekilde tutmaktır. Yani on-
ların bağı kandır, kan… Çünkü bu örgüt, 
sevgiden değil nefretten, öfkeden, acıdan, 
kandan besleniyor. Yaşatmak değil, sadece 
ve sadece öldürmek için faaliyet gösteren 
terör örgütü, tüm isimleri ve yandaşlarıyla 
bölgeden ve ülkemizden söküp atmadan, 
yaşanan acıların önüne geçemeyiz.

Çözüm arıyorsanız işte size çözüm. Terör 
örgütünün en küçük bir izi, zerresi dahi 
kalmadan bu topraklardan söküp attığı-
mızda, çözümü gerçekleştirmiş olacağız. 
Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimi-
zi güçlü şekilde tesis ettiğimizde gerçek 
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çözümü bulmuş olacağız. İşte o zaman 
önümüzde duracak hiçbir engel yoktur. 
Ne Avrupa Birliği Parlamentosu’nun rapor 
diye yayınladığı hezeyanlar, ne de Irak’ta, 
Suriye’de, Libya’da ve bölgemizdeki diğer 
sorunlu yerlerde akbaba gibi dolaşanlar 
Türkiye’yi durdurabilirler. Asla durdu-
ramayacak. Yeni Türkiye Vizyonumuza 
yapılan saldırılar, işte bu birlik ve be-
raberlik duvarına çarparak tuzla buz 
olacaklardır.

Avrupa Parlamentosu Raporu 
Provokatif Bir Yaklaşım İçeriyor

Değerli kardeşlerim,

Bu vesileyle, Avrupa Parlamentosu’nun 
Türkiye Raporu ve kararıyla ilgili görüşle-
rimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ekran-
ları başında bizleri izleyen vatandaşlarıma 
ve tüm dünyaya sesleniyorum: Bu raporun 
ve kararın sadece iki başlığını anlatayım, 
gerisini siz zaten tahmin edersiniz. Kara-
rın 17. Maddesinde, güya çevreci hassasi-
yetler bahanesiyle, “Türkiye’nin mega pro-
jelerinden kaygı duyulduğu” ifade ediliyor. 
Vah vah vah, size bu kaygı bir yerlerden 
tanıdık geldi mi? Bana geldi. Anladınız 
değil mi? Ama yine de ben açayım; bu ta-
lep bizim önümüze Gezi olayları sırasında 
da getirilmişti. Aynı şekilde, 17-25 Aralık 
darbe girişiminin hedeflerinden biri de 
Türkiye’nin mega projelerini gerçekleşti-
ren işadamlarıydı. Batı ülkelerinin finans 
kurumları, mega projelerimize kredi sağ-
lamamak için her türlü cambazlığı yap-

mışlardı. Savunma sanayi projelerimizi 
engellemek için, lisans haklarından tekno-
loji transferine kadar çıkartmadık zorluk 
bırakmadılar. Şimdi de aynı şifreyle, Av-
rupa Parlamentosu’nun Türkiye İlerleme 
Raporu’nda ve kararında karşılaşıyoruz. 
Her defasında ne dediysek, bu sefer de 
aynısını söylüyoruz; Türkiye 2023 he-
deflerinden vazgeçmeyecek, bunu böyle 
bilesiniz.

Avrupa Parlamentosu’nun kararındaki bir 
başka talep, bu da manidar; Akkuyu Nük-
leer Santrali’nin durdurulması çağrısı. Bu 
çağrıyı yapan kim? Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerin temsilcilerinden oluşan bir par-
lamento. Peki, Avrupa ülkelerinde el’an 
faaliyet gösteren, 135 nükleer santrali ne 
yapacağız? Dünyada halen faal olan 444 
nükleer santrali ne yapacağız? Halen inşa 
edilmekte olan 62 nükleer santral için de 
aynı çağrının yapıldığını duyan var mı? 
Öyleyse, Türkiye’de inşa edilen nükle-
er santralle ilgili bu kaygı nereden kay-
naklanıyor? Sakın bu çağrının gerisinde 
Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılığın-
dan kurtulmasından, yine enerji alımı kay-
naklı yüksek cari açığını kontrol altına al-
masından duyulan kaygı yatıyor olmasın? 
Dert bu.

Rapora bakıyorsunuz, Kıbrıs konusunda, 
Ege’deki sorunlar konusunda aynı sakat 
yaklaşım. Yargı bağımsızlığı, ifade, basın 
ve toplanma hürriyeti konularındaki eleş-
tirilerde aynı sakat bakış açısı. Güneydoğu-
daki şehirlerimizde yaşanan olaylarla ilgili 
yine benzer yalan-yanlış ifadeler. Tabii, ra-
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poru yazanın akıl danesi HDP’liler olduğu 
için, sonucun bu şekilde çıkması şaşırtıcı 
değil. Biz, bunları çok iyi biliriz. Bunlar ci-
biliyetlerinin gereğini yapıyorlar. Hele bir 
de raporun 1915 Olayları faslı var ki, tam 
evlere şenlik... Adeta, ülkemizin ve mille-
timizin ne kadar hasmı varsa, biraraya ge-
lip, kafalarındaki ve gönüllerindeki rapora 
derç etmişler.

Bu raporun herhangi bir bağlayıcılığının 
olmadığını elbette biliyoruz. Zaten raporu, 
arkadaşlar kendilerine iade ettiler. Buna 
rağmen Türkiye’nin, geçen yıl olduğu gibi 
bu yıl da raporu iade etme kararı alması 
gayet doğrudur. Hâlbuki biz, bu raporu, 
Avrupa Birliği’yle ilişkilerimizi daha ileri-
ye götürmemize yardımcı olacak, bu yön-
deki çalışmalarımıza ışık tutacak tespitler 
içeriyor diye düşünmüştük. “Şimdi ne yap-
mak istiyorlar acaba” diye bu soruyu ben 
kendi kendime de soruyorum. Şimdi 23 
Nisan’da, Avrupa’dan bazı liderler buraya 
geliyor. Gaziantep’te kampları gezecekler, 
dolaşacaklar. Peki, o kampları gezip dolaş-
tıkları zaman, acaba bu raporla ilgili soru-
ya da cevap arayacaklar mı? 

Hak ve Özgürlüklerde Çıtayı 
Yüksek Tutuyoruz

Bizim tepkimiz, kurumsal olarak Avrupa 
Parlamentosu’na veya raporun kendisine 
değil. Bizim tepkimiz, raporun yapıcı değil, 
yıkıcı bir anlayışla hazırlanmasınadır. Av-
rupa Birliği’yle ilişkilerimizin göçmenler, 
bazı fasılların açılması, vize serbestisi gibi 

pek çok konuda olumlu yönde seyrettiği 
bir dönemde böyle bir raporun önümüze 
getirilmesi, tam anlamıyla provokatif bir 
yaklaşımdır. Herhalde bunu Avrupalılar 
görecektir, temenni ederim ki görürler. 

Avrupa Parlamentosu, özellikle son yıl-
larda, bu davranışı çok sık sergiler hale 
gelmiştir. Bu hususta da, her zaman söy-
lediğim şeyi, burada bir kez daha ifade 
etmek istiyorum. Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne olan ihtiyacından daha fazla, 
Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı 
vardır. Bunun için, hiç uzağa gitmeye ge-
rek yok, sadece son gelişmelere bakmak 
yeterlidir.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’ye yönelik, Batı kaynaklı eleştiri-
lerin bir bölümü, bizim içinde bulunduğu-
muz şartların doğru anlaşılmamasından 
kaynaklanıyor olabilir; ama büyük bölümü 
kesinlikle art niyetlidir. Çok daha fazlası-
nı, çok daha ağırlarını, çok daha katılarını 
Batı ülkelerinde gördüğümüz pek çok uy-
gulama yüzünden ülkemize sert eleştiriler 
yöneltiliyor.

“Hapisteki gazeteciler” diyorlar, bakıyor-
sunuz, hiçbiri gazeteci değil. Gazeteci ka-
bul edebileceklerimizin suçlarına bakıyor-
sunuz, casusluk gibi, gizli belgelerin ifşası 
gibi kendi ülkelerinde çok daha ağır ceza-
ların verildiği suçlar.

“İfade özgürlüğü” diyorlar, bakıyorsunuz, 
her türlü hakaretin, iftiranın, küfrün, aşa-
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ğılık ifadelerin yer aldığı konuları bu şe-
kilde değerlendiriyorlar. İşte geçenlerde, 
Amerika’da böyle birisi çıkmış Başkan 
Obama’ya bir tehdit ve hakaret sallıyor, üç 
yıla mahkûm ettiler. Aynı şekilde Şansölye 
Merkel’e Almanya’da benzer bir şey yapıl-
dı, o da iki yıl hapis yatacak. Oysa kendi 
ülkelerini, kişisel hak ve özgürlüklerin en 
ileride düzeyde uygulandığı yerler ola-
rak görüyorlar, alakası yok. Aynı haka-
retleri, küfürleri o ülkelerde yapanlar, 
kendilerini anında mahkemenin önünde 
buluyorlar.

“‘Gösteri özgürlüğü” diyorlar, bakıyor-
sunuz kendileri, gerekli gördüklerinde, 
herhangi bir taşkınlığı, şiddeti, saldırısı 
olmadan gösteri yapan yüzlerce insanı ke-
lepçeleyerek götürüyorlar.

“Yargı bağımsızlığı” diyorlar değil mi? 
Türkiye’de yargıyı, paralel yapı çetesinin 
tasallutundan kurtarıp, yeniden millet 
adına karar veren bir kurum haline dö-
nüştürme çabalarını eleştiriyorlar. “Sosyal 
medyanın kısıtlanması” diyorlar, işlerine 
geldiğinde kendileri ziyadesiyle aynı yola 
başvuruyorlar.

Türkiye’nin eksiklikleri yok mu? Elbette 
vardır. Biz, bunları düzeltmek, geliştirmek, 
Türkiye’yi demokraside, hak ve özgürlük-
lerde en ileri standartlara kavuşturmak 
için 13 yıldır gece-gündüz çalıştık, çalışı-
yoruz. Ama bunu onlar istediği için değil 
ha, milletimiz buna layık olduğu için yap-
tık, yapmayı da sürdüreceğiz.

Terörle bu çapta bir mücadele yürütüp de, 
Türkiye’ye kadar hak ve özgürlük çıtasını 
yüksekte tutabilen dünyada başka bir ülke 
yoktur. Hatta bu konuda sınırları biraz faz-
la da tuttuk, tutuyoruz da. 

HDP, Milletimizin Değerlerine 
Düşmanlık Etmek Üzere 
Kurulmuş Bir Parti 
Görünümündedir

İşte, dokunulmazlık meselesini hepiniz bi-
liyorsunuz değil mi? Ünvanı milletvekili, 
ama kendisi arabasında teröristlere silah 
taşıyor. Unvanı milletvekili; ama evini terö-
ristlerin karargâhı haline getirmiş. Unvanı 
milletvekili; ama devletin güvenlik güçle-
rine, hâkimine, savcısına, diğer görevlile-
rine yapmadık hakareti, terbiyesizliği bı-
rakmıyor. Hatta makamında şehit ediyor. 
Unvanı milletvekili; kürsüden terör örgü-
tünü savunuyor, onun ağzıyla konuşuyor, 
onun sembollerini taşıyor. Niye? Çünkü 
dokunulmazlığı var, böyle dokunulmazlık 
olur mu?

Milletvekili dokunulmazlığının amacı bel-
lidir. Kürsüden ifade ettiğiniz düşünceler 
konusunda dokunulmazsınız. Diğer so-
ruşturma ve kovuşturmaların, üzerinizde 
baskı aracı olarak kullanılmaması için de 
suçüstü halleri dışında, bu tür süreçler, 
milletvekilliği sürecinde donduruluyor. 
Ama siz bu imkânı tutup da, terör örgütü-
nü desteklemek, terör örgütünün bir mi-
litanı gibi davranmak için kullanırsanız, 
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kusura bakmayın, eninde sonunda doku-
nulursunuz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu ko-
nuda sağlanan uzlaşmayı ben takdirle 
karşılıyorum. Tabii önümüzdeki hafta, bu 
işin Meclis süreci başlayacak ve kısa sü-
rede mevcut dokunulmazlık dosyalarının 
tamamı yargıya intikal ettirilecek. Doku-
nulmazlıkların kaldırılmasına en hararet-
li muhalefeti yapan, hatta sağı-solu tehdit 
eden parti, daha geçen yıl Türkiye’ye mey-
dan okuyordu değil mi? Anlıyorsunuz. O 
dönemde 80 milletvekili bulunan bu par-
tinin tüm milletvekilleri, dokunulmazlık-
larının kaldırılması için Meclis’e dilekçe 
veriyorlardı. İşte şimdi dokunulmazlıklar 
kalkıyor. Bu sefer niye itiraz ediyorsunuz? 
Çünkü bunların derdi hiçbir zaman üzüm 
yemek olmadı.

Bunlar hep, eline geçen her konuyu istis-
mar ederek terör örgütüne destek verme-
nin çabası içindeydiler. Açık söylüyorum, 
HDP, bırakın Türkiye partisi olmayı, bıra-
kın benim Kürt kardeşlerimin temsilini, 
bu coğrafyanın tüm insanlarına ve değer-
lerine düşmanlık etmek üzere kurulmuş 
bir parti görünümündedir. Ülkemizin, in-
sanlarımızın ne kadar kutsalı varsa, hepsi 
bu partinin ve mensuplarının hedefidir. 
Bayraktan rahatsız olan, ezandan rahat-
sız olan, camiden rahatsız olan, İstiklal 
Marşı’ndan rahatsız olan, vatandaşlarımı-
zın sakalından, kıyafetinden rahatsız olan 
bir parti, bu toprakların partisi olamaz.

Nitekim, dünyanın neresine gittiysek, 
Türkiye’ye, milletimize husumet besle-
yen herkesin bunları desteklediklerini, 
onlar adına ve onlarla birlikte bize karşı 
eylem yaptıklarını gördük. Şimdi paralel 
yapı da bunların safına katılmış durum-
da. Amerika’da, Ermenileri, PKK’lıları ve 
onların bir parçası haline dönüşmüş olan 
HDP’lileri, paralel devlet yapısının oradaki 
simalarını, Türkiye’ye karşı, bize karşı ey-
lem yaparken görünce, inanın içim acıdı. 
Bu ülkenin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş, 
havasını solumuş bir tek kişinin bile, böy-
lesine bir ihanetin içinde yer alabileceğini 
doğrusu düşünemezdim. 

Bütün bunlar karşısında sabretme döne-
mini artık geride bıraktık, artık harekete 
geçme zamanı. İnşallah dokunulmazlık 
meselesi bunun ilk adımı olacak. Arka-
sından, bu tür ihanet şebekelerin kökünü 
kazımak için ne gerekiyorsa, hepsi de bi-
rer-birer yapılıyor, yapılacak. Milletimiz, 
velev ki kendi içinden çıkmış olsun, bu 
mankurtları daha fazla taşımak zorunda 
değildir.

Kurtuluş Savaşımızı verirken nasıl net çiz-
giler çekerek işe başladıysak ve bu şekilde 
zafere ulaştıysak, bugün de aynı nokta-
dayız. Nedir bizim ölçümüz? Tek millet, 
tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Biz, Yeni 
Türkiye’yi bu 4 başlık üzerine kuracağız. 
Türkiye’yi 2023 hedeflerine işte bu anla-
yışla ulaştıracağız.

Değerli kardeşlerim,
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Bu duygularla, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ni, milletin evini teşrifi-
niz için her birinize ayrı ayrı teşekkür edi-
yorum. Mahallelerinizdeki, köylerinizdeki 
her bir kardeşime selamlarımı, sevgileri-
mi, saygılarımı iletmenizi rica ediyorum.

Teşekkür ediyorum, sağ olun.  
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Sevgili çocuklar, değerli misafirler, ülke-
mize ve Cumhurbaşkanlığı Külliyemize 
hoşgeldiniz. 

23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bay-

ramı sevincimizi, buraya kadar gelerek 

bizlerle paylaştığınız için, her birinize şah-

sım, milletim ve tüm Türk çocukları adına 

teşekkür ediyorum. 

Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek 
milli bayram olan 23 Nisan coşkusunu 
sizlerle birlikte yaşamaktan memnu-
niyet duyuyoruz. Şimdiden, Cumartesi 
günü kavuşacağımız 23 Nisan Bayramı-
nızı kutluyorum. 

Biraz önce konuşmalarıyla bizleri duygu-
landıran, hele hele şiiriyle bizleri duygusal 
bir noktaya getiren Azerbaycanlı evlatları-

Siz Çocuklar Hesapsız, Riyasız, 
Yalansız Sevginin Adısınız

23 Nisan Çocuklarını Kabul | Ankara | 20 Nisan 2016 
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mızın, gösterileriyle bizlere güzel anlar ya-
şatan Kosovalı, Moğolistanlı ve Namibyalı 
evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Bu-
rada bulunan tüm evlatlarımızı muhabbet-
le kucaklıyorum. İyi ki varsınız. 

Çocukların olmadığı bir dünyanın ne ka-
dar kuru, ne kadar cansız, ne kadar anlam-
sız olacağını hayal bile edemiyorum. Siz 
çocuklar hesapsız, riyasız, yalansız sevgi-
nin adısınız. En saf, en temiz, en duru sev-
giyi sizlerin gözlerinden, sizlerin o güzel 
yüzlerinden, minik ellerinden başka nere-
de bulabiliriz ki? Onun için her çocuk be-
nim gözümde adeta çöldeki bir vaha gibi, 
sevinç ve huzur kaynağıdır. Keşke, dünya 
çocuklarının her birini ayrı ayrı kucakla-
yabilsem, o güzel ellerinden, masum gözle-
rinden öpebilsem. 

Bakınız, şairimiz Fazıl Hüsnü Dağlarca ne 
diyor: 

“Hepiniz el ele bir halka yapsanız, 

Rüyadan ve şarkıdan bir halka

Ve almasanız kimseyi ortanıza 

Benden başka.” 

Ben de, işte bu şekilde, çocukların rüyadan 
ve şarkıdan yaptıkları bir halkanın ortasın-
da onlarla beraber olmak, sohbet etmek, 
oyun oynamak, şarkı söylemek istiyorum. 
Kendi torunlarımı kucakladığımda ne his-
sediyorsam, inanın bana, her çocuk için 
aynısını hissediyorum. Rabbime, biz in-
sanlara bu nimeti verdiği için binlerce kez 
hamdüsenalar ediyorum. 

2023’te Tüm Çocukları Daha 
Güvenli ve Müreffeh Bir Dünyaya 
Kavuşturmayı Hedefliyoruz

Sevgili çocuklar, 

23 Nisan, bizim tarihimizde çok önem-
li bir gündür. 23 Nisan 1920 tarihinde, 
Ankara’da toplanan Büyük Millet Meclisi, 
İstiklal Savaşımızı yürütmüş ve zaferle so-
nuçlandırmıştır. Millet olarak bizim için 
böylesine büyük önemi olan bir tarihi, bay-
ram olarak çocuklarımıza ve tüm dünya 
çocuklarına armağan ettik. Tıpkı bir çocu-
ğun hikayesi gibi, doğumuna ve serpilip 
gelişmesine şahitlik ettiğimiz Cumhuriye-
timiz, bu yıl 93 yaşına bastı. İnsanlar için 
uzun, ama devletler için, en azından bizim 
devlet tarihimiz için oldukça kısa bir süre. 
Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönü-
mü olan 2023’te, hem kendi çocuklarımı-
zı, hem de tüm çocukları daha güvenli, 
güzel, müreffeh bir dünyaya kavuştur-
mayı hedefliyoruz. 

Bugün, maalesef, bölgemiz başta olmak 
üzere, dünyanın pek çok yerinde büyük-
lerin yol açtığı sorunların bedelini, en 
çok çocuklar ödüyor. Dünyanın bir tara-
fındaki açgözlü insanlar yüzünden, dün-
yanın diğer tarafındaki çocuklar kıtlık ve 
yokluk içinde yaşıyor. Adaletsizlik, hiç 
şüphesiz tüm insanlar için kötüdür, ama 
en çok da çocukların adaletsizliğe ma-
ruz kalması çok daha kötüdür. Halbuki 
dünya, herkese yetecek kadar büyüktür. 
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Çocukların o minicik yüreklerine sığdır-
dıklarını, biz büyükler, koskoca dünyaya 
sığdıramıyoruz.

Bakınız, büyük şairimiz Necip Fasıl Kısa-
kürek ne diyor:

“Ne vakit karanlık kaplasa yeri,

Başlar çocukların büyük kederi;

Bakınır, korkuyla dolu gözleri:

Ya artık bir daha olmazsa gündüz” 

Sizler hiç korkmayın sevgili çocuklar… Az 
önce ekranda, bomba yüklü uçakları izle-
dik değil mi çocuklar? Korkutuyor muy-
du? Korkutuyordu. “Biz, sizden korkmu-
yoruz, buralar bizim” diyordu. Bombalar 
yağdığı halde, o inançlarını hiçbir zaman 
kaybetmediler. 

Dünyayı ne kadar karanlık kaplarsa kap-
lasın, unutmayın, mutlaka arkasından gü-
neş doğacak, gün aydınlanacaktır. Çünkü 
her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı 
mutlaka vardır. 

Kalbinizdeki ve Zihninizdeki 
Masumiyeti Kaybetmeyin

Sizler, ileride ülkelerinizin yönetiminde, 
hayatın her alanında sorumluluk sahibi 
büyükler haline geldiğinizde, inanıyorum 
ki, dünyayı daha güzel yapmak için çalışa-
caksınız. Yeter ki kalbinizdeki ve zihniniz-
deki masumiyeti kaybetmeyin. 

Renklerin farklı olması bugün nasıl sizin 
için önemsizse, büyüdüğünüzde de aynı 
şekilde davranmaya devam edin. Bugün 
lisanlarınız farklı da olsa, nasıl gönülden 
gönüle kurduğunuz köprüyle anlaşabili-
yorsanız, büyüdüğünüzde de aynı şekilde 
ortak sevgi dilinizi koruyun. Farklı inanç-
lardan, meşreplerden olmak şimdi sizlerin 
tanışmasına, kaynaşmasına nasıl engel 
değilse, büyüdüğünüzde de bu ortak zemi-
ne sahip çıkın. İşte o zaman, bugün dün-
yamızı kasıp kavuran sorunların bir anda 
kendiliğinden çözüm yoluna girdiğini gö-
receksiniz. Ben sizlere güveniyorum, sizle-
rin kalbindeki güzelliğin, temizliğin, sıcak-
lığın tüm insanlığı saracak kadar büyük, 
herkese yetecek kadar bereketli olduğuna 
inanıyorum.

Şunu unutmayın: Bu duygular, bizim her 
zaman rahatlıkla paylaşacağımız duygu-
lardır. Ülkemize geldiniz, Cumhurbaşkan-
lığı Külliyemize geldiniz, sizlere ne kadar 
teşekkür etsem azdır. 

Sözlerimi, konuşmamdan hemen önce 
dinlediğimiz, biraz sonra da yeniden dinle-
yeceğimiz o güzel şarkının mısralarından 
bir bölümle bitirmek istiyorum:
 

“Biz cennetin çocuklarıyız 

Tüm silahları yener sevgimiz

Gülleriyiz her mevsimin

Hepiniz kardeşiz

Daha iyi bir dünya hakkı hepimizin” 
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Bunu yine tekrar ediyorum ve tüm silahla-
rı sevgimizin yeneceğine inanıyorum.  

Daha iyi bir dünyada buluşmak dileğiyle, 
sağlıcakla kalın, annelerinize, babalarını-
za, tüm arkadaşlarınıza en kalbi selamları-
mı, sevgilerimi iletin.

Kalın sağlıcakla. 
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Çok değerli muhtarlarımız, değerli kardeş-
lerim, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlı-
ğı Külliyesi’ne, milletin evine hoşgeldiniz.

Muhtarlar Toplantımızın 25’incisinde siz-
lerle birlikteyiz. Bugün Amasya, Ankara, 

Antalya, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gü-
müşhane, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Kü-
tahya, Malatya, Mersin, Muş, Nevşehir ve 
Niğde illerimizden gelen siz kıymetli muh-
tarlarımızı misafir ediyoruz. Muhtarları-
mızla her buluşmamız, hem hasret, bunun 
yanında biraz da ayrı kalmamızı giderdiği-

Küreselleşen Terör Olayları 
Karşısında Türkiye Kadar 

Direnç Gösterilmiyor

25. Muhtarlar Toplantısı | Ankara | 4 Mayıs 2016
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miz günler oluyor. Memleket meselelerini 
birlikte görüşüyoruz ve bugüne kadar ne-
ler oldu, neler oluyor, bunları birlikte de-
ğerlendiriyoruz.

Tabii ki sizlerle biraraya gelişimiz birile-
rini de rahatsız edebiliyor. Her ne kadar, 
kendilerini ülkenin yegâne sahibi olarak 
görenler, bu durumu kabullenemiyor olsa 
da, bizim için bu buluşmalar çok değer-
lidir. Çünkü biz, hayatımız boyunca mil-
let için ve milletle birlikte siyaset yaptık. 
Bugüne kadar, Allah’ın rızasını ve insanı-
mızın gönlünü kazanmak dışında hiçbir 
mükâfat beklemeden çalıştık. Bundan son-
ra da aynı şekilde çalışmayı sürdüreceğiz.

Hesabilik değil, hasbilik bizim en önemli 
vasfımız, sıfatımız olmalıdır diyorum. Ma-
kamlar, insanlara hizmet için bir araçtır. 
Muhtar da olsanız, belediye başkanı da ol-
sanız, milletvekili de, bakan da, başbakan 
da, cumhurbaşkanı da olsanız kalbiniz ve 
zihniniz millete hizmet için çalışmalıdır. 
Türkiye, bu niyetle çalışan kadrolara sa-
hip olduğu dönemlerde tarihi atılımlar 
yapmıştır. Buna karşılık, sadece kendi 
ideolojik saplantıları, kendi çıkarları 
için hizmet makamlarını işgal edenler, 
Türkiye’nin birikimini artırmak şöyle 
dursun, mevcudu da heba etmişlerdir. 
Milletimiz her iki örneği de gördüğü, ya-
şadığı için, karşısına çıkanların notunu 
hemen ve isabetle vermektedir.

Mahallesinde ve köyünde yaşayanların 
gönlünü kazanamamış muhtarın duru-
muyla, milletin desteğini elde edememiş 
Cumhurbaşkanının hiçbir farkı yoktur. 

Her ikisinin de sonu hüsran olmaya mah-
kumdur. Buna karşılık mahallesinin, köyü-
nün, köylüsünün tam desteğini elde eden 
bir muhtarı nasıl kimse yıkamazsa, seçim-
le gelinen diğer hizmet makamındakilerin 
tamamı da aynı güce ve güvene sahiptir.

Önemli olan, bulunduğunuz yere nasıl gel-
diğinizi, orada ne yapmanız gerektiğini ve 
hedeflerinizin neler olduğunu unutmama-
nızdır. Cumhurbaşkanları iki dönem gö-
rev yapıyor, ama sizin için böyle bir sınır 
yok. Siz, ne kadar benim gücüm yetiyor 
derseniz, o kadar devam edersiniz. Çün-
kü gelen muhtarlarımız içerisinde, 30 
yıllık muhtarlar var.

