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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, kıy-
metli misafirler, hanımefendiler, beyefen-
diler... Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
Anayasa Değişikliği 2’inci tur görüşmeleri 
öncesinde yaptığımız bu gurup toplantımı-
zın ülkemize, milletimize, demokrasimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Konuşmamın 
hemen başında, Tunceli’nin Nazımiye 
ilçesinde, Sarıyayla Karakolu’na yapılan 
saldırı neticesinde şehit olan 4 askerimi-
ze; Jandarma Başçavuş Hasan Özüberk’e, 

Jandarma Uzman Çavuş Kemal Koçyiğit’e, 
Jandarma Komando Er Adem Şimşek’e 
Ve Jandarma Komando Er Ahmet Eyce’ye 
Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, 
yakınlarının, milletimizin başı sağolsun. 
Yaralı askerlerimize de acil şifalar temenni 
ediyorum. Bu tür saldırıların bizim terörle 
mücadele azim ve kararlılığımızı daha da 
güçlendireceğini bir kez daha ifade etmek 
istiyorum.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 2 Mayıs 2010
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Bakınız değerli arkadaşlarım...

Dün, Türkiye genelinde 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü’nü tam bir bayram ha-
vasında, tam bir şölen havasında kutladık. 
32 yıl aradan sonra dün Taksim Meydanı 
yüzbinlerce işçiyi, emekçiyi ağırladı ve 
Taksim’de tarihi bir gün yaşandı. Yaşanan 
küçük olumsuzlukları istisna tutuyorum... 
Dün, gerçekten, emek hareketi adına, 
sendikal hareket adına, çalışanlar adına, 
ülkemiz ve demokrasimiz adına son dere-
ce umut verici bir tablo izledik, bu tabloyu 
bizzat yaşadık. 32 yıl önce, 1977’de orada, 
o meydanda yaşanan acı hadisenin ardın-
dan ilk kez Taksim Meydanı resmi kutla-
malara ev sahipliği yaptı. Orada hayatını 
kaybedenler saygıyla anıldı, orada hayatını 
kaybedenlerin eşleri, çocukları, torunları, 
dostları, kardeşleri bir nebze olsun gönül 
ferahlığına kavuştu.

Şunun altını çiziyorum değerli arkadaşla-
rım... Dün Taksim Meydanı’nda yaşanan 
o tarihi an, 2010 yılı 1 Mayıs’ı, asla ve asla 
bir tesadüfün eseri değildir. 2010 Yılı 1 
Mayıs’ı mutlaka hafızlara kazınacaktır, 
mutlaka tarihimizde kendisine unutulmaz 
bir yer bulacaktır. Zira 2010 yılı 1 Mayıs’ı, 
Türkiye’nin nasıl değiştiğinin, nasıl ol-
gunlaştığının, tabularını nasıl yıktığının, 
statükoyu nasıl aştığının, tahrik ve prova-
kosyon korkularından nasıl sıyrıldığının 
somut bir abidesi olmuştur.

Evet... Türkiye bu manzara için, bu şölen 
ve bayram havası için tam 32 yıl beklemek 
zorunda kalmıştır. Ama işte bugün, 32 yıl 
sonra bu nihayet gerçekleşmiştir, Türkiye 

nihayet bunu başarmıştır. Taksim’deki 
dostluk, kardeşlik ve dayanışma tablosu, 
Türkiye’nin çetelerle mücadelesinin bir 
eseridir; hukuk dışı örgütlenmelerle mü-
cadelesinin bir eseridir, demokratikleşme 
mücadelesinin bir eseridir. Aynı tarihi 
tabloyu biz bundan yaklaşık bir buçuk 
ay önce Nevruz kutlamalarında gördük... 
2010 Yılı Nevruz kutlamaları da tıpkı 1 
Mayıs gibi umutlarımızı artıran, kardeş-
liğimizi pekiştiren, dayanışmamızı yücel-
ten bir olgunlukta cereyan etti. Türkiye 
bugün artık sadece üzerindeki yüklerini, 
korkularını atmakla da kalmıyor... Türkiye 
bugün artık cesur bir şekilde, Çorum olay-
larını, Kahramanmaraş olaylarını, 1 Mayıs 
1977’yi, Sivas olaylarını, Gazi Mahallesi 
olaylarını, faili meçhulleri konuşur, tartı-
şır ve sorgular bir hale geldi.

İşte değerli arkadaşlarım... Bu noktada 
şunu tüm samimiyetimle ifade etmek 
durumundayım: Önceki gece Tunceli’nin 
Nazımiye ilçesinde Mehmetçiğe tetik 
çeken zihniyet ile; 1977’de Taksim’de 
emekçinin üzerine kurşun yağdıran zihni-
yet arasında hiç bir fark yoktur. Çorum’u, 
Kahramanmaraş’ı, Gazi Mahallesi’ni, 
S i va s ’ ı  ka n a  b u l aya n  z i h n i y e t  i l e , 
Danıştay’da kan döken zihniyet arasında 
hiç bir fark yoktur. İsimler farklı olabilir, 
etiketler farklı olabilir, sıfatlar farklı olabi-
lir, tetikçiler de farklı olabilir... Ama her bi-
rinin nihai amacı, her birinin ortak amacı, 
Türkiye’nin kardeşliğine, Türkiye’nin bir-
lik ve bütünlüğüne, Türkiye’nin huzur ve 
istikrarına kastetmektir. Türkiye’nin büyü-
mesinden, kalkınmasından, ilerlemesin-
den, demokratikleşmesinden rahatsızlık 
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duyanlar, farklı kisveler altında topluma 
korku salmak için çirkin oyunların içine 
girmişlerdir.

Ve ben buradan, bu kirli senaryoların 
sahiplerine ve tetikçilerine bir kez daha 
sesleniyorum...  Başaramayacaksınız, 
hiç bir şey elde edemeyeceksiniz. Yakın 
tarihimizde uygulamaya konulan o ka-
ranlık senaryoların tamamı bugün sor-
gulanıyor, tamamı gün yüzüne çıkıyor. 
Belki Taksim’in 32 yıl kapalı kalmasını 
sağladınız ama nihayetinde Türkiye işte 
Taksim’de emekçiyle kucaklaşıyor. Bütün 
cinayetlere, bütün tahriklere, bütün nifak 
faaliyetlerine bu millet göğüs gerecek ve 
kendi elleriyle, kardeşliğiyle, dayanışma-
sıyla, paylaşmasıyla aydınlık yarınları inşa 
edecek. Ben tüm Türkiye’nin bu kirli oyun-
ları, bu kirli senaryoları görmesini istiyo-
rum... Türkiye’nin kardeşliğine kasteden o 
kirli odakları herkesin çok iyi tanımasını 
istiyorum.

Başımızı öne eğmeyeceğiz değerli arka-
daşlarım... Yeise, umutsuzluğa kapılma-
yacağız... Türkiye’nin düşmanlarını asla 
ve asla sevindirmeyeceğiz. Düşmana inat 
kardeşliğimizi yüceltecek, düşmana inat 
birlik ve bütünlüğümüzü muhafaza ede-
cek, Allah’ın izniyle kenetlenmiş şekilde 
aydınlık yarınlara yürüyeceğiz.

Değerli arkadaşlarım...

Öncelikle, Türkiye’yi bugünlere ulaştıran, 
Türkiye’ye bu tarihi anları yaşatan, keli-
menin tam anlamıyla tarih yazan sizleri, 
siz değerli kardeşlerimi, AK Parti hareke-

tini bir kez daha tebrik ediyor, her birinizi 
muhabbetle kucaklıyorum. Evet... Sizler, 
Türkiye’nin bir dünya ülkesi olmasının 
mimarısınız... Sizler, Türkiye’nin dünyanın 
en büyük 17’inci ekonomi haline gelme-
sinin, küresel krizi başarıyla aşmasının 
mimarlarısınız. Sizler, 11 bin 373 kilomet-
re bölünmüş yolun, hızlı trenin, 420 bin 
konutun, 69 üniversitenin mimarlarısınız. 
Ama en önemlisi sizler, bu ülkenin yeni-
den umuda kavuşmasının, kardeşliğini 
pekiştirmesinin, huzura, istikrara, güvene 
kavuşmasının mimarlarısınız. Türkiye 
bugün bazı şeyleri sorguluyorsa, Türkiye 
bugün statükoya karşı onurla direniyorsa, 
Türkiye bugün çetelerle, mafyayla müca-
dele ediyorsa, Türkiye bugün demokrasi 
için yüreğini ortaya koyuyorsa, işte bu hiç 
tartışmasız sizin eserinizdir. Ve eğer, Tür-
kiye bugün, daha demokratik, daha özgür-
lükçü, çok daha vizyoner bir Anayasa’ya 
kavuşuyorsa, bu da bizzat sizin eserinizdir.

Bu noktada, Anayasa değişikliği sürecinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde göster-
diğiniz üstün performanstan, fedakarane 
gayretlerinizden, özverili çalışmalarınız-
dan dolayı her birinize tek tek, ülkem, aziz 
milletim ve şahsım adına şükranlarımı 
sunuyorum. Bu aziz millet, 22 Temmuz 
2007’de sizlere kutsal bir emanet yükle-
mişti. Sizler, bir kez daha bu emanete sahip 
çıktınız, bu emanetin hakkını verdiniz.

Anayasa değişikliğinin birinci turunda 
sergilediğiniz performans tarihi nitelikte 
önemlidir. Anayasa değişikliklerine kat-
kıda bulunan, olumlu oy veren her mil-
letvekiline Türk demokrasisinin gelişimi 
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adına, çağdaş standartlara ulaşmamız adı-
na teşekkür ediyorum. Kurtuluş Savaşını 
idare eden, Cumhuriyeti kuran bu yüce 
meclis, tarihinin en önemli yasama çalış-
malarından birini daha ortaya koymuş, 
siz değerli milletvekillerinin gösterdiği 
azim ve kararlılık, milletimizin gönlünde 
makes bulmuş, tarihe altın harflerle not 
düşülmüştür. Milletimizin sizlere tevdi et-
tiği yasama yetkisini yine millet için ve son 
derece sorumlu bir şekilde taşıma vakarını 
gösterdiniz.

Şunu gönül rahatlığı içinde söyleyebilirim: 
Bu aziz millet, onun emanetine sımsıkı sa-
hip çıktığınız için sizden razıdır. O emaneti 
yere düşürmediğiniz için, o emanet üze-
rinde hiçbir baskıya, hiçbir iradeye, hiçbir 
vesayete boyun eğmediğiniz için, hür ira-
denizle, hür vicdanınızla millet adına ka-
rar verdiğiniz için inanıyorum ki bu millet 
sizden ziyadesiyle razıdır. Tam 10 gün bo-
yunca, yaklaşık 160 saat mesai sarfettiniz. 
Muhalefetin bütün oyalama taktiklerine, 
bütün engellemelerine, çirkin söylemleri-
ne, iftiralarına, karalamalarına, bütün psi-
kolojik ve fiziksel yıpratma girişimlerine 
göğüs gerdiniz. Muhalefetin, milletin ira-
desini, milletin yetkisini, emanetini hiçe 
sayan; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
yüceliğine gölge düşüren dayatmacı tavrı 
karşısında siz, en gür sesinizle bir kez daha 
“YETER, SÖZ DE, KARAR DA MİLLETİN-
DİR” deme yürekliliğini gösterdiniz.

Önceki hafta grup konuşmamda sizle-
rin bir kez daha tarih yazacağınızı ifade 
etmiştim… Evet… Anayasa değişikliği 
süreci sona ermedi ama, Cumhuriyet 

tarihinde hiçbir siyasi parti grubuna 
nasip olmayan bir dayanışma ve kenet-
lenme sergileyerek, sizler şimdiden tarih 
yazdınız, isimlerinizi tarihe yazdırdınız. 
Gece geç saatlere kadar sizlerle bu kutlu 
mücadelede omuz omuza olmak, birlikte 
yorulmak, birlikte ter dökmek, beni ziya-
desiyle mutlu etti. Böyle bir grubun üyesi 
olduğum için, böyle bir partinin neferi 
olduğum için, böyle tarihi bir çalışmanın 
parçası olduğum için onur duydum, gu-
rur duydum, Rabbime şükrettim. Sizlerin 
birliği-beraberliği, fedakarlığı, samimiye-
ti, gayreti milletimizin heyecanını, ümit-
lerini artırdığı gibi, benim de heyecanımı, 
aşkımı, azmimi artırdı. Bütün tahriklere, 
bütün çirkin senaryolara, bütün fitne ve 
fesat girişimlerine rağmen, tüm grubu-
muz birlik içinde, beraberlik içinde, kar-
deşlik ruhuyla hareket ederek, AK Parti’yi 
henüz tanımamış olanlara ibretli bir ders 
verdi. 

Burada tekrar etmekte yarar görüyorum: 
AK Parti, onların tahminlerine, beklenti-
lerine, arzu ve özlemlerine, su-i zanlarına, 
kötü niyetlerine asla ve asla tekabül etme-
yecek çok çok farklı bir partidir. AK Parti 
milletin kurduğu bir partidir. AK Parti 
milletin partisidir. Bu parti millete mal 
olmuş, milletin iradesiyle şekillenmiş bir 
partidir. Her zaman söylediğimiz gibi, AK 
Parti’nin rotasını millet çizer, AK Parti, 
milletin rotasından, milletin çizgisinden 
asla ama asla sapmaz. Kurulduğumuz 
günden itibaren milletimizin beklenti-
lerine ters hiçbir adım atmadık. Hiçbir 
girişimin, hiçbir faaliyetin içinde millete 
rağmen bulunmadık. Milletimizin gele-
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ceğini, çocuklarımızın, gençlerimizin is-
tikbalini, ülkemizin çıkarlarını her zaman 
her şeyin üzerinde tuttuk.

Çıktığımız bu yolda da, anayasa değişikliği 
konusunda da en önemli hassasiyetimiz, 
milletimizin talep ve beklentilerini kar-
şılamak oldu. 9 yıldır AK Parti’den farklı 
beklentileri olanlar her seferinde hayal 
kırıklığı yaşadılar. AK Parti’nin millete 
sırtını döneceğini, milletimizin beklentile-
rini boşa çıkaracağını zannedenler, hayal 
kırıklığı yaşadılar. İşte bugün, o çevreler 
bir kez daha hayal kırıklığı yaşıyorlar. 
Sizlerin dayanışması, sizlerin birbirinize 
sımsıkı kenetlenmeniz, bu duygulara alı-
şık olmayan kesimleri bir kez daha hayal 
kırıklığına uğrattı. Biz diyoruz ki, varsın 
gayrısı hayal kırıklığı yaşasın, varsın gay-
rısı umduğunu bulamasın… Yeter ki millet 
hayal kırıklığı yaşamasın, yeter ki milletin 
umudu sönmesin, yeter ki milletin inancı 
sarsılmasın… Biz bunun mücadelesini ver-
dik, vermeye de devam edeceğiz.

Şunu da büyük bir gururla ifade etmek isti-
yorum değerli arkadaşlarım… Sizler, şu 10 
gündür gösterdiğiniz üstün performansla, 
sadece sizlere oy verenlerin vekili olmadı-
ğınızı, Türkiye’nin vekili olduğunuzu da en 
güzel şekilde ortaya koydunuz. Kendisine 
oy veren kesimlerin arzu ve taleplerine 
sırtını dönen, kendisine oy verenlerin 
çağrılarına kulak tıkayan, üzerlerindeki 
emanete hürmet göstermeyen muhalefete 
karşı siz Türkiye’nin yükünü omuzladınız. 
Onlar millet huzurundaki bu büyük imti-
hanı kaybederken, siz 73 milyon karşısın-
da bu ağır imtihandan başarıyla çıktınız. 

Sizlerden, sadece size oy verenler değil, oy 
vermeyenler de eminim ki razıdır. Sizlere 
oy vermiş olanlar, eminim ki, o oyları an-
nenizin ak sütü gibi sizlere helal etmiştir. 
Oy vermeyenler ise, onların da emanetine 
sahip çıktığınız için sizlere şükranlarını 
iletecektir. İnanıyorum ki, gelecek nesiller 
de sizi hayırlı yad edecektir.

AK ile KARA, şu 10 günlük Anayasa deği-
şikliği maratonunda bir kez daha güneş 
gibi belirgin hale gelmiştir. Kimin hangi 
üslup seviyesinde olduğu, kimin hangi ruh 
hali içinde olduğu, kimin çözümden yana, 
kimin sorunlardan yana olduğu bu süreçte 
bir kez daha net bir şekilde görülmüştür. 
Statükocular da, değişimciler de ortaya 
çıkmıştır. Demokrasiyi samimi şekilde 
isteyenler de, demokrasiye gölge düşü-
renlerin izinde gidenler de belli olmuştur. 
Çözüm iradesinden yana olanlar da, so-
runu üreten zihniyete destek çıkanlar da 
anlaşılmıştır. 28 yıldır tüm Türkiye’nin 
ittifak halinde ifade ettiği Anayasa deği-
şikliği çağrısı, muhalefet partilerinin sağır 
duvarlarında yitip gitmiş, bununla da 
kalınmamış, o muhalefet partileri kendi 
milletvekillerine, kendi arkadaşlarının hür 
iradelerine ipotek koyacak kadar sağduyu-
larını yitirmiştir.

Açık söylüyorum: Muhalefet partilerinin 
liderleri, ortaya koydukları çelişkilerle, 
tutarsızlıklarla tüm inandırıcılıklarını 
kaybetmişlerdir. Süreci yavaşlatmak için 
şahsımla ilgili gensoru önergesi verdiler. 
Çok rahat söylüyorum: Cumhuriyet tarihi 
boyunca verilmiş en boş, en ciddiyetsiz, en 
hazırlıksız gensoru önergesiydi. Grup baş-
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kanvekilimizin de ifade ettiği gibi “Çakma 
Gensoru Önergesi” verdiler. Anayasa de-
ğişiklik taslağı kamuoyuna duyurulduğu 
andan itibaren ittifak halinde bize karşı bir 
mücadele başlattılar. Her türlü yola baş-
vurdular, her türlü çirkin iftira ve ithamı 
dile getirdiler. Tek bir alternatif dahi öne 
sürmeden, mantıklı tek bir gerekçe dahi 
göstermeden değişikliğe karşı çıktılar.

Ben şimdi soruyorum… Madem gerekçe-
lerinizde haklısınız, neden milletvekille-
rinin hür iradesine ipotek koyuyorsunuz? 
Madem bu taslağa AK Parti Anayasası 
dediniz, Recep Tayyip Erdoğan Anayasası 
dediniz, neden vekillerin oy kulübesine 
gidip oy kullanmalarını engelliyorsunuz? 
Neden korkuyorsunuz, neden çekiniyor-
sunuz, kendi milletvekillerinize, kendi 
arkadaşlarınıza dahi neden güvenmiyor, 
neden güvenemiyorsunuz? Neden oy kul-
lanan milletvekillerinizden kullanmadık-
ları oy pusulalarını getirip göstermesini 
istiyorsunuz? Şu on gündür sürekli yok-
lama istiyorsunuz, önerge veriyorsunuz, 
engellemeye matuf konuşmalar yapıyor-
sunuz. Peki bu konuşmalarda derde deva 
bir görüş ortaya koydunuz mu, somut bir 
öneri getirdiniz mi, muhtevaya yönelik ne 
söylediniz? Milleti aydınlatan, bilinmeyen-
lere ışık tutan, yön veren, ufuk çizen ne 
söylediniz? Hangi vizyonu, hangi üslubu, 
alkışlanacak hangi yapıcı eleştiriyi sergi-
lediniz?

Hep söylüyorum, bir ülkede demokrasi-
nin seviyesini sadece iktidarın bakış açısı, 
performansı belirlemez. Muhalefetin de 
vizyon sahibi, görüş sahibi, üslup sahibi 

olması gerekir. Muhalefetin bu içler acısı 
halini görünce Türkiye demokrasisi adına 
üzülüyoruz. Tabii muhalefet Türkçe’nin 
zengin deyim hazinesine vakıf olmadığı 
için zaman zaman deyimleri başka yerlere 
çekiyor. Ama ben burada Anadolu’nun gü-
zel bir deyimini aktarmak istiyorum: Ab-
destinden şüphesi olmayan, namazından 
şüphe etmez… Bunlar, kendi gerekçelerine 
kendileri inanmadığı için, arkadaşlarına 
da haliyle güvenemiyorlar. O kadar ki, 
kendi ülkelerinin hukukçularına, akade-
misyenlerine, bilim adamlarına, Anayasa 
profesörlerine kıymet vermiyor, Okyanus 
ötesinden, yani hariçten gazel okuyanların 
ipine sımsıkı sarılıyorlar. Bunlar, milletle, 
milletin iradesiyle bir irtibat kuramadıkla-
rı için, o irtibatı başka yerlerde, mahkeme 
kapılarında arıyorlar. Meclis iradesini sü-
rekli mahkemelik hale getirmek, millet ira-
desine tahammül edememektir. Meclis’in 
iradesini örselemeye çalışmak, yasama 
yetkisini zafiyete düşürmek, demokra-
tik bir siyasete, parlamenter sistemin en 
önemli unsuru olan partilere yakışır mı?

“Cumhurbaşkanının onayının ardından 
derhal Anayasa Mahkemesi’ne gideriz” 
diyor Anamuhalefet Partisi’nin lideri… 
Madem kendinize güveniyorsunuz, 
milletin hakemliğine güveniyorsunuz, 
niçin referandumdan korkuyorsunuz, 
niçin millete gitmekten kaçıyorsunuz? 
İşte en son, Kamu Düzeni ve Güvenliği 
Müsteşarlığı’nın kurulmasına ilişkin ka-
nunu da Anayasa Mahkemesi’ne taşıdılar. 
Bunların, açık söylüyorum, terörle müca-
deleye dahi tahammülleri yok. Biz terörle 
mücadeleyi daha etkin hale getirmek, bu 
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konuda bir koordinasyon oluşturmak, 
terörle mücadeleyi kurumsal hafızaya 
kavuşturmak, güç birliği yapmak, tüm 
birikimleri değerlendirmek için adım atı-
yoruz; bunu bile hazmedemiyor, mahkeme 
yollarına düşüyorlar.

Demokratik açılımın iki amacı var diyo-
ruz. Birincisi, Demokratikleşme, ikincisi 
terörün son bulması. Atılan bu adım, 
terörün son bulması ve demokratikleş-
me çabalarının hız kazanması açısından 
önemli bir koordinasyon işlevi görecektir. 
Bu adımdan ancak, demokrasiye taham-
mül edemeyen, terörün son bulmasını is-
temeyenler rahatsız olur. Uğurlar olsun… 
Siz Mahkemeye gidersiniz, biz millete 
gideriz… İşte AK Parti ile CHP arasındaki 
fark da zaten budur… CHP Lideri grup top-
lantısında her yolla mücadele edeceklerini 
söylüyor… Son derece çirkin, son derece 
münasebetsiz bir benzetme de yaparak 
kendisini Çörçil’e, bu ülkenin hükümetini 
de Hitler’e benzetiyor… Eğer illa Hitler’e 
benzetecek bir siyasi figür arıyorlarsa, 
kendi genel merkezlerindeki eski genel 
başkan fotoğraf larına baksınlar. Orada 
Führer’e özenip kendisine “milli şef ” de-
dirtmiş genel başkanlarının, Hitlervari 
bıyıklarının altından kendilerine gülümse-
diğini görecekler.

Bir kere şunu hatırlatmakta fayda görüyo-
rum… AK Parti seçimle, milletin oylarıyla, 
milletin kararıyla iktidara gelmiştir. Vakti 
zamanı geldiğinde, millet emanetini aldı-
ğında da milletin hükmüne boynunu eğer 
ve kenara çekilir. Ama ben, CHP Lideri’nin 
kendisi yerine koyduğu Çörçil’le ilgili 

tarihi bir hususu burada dikkatlerinize 
sunuyorum: Winston Çörçil, 1915 yılında 
Çanakkale’de, kahraman Mehmetçiğin 
yüreğini, bedenini, ruhunu ortaya koyarak 
yaptığı vatan savunmasında tarihin asla 
unutmayacağı ağır bir mağlubiyet almıştı. 
Çanakkale’nin geçilemeyeceğini çok ağır 
zayiat vererek idrak eden Çörçil, Mehmet-
çik karşısındaki ağır hezimet sonrasında 
İngiltere’de Bahriye Nazırlığından istifa et-
mek zorunda kaldı. Eğer CHP lideri kendi-
sine Çörçil’den örnek arıyorsa, buyursun, 
Çanakkale Savaşı’na baksın.