Savunma Sanayinde Dışa 
Bağımlılığı Yüzde 40’a İndirdik 

Bakınız, geçtiğimiz Cumartesi günü 
İstanbul’da, çok maksatlı amfibi hücum 
gemimizin inşasına başlanması töreni-
ne katıldım. Yani bu bir nevi uçak gemisi. 
Türkiye’nin belki yarım asır önce sahip ol-
ması gereken uçak gemisinin ilk örneğinin 
inşasına, biz ancak bugün başlayabildik. 
Aynı durum uçaklar için, tanklar için, fü-
zeler, uydular için de geçerli. Nuri Demi-
rağ’ların, Vecihi Hürkuş’ların ve daha nice 
kahraman sanayicilerimizin, işadamları-
mızın başlattıkları teşebbüsler desteklen-
mek şöyle dursun, engellenmiş ve akamete 
uğratılmıştır.

Biz, 2003 yılının ilk aylarında Başbakan-
lık görevini devraldığımızda, Türkiye’nin 
savunma sanayi ürünlerindeki dışa ba-
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ğımlılığı neydi biliyor musunuz? Yüzde 80 
düzeyindeydi. Kıbrıs çıkarmasında, terör-
le mücadele sırasında yaşadığımız sayısız 
soruna, önümüze çıkartılan engellere rağ-
men, bu konuda ciddi bir çalışma ortaya 
konmadığını üzüntüyle gördük.

Başbakanlığım döneminde, savunma sana-
yi sektörünü ve onunla bağlantılı bilimsel 
araştırma-geliştirme çalışmalarını kişisel 
himayem altına aldım. Bu alana ciddi kay-
nak ayırdık. Projelerin hayata geçirilmesi 
ve uzman personel yetiştirilmesi için, özel 
sektörümüzü ve ilgili kurumlarımızı teş-
vik ettik. Geriye dönüp baktığımda, bu ala-
na ayırdığımız kaynakla aslında, en kârlı, 
en verimli yatırımı yaptığımızı memnuni-
yetle müşahede ediyorum. Çünkü, bizim 
dışarıdan sadece belirli bir süre kullanmak 
üzere alacağımız ürünlerin fiyatına, bun-
ları istediğimiz kadar üretecek tesislere, 
imkânlara sahip olduk.

İşte Atak helikopterlerimizden 12 tanesi 
şu anda semalarımızda uçuyor, artık bun-
ları biz üretiyoruz. Altay tankının seri üre-
timine başlanmak üzere. MİLGEM savaş 
gemilerimizden ikisi denizlerimizde seyir 
halinde, üçüncüsü şu anda tersanede inşa 
ediliyor. Dünyanın her yerinde askeri ve 
insani amaçlı görevler yürütecek Amfibi 
Hücum Gemimizin inşası böylece başladı. 
Kendi tasarımımız olan Hürkuş uçağının 
testleri tamamlandı, yakında seri üretime 
geçiliyor. Kendi milli piyade tüfeğimizi 
ürettik ve askerimize dağıtmaya başladık. 
Roket, füze ve insansız hava araçları tekno-
lojileri konusunda oldukça ileri bir nokta-
ya ulaştık. Bugün özel sektörümüz insan-

sız hava aracı üretiyor. Bu alanda yapılan o 
kadar çok çalışma, yürütülen proje var ki, 
üzerinde konuşmaya kalksak değil saatler, 
günler yetmez. Tüm bu gayretlerimiz saye-
sinde, bugün savunma sanayinde dışa ba-
ğımlılığımızı yüzde 80’den nereye indirdik 
biliyor musunuz? Yüzde 40’a indirdik.

Değerli kardeşlerim,

Hedef, bunu adeta sıfırlamak… Çünkü 
bağımlılıktan kurtulduğunuz anda caydı-
rıcı olursunuz. Eğer bağımlılığınız devam 
ederse, birileri sizi sürekli tehdit eder, in-
şallah bunları başaracağız.

Terörle Mücadelemizi, 
Teknolojisiyle, İstihbaratıyla, 
Stratejisiyle Kendimiz 
Yürütüyoruz

Kardeşlerim,

Bunları niye anlatıyorum biliyor musu-
nuz? Türkiye, kendi sorunlarını kendi 
çözmek zorundadır. Hangi işimizin çözü-
münü başka birilerine havale ettiysek, o iş 
bizim ayağımıza bağ olmuştur. 

Bakınız, geçtiğimiz Pazar günü, 29 Ni-
san 1916 tarihinde kazanmış olduğumuz 
Kut’ül Ammare Zaferi’nin 100. yıldönü-
müydü. Aralarında 5 generalin bulundu-
ğu, 500 subay ve 13 bin İngiliz askerinin, 
Halil Paşa tarafından esir alınmasıyla so-
nuçlanan bu zaferin, üzerinde durulması 
gereken pek çok yönü vardır.
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Ben sadece, şu tarafına dikkat çekmek is-
tiyorum: Osmanlı Ordusu, Balkan hezime-
tinin ardından, tamamen kendi iradesiyle 
hızla yeniden toparlanıp teşkilatlanması-
nı, teçhizatını tahkim etmiştir. Şayet böy-
le olmasaydı, Birinci Dünya Savaşındaki 
zaferlerimizin hiçbirini kazanamazdık. 
Çanakkale Savaşı da, Kut’ül Amare Kuşat-
ması da, Kanal Seferi ve Gazze Savunması 
da, ardından gelen Kurtuluş Savaşımız da, 
bu silkinişin, bu yeniden dirilişin eseridir. 
Hani bir misal vardır, kurda sormuşlar, 
“Boynun niye kalın?” diye; kurt da, “Kendi 
işimi kendim yaparım da onun için”diye 
cevap vermiş. İşte biz de, kendi işimizi 
kendimiz yaptığımız yerlerde başarılı ol-
duk, meseleyi başkalarına havale ettiğimiz 
konularda da geri kaldık. Müslüman aynı 
delikten iki defa ısırılmaz, buna dikkat 
edeceğiz. Ne diyor Akif: 

“Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar, 

Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?” 

Mesele bu. İbret alırsanız tekerrür etmez, 
ama ibret almazsanız tekerrür eder. Biz, 
tarihimizden ibret alıyor ve eksiklerimizi 
tamamlamaya çalışıyoruz. Bunun için te-
rörle mücadelemizi, teknolojisiyle, istih-
baratıyla, stratejisiyle kendimiz yürütüyo-
ruz. Bölgemizdeki sorunların çözümünde 
kendi inisiyatiflerimizi ortaya koyuyoruz. 
Ekonomide, IMF reçetelerini bir kenara 
bırakıp, kendi kalkınma modelimizi uygu-
lamaya geçirdik. Şu anda bizim, IMF’yle 
sıkıntımız var mı? Şimdi onlar bizden para 
istiyor. 

Elbette lâ –yüs’el olmadığımızın farkında-
yız. Birçok alanda, diğer ülkelerle ortak ha-
reket etmemiz gereken noktalar bulundu-
ğunu da unutmuş değiliz. Bununla birlikte, 
meseleyi toptancı bir anlayışla birilerine 
havale etme kolaycılığına da kaçmıyoruz. 
Özellikle müttefiklerimizle ilişkilerimi-
zi gözetiyoruz. Gerekiyorsa önümüzdeki 
meseleleri müttefiklerimizle tartışıyoruz, 
ama kendi siyasetimize ve projelerimize 
öncelik veriyoruz.

Hiç şüphesiz, Kut’ül Amare Savaşı’nın üze-
rinden geçen 1 asra rağmen, işgal kuvvet-
lerinin İstanbul’daki bürolarına astıkları 
–burası çok önemli- “Kut’u unutma” tabe-
lasını gönüllerinde hala muhafaza edenler 
var. İşte biz, bütün bunları, onlara rağmen 
yapıyoruz. Onlar Kut’u nasıl unutmadılar-
sa, biz de yeni nesillere sadece Kut’u değil, 
tüm tarihimizi unutturmamak için her 
gün daha çok çalışacağız. Elde ettiğimiz 
her başarı, bizi tarihe gömmek isteyenlere 
en büyük cevabımızdır.

Tarih Kitaplarında Maalesef Hep 
Aldatıldık

Değerli kardeşlerim,

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 93 yıllık bir 
geçmişe sahip. Halbuki bizim devlet gele-
neği olarak, Cumhurbaşkanlığı forsumuz-
daki yıldızlarda da görüleceği üzere, 2 
bin 200 yılı aşkın bir geçmişimiz var. Biz, 
göçebe kabilesi değiliz; devletler kurmuş, 
tarihi böyle yazmış bir milletiz. Mensubu 
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olmaktan şeref duyduğumuz inancımızın 
1400 yıllık birikiminin bugünkü varisleri-
yiz. Coğrafyamızdaki devlet ve medeniyet 
varlığımız bin yılı buldu. Bizim en büyük 
meselemiz, işte bu şanlı geçmişi, birikimi 
yeni nesillere en iyi şekilde öğretememek-
tir. Tarih kitaplarında maalesef hep aldatıl-
dık. Bundan dolayı da ne yazık ki, nesiller 
o heyecanı yakalayamadılar, şimdi onlara 
bu heyecanı vermemiz lazım.

Geçmişimizi bilmeyince, bugün önümüze 
çıkan, daha doğrusu çıkartılan birtakım 
meseleler karşısında ne yapacağımızı kes-
tiremiyoruz. Asıl fotoğrafı göremeyince, 
küçük sorunlar gözümüzde büyüyor. Terör 
eylemleri bunlardan biridir, canlı bomba 
saldırıları bunlardan biridir, paralel dev-
let yapılanmasının ihanetleri bunlardan 
biridir. Hâlbuki, sadece geçtiğimiz yüz-
yılda, topraklarının 6’da 5’inden fazlasını 
kaybederek, 780 bin kilometrekareye inen 
Türkiye için, bunlar olağanüstü meseleler 
değildir.

Tabii ki şu gerçeğin farkındayız: Karşımız-
daki terör örgütü, sadece eli silahlı 5-10 
bin militandan oluşmuyor. Bu örgütü asıl 
cesaretlendiren ve yaşatan arkasındaki ka-
ranlık destektir. Yani o üst akıldır. Paralel 
yapı, yıllarca sırtından beslendiği bu mille-
te ihanet ederek, başka mahfillerin operas-
yon aracı haline dönüşmüştür. Türkiye’yi 
ısrarla terör örgütlerini destekleyen bir 
ülke olarak göstermeye çalışanları, kim-
lerin teşvik ettiği gayet açıktır. Dokunul-
mazlık görüşmelerinden terör örgütü-
nün marşını söyleyerek çıkan sözüm ona 

milletvekillerinin de, onları birer kahra-
man edasıyla haberlerine taşıyan medya 
kuruluşlarının da iplerinin nereye uzan-
dığı malumdur.

Kardeşlerim,

Parlamento’da, sözde milletvekillerinin, 
oturumları ne hale getirdiklerini izlediniz, 
komisyonda neler yaptıklarını gördünüz. 
Oraları adeta işgal kuvvetleri gibi, kalkıp 
işgal girişiminde bulundular. Hâlbuki Ko-
misyon Başkanı isteseydi, oraya ne med-
yayı, ne de olay çıkartan danışmanları 
sokardı. Onlara özgürlük adına böyle bir 
alan açtı. Ama onlar, maalesef, kendilerine 
verilen bu fırsatı usulüne uygun şekilde 
kullanmadılar. Bu millet, bu tür görüntü-
lere layık değil. Bunlar da, bu milletin tem-
silcisi olmaya layık değil.

Batı Ülkelerindeki Hak 
İhlallerinden, Demokrasi ve 
Özgürlükler Adına Endişeliyim

Türkiye, demokratik bir hukuk devleti ol-
duğu için, bu meseleleri usulüne göre çöz-
menin gayreti içindedir. Dünyada başka 
hiçbir ülkenin gösteremeyeceği hoşgörü-
yü, esnekliği, sabrı ortaya koyarak, her ba-
kımdan örnek bir mücadele yürütüyoruz. 
Çünkü bizim inancımız da, kültürümüz 
de, tarihimiz de başka bir yönteme izin 
vermez.

Geçmişlerinde ırkçılıktan soykırıma ve 
sömürgeciliğe kadar her türlü ayıbın izle-
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rini taşıyanların, Türkiye’nin yürüttüğü 
bu mücadeleye edecek tek bir sözleri dahi 
olamaz. Türkiye’yi demokrasi, hak, özgür-
lükler gibi konularda sorguya çekenlerin, 
en küçük bir tehdit karşısında nasıl bu 
kavramları askıya aldıklarını gördük, gö-
rüyoruz. Gezi olaylarında bize ‘gösteri ve 
ifade hakkı’ nutukları çekenler, masum te-
şebbüsleri dahi, orantısız bir sertlikle bas-
tırma yoluna gidiyorlar. 

İşte İsveç’te, bakanlık makamına gelmiş 
bir Müslümana yapılanı gördünüz. Sonun-
da bakanlıktan istifa etmek durumunda 
kaldı. Yine aynı ülkede bir bayan milletve-
kiline yapılanı gördünüz. Hani sizde hak 
vardı, hani özgürlükler vardı. Halkın oyla-
rıyla gelmiş olan bu insanlara niçin bu say-
gısızlığı yaptınız?

Açıkçası, ben Batı ülkelerine giderek daha 
sıkça karşılaşmaya başladığımız bu görün-
tülerden, bu hak ihlallerinden demokrasi 
ve özgürlükler adına endişeliyim. İnsan 
hakları örgütlerini, medya kuruluşlarını, 
yazarları, akademisyenleri, parlamentola-
rın duyarlı üyelerini, bu vahim durum kar-
şısında harekete geçmeye davet ediyorum. 
Türkiye olarak, kendilerine her türlü des-
teği vereceğimizden emin olsunlar. Terör 
örgütlerinin giderek küreselleşen bütün 
bu tehditleri karşısında, tüm ülkelerin en 
az Türkiye kadar dayanaklı, dirençli olma-
yı öğrenmeleri gerekiyor. Aksi takdirde 
dünya, herkes için yaşanması zorlaşan bir 
yer haline dönüşecektir.

Biliyorsunuz, son zamanlarda, özellikle 
Kilis ilimize Suriye tarafından sürekli ta-
ciz atışları yapılıyor. Bu saldırılarda çok 
sayıda vatandaşımız ve bunun yanında 
Suriyeli misafirimiz şehit oldular. Bu ve-
sileyle, Kilis’te hayatını kaybetmiş olan 
tüm vatandaşlarımıza ve misafirlerimize 
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
diliyorum.

Tabii Kilis’e yapılan her saldırıya misliyle 
karşılık verilmiştir, verilmeye de devam 
edecektir. Ben, Kilis’teki tüm kardeşleri-
min, vatandaşlarımın bu olaylar karşısın-
daki sabrını da takdirle karşılıyorum. Bir 
mücadelenin içerisinden geçiyoruz, sıkın-
tı şüphesiz ki büyük. Sizler ki, bütün ora-
daki muhacir kardeşlerimize, bir ensar 
olarak başından beri elinizden gelen her 
türlü desteği verdiniz; bunlar karşılıksız 
kalmayacaktır. Türkiye’nin topraklarına 
ve vatandaşlarına yönelik hiçbir saldırıyı, 
şunu iyi biliniz ki, karşılıksız bırakmadık, 
karşılıksız bırakmayacağız.

DAEŞ, en büyük zayiatı Kilis’e yaptığı bu 
tür operasyonlarda vermiştir ve buna de-
vam ederse onlar daha çok zayiat verecek-
tir. Terör örgütlerinin, ülkemize yönelik 
tacizlerinin gerisindeki niyetleri biz çok 
iyi biliyoruz. Şundan emin olunuz: başa-
ramayacaklar. Türkiye, hem tüm terör ör-
gütleriyle mücadele edecek, hem de ken-
di politikalarını hayata geçirecek güce 
ve kararlılığa sahiptir, bundan endişeniz 
olmasın.
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Anadolu Toprakları, Fitneyi, 
Bozgunculuğu ve İhaneti Kabul 
Etmez

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin, bugün ortaya koyduğu bu 
vakur duruşun gerisinde güçlü bir tarihi 
birikim var. Her şeyden önce, şu gerçe-
ğin bilinmesini istiyorum: Asırlardır bu 
topraklarda, milletimizin ve ülkemizin 
omurgasını teşkil eden değerlere ve kesi-
me saldırıp da iflah olan kimse yoktur. Ne 
dışarıdan gelenler, ne içeride rahat dur-
mayanlar, ülkesinin bekası için şehitliği 
nimet, gaziliği şeref kabul eden milleti-
mizin karşısında varlık gösterememiştir. 
Anadolu toprakları, fitneyi, ayrımcılığı, 
bozgunculuğu ve ihaneti kabul etmez. Bu 
topraklarda ancak birliğe, beraberliğe, da-
yanışmaya, uhuvvete dayananlar kök sala-
bilir, boy verebilir.

Yunus’un ilahisini, Hacı Bektaş’ın selamı-
nı, Süleyman Çelebi’nin mevlidini, Itri’nin 
tekbirini, Mehmet Akif ’in özlemini, Necip 
Fazıl’ın o öfkesini kalbiyle hissetmeyen, 
bu toprakları da, onun üzerinde yaşayan 
insanları da anlayamaz. Canlı bomba olup 
masum insanların hayatlarına kastedenler 
de, patlayıcı dolu çukurlarıyla mahallele-
rimizi harap edenler de, Meclis’i terörize 
edenler de, bu kutlu pınardan nasibini ala-
mamış olanlardır.

Esasen, bu hevesler, bu niyetler yeni de-
ğildir. Son 200 yıldır bu topraklar, yerli 
ve milli olanla, buna karşı dayatılan hor-

monlu ideolojilerin çetin mücadelesine 
şahit olmuştur. Türkiye’yi inançlarından 
ve geçmişinden kopartıp kişiliksiz bir ülke 
haline getirmek istediler, başaramadılar. 
Milletimizi, kimi zaman meşrep, kimi za-
man köken farklılığı üzerinden birbiriyle 
çatıştırmaya çalıştılar, istedikleri neticeyi 
elde edemediler. Ülkemizi geri kalmışlık-
la, fakirlikle, bağımlılıkla terbiye etmeye 
kalktılar, yine sonuç alamadılar. Şimdi bu 
yöntemlerin hepsinin karması yeni bir 
oyunu devreye soktular. Nedir o? Terörle 
canımızı yakıyorlar.

Hırvatistan’da da söyledim, İslam İşbir-
liği Teşkilatı Zirvesi’nde de söyledim: 3 
fitne var, bundan kurtulmamız lazım. Bi-
rincisi neydi? Etnik fitne, ırkçılık... Bir 
diğeri, terör fitnesi… Bir diğeri daha var, 
o da mezhepçilik. Üç fitne; mezhepçilik, 
ırkçılık, terör… Bizde mezhepçilik var mı? 
Şia, Sünni; böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. 
Tüm mezheplerin üstünde bizim için tek 
çatı var, İslam. Bizi birbirimize bağlayan 
bağ İslam’dır, elhamdülillah Müslümanız. 
Bizim en büyük gururumuz budur. 

İkincisi, ırkçılık fitnesi… Bu ülkede 30’u 
aşkın etnik unsur var; Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, 
Çerkez’i, Gürcü’sü, Abhaza’sı, Roman’ı, 
Boşnak’ı vesaire. Biz, birbirimizi “Yaratı-
lanı Yaratan’dan ötürü severiz” anlayışıyla 
seviyoruz. Ne Arap’ın Arap olmayana, ne 
Arap olmayanın Arap’a üstünlüğü yoktur, 
üstünlük ancak takva iledir, bunu böyle 
bilmemiz lazım.

İnancımıza, tarihimize saldırarak, hayat 
damarlarımızı kesmeye çalışıyorlar. Eko-
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nomimizi hedef alarak, bizi tedip etmenin 
hesabını yapıyorlar. Bölgemizdeki tüm 
insani sorunları, tek başına ülkemize ciro 
ederek, bizi ağır bir imtihana tabi tutuyor-
lar. Ama emin olun yine başaramayacaklar. 
İşte, güvenlik güçlerimiz silahlarıyla, bom-
balarıyla tüm teröristleri açtıkları çukur-
lara gömerek, birer birer mahallerimizde, 
ilçelerimizde sükunu sağlıyorlar. Şu anda 
1 il ve 11 ilçede bu çalışmalar devam edi-
yor. Evet, zaman zaman canlı bombaların 
patladığı oluyor. Ama aynı dönemde, bu 
teşebbüslerin 50 tanesi, 100 tanesi de en-
gelleniyor. Kendi ülkelerine, kendi millet-
lerine zarar vermek için, iplerini başkaları-
nın ellerine teslim edenlerin foyaları birer 
birer ortaya dökülüyor.

Hamdolsun, bölgemizde, sıkıntıya düştü-
ğü için ülkemize sığınan herkese kucak 
açacak, onları barındıracak imkâna sahi-
biz. Bu bizim zaten geleneğimizde var mı? 
Var. İnancımızda var mı? Var. Bugün, Su-
riyelilerle birlikte onlarca farklı ülkeden 
3 milyonu aşkın mağdurla, ekmeğimizi, 
suyumuzu paylaşıyoruz. Ekonomimizin 
çarkları, “Bir kapıyı kapatan Allah, bir baş-
kasını açar” inancına uygun şekilde, orta-
ya çıkan yeni imkânlar, yeni fırsatlar saye-
sinde, herhangi bir kırılmaya uğramadan 
işlemeye devam ediyor.

Yeni Anayasa ve Başkanlık 
Sistemi Bir An Önce Hayata 
Geçirilmeli

2023 hedeflerimize inşallah ulaşma ko-
nusundaki kararlılığımızda en küçük bir 

eksilme, en küçük bir gerileme söz konusu 
değildir. 2002 yılı Türkiye’sine bakan biri-
nin, bugünkü Türkiye’yi hayal dahi etmesi 
mümkün değildi. Bugün, 2023 hedefleri-
mize ulaşma konusunda çok daha fazla 
ümitvar olmamızı sağlayacak bir yerde 
bulunuyoruz, bunu da özellikle bilmenizi 
istiyorum.

Bunun için Yeni Anayasa ve Başkanlık Sis-
temi başta olmak üzere, milletimizin bek-
lentisi olan çalışmaları bir an önce hayata 
geçirmeliyiz. Büyük altyapı projelerimizi 
kararlılıkla ve takvimine uygun şekilde 
sürdürmeliyiz. İşte Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü, hamdolsun devam ediyor, Allah 
nasip ederse inşallah, bunu 29 Ekim ön-
cesine yetiştirmenin gayret içerisindeyiz. 
Aynı şekilde Körfez Geçişi Osman Gazi 
Köprüsü’nün geçenlerde son vidalarını 
sıktık, kaynağı yaptık. Yine bu yıl içerisin-
de Avrasya Tüneli de açılacak.

Değerli kardeşlerim,

Onun için ne diyoruz? Tek millet, tek bay-
rak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Bunu ba-
şaracağız. Bunların üzerinde yükselen bir 
Türkiye akamete uğramamalı. 

79 milyon vatandaşımızın tamamının re-
fahını yükseltmeye yönelik yatırımlara 
ağırlık vermeliyiz. Üretime, istihdama, 
ihracata yönelik her adımı, her çalışmayı 
desteklemeliyiz. Terör örgütlerine ve dış 
tehditlere rağmen, güvenliğimizi en üst 
düzeyde sağlayacak, caydırıcılık kabiliyeti 
yüksek çalışmaları hızla sonuçlandırmalı-
yız. Yalan ve fitne çarkı durmaksızın dön-



Recep Tayyip ERDOĞAN

514

se de, Türkiye aksakallı dedelerimizin, ak 
saçlı ninelerimizin gözyaşları eşliğindeki 
duaları sayesinde dimdik ayakta durmaya 
devam edecektir, hiç endişeniz olmasın.

Biz, önce Allah’a, sonra milletimize güveni-
yoruz. Sırtını terör örgütüne yaslayanların, 
sırtını şu veya bu devlete dayayanların, asla 
anlamadıkları ve anlayamayacakları bir 
şey varsa, o da milletimizin zorluklar karşı-
sında neler yapabileceğidir. Birinci Dünya 
Savaşı’nda bunu anlayamayanlar, 3-4 mil-
yonluk ordularıyla bizi boğmaya çalıştılar, 
son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşuna vesile oldular. Şimdi de, in-
şallah, hep birlikte Yeni Türkiye’nin inşası 
sürecindeyiz. Önümüzü kesmek için kur-
dukları tuzaklar, inşallah, önümüze yeni 
ve daha büyük yollar çıkartacaktır. Allah 
bes, baki heves.

Bu düşüncelerle, bir kez daha Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’ni, milletin evini teş-
rifiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Mahallelerinizdeki, köyleriniz-
deki her bir kardeşime selamlarımı, say-
gılarımı, muhabbetlerimi iletmenizi rica 
ediyorum.

Sizler muhtarsınız, mahallenizin, köyünü-
zün adeta Cumhurbaşkanısınız. Durmak 
yok, yola devam, çok çalışacağız. Bir olaca-
ğız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte 
Türkiye olacağız, kardeş olacağız; bunu 
böyle bilelim.

Teşekkür ediyorum.
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Sevgili gençler, değerli kardeşlerim, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle selam-
lıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, 
milletin evine hoşgeldiniz. 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramınızı tebrik ediyorum. Ülkemizin 
dört bir yanından ve yurt dışından gelen 

siz genç kardeşlerimle, bu vesileyle bera-
ber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

Bundan tam 97 yıl önce, Gazi Mustafa Ke-
mal ve arkadaşlarının Samsun’a çıkmasıy-
la yakılan istiklal ateşi, 23 Nisan 1920’de 
Büyük Millet Meclisi’nin toplanmasıyla, 
tamamen milli bir dava haline dönüştü. 

Molotofu Olan Değil, 
Elinde Kitabı Olan Gençlik 

Hedefliyoruz

19 Mayıs Resepsiyonu | Ankara | 19 Mayıs 2016 
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Çok zor şartlarda verilen Kurtuluş Savaşı-
mızı başarıya ulaştırdıktan sonra, 29 Ekim 
1923’te, yeni devletimiz olan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilanıyla, bu mücadelenin 
ilk safhasını sonuçlandırdık. 

Kurtuluş Savaşımız, bu coğrafyada 
Malazgirt’ten beri sürdürdüğümüz müca-
delenin en önemli halkalarından biridir. 
Kurtuluş Savaşımızı, Balkan Harbi’nden, 
Birinci Dünya Savaşı’ndaki Çanakkale, 
Kût’ül Amare, Filistin Cephesi, Kafkas Cep-
hesi, Medine Müdafaası’ndan ayrı düşüne-
meyiz. Bunların hepsi de, yenilgisiyle zaferiy-
le, birbirinin devamı olan, birbirini besleyen, 
birbirini tamamlayan mücadelelerdir. 

Esasen Cumhuriyetimiz, Osmanlı’dan, 
Selçuklu’dan, Cumhurbaşkanlığı forsu-
muzda temsil edilen diğer devletlerimiz-
den farklı, nevzuhur bir devlet de değildir. 
Tam tersine, Türkiye Cumhuriyeti, bu ta-
rihi sürekliliğin son temsilcisidir. Bunun 
için Sultan Alparslan’ı Osman Gazi’den, 
Kılıç Arslan’ı Fatih Sultan Mehmet’ten, 
Kanuni’yi Sultan Abdülhamit’ten ayrı gö-
remeyiz. Gazi Mustafa Kemal’i de, devlet 
kuran bir kumandan ve lider olarak, bugün 
bir kez daha saygıyla anıyoruz. Aynı şekil-
de, Cumhuriyet döneminde ülkemize bü-
yük hizmetleri olan rahmetli Menderes’i, 
rahmetli Özal’ı, rahmetli Türkeş’i ve rah-
metli Erbakan hocamızı da tazimle yad 
ediyoruz. Bunların hepsi de milletimizin 
gönlüne adeta nakşedilmiş, milletimizin 
kalbinde abideleşmiş isimlerdir. Asıl olan 
da işte budur; yani milletin gönlünde yer 
etmektir. Şayet yaptığınız hizmetlerle, du-
ruşunuzla, mücadelenizle bunu başarama-

mışsanız, tarihin tozlu sayfaları arasında 
kaybolmaya mahkum olursunuz. 

Cumhuriyetimizi Kurduk; Ama 
İstiklal ve İstikbal Mücadelemiz 
Bitmedi

Siyasi hayatının tamamında millete hizmet 
için, milletin gönlünü kazanmak için çalış-
mış bir kişi olarak, siz gençlere de aynısını 
tavsiye ediyorum. Kendinizi yetiştirin, pro-
je geliştirin, çalışın, üretin, kariyer yapın; 
elbette bunları ihmal etmeyeceksiniz. Ama 
milletle birlikte olmak, milletle beraber yol 
yürümek, onun gönlüne girmek daima ön-
celiğiniz olsun. Bugün burada bulunuyor 
olmanızı dahi, bu yöndeki kararlılığınızın 
bir emaresi, bir işareti olarak görüyorum. 
Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin. 

Değerli kardeşlerim,

19 Mayıs’ta ilk adımı atılan yeni süreç 
sonunda Cumhuriyetimizi kurduk; ama 
istiklal ve istikbal mücadelemiz bitmedi, 
bitmeyecek. Şöyle geriye doğru bir dönüp, 
sadece 93 yıllık Cumhuriyet tarihimize 
baktığımızda dahi, farklı görüntü ve isim-
ler altında bağımsızlık mücadelemizin 
kesintisiz şekilde sürdüğünü görüyoruz. 
Balkanlarda, Kafkaslarda, kuzeyimizde, 
güneyimizde yaşanan hadiselerin hepsi 
de, bizim geçmişimizle ve bugünümüzle 
yakından ilişkilidir. Kim Suriye’de, Irak’ta, 
Ortadoğu’da yaşananların bizimle ilgisi 
olmadığını söyleyebilir? Kim Libya’daki, 
Kuzey Afrika’daki gelişmelerin bizimle 
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hiçbir alakasının bulunmadığını iddia ede-
bilir? Karadeniz, Akdeniz, Ege çevresinde 
meydana gelen her hadisenin bizi ilgilen-
dirmediğini kim düşünebilir? Bu halkayı 
Güney Asya’dan Doğu Avrupa’ya kadar di-
lediğiniz kadar genişletebilirsiniz. 

Bizim ne bölgemize, ne de dünyaya sırtı-
mızı dönme şansımız da, hakkımız da yok. 
Sorumluluğumuz böyle büyük olduğu için, 
görevlerimiz de çok ağır. Gerçek bağımsız-
lığın, ancak her alanda kendi ayaklarınızın 
üzerinde durabilmenizle mümkün oldu-
ğunu biliyoruz. Bu anlayışla, geçmişte te-
melleri atılmaya başlanan demokrasi ve 
kalkınma çabalarını, son 13 yılda çok ileri 
düzeylere ulaştırdığımıza inanıyorum. Bu-
gün Türkiye, küresel ve bölgesel düzeyde 
yaşanan tüm krizlere rağmen hala hedef-
leri doğrultusunda yürümeye devam edi-
yorsa, son 13 yılda elde edilen başarılar 
sayesindedir. 

2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için, 
önümüze çıkan ve çıkartılan tüm engellere 
rağmen, var gücümüzle uğraşıyoruz. Ham-
dolsun bu yolda, her gün mesafe de kat 
ediyoruz. Bunun yanında sizlere 2053 ve 
2071 vizyonlarını geliştirip hayata geçire-
bilmeniz için en uygun, en ideal, en müm-
bit zemini oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün 
burada bulunan sizler başta olmak üzere, 
tüm gençlerimizden, şimdiden 2053 viz-
yonu için hayallerini, ideallerini, hedefle-
rini ortaya koymalarını bekliyorum. 

Biz, sizlere, teslim aldığımızdan daha iyi 
bir Türkiye bırakmak için çalıştık, çalışıyo-

ruz. Sizlerin de, daha sonraki nesillere, çok 
daha büyük, çok daha güçlü bir Türkiye 
devredeceğinize inanıyorum. 

Sevgili gençler,

Sizlerle her biraya gelişimde ülkemin ge-
leceğine dair ümitlerim daha da artıyor. 
Heyecanınızla, dinamizminizle, gayre-
tinizle, ufkunuzla bize de güç veriyor-
sunuz. Tarihe de, tarife de sığmayan bir 
milletin evlatları olarak, gözlerinizdeki 
ışık, yüreğinizdeki sevgi, inşallah hiç ek-
silmesin diyorum.

Yıkıcı Değil, Yapıcı Düşünen 
Gençlerle Yol Yürümek 
Zorundayız

Ecdadımızın mirasını yükseltecek, yü-
celtecek bir gençlik yetiştirmek için, her 
alanda çok önemli çalışmalar gerçekleştir-
dik. Burada uzun uzun rakamlarla anlat-
mayacağım. Çünkü sizler, hayatınızın her 
alanında bunları zaten yaşıyorsunuz. Üni-
versite öğrencisiyseniz, sayılarını 76’dan 
193’e çıkardığımız üniversiteleri biliyor-
sunuz. Yurtta kalıyorsanız, yaptığımız 294 
bin yatak kapasiteli 425 yeni yurdu bili-
yorsunuz. Yüksek öğrenim kredi ve burs-
larının 45 liradan 400 liraya yükseldiğini, 
bu rakamın lisansüstü eğitim için 800 lira, 
doktora eğitimi için 1.200 lira olduğunu 
biliyorsunuz. 

Cebinizdeki telefonların, kullandığınız in-
ternetin, çantanızdaki bilgisayarın; yani 
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hayatımızın her alanda vazgeçilmez öne-
me sahip teknoloji konusunda nereden 
nereye geldiğimizi biliyorsunuz. Geçtiği-
miz 13 yılda 5 milyon 645 bin yeni istih-
dam oluştuğunu, yani 5 milyon 645 bin 
kişiye iş sağlandığını biliyorsunuz. Aynı 
dönemde spor tesisi sayısının 1.575 den 
3 bin 377’ye, lisanslı sporcu sayısının 278 
binden 6 milyon 232 bine çıktığını biliyor-
sunuz. Velhasıl, hangi alana bakarsak ba-
kalım, gençlerimiz için yapılanları bizzat 
yaşayarak görüyorsunuz. 

Tabii, bunun yanında, terör örgütlerinin 
maşası haline gelen, kendini yetiştirmek 
yerine zamanını kötü alışkanlıklarla öl-
dürmeyi tercih eden gençlerimiz de yok 
değil. Eskiler, “Su-i misal, emsal olmaz”, 
yani “Kötü örnek, örnek gösterilmez” der-
ler. Elbette kötü örnekleri ortadan kaldır-
mak için çalışıyoruz, çalışmayı sürdüre-
ceğiz. Ama asıl önemli olan idealimizdeki 
gençlerimiz için neler yaptığımızdır, neler 
yapabileceğimizdir. 

Sadece iyi mühendis, iyi doktor, iyi avu-
kat, iyi öğretmen, iyi iktisatçı, iyi işletme-
ci olmak yetmez; aynı zamanda inancı, 
kültürü, irfanı, idrakiyle iyi birer insan 
da olmanız gerekiyor.  Bunun için elinde 
silahı, sopası, molotofu olan değil, elinde 
kitabı, bilgisayarı olan bir gençlik hedef-
liyoruz. Kolu eylem, yumruğunu vurmak 
için kalkan değil; selam vermek, dua et-
mek, iş yapmak için kalkan gençlere ihti-
yacımız var. Yüreği kendi devletine, kendi 
halkına kinle, nefretle, öfkeyle dolu değil; 
kalbi ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla, 

sevgisiyle kıpır kıpır olan gençlere gele-
ceğimizi emanet etmek istiyoruz. Vaktini 
heba eden değil vaktini en iyi şekilde de-
ğerlendiren, yıkıcı değil yapıcı düşünen, 
konuşan, hareket eden gençlerle yol yü-
rümek arzusundayız. 

Bugün her biri taze fidan olan gençlerimi-
zin, yarın ülkelerini ve milletlerini kucak-
layacak ulu çınarlara dönüşmesini sağla-
yacak şartları oluşturmak için, inşallah 
hep birlikte çok fazla gayret göstereceğiz. 

Bu düşüncelerle, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesini, milletin evinizi teşrif-
leriniz için sizlere teşekkür ediyorum. 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramınızı bir kez daha kutluyor, hepini-
zi sevgilerimle selamlıyorum. 

Sağlıcakla kalın. 
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Çok değerli muhtarlarımız, değerli kardeş-
lerim, sizleri en kalbi muhabbetlerimle se-
lamlıyorum.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin 
evine hoşgeldiniz. Muhtarlar Toplantımı-
zın 26’ncısında sizlerle bir aradayız. Bugün 
de Ağrı, Afyonkarahisar, Ardahan, Aydın, 
Bayburt, Çankırı, Düzce, Iğdır, İstanbul, 

Kahramanmaraş, Karaman, Kilis, Manisa, 
Muğla, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yalova 
illerimizden gelen siz kıymetli muhtarları-
mızı misafir ediyoruz.

Mübarek Ramazan ayının ilk iftarlarından 
birinde,  sizlerle bir arada olmanın mutlu-
luğu ve memnuniyeti içerisindeyiz. Bizi, 
paylaşmanın, kaynaşmanın, kardeşliğin 

Kanı Bozuklara Milletimiz Hak 
Ettiği Dersi Veriyor

26. Muhtarlar Toplantısı ve İftar Programı | Ankara | 8 Haziran 2016 
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ayı Ramazan’a ulaştırdığı için Rabbime 
hamd ediyorum. Ramazan-ı Şerifin, mille-
timiz, ülkemiz, dost ve kardeşlerimiz başta 
olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara 
vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

Dün, İstanbul Vezneciler’de, bugün Mar-
din Midyat’ta patlayan bombalar yine 
yüreğimizi yaktı, ciğerlerimizi dağladı. 
Her iki saldırıda da şehitlerimiz ve ya-
ralılarımız var. Bir kez daha bu menfur 
saldırılarda şehit düşen polislerimize ve 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ya-
kınlarına ve milletimize başsağlığı dili-
yorum. Yaralılarımıza Rabbimden şifalar 
temenni ediyorum.

Merhum Arif Nihat Asya’nın şu şiirini hep 
okurum. Diyor ya, 

“Şehitler Tepesi boş değil, 

Biri var bekliyor. 

Ve bir göğüs, nefes almak için; 

Rüzgâr bekliyor.” 

Evet, ülkemizde de Şehitler Tepesi hiç boş 
kalmıyor. Hamdolsun biz, 7’den 70’e tüm 
fertleriyle bu tepeyi beklemeye talip bir 
milletiz. Çünkü şehitlik bizim inancımız-
da, şereflerin en büyüğü, mertebelerin 
en yücesidir. Bu milletin ekmeğini yiyen, 
suyunu içen, bu ülkenin havasını soluyan 
her vatan evladı, gerektiğinde hiç gözünü 
kırpmadan ölümün üzerine gidebilecek 
cesarete sahiptir.

Kanı Bozukların Hiçbiri, 
Milletimizin Asaletini 
Lekeleyemez

Arada bazı kanı bozuklar çıkmıyor mu? 
Çıkıyor elbette. Milletimiz onlara da hak 
ettiği dersi veriyor. Bunun adı, kimi za-
man, devletine ve milletine kurşun sıkan 
terörist oluyor. Bunun adı, kimi zaman, 
onlara destek bildirisi yayınlayan sözde ay-
dın, akademisyen oluyor. Bunun adı, kimi 
zaman, arabasında teröriste silah taşıyan, 
evini teröriste tahsis eden milletvekili olu-
yor. Bunun adı, kimi zaman da, kendi ül-
kesini soykırımla itham eden Almanya’da 
milletvekili oluyor.

Tabii ben, ‘kanı bozuk’ derken, biyolojik 
bir kanı bozukluktan, hele ırkçılıktan asla 
söz etmiyorum. Bizim kültürümüzde kanı 
bozuk ifadesi, karakterle ilgili bir gönder-
medir. Anlamı da, kendi milletine, kendi 
toplumuna karşı kötülük yapan, yanlış 
işlerle uğraşmakta ısrar edendir. Bu ülke-
ye silah çeken teröristin, biyolojik olarak 
hangi milletten olduğunun ne önemi var? 
Bizim gözümüzde o, kanı bozuktur.

Ama bakıyorsunuz, geçen akşam bir te-
levizyon kanalında, ana muhalefet parti-
sinin başındaki şahıs, “Biz yeri geldi has-
tanelerdeki PKK’lıları ziyaret ettik, yeri 
geldi DHKP-C’lileri ziyaret ettik” diyor. Şu 
ifadeye bak, ne kadar da rahatlıkla bunu 
söylüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ülke-
de ana muhalefetin başı olacaksın, bölücü 
terör örgütünün mensuplarını hastanede 
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ziyaret edeceksin! Neymiş? Hastaymış, ya-
ralıymış. Ben, bunları milletimin iradesi-
ne havale ediyorum. Artık inanıyorum ki,  
bunlara gereken dersi milletim en ideal şe-
kilde verecektir. Benim Mehmet’imi ve po-
lisimi şehit edenleri, kalkıp da hastanede 
ziyaret ederek hasbihal etmek bu milletin 
değerleriyle uyuşmaz. 

Almanya’da kendi ülkesini soykırımla it-
ham eden, böyle bir karara öncülük eden 
adam, kanı bozuk değil de nedir?

Toplumumuz içinden çıkan veya çıkacak 
olan kanı bozukların hiçbiri, bu milletin 
asaletini, azizliğini, şanlı tarihini, İslam’a 
yaptığı hizmetleri asla gölgeleyemez, leke-
leyemez. Bir yerde 3-5 terörist çıkıp mille-
tin huzurunu kaçırabilir, malına, canına, 
namusuna tasallut edebilir. Buna karşılık 
binlerce, on binlerce, yüz binlerce kahra-
man oraya gelir, hayatı pahasına milletini 
ve vatanını korur.

Bugün, Genelkurmay Başkanımla beraber 
GATA’daki yaralıları ziyaret ettim. Onca 
yaralarına ve acılarına rağmen; Genelkur-
may Başkanımız, kendilerine ‘Hazır mısı-
nız?’ dediğinde, “Hazırım komutanım” di-
yorlar. O halde bile tablo bu, durum bu. Bu 
iman meselesidir. 

“İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür 

İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.” 

Mesele bu. 

Muhammet Ali, Dünyada Mazlum 
ve Mağdurlar İçin Dövüşüyordu

Bu işe farklı bakanlar istedikleri kadar al-
çalsınlar. Biz, vakarımızı, dirayetimizi, ka-
rarlılığımızı kaybetmeden mücadelemize 
evvelallah devam edeceğiz. Çünkü bizim 
başka vatanımız yok, başka ülkemiz yok, 
başka devletimiz yok. Tüten son ocağa, çar-
pan son kalbe, savrulan son yumruğa ka-
dar bu topraklar vatanımız olarak kalmaya 
devam edecek.

Türkiye’yi, üzerinde diledikleri gibi ope-
rasyon yapabilecekleri, ameliyat yapabile-
cekleri bir ülke sananlar, bir asırdır defa-
larca yanıldıklarını gördüler. Çanakkale’de 
gördüler, Kut’ül Amare’de gördüler, 
Dumlupınar’da gördüler, şimdi Güneydo-
ğu’daki ilçelerde, mahallelerde görüyorlar. 
Onlar vazgeçmediler, vazgeçmeyecekler. 
Biz de vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.

Yeni Türkiye’nin inşası yolunda adım 
adım ilerliyoruz. 2023 hedeflerimizi birer 
birer hayata geçiriyoruz. Dünyadaki tüm 
mağdurların, mazlumların her geçen gün 
daha güçlü sesi haline geliyoruz. Şunu 
bilin: Dünyada mazlumlar ve mağdurlar 
Türkiye’nin sesini bekliyor.

Değerli kardeşlerim,

Tabii “Dünyadaki mağdurların, mazlumla-
rın sesi” deyince, Muhammed Ali’yi anma-
dan geçmek olmaz. Allah rahmet etsin. Bu 
gece, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz 
Muhammet Ali’nin cenazesine katılmak, 
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kendisini ebediyete uğurlayanlar arasın-
da olmak üzere bir heyetle Amerika’ya 
gidiyoruz. Muhammet Ali, bizim çocuk-
luğumuzun ve gençliğimizin gerçekten 
efsane ismiydi. O zamanlar böyle renkli te-
levizyonlar ülkemizde yoktu, siyah-beyaz 
televizyonlar vardı. Ben de sabah 4’lerde 
Muhammet Ali’nin boks maçını izlerdim. 
Onun maçlarının olduğu günler, bizim 
ülkemizde sabaha karşı bir saate de denk 
gelse, insanlar evlerde, kahvehanelerde, o 
günün şartlarında televizyon bulabildikle-
ri her yerde toplanırdı.

İşin ilginç yanı, bu insanların çok büyük 
bölümünün, aslında bir spor dalı olarak 
boksla herhangi bir ilgilerinin olmayı-
şıydı. Peki, buna rağmen o insanlar niçin 
gecenin bir vakti televizyonların önünde 
toplanıyordu biliyor musunuz? Çünkü 
Muhammet Ali, onlar için dövüşüyordu. 
Çünkü Muhammet Ali, Amerika gibi zor 
bir ülkede Müslümanlığını açıkça ifade 
eden ve bunun mücadelesini veren kor-
kusuz bir yürekti. Çünkü Muhammet Ali, 
Müslümanlığının da ötesinde, dünyada 
mazlum ve mağdur kim varsa, onun için 
dövüşüyordu. Onun vurduğu her yumruk, 
rakibine değil, dünyadaki tüm zalimlere, 
tüm katillere gidiyordu. Antrenörünün 
ifadesiyle Muhammet Ali; kimsesizler için, 
çocuklar için, işsizler için, yoksullar için, 
hastalar için, mahkûmlar için, bağımlı-
lar için, mağdur edilmiş genç kızlar için, 
temizlik işçileri için, yalnızlar için, hat-
ta meyhanelerdeki zavallı ayyaşlar için 
vuruyordu. Velhasıl dünyada ne kadar 
güçsüz, muhtaç, ezilmiş varsa, onlar için 

dövüşüyor, ringde onlar için dans ediyor, 
yumruğunu onlar için sallıyor, zaferleri-
ni onlar için kazanıyordu.

“Vietnam’a gideceksin” dedikleri zaman, 
o, Vietnam’da savaşmayı kabul etmemiş-
ti. O, 5 yıl mahkûmiyete, para cezasına 
rağmen Vietnam’da savaşmaya gitme-
yi kabul etmedi. İşte yürek buna denir, 
dik durmak buna denir, omurgalı olmak 
buna denir. İşte ben, karşımdaki bu kitle-
yi de böyle görüyorum.

Evet, Muhammet Ali, mazlumların yumru-
ğuydu. Biz, kendisini bunun için çok sev-
dik. O, siyasette gençlik teşkilatında görev 
yaptığım dönem Türkiye’ye gelmişti. Bir-
likte İstanbul’umuzda Cuma namazı kılma 
imkânımız da olmuştu. Mekânı Cennet 
olur inşallah.

Mahallenizde ve Köyünüzde 
Kapısını Çalmadığınız Ev 
Kalmamalıdır

Değerli kardeşlerim,

Muhtarlarımıza her zaman ve her konuda 
olduğu gibi, Ramazan’da da çok önemli gö-
revler düşüyor. Şu mübarek günlerde ma-
hallenizde, köyünüzde kapısını çalmadığı-
nız, derdini, ihtiyacını tespit etmediğiniz 
tek bir ev kalmamalıdır; bunda mutabık 
mıyız? Çünkü bir Cumhurbaşkanı olarak 
tabii ben, ülkemin her yerine ulaşamam. 
Ama sizler, bir köyde, bir mahallede Cum-
hurbaşkanınızın nesisiniz? Temsilcisi, 
böyle bir göreviniz var. Yani bir yerde, bu 
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fakirin siz gözüsünüz, gören gözü. Elisiniz, 
veren eli, duyan kulağısınız.

Ben, sizleri tıpkı Hz. Ömer gibi değerlen-
dirmek istiyorum. Hazreti Ömer, “İçeriden 
ses geliyor mu, ağlayanlar var mı?” diye ka-
pıları dinlermiş. Hatta Akif ’in Safahat’ında 
“Kocakarı ile Ömer” hikâyesi vardır. Ömer 
bakıyor ki bir çadır, inleyenler var. Oraya 
geliyor, orada da bir yaşlı nine. Çocuklar 
ağlaşıyor, ortada bir çömlek. Nine, o çöm-
leğin içindeki bir şeyleri karıştırıp duru-
yor. Eğiliyor bakıyor Ömer, çömleğin içe-
risinde yemek yok, suyla çakıl taşları var. 
Oradan çıkan sesle çocuklar avutuluyor. 
Hz. Ömer soruyor, “Ne yapıyorsun nine?” 
diyor. Nine, “Ne yapacağım, çocukları avu-
tuyorum” diyor. “Ama burada yemek yok” 
diyor Hz. Ömer. Nine, “Yemek yapacak 
imkânım yok ki, ancak işte su ve çakıl taşı 
ile çocukları avutuyorum” diyor. Ömer, 
“Halifeye niye haber vermedin?” diyor. 
Oradaki ifadeyle kullanıyorum, “kocakarı” 
patlıyor, bir bela okuyor. Ömer, “Ama haber 
vermediysen nereden bilsin?” diyor. Nine, 
“Madem haberi olmayacaktı niye aldı bu 
görevi?” diyor. Ömer’in yanında Abbas 
Radıyallahu Anh var. Hz. Ömer, “Ya Abbas 
yürü” diyor, hemen hazineye geliyorlar ve 
hazineden yağ alıyorlar, un alıyorlar. Un 
torbasını Ömer sırtına alıyor. Abbas da, 
yağı vesaire şekerini alıyor. Abbas diyor 
ki, “Ya Ömer, onu bana ver.” “Olmaz” diyor 
Ömer. Halife, “Duymadın mı az önce ko-
cakarı ne diyordu, bana bu yakışır, un tor-
basını ben götüreceğim, diğerlerini de sen 
götür” diyor. Beraberce dönüyorlar, ondan 
sonra Ömer ateşi yeniden alevlendiriyor ve 
kendisi bu defa yemeği yapıyor. Ama hala 

“kocakarı”, karşısındakinin Halife Ömer 
olduğunu bilmiyor. İşi bitiriyorlar, ondan 
sonra da Ömer diyor ki; “Her ay beytülma-
le gel, oradan da maaşını al.” O zaman Hz. 
Ömer kendisini açıklıyor. Nine, “Hah böyle 
göster adaletini” diyor.

Mahallenizde Fakir-Fukara 
Bırakmayın

Muhtar kardeşlerim, 

Mahallenizde fakir-fukara bırakmayın. 
Bütün kaymakamlıklarımızın, Fakir Fu-
kara Fonu’ndan onlara destek verme mec-
buriyeti vardır. Devletimiz, bu noktada, 
kaymakamlıklara belli bir miktar parayı 
sürekli aktarmaktadır. Aynı şekilde bizim 
AFAD’ımız, Kızılay’ımız ve birçok sivil top-
lum kuruluşlarımız bulunuyor.

Onun için biz mademki muhtarız, ka-
pı-kapı dolaşacağız. Sıkıntıları kayma-
kamımızla paylaşacağız. Kaymakam 
gerekeni yapmadı mı, size verilen numara-
lara bunları bildireceksiniz. Hiçbiri olma-
dı, Cumhurbaşkanlığı’nı arayacaksınız.  

Fazla ile eksiği, çok ile azı, olanla olmaya-
nı eşleştirmek suretiyle, mahalle veya köy 
ahalisinin tamamının da şu mübarek gün-
leri maddi ve manevi gönül hoşluğu içinde 
geçirmesini sizler temin etmelisiniz.

Ramazan, işte bu ahengi, işte bu kaynaş-
mayı sağlamanın adıdır. Zaten bu milletin 
de güzelliği burada değil mi? Bu milletin 
güzelliği burada. Yoksa, bugün sen beni 
sofranda ağırla, yarın da ben seni; böy-



Recep Tayyip ERDOĞAN

524

le olmaz. Eğer her gün sofranızı, eşinizle, 
dostunuzla birlikte, imkânınız ve gücünüz 
yettiği sayıda ihtiyaç sahibiyle de paylaşa-
mıyorsanız, Ramazan’ı boş geçiriyorsunuz 
demektir. En büyük bereket işte budur.

Ramazan ayının milletimiz ve tüm insan-
lık için daha hayırlı bir geleceğin müjdeci-
si olmasını Rabbimden diliyorum.

Bu düşüncelerle, bir kez daha Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ni, milletin evini teşrifi-
niz için her birinize ayrı ayrı teşekkür edi-
yorum. Mahallelerinizdeki, köylerinizdeki 
her bir kardeşime selamlarımı, saygıları-
mı, muhabbetlerimi iletmenizi rica ediyo-
rum. Rabbim, bizleri Ramazan’a kavuştur-
duğu gibi, inşallah Ramazan Bayramı’na 
da kavuştursun. Allah yar ve yardımcımız 
olsun.
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Sayın büyükelçiler, Dış Ekonomik İlişki-
ler Kurulu’nun değerli mensupları ve baş-
kanları, değerli misafirler, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne, milletin evine hoşgeldiniz. 
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi 
azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan 
ayında, siz büyükelçilerimiz ve iş dünya-
mızın temsilcileriyle birlikte olmaktan 

duyduğum memnuniyeti özellikle ifade 
etmek istiyorum. 

Ramazanın, Müslümanlar ve tüm insanlık 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Bu mübarek ayı, bölgemizde ve dünyada 
her gün yeni acıların yaşandığı günlerde 
idrak ediyoruz. Halbuki Ramazan, barış 
ayıdır, huzur ayıdır, paylaşma, dayanışma, 

Uluslararası Kuruluşlar 
Topyekün Yeniden Yapılanmalıdır

Büyükelçiler ve DEİK İş Konseyi Başkanları ile İftar Programı
Ankara | 15 Haziran 2016 
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yardımlaşma ayıdır. Peygamber Efendimiz 
(A.S), “Komşusu açken, tok yatan bizden 
değildir” buyuruyor. Halbuki bugün insan-
lar, bırakınız aç yatmayı, ertesi güne sağ 
çıkıp-çıkamayacaklarını bilememenin en-
dişesi içinde yaşıyorlar. 

Suriye’de, son 6 yılda hayatını kaybeden 
insanların sayısı yarım milyonu aştı. Ev-
lerinden, yurtlarından olanların sayısı 12 
milyonu, başka ülkelere sığınmak zorunda 
kalanların sayısı da 3 milyonu Türkiye’de 
olmak üzere 5 milyonu geçti. Aynı şeklide 
Irak’ta gerilim ve çatışmalar sürüyor. Libya 
sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Yemen’de 
henüz arzu edilen barış ve huzur ortamına 
kavuşmak mümkün olmadı. İşgal altında-
ki Filistin halkı büyük zorluklarla yaşama-
ya devam ediyor. Kısacası bütün Ortado-
ğu ve İslam dünyası çok kritik ve zor bir 
dönemden geçiyor. Türkiye’de, Fransa’da, 
Belçika’da, Pakistan’da, Amerika’da yaşa-
nan terör olayları yüzünden yüzlerce ma-
sum insan hayatını kaybetti. Dünyanın pek 
çok yerinde inançlarından, kökenlerin-
den, kültürlerinden dolayı insanlar sonu 
ölümle biten baskılara, eziyetlere maruz 
kalıyorlar. 