Tarihin her döneminde, her yerde başa-
rısız olan bedel öder, çeker gider. Bunun 
nadir istisnalarından biri CHP’dir, onun 
Genel Başkanıdır. Neredeyse 23 Nisan 
çocuğuna bile koltuğunu bırakmayacak. 
Hani “ne olur ne olmaz; bir oturursa, 
benim gibi bir daha hiç kalkmaz” diye 
düşünüyor herhalde. Allah aşkına, bir 
siyasi parti iktidar hedefinden bu kadar 
uzak olabilir mi? Şu Anayasa değişikliği 
sürecinde ortaya koyduğu itirazlara lütfen 
dikkat edin değerli arkadaşlarım… İktidar 
hedefi olan, iktidara gelmeyi amaç edin-
miş, gaye edinmiş bir siyasi parti asla böyle 
itirazlarda bulunmaz. Bir yandan “Abbas 
Yolcu” diyor, bir yandan “AK Parti’nin oy 
oranları anketlerde düşük çıkıyor” diyor, 
diğer yandan Anayasa değişikliğine “AK 
Parti kendisini kurtarmaya çalışıyor”, “AK 
Parti iktidar gücünü istismar ediyor” diye 
itiraz ediyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana 
turşusu?

İktidara gelemeyeceklerine öylesine inan-
mışlar ki, yapılan düzenlemeye AK Parti 
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iktidarda diye karşı çıkıyorlar. Kendisine 
iktidara gelme hedefi, seçimde birinci 
olma hedefi koyamayan bir Ana Muhalefet 
partisi olabilir mi? Olur. Çünkü, böyle bir 
hedef koyarlarsa biliyorlar ki, ulaşamaya-
caklar ve koltukları sallanacak, kendilerin-
den hesap sorulacak… Bunlar statükoyu 
korumaya alışmışlar ya, ana muhalefet 
rolünü de çok iyi özümsemişler, daha aşa-
ğıya düşmemek için mücadele ediyorlar. 
Bugüne kadar onlar sürekli konuştu, sü-
rekli eleştirdi, biz işimize baktık. Şimdi de 
onlar konuşacak, biz işimizi yapacağız.

Değerli arkadaşlarım…

Bu buluşma vesilesiyle gündemdeki bir 
hususu da sizlerle paylaşmak istiyorum… 
Biliyorsunuz son haftalarda et fiyatları 
noktasında spekülasyonlardan kaynakla-
nan bir yükseliş yaşanıyor. Bunun önüne 
geçmek için hükümet olarak önlemimizi 
aldık, Et ve Balık Kurumu’na et ithal etme 
yetkisi verdik. Et ve Balık Kurumu önce-
likle canlı hayvan ithal ederek, gerekirse, 
altını çizerek ifade ediyorum, ülkemizin 
ve halkımızın hassasiyetlerini gözetecek 
şekilde et ithal ederek piyasayı dengele-
yecek. Halkımızın bu noktada mağdur 
edilmesine asla göz yumamayız ve bundan 
sonra da göz yummayacağız.

Ben bizzat piyasadaki et fiyatlarını takip 
ediyorum... Ankara’nın değişik semtlerin-
den bu fiyatları topladım, notumu aldım 
ve rakamları yakından izliyorum. Tabii 
her konuda olduğu gibi bu konuyu da 
hükümetimize bir çamur atma vesilesi 
olarak kullanmak isteyenler çıktı. Tarım 

ve hayvancılık alanında yedi buçuk yılda 
katettiğimiz mesafeyi burada sizlerle özet 
olarak paylaşmak isterim. Bakınız; Tarım 
sektörünün milli gelirimize katkısı 2002 
yılında 36 milyar TL idi. 2009 yılında bu 
katkı 78.4 milyar TL seviyesine yüksel-
di. Tarım ürünleri ihracatımız 4 milyar 
dolardan 11.2 milyar dolara ulaştı. Çiftçi 
kredileri üzerindeki faiz yükünü yüzde 
59’dan aldık, yüzde 13’e kadar düşürdük. 
Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çeki-
yorum: 2002 yılında 550 bin çiftçiye 529 
milyon TL kredi kullandırılmış iken, biz 
2009 yılında 1 milyon 215 bin çiftçiye 10 
milyar TL’nin üzerinde kredi kullanma 
imkanı sağladık.

Hükümetimiz döneminde tarımsal des-
teklemeler alanında birçok ilke imza attık. 
2003 yılında çiftçilerimize ilk kez mazot 
desteğini biz verdik. Tarımsal kalkın-
ma kooperatiflerine ilk kez faizsiz kredi 
imkânı tanıdık. 2006 yılında yine ilk kez 
devlet destekli tarım sigortası uygulama-
larını başlattık. Özel sektör, üniversite ve 
sivil toplum örgütleri için bu dönemde 
yine ilk kez AR-GE desteği vermeye başla-
dık. 2007 yılında kuraklıktan zarar gören 
çiftçilerimize ilk kez nakdi destek verdik. 
2008 yılında yine ilk kez olmak üzere 
baklagilleri prim desteği kapsamına aldık. 
Bunlar Türk tarımının tarihinde ilk kez şa-
hit olduğumuz uygulamalardan yalnızca 
birkaçı…

Tabii hayvancılık noktasında da yine ilk-
lere imzamızı attık. Hayvancılık destekle-
rinin bütçe içindeki payını büyük oranda 
arttırdık. Hayvancılığa verilen destek 
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2002 yılında 83 milyon TL iken, bu rakam 
2010 yılında 1 milyar 250 milyon TL’ye 
ulaştı yani tam 15 kat artış kaydetti. Süt 
üretimi 2002 yılında 8,4 milyon ton iken, 
2008’de 12,2 milyon tona ulaştı. Beyaz et 
üretimi 726 bin tondan 1 milyon 120 bin 
tona yükseldi. Kırmızı et üretimi yıllık 420 
bin tondan 482 bin tona çıktı. 2002’de 50 
baş üstündeki İşletme Sayısı 4 bin 300 İken 
2009’da 18 bin 670’e yükseldi. AK Parti 
iktidarı döneminde tarım ve hayvancılık 
adeta altın çağını yaşadı, yaşamaya devam 
ediyor. Küresel kriz şartlarına rağmen çift-
çimizi, üreticimizi korumak için her türlü 
imkanı seferber ettik. Biz, ne çiftçinin, ne 
üreticinin, ne de halkımızın spekülatif 
hareketler nedeniyle mağdur olmasına 
izin veremeyiz. Gerektiği yerde, gerektiği 
zamanda önlemlerimizi alır, serbest piyasa 
koşullarında pazarın dengelenmesi için 
üzerimize düşeni yaparız.

Değerli arkadaşlarım…

Anayasa değişikliği 2’nci tur görüşmeleri 
nedeniyle bizleri yine zorlu bir maraton 
bekliyor. Biz, AK Parti olarak, Anayasa De-
ğişikliği 2’inci tur görüşmelerinde de aynı 
şekilde dayanışma içinde, özveriyle, ağır-
başlılıkla, nezaketle süreci devam ettire-
ceğiz. Muhalefetin kışkırtmalarını, tahrik-
lerini, nezaketsiz üslubunu tamamen aziz 
milletimizin takdirine havale ediyoruz. 
Halkımız televizyon ekranları başından 
olanı biteni her boyutuyla görüyor, izliyor. 
Sabırla her iftiraya, her ithama, her yalana 
cevabımızı vereceğiz. Biz yine nazik bir üs-
lup kullanacak, ağırbaşlılıktan, vakardan, 
aklı selimden ayrılmayacağız. 

Görünen o ki, Anayasa Değişikliği referan-
duma gidecek ve bu konuda Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nin ardından son sözü 
aziz milletimiz söyleyecek. Bir kez daha 
siz değerli arkadaşlarımı gayretlerinizden 
ve fedakarlığınızdan dolayı tebrik ediyo-
rum, bir kez daha ülkem ve milletim adına 
sizlere teşekkür ediyorum. “Vur kazmayı 
dağa Ferhat / Çoğu gitti, azı kaldı” diyerek, 
Türkiye’nin aydınlık geleceğine, demokra-
tik, müreffeh geleceğine yaptığınız katkı-
lardan dolayı sizleri kutluyor, Allah yolu-
nuzu açık etsin, bahtınızı açık etsin diyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Çok değerli arkadaşlarım, değerli milletve-
killeri, hanımefendiler, beyefendiler… Siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Anayasa değişikliğine yönelik çalışmala-
rımızı gözden geçirmek, gelinen noktayı 
değerlendirmek için bir aradayız. Bir gün 
aradan sonra gerçekleştirdiğimiz bu grup 
toplantımızın da ülkemize, milletimize, 
demokrasimize hayırlı olmasını diliyo-
rum.

Değerli arkadaşlarım…

Bu yüce Meclis’in çatısı altından nice siya-
setçiler geldi geçti… Bu kürsüler nice ko-
nuşmalara, nice nutuklara, nice hatiplere 
tanıklık etti. Ancak ben bugün, beylik söz-
lerin ötesinde, kalıplaşmış ifadelerin, etki-
sini yitirmiş vecizelerin, siyasete malzeme 
olarak kirlenmiş kelimelerin ötesinde, 
sizlere kalbimle konuşuyorum, yüreğimle 
konuşuyorum, gönlümden kopan sözcük-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 4 Mayıs 2010
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lerle, samimi hissiyatımla hitap ediyorum. 
Bu millet çok büyük acılar yaşadı, çok 
ciddi badireler atlattı. Biz, çok büyük acı-
lar yaşamış, çok ağır bedeller ödemiş bir 
milletiz.

Bugün Anadolu ve Trakya’nın her kö-
yünde, çok değil, bundan 100 yıl önce 
dedesini Yemen’de, Hicaz’da, Kanal’da, 
Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Sakarya’da, 
Kore’de, Kıbrıs’ta kaybetmiş milyonlar-
ca vatan evladı var. Babasını Cudi’de, 
Gabar’da, Munzur’da şehit vermiş nice 
yetim var, nice dul kalmış kardeşim var. 
Vatanın her karış toprağı aziz şehitleri-
mizin kanlarıyla sulandı. Bu yüce millet, 
şehitlerini vatan toprağına, adeta istikbale 
kök salacak birer çınar tohumu gibi ekerek 
bugünlere ulaştı. 

Ödediğimiz bedel bundan ibaret değil ar-
kadaşlarım… Bu topraklar üzerinde acının 
her türlüsünü tatmak zorunda kaldık. Ve 
maalesef, üzüntüyle, içim yanarak ifade 
ediyorum: Bu ülkeyi kötü yöneten, kişisel 
ihtirasların esiri olan, şahsi kaygılarını 
ülke menfaatlerinin önünde tutan siyaset-
çilerin hataları yüzünden ağır faturalar 
ödedik. Dağlarda gençlerimizi kaybettik, 
işkencelerde insanlık yitip gitti, provo-
katif çatışmalarda kan aktı, bu ülkenin 
yazarları, aydınları, entelektüelleri sinsi 
kurşunların hedefi oldu. Yoksulluğu adeta 
bu ülkenin kaderi haline getirdiler. Boğa-
zımıza kadar yoksulluğa, mahrumiyete 
gömüldüğümüz günler oldu. Boynumuza 
“geri kalmış ülke” yaftasını astılar. Milletin 
hazinesini yolsuzlukla, israfla, peşkeşle, 
sorumsuzlukla adeta yağmaladılar.