Bizim burada, siz değerli büyükelçileri-
mizle, siz değerli iş adalarımızla biraraya 
gelmemizde, şu güzel Ramazan iftarın-
da gündemimizde aslında bunlar olma-
malıydı. Burada, ülkemizi, bölgemizi ve 
tüm dünyayı daha mutlu, daha müreffeh, 
daha huzurlu hale getirmenin yollarını, 
yöntemlerini konuşuyor olmalıydık. Ma-
alesef, karşımızdaki manzara, bizi bu 

hususları öncelikle ifade etmeye mecbur 
bırakıyor. 

İnsanlığımıza Hep Birlikte Sahip 
Çıkalım

Açlıktan bitap bir şekilde, önündeki defter 
yaprağına, “Bir an önce ölmeyi ve cennete 
gidip yemek yemeyi” dileyen yazılar yazıp, 
tabut resmi yapan Suriyeli kız çocuğunun 
acısını yüreklerimizde hissetmek zorun-
dayız. Cansız bedeni sahillerimize vuran 
Aylan bebeğin görüntüsünü insanlık çok 
çabuk unuttu. Enkaz altından çıkartılan 
çocuk cesetleri artık haber bile olmuyor. 
Mardin’de teröristlerin, daha doğmadan, 
annesinin karnında katlettiği bebek, maa-
lesef dünyanın gündemine giremiyor. İn-
sanı insan yapan değerleri; yani vicdanı, 
ahlakı, sevgiyi bir kenara bıraktığımızda, 
dünyada geriye sadece taş ve demir yığın-
larından ibaret yapılar, araçlar kalıyor. 

Ben buradan, siz büyükelçilerin huzurun-
da tüm dünyaya seslenerek diyorum ki; 
gelin insanlığımıza hep birlikte sahip çı-
kalım. Zulme; kimden gelirse gelsin, kime 
yönelik olursa olsun, asla rıza göstermeye-
lim. Teröriste; kimliğine, söylemine, köke-
nine, inancına bakmaksızın tavır koyalım. 
Mağdurlara, mazlumlara, gariplere hep 
birlikte kol, kanat gerelim. İşte o zaman 
dünyanın hepimiz için çok daha güzel, çok 
daha yaşanabilir bir yer haline geldiğini 
göreceğimizden şüphe duymuyorum. 

Geldiğimiz nokta itibarıyla artık dünyanın 
güç oyunlarına değil, insanlığın sorunla-
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rına çözüm bulunmasına ihtiyacı vardır. 
Sizlerin de aynı duygular, düşünceler içe-
risinde olduğunuza inanıyorum. 

Sayın büyükelçiler, 

değerli iş adamları,

Türkiye olarak, işte bu anlayışla insanı yar-
dımlar konusuna özel önem veriyoruz. Sa-
dece yakın çevremizle değil, dünyanın her 
kıtasında yardım faaliyetlerini sürdürüyo-
ruz. Bugün Türkiye, verdiği kalkınma yar-
dımları ve insani yardımlarla, dünyanın 
önde gelen donör ülkelerinden biri oldu. 
Geçtiğimiz ay, ilk defa düzenlenen Dünya 
İnsani Zirvesi’ne ev sahipliği yaparak, bu 
konudaki öncülüğümüzü bir kez daha tes-
cil ettik. Zirvenin, dünyada yaşanan eşit-
sizliklere yaklaşım bakımından bir zihni-
yet değişiminin miladı olmasını temenni 
ediyorum. 

Bildiğiniz gibi, normalde dünyada donör 
ülkeler arasında Amerika bir numara, ikin-
ci sırada Türkiye, üçüncü sırada İngiltere 
var. Fakat milli gelire oranla baktığımızda, 
Türkiye birinci sırada, ikinci sırada Ameri-
ka bulunuyor. Çünkü biz şuna inanıyoruz: 
“Veren el alan elden hayırlıdır.” Öyleyse 
vermemiz lazım. 

Verdikçe kaybetmedik, tam aksine daha 
fazla kazandık. İşte buyurun, şu anda 
Türkiye’nin 2016 ilk çeyrek büyüme ora-
nı 4,8. Böyle bir konumdayız ve Avrupa’da 
şu anda bir numarayız. Daha iyi olacağız, 
buna inanıyorum. 

Çözüm Bulamadığımız Her İnsani 
Kriz Yeni Sorunların Tetikleyicisi 
Olacaktır

Türkiye bir sıçrama içerisinde. Ay sonu 
itibarıyla Osmangazi Köprüsü’nün açılışı-
nı yapıyoruz. Asya’yı Avrupa’ya bir başka 
yerden yine bağlıyoruz. 26 Ağustos’ta, Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılışını ya-
pacağız. Bu da Boğaz’a üçüncü gerdanlığı 
asmak olacak. Ve yine bu yılsonu itibarıyla 
da, Boğaz’ın altından Avrasya Tüneli’nin 
açılışını yapacağız. Raylı sistem Marmaray 
çalışıyor. Ama şimdi de otomobiller inşal-
lah, Avrasya tünelinden, Boğaz’ın altından 
geçecekler. Türkiye, böyle bir sıçramanın 
içerisindedir. Tüm bunları, azimle, kararlı-
lıkla çok daha ilerlere taşıyacağız. 

Bütün bu konularda öncü bir ülke olarak, 
zirvede ortaya konan iradenin fiiliyata ge-
çirilmesinin takipçisi olacağız. Uluslarara-
sı toplumdan beklentimiz de budur. Aksi 
takdirde, bugün çözüm bulamadığımız 
her insani kriz, yarın yeni krizlerin, yeni 
sorunların tetikleyicisi olacaktır. Dün ön-
celikli mesele açlıktı, bugün terörizmdir, 
yarın belki sağlık olacaktır, daha başka te-
mel ihtiyaçlar olacaktır. 

Az önce, Sayın Obama’yla, Orlando’daki 
olay sebebiyle bir telefon görüşmesi yap-
tık. Tabii yaşananlar bir adi suçlu mudur, 
bir terör olayı mıdır ayrı bir konu. Ama 
aslolan, 50’ye aşkın insanın orada öldü-
rülmüş olmasıdır. Tabii bütün bu olaylara 
karşı ortak bir tavır içerisinde olmamız ge-
rekir. Çünkü terörizm, insanlığın ortak so-



Recep Tayyip ERDOĞAN

528

runudur. Bunu bir uluslararası mutabakat 
içerisinde başarmaya mecburuz. Başara-
madığımız takdirde, terör her gün birimi-
zin kapısını çalacaktır. 

Terörizm sorunu karşısında sergilenen 
ikircikli tutum, diğer konuların çözümü 
hususunda bize ümit vermiyor. Çünkü bu-
nun dünyada şu anda en ağır bedelini öde-
yen ülkelerin başında geliyoruz. Biz, her 
zaman teröre karşı işbirliğine hazır olduk. 
Tüm terör örgütlerine karşı aynı şekilde 
muamele edilmedikçe, bu belaya karşı mu-
vaffak olmamız mümkün olmayacaktır. 

Toplumların Sorunlarına 
Çözüm Üretemeyen Uluslararası 
Kuruluşlar Etkisini Yitirmeye 
Mahkumdur

Aynı şekilde, uluslararası güvenlik siste-
minin de yeniden inşası şarttır. Genel ola-
rak Birleşmiş Milletler, özellikle de Güven-
lik Konseyi sağlıklı çalışmıyor. İnsanların, 
toplumların, ülkelerin sorunlarına çözüm 
üretemeyen bir uluslararası kuruluş, bir 
süre sonra etkisini yitirmeye mahkumdur. 
Burada bir sorun var. Bu sorunu süratle 
çözmemiz gerekiyor. Aksi takdirde herkes 
kendi başının çaresine bakmaya mecbur 
kalacaktır. Dünya için asıl büyük kriz de, o 
zaman başlayacaktır. 

Tüm bunlardan dolayı “‘Dünya 5’ten bü-
yüktür” diyorum. Zira 196 ülkeyi, 5 ülke-
nin dudakları arasına mahkûm edemeyiz, 
hatta hatta bir ülkenin dudakları arasına 
mahkum edemeyiz. Olması gereken nedir? 

Şu anda Asya, Avrupa kıtalarının temsil-
cilerinin olduğu, bir de Amerika kıtası-
nın temsilcilerinin olduğu bir Güvenlik 
Konseyi var. Peki, diğer kıtalar niye bura-
da temsil edilmiyor, diğer inanç grupları 
niye burada temsil edilmiyor? 1 milyar 
700 milyon Müslüman’ın olduğu dünya-
da, halkı Müslüman olan bir ülke Güven-
lik Konseyi’nde yok. Böyle adalet olur mu? 
Böyle bir Güvenlik Konseyi’nden adalet 
çıkar mı? 

Diyorum ki, tüm inanç gruplarının, tüm 
kıtaların ve tüm dünyanın temsil edildiği 
bir Güvenlik Konseyi’nin olması lazım. Bu-
rada geçici üyeler olmamalı, üyelerin hep-
si daimi olmalı. 20 tane daimi üye, dönerli 
sistemle değişmeli. Artık dünya, Birinci 
Dünya Savaşı’nın şartları altında yaşamı-
yor. Dünya çok değişti, şartların güncellen-
mesi lazım. Bu güncellenmeyi yapmadığı-
mız takdirde, dünya şu anda yaşadığı zulme 
aynen mahkûm olmaya devam edecektir. 

Çok açık, net söylüyorum; güçlü olanın 
değil haklı olanın, zalimin değil mazlu-
mun hukukunu koruyacak bir uluslararası 
güvenlik sistemini derhal oluşturup, işler 
hale getirmeliyiz. Esasen, benzer sıkıntılar 
ekonomiden sağlığa, eğitimden çalışma 
hayatına kadar hemen tüm uluslarara-
sı kuruluşların işleyişlerinde mevcuttur. 
Dünyadaki uluslararası kuruluşların, top-
yekun bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı 
olduğunu düşünüyorum. Bugün yaşadığı-
mız sorunların, bu kaçınılmaz sürecin baş-
langıcı, hızlandırıcısı olmasını diliyorum. 
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Ekonomik Uçurumları 
Kapatmadan Beşeri 
Dalgalanmaların Önüne 
Geçemeyiz

Sayın büyükelçiler,

değerli işadamları,

Ekonomik dengesizlik, doğuyla batı, ku-
zeyle güney arasındaki ilişkilerin temel fay 
hatların oluşturmayı sürdürüyor. Bugün 
burada, bu dengesizliklerin sebepleri ve 
tarihçesi üzerinde duracak değilim. Ama 
şu gerçeği hep birlikte görmemiz gereki-
yor: Ekonomik uçurumları kapatmadan, 
beşeri dalgalanmaların önüne geçemeyiz. 
İnsani yardımlar, sadece faciaları, felaket-
leri önlemeye yeter. O da bir süre… Asıl 
olan, üretimi ve ticareti daha dengeli hale 
getirmektir. 

Örneğin faizin zulmü altında inim inim 
inleyen ülkeler biliyorum. Başta kendi ül-
kem olmak üzere, bundan da kurtulmamız 
lazım. Çünkü faiz, yatırımcı için eğer bir 
teşvik aracı olacaksa anlamlıdır. Ama faiz, 
yatırımcı için bir teşvik aracı olmayacaksa 
bir zulüm aracı olmaya dönüşür. Şu anda 
gelişmiş ülkelere bakıyoruz, Amerika’da 
faiz oranı nedir? 0.50, Japonya’ya eksi, 
Avrupa ülkelerinde yine sıfır civarı… Peki 
bizde durum nedir? Yüzde15-16-17’lerde. 
Burada yatırım olur mu? Yatırım olsa dahi 
burada sıkıntı var. Nedir bu sıkıntı? Ayak-
ları üzerinde duramayan yatırımcı var. 
Böyle bir ekonomi dünyası olamaz. Bunun 
bir defa süratle çözüme kavuşturulması 
lazım. Şu anda hükümetimizle bu konuda 

mutabakatımız var, inşallah bu işi çözece-
ğiz, kısa zamanda bu işi başaracağız. 

Değerli büyükelçiler,

Türkiye’yle ilişkilerde sizleri önemli bir 
köprü olarak görüyorum. Türkiye, temsil 
ettiğiniz ülkenin kaçıncı müşterisi veya ka-
çıncı sırada? Biz, size neler verebiliriz, siz-
lerden neler alabiliriz? DEİK yetkililerine, 
“Büyükelçilerle çok daha sıkı bir görüşme 
içerisinde olacaksınız, bu ilişkileri artıra-
caksınız” dedim. Bu konuda DEİK yetkili-
lerinin sorumluluğu kadar, büyükelçilerin 
de sorumluluğu olduğuna inanıyorum. 
Yani buradaki sürenizi, lütfen Türkiye’nin 
güzelliklerini görmekle geçirmeyin, firma-
larımızla ilişkileri de arttırın. Ve iş adamla-
rımıza da diyorum ki, “Sizler de büyükelçi-
liklerin kapılarını biraz çalın ve onlarla da 
ilişkileri geliştirin.” 

Dünya Ekonomisiyle İlgili Her 
Düzenleme Doğrudan Bizi de 
Etkiliyor

Bütün bu alanlarda yapılacak yeni düzen-
lemelerin, mevcut çarpıklıkları daha da 
artırmaya değil, tam tersine, üretimi ve 
ticareti yaygınlaştırmaya yönelik olması 
gerekiyor. Türkiye, diğer pek çok alan gibi, 
bu konuda da köprü ülke durumundadır. 
Avrupa’nın, Asya’nın, Afrika’nın, Kuzey Af-
rika ve Ortadoğu’nun, yani dünya nüfusu-
nun, ticaretinin ve üretiminin ana omur-
gasını oluşturan bölgelerin merkezinde 
yer alan bir ülkeyiz. Bu bakımdan, dünya 
ekonomisiyle ilgili her düzenleme doğru-
dan bizi de etkiliyor. 
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Sahip olduğu konum ve potansiyel 
Türkiye’yi, işbirliğiyle yapıldığında kaza-
nılacak, uzaklaşıldığında kaybedilecek bir 
ülke haline getiriyor. Dünyadaki pek çok 
ülke için altından kalkılması güç hadise-
ler, bizim için kontrol altında tutulabilir 
sorunlardır. İşte 2008 küresel finans kri-
zinden bu yana yaşananları görüyorsunuz, 
gelişmiş ülkeleri dahi ciddi şekilde etkile-
yen bu kriz, Türkiye’den benim deyimimle 
teğet geçti. “Teğet geçer” demiştim, böyle 
de oldu. 

26 çeyrektir kesintisiz bir şekilde ekonomi-
miz büyümesini sürdürüyor. Aynı şekilde, 
Suriye ve Irak’tan ülkemize gelen 3 milyo-
nu aşkın sığınmacıyı, 6 yıldır sorunsuz bir 
şekilde misafir ediyoruz. Terör örgütleri-
nin kendilerince çok büyük sonuçlar elde 
etmek gayesiyle başlattığı olaylar, yaşadığı-
mız kimi acı hadiselere rağmen, önemli öl-
çüde kontrol altına alınmış bulunuyor. Bu 
tür olayların sayısı ve etkisi giderek azala-
caktır, bundan hiç endişem yok. 

Son 1 yılda yaşanan hadiselerin, ihracatı-
mız ve turizmimiz üzerindeki olumsuz et-
kilerinin de kısa sürede telafi edileceğine 
inanıyorum. Bu konuda hükümetimizin 
ciddi çalışmaları olduğunu biliyorum. İş 
adamlarımız, artık tüm dünyayı kucakla-
yan bir anlayışla, herhangi bir yerde ortaya 
çıkan sorunu, süratle diğer taraflardan te-
lafi edecek tecrübeye ve esnekliğe ulaşmış-
ladır. Bundan dolayı iş adamlarımızı kutlu-
yorum, tebrik ediyorum. 

Büyük projelerimize yeniden hız verdiği-
miz bir döneme girdik. Gündemimizde, 

ülkemizin tamamında ve yurt dışında 
çok önemli altyapı, üstyapı yatırımları 
bulunuyor. Sadece kendimiz kazanmak 
için değil, birlikte kazanmak esasına da-
yalı olarak gittiğimiz hiçbir yerden ham-
dolsun elimizden boş dönmüyoruz. Pa-
rayla birlikte gönüller kazanmadığımız 
hiçbir işin hayrını, bereketini göremeyiz. 
Diyoruz ki, gönül de kazanacağız. Bugün 
aynı sofra etrafında buluştuğumuz sa-
yın büyükelçilerimizin de desteğiyle, siz 
kıymetli iş adamlarımızın dünyada ayak 
basmadık yer, sıkmadık el, konuşmadık 
iş bırakmayacaklarına inanıyorum. 

Bugün, Irak ve Estonya Büyükelçilerinin 
güven mektuplarını aldım. Masamın üze-
rinde alınmadık bir tane güven mektubu 
yok. Bugün bu salondaki tüm büyükelçile-
rimiz, artık güven mektuplarını takdim et-
miş büyükelçilerimizdir. Biliyorsunuz, bir-
çok yerde 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay büyükelçiler 
bekletilir. Dedik ki, bizde bu olamaz, onun 
için süratle bu işleri bitireceğiz ve bitirdik. 

Biz, Dış Politikayı Sıfır Toplamlı 
Bir Oyun Olarak Görmüyoruz

Değerli dostlar,

Buradan sizler vasıtasıyla, tüm ülkelere, 
tüm toplumlara ben şu mesajı vermek is-
tiyorum: Gelin, temelinde insanlığın, ah-
lakın, adaletin, iyiliğin olduğu yeni bir 
dünya kurmak için hep birlikte mücadele 
edelim. Dünyayı herkes için yaşanabilir, 
adil ve huzurlu bir yer haline getirelim. 
Türkiye olarak, doğudan batıya, kuzeyden 
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güneye, yakın ve uzak tüm komşularımız-
la, tüm müttefiklerimizle daha güzel bir 
dünya inşa etmek için çalışıyoruz. Bu ko-
nuda işbirliğine her zaman açık ve hazır ol-
duk, bundan sonra da açık olmaya devam 
edeceğiz. 

Türkiye, Balkanlar’dan Kafkaslar’a, 
Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya uzanan ge-
niş ve stratejik öneme haiz bir coğrafyanın 
ortasında bulunuyor. Bunu kendimiz, böl-
gemiz ve dünya için büyük bir fırsat olarak 
görüyorum. 

Biz, ne İslam dünyasıyla bağlarımızdan 
dolayı Batı’ya sırtımızı döneriz, ne de 
Avrupa’yla, Amerika’yla, Asya’yla ve La-
tin Amerika’yla olan ilişkilerimizden do-
layı Ortadoğu’ya yahut Afrika’ya sırtımızı 
döneriz. Biz, dış politikayı sıfır toplamlı 
bir oyun olarak görmüyoruz. Tersine dış 
politikada, karşılıklı saygı, ortak değerler 
ve ortak çıkarlar ekseninde bir kazan-ka-
zan dengesinin kurulabileceğine inanı-
yoruz. Bu çerçevede, Türkiye’nin, Avrupa 
Birliği’ne tam üyeliğini stratejik bir hedef 
olarak görüyoruz. 

Avrupa siyasetinin, sorunlar karşısında 
tıkandığı ve çözüm üretemediği durum-
larda, zaman zaman Türkiye karşıtlığına 
yöneldiği bir gerçektir. Bu da bizi üzüyor. 
İlişkilerimize uzun vadeli olarak ve ge-
niş bir açıdan bakarak, bu tür dönemsel 
sorunları bir kenara bırakıp, stratejik 
hedef lerimiz üzerinde yoğunlaşmamız 
gerekiyor. 

Bugün Avrupa’da 6 milyonu aşkın Türk 
var. Biz, bir tarafta Avrupa Birliği’yle tam 
üyelik müzakerelerini yürütürken, diğer 
tarafta mülteci sorununa çözüm bulmak 
için de gayret sarf ediyoruz. Türkiye’nin 
terörle mücadele kapasitesini zaafa uğrata-
cak hiçbir adımı atmamız elbette mümkün 
değildir. Esasen, vize serbestisi için gerekli 
hazırlıkları sürdürdük, aslında bitme nok-
tasında. Bu konuda, Türkiye’nin terörle 
mücadeledeki hassasiyetlerini de gözeten, 
olumlu bir netice alacağımıza inanıyorum. 

Mezhepçilik, Irkçılık ve Terör 
Tehlikesine Dikkat Edilmeli 

Bilindiği gibi, bu yıl Türkiye olarak, İslam 
İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığını dev-
raldık. Önümüzdeki 2 yıl boyunca, İslam 
ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek 
ve acil sorunlara çözüm bulmak için yoğun 
bir mesai harcayacağız. İslam dünyası her 
alanda çok büyük imkânlara ve potansiye-
le sahiptir. Bunları bütün insanlığın fayda-
sı için hayata geçirmemiz, yeni nesillere 
daha özgür ve daha müreffeh bir gelecek 
bırakmamız gerekiyor. Müslüman ülkeler, 
kendi sorunlarını çözmek için herkesten 
daha fazla çalışmak zorundadır.

Daha önce de ifade etmiştim: 3 tehlikeye 
karşı bizim çok akıllı ve dikkatli olmamız 
gerekiyor. 

Bir; mezhepçilik. Bizler asla mezhepçi-
liği kabul etmiyoruz. Türkiye ağırlıklı 
olarak Sünni’dir. Ama Sünnilik, bir mez-
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hep olarak sadece bir yoldur, asla bir din 
değildir. Biz, Sünniliği asla tabulaştır-
mayız. Şia, o da bir mezheptir, ama asla 
bir din değildir. Ne Şia’nın Sünni’ye, ne 
Sünni’nin Şia’ya üstünlüğünü tartışama-
yız. Eğer böyle bir tartışma içerisine gi-
rersek, işte o zaman bu mezhepçilik bizi 
Allah göstermesin teröre götürür. Zaten 
bölgede bunu yaşamıyor muyuz? Şu anda 
bölgede bunu yaşıyoruz. Irak’ta yaşanan 
bu, Suriye’de yaşanan bu, Yemen’de yaşa-
nan bu, dünyanın birçok yerinde maale-
sef yaşanan bu. Onun için mezhepçiliği 
bir kenara koyacağız, hepsinin üstünde 
ne var? İslam var. Öyleyse biz, Müslüman 
olarak birbirimizi seveceğiz.

İkincisi; ırkçılık. Bizim dinimizde ırkçı-
lık yok. Türkiye’de; Türk’üyle, Kürt’üyle, 
Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Gürcü’süyle, Abha-
za’sıyla, Roman’ıyla, Boşnak’ıyla, Arna-
vut’uyla, 79 milyon tek milletiz. ‘Yaratılanı, 
Yaratandan ötürü severiz’ anlayışla birbi-
rimizi sevmek zorundayız, ölçü bu. Rabbi-
miz ne buyuruyor? Ne Arap’ın Arap olma-
yana, ne Arap olmayanın Arap’a üstünlüğü 
yoktur. Üstünlük takva iledir, kim Allah’a 
daha yakın olursa en üstün olan odur. 

Üç; terör... Teröre karşı da hep beraber bir 
mücadele vereceğiz. İşte şu anda Güney-
doğu başta olmak üzere,  İstanbul, Ankara 
gibi vilayetlerimizde yaşadığımız olaylar 
terörün örnekleri. Geçtiğimiz Temmuz’dan 
bu yana 600’e yakın vatandaşımızı kaybet-
tik. Tabii bu operasyonlar esnasında da, 
içeride ve dışarıda yaklaşık 7 bini aşkın te-
röristi etkisiz hale getirdik. Peki, duracak 

mıyız? Hayır, durmayacağız. Bu iş bitecek. 
Bu ülke huzura kavuşacak. Bu milletin hu-
zurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yok. 

Teröristler Silahları Gömecek, 
Üzerine de Beton Dökecekler

Devletin görevi nedir? Can ve mal güven-
liğini sağlamaktır. Öyleyse şu anda devlet 
de bu görevini yapmaktadır. Ülkemizdeki 
insanların can güvenliğini de sağlayacağız, 
mal güvenliğini de sağlayacağız. Bu terö-
ristler ya silahlarını gömecekler, üzerine 
beton dökecekler, ondan sonra koordinat-
larını da verecekler, ya da bunları yapmı-
yorlarsa bu ülkeyi terk edip gidecekler. Bu 
işin başka çıkışı yoktur. 

Değerli kardeşlerim,

Bununla ilgili mücadeleyi ülkemizde ver-
diğimiz gibi, bir gerçeği de burada söyle-
mek zorundayım: Şu anda Suriye’deki te-
rör örgütleri PYD, YPG de ülkemiz için bir 
tehdit oluşturuyor. Onlara karşı da koalis-
yon güçleriyle sürdürdüğümüz bir müca-
dele var. Bu mücadeleyi de orada kararlı-
lıkla sürdüreceğiz. Bizim güneyimizde bir 
terör örgütünün yapılanmasına asla müsa-
ade edemeyiz. Dostlarımızdan bu konuda 
da yaklaşımlarını gözden geçirmelerini 
özellikle bekliyoruz. 

Biz, bütün bu sorunları aşacak güce ve ira-
deye sahip olduğumuza inanıyorum. İşte 
dün akşam, hiç haber vermeden iftarımı-
zı Genelkurmay Başkanımla, bazı kuvvet 
komutanlarımla birlikte, Mardin’de kışla-
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da askerlerimizle beraber açtık. Onlar için 
de sürpriz oldu ve onlarla beraber bir iftar 
yaptık. Onların gözlerindeki parıltıyı, ima-
nı, inancı ve kararlılığı gördüm. Allah on-
ları doğuran anne-babalardan razı olsun. O 
askerimize de Rabbim güç, kuvvet versin. 

Ben bu düşüncelerle, Ramazan-ı Şerifinizi 
tekraren kutluyorum. Ve Rabbimden te-
mennim şudur: Ya Rab, bizleri Ramazan-ı 
Şerife kavuşturdun, Ramazan-ı Şerife ka-
vuşturduğun gibi bizleri Ramazan Bayra-
mına da kavuştur diyorum. 

Ramazan’ın tüm Müslümanlar için, tüm 
insanlık için daha güzel bir dünyanın müj-
decisi olmasını temenni ediyorum. İftar 
soframızı bizimle paylaştığınız için sizlere 
şükranlarımı sunuyorum. 

Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum, kalın sağlıcakla.
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Saygıdeğer büyüklerim, saygıdeğer kar-
deşlerim, sevgili dostlar, sizleri en kalbi 
duygularımla, hasretle, muhabbetle selam-
lıyorum.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin 
evine, kendi evinize hoşgeldiniz.

Rabbimden tuttuğunuz oruçları, yaptığı-
nız ibadetleri, hayır ve hasenatı, ülkemiz, 

milletimiz ve tüm insanlık için yürüttüğü-
nüz çalışmaları kabul ve makbul etmesini 
diliyorum. 

Bugün burada bulunan sivil toplum ku-
ruluşlarımızın çok büyük bölümünün fa-
aliyetlerini yakinen biliyorum. Eğitimden 
sağlığa, hukuktan insan haklarına, çocuk-
lara sahip çıkmaktan yoksullara yardım 
etmeye kadar geniş bir alanda inşa ve ihya 

Milletimiz, Paralel Yapıyı Sinesine 
Yaklaştırmamıştır

STK Temsilcileri ile İftar | Ankara | 21 Haziran 2016  
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faaliyeti yürüten sivil toplum kuruluşla-
rımızın her birine şahsım, milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum.