Bu toprakların hamurunda bulunan, bu 
toprakların özünde bulunan kardeşliği, 
dayanışmayı, paylaşmayı, hoşgörüyü nifak 
tohumları ekerek, fesat tohumları ekerek 
tahrip etmeye çalışanlar oldu. Bu ülkeye 
nice yıllar demokrasiyi çok gördüler. Bu 
ülkeden özgürlükleri esirgediler. Bu ülkeyi 
en temel insan haklarından, en temel insa-
ni hürriyetlerden bile mahrum bıraktılar. 
Konuşanların susturulduğu, yazanların 
sınırdışı edildiği, düşünenlerin hapse atıl-
dığı; vatan sevgisiyle yanıp tutuşan nice 
sevdalının vatan hasretiyle gurbette gözle-
rini yumduğu günlerden geçtik. Toplumu 
sınıflara ayırmak istediler, milleti rengine, 
diline, kıyafetine, düşüncesine göre tasnif 
etmek istediler. Avrupa Bilgi Çağı’nı yaşar-
ken bizi statükoya, küçük düşünmeye, geri 
kalmaya mahkum ettiler. Modern dünya 
İletişim çağını yaşarken bizi, köylerine ula-
şamayan, köylerine, oradaki insanlarına 
hizmet götüremeyen bir çaresiz tabloya 
mecbur ettiler.

Ben bu ülkeyi karış karış dolaştım değerli 
kardeşlerim… Ben bu ülkenin 81 vilaye-
tini gördüm, ben bu ülkenin ilçelerini, 
köylerini, mezralarını gördüm. 14 Ağustos 
2001’de bir kez daha yollara düştüğümüz-
de, bu ülkenin derin bir yoksulluk, kelime-
lerle tarif edilemez bir mahrumiyet içinde 
olduğunu işte bu gözlerimle müşahede 
ettim. Benim partimin mitinglerine, dağ 
köylerinden, mezralardan, yaylalardan 
insanların akın akın koşarak geldiğini 
gördüm. Ayaklarında inanın çarıkları 
yoktu. Üzerlerindeki elbise kırk yerinden 
yamalıydı. Nice çocuklar gördüm. Ellerine 
tutuşturduğum oyuncağı hayatlarında ilk 
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kez görmenin şaşkınlığı içindelerdi. Ayak-
larında iki numara büyük siyah lastiklerle, 
Soğukkuyu ayakkabılarla koşarak sarıldık-
larına şahit oldum. Nice evler, nice haneler 
gördüm… Güneşin girmediği, giremediği, 
sıcak bir tas çorbanın hayalden öteye geçe-
mediği nice yuvalar gördüm. Siline siline 
aslını kaybetmiş defterlere, açıla açıla tü-
kenmiş kurşun kalemleriyle yazı yazarken 
elleri üşüyen minik yavrular gördüm. 
Bütün bunların üzerine, bütün bu yoksul-
luğun, mahrumiyetin üzerine, her birinin 
gözünde umut ışığı gördüm, her birinin 
gözünde ülkemin aydınlık geleceğine dair 
umut ve sabırsızlık gördüm. 

Yedi buçuk yıldır değerli arkadaşlarım, 
başımızı yastığa koyduğumuzda o va-
tandaşlar, o çocuklar, o minik yavrular, o 
yuvalar gözümün önüne geliyor. Eminim 
ki her biriniz de her an kendi tecrübele-
rinizle, kendi gözlerinizle şahit oldukla-
rınızla yüzleşiyorsunuz. Bu geri kalmış-
lığın, bu çaresizliğin, bu bastırılmışlığın 
temelinde ciddi bir zihniyet problemi var. 
Değişimi, dönüşümü, demokratikleşmeyi, 
özgürleşmeyi reddeden, içine kapanan, 
kabuğunu kıramayan, her türlü istidadı 
törpüleyen bir anlayış var. İşte milletimiz 
AK Parti’yi bu anlayışı değiştirsin diye, 
topluma vurulan prangaları kırsın diye, 
her türlü kısıtlamayı, baskıyı ortadan kal-
dırsın diye, Türkiye’yi her yönden ayağa 
kaldırsın diye iktidara getirdi. Bizim varlık 
sebebimiz, milletimizin değişim iradesini 
hayata geçirmek, ülkemizi kalkındırmak, 
insanımızı refaha, adalete ve özgürlüğe 
kavuşturmaktır. 

Bu hareketin farkı şudur sevgili kardeş-
lerim: Eğer dönersek, eğer başımızı öne 
eğersek, eğer vazgeçersek, eğer milletin 
rotasından saparsak, çok iyi biliyoruz 
ki, o yavruların, o yetimlerin, öksüzlerin 
minik ve masum elleri bizim yakamıza 
yapışacaktır. Biz işte bunu biliyor, bu şu-
urla hareket ediyoruz. Eğer hayal kırıklığı 
yaşatırsak, eğer milletten yüz çevirirsek, 
eğer o gözlerdeki umudu söndürürsek, bu 
milletin ahı bizim yakamıza yapışacaktır. 
Ve ben şunu da büyük bir heyecanla ifa-
de etmek istiyorum: Bundan yedi – sekiz 
yıl önce, kendisine uzattığımız oyuncağa 
şaşkın gözlerle bakan çocuk, bugün benim 
yanıma gelip “Başbakan amca bana bir 
dizüstü bilgisayar verebilir misin” diyor. 
Dün kalem tutan eli tir tir titreyen çocuk, 
bugün sıcak yuvasında, sıcak sınıfında 
öğretmenini can kulağıyla dinliyor. Dün 
köyüne ulaşamayan vatandaş, bugün hızlı 
trene biniyor, uçağa biniyor, bölünmüş 
yollarda seyahat ediyor, asfalt köy yol-
larından geçip köyüne, hatta mezrasına 
ulaşıyor. Dün, hapishanedeki yavrusuyla 
ana dilinde konuşamayan anne, insanlık 
dışı uygulamanın kalkmasından dolayı 
hayırdua ediyor. Dün hayalleri örselenmiş 
vatandaş, ufku karartılmış halkım, bugün 
gözüne dünyanın en büyük 10’uncu eko-
nomisi olma hedefini kestiriyor. Benim 
yurtiçindeki, yurtdışındaki kardeşim, 
sizlerin sayesinde, bu AK Kadro sayesinde 
artık pasaportunu onurla gösteriyor, ce-
bindeki parasını gururla taşıyor.

Biz artık sadece gurur duymuyoruz… 
Dünyanın her yerindeki mazlumlara siz 
sahip çıktınız, adaletsizliğe karşı benimle 
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birlikte siz sesinizi yükselttiniz, benimle 
birlikte her zaman ve her zeminde hakkı 
ve hukuku gür bir sesle sizler savundunuz, 
sizler haykırdınız. Geçenlerde bir arkada-
şım Yemen’e gitti. “Başkent Sana’nın epey 
uzağında, bir köyde bir grup öğrenciyle 
karşılaştım” diyor… “İngilizce konuşabil-
mek için yanıma geldiler, Türk olduğumu 
öğrendiklerinde gözleri faltaşı gibi açıldı. 
Filistin için, Gazze için, dünyadaki tüm 
mazlum ve mağdurlar için sesini yüksel-
ten bir ülkenin vatandaşını görmenin, 
onunla konuşmanın, tanışmanın heyecanı 
içindelerdi” diyor. TİKA’yla Moğolistan’a 
biz ulaştık; Kızılay’la Haiti’ye en önce biz 
ulaştık; sivil derneklerimizle Gazze’ye en 
önce biz ulaştık. 

Şunu açık açık söylüyorum değerli arka-
daşlarım… Biz içimize kapanamayız, biz 
sağır duvarların içine hapsolamayız. Biz 
bunlarla yetinemeyiz. Bu seviyelere biz 
razı olamayız. Çok ağır bedeller ödedik, 
ciddi engellerle karşılaştık. Biz artık bu be-
delleri, bu faturaları tekrar tekrar ödemek 
istemiyor; milletimize de ödetilmesine razı 
olmuyoruz. Önümüze çekilen setleri bir 
bir devirerek, karşımıza çıkarılan engelle-
ri birbir araşarak bugünlere geldik. Kirli 
oyunlara, provokasyonlara, saldırılara, 
hakaretlere rağmen yolumuzdan dönme-
dik, milletimizin rotasından sapmadık. 
Bu ülke yedi buçuk yılda tarihi reformlar 
gerçekleştirdi, sessiz devrimlere imza attı, 
rekor seviyelere erişti. Ama bizim yerimiz 
burası değil. Biz de, bu millet de çok daha 
iyisini, çok daha fazlasını hak ediyor ve bu 
kadro inanıyorum ki bunu da aşkla, şevkle 
başaracaktır.

Daha önce birkaç kez de ifade ettim değerli 
arkadaşlarım… Şair Ece Ayhan’ın söylediği 
gibi, biz tüzüklerle çarpışarak büyüdük, 
onlar vurdu, biz büyüdük. Konuştuk sus-
turmak istediler… Şiir okuduk, mahkum 
ettiler… Düşündük, dışladılar… Siyaset 
yollarını bize kapatmak istediler. “Muhtar 
bile olamaz” diye manşetler attılar. Cum-
hurbaşkanı seçemezsiniz, Anayasayı değiş-
tiremezsiniz, çetelerle mücadele edemez-
siniz dediler… Parti kapatmayla bizi tehdit 
ettiler. Milletin hükmü ve kararı karşısın-
da boyunlarını bükmek yerine, demokrasi-
yi özümsemek yerine, şu yedi buçuk yılda 
her tür hileyle, desiseyle, çarpıtmayla, ya-
lanla, iftirayla üzerimize geldiler.

Herkes unutsa, biz, Danıştay saldırısını, 
o saldırının ardından atılan manşetleri, 
o saldırının ardından yazılan ısmarlama 
yorumları, yapılan siyasi açıklamaları, ce-
naze törenlerinde aleyhimize kurgulanmış 
provokasyonları unutmayacak, aziz mil-
letimize de unutturmayacağız. Milletim, 
on yıllar boyunca iradesine nasıl ipotek 
konulduğunu unutmasın. Milletim, on yıl-
lardır siyaset üzerinde nasıl karabulutla-
rın dolaştığını, çetelerin siyasete nasıl rota 
çizdiğini unutmasın. Milletim, 1 Mayıs 
1977’de Taksim’de, Kahramanmaraş’ta, 
Çorum’da, Sivas’ta kardeşliğimize kaste-
denlerle, Danıştay saldırısı, Reşadiye, Gi-
resun, Nazımiye, Lice’deki kanlı saldırının 
aynı zihniyetin kurgusu ve niyeti olduğu-
nu görsün, anlasın.

CHP bunu görmeyebilir, MHP bunu duy-
mayabilir, BDP bunu konuşmayabilir… 
Ama onlara oy verenler, onlara gönül ve-
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renler, onlara umut bağlayanlar lütfen bu 
kirli senaryoları, bu kirli emelleri görsün. 
Bizim Anayasa değişikliği yapmaktaki tek 
hedefimiz Türkiye’yi her açıdan büyüt-
mektir, geliştirmektir değerli arkadaşla-
rım. Biz Türkiye’nin ayağındaki pranga-
ları söküp almak için bu yola çıktık. Biz 
Türkiye’nin büyümesine engel teşkil eden 
o darbe Anayasası’nı demokratik ve özgür-
lükçü bir yapıya kavuşturmak için yola 
çıktık. Türkiye’nin tekrar tekrar ağır bedel-
ler ödememesi, tekrar tekrar aynı acıları 
yaşamaması için Anayasa değişmeli dedik.

Hiç kimse bizi CHP’yle, MHP’yle, BDP’yle 
bir tutmasın… Hiç kimse bizi onlara ben-
zetmesin, onlarla kıyaslamasın. Biz, dedim 
ya, yastığa başımızı koyduğumuzda sta-
tükoyu görmüyoruz, karşımızda çeteleri 
görmüyoruz, onların tehditlerini dikkate 
almıyoruz, makamlarımızı, koltuklarımızı, 
şahsi çıkarlarımızı görmüyoruz. Biz yas-
tığa başımızı koyduğumuzda gözlerinden 
umut fışkıran Türkiye Cumhuriyeti’nin 
çocuklarını, gençlerini görüyoruz. Tabii ki 
Anayasa değişikliğine destek vermezler, 
katkı vermezler, yapıcı hiçbir emek sarfet-
mezler… Bırakınız Anayasa değişikliğini, 
Allah aşkına, bugüne kadar bu ülkede han-
gi değişime destek oldular, hangi değişime 
omuz verdiler? Bugüne kadar arkalarında 
enkazdan başka ne bıraktılar?

Bu ülkeye demokrasiyi biz getirdik diye 
övünüyorlar. Siz olsa olsa bu ülkeye ve-
sayeti getirdiniz, statükoyu getirdiniz, 
darbeleri getirdiniz, istikrarsızlığı, ekono-
mik krizleri, yoksulluğu getirdiniz. İkinci 
Dünya Savaşı’nda Almanya’da taş üstünde 

taş kalmadı… Bırakın bizi farklı ülkeler-
le kıyaslamayı, 1945’ten 2002’ye kadar 
Türkiye’ye ne kazandırdınız, hangi eseri 
kazandırdınız? CHP lideri, Türkiye Cum-
huriyeti Başbakanı’nı Hitler’e benzetme 
aymazlığını gösteriyor, biz de “siz kendi 
tarihinize bakın” diye savunma yapıyoruz, 
kıyameti koparıyorlar. Bu ülkenin tarihi 
şahsiyetleri, Başbakanları, siyasetçileri 
elbette hayırla anılacak işler de yapmışlar-
dır, iyi yönleri, kötü yönleriyle tarihteki 
yerlerini almışlardır. Ama hiçbir siyasetçi 
eleştirilmez, sorgulanmaz değildir. Hiçbir 
parti kendi geçmişini tabulaştıramaz, kut-
sallaştıramaz.

1938’de Gazi Mustafa Kemal vefat ediyor, 
hemen ardından Türk Lirası’ndaki Atatürk 
resimleri çıkarılıyor, yerine Milli Şef re-
simleri konuyor. ABD’nin Irak’a müdaha-
lesi öncesinde AK Parti’yi at pazarlığı yap-
makla itham edenler, Milli Şef ’in Adana’da 
Çörçil’le ne pazarlığı yaptığını, trendeki 
gizli görüşmede Almanya’ya karşı savaşa 
girmek için ne tür şartlar öne sürdüğünü 
görmüyor, görmezden geliyorlar. Dün bir 
gazete bizim eleştirimiz için “Yakışıksız ve 
düzeysiz” diye manşet atmıştı. Aynı gazete 
1939’da Hitler’in doğum gününü manşet-
ten veriyor, Alman propaganda örgütünün 
en ateşli gönüllüleri arasında yer alıyordu.

Bakınız… Profesör Doktor Ahat Andican’ın 
Türkistan Mücadelesi adlı eserinden ay-
nen aktarıyorum: 1945 yılı Haziran ayında 
hükümetin aldığı bir kararla, savaş boyun-
ca çeşitli yollardan Türkiye’ye sığınmış 
olan 195 mülteci Türk, Sovyetler’e teslim 
edildi. Tekirdağ Milletvekili Şevket Mo-
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can, 1951 yılında dönemin Başbakanına 
yönelttiği bir sözlü soru önergesi üzerine 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde ortaya 
çıkmış ve zabıtlara yansımıştır.” O zabıt-
ları aktarıyor Ahat Andican: “Bu milletin 
tarihinde, bir tek mülteci İsveç Kralı Şarl 
için harbetmiş şeref li hadiseler çoktur; 
fakat siyasi mültecileri bir mabuda kurban 
sunar gibi sunmaya götüren yüz kızartıcı, 
gönül parçalayıcı, hicabaver (utandırıcı) 
bir hadise daha yoktur.” Şöyle bitiriyor 
Ahat Andican: Milli Şef Hükümeti tarafın-
dan Sovyetler’e teslim edilen Türk kökenli 
mültecilerin akıbetleri, Almanya’da mütte-
fikler tarafından teslim edilenlerden farklı 
olmamıştır.”

Elbette geçmiş dönemlerin kendisine ait 
şartları olabilir. Ancak geçmişinde tartışı-
lacak çok şey olanlar, başkasını suçlama-
dan önce dönüp bir de kendi tarihlerine 
bakmalı. Tan gazetesinin yakılmasını 
CHP iktidarından bilen Aziz Nesin 5 Şu-
bat 1948’de şunları yazıyordu: “Ey Türk 
faşisti, Birinci vazifen Türk matbaalarını 
yıkmak, makineleri ısırmak, demirleri 
dişleyip duvarlara asmaktır. Mevcudiye-
tinin yegane temeli, gazeteleri çamurlara 
serip, üzerinde ağzın köpürünceye kadar 
tepinmektir. Bu temel, partinin hazine-
sidir. Meydanlarda kitaplarını yaktığın, 
namuslu insanlar, bütün dünyada eşi 
emsali görülmemiş şekilde işkenceye tabi 
tutulabilirler. … Bütün malları mülkleri 
zaptedilmiş, matbaaları yakılmış, gaze-
teleri kapatılmış, evleri tarumar edilmiş, 
çoluk-çocuğu dağıtılmış, haneleri işgal, 
kendileri perişan edilmiş olabilir. Ey faşist 
yumurcakları. İşte bu ahval ve şerait içinde 

dahi bütün bu yapılanları kafi görmeden, 
vazifen matbaaları yıkmak, makineleri 
ısırmak, namuslu vatanperverleri parçala-
maktır. Muhtaç olduğun kazma, balta halk 
partisinin ambarlarında mevcuttur”. 

Geçmişi baskıyla, otoriterlikle, dayatmay-
la meşhur olan bir partinin AK Parti’yi 
Hitler’le, faşizmle, vesayetçi anlayışla an-
ması, traji komiktir. Benim milletim, her 
partinin geçmişini de, bugününü de çok 
iyi biliyor, çok iyi değerlendiriyor. 

Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekil-
leri…

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugünlerde 
tarihi oylamalar yapıyor, tarihi kararlar ve-
riyor. Statüko devam mı edecek, yoksa Tür-
kiye değişecek mi? Demokrasi az gelişmiş 
mi kalacak, yoksa standartları yükselecek 
mi? Türkiye küçük mü düşünecek, yoksa 
kendisine büyük hedefler mi belirleyecek? 
Bu milletin makus talihi değişecek mi, 
bu milletin değişmez gibi görünen kaderi 
değişecek mi, bu ülke zincirlerinden, pran-
galarından kurtulacak mı, yoksa “böyle 
gelmiş, böyle gider” denilip ülke yerinde 
saymaya mahkum mu edilecek? Evet… Oy-
lanan işte budur…

Türkiye’nin bu kader oylamasında, millet-
vekillerinin hür vicdanlarına ipotek koy-
mayı biz demokrasi anlayışımıza asla sığdı-
ramayız. Milletvekillerini Genel Kurul’dan 
çıkarıyorlar, milletvekillerinin pullarını 
kontrol ediyorlar, milletvekillerini takibe 
alıyorlar. Milletvekilleri üzerinden mille-
tin hür iradesine saygısızlık yapıyorlar. Bu 
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bizim siyaset tarzımız asla ve asla olamaz. 
Bu çirkin tavırların, yaklaşımların içine 
biz asla giremeyiz. Muhalefet, bugün or-
taya koydukları tavırla sadece değişime, 
demokratikleşmeye, çağdaş standartlara 
hayır demekle kalmıyor, aynı zamanda 
parti yönetimleri olarak demokratik olma-
yan bir üslup, anlayışa sahip olduklarını da 
gösteriyorlar. Türkiye’de bugüne kadar, en 
son DTP’yle birlikte 26 siyasi parti kapatıl-
dı. Türkiye bir siyasi partiler mezarlığına 
döndü.

Biz, kapatma şartlarına hiç dokunmadan, 
kapatma kararına etki etmeden, sadece ve 
sadece, böyle hayati bir süreçte siyasetin 
de söz sahibi olması gerektiğini savunduk. 
CHP bu değişikliğe destek olmayarak, hem 
kendisini, hem milletin kendisine verdiği 
yetkiyi inkar etti. MHP bu değişikliğe des-
tek olmayarak kendisine verilen oylara, 
millet emanetine ihanet etti. BDP, parti ka-
patmaların mağduru bir siyasi geleneğin 
temsilcisi olarak, bu değişikliğe destek ol-
mayarak hem kendisini inkar etti, hem de 
kendisine reva görülen haksızlıklara alkış 
tutmuş, statükocuların safında yer almış 
oldu. Ben eminim ki, her üç parti de, tıpkı 
bizim gibi, milletvekillerine saygı duysa, 
milletvekillerinin hür iradesine saygı duy-
sa, arkadaşları üzerinde baskı kurmasa, bu 
sonuç ortaya çıkmayacaktı.

Takdir yüce Meclis’indir. Bize, ortaya çıkan 
tabloya, ortaya çıkan sonuca razı olmak 
düşer… Ama milletim hesap günü geldi-
ğinde tüm bu olup bitenleri en iyi şekilde 
değerlendirecektir. Milletin hissiyatını 
anlamak istemeyen, milletin sesine kulak 

vermeyen, seçmeninin taleplerini göz 
ardı edenler yatağa yattıklarında vicdan 
azabı çekmeseler de hesap günü geldiğin-
de milletin takdiriyle yüzleşeceklerdir. 
Ben, Pazar günü grup toplantımızda ifade 
ettiğim bir gerçeği burada bir kez daha 
tekrarlamak istiyorum… Bu grup, AK Parti 
Grubu, Türk siyasi hayatında bir ilki başar-
mış, Anayasa Değişikliği oylama sürecinde 
tarihte örneğine rastlanmayan bir dayanış-
ma sergilemiştir. Partimizi kurduğumuz 
günden itibaren bu kadro yürek birliği yap-
tı ve bugünlere ulaştı. Her birinizin, her 
bir arkadaşımın, kardeşimin millet ve ülke 
sevdasıyla yanıp tutuştuğunu biliyorum… 
Partimizin en üst kademesinden, en uçtaki 
birimine kadar her bir kardeşimin hizmet 
aşkıyla yanıp tutuştuğunu biliyorum.

Bu dayanışmayı, bu kenetlenmeyi kıska-
nanlar, bunu bozmaya çalışanlar türlü 
oyunların içine girmiştir, kardeşliğimizi 
zedeleme cüretini göstermiştir. Ama ben 
inanıyorum ki, bu grup, bundan sonraki 
süreçte bu oyunlara, bu sinsi girişimlere 
asla ve asla boyun eğmeyecektir. Bu gru-
bun uyumu, dostluğu, kardeşliği, birlik ve 
bütünlüğü asla zedelenmeyecek, bu kadro, 
bu hareket tarih yazmaya devam edecektir. 
8’inci Madde ile ortaya çıkan manzara, AK 
Parti grubundan daha ziyade diğer partile-
rin tabanlarında tartışılacaktır. Türkiye’yi 
tartışmasız rahatlatacak, tartışmasız de-
mokrasi standartlarını değiştirecek böyle 
bir değişikliğe destek olmadıkları için 
tarih de, millet de CHP’yi, MHP’yi, BDP’yi 
yargılayacaktır. 
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Biz her zaman söylediğimizi burada bir 
kez daha tekrar ediyoruz değerli arkadaş-
larım… Durmak yok, yola devam… Birlik 
içinde, bütünlük içinde, kardeşlik iklimin-
de yola devam. Millet için, memleket için, 
ülkemiz için, ülkemizin genç nesilleri, 
gözleri umutla parlayan çocukları için 
çıktığımız bu yola yılmadan, yorulmadan, 
sarsılmadan devam. Allah yolumuzu açık 
etsin… Allah bahtımızı açık etsin. Hepinizi 
sevgiyle selamlıyor, kalın sağlıcakla diyo-
rum.
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Sevgili gençler, değerli kardeşlerim, çok 
değerli katılımcılar, hanımefendiler, be-
yefendiler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor, şahsınızda Türkiye’nin gençle-
rini, AK Gençliği selamlıyor, 2’inci Gençlik 
Sempozyumu’na başarılar diliyorum. AK 
Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Baş-
kanlığımıza, Türkiye’nin böyle önemli bir 

meselesini gündeme taşıdığı için teşekkür 
ediyorum.

Sevgili gençler…

Bugün, Türkiye’nin yeni bir döneme, yeni 
bir sürece ilk adımını attığı bu güzel bahar 
gününü siz değerli genç kardeşlerimle kar-
şılamanın heyecanı ve coşkusu içindeyim. 