Tabii, her şey gibi sivil toplum kuruluşla-
rımız da insanla var. Bu hayır müessese-
lerinin kurulmasında, büyümesinde, faa-
liyetlerinde emeği olan herkese teşekkür 
ediyorum. 

Türkiye’de yıllarca STK’lar, devlete, hükü-
mete rağmen, hatta onlara karşı çalışan ku-
rumlar olarak görülmüştür. Devletle millet 
arasındaki kopukluğun bir tezahürü olan 
bu yanlışı, geçtiğimiz 14 yılda verdiğimiz 
mücadeleyle büyük ölçüde ortadan kaldır-
dık. Tamamen bitti diyemem, hala birçok 
engeller ne yazık ki var. Bugün, devlet-
millet kaynaşmasının en güzel görüldüğü 
alanların başında sivil toplum faaliyetleri 
geliyor. Milletimizin tüm renklerini, tüm 
birikimini, tüm zenginliğini, gerçek po-
tansiyelini ortaya koyan sivil toplum ku-
ruluşlarımızla kamu kurumlarımız artık 
el ele, omuz omuza faaliyet gösteriyorlar. 
İllerimizde valiliklerimiz, ilçelerimizde 
kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, ba-
kanlıklarımızın oralardaki temsilcisi olan 
kurumlar, sivil toplum kuruluşlarımızın 
en büyük yardımcılarıdır, öyle olmak zo-
rundadır. Çünkü, sivil toplum kuruluşları-
mızın her biri, kamu yararına çalışan, yani 
millete hizmet eden, bunu da meccanen 
yapan kuruluşlarımızdır. Bu bakımdan 
her türlü desteği, her türlü teşviki sonuna 
kadar hak ediyorlar. 

Sivil toplum kuruluşu görüntüsü altında 
ülkesine ve milletine düşmanlık eden ya-

pılar elbette var. Milletimiz, kimin kendi 
hayrına çalıştığını, kimin de şer işler peşin-
de olduğunu görüyor, bunun takdirini de 
çok iyi yapıyor. İşte paralel devlet yapılan-
ması adı verilen ihanet çetesinin akıbetini 
hep birlikte gördük, görüyoruz. Bir dönem 
neredeyse her alanda ülkemizin en büyük, 
en güçlü, yaygın sivil toplum kuruluşları-
nı bünyesinde toplayan paralel yapı, iha-
netinin ortaya çıkmasıyla, sırça bir köşk 
gibi paramparça olmuştur. Bugüne kadar, 
devletle, güvenlik güçleriyle, adaletle başı 
dara düşen sivil toplum kuruluşlarına, 
milletimizin sinesi güvenli liman olmuş-
tur. Ama milletimiz, paralel yapıyı sinesine 
yaklaştırmamış, temsilcileriyle de arasına 
mesafe koymuştur. 

Zaferlerimiz, Devletle Milletin 
Aynı Hedefe Yönelmesiyle 
Kazanılmıştır

Akıl, vicdan ve ahlak sahibi herkes için 
bu tablodan çıkartılacak çok büyük ders-
ler vardır. Milleti kandırdığını sanan, 
aslında kendini kandırır. Millete sırtına 
dönen, aslında kendi varlığına sırtını 
dönmüş olur. Çünkü, sivil toplum faali-
yetleri, Allah rızası için ve millete, insan-
lığa hizmet amacıyla yapılır. Başka bir 
niyet varsa, yapılan işin adı sivil toplum 
faaliyeti olmaz. Kimsenin kendi ticareti-
ne de, kendi ihanetine de, kendi enaniye-
tine de bu kuruluşları alet etmeye hakkı 
yoktur. Aksi bir tutum, her şeyden önce 
Gayretullaha dokunur. Rabbim bizleri, 
yalnızca rızası için çalışan kullarından 
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eylesin. Buradaki her bir sivil toplum ku-
ruluşumuzun, bu doğrultuda hizmet ver-
diğini biliyorum, buna inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim, 

Milletlerin, devletlerin ve coğrafyaların ta-
rihlerinde önemli dönüm noktaları, kritik 
yol ayrımları vardır. Biz de, coğrafyamız-
la, ülkemizle, milletimizle işte böyle bir 
dönemden geçiyoruz. Her doğum sancılı, 
her değişim sıkıntılı olur, bedel ister. Ülke-
mizde terörle mücadele sırasında, bir gül 
bahçesine girer gibi toprağa düşen şehitle-
rimiz, kanlarıyla, canlarıyla milletimiz adı-
na bu bedeli ödeyen kahramanlarımızdır. 
Suriye’de 6 yılda hayatını kaybeden 500 
bini aşkın insan, tüm coğrafyamız adına 
bu bedeli ödeyen mazlumlardır. Çeşitli 
ülkelerde cezaevlerinde çile çeken, dara-
ğaçlarında son nefeslerini veren kardeş-
lerimiz de bu sürecin bedelini ödüyorlar. 
Çekilen acılar, verdiğimiz kayıplar elbette 
yüreğimizi yakıyor, ama biliyoruz ki hiçbi-
ri boşa gitmeyecek. Malazgirt’te Sultan Alp 
Arslan’ın, Konya’da Sultan Kılıç Arslan’ın, 
Bursa’da Orhan Gazi’nin, İstanbul’da Sul-
tan Fatih’in, Çanakkale’de çeyrek milyon 
isimsiz kahramanın gayreti nasıl boşa git-
mediyse, bugünkü fedakârlıklar da başa 
gitmeyecektir. Eğer ölçü, karşımızdakile-
rin gücü, cesameti, büyüklüğü olsaydı, bu 
mücadelelerin hiçbirine girişmeye cesaret 
edemezdik.

Ecdadımız ne yapmıştır? Yeri geldiğinde 
kefenini giyip ordusunun başına geçerek, 
bazen farklı taktikler geliştirerek, kimi za-

man da hiçbirine ihtiyaç duymadan sade-
ce yüreğini ve bileğini ortaya koyarak mü-
cadele etmiş ve sonunda zafere ulaşmıştır. 
Bugün her birini iftiharla yad ettiğimiz 
zaferlerimizin ortak özelliği, devletle mil-
letin aynı hedefe yönelmesiyle kazanılmış 
olmalarıdır. Eğer Mehmetçiğin tüfeğiyle, 
polisin tabancasıyla, aksakallı dedenin, 
başı yazmalı ninenin duası buluşmuyor-
sa, böyle büyük başarılar elde edemezsi-
niz. Kamu kurumlarının duvarları arka-
sındaki gündemle, okul bahçelerindeki, 
cami avlularındaki, çay ocaklarındaki 
gündem ve bakış açısı örtüşmüyorsa he-
deflerinize ulaşamazsınız. Bizim Türki-
ye’deki en büyük başarımız, işte bunu 
sağlayabilmiş olmamızdır. 

Provakatörler Deşifre Oldular, 
Giderek Daha Az İtibar 
Görüyorlar

Tabii bu kaynaşma, bu birliktelik birileri-
ni rahatsız ediyor. Bu karın ağrısıyla, top-
lumun bir kesimini kendi milletine, kendi 
devletine düşman etmenin çabası içinde-
ler. Medyanın da çanak tutmasıyla, insan-
ları inançları, kökenleri, hayat biçimleri 
üzerinden birbirleriyle çatıştırmak için 
adeta seferberlik ilan etmiş durumdalar. 
Nerede kanayan bir yara görülürse, hemen 
gidip onu kanırtmaya, yarayı kangrene dö-
nüştürmeye çalışıyorlar. Bunun için kimi 
zaman ağaç, çiçek, böcek diyerek, kimi 
zaman kadın, çocuk diyerek, kimi zaman 
daha basit gerilimler üzerinden ortalığı ka-
rıştırıyor, ülkenin huzurunu kaçırıyorlar. 
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Dikkat edin, bahane ne olursa olsun, tah-
rikçiler, basına fotoğraf verenler, polisle 
tartışanlar, çevredekileri galeyana getiren-
ler hep aynı simalardır. Her biri adeta birer 
profesyonel provakatör. Ama artık bunlar 
da kesinlikle deşifre oldular, giderek daha 
az itibar görüyorlar. Milletimiz, kendi ge-
leceğini, kendi hedeflerine, kendi kadrola-
rına, kendi adamlarına sahip çıktığını her 
olayda gösterdi.

Şundan emin olunuz: İstikametimiz doğ-
rudur, niyetimiz hasbidir, hesabi değildir. 
İşlerimiz harbi olduğumuz müddetçe, bu 
destek çoğalarak sürecektir. Milletin des-
teği arkasında olan bir kişiyi, bir kurumu, 
yedi düvel biraraya da gelse evvel Allah yı-
kamaz. Rabbim bizleri işte bu kutlu yolda 
yürüyenlerden eylesin.  

Sevgili dostlar, 

Devletle milletin kucaklaşması önemli ol-
duğu gibi, aynı duygularla benzer hedefler 
için çalışan sivil toplum kuruluşlarımızın 
kendi içlerindeki birliği, beraberliği, daya-
nışması da çok önemli. Atalarımız boşuna 
“Bir elin nesi var, iki elin sesi var” deme-
mişler. Onun için, sivil toplum örgütleri-
mizin dayanışması, birlik, beraberlik içe-
risinde olması, hem hedefler için, hem 
de ülkemiz, milletimiz için çok büyük 
şeyler ifade ediyor. Burada bulunan veya 
gönülleri bizimle birlikte olan sivil top-
lum kuruluşlarımızın pek çoğu, tek tek 
zorlandıkları nice sorunun üstesinden, 
birlikte hareket ettiklerinde kolayca ge-
lebildiklerini göreceklerdir. 

Ülkemizde ve yurt dışında karşımıza çı-
kan sıkıntıların arka planına baktığımız-
da, aynı gayeyle biraraya gelen sivil top-
lum kuruluşu görünüşlü yapıların izlerini 
görüyoruz. Ermeni terör örgütleri yıllarca 
aynı şekilde çalıştı. Şimdi bölücü terör ör-
gütünün, paralel ihanet şebekesinin aynı 
yöntemi kullandığını görüyoruz. Doğrusu 
biz de, özellikle son 3 yıldır yaşadığımız 
her önemli hadisede sivil toplum kuruluş-
larımızın güçlü desteğini yanımızda gör-
menin memnuniyeti içindeyiz.

Korkuyu Korkutmadığınız Sürece 
Her Zaman Mağlupsunuz

Sizlerden, diğer konularda da aranızda 
böyle örnek bir dayanışma göstermenizi 
bekliyorum. Terörle mücadelemizde, çeşit-
li ülkelerle yaşadığımız sıkıntılarda, 2023 
hedeflerimize ulaşma konusunda; özet-
le istiklal ve istikbal mücadelemizin her 
safhasında böyle güçlü bir dayanışmaya 
ihtiyacımız var. Her birinizin bu anlayış-
ta ve gayrette olduğunuzu biliyorum, ama 
sizlerden ricam şudur: Daha fazlası, daha 
fazlası, daha fazlası…

Son gelişmeleri görüyoruz, Avrupa 
Parlamentosu’nun koridorlarında YPG te-
rör örgütünün paçavraları asılı duruyor. 
Bu paçavraların önünde de, ülkemizdeki 
bölücü terör örgütünün parlamentoya des-
tekleriyle soktuğu kişiler poz veriyor. Ve 
bunu Batı’ya söylediğimizde, hepsinin söy-
lediği şey şu: Ama onlar DAEŞ’e karşı. Eğer 
DAEŞ’e karşı olanlar terör örgütü değilse, o 
zaman El Nusra’ya niye terör örgütü diyor-
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sunuz? El Nusra da, DAEŞ’e karşı ve çok 
ciddi bir mücadele veriyor. Bu Batı’nın 
mantalitesi şöyle çalışıyor: İyi terörist, 
kötü terörist, anlayış bu. Bu anlayışı 
tersine Allah’ın izniyle biz çevireceğiz. 
Onun için yılmıyoruz, nasıl ki şu anda 
çok kararlı operasyonlar sürdürdük, sür-
dürüyorsak, milletimizin huzurunu tesis 
edene kadar bu terörle mücadeleye de-
vam edeceğiz. 

İşte bugün Başbakanımız da Ağrı’da, halk-
la Ağrı Stadyumunda büyük bir iftar ve 
aynı zamanda açılış töreni yaptılar. Her ta-
rafı dolaşıyoruz, dolaşacağız. Kısa bir süre 
önce ben, Mardin’de Mehmetçiğimizle 
birlikte bir iftar yaptım. Ramazan sonrası 
bütün buraları tek tek dolaşacağız, yılmak 
yok. Korkuyu, korkutmadığınız sürece her 
zaman mağlupsunuz, bunu bilmelisiniz. 

Bu duygularla, bir kez daha Ramazan-ı Şe-
rifinizi tebrik ediyorum, yaklaşan Kadir 
Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı şimdi-
den tebrik ediyorum. İftar soframızı biz-
lerle paylaştığınız, Külliyemizi şereflen-
dirdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. 
Çalışmalarınızda başarılar diliyorum, siz-
leri Allah’a emanet ediyorum.
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Değerli kardeşlerim, 

kıymetli misafirler, 

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebe-
di azaptan kurtuluş olan mübarek 
Ramazan-ı Şerifin böyle anlamlı bir iftar 
sofrasında, sizleri en kalbi duygularım-

la, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin 
evine hoşgeldiniz. 

Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Ar-
tık ikinci yarısında bulunmakta olduğu-
muz bu mübarek günlerde, tuttuğunuz 
oruçların, yaptığınız ibadetlerin, hayır ve 

Elleri, Kolları Silahla, Bombayla 
Dolu Olan Kişilerle Artık 
Musafaha Yapamazsınız

Kanaat Önderleri ile İftar Programı | Ankara | 23 Haziran 2016 
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hasenatın kabul ve makbul olmasını Rab-
bimden diliyorum. Bin aydan daha hayırlı 
Kadir Gecemizi ve Bayramımızı şimdiden 
tebrik ediyorum. 

Rabbimden, bu mübarek günlerin hür-
metine ülkemize ve milletimize birlik, be-
raberlik, kardeşlik, huzur, güven ve refah 
getirmesini diliyorum. Allah’tan, isimleri 
ve amaçları ne olursa olsun tüm terör ör-
gütlerinin eylemlerinden, şerrinden, bela-
sından ülkemizi ve milletimizi koruması-
nı niyaz ediyorum.  Etnik köken istismarı 
yapanları da, inanç istismarı yapanları da, 
dış güçler adına taşeronluk yapanları da 
Allah ıslah etsin, hepsine de Rabbim hak 
yolu göstersin diyorum. 

Şu mübarek günlerde kan döken, can alan, 
insanların hayatını zindana çeviren hiç 
kimsenin, bu milletle, bu topraklarla, bu 
ülkeyle en küçük bir bağı, en küçük bir 
ilişkisi olmaz. Aynı şekilde hemen yanı 
başımızdaki Suriye’de, Ramazan ayında 
kan akıtan, katliamlar gerçekleştirenler, 
yalnızca Müslümanların değil, topyekun 
insanlığın düşmanıdır. 

Kardeşlerim,

Devletin görevi, can güvenliğini sağlamak-
tır, mal güvenliğini sağlamaktır. Namus ve 
neslin güvenliği de devletin görevleri ara-
sındadır. Bu görevi de yerine getirmek için 
bütün gücümüzle, bütün imkânlarımızla 
seferber olduk ve buna devam edeceğiz. 
Milletin huzurunu tesis etmek bizim asli 
görevimizdir. 

Milletimizin Bin Yıllık 
Kardeşliğini Bozmayı Amaçlayan 
Bir Oyun Oynanıyor

Yaşadığımız coğrafya, özellikle de terör 
olaylarının yoğun olduğu bölgeler, 1400 
yıldır semalarından ezan sesinin eksik ol-
madığı İslam beldeleridir. Bu bölgelerde 
benim Kürt kardeşlerim, özellikle İslam 
medeniyetinin oralardaki yılmaz savu-
nucuları olmuşlardır. Bu konuda hiçbir 
zaman geri adım atmamışlardır. Onlar 
kendi içinden bir Selahaddin Eyyubi’yi 
çıkarmıştır, bunu bir kenara koymak 
mümkün değildir. Selahaddin Eyyubi’nin 
nelere, hangi inançla, niçin dayandığı he-
pimizin malumudur. 

Kardeşlerim,

Kars’tan İzmir’e, Trabzon’dan Diyarbakır’a 
kadar tüm Anadolu, hangi kökenden, han-
gi meşrepten olursak olalım, hepimizin 
bin yıldır kardeşçe yaşadığı, korumak için 
bedelini hep birlikte ödediği topraklardır. 
Bugün vatan topraklarımızın birliğine, 
bütünlüğüne yönelik çok ciddi tehditlerle 
karşı karşıyayız. Aynı şekilde, millet olarak 
bin yıllık kardeşliğimizi bozmayı amaçla-
yan bir oyun oynanıyor. 

Değerli kardeşlerim,

Bu coğrafyada, yaklaşık bin yıldır, bilhas-
sa son 600 yıldır hep aynı devletin çatısı 
altında yaşadık. Hiçbir ayrımcılığa, hiçbir 
ötekileştirmeye, hiçbir asimilasyona ma-
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ruz kalmadan yüzlerce yıl boyunca, inancı-
mızı, kültürümüzü koruyarak, aynı mede-
niyet çınarının altında hayatımızı birlikte 
sürdürdük. Bu uzun tarihi birlikteliğimizi 
bozmaya çalışanlar tarafından, kimi za-
man doğudan, kimi zaman batıdan, kimi 
zaman kuzeyden pek çok saldırıya, hücu-
ma uğradık. Hepsine karşı da sesimiz sesi-
mize, terimiz terimize, kanımız kanımıza 
karışarak birlikte mücadele ettik, birlikte 
sevindik, birlikte üzüldük. İşte böyle bir 
kader birlikteliği ile bugünlere geldik. 

Kim der ki bu coğrafyada sömürgecilik izi 
vardır, vallahi yalan söylüyorlar. Kim der 
ki bu coğrafyada asimilasyon işareti var-
dır, vallahi iftira ediyordur. Kim der ki bu 
coğrafyada ötekileştirme, ikinci sınıf insan 
veya vatandaş muamelesi yapma ayıbı var-
dır, vallahi bühtandadır. Sorunlar, sıkıntı-
lar yaşanmamış mıdır? Elbette yaşanmış-
tır, hem de her dönemde yaşanmıştır. Ama 
bu sorunların, sıkıntıların hiçbiri mün-
hasıran bir kökene, bir meşrebe yönelik 
olmamıştır. Farklı dönemlerde, farklı se-
beplerle ülkenin her köşesinde hemen her 
kökenden, her meşrepten insanlar mutla-
ka sıkıntıya düşmüştür. Dönem değişmiş, 
sıkıntıların sebepleri ve muhatapları da 
değişmiştir. 

Dünya Farklı Bir Geleceğe Doğru 
Bir Arayışın İçerisinde Yürüyor

Dünyanın hiçbir yerinde “Dikensiz gül 
bahçesi misali” bir devlet yönetimine rast-
layamazsınız. Tüm eksikliklerine ve hatta 

hatalarına rağmen, bu topraklarda hep bir-
likte kurduğumuz Anadolu Selçuklu, Os-
manlı ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti 
devletleri, coğrafyamızdaki en güçlü, en 
müreffeh, en huzurlu devletlerdir. 

İşte bakın bugün Almanya’da olanları duy-
dunuz, Fransa’nın ne halde olduğunu gö-
rüyoruz, Amerika’da olanları gördünüz. 
Dünya farklı bir geleceğe doğru bir arayı-
şın içerisinde yürüyor. Terörü savunmak 
mümkün mü? Ama hep ne dedik? Şunu 
özellikle söyledik: “Türkiye’nin yaşadığı 
terör olaylarına karşı sessiz kalanlar şunu 
bilmelidir, bir gün bu terör bumerang 
gibi döner onları da bulur.” İşte buyurun... 
Niye? Sen eğer teröristlere yataklık yapar-
san, sen eğer teröristleri vermen gereken 
yere vermezsen, onlara mali destek verir-
sen, kapılarını açar, onların paçavralarını 
Avrupa Birliği’nin binasının duvarlarına 
asmaya kalkarsan; bilesin ki bunlar iyi 
günlerindir, daha beter günler gelecektir. 

Son 14 yıldır, geçmişte sancıları çekilen 
sorunların büyük ölçüde ortadan kaldırıl-
dığı, demokrasinin, hak ve özgürlük stan-
dartlarının yükseltildiği bir ülkede yaşıyo-
ruz. Onun için hep birlikte ülkemize sahip 
çıkmalıyız. 

Değerli kardeşlerim,

Terör örgütlerinin, ne bu ülkenin, ne de 
bölgenin daha iyiye, daha güzele, daha 
hayırlıya kavuşması gibi bir amacı kesin-
likle yoktur. İşte çoğunuz, Güneydoğu 
bölgemizde yaşıyorsunuz, Allah aşkına, 
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şu belediye hizmetlerinden memnun ol-
manız mümkün mü, memnun musunuz? 
Altyapısından memnun musunuz? Üst 
yapısından memnun musunuz? Bunların 
derdi başka. Ben, belediye başkanlığından 
gelmiş birisiyim. Çöp dağlarının hakim 
olduğu bir İstanbul’u devralmıştım, hava 
kirliliğinin hakim olduğu bir İstanbul’u 
devralmıştım, altyapısı tamamen felç bir 
İstanbul’u devralmıştım. Ama şimdi bölge-
ye gittiğim zaman bakıyorum ki, Güneydo-
ğu çok daha beter, çok daha berbat… Niye? 
Onlar, benim Kürt kardeşimin temiz bir şe-
hirde yaşamasını istemiyor ki, şöyle suyu 
akan bir şehirde yaşamasını istemiyor ki. 
Öyle bir dertleri yok bunların. 

Onlar eline geçen parayı Kandil’e ulaş-
tırmanın gayreti içindeler. Ama bugün-
ler onların iyi günleri, bunların bedelini 
ödeyecekler. 

Örgütlerin tüm derdi, ülkemizi zayıflata-
rak, Türkiye’nin kendi vatandaşlarına ve 
bölgesindeki, dünyadaki diğer mazlumla-
ra sahip çıkmasını, destek vermesini engel-
lemektedir. Çünkü dünyada tüm gücünü 
zulümden, çatışmadan, savaştan, kandan, 
acıdan alan karanlık bir ittifak vardır. Bu 
karanlığın gerisinde yüzyıllardır süren 
gizli-açık sömürgecilik düzeni vardır. İn-
sani ve iktisadi kölelik vardır. Bu ittifakın 
emrine girerek, ülkemizi ve bölgemizi bu 
güçlerin taşeronluğu altında yönetmek is-
teyenler, topraklarımızı kurtarmak değil 
sömürge haline getirmek, insanları özgür-
leştirme değil köleleştirme peşindeler. 

Bölücü Örgüt, Cizre, Nusaybin ve 
Yüksekova’da Suçüstü Yakalandı

Nitekim Suriye’de, ister DAEŞ olsun, ister 
PYD, YPG, ister rejim olsun; hangi bölgede 
hakimiyet sağlarlarsa sağlasınlar hepsinin 
de aynı yöntemleri izlediğini görüyoruz. 
Ne yapıyorlar? Hemen insanların ellerin-
de, avuçlarında ne varsa el koyuyorlar. 
Bununla yetinmiyor namuslarına tasallut 
ediyorlar. Ardından baskıyla, sindirmeyle 
evlerinden, yurtlarından ettikleri insanla-
rın yerlerine kendi taraftarlarını yerleşti-
riyorlar. Karşı çıkanları da katlediyorlar. 
Bunun adı zulümdür. 

İpleri aynı güçlerin elinde olan bu terör ör-
gütleri, “Tavşana kaç, tazıya tut” diyeceği-
miz basit bir oyunla, coğrafyamızı acıya ve 
kana bulamayı sürdürüyorlar. Şimdi biz, 
göz göre göre aynı senaryonun ülkemiz-
de oynanmasına izin mi vereceğiz? DAEŞ 
içindeki yabancı teröristlerin, hangi ülke-
lerden geldiklerini sizler de biliyorsunuz. 
Peki, PKK ve PYD içindeki yabancı terö-
ristleri biliyor musunuz? Çatışmalarda öne 
sürdükleri cahil gençler ölürken, bu işleri 
organize eden, kaynak sağlayan, araç-gereç 
sağlayan, strateji belirleyen, hatta zaman 
zaman fiilen çatışmalara giren o yabancı-
ların ne işi var oralarda? Batı’nın değişik 
ülkelerinden gelenleri görüyorsunuz değil 
mi? Terör örgütünün güdümündeki par-
tinin mensupları, ülkemizde oldukların-
dan daha fazla yurt dışında geziyorlar, 
ülkemizde yaptıkları görüşmelerin kat 
kat fazlasını yurt dışında yapıyorlar. Me-
sele, bu ülkenin meselesiyse, bu ülkenin 
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insanlarının meselesiyse, sizin dışarıda 
ne işiniz var? Bir süredir terör örgütü de, 
güdümündeki parti de, bölgedeki hadi-
seleri uluslararası platformlara taşıyabil-
mek için uğraşıyor. 

Cizre’yle ilgili bir kitapçık hazırlamışlar. 
Utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan dev-
letin ilçeyi yakıp, yıktığını, sivil vatandaş-
ları öldürdüğünü öne sürüyorlar. Bölücü 
terör örgütü, Cizre’de de, Nusaybin’de de, 
Yüksekova’da da, diğer ilçelerde de suçüs-
tü yakalanmıştır. Örgüt, bu ilçelerde vatan-
daşlarımıza zulmederken, onlara hayatı 
zehir ederken, evlerini yıkarken, mallarını 
gasp ederken, çocuklarını zorla ellerinden 
alırken devletin müdahalesiyle karşılaş-
mıştır. Olay bu kadar basit, bu kadar açık-
tır. Ama bunlar ne yapıyor? Akıl almaz bir 
yüzsüzlükle, ahlaksızlıkla, haysiyetsizle 
kendi yedikleri haltları devlete mal ede-
rek, üste çıkmaya çalışıyorlar. 

Sizin Dik Duruşunuz, Bölgede 
Birçok Şeyi Değiştirir

İyi de, Ziya Paşa’nın dediği gibi, “Siz herke-
si kör, alemi sersem mi sanırsınız?” Yanını-
za aldığınız ve aynı projenin birer aktörü 
olmanın ötesinde karşılıkları bulunmayan 
kuruluşlarla, milleti de, dünyayı da kandı-
rabileceğinizi mi sanıyorsunuz? O günler 
geride kaldı. Artık, terör örgütüne ve uzan-
tılarına karşı her alanı kapsayan topyekun 
bir mücadele yürütüyoruz. Elinde silahı 
olan karşısında güvenlik güçlerimizi bu-
lacak, bunu böyle bilsinler. Silahıyla can 
alanın arkasında duran siyasetçi, belediye 

başkanı, sivil toplum kuruluşu mensubu 
karşısında idari birimlerimizi, savcıları-
mızı, hakimlerimizi bulacak. Yurt dışında 
aynı yalanları pazarlamaya çalışanlar, kar-
şılarında diplomatlarımızı, bu konularla 
ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarımızı 
bulacak. Hiçbir alan boş bırakılmayacak. 
Hiçbir iftira, cevapsız kalmayacak. Hiçbir 
yalan, gerçeğin ışığından kaçırılmayacak. 

Sevgili kardeşlerim,

Şu anda 11 ilçe, 1 ildeki operasyonlar neti-
cesinde ortaya çıkan tablo, bu haliyle kal-
mayacak. İlgili bakan arkadaşlarımız, tüm 
ilçe ve ilde altyapı çalışmalarına başladılar. 
Buraları inşallah, Temmuz’un başından 
önceki dönemle mukayese edilemeyecek 
bir güzelliğe kavuşturacaklar. Atık su ka-
nallarından yağmur suyu kanallarına, 
içme suyu kanallarına varıncaya kadar bu 
bölgelerde her türlü adım inşallah atılacak. 