AK Parti Genel Merkez Gençlik 
Kolları Başkanlığı 2. Gençlik 

Sempozyumu

Ankara | 7 Mayıs 2010
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AK Parti’nin tarihinde unutulmayacak 
günler var… 14 Ağustos 2001, partimizin 
kuruluş günü. 3 Kasım 2002, AK Parti’nin 
milletin umudu olarak güneş gibi par-
ladığı gün. 28 Mart 2004, 29 Mart 2009 
tarihleri, AK Parti’nin yerel yönetimler 
aracılığıyla millete hizmete talip olduğu, 
milletten emaneti devraldığı günler. 22 
Temmuz 2007, AK Parti’nin, statükocula-
ra, vesayetçilere, dikta özlemcilerine mil-
letin teveccühüyle DUR dediği gün. Ve işte 
bu tarihlere dün bir yenisini ekledik. Dün, 
Türkiye Büyük Millet Meclis’i demokrasi 
tarihimize, siyaset tarihimize silinmez 
izlerle kayıt düştü. Dün, işte bu kadro, bu 
hareket, bu AK insanlar tarihe altın harf-
lerle not düştüler. 6 Mayıs 2010 tarihi, AK 
Parti kadroları eliyle Türkiye’de demokrasi 
bayramının yaşandığı gün. 

Çok meşakkatli bir süreçten çıktık değerli 
gençler… İki hafta boyunca demokrasi 
adına, ülkemiz adına, milletimiz adına, 
çocuklarımız ve siz sevgili gençlerimiz 
adına yoğun bir mücadele verdik. İki hafta 
boyunca, bir kez daha milletin emanetine 
sımsıkı sahip çıktık, milletin emanetini 
koruduk, kolladık, milletin emanetini 
yere düşürmedik. İki hafta boyunca, mil-
let iradesine ipotek koymak isteyenlere, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde, 
millet iradesi üzerinde vesayeti sineye 
çekenlere, milletin kendilerine yüklediği 
emaneti inkar edenlere karşı yılmadan, yı-
kılmadan, yorulmadan mücadele ettik. 22 
Temmuz’da aziz milletimiz bizlere yüzde 
47 gibi rekor bir oy oranıyla iktidar ema-
netini bir kez daha teslim etti. 22 Temmuz 
seçimlerinin ana mesajlarından birisi, 

Anayasa değişikliğine yönelik beklentiydi. 
1982 darbe Anayasasının bu ülkeye artık 
dar geldiğini, bu ülkenin büyüklüğüne 
yakışmadığını, bu ülkenin istikbaliyle bu 
anayasanın uyuşmadığını aziz milletimiz 
oylarıyla ifade etti.

Bakın sevgili gençler… Türkiye için hiçbir 
hedef ulaşılamaz değil, Türkiye için hiçbir 
seviye hayal değil. Biz bu ülkeyi dünyanın 
en güçlü ülkeleri arasına yükseltebiliriz. 
Biz bu ülkeyi dünyanın en gelişmiş demok-
rasilerinden biri yapabiliriz. Biz bu ülkeyi, 
özgürlüklerin güvence altında olduğu, in-
sanların huzur ve istikrar içinde yaşadığı, 
istikrarın bozulması endişesi taşımadığı 
bir ülke konumuna ulaştırabiliriz. Biz bu 
ülkeyi dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasına taşıyabiliriz. Yedi buçuk yıl önce 
bu ülkeyi çok ağır, çok derin bir kriz içinde 
devraldık, yedi buçuk yılda ilkleri yaşattık, 
rekorlarla tanıştırdık, olmaz denilenle-
ri, yapılamaz denilenleri bir bir ortaya 
koyduk. Yedi buçuk yıl önce bizim ortaya 
koyduğumuz hedeflere hayal diyorlardı; 
bugün işte o hayal gibi görünenler tek 
tek gerçekleşti. Bugün hayal gibi görünen 
hedeflere de inanın ulaşabilir, tüm o hayal-
leri gerçeğe dönüştürebiliriz.

Anayasa değişikliği sürecini biz bu niyetle 
başlattık. Türkiye yeni bedeller ödemesin 
dedik. Türkiye yeniden ağır faturalar öde-
mesin dedik. Türkiye tekrar tekrar eko-
nomik krizler yaşamasın, kazanımlarını 
heba etmesin dedik. Türkiye birlik içinde, 
bütünlük içinde, kardeşlik içinde, elele, 
omuz omuza geleceğe yürüsün dedik. Hu-
kukun üstünlüğü kavramı kağıt üzerinde 
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kalmasın, hiç kimse kendisini imtiyazlı 
görmesin, kimse kendisini hukukun üze-
rinde görerek millete tasallut olmasın de-
dik. Ve en önemlisi biz dedik ki: Bu ülkeye 
artık bir daha çeteler yön vermesin, mafya 
rota çizmesin, hukuk dışı örgütlenmeler 
istikamet belirlemesin dedik. Biz millet 
adına yola çıktık, tamamen samimi duy-
gularla, tamamen hasbi niyetlerle bu yola 
revan olduk.

Önce, bu Anayasa değişikliğini geniş 
bir mutabakatla gerçekleştirelim dedik. 
Meclis’te grubu bulunan partilere, “gelin 
bir uzlaşma komisyonu kuralım, hep bir-
likte ortak bir taslak hazırlayalım” dedik. 
Ama partiler buna yanaşmadı. “Madem 
siz ortak bir taslak hazırlamaya yanaşmı-
yorsunuz, o zaman işte bizim taslağımız, 
gelin bunun üzerinden gidelim” dedik. 
Daha taslağı görmeden, okumadan, ince-
lemeden kapıları kapattılar. Meclis içinde, 
Meclis dışında siyasi partilerle görüştük, 
sivil toplum örgütleriyle görüştük, akade-
misyenlerin, yazarların, uzmanların, ilgili 
tüm tarafların görüşlerini aldık ve biz tas-
lağımızı şekillendirdik.

Dün bize “siz siyaset yapamazsınız” diyor-
lardı. Dün bize siz siyaset yapamazsınız, 
konuşamazsınız, şiir dahi okuyamazsınız 
diyorlardı. Dün bize, attıkları manşetler-
le “Muhtar bile olamazsınız” diyorlardı. 
Cumhurbaşkanı seçemezsiniz, çetelerle 
mücadele edemezsiniz, Türkiye’nin kar-
deşliğini pekiştiremezsiniz diyorlardı. 
Dün bize bunu söyleyenlerle, bugün, işte 
şu iki haftadır Meclis’te bizi engelleyen-
ler, açık söylüyorum, aynı zihniyettir, aynı 

kafa yapısına sahiptir. Birbirinden farklı 
gibi görünen o zihniyet, Anayasa Değişik-
liği sürecinde birbirinin aynı olduğunu, 
birbirinin mütemmim cüzü olduğunu 
işte ortaya konan ittifakla açık etmiştir. 
Takke düştü, kel göründü. Maskeler tek 
tek aşağı indi. Gizli oyunlar, kirli plan-
lar bir bir ortaya döküldü. Statükonun 
sağında duranlar da, solunda duranlar 
da, dağda olanları da, ovada olanları da 
gerçek yüzlerini gösterdiler. AK Parti’nin 
değişim iradesine karşı planlanan büyük 
STATÜKO İTTİFAKI deşifre oldu, ayakta 
duramadı.

Allah aşkına, aylardır MHP, AK Parti 
hakkında ağza alınmayacak iddialarda, 
ithamlarda bulunuyor. Türk siyasi ta-
rihinde görülmemiş bir seviyesizlikle, 
görülmemiş bir üslupsuzlukla, nezaket-
sizlikle AK Parti’ye iftiralar atıyor. Bizi 
terörle, teröristlerle kolkola göstermeye 
çalışanlar, gerçek yüzlerini şu iki hafta 
içinde ayan beyan ortaya koydular. CHP 
ile aynı saftalar… BDP ile aynı saftalar… 
Yetmedi, İmralı’yla dahi aynı görüşte, 
aynı fikirde, aynı yaklaşım içinde oldular, 
anayasa değişikliğine karşı çıktılar. CHP-
MHP için önceleri “ruh ikizi” diyordum, 
şimdi bu ikiliye BDP de katıldı, onlar için 
artık “ruh üçüzü” diyorum. Bunlar, “İs-
temezük” familyası… Bunlar Türkiye’de 
hiçbir dönemde, hiçbir değişim hareke-
tine omuz vermediler. Bunlar millete ne-
fes aldıracak hiçbir reformun arkasında 
olmadılar. Bunlar statükoyu değiştirecek 
hiçbir girişime omuz vermediler. Bunlar 
Türkiye’yi büyütecek hiçbir hayırlı faali-
yetin içinde olmadılar.
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Bunların tek bildiği, MHP’nin, CHP’nin, 
onlarla birlikte BDP’nin tek bildiği karşı 
çıkmaktır, muhalefet etmektir, AK’a Kara, 
Kara’ya Ak demektir. Çözüme karşı olanlar, 
değişime karşı olanlar, demokratikleşmeye 
karşı olanlar aynı yolun yolcusu oldukları-
nı ortaya koydular. Şimdi buradan BDP’ye, 
BDP milletvekillerine soruyorum: Hani öz-
gürlükçüydünüz, hani demokrattınız, hani 
hukuk devletinden yanaydınız, hani parti 
kapatmalardan rahatsızdınız, hani çözüm 
istiyordunuz? Neden bu değişime omuz 
vermediniz, neden veremediniz? Şimdi 
size oy verenlerin karşısına nasıl çıkacaksı-
nız? Şimdi size emanet yükleyenlere nasıl 
hesap vereceksiniz? Şimdi hangi yüzle, 
hangi gerekçeyle parti kapatmalardan 
şikayet edeceksiniz? Meclis’te statükoya 
alkış tuttunuz, yasakçı zihniyete, baskıcı, 
kapatmacı zihniyete alkış tuttunuz. Hangi 
yüzle seçmeninizin karşısına çıkıp onunla 
yüzleşeceksiniz? Çözümsüzlükten nema-
landığınızı, statükonun devamından yana 
olduğunu ayan beyan ortaya koydunuz.

Sevgili gençler, değerli kardeşlerim…

AK Parti kadrosu, bugün bir kez daha 
millet emanetine sahip çıkmanın haklı 
gururunu yaşıyor. AK Parti gurubu, kar-
deşlik içinde, dayanışma içinde, birlik ve 
bütünlük içinde millet emanetini tek başı-
na omuzladı, o emanetin hakkını fazlasıyla 
verdi. Şuna tüm kalbimle inanıyorum: 
Bugün, bu 7 Mayıs sabahı, sadece bize oy 
verenler değil, oy vermemiş olanlar da 
bizi alkışlıyorlar. Biz gurubumuz üzerinde 
hiçbir baskı uygulamadık. Hür vicdanlar 
üzerinde hiçbir ipoteği kabul etmedik. Mil-

letvekillerimizi takip etmedik, izlemedik, 
onların hür iradeleriyle baş başa bıraktık. 

Ama onlar ne yaptılar? Onlar konuştular, 
konuştular, oy vermeye sıra gelince genel 
kuruldan kaçtılar, arkadaşlarını da tutup 
kaçırdılar. Onlar konuştular, ama oy ver-
meye sıra gelince birbirlerini takip ettiler, 
pulları istediler. Onlar talimatla hareket 
ettiler, emirle, direktif le hareket ettiler. 
Kendilerine güvenemedikleri gibi, kendi 
arkadaşlarına dahi güvenemediler. İşte AK 
Parti’nin farkı burada bir kez daha ortaya 
çıktı. AK Parti, kendisine güvendiğini, bir-
birine güvendiğini, birbirini kardeş gibi 
gördüğünü bu süreçte bir kez daha ispat 
etti.

Açık söylüyorum: Siyasi tarihimizde böyle 
bir dayanışmanın, böyle bir kaynaşmanın, 
böyle bir kader birliğinin örneğine rastla-
yamazsınız. Benim her bir arkadaşım, her 
bir kardeşim, üzerinde milletin sorumlu-
luğunu, milletin emanetini hissederek o 
kabinlere girdi. Benim her bir milletvekili 
arkadaşım, orada oy zarflarına pulları ko-
yarken, “Genel Başkanın ne der, arkadaşla-
rım ne der” diye düşünmedi, “milletim ne 
der diye düşünerek” hareket etti.

Sevgili gençler… Şunu lütfen unutmayın… 
Biz, buralara, evet, aziz milletimizin hayır 
dualarıyla geldik. Öksüzlerin, yetimlerin, 
yolda kalmışların, gariplerin, fukaranın 
umudu olarak biz buralara geldik. Ben 
dünyayı dolaştım sevgili gençler… 81 ül-
keye gittim. Gittiğim her ülkede Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarıyla, soydaşları-
mızla karşılaştım. Onların oralarda, gurbet 
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ellerde, Türkiye’nin şahlanışından dolayı 
büyük bir gurur duyduklarını, büyük bir 
onur duyduklarını, bulundukları ülkeler-
de boyunlarını bükmeden gezip dolaştık-
larını gördüm. Berlin’de, Paris’te, Türklerle 
buluşmamızı, kucaklaşmamızı keşke gö-
rebilseydiniz… Bulgaristan’da soydaşları-
mızla kucaklaştığımızda, “buraya gelen ilk 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sizsiniz” 
derlerken, o sıcaklığı, o sevgiyi, o şefkati ve 
umudu keşke sizler de hissedebilseydiniz. 
New York’ta bir taksi şoförünün başını 
uzatıp “sizinle gurur duyuyoruz Başbaka-
nım” diye haykırdığını keşke duyabilsey-
diniz. Keşke, Lübnan’ın Trablus şehrinde 
sokağa asılmış afişteki “ŞÜKRAN TÜRKİ-
YE”, yani teşekkürler Türkiye ifadelerini 
görebilseydiniz.

Evet… Bütün bunlar benim eserim değil 
arkadaşlar, bütün bunların sizin eseriniz, 
bu hareketin eseri, AK Parti’nin eseri. Geçen 
grup toplantımızda da ifade ettim: Bundan 
yedi-sekiz yıl önce çocuklara oyuncak ver-
diğimde “bu nedir acaba” diye şaşkın şaşkın 
oyuncağı inceliyorlardı… Bugün o çocuklar 
yanıma geliyor, benden dizüstü bilgisayar 
istiyor. Bu hareket öyle bir harekettir ki, 
işte o gurbetteki vatandaşın, emekçinin, 
soydaşın, Hakkari’deki, Van’daki çocukla-
rın, Edirne’deki, Muğla’daki çiftçinin, Ha-
tay’daki, Çorum’daki esnafın, Kocaeli’ndeki 
işçinin, Kayseri’deki sanayicinin, Gazian-
tep’teki ihracatçının, Ankara’daki memu-
run umudu olarak, onların hayır dualarıyla 
bugünlere gelmiştir. 

Biz o hayır dualarına aykırı davranamaz-
dık. Biz o emaneti, başkalarının yaptığı 

gibi, değersizleştiremezdik. Biz, milletten, 
onlar gibi yüz çeviremezdik, millete sırtı-
mızı dönemezdik. İşte onun için dün, tüm 
saldırılara, tüm engellemelere, tüm psiko-
lojik yıpratma harekatlarına rağmen tarih 
yazmayı başardık. Şunu da bütün kalbimle 
söylüyorum… Ben, böyle bir hareketin, 
böyle bir kadronun, AK Parti’nin bir üyesi, 
bir mensubu, bir neferi olmaktan dolayı 
dün bir kez daha gurur duydum. Bu gururu 
bana yaşatan tüm arkadaşlarıma, bize des-
tek olan, bize katkı veren, hayır duasını biz-
lerden eksik etmeyen tüm vatandaşlarıma 
buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Biz gönül huzuru içindeyiz değerli kar-
deşlerim… Biz, vazifesini yapmış olmanın, 
emanete sahip çıkmış olmanın rahatlığı 
içindeyiz. Şimdi artık karar da, yetki de 
aziz milletimizde. Şimdi artık son sözü 
aziz milletimiz söyleyecek, son kararı aziz 
milletimiz verecek. Biz bir yol açtık, o yol-
dan emaneti millete ulaştırdık. Artık ema-
net asıl sahibinde ve o ne derse, o olacak. 
Sizlerden rica ediyorum sevgili gençler… 
Bulunduğunuz her yerde, bu Anayasa deği-
şikliğinin neden gerekli olduğunu anlatın. 
Bu değişikliğin Türkiye’ye kazandıracak-
larını anlatın. Bu Anayasa değişikliğinin, 
Türkiye’nin ekonomisine, hukuk sistemine, 
demokrasiye, özgürlüklere neler katacağını 
tek tek herkese anlatın. Sabırla, nezaketle, 
ağır başlılıkla, vakarla gerçekleri aziz mille-
timizle paylaşın.

Sevgili gençler…

Özellikle son iki haftadır, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içinde kasıtlı olarak estirilen 
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o gerilim rüzgarı, sizleri asla ve asla siya-
setten uzaklaştırmasın. Evet… Muhalefet 
bir kez daha orada kötü bir sınav verdi. 
Muhalefet bir kez daha siyasetin seviyesini 
aşağılara çekti. Bizim siyasete itibar kazan-
dırma yönündeki gayretli çabalarımıza 
rağmen, muhalefet, siyasete ve siyasetçiye 
itibar kaybettirmek için elinden geleni yap-
tı. Bugüne kadar hiçbir kavganın taraftarı 
olmadığımız gibi, son iki haftadır da hiçbir 
kavgada taraf olmadık. İftiraları cevapsız 
bırakmadık, ithamlara, iddialara sabırla 
cevap verdik. Onlar yalan ürettiler, biz sa-
bırla yalanlarını boşa çıkarttık. Onlar kavga 
çıkarttılar, biz aklı selimi öne çıkardık. Bizi 
kendi ruh iklimlerine, kendi gergin ruh hal-
lerine çekmek için her yolu denediler, ama 
biz o yola girmedik. Görüşmeleri televiz-
yon ekranlarından izleyen vatandaşlarım 
eminim ki, AK Parti’nin yapıcı üslubuyla, 
muhalefetin yıkıcı üslubunu bir kez daha 
karşılaştırma imkanı buldu. 

Bu manzaralar sizi rahatsız etmesin değerli 
gençler. Şunu unutmayınız… Bu manzarala-
rı değiştirecek olan sizlersiniz. Siyasette ak-
tif olarak yer alarak, hem Meclis’in, hem de 
Türkiye’nin çehresini değiştirecek olan siz-
lersiniz. Biz size inandığımız için siyasetin 
yollarını açtık. Size inandığımız için sağlık, 
adalet ve emniyetle birlikte en büyük yatı-
rımlarımızı sizlere yaptık. Bizim çektiğimiz 
çileleri gençlerimiz çekmesin dedik. Bizim 
yürüdüğümüz zorlu yollardan gençlerimiz 
yürümesin, onlar çok daha kaliteli eğitim 
alsın, barış ve huzur içinde Türkiye’nin yö-
netimine talip olsunlar dedik.

Eğitime kazandırdığımız 143 bin derslik, 
69 yeni üniversite sizler için. Türkiye’nin 
alt yapısına yaptığımız yatırımlar sizler 
için. Size inanıyor, size güveniyor, emaneti 
sizlere gönül rahatlığı içinde devredecek 
olmanın huzurunu yaşıyoruz. Üstad Necip 
Fazıl Kısakürek’in gençliğe seslendiği gibi 
ben de sizlere sesleniyor: ZAMAN BEN-
DEDİR VE MEKAN BANA EMANETTİR 
ŞUURUNDA böyle bir gençliğe sahip oldu-
ğumuz için gurur duyuyorum. Arif Nihat 
Asya’nın gençliğe seslendiği gibi ben de 
size sesleniyorum: 

Delikanlım, işaret aldığın gün atandan, 
Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan, 
Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan... 
Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın; 
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!

Bu tarihi günde, coşkunuza, heyecanınıza 
bizi ortak ettiğiniz için sizlere teşekkür 
ediyorum. Gözlerinizden ışık eksilmesin, 
yüreğinizden sevgi, umut hiç kaybolma-
sın. Her birinizi sevgiyle selamlıyor, Sem-
pozyuma başarılar diliyorum. Sağolun, 
varolun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili gençler, değerli kardeşlerim, 
Türkiye’nin 81 vilayetinden, İzmir ve çev-
resi illerden bu coşkuya ortak olan değerli 
yol arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. Sizlerin şahsında, 
Türkiye’nin tüm gençlerini, Türkiye’nin 
coşkusunu, heyecanını selamlıyorum. 

Böyle bir gençliğe sahip olmaktan, böyle 
AK gençlere sahip olmaktan gurur du-
yuyor, iftihar ediyorum. Konuşmamın 
hemen başında, 3 gün sonra kutlayaca-
ğımız Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı’nın tüm gençlerimize, ülkemize, 
milletimize kutlu olmasını diliyorum.

AK Parti Gençlik Şöleni

İzmir | 16 Mayıs 2010
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Sevgili gençler…

Biz, 14 Ağustos 2001’de partimizi kurma-
dan önce, bu yola çıkmadan önce, kendi-
mize dostlar edindik, yoldaşlar edindik, 
kardaşlar, arkadaşlar edindik. Bu yolu hep 
birlikte yürüyeceğimiz, yılmadan, yıkılma-
dan birlikte mesafeler katedeceğimiz, bir-
birimize el vereceğimiz, omuz vereceğimiz 
yol arkadaşları edindik. Buradan tüm sa-
mimiyetimle söylüyorum… Aradan geçen 
9 yıl boyunca, böyle genç yol arkadaşlarım 
olduğu için, böyle vefalı dostlarım, kar-
deşlerim olduğu için Allah’a hamdettim. 
Rabbim, yolumuzu her daim açık etsin. 
Rabbim dostluğumuzu, kardeşliğimizi 
daim etsin.

Sizin heyecanınız, sizin coşkunuz, sizin 
dinamizminiz bizim rehberimiz oldu. Sizin 
geleceğiniz, bizim derdimiz oldu, tasamız 
oldu, kaygımız oldu. Hazreti Mevlana, 
“DERT ADAMI YOLLARA DÜŞÜRÜR” 
diyor… Biz, gençlerin derdini derdimiz 
bildiğimiz için, Türkiye’nin çocuklarının 
geleceğini garantimiz bildiğimiz için bu 
yollara revan olduk. Gençler tecrübesiz 
dediler… Gençlere siyaset emanet edilmez 
dediler… Gençlere idarecilik verilmez de-
diler… Hayır dedik… Biz ülkemizin genç-
lerine sonuna kadar güveniyor, sonuna 
kadar inanıyoruz dedik ve gençlerimizin 
her alanda yolunu açtık.

Sevgili gençler… Sizlerden çok rica ediyo-
rum… Açın, Selçuklu tarihini okuyun… 
Açın, Osmanlı tarihini okuyun… Açın, 
Cumhuriyet tarihini okuyun… 13 yaşın-
da sultanlar olduğunu göreceksiniz… 15 

yaşında kumandanlar olduğunu görecek-
siniz… 17 yaşında fatihler olduğunu göre-
ceksiniz… 20 yaşında mimarlar, dünyaya 
mal olmuş şairler, sanata, bilime yön ver-
miş delikanlılar olduğunu göreceksiniz… 
Hani diyor ya Arif Nihat Asya: 
Delikanlım, işaret aldığın gün atandan, 
Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan, 
Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan. 
Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın; 
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın! 
Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın, 
Fatih’in İstabnul’u fethettiği yaştasın!

Evet gençler… Tıpkı atalarınız gibi, tıpkı 
mirasını devraldığınız dedeleriniz gibi, 
sizler de tarih yazacak, sizler de tarihi 
değiştirecek yaştasınız. İşte onun için 
kendinizi iyi yetiştirin. Okuyun, araştırın, 
ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri ya-
kından takip edin. Gelecek elbette sizlersi-
niz… Geleceği şekillendirecek olan elbette 
sizlersiniz… Ama geleceği şekillendirecek 
olan gençlik, kendini geleceğe iyi hazırla-
malı, okuyarak, araştırarak, düşünerek ve 
neticelendirerek kendini ilim ve irfanla 
donatmalı. Üstad Necip Fazıl Gençliğe Hi-
tabe’sinde diyor ya… “KÖKÜ EZELDE VE 
DALI EBEDDE BİR SİSTEMİN, AŞKINA, 
VECDİNE, DİYALEKTİĞİNE, ESTETİĞİ-
NE, İRFANINA, İDRÂKİNE SAHİP BİR 
GENÇLİK… ‘KİM VAR?’ DİYE SESLENİ-
LİNCE, SAĞINA VE SOLUNA BAKMADAN 
FERT FERT ‘BEN VARIM!‘ CEVABINI VE-
RİCİ, HER FERDİ, ‘BENİM OLMADIĞIM 
YERDE KİMSE YOKTUR!‘ FİKRİNİ BESLE-
YİCİ BİR DÂVA AHLÂKINA KAYNAK BİR 
GENÇLİK…” İşte her birinizin, bu şuurla, 
bu hissiyatla geleceğe yürümesini arzu 
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ediyor, bunun için gece demeden, gündüz 
demeden çalışıyoruz.