Ama sizden de bir beklediğimiz var; ne-
dir o? Her zaman söylüyorum ya, dik du-
racağız, dikleşmeyeceğiz. Sizler, buraların 
kanaat önderlerisiniz ve sizin duruşunuz 
birçok şeyi değiştirir. Namuslular, namus-
suzlar kadar cesur olmazsa vay halimize, o 
kadar. Ve bunu yapacağınıza inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim, 

Bölgede yaşanan hadiseler, sadece devle-
tin, sadece hükümetin değil, bölge halkı 
başta olmak üzere milletimizin tamamının 
meselesidir. Dolayısıyla bu sıkıntıların çö-
zümü için herkesin sorumluluk üstlenme-
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si, görev alması, elini taşın altına koyması 
gerekiyor. İşler sadece devlete havale edil-
diği zaman gecikebiliyor, istenildiği gibi 
yürümeyebiliyor, başka sıkıntılar çıkabili-
yor. Öyleyse devlet kendi yapacağı işleri el-
bette kendisi yürütecek, ama asıl kılcal da-
marlara, iç dokulara, derinlere sizler nüfuz 
edeceksiniz. Sizler, milletin ta kendisisiniz. 
Eğer siz, her yerde hakkı ve hakikati anla-
tırsanız, ne örgütün, ne de güdümündeki 
yapıların yalanları karşılık bulamayacak, 
kendi ellerine, yüzlerine bulaşacaktır. 

Bir dönem, örgütün ve kurduğu paralel 
yapıların, bölge insanı ve sizler üzerinde 
ciddi baskılar oluşturduğunu biliyorum. 
Ama bu dönem artık geride kaldı. Devlet, 
meseleyi suhuletle, kimsenin burnu kana-
madan, kimse acı yaşamadan çözmek için 
her türlü çabayı gösterdi, göstermeye gay-
ret ediyor. Şehitlerimiz oldu, şu anda 600 
civarında şehidimiz var. Ama 8 bine yakın 
da etkisiz hale getirilen terörist var. Bu, bir 
mücadelenin sonucudur.

Terör Örgütünün Gerçek 
Yüzünü Bölge Halkına Sürekli 
Anlatmalısınız 

Onun için hep ne dedik? Tek millet dedik. 
Niye tek millet dedik? Türk’üyle, Kürt’üyle, 
Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Gürcü’süyle, Abha-
za’sıyla 79 milyon tek milletiz. Türk, 
Kürt, Laz, Çerkez hep beraber tek millet 
olarak yürüyeceğiz. Kürt, Kürtlüğüyle 
sevinsin, övünsün. Türk de, Türklüğüyle 
övünsün. Ama Kürt’ün Türk’e, Türk’ün 

Kürt’e üstünlüğü yok. Birbirimizi Allah 
için seveceğiz, bizim etle tırnak gibi ol-
duğumuzu unutmayacağız. 

Tek bayrak; bizim bayrağımızı rengi şehi-
dimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifa-
desi, yıldız şehidimizin ta kendisi; ikinci 
bir alternatif tanımıyoruz. 

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, 

Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” 

Aksi takdirde olmaz. İşte 780 bin kilomet-
rekareyle bu ülke, tek vatandır. 

Tek devlet. Devlet içinde devlet, asla… 
Çıkarmışlar bir paralel devlet; ne paralel 
devleti. Böyle bir şey söz konusu olamaz. 
Bizim tek devletimiz var, Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti, o kadar. 

Son olarak, tek vatan. Bizim bu topraklar-
dan başka vatanımız yok, bunu bileceğiz. 

İşte görüyoruz ki, bu örgüte silah bıraktır-
mak için çalışması gerekenlerin kendileri 
ellerine silah almışlar. Elleri, kolları silah-
la, bombayla dolu olarak karşınıza dikilen 
kişilerle artık musafaha yapmak için ko-
lunuzu, elinizi uzatamazsınız. Onlara an-
ladıkları dilden konuşmak gerekirdi, nite-
kim de öyle yaptık. Güvenlik güçlerimizin 
operasyonlar sırasında masum insanların 
zarar görmemesi için, kendi hayatları pa-
hasına ne kadar titiz davrandığını sizler 
gayet iyi biliyorsunuz. 
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Sizlerden, iki konuda özellikle yardım rica 
ediyorum. Birincisi; terör örgütünün ve 
uzantılarının gerçek yüzünü milletimize 
ve bölge halkına sürekli anlatmanız gere-
kir. Sizler, sadece kendiniz değilsiniz. Siz-
ler, binleri, on binleri temsil ediyorsunuz. 
Öyleyse, temsilcisi olduğunuz kardeşleri-
nize bunu anlatmanız gerekir. 

Ülkemiz ve bölgemiz, kendi tarihine, kendi 
kültürüne, kendi inancına, kendi toprakla-
rına yabancı, başka projelerin ürünü olan 
bu yapıdan artık tamamen inşallah kurtu-
lacaktır. Bunların, bölgede 30-35 yılı bulan 
müktesebatlarında sadece acı vardır, kan 
vardır, gözyaşı vardır. Ne bölge insanı için, 
ne ülke için hayırlı tek bir hizmetleri, tek 
bir icraatları yoktur. Ağızlarından ülke-
nin ve bölge halkının hayrına çıkmış tek 
bir söz bulamazsınız. Sadece yalan, sade-
ce iftira, sadece istismar, sadece ideolojik 
saçmalıklardan ibaret bu yapı, en büyük 
zararı bölge halkına verdi, vermeye devam 
ediyor. 

İşte şimdi görüyorsunuz, Lice’de dev bir 
operasyon yapılıyor. 8 bin kişiyle yapılan 
bu operasyonda, bütün o tarlalar -bu tar-
laları benim anlatmama gerek yok- temiz-
leniyor. Çünkü terör örgütünün en büyük 
gelir kaynağı bu tarlalardı. 

Biliyorsunuz, bölgeye yaptığımız tüm ya-
tırımlar bunların engellemeleriyle karşı-
laştı. Bunların ellerindeki belediyelerin, 
ne yaptığını artık daha fazla anlatmama 
gerek yok. 

Arabasında Terör Örgütüne Silah 
Taşıyanlar, Bu Ülkede Milletvekili 
Olamaz

Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu 
unutmadık. Kim, hangi yanlışı yaparsa 
yapsın, onunla hukuk sınırları içinde mü-
cadele edilmesi gerekiyor ve bunu yapaca-
ğız. Devlet olarak, bu istismarların önüne 
geçmek için gereken yasal düzenlemeleri 
çıkarmaya başladık, dokunulmazlıkları 
kaldırdık. O terör örgütünün arkasında 
olduğu parti ne diyordu, “‘Getirin doku-
nulmazlıkları, kaldıralım.” Peki, şimdi niye 
kaçmaya başladınız? Niye kaçıyorlar? Çün-
kü bu bir suçluluğun ifadesidir. Arabasının 
arkasında terör örgütüne silah taşıyanlar, 
bu ülkede milletvekili olamaz. Tabutlar-
da silah taşıyanlar, bu ülkede milletvekili 
olamaz. Sözde mezarlarda yargı ofisleri ku-
ranlar, bu ülkede samimi olamaz. Örgütün 
siyasi uzantıları çok yakında yargının önü-
ne çıkacak, hesabı verecekler. 

Belediyelerle ilgili düzenlemeyi de, Mec-
lis kapanmadan çıkarmış olacağız. Bunun 
ardından, belediyelerin de örgütün birer 
şubesi gibi çalışmalarının önüne inşallah 
geçmiş olacağız. Diğer hususlarda da ben-
zer tedbirleri alıyoruz, alacağız.

Bu gelişmelerin, üzerinizdeki baskının or-
tadan kalkmasını sağlayacağına, görüşleri-
nizi rahatça ifade etmenize, çalışmalarını-
zı rahatça sürdürmenize imkân vereceğine 
inanıyorum. 
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Sizlerden ikinci ricam, bölgede yaşanan 
olayların gerçek yüzünü, yurt dışında ir-
tibatta olduğunuz, yurt dışından gelerek 
sizinle irtibata geçen ve sizin bizzat irtiba-
ta geçeceğiz kişilere, kurum temsilcilerine 
aktarmanızdır. Biz, devlet olarak bunu el-
bette yapıyoruz. Ama benzer bilgileri böl-
ge halkının temsilcilerinin vermesi, etki 
derecesini çok çok artıracaktır. Bu konuda 
sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. 
İnşallah, terörün son bulduğu, huzurun, 
refahın hakim olduğu Yeni Türkiye’yi hep 
birlikte inşa edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim,

Son olarak bir hususu daha belirtmek 
istiyorum: Sizlere görüş, düşünce ve ta-
leplerinizi yazacağınız bir form dağıtıldı. 
Bu formda ifade edeceğiniz hususları, ar-
kadaşlarımız yakından takip edecekler. 
Burada bulunan bakan ve bürokrat arka-
daşlarımızla ilgili olanlar, hemen şimdi 
kendilerine aktarılıyor. Diğer konular da 
muhataplarına en kısa sürede ulaştırıla-
cak ve değerlendirilmeleri sağlanacaktır. 

Biliyorsunuz, benzer bir çalışmayı muhtar-
larımızla yapıyoruz. Çünkü biz, “Halka hiz-
metin Hakk’a hizmet” olduğuna inanıyor, 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla 
hareket ediyoruz. Şayet herhangi bir yer-
de bir eksik, bir hata varsa onu tespit edip 
gereğini yerine getirmek boynumuzun 
borcudur. Bundan sonra da ilgili arkadaş-
larımıza bildirdiğiniz görüş, düşünce ve 
taleplerinizin takip edilip neticeye kavuş-
turulacağından emin olabilirsiniz. Eğer bu 

takip sürecinde bir eksiklik, aksaklık orta-
ya çıkarsa meseleyi bizzat benim Özel Ka-
lemime iletmenizi rica ediyorum. 

Bir kez daha Külliyemizi teşrifleriniz için, 
iftiramıza özellikle icabet ettiğiniz için her 
birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 
Allah yar ve yardımcımız olsun. Şimdiden 
Ramazan Bayramınız ve Leyle-i Kadir’iniz 
mübarek olsun diyorum, kalın sağlıcakla.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’mizin 
kıymetli yöneticileri, değerli oda ve borsa 
başkanları, sevgili dostlar, sizleri en kalbi 
duygularımla, hasretle, muhabbetle selam-
lıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, 
milletin evine hoşgeldiniz.

Ülkemizin, tarihinin en kanlı ve tehli-
keli darbe girişiminden 20 gün sonra 
sizlerle beraber olmanın memnuniyeti 
içerisindeyim. 

Türkiye, bu hain girişimi; siviliyle, polisiy-
le, askeriyle, 238 evladının şehadeti, 2 bin 

15 Temmuz, Bu Milleti Bayraksız, 
Vatansız ve Devletsiz Bırakma 

Girişimidir

Oda ve Borsa Başkanları ile İstişare Toplantısı 
 Ankara | 04 Ağustos 2016 
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197 evladının da yaralanmasıyla geride 
bırakmıştır. Buradan bir kez daha şehitle-
rimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş-
sağlığı, yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar 
diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, mil-
letimizi Rabbim bir daha böyle bir imtiha-
na tabi tutmasın. Aslında biz ülke ve millet 
olarak, darbelerle, darbe girişimleriyle, te-
rör eylemleriyle, ihanetlerle ilk defa karşı-
laşmıyoruz. Sadece 93 yıllık Cumhuriyet 
tarihimizde dahi iki darbeye, pek çok dar-
be girişimine, muhtıralara, Asala’sından 
PKK’sına, DHKP-C’sinden DEAŞ’ına kadar 
pek çok terör örgütünün eylemlerine ma-
ruz kaldık. Siyasi, ekonomik, sosyal, kültü-
rel, diplomatik ihanetleri, ihanet girişimle-
rini saymıyorum bile. 

Tabii, burada sorulması gereken soru şu: 
Bu ülke ve bu millet niçin bu kadar çok 
saldırıya maruz kalıyor? Elbette bizim dı-
şımızdaki ülkelerin de hepsinin süt liman 
olduğunu, oralarda her şeyin güllük-gülis-
tanlık olduğunu söylemiyorum. Her devle-
tin, her toplumun kendine göre sıkıntıları, 
sancıları var. Ama biz, neredeyse, onların 
tamamının yaşadığı kadar sıkıntıyı tek 
başımıza göğüslemek zorunda kalıyoruz. 
Dikkat ediniz, bugün dünyada dış kaynak-
lı terör eylemlerine maruz kalan ülkeler 
yok mu? Var. Kendi topraklarındaki birta-
kım grupların yol açtığı terör sorunlarıyla 
uğraşan ülkeler yok mu? Var. Darbelere, 
darbe girişimlerine maruz kalan ülkeler 
yok mu? Var. Sığınmacı akınına uğrayan 
ülkeler yok mu? Var. Kendisine dünyanın 
önemli devletleri, kurumları tarafından 
verilen sözlerin tutulmadığı ülkeler yok 
mu? Var. Gizli-açık ekonomik, sosyal, si-

yasi sabotajlara uğrayan ülkeler yok mu? 
Var. Türkiye’nin farkı; bunların hepsini de 
eşzamanlı yaşıyor olmasıdır. 

Fethullahçı Terör Örgütünün 
Darbe Girişimini Püskürttük

Bunca tehdide aynı anda maruz kalıp da, 
dimdik durabilmeyi, hiç şaşmadan hedef-
lerine doğru yürümeye devam etmeyi ba-
şaracak Türkiye’den başka ülke var mıdır? 
İşte onu bilmiyorum. Allah’a hamdolsun, 
bir taraftan terörle mücadele ederken, bir 
diğer taraftan da bütün terör örgütlerinin 
ortağı durumunda olan Fethullahçı terör 
örgütünün bu darbe girişimini püskürttük. 
Ama bunu sizlerle beraber yaptık. Bunu 
işte o akşam çağrımıza uyan milletimizle 
beraber yaptık. Bu millet, alnı öpülesi bir 
millettir. Hani şair diyor ya; “Yürüyecek-
sin, millet yürüyecek arkandan.” Elham-
dülillah, millet arkamızdan yürüdü ve bizi 
yalnız bırakmadı. Bir anda milletimiz mey-
danlara, havalimanlarına doluştu. Ama bir 
farkı vardı, neydi? Bizim milletimiz tankla-
rın altına yattı. F16’lardan, F4’lerden kaç-
madı. Helikopterlerin mermilerine karşı 
göğsünü siper etti. Şair diyor ya; “Siper et 
gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.” Benim 
milletim göğsünü siper etti ve bu hayasız-
ca akını püskürttü. Çünkü onun istiklali-
nin de, istikbalinin de sigortası imanıydı; 
bunu yaptı. 

Değerli kardeşlerim, 

Uzun yıllardır hep altını çiziyorum. Bu 
coğrafyayı bin yıl önce vatanımız olarak 
belirlediğimiz günden beri kesintisiz bir 
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mücadele içindeyiz. Şayet bu mücadele-
yi bırakırsak, inanın bana, hem vatansız, 
hem de devletsiz kalırız. 

Her fırsatta dikkat ederseniz bizim 
Rabia’mız var diyorum; tek millet, tek bay-
rak, tek vatan, tek devlet. İşte her zaman bu 
yalın gerçeği anlatmaya çalışıyorum. Hiç 
şüpheniz olmasın, 15 Temmuz, bu milleti 
bayraksız, vatansız, devletsiz bırakma giri-
şimidir. Çünkü bu girişimde bulunan iha-
net şebekesinin ne millet diye, ne bayrak 
diye, ne vatan diye, ne de devlet diye bir 
dertleri var. Onlar sözüm ona kendilerini 
‘dünya vatandaşı’ sayıyorlar, örgütlendik-
leri 160 ülkenin tamamını da güya vatan 
kabul ediyorlar. Eninde sonunda oraları 
da ele geçireceklerini söyleyecek kadar bu 
konuda özgüven sergilemeye çalışıyorlar. 
Amerika’yı da ele geçireceklerini iddia edi-
yorlar. Bu bakımdan sadece itikadi olarak 
değil, ‘milli’ olarak da sapkın bir örgütle 
karşı karşıyayız. 

Evet, 15 Temmuz’da çok şehit verdik, çok 
yaralı verdik, çok büyük tehlike yaşadık. 
Ama 15 Temmuz’un en büyük kazanımı; 
milletimizin tüm fertleri ve kurumlarıy-
la, bu ihanet şebekesinin gerçek yüzünü 
görmesi, maskesini indirmiş olmasıdır. 
Milletimiz, 15 Temmuz’da, sadece bu te-
rör örgütüne değil, aynı zamanda benzer 
niyetlere sahip, benzer yöntemlere başvur-
mak isteyen herkese mesajını açık ve net 
bir şekilde vermiştir. 

Ne demiştir milletimiz? Bizim bu ülkeden 
başka vatanımız yoktur demiştir. Ayrıca 
milletimiz, bu ülkeyi bu sapıklara bırak-
mayacağımızı ve bizim başka gidecek ye-

rimizin olmadığını tüm dünyaya deklare 
etmiştir. Milletimiz, o gece köken, meşrep, 
parti farkı gözetmeksizin sokaklara dökü-
lerek,  “Bizim kendi birliğimizden, bera-
berliğimizden, kardeşliğimizden başka gü-
venecek dalımız yoktur” demiştir. Bu, asla 
bir içe kapanma refleksi değildir. 

FTÖ, Bu Ülkede Ne Yazık ki 
Aileleri Birbirinden Ayırdı

TOBB Hastanesinde, 19 gündür yaralı olan 
ve dün gece şehadet şerbetini içen Oğuzhan 
kardeşimin ailesini ziyaret ettim. Oğuzhan 
kardeşimin cemalini hastane morgununa 
inip izledim. Morgda 23 yaşında, 1.95 bo-
yunda dünya güzeli bir fidan yatıyordu. 
Sol gözünden aldığı bir şarapnel parçasıyla 
beyni parçalanan Oğuzhan, o şekilde şeha-
det şerbetini içerek Rabbime yürüyor. 

Bu gençleri bu yola sevk eden nedir? 
Allah’a olan kulluk, şehadete olan aşk, bu 
vatan, bu millet, bu bayrak için yürüyüş-
tür. İnanın, Oguzhan kardeşimin baba ve 
dedelerin hiçbirisinde de gözyaşı yoktu. 
Bende gözyaşı var, onlarda yok. Onlar, ken-
di acılarını bırakmış, bize nasihat ediyor-
lar. Oğuzhan şehidimizi yarın defnedecek-
ler. Rabbim, şehadet makamında Sevgili 
Peygamberimize komşu eylesin. 

Şu Külliye’de beş şehidimiz vardı, altıncı-
sı da Oğuzhan oldu. Düşünebiliyor musu-
nuz ya, zerre kadar insanlıktan nasibini 
almış olan birileri, bombayı gelir de şu 
Külliye’nin önünde, elinde bayraktan baş-
ka silahı olmayan insanların üzerine yağ-
dırabilir mi? 
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Daha önce, “Tabanı ibadet, ortası ticaret, 
tavanı ihanet” dediğim bu takıma birile-
ri “cemaat” diyor. Bu ihanet şebekesinin 
“cemaat”le alakası yok. Bunlara “cemaat” 
demek, diğerlerine hakaret olur. Bunlar 
tam bir terör örgütüdür. 

Değerli kardeşlerim, 

Fethullahçı terör örgütü, bu ülkede ne ya-
zık ki aileleri birbirinden ayırdı. Anayı, 
kocasından, evladından ayırdı. Hatırlarsa-
nız, bunları ben hep “haşhaşi” diye andım. 
Bunlar, Hasan Sabbah’ın izinden gidenler-
dir. Onların da çok zeki, iyi yetişmiş kad-
roları vardı. Bunların da iyi yetişmiş, çok 
zeki kadroları var. Şeytan da çok iyi yetiş-
mişti ve meleklerin içerisinde en alimiydi. 
Ama Allah’a ilk isyan eden kim oldu? O 
oldu. Ne dedi? “Onları topraktan, beni ise 
ateşten yarattın. Ben daha kıymetliyim” 
dedi ve ilk isyan eden oldu. Bunlar, Allah’ı 
istismar ederek milleti aldattılar. İlmi istis-
mar ederek milleti aldattılar. Milleti “him-
met” diyerek soyup soğana çevirdiler. 

Şimdi her şey meydana çıkıyor, daha çok 
şeyler çıkacak. Noktayı koymuş değiliz. 
Bu bir virgüldür, daha devam ediyor bu 
iş. Rehavet yok, gevşemek yok, karar-
lı bir şekilde bu süreci devam ettirmek 
durumundayız. Çünkü bu kanser hücre-
si farklı. Bu virüs, her yere sirayet etmiş 
vaziyette, bunu tamamıyla temizlemek 
durumundayız. 

Mevlana Hazretlerinin pergel benzetme-
sinde olduğu gibi, bir ayağımızı Anadolu’ya 

sıkı sıkıya basma, diğeriyle tüm dünyayı 
dolaşma, tüm mağdurlara, mazlumlara, 
gariplere sahip çıkmak için buradayız. 
Türkiye’ye sıkı sıkıya sahip çıkamazsak, 
diğer iddialarımızı, diğer hedeflerimizi, di-
ğer projelerimizi zaten hayata geçiremeyiz. 
Onun için meydanı ne FETÖ’ya, ne PKK’ya, 
ne DAEŞ’e, ne de başka terör örgütlerine, 
ihanet çetelerine asla bırakmayacağız. 

Bu Milleti Esir Almaya, Esir 
Etmeye Kimsenin Gücü Yetmez

İstiklal Marşımızda ifade edildiği gibi, 
“Yurdumuzun üzerinde tüten en son ocak 
sönmeden” kimsenin bu bayrağı indirme-
ye, bu milleti esir almaya, esir etmeye, bu 
vatanı işgal etmeye gücü yetmez. Ecda-
dımız, yüreği, bileği, kanı ve canı paha-
sına bu vatanı bize emanet etti. Biz de 15 
Temmuz’da, aynı bedeli ödeyerek, ülke-
mizi gelecek nesillere bırakma kararında 
olduğumuzu gösterdik. Milletimle iftihar 
ediyorum. Bu millet, birliğini, beraberliği-
ni muhafaza ettiği sürece, Allah’ın izniyle 
Türkiye’nin önünde kimse duramaz. 

Pazar günü biliyorsunuz, İstanbul’da Yeni-
kapı Meydanında, Cumhurbaşkanlığı ola-
rak bir büyükçe Demokrasi ve Şehitler Mi-
tingi düzenliyoruz. Yenikapı Meydanı’na, 
parti, şu-bu ayrımı yapmaksızın herkes 
davetli. Onun için, başta Parlamento Baş-
kanımız İsmail Bey olmak üzere, tüm parti 
genel başkanlarına birer davetiye gönder-
dim. Milletçe orada, birlik ve beraberli-
ğimizi göstermeliyiz. Şu ana kadar Sayın 
Bahçeli’nin bu davete icabeti haberini al-
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dık, sağ olsunlar. Sayın Kılıçdaroğlu’nun 
da orada olmasını istiyorum, onlar da 
bir heyetle katılacaklarını şu anda açık-
lamış durumdalar. Öyle zannediyorum 
ki, durumu tekrar gözden geçirir ve on-
lar da Pazar günü Yenikapı’da olma ka-
rarını verirler. 

Değerli kardeşlerim, 

FETÖ ihanet şebekesinin 17-25 Aralık’la 
birlikte, adliye ve Emniyet başta olmak 
üzere, bürokrasideki gücünü kırma yö-
nünde ciddi adımlar attık, atmayı da sür-
dürüyoruz. 15 Temmuz’la birlikte, bu 
sinsi örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri bün-
yesindeki yapılanması da deşifre olmaya 
başladı. Şu anda yakalananlar buzdağının 
görünen yüzü, diğerleriyle ilgili çalışma-
lar sürüyor. Şüphesiz bu örgütün bir de iş 
dünyası ayağı var. En güçlü oldukları yer, 
belki de orası. Çünkü kuraldır; finansı ol-
mayan hiçbir proje başarıya ulaşamaz. Bu 
eli kanlı örgütün, iş dünyası içindeki tüm 
bağlantılarını, tüm düzenini, tüm akarla-
rını tamamen kesmekte kararlıyız. Kimse-
nin gözünün yaşına bakacak durumumuz 
yok, acırsanız acınacak hale gelirsiniz. 

Biz, bunlara hep ne yazık ki, “Eğitimle uğ-
raşıyorlar” diye yaklaştık ve destekler ver-
dik. Dün, Din Şûrasında da, “Rabbimden 
ben de af diliyorum. Milletimden özür dili-
yorum” dedim. Çünkü burada hata yapmı-
şız. Olaya biz tabii samimiyetle baktık, ama 
ne yazık ki karşımızdakilerden bunu gör-
medik. Eğer bundan sonra gerekli adım-
ları atmazsak; şehitlerimize, gazilerimize, 
canları pahasına silahların, tankların, heli-

kopterlerin, uçakların karşısına çıkan mil-
letimize hesap veremeyiz. 

FETÖ terör örgütüne aktarılan her kuruş, 
bu millete sıkılmak üzere namluya sürül-
müş bir mermidir. Millete kurşun sıkanı 
nasıl affetmiyorsak, o kurşunu finanse 
edeni de affetmeyeceğiz. Geldiğimiz yer 
itibariyle artık bu yapının her okulu, her 
dershanesi, her evi birer terör yuvası; 
her şirketi, her derneği, her vakfı birer 
terör organizasyonudur. Bu hain yapıyla 
ve mensuplarıyla ilgili olarak hala ama-
fakat diye başlayan cümleler kurmayı 
sürdürenler, benim indimde gönlü onlar-
la birlikte olanlardır. 

Biz Seferle Emrolunduk, Zaferle 
Değil 

Şu gerçekleri artık herkes kabul etmeli-
dir: Bu adamlar katildir; çünkü ellerine 
masumların kanı bulaşmıştır. Bu adamlar 
riyakârdır; çünkü ikiyüzlülük karakterleri 
haline dönüşmüştür. Bu adamlar sinsidir; 
çünkü her işlerinin, her sözlerinin gerisin-
de başka niyet vardır. Bu adamlar hırsız-
dır; çünkü sınav sorularını çalarak, usul-
süz atamalar yaparak milyonlarca insanın 
geleceğini çalmışlardır. Bu adamlar gasp-
çıdır; çünkü işadamlarından ve esnaftan 
tehditle, şantajla ‘himmet’ adı altında çok 
büyük paralar toplamışlardır, belki ara-
mızda da bunun muhatabı olanlar vardır. 
Bu adamlar haindir; çünkü dünyanın her 
köşesinde kendi ülkelerini, kendi milletini 
karalamak için çalışmaktadırlar. Bu adam-
lar maşadır; çünkü yaptıkları işlerin kahir 
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ekseriyeti, kendilerinden ziyade başka bi-
rilerine, üst akla hizmet etmeye yöneliktir. 
Ve bu adamlar fasıktır; çünkü yüce dinimi-
zi sadece istismar etmekle kalmamış, aynı 
zamanda kendi örgüt çıkarları için tahrif 
etmeye yeltenmişlerdir. 

Şimdi soruyorum sizlere, bu ihanet şebeke-
sinin ve mensuplarının arkasında durmak 
için, aklı, izanı, vicdanı, ahlakı, imanı olan 
herhangi bir kişinin nasıl bir sebebi olabi-
lir? Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz, onlarca 
defa biz insanlara “Aakletmez misiniz” diye 
soruyor. Ben de sizlere soruyorum; karşı-
mızdaki bu açık fotoğrafa rağmen aklını 
kullanmayan aynı ihanete ortak olmaz mı? 
Yaşananlardan ders almadıkları gibi, hala 
“Şu günü bekleyin, bu günü bekleyin” diye 
hezeyanlarıyla kendi taraftarlarına moral 
vermeye, milleti tehdit etmeye çalışıyorlar. 
Şimdi de ne diyorlar? “14 Ağustos’u bekle-
yin.” Biz namert değiliz, biz merdiz mert. 
Biz, seferle emrolunduk, zaferle değil. Za-
fer, hakimler hakimi olan Allah’a aittir. Biz 
şu anda seferdeyiz. 

Değerli kardeşlerim,

Alçaklık bir karakter meselesidir, zaman 
ve mekân sınırı taşımaz. Şahsiyetiniz kir-
lenmişse, günün 24 saati, yılın 365 günü 
ihanetinizi dışa vurabilirsiniz. Attıkları 
her adım onları içinde bulundukları fos-
septik çukurunda biraz daha aşağıya çeki-
yor ve daha da çekecek. Yedikleri her darbe 
onların çirkin yüzünü daha da ifşa edecek. 
Milletimiz onların boylarının ölçüsünü 
aldı. Şairin dediği gibi, “Kaderin üstündeki 
kader” onlar için hükmünü verdi. Artık ne 

yapsalar, ne söyleseler, ne tehditler savur-
salar boş. Biz, önlemlerimizi almaya mut-
laka devam edeceğiz. Ama şundan emin 
olun, Rabbimin ve milletin hükmünden 
daha büyük bir tedbir yoktur. 

Birileri diyor ki, “Bu bir inanç meselesidir.” 
Taşa, ağaca, hayvana, elleriyle yaptığı puta 
tapan da, kendi dünyasında samimi olarak 
inanıyor. 

FETÖ ihanet şebekesinin mensupları, sa-
dece ve sadece Pensilvanya’daki şarlatana 
inanıyor, hayatlarını onun için yaşıyorlar. 
Dünyalarıyla birlikte, ahiretlerini de yak-
tıklarının farkında değiller. Bizim inanç 
dünyamızla, bu anlayışın en küçük bir or-
tak noktası yoktur. 

Pensilvanya’daki zatın sözde eserleri var-
mış. Artık ne tür intihaller yapıldığını bi-
lemem. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşle-
ri Yüksek Kurulu, bu sözde eserleri A’dan 
Z’ye bir inceleyecek. Bu kitapların içinde, 
dinimizle bağdaşmayan ifadeler var. Sözde 
kitaptaki çarpık anlayışlar bir bir ortaya 
dökülecek. 

Çevrenizde Hala Bu Gafletten 
Uyanmayan Varsa, Onları Derhal 
Adalete Teslim Edin

Burada tabii benim işadamlarımızdan da 
özel bir ricam var. İçinizde veya çevreniz-
de hala bu gafletten uyanamayan varsa, 
müsamahayı, merhameti, hüsnüniyeti bir 
kenara bırakın, derhal onları adalete tes-
lim edin. Bu size, 79 milyon vatandaşımı-
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zın, 238 şehidimizin, 2 bin 197 gazimizin 
vebalidir. 

Değerli kardeşlerim, 

Odalarımız ve Borsalarımız, tarihimizdeki 
Ahilik geleneğinin bugünkü temsilcileri-
dir. Ahi, sadece işini yapan, üreten, sanatı-
nı icra eden kişi değildir. Ahi, aynı zaman-
da, yeri geldiğinde ülkesi ve milleti için 
malıyla, canıyla, yüreğiyle mücadele eden, 
geleceği de inşa eden kişidir; Ahi budur. 
Esnafımızın, sanatkârımızın, işadamları-
mızın 15 Temmuz’da gösterdikleri güçlü 
duruşu, verdikleri mücadeleyi yakından 
biliyorum. Darbe girişiminin gerisindeki 
amaçlardan birinin de, Türkiye’nin tüm 
birikimlerini yok etmek, birilerine peşkeş 
çekmek olduğunun hep birlikte çok iyi far-
kındayız. Çünkü bu oyun defalarca oynan-
dı, biz bunun bedelini defalarca ödedik. Bu 
defa da başaramadılar. Şimdi artık kaza-
nımlarımızı koruma değil, daha çok çalış-
ma, daha çok üretme, daha çok ihraç etme, 
daha çok istihdam etme, daha çok dünyayı 
dolaşma zamanıdır. Daha çok koşacağız. 
Gördüğünüz gibi, yaşanan darbe girişimi-
ne rağmen ekonomimiz, çok sınırlı ve kısa 
sürede telafi edilen bir dalgalanma dışın-
da, yolunda ilerlemeye hamdolsun devam 
ediyor. Batı, başka şeyler bekliyordu. Zil 
takıp oynayacaklardı ha; ama Rabbim on-
lara bu fırsatı vermedi. Zilleri de ellerinde 
kaldı, oturdukları yerde kaldılar. 

Değerli kardeşlerim, 

Bu millete şükranımızı, teşekkürümüzü, 
minnetimizi en güzel, ekonomiyi sürekli 
ileriye taşıyarak, refahı sürekli artırarak 

ifade edebiliriz. Bunun için sizlere çok 
önemli görevler düşüyor. Oda ve borsa baş-
kanlarımız, işadamlarımız, bizim en çok 
biraraya geldiğimiz, en çok istişare ettiği-
miz kesimdir. İşte bugün de, tarihimizin 
en kritik günlerinin hemen ardından bira-
raya geldiğimiz heyetlerin başında sizler 
geliyorsunuz. 

Küresel krizin derinlemesine yaşandığı 
2007 yılından bu yana, 7,3 milyon yeni 
istihdam üreten bir ekonomik başarının 
sahipleri olarak sizlere güveniyorum. Ül-
kemizin ekonomik göstergelerinde hiçbir 
sorun, hiçbir sıkıntı yoktur. Kamu borçlan-
malarının vadesi 2002 yılından bugüne 
9,5 aydan 71 aya çıktı. Borçlanma faizi yüz-
de 63’den Haziran ayı itibariyle yüzde 9,3’e 
geriledi. Darbe girişimine rağmen ulusla-
rarası finansman konusunda hiçbir sıkın-
tımız yok. Tam tersine 15 Temmuz’dan 
sonraki borçlanma ihalelerine dahi bekle-
nenin çok üzerinde talep geliyor. Merkez 
Bankası’ndaki döviz rezervimiz azalmak 
şöyle dursun, artarak 125 milyar doların 
üzerine çıktı. Geçen bir konuşmamda da 
söyledim; bu rakamı 165 milyar dolara çı-
kartmamız lazım. 

Ekonomide Yapısal Reformlar 
Kesintisiz Sürecektir

Milletimiz, ihanetin sadece askeri ve siyasi 
yönünü değil, ekonomik yönünü de deşif-
re ettiği için; darbe girişiminin ardından 
döviz almak için değil, döviz satmak için 
bankalara hücum etti. Bu millet, ne büyük 
millettir.
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Eskiden OHAL ilan edildiği zaman mar-
ketler boşaltılırdı, herkes evine stoklama 
yapardı. Şimdi böyle bir şey var mı? Tam 
aksine, millet sabahlara kadar meydanları 
dolduruyor. Kimse de öyle marketleri bo-
şaltma derdinde değil. Hayat normal sey-
rinde devam ediyor. 

15 Temmuz’dan bu yana dövizden, Türk 
Lirasına geçişte ortaya çıkan rakam ne 
oldu biliyor musunuz? 10 milyar dolar. 
Enflasyonda küçük bir yükselme görül-
mesine rağmen, olayın çapıyla mukaye-
se ettiğimizde, bunun geçici bir durum 
olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen 
12 aylık enflasyon TÜFE’de yüzde 7,9, 
ÜFE’de 3,9 olarak makul bir düzeyde ger-
çekleşti. Hükümetimiz, gerekli tedbirleri 
alarak, özellikle piyasanın likidite ihti-
yacını karşılayacak adımları atarak, bu 
süreci ekonomi alanında da başarılı bir 
şekilde yönetmiştir. 

Ekonomide yapısal reformlar kesintisiz sü-
recektir. Ülkemizi üst gelir düzeyine yük-
seltecek ve uluslararası rekabet gücümü-
zü artıracak adımları atmayı kararlılıkla 
sürdüreceğiz. 

Geçenlerde faiz oranlarıyla ilgili GYODER 
ve Emlak Konut bir açıklama yaptı. Ben de 
diyorum ki; konut alımlarında tüm devlet 
ve özel sektör bankalarımız, lütfen şu faiz 
oranlarını yıllık şöyle 9’a doğru çekiversin-
ler. Ya kaybetmezsiniz. Dün Emlak Konut’a 
konut satışlarını sordum. Gayet iyi oldu-
ğunu ve 600 milyon lira giriş olduğunu 
söylediler. Faiz oranlarının düşmesi inşaat 
sektörünü tetikleyecektir. 

Yatırım ortamını iyileştirmek için gereken 
hukuki düzenlemeler, bürokrasinin azal-
tılması, vergi sisteminin etkinleştirilmesi, 
birtakım süreçlerin basitleştirilmesi gibi 
tedbirleri kısa sürede hayata geçireceğiz. 
Artık bu ülkenin kaynakları, imkânları, 
potansiyeli hiç kimsenin değil, sadece ve 
sadece milletimizin hizmetinde olacaktır. 
Bu noktada özellikle sizlerin de gereken 
çabayı göstereceğinize, devletimizle el-ele 
vererek Türkiye’yi büyütecek, ekonomimi-
zi daha da güçlendirecek adımları atacağı-
nıza yürekten inanıyorum. 

Kardeşlerim, 

Biz, devleti yeniden yapılandırmaya mec-
buruz. Bunun için de devleti, A’dan Z’ye 
gözden geçirmemiz gerekiyor. 14 yıllık 
Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığım döne-
minde edindiğim ciddi deneyimler, ciddi 
tecrübeler ve yaptığımız çalışmalar var. 
Biz, dersimizi iyi çalıştık. Nerede ne gibi 
açıklar, nerede ne gibi aksamalar var, bun-
ları gayet iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu aksa-
maların giderilmesi lazım. 

‘Devletin Malı Deniz, Yemeyen 
Domuz’ Anlayışı Terkedilmelidir

Bir insan eğer çalıştığı kuruma ihanet 
içerisindeyse, faydalı değilse, çalışmı-
yorsa, biz bu insanı sırtımızda taşımaya 
mecbur muyuz? Değiliz. Tekme tokat ka-
pıya koyalım demiyorum; ihbar tazmina-
tını verirsin, kıdem tazminatını verirsin, 
“Başının çaresine bak” dersin. Hukuk da 
buna amir. “Devletin malı deniz, yeme-
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yen domuz” anlayışının artık terk edil-
mesi gerekiyor. Şimdi bunlardan devle-
ti, tüm sektörleri arındırma zamanıdır. 
Onun için yasal düzenleme ve Anayasa 
değişikliği gerekiyor. 

Silahlı Kuvvetlerimizin de yeniden yapı-
landırılması konusunda yine süratle atıl-
ması gereken adımlar var. 

Olağanüstü Hal Dönemi ve sonrasında 
yapacağımız önemli yasa değişiklikleriy-
le, devleti çok daha güçlü bir hale getire-
cek omurgayı kurmamız gerekiyor. Bu 
omurganın güçlü olması inanıyorum ki, 
milletimizin, devletimizin geleceğe çok 
daha emin adımlarla yürümesini sağla-
yacaktır. 

Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyo-
rum. Gazilerimize Rabbimden şifalar 
diliyorum. 

Bu düşüncelerle, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne teşrifiniz için bir kez daha 
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Temsilcileri olduğunuz odalarımızdaki, 
borsalarımızdaki tüm kardeşlerimize se-
lamlarımı, şükranlarımı iletmenizi rica 
ediyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla diyorum.
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Türkiye Barolar Birliği’nin değerli başkanı 
ve yönetim kurulu üyeleri, kıymetli baro 
başkanları, değerli arkadaşlar, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ne, milletin evine, bu gazi 
mekâna hoşgeldiniz. 

Türkiye Barolar Birliği, Fethullahçı te-
rör örgütü mensupları tarafından 15 
Temmuz’da başlatılan darbe girişimi kar-
şısında demokrasinin, özgürlüklerin, hu-
kukun üstünlüğünün yanında yer almış-
tır. Dayanışma için, 15 Temmuz’da savaş 

Darbecilere Karşı Mücadele 
Hukuk Devleti Sınırları İçinde 

Yürütülüyor

Türkiye Barolar Birliği Heyetini Kabul | Ankara | 16 Ağustos 2016 
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uçaklarının bombalı saldırısına maruz ka-
lan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Gölba-
şı Özel Harekât Merkezi’ni ve Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ni ziyaret eden Türkiye 
Barolar Birliği yönetimine şahsım ve mil-
letim adına teşekkür ediyorum. 

Baro başkanlarımız şundan emin olsunlar. 
Türkiye, bir hukuk devletidir ve hukuk 
devleti olarak kalmaya devam edecektir. 
Ülkemize ve milletimize savaş açan darbe-
cilere karşı mücadele, ilk andan itibaren 
hukuk devleti sınırları içinde yürütülmüş-
tür. 15 Temmuz gecesi darbeciler karşıla-
rında, milletimiz ve Emniyet güçlerimizle 
birlikte savcılarıyla, hakimleriyle Adalet 
Teşkilatımızı da bulmuşlardır. Soruştur-
malar, gözaltılar, tutuklamalar tamamen 
hukuk kuralları içinde yürütülmüştür, yü-
rütülmeye de devam etmektedir. Olağanüs-
tü Hal, Milli Güvenlik Kurulu tavsiyesiyle, 
Bakanlar Kurulu kararıyla, Meclis onayıy-
la, Anayasamızda belirtilen prosedüre uy-
gun şekilde ilan edilmiş, uygulamaya ko-
nulmuştur. Bugüne kadar da, Anayasa ve 
yasalar dışında atılmış hiçbir adım yoktur. 

Darbe girişimi gecesi yaşananları eleştiren-
lerin amacı, açık söylüyorum, Türkiye’nin 
yaşadığı tehlikenin büyüklüğünü gözler-
den kaçırmaya çalışmaktır. O gece, aslın-
da bir millet ayağa kalkmış, vücudunu 
kurşunlara, tanklara, bombalara siper et-
miştir. 15 yaşından 75 yaşına kadar, kadı-
nıyla-erkeğiyle siper etmiştir. Öyle zanne-
diyorum ki, herhalde dünyada da bunun 
benzeri pek yoktur. 

15 Temmuz Gecesi Türk Milleti, 
Tarihi Bir Sınavdan Alnının 
Akıyla Çıkmıştır

15 Temmuz gecesi, hangi kökenden, hangi 
meşrepten, hangi siyasi görüşten olursa ol-
sun, Türk milletinin, 79 milyonun tamamı, 
tarihi bir sınavı alnının akıyla vermiştir. 
Hiç kimsenin, bu iftihar verici görüntüye 
gölge düşürmeye hakkı yoktur. Darbeciler 
ne kadar vicdansız, ne kadar ahlaksız, ne 
kadar cani, ne kadar şuursuz ise; milleti-
miz o derece asil, o derece dirayetli, o de-
rece cesur, o derece kararlı bir tavır içinde 
olmuştur. Bu millete ancak saygı duyulur, 
bu millet alnından öpülesi bir millettir. Bu 
millet her türlü teşekkürü, takdiri, hayran-
lığı hak eden bir millettir. 

Hani şair diyor ya; 

“Delikanlım, işaret aldığın gün atandan, 

Yürüyeceksin… Millet yürüyecek arkandan!

Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan.” 

Evet, millet gerçekten her şeyiyle yürüdü. 
Bu millet, ne tank dinledi ne top dinledi, 
ne helikopterden ne de uçaklardan atılan 
bombalardan korktu… Bu millet, Ulubatlı 
Hasan’ların, bin yıldır bu toprakları bize 
vatan yapmak için gözünü kırpmadan ölü-
mün üzerine atılanların yürüdüğü yoldan 
yürüdü. 

O gece meydanlara çıkanlar, bu yolun so-
nunun şehadete çıkabileceğini, gazilikle 
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neticelenebileceğini biliyordu. Kimi evin-
den çıkarken, kimi yolda, kimi vurulduğu 
yerde sevdikleriyle, aileleriyle helalleşir-
ken, hiçbirinde en küçük bir pişmanlık, 
en küçük bir korku emaresi yoktu. İşte bu 
ülkeye, bu vatana, bu devlete sahip çıkmak 
da böyle olur. 

Bugüne kadar pek çok şehit yakınımızla, 
pek çok gazimizle görüştüm, görüşmeye 
devam ediyorum. Hepsinin de gözünde ül-
kesine, devletine, geleceğine sahip çıkma-
nın, bu uğurda görevini yapmış olmanın 
huzurunu gördüm. 

Bugün geriye dönüp baktığımızda 
Türkiye’nin yıllarca, yalanla, iftirayla, çar-
pıtmayla, boş sözle, hamasetle ülkesine ve 
devletine sahip çıktığını iddia eden, güya 
seçkinlerin istismarına maruz kaldığını 
fark ediyoruz. Ama 15 Temmuz’da darbeci 
teröristlerin silahları ölüm kusmaya başla-
dığında, bu istismarcıların hiçbiri ortada 
yoktu. Sokakları, meydanları dolduranlar, 
tankların önünde yatanlar, namluların 
karşısına dikilenler seçkinler değil, bu ül-
kenin ortalama vatandaşıydı. 

Bugün Ülkemizin Geleceğine, 
15 Temmuz Sabahından 
Olduğundan Çok Daha Güvenle 
Bakıyoruz

Düşünebiliyor musunuz, gömleğini ve 
fanilasını çıkartarak tankın egzozunu ka-
patanlar oldu. Bir demir parçasını tankın 
paletleri ve dişlilerine sokarak darbeci ha-
inleri durdurmak isteyenler oldu. 

Şehitlik makamına ulaşanların, gazi 
olanların memleketlerine, eğitimlerine, 
mesleklerine, yaşlarına baktığınızda gö-
receğiniz şey aslında Türkiye’nin bizatihi 
kendisidir. Biliyoruz ki; istiklalini ve is-
tikbalini dünyanın en modern silahla-
rıyla üzerlerine gelen darbecilere teslim 
etmeyen bu millet, Allah’tan başka hiçbir 
gücün karşısında eğilmez. Türk milleti o 
gece, kendisine baş eğdirebileceklerini 
sananların başlarına gök kubbeyi yık-
mıştır. İşte bu sebeple bugün ülkemizin 
geleceğine, 15 Temmuz sabahı olduğun-
dan çok daha güvenle bakıyoruz. 

Sayın Başkan,

değerli misafirler,

Türkiye, dünyanın başına musallat olan ne 
kadar tehdit varsa, hepsine birden maruz 
kalan tek ülkedir. Bakınız, Suriye’de yaşa-
nan insani krizin bir ürünü olan göçmen 
meselesi, tüm Avrupa’yı adeta tir-tir titreti-
yor. Hâlbuki biz, yıllardır 3 milyon sığın-
macıya ev sahipliği yapıyoruz. Bu millet, 
bombalardan, varil bombalarından ka-
çan insanlara yüreğini açacak kadar asil. 
Ama Batılılar, bu asillikten nasibini asla 
almamışlardır.

Uluslararası Af Örgütü açıklama yapı-
yor, bazı şeylerden endişe duyduklarını 
dile getiriyorlar. Bu açıklamadan önce, 
darbeye maruz kalmış kurumlarımızı ve 
vatandaşlarımızı gelin bir dinleyin. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi nasıl vurulmuş, 
burada 6 tane şehidimiz nasıl olmuş? Bo-
ğaziçi Köprüsü’nün üzerinde ve Kuleli As-
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keri Lisesi’nin önünde 39 kişi nasıl şehit 
edilmiş? Gelin bunları bir görün, yerinde 
inceleyin. Ama sadece duyduklarınla, aldı-
ğın haberlerle bu tür açıklamaları yaptığın 
zaman, kusura bakma sana saygı duyulmaz. 

DAEŞ denilen örgüt, Fransa’da ve 
Belçika’da birkaç terör eylemi yaptı, Av-
rupa ülkelerinin tüm dengeleri bozuldu. 
Neredeyse insan haklarını askıya alma 
noktasına geldiler. Biz ise, FETÖ yanında, 
PKK, DAEŞ, DHKP-C gibi her biri de ken-
di alanında çok yüksek eylem kapasitesi-
ne sahip örgütlerle aynı anda mücadele 
ediyoruz ve edeceğiz. Bu mücadelemizi de 
tamamen hukuk içinde, demokrasi içinde 
yürütüyoruz. 

Bizim Sabrımız ve Tevekkülümüz, 
Batı’da Yok

Bakınız, 1970’li yıllarda Almanya’da ma-
lum Baader-Meinhof çetesi eylemlerini 
tırmandırdığında, bu ülke idam cezası-
nı geri getirmeyi tartışmaya başlamış-
tı. Hatta Hessen Eyaleti Anayasası’nda 
idam cezası halen vardır. Hal böyleyken, 
FETÖ’nün darbe girişimine, PKK’nın 
kanlı eylemlerine, DAEŞ’in canlı bomba 
saldırılarına, DHKP-C’nin suikastlarına 
maruz kalmamıza rağmen bu tartışma-
yı yapmamızı dahi kabullenemiyorlar. 
Kim? Avrupa. Yaşanan kanlı darbe girişi-
mi sonrasında böyle bir meselenin tartı-
şılmasından daha tabii ne olabilir? 

Bu konuda kararı verecek olan Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’dir. Türkiye Büyük Mil-

let Meclisi, böyle bir kararı aldığı zaman 
mesele biter. Ama alır mı, almaz mı onu 
bilmemem. Ama Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin böyle bir hakkı yok mu, böyle 
bir yetkisi yok mu? Eğer millet, böyle bir ta-
lebi Meclis’e iletiyorsa, orası bunu tartışır, 
görüşür. İnanın bana, bırakın darbe teşeb-
büsünü; bizdeki gibi PKK, DAEŞ eylemleri 
Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde birkaç 
ay yaşansın, idam cezasını da getirirler, 
kesintisiz olağanüstü hal de ilan ederler. 
İşte Fransa, terör olayının ardından 9 ay-
dır Olağanüstü Hal ile idare ediliyor. Oysa 
biz, darbe teşebbüsüne rağmen sadece 3 
ay Olağanüstü Hal ilan ettik. Çünkü bizim 
sabrımız, dayanma gücümüz, tevekkülü-
müz inanın onlarda yok. 

Dikkat ederseniz, darbe girişiminin üze-
rinden tam bir ay geçti, ama neredeyse hiç-
bir Batılı devlet adamı ülkemize ‘geçmiş 
olsun’a gelmedi. Telefonla aradıklarında 
da, bizim halimizden ziyade, darbecilerin 
durumlarını merak ettiklerini gördük. 
FETÖ mensubu teröristlerin katlettiği 240 
vatandaşımızın, yaraladıkları 2 bin 195 
kardeşimizin durumunu soran yok; ama 
gözaltılar, tutuklamalar, görevden alma-
lar nedense pek ilgilerini çekiyor. Aslında 
Batılı ülkelerin askerleri, diplomatları, ga-
zetecileri zaman zaman gerçek niyetlerini 
ağızlarından kaçırmıyor değiller. Biz, bun-
lara rağmen, demokrasimize, özgürlükle-
rimize, hukuk devletimize sonuna kadar 
sahip çıkacağız. Çünkü bu değerleri, Batılı-
lar veya Avrupa Birliği dayattığı için değil, 
milletimiz buna layık olduğu için savunu-
yor ve hayata geçiriyoruz. 
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Biz, gerek FETÖ darbe girişiminin, gerek 
PKK ve DAEŞ’in eylemlerinin gerçek yü-
zünü muhataplarımıza anlatmaya devam 
edeceğiz. Az önce Sayın Başkanın da ifade 
ettiği, bunu uluslararası platformlarda gö-
rüşme ve yapılacak olan bir kongrede gün-
deme getirme teklifini yararlı buluyorum. 
Kendileriyle bu teklifi bilare görüşmek 
istiyorum. Belge ve görselleri, kendilerine 
vermek suretiyle, böyle bir çalışmayı bera-
ber yapmamızda büyük bir fayda var. Çün-
kü bu bizim milli meselemizdir, ülkemizin 
meselesidir. 

Maalesef, terör örgütlerinin propaganda 
gücü, dış desteklerden dolayı bizden çok 
fazla, çok ileride gözüküyor. Buna rağmen, 
ulaşabildiğimiz her platformda derdimizi 
anlatmaya, gerçekleri dünya halklarına 
göstermeye devam edeceğiz. Terör örgüt-
lerinin gerçek yüzlerini gösterdiğimiz her 
bireyi kazanç sayarak mücadelemizi kesin-
tisiz sürdüreceğiz. Biz şuna inanıyoruz; Al-
lah doğruların yardımcısıdır. 

Sivil toplum kuruluşlarımızın, özellikle 
de meslek kuruluşlarının, ülkelerinin ve 
milletinin saffında güçlü bir şekilde yer 
almaları bizi doğrusu memnun ediyor. 15 
Temmuz’un, diğer pek çok alan gibi, bu ko-
nuda da hepimiz için yeni bir milat oldu-
ğuna inanıyorum. Özellikle Yenikapı bizim 
içi gerçekten yeni bir milat olmuştur. 

Türkiye Barolar Birliği’ni, bu örnek daya-
nışma ziyaretinden dolayı bir kez daha 
tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygı-
larımı sunuyor, çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum. Sağlıcakla kalın.
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Bismillahirrahmanirrahim.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları 
Birliği’nin kıymetli temsilcileri, çok de-
ğerli kardeşlerim,

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Esselâmü aley-
küm ve rahmetullahi ve berakâtüh. Ülke-

mize ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, bu 
gazi mekâna hoşgeldiniz. 

Dünyanın farklı ülkelerinden siz kardeşle-
rimizi, alimlerimizi, kanaat önderlerimizi 
ülkemizde misafir etmekten duyduğum 
memnuniyeti özellikle ifade ediyorum. İs-
lam dünyasındaki sivil toplum kuruluşla-
rının birlik ve beraberlik içerisinde ortaya 

Ümmet, 15 Temmuz Dayanışmasını
İyi Değerlendirmelidir

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Heyetini Kabul 
Ankara | 18 Ağustos 2016 
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koydukları bu güzel görüntü için, şu uhuv-
vet tablosu için her birinizi ayrı ayrı tebrik 
ediyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Biraz sonra genişçe üzerinde duracağım 
ama, son günlerde yaşadığımız saldırılar 
vesilesiyle şu hususu, sizlerin huzurunda 
tüm milletimle, tüm dünyayla paylaşmak 
istiyorum: Türkiye, adları farklı da olsa, 
aynı saiklerle hareket eden ve birbirleriyle 
yakın ilişki içinde bulunan terör örgütleri-
nin ortak saldırısı altındadır. 

15 Temmuz’da, FETÖ terör örgütü mille-
timize saldırdı. Bu hain yapı başarılı ola-
mayınca, nöbeti hemen diğerleri devraldı. 
Bölücü terör örgütü PKK tarafından 15 
Temmuz’dan bu yana yapılan saldırılarda 
çok sayıda polisimiz, askerimiz, köy koru-
cumuz ve sivil vatandaşımız şehit oldu, ya-
ralandı. Son olarak da, bomba yüklü araç-
larla yapılan saldırılarda Diyarbakır’da 4’ü 
polis 7 şehidimiz ve 45 yaralımız; Van’da 1’i 
polis 3 şehidimiz ve 70 yaralımız; Elazığ’da 
bugün itibariyle 5 şehidimiz ve 217 yara-
lımız var. Yine birkaç saat önce Bitlis’te 
mayın patlaması sonucu 5 askerimiz ve 1 
korucumuz şehit oldu, 5 askerimiz de ya-
ralandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
yaralılarımıza  acil şifalar diliyorum. 

Başbakanımız, beraberinde Genelkurmay 
Başkanımız ve bakanlarımızla hadiseyi 
yerinde incelemek ve gerekenleri yapmak 
üzere Elazığ’a gitti. Tabii, Elazığ gibi, uzun 
zamandır çevresinde terör eylemleri ya-

şanmasına rağmen, “Huzurun ve kardeş-
liğin şehri” vasfını korumuş bir yere sal-
dırılmasını ayrıca önemli görüyorum. 
Tek başına bu son saldırı dahi, amacın 
sadece ve sadece kan dökmek, acı ya-
şatmak, ülkenin ve milletin huzuruna 
kastetmek olduğunu tüm açıklığıyla or-
taya koymaktadır. 

FETÖ’yle Mücadele Ederken, PKK 
ile Mücadeleyi Asla Bir Kenara 
Bırakmadık

Esasen, son günlerdeki hadiseleri, milleti-
mizin şanlı 15 Temmuz destanına ve arka-
sından gerçekleştirdiği 20 günlük demok-
rasi nöbetlerine karşı yapılmış misilleme 
saldırıları olarak görüyorum. FETÖ’yle 
PKK’nın, DAEŞ’le bu örgütlerin arasın-
da hiçbir fark olmadığı, hepsinin de aynı 
amaca hizmet ettiği, bu saldırılarla bir kez 
daha ortaya çıkmıştır. 

Milletim şundan emin olsun: Şehitlerimi-
zin, yaralılarımızın kanları asla yerde kal-
madı, kalmıyor ve kalmayacaktır. Sadece 
15 Temmuz’dan bu yana, yurt içinde ve 
dışında yapılan operasyonlarda 182 te-
rörist etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik 
güçlerimiz, terör örgütüne yardım ettiği 
belirlenen 3 bine yakın kişiyi gözaltına al-
mış, bunlardan 318’i de mahkemeler tara-
fından tutuklanmıştır. Yani Türkiye, FETÖ 
denilen ihanet şebekesiyle mücadele eder-
ken, PKK ile mücadeleyi asla bir kenara bı-
rakmamıştır, bırakmayacaktır. 
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Zaman zaman bazı dostlar bize şu tür ifa-
deler kullanıyorlar: “Cepheyi büyütme-
yelim.” Bizim için zaten dar bir cephe söz 
konusu değil. Biz, bu mücadeleyi satıhta 
veriyoruz, belli bir hatta değil. Onun için 
neresi gerekiyorsa, millet ve güvenlik 
güçleri bu mücadeleyi orada verecektir. 
Suriye’nin kuzeyinde şu anda YPG’nin sal-
dırıları var, ülkemize tehdit oluşturuyor; 
gerekirse orası… Her yerde bu mücadeleyi 
sürdüreceğiz. 

Batı dünyası, bizi bu mücadelede anlama-
mıştır, anlamıyor ve anlamayacaktır. Biz, 
bunun farkındayız. Dürüst davranmadılar, 
dürüst davranmıyorlar; bunun da farkın-
dayız. Gerek askeri operasyonlar, gerek 
polisimizin ve adliye teşkilatımızın yürüt-
tüğü çalışmaları kesintisiz devam ettirece-
ğiz. PKK’nın son günlerdeki saldırılarının 
gerisinde, bilgi paylaşımı ve teşvik anla-
mında, FETÖ örgütünün de bulunduğu-
nu anlamak için kâhin olmaya gerek yok. 
Türkiye’yi iç meselelerine mahkûm ede-
rek, Suriye’de ve Irak’ta ülkemizin beka-
sını tehdit edecek gelişmeleri oldu-bittiye 
getirmek isteyenlere şunu diyorum: Biz 
her şeyin farkındayız. Türkiye, hem bu iha-
net örgütlerinin içerideki eylemleriyle baş 
edebilecek, hem de bölgedeki tezlerinin ar-
kasında durabilecek güce, kudrete, imkâna 
sahiptir. 

15 Temmuz darbe teşebbüsünün, Türk Si-
lahlı Kuvvetleri’ni, Emniyet Teşkilatımızın 
işleyişini felce uğrattığını sananlar yanıl-
dıklarını, işte operasyonlarda etkisiz hale 
getirilen PKK’lı teröristlerle, gözaltına alı-

nan, tutuklanan işbirlikçileriyle görmüş-
lerdir. Sınırlarımız ötesindeki gelişmeleri 
de, 15 Temmuz’da yaşadıklarımızdan ba-
ğımsız olarak yakından izlemeyi, verilen 
taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği-
ni takip etmeyi de sürdürüyoruz. 

İslam Dünyasının Kendi İçindeki 
İhtilafları Çözemeyişi Bizleri 
Üzüyor

Değerli kardeşlerim,

Bu devlet bir çadır devleti değildir. Türki-
ye, 2 bin 200 yıllık bir devlet geleneğine, 
düzenli ordu tecrübesine sahip bir ülkedir. 
Cumhurbaşkanlığı forsumuzun etrafında-
ki yıldızlar, oraya estetik anlamda şık dur-
sun diye konmamıştır. Her birinin anlamı 
vardır. Anlamayanlara ve anlamak isteme-
yenlere bu yıldızların ifade ettiği manayı 
tekrar tekrar hatırlatmaktan, söz yetmi-
yorsa bilfiil bunu göstermekten çekinme-
dik, çekinmeyiz. 

Türkiye, terör örgütleriyle mücadelede 
elde ettiği tecrübeler ve yaşadığı diğer kriz-
ler ışığında köklü bir yeniden yapılanma 
sürecindedir. “Bir musibet, bin nasihatten 
evladır.” Özellikle güvenlik alanında yü-
rüttüğümüz çalışmalarla, istihbarat zafiye-
ti, operasyonel birimlerin koordinasyonu, 
teknolojik imkânların daha etkin kullanı-
mı gibi konulardaki eksikleri, aksaklıkları 
tamamen ortadan kaldıracağımıza inanı-
yorum. Nasıl 15 Temmuz meselesi, ülke-
mizin ve milletimizin bünyesine sızmış 
FETÖ denilen kanser hücrelerini kesip at-



Recep Tayyip ERDOĞAN

568

mamıza vesile olmuşsa, bu tür eylemler de 
daha güçlü bir güvenlik yapısı inşa etme 
sürecimizi hızlandırmaktadır. 

Bu vesileyle, Diyarbakır, Van ve Elazığ sal-
dırıları başta olmak üzere, son dönemde 
verdiğimiz güvenlik görevlisi ve sivil tüm 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınla-
rına ve aziz milletimize başsağlığı diliyo-
rum. Yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar 
temenni ediyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Biraz önce ifade ettiğim gibi, Türkiye, terör 
örgütleriyle yürüttüğü mücadele ve bölge-
sel sorunlar konusunda geliştirdiği inisi-
yatifler yanında, gündemindeki tüm me-
seleleri takip etmeyi sürdüren bir ülkedir. 
Bu çerçevede bizim üzerinde en çok dur-
duğumuz ve üzüldüğümüz hususlardan 
biri de İslam dünyasının kendi içindeki 
ihtilafları, sıkıntıları çözemeyişidir. Maale-
sef, İslam dünyasında yaşanan çatışmalara 
baktığımızda, ölenin de Müslüman, öldü-
renin de Müslüman olduğunu görüyoruz. 
Gerçekten yürek parçalayıcı bu manzara 
karşısında bizlere düşen, birliğimizi, bera-
berliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamı-
zı güçlendirmektir. İstiklal Marşı şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy şöyle diyor: 

“Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; 

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.” 

Evet, tefrikaları bir kenara bırakamadığı-
mız, yüreklerimizi hep birlikte çarptırama-

dığımız sürece, bu acıları yaşamaya devam 
edeceğiz. 

Bu Millet Mağlup Edilemez, Bu 
Millet Yok Edilemez

Türkiye’nin 15 Temmuz gecesi yaşadığı 
silahlı darbe girişimi, bu bakımdan İslam 
dünyasının son imtihanı mahiyetindedir. 
Zira o birlik, o beraberlik son asrın değil, 
belki de asırların en güzel örneğidir. Bir 
millet ki tankların altına kendisini ata-
biliyor, bir millet ki F16’ların yağdırdığı 
bombalardan yılmıyor, helikopterler-
den gelen o mermilere asla aldırmıyor. 
Allah’ın izniyle bu millet mağlup edile-
mez, bu millet yok edilemez. Onun için 
milletimle iftihar ediyorum. Ve inanıyo-
rum ki, ümmet son dönemdeki bu geliş-
meyi çok iyi değerlendirmelidir, bunun 
üzerinde ısrarla durmalıdır. 

İstanbul Yenikapı, 5 milyonluk o toplantı-
sıyla dünyaya bir mesaj vermiştir; o birlik-
tir, o beraberliktir, o dayanışmadır. Orada 
ayrışma yoktu, orada şu siyasi parti, bu 
siyasi parti yoktu, orada Alevi-Sünni yok-
tu. O çağrıyı herkese yaptık ve elhamdü-
lillah herkes oraya koştu geldi. 5 milyon 
İstanbul’da; ama Türkiye’nin 80 vilayetin-
de de herkes bunu dev mega board’lardan 
takip etti. 

Sizlerin, bu darbe girişimi karşısında ülke-
mize, milletimize olan desteğinizi, duaları-
nızı ifade etmek üzere burada olduğunuzu 
biliyorum. Vefanız için, kadirşinaslığınız 
için, kardeşliğiniz için, dayanışmanız için 
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sizlere şahsım ve milletim adına teşekkür-
lerimi ifade ediyorum. Ama bu manzara-
nın yaygın ve yeterli olmadığını da üzün-
tüyle belirtmek mecburiyetindeyim. 

Batılı ülkelerin, Batılı kurumların bu ko-
nudaki ikircikli tutumunu, tasvip etmesek 
de anlayabiliyoruz. Paris’te teröristler 5-10 
kişiyi öldürüyor, dünya liderleri nerede? 
Paris’te. Belçika’da olduğunda Brüksel’de... 
Burada bir darbe yapılıyor, bu darbe kime 
yapılıyor? Milletinin oylarıyla işbaşına gel-
miş bir siyasi iktidara yapılıyor. Bu, demok-
rasiye karşı yapılan bir darbe… Bu darbeye 
rağmen bize hala akıl veriyorlar. Dedikleri 
ne? “Geçmiş olsun, üzgünüz.” Arkasından, 
“Ama işte birçok asker görevinden alınıyor, 
memurlar görevinden alınıyor, bunu an-
lamakta biraz zorlanıyoruz, endişelerimiz 
var” diyorlar. Şimdi bunlara ne diyeceksin? 
Onlara ancak şunu söylüyoruz: “Siz işinize 
bakın, biz işimizi biliyoruz.” Çünkü bun-
lar, hep bugüne kadar kendilerine karşı 
emir kulu aramışlar, emir kulu bulmuş-
lar. Biz, kula kul olmayacağız, biz sade-
ce Hakk’a kul olacağız, bu yolda böyle 
yürüyeceğiz. 

Fakat İslam dünyasının da, birkaç samimi 
dostu ve ülkeyi saymazsak, önemli ölçüde 
böyle bir tavrın içinde olmasını anlayabil-
memiz mümkün değildir. Hangi ülke sınır-
ları içinde yaşarsa yaşasın, İslam dünya-
sındaki halkların, toplumların kalplerinin 
bizimle attığını elbette gayet iyi biliyoruz. 
Gönül sınırlarımızın, fiziki sınırları aşan 
bir güce sahip olması çok önemlidir, ama 
yeterli değildir. 

Uluslararası ilişkiler, ülkelerin Birleşmiş 
Milletler başta olmak üzere, farklı plat-
formlarda ortaya koydukları dayanışma-
nın gücüyle doğru orantılı olarak yürüyor, 
böyle şekilleniyor. Türkiye olarak, uzun bir 
süredir, uluslararası sistemin çarpıklıkları 
konusundaki itirazlarımızı, “Dünya 5’ten 
büyüktür” ifadesinde sembolleşen şekliyle 
her platformda dile getirdim. Dünya 5’ten 
büyüktür. Dünyadaki 196 ülkeyi, 5 ülke-
nin dudağının arasına mahkum edemezsi-
niz. Bu 5 ülke arasında Müslüman var mı? 
Yok. Her kıta orada temsil ediliyor mu? 
Yok. Dünyada 1 milyar 700 milyon Müs-
lüman var, ancak BM Güvenlik Konseyi’ne 
temsilci veremiyor. Bu dünya adil olamaz. 
Birleşmiş Milletler, eğer dünyada barışın, 
dostluğun, dayanışmanın temsili konu-
munda bir kuruluşsa, bir kurumsa, bunun 
adımlarını atmak zorundadır. 

Kendimiz Olmaktan 
Çıktığımızda, Başkalarının 
Piyonu Haline Geliriz

Kendisi tevhit dini, yani birlik dini, vahdet 
dini olan bir inancın mensuplarının birbir-
lerinden bu kadar uzak, bu kadar dağınık, 
bu kadar çatışma içinde olmasını şahsen 
ben kabullenmekte zorlanıyorum. Rabbi-
miz, “Müminler ancak kardeştirler” emriy-
le birlikte, “Allah’a karşı gelmekten sakının 
ki, size merhamet edilsin” buyuruyor. Eğer 
bugün Rabbimin merhametine nail olamı-
yorsak, dönüp kardeşliğimizin gereğini ne 
derece yerine getirebildiğimiz konusunda 
kendimizi sorgulamalıyız. Ortadoğu ya-
narken, Kuzey Afrika ısınırken, Avrupa’da-
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ki, Amerika’daki Müslümanlar sıkıntıday-
ken, hala bu muhasebeyi yapamıyorsak 
yazık bize. Türkiye’nin maruz kaldığı 15 
Temmuz darbe girişiminin sebeplerinin 
ve milletimizin bu tehdit karşısında or-
taya koyduğu onurlu tavrın dahi, tek ba-
şına bizlere bir çıkış yolu gösterdiğine 
inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Bizim medeniyetimiz merhamet, şefkat, 
sevgi ve adalet medeniyetidir. Müslüman-
lar olarak, ne zaman ki birliğimizi ve be-
raberliğimizi kaybettik, işte o zaman bu 
değerlerden uzaklaştık. İslam adına, Müs-
lümanlar adına mücadele ettiğini söyle-
yen, ama sadece ve sadece Müslümanlara 
zarar veren anlayışlarda eksik olan işte bu 
ulvi değerlerdir. Kendimiz olmaktan çık-
tığımızda, başkalarının oyuncağı, aracı, 
piyonu haline dönüşmemiz kaçınılmazdır. 

Türkiye olarak, özellikle son 14 yıldır ken-
dimiz olmanın, özümüze dönmenin, kendi 
tarihimizden tevarüs ettiğimiz kadim de-
ğerlerimizi canlandırmanın gayreti için-
deyiz. Demokrasiyle yönetilen bir hukuk 
devleti olan Türkiye’nin, geçmişiyle bu-
gününü buluşturmada gösterdiği ahenk 
aslında çok önemlidir. Tüm İslam dünyası-
nın muhtaç olduğu işte bu anlayıştır. 

Müslümanlar olarak, ihtiyacımız olan tek 
şey, Kur’an-ı Kerim’in ve Sevgili Peygambe-
rimizin bize gösterdiği yoldan yürümektir. 
Bu yol, şu anda tüm dünyanın referans al-
dığı demokrasiyi de, hukuk devletini de, 
temel hak ve özgürlükleri de kapsayan 

çok daha geniş, çok daha zengin, çok daha 
emin bir yoldur. İslam’ı ve Müslümanları 
terörle, terör örgütleriyle, vahşetle, sefa-
letle, cehaletle özdeşleştirmeye çalışan-
ların amacı, medeniyetimizin işte bu ışı-
ğını örtmektir. 

İslam, bir defa vahşet dini değildir, terör 
dini asla… Barış dini olan İslam’a kimse 
terörü yakıştıramaz ve terörü bir sıfat ola-
rak İslam’ın önüne koyamaz, buna hakkı 
yoktur. Terörle İslam’ı bir araya getirmeye 
çalışanlar, dünyadaki tüm Müslümanlara 
saygısızlık yapmaktadır. DAEŞ, İslam’ın 
temsilcisi değildir. DAEŞ, İslam’ı şu anda 
tamamıyla gölgeleyen bir terör örgütüdür. 
Hiç bir zaman bizler, DAEŞ’in yanında yer 
alamayız. Bize, “DAEŞ’e yardım ediyorsu-
nuz” diye saygısızlık yapanlar önce bunu 
bilmeleri lazım. Önce kendilerini şöyle 
aynanın karşısına bir geçirmeleri lazım. 
Niye? Çünkü bunu söyleyenler DAEŞ’e yar-
dım ediyorlar. Biz, “Suriye’ye mühimmat 
atmayın, attığınız mühimmatların yarısı 
YPG’ye, yarısı da DAEŞ’e gider” dediği-
miz zaman bize inanmayanlar, daha sonra 
DAEŞ’in elinden kendi silahlarının, kendi 
mühimmatlarının çıktığını bizzat gördü-
ler. Kimi aldatıyorsunuz? 

İslam Dünyası, Silah 
Tüccarlarının Pazarı Haline 
Gelmiştir

Kardeşlerim,

Pakistan’dan alın Afganistan’a gelin, Irak’a 
gelin, Suriye, Filistin, Mısır, Libya, Tunus’a 
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kadar olan bölgede dönen dolapların arka-
sında kimlerin olduğunu gayet iyi biliyo-
ruz. İslam dünyası, silah tüccarlarının bir 
pazarı haline gelmiştir. Pazarlama teknik-
lerini de gayet iyi biliyorlar. Önce yardım, 
sonra “Sendeki madenleri, sendeki parala-
rı ver” diyorlar, böyle çözüyorlar bu işi.

Güneş nasıl balçıkla sıvanmazsa, ne yapar-
larsa yapsınlar, medeniyetimizin ışığını da 
söndüremeyeceklerdir. 

Bugün Batı’da oluşturulmak istenen hava-
nın adını, öyle İslam korkusu, İslamofobi 
filan diyerek basitleştirmeye gerek yok; ya-
pılan işin adı açıkça İslam düşmanlığıdır. 
İslam düşmanlığı yapanlara, ihtiyaçları 
olan malzemeyi ise, maalesef Müslüman-
ların kendileri veriyor. İşte El Kaide gibi, 
DAEŞ gibi, Boko Haram gibi, El-Şebab gibi 
terör örgütlerinin bizzat İslam düşmanla-
rı tarafından, bu aziz dine zarar vermek 
üzere kurdurulduğuna ve desteklendiğine 
inanıyorum. 

Bu örgütlerin faaliyet gösterdikleri yerler-
de zulümleri, yanlışları, çarpıklıkları, ce-
haleti istismar etmeleri, asıl amaçlarının 
İslam’a karşı malzeme üretmek olduğu 
gerçeğini değiştirmiyor. Müslümanlar ken-
dileri bu örgütlerin önünü kesemedikleri 
için, İslam coğrafyası dış güçlerin müdaha-
lesine açık hale geliyor. Suriye’de, Irak’ta, 
Libya’da, Afganistan’da, Yemen’de ve daha 
pek çok yerde aynı oyun oynanmakta, aynı 
şablon uygulanmaktadır. 

Müslüman feraset sahibi olmak zorunda-
dır. Bizde bir söz var, “‘Zor oyunu bozar” 

derler. Şayet birliğimizi, beraberliğimizi 
sağlayarak bu oyunu bozamazsak, daha 
çok Müslümanın Müslümana yaptığı zu-
lümlerin ahını çekeriz. Biz Türk milleti ola-
rak, 15 Temmuz’da “zor”un oyunu bozaca-
ğının en güzel örneğini, kardeşlerimize ve 
tüm dünyaya gösterdik. Öyle ya, tanktan, 
toptan, uçaktan, helikopterden daha bü-
yük zor var mıdır? Yok. 

Fitne, fesat, riyakârlık, gizlenme, saklan-
ma, yalan dolan derseniz, onlardan da 
bolca olan bir ihanet örgütüyle karşı karşı-
yaydık. Maalesef takiyeyi ve tedbiri inanç 
kaidesi haline getiren, itikadî bir konu ha-
line getiren, amaçlarını gerçekleştirmek 
için her türlü yolu mubah gören bu örgü-
tün asıl niyetinin biz de maalesef uzun 
yıllar farkına varamadık. Fakat görünüşte 
Müslüman, ama özünde İslam’ın düşma-
nı olanlara hizmet eden bu ihanet çetesi, 
2010’dan bu yana çeşitli vesilelerle kendi-
ni ele vermeye başlamıştı. 15 Temmuz ise, 
bu örgütün en son, en bariz ve en alçak iha-
net girişimi olmuştur. 

Kıymetli kardeşlerim,

Konuşmamın başında kısaca değindiğim 
gibi, 15 Temmuz gecesi ülkemiz, FETÖ 
örgütüne mensup bir grup asker elbisesi 
giymiş teröristin darbe girişimine maruz 
kalmıştır. Şu an çatısı altında bulunduğu-
muz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Genelkurmay Baş-
kanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Yerleş-
kesi, Emniyet Teşkilatı binaları, Boğaziçi 
Köprüsü gibi yerler çok yoğun saldırılara 
uğramıştır. 
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Emniyet Özel Harekât’ta 53 aslanımız şe-
hit oldu, Boğaz Köprüsü ve civarında 39 
kardeşimiz şehit oldu, burada caminin 
önünde 6 kardeşimiz şehit oldu, toplam 
240 kardeşimizi şehit verdik... Bunların 
içinde destansı kahramanlarımız var, bun-
lara tek tek girecek değilim. Tarihimizde 
ilk defa, milli iradenin sembolü olan Türki-
ye Büyük Millet Meclisi uçaklar tarafından 
bombalanmıştır. 

Bu Terör Örgütünün, Sizin 
Ülkelerinizdeki Kuruluşlarının 
Süratle Kapatılmaları Gerekiyor

Batı, demokrasi diyor; ne demokrasisi? 
Almanya’da “Darbeye karşı demokrasinin 
yanında” adıyla yapılan toplantıda, şah-
sımın, video konferansla bağlantı kurup 
konuşma yapmasına izin vermediler.  Fa-
kat iki yıl önce, terör örgütü olarak kabul 
ettikleri PKK’nın terörist liderlerini video 
konferansla Almanya’da konuşturdular.

İşte bu son hadise, sebep olduğu onca acı-
ya, sıkıntıya, yıkıma rağmen ülkemiz, mil-
letimiz ve tüm İslam dünyası için hayırlara 
vesile olmuştur. 15 Temmuz darbe girişi-
miyle, FETÖ’nün 40 yıldır “Hizmet, eğitim, 
diyalog” diyerek gizlemeye çalıştığı kirli 
ve karanlık yüzü açıkça ortaya çıkmıştır. 
Milletimizle beraber tüm dünya, bu örgü-
tün ne kadar cani olabileceğini, emellerini 
gerçekleştirmek için masum kanı dökmek 
dâhil her türlü yola başvurabileceğini gör-
müştür. 

Bu örgüt sadece Türkiye için değil, faa-
liyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdit 
teşkil ediyor. Değişik ülkelerden burada 
temsilciler var. Bu örgütün de hepinizin 
ülkesinde faaliyetleri var. Bu terör örgütü-
nün, sizin ülkelerinizdeki kuruluşlarının 
süratle kapatılmaları gerekiyor. Bu örgüt 
tarafından ülkelerinizde yürütülen eğitim 
faaliyetlerini üstlenecek Maarif Vakfı, Yu-
nus Emre Vakfı, TİKA gibi kuruluşlarımız 
bulunmaktadır. Ülkelerinizin Milli Eğitim 
Bakanlıklarıyla müşterek çalışma içerisine 
girme şansımız var. 

Biz, 15 Temmuz’da ülkemizin yaşadığı acı 
tecrübeyi başka ülkelerin, başka dostları-
mızın yaşamasını asla istemeyiz. Bunun 
için de 40 yıldır milletimizin emeğini, alın 
terini sömüren, sinsi bir kanser hücresi 
gibi devlete sızan bu örgütü biz temizle-
mekte kararlıyız. Dünyadaki tüm dostları-
mızı da örgütün faaliyetleri ve niyetleri ko-
nusunda bilgilendiriyor, gerekli önlemleri 
almaları için onlara çağrıda bulunuyoruz. 
Nitekim bazı dost ülkeler, kendilerini bek-
leyen tehlikenin farkına vararak, şimdiden 
FETÖ’ye bağlı kurumlar ve şahıslar hak-
kında tedbir almaya başladılar. FETÖ ile 
mücadeleye ne kadar erken başlanırsa, ne 
kadar önce önlem alınırsa, bu örgütün teh-
dit oluşturmasının önüne o kadar erken 
geçilecektir. 

Şundan lütfen emin olun: FETÖ ile müca-
dele, sadece Türkiye’nin meselesi değildir. 
Bu örgütle mücadele, tüm Müslümanların, 
“Sahih İslam geleneğini” muhafaza etmeyi 
düstur edinen tüm alimlerin, tüm liderle-
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rin, tüm kanaat önderlerinin de mesele-
sidir, böyle olmak zorundadır. FETÖ’nün 
dine, insan hayatına, bizi biz yapan değer-
lere yaklaşımları itibariyle diğer terör ör-
gütlerinden hiçbir farkı yoktur, hatta daha 
da tehlikelidir. 

Bunlar, FETÖ’yü kendilerine “Şah dama-
rından daha yakındır” diyecek kadar İs-
lam dışı. Bize şah damarından daha yakın 
olan sadece Allah’tır, Rabbimiz bize şah 
damarından daha yakındır. Eğer buna eş 
bir ifade kullanılıyorsa, benim öğrendiğim 
kadarıyla bu şirktir ve dolayısıyla kişiyi ta-
mamen sapkınlığa götürür, zaten bunlarda 
da bu var. 

İslam’ı ve İslam’ın değerlerini istismar ede-
rek ortaya çıkan bu terör örgütlerinin ülke-
lerimizde zemin bulmasına, gençlerimizi, 
geleceğimizi çalmasına, kanımızı dökme-
sine asla izin vermemeliyiz. Liyakat ve ilim 
sahibi din adamlarımız, münevverlerimiz, 
müfessirlerimiz üzerlerine düşen görevi 
yapmalı ki, ortalık FETÖ elebaşı gibi şarla-
tanlara, insan müsveddelerine kalmasın. 
Ben, Müslümanların el ele verdiği takdir-
de, namlularını bize doğrultmuş, canımıza 
kast eden tüm bu kukla örgütlerin üstesin-
den geleceğimize inanıyorum. 

Saygıdeğer kardeşlerim,

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
böylesi kritik bir dönemde ülkemizle ve 
milletimizle dayanışmanızı ortaya koydu-
ğunuz için şahsım, milletim adına şükran-
larımı sunuyorum. Ülkelerinizdeki tüm 

kardeşlerime en kalbi selam ve muhabbet-
lerimi iletmenizi özellikle sizlerden rica 
ediyorum. Bizleri biraraya getiren, hasbi-
hal etmemize, hasret gidermemize vesile 
olan kurumlarımıza ve yöneticilerine özel-
likle teşekkür ediyorum.