Bizim bir davamız var sevgili gençler… Bi-
zim davamız demokrasi davası… Bizim da-
vamız, Türkiye’yi büyütme davası… Bizim 
davamız, milletimizi yüceltme davası… 
Biz, Türkiye’nin istikrarını, Türkiye’nin 
refahını, Türkiye’nin huzur ve emniyetini 
kendimize dava olarak belirledik. Biz fark-
lıyız değerli gençler… Biz bu yola koltuk 
sevdasıyla çıkmadık. Biz bu yola makam 
sevdasıyla çıkmadık. Biz, kendi şahsi çıkar-
larımız için, kendi ikbalimiz, kendi istik-
balimiz için bu yola çıkmadık. 73 milyon 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının derdi 
bizim derdimizdir. 780 bin kilometre kare 
vatan toprağında nefes alıp veren her bir 
kardeşimizin davası bizim davamızdır. 
Türkiye’nin meseleleri bizim meselemiz-
dir.

Hani, Yunus Emre diyor ya: 
 
Biz kimseye kin tutmayız

Ağyar dahi dosttur bize

Düşmanımız kindir bizim

Kamu alem birdir bize...

Yunus’tan alarak ilhamı, gönüller fethet-
meye, gönüller yapmaya, dargınlıkları bi-
tirmeye, kardeşlikleri pekiştirmeye geldik 
biz. Biz ayrımcılığı ortadan kaldırmaya, 
farklılıkları gidermeye, husumetleri yok 
etmeye, sevgiyi, aşkı, hakkı ve hukuku 
çoğaltmaya geldik. İşte onun için, biz 
koltuğuna yapışıp kalan siyasetçilerden 
değiliz. Biz, gençlerden korkan, gençlerden 

çekinen, yerini gençlere bırakmaktan kaçı-
nanlardan değiliz.

Şunu her zaman aklınızda bulundurun 
sevgili gençler… Bu makamlar, bu koltuk-
lar bize aziz milletimizin emanetidir. Vakti 
zamanı geldiğinde, o emaneti gerçek sa-
hibine, millete, gençlere teslim etmekten, 
devretmekten asla kaçınmayız. Bakınız de-
ğerli arkadaşlarım… Önceki hafta Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, 1982 Darbe Anaya-
sası üzerinde tarihi nitelikte bir değişiklik 
gerçekleştirdi.

Öncelikle şunu söylemek istiyorum… 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Ana-
yasa Değişikliği görüşmeleri esnasında 
sergilenen o tavırlar sizi ürkütmesin, sizi 
asla siyasetten uzaklaştırmasın. Orada 
sergilenen nezaketsizlik, orada sergilenen 
sorumsuzluk, orada sergilenen iftira, kara-
lama, çamur atma seviyesizliği sizi siyaset-
ten soğutmasın. İşte o manzaradan dolayı 
siz gençler önemlisiniz. İşte o manzarayı 
değiştirmek, siyasetin dilini dönüştürmek, 
siyaset kültürünü daha da modernleştir-
mek için, hoşgörüyü, birbirini anlama, 
birbirini dinleme kültürünü yerleştirmek 
için inadına siz gençler görev ve sorumlu-
luk yüklenmelisiniz. Karanlıktan şikayet 
etmeyin, karanlığa bir mum da siz yakın. 
Bizim, AK Parti olarak, siyasete üslup ve 
seviye kazandırma mücadelemize sizler de 
omuz verin.

Bu ülkede gerilimden beslenmeyen bir si-
yasetin mümkün olduğunu biz gösterdik, 
göstermeye devam edeceğiz. Bu ülkede 
hakaret etmeden, iftira atmadan, çamur 
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atmadan, haksız ithamlara başvurmadan 
siyaset yapılabileceğini biz ispat ettik, inat-
la ispat etmeyi sürdüreceğiz. Bu ülkede, 
belli sınıfların, belli çıkar gruplarının, im-
tiyazlıların adına değil, millet adına siyaset 
yapılacağını biz gösterdik, göstermeye 
de devam edeceğiz. Çetelere karşı onurlu 
duruş sergiledik, dik bir duruş sergiledik. 
Mafyatik örgütlenmelere, hukuk dışı ör-
gütlenmelere karşı göğsümüzü siper ettik. 
Biz dedik ki: Siyaset millet için yapılır, 
milletle birlikte yapılır, gücünü milletten 
alarak yapılır. Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir dedik, yetki de, karar da mille-
tindir dedik, millet ne derse o olur dedik. 

İşte en son, Anayasa Değişikliği süreci, 
bizim bu samimiyetimizi bir kez daha or-
taya koydu. Biz risk aldık. Biz elimizi taşın 
altına koyduk. Biz, değişim adına her türlü 
hakareti, her türlü iftira ve ithamı göğüs-
ledik. Sonuçta, milletin emanetini yere 
düşürmedik, milletin bize verdiği yetkiyi 
boşa çıkarmadık, milletimize hamdolsun 
hayal kırıklığı yaşatmadık. AK Parti Gru-
bu, bugüne kadar hiçbir parti grubuna 
nasip olmayan dayanışma örneği gösterdi. 
AK Parti Grubu, kardeşliğinden, birlik ve 
bütünlüğünden asla taviz vermedi.

Diyorum ya… Önce arkadaş edineceksin, 
sonra yola çıkacaksın… Ben, 6 Mayıs gece-
si, bir kez daha böyle arkadaşlarım oldu-
ğu için, bir kez daha yola böyle dostlarla 
çıktığım için grubumla, tüm teşkilatımla 
gurur duydum. Böyle bir grubun, böyle bir 
teşkilatın neferi olmaktan dolayı iftihar 
ettim. CHP, MHP, BDP tek ses oldular, blok 
oldular, elele verdiler ve değişimin önünü 

kesmek için mücadele ettiler. Birbirinin 
zıddı gibi görünenler, o iki hafta boyunca 
Meclis’te tam bir uyum sergilediler. Dik-
katinizi çekiyorum… Türkiye’nin neresine 
gidersiniz gidin, bunlara ait tek bir dikili 
taş bulamazsınız. Bunların üst üste koy-
duğu tuğla bulamazsınız. “Şu da bizim 
eserimizdir” diyebilecekleri tek bir eser 
göremezsiniz.

Bunların tek yapabildiği, her şeye, ama har 
şeye kesin bir inançla muhalefettir. Deği-
şim söz konusu olduğunda, dönüşüm söz 
konusu olduğunda, Türkiye’nin ilerlemesi, 
büyümesi, gelişmesi söz konusu olduğun-
da, bunlar hemen ittifak yapar, değişimin 
önünü kesmeye çabalarlar. Çünkü Türkiye 
değişirse bunlar da değişmek zorunda 
kalacak. Türkiye gelişirse, bunlar koltukla-
rını terk etmek zorunda kalacak. Türkiye 
ilerledikçe, demokrasinin standartları yük-
seldikçe, siyasetin tarzı değiştikçe, bunlar 
tedavülden kalkacak. Korkuları işte bu 
yüzden… Muhalefetleri bu yüzden… Deği-
şime dirençleri bu yüzden… 

Allah aşkına, 21’inci yüzyılda yaşıyoruz, 
bilgi çağında, iletişim çağında, internet 
çağında, hız çağında yaşıyoruz. Böyle bir 
çağda, böyle bir zamanda, bir siyasi lider 
düşünün ki, Ankara’dan dışarıya çıkamı-
yor. Hakkari’ye gidemiyor, İzmir’e gelemi-
yor, Iğdır’ı ziyaret edemiyor, Edirne’nin 
dertlerini dinleyemiyor. Siz bir tuşla dün-
yanın öbür ucuyla iletişim kuruyorsunuz… 
Siz, bir veb sayfası açıp dünyanın diğer 
ucundan bilgi alıyor, haber alıyorsunuz. 
Siz hızlı tren çağını yaşıyorsunuz, 3 G çağı-
nı yaşıyorsunuz, küresel bir dünyanın ge-
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reklerini yapıyorsunuz. Ama onlar, henüz 
Ankara’dan çıkma basiretini gösterebilmiş 
değil.

Bakın ben buraya Bayındır ilçesinden, 
Menemen ilçesinden, oradaki toplu açılış 
törenlerinden geldim. Onun öncesinde 
Manisa’da toplu açılış töreni gerçekleştir-
dim. Manisa’ya Yunanistan’dan geldim. 
Onun öncesinde Ankara’da Rusya Devlet 
Başkanını ağırladım, Rusya ile aramızdaki 
vizeleri de kaldıran tam 17 anlaşma im-
zaladım. Bitti mi… Hayır… Şimdi buradan 
Bakü’ye geçiyoruz, orada enerji alanın-
da önemli bir anlaşmaya imza koyacak, 
Bakü’de yapılan Atatürk anıtını açacağız. 
Oradan Gürcistan’a, Batum’a geçecek, ora-
da görüşmeler, açılışlar yapacağız. Oradan 
İspanya’ya, Madrid’e geçecek, Avrupa Bir-
liği Latin Amerika ve Karayipler Zirvesi’ne 
katılacağız. Biz yollardayız… Biz milleti-
mizle kucaklaşıyoruz, illerimizle, ilçeleri-
mizle kucaklaşıyor, oralara hizmet taşıyo-
ruz. Biz ülke ülke dolaşıyor, Türkiye’nin 
ticaretini, Türkiye’nin itibarını artırmanın 
mücadelesini veriyoruz. Biz, bölgesel barış 
için, küresel barış için ter döküyoruz. Biz, 
vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın dert-
lerini kendi derdimiz görüyor, o dertlere 
şifa bulmak için memleket yollarını, dünya 
yollarını arşınlıyoruz.

Ama onlar ne yapıyor… Tek gidebildikle-
ri yer Anayasa Mahkemesi… Biz Manisa 
yollarındayız, İzmir yollarındayız, onlar 
Anayasa Mahkemesi’nin yolundalar. Biz 
Menemen’in, Bayındır’ın yollarındayız, 
onlar Mahkeme kapılarındalar. Biz Yuna-
nistan, Azerbaycan, Gürcistan, İspanya yol-

larındayız, onlar yollara hendek kazmanın 
gayretindeler… Herkes yolunu kendi çizer, 
herkes yolunu kendi belirler. Biz kendimi-
ze milletin rotasını, milletin istikametini 
seçtik. Varsın onlar mahkemelere gitsin, 
biz milletimize gidiyor, milletimizin ha-
kemliğine başvuruyoruz.

İşte 12 Eylül 2010’de sandık bir kez daha 
milletimin önüne gelecek. Milletim, kendi 
istikametini, kendi rotasını bir kez daha 
sandık yoluyla kendisi belirleyecek. 12 Ey-
lül 1980 darbesinin 30’uncu yıl dönümün-
de, aziz millet 12 Eylül Anayasası’ndaki en 
büyük, en kapsamlı, en demokratik deği-
şime kendisi karar verecek. Bir 12 Eylül 
sabahı, Türkiye tank sesleriyle, postal ses-
leriyle uyanmıştı. 30 yıl aradan sonra yine 
bir 12 Eylül sabahı, inşallah millet, aydın-
lık bir Türkiye’nin, demokratik, ileri, güçlü 
bir Türkiye’nin kapılarını aralayacak.

Sevgili gençler… değerli AK Gençlik… de-
ğerli kardeşlerim…

Şu 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 
tedavüle girdi. Faili meçhullerle, güvenlik 
güçlerimize yönelik alçakça saldırılarla, 
provokasyonlarla, tahriklerle Türkiye 
karartılmak istendi. Biz, AK Parti iktidarı 
olarak, yedi buçuk yıl boyunca bu kirli se-
naryoları boşa çıkarmak için yoğun gayret 
sarf ettik.
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Danıştay saldırısını asla unutmayın sevgili 
gençler. Danıştay saldırısı sonrasında yapı-
lan açıklamaları unutmayın. Saldırı sonra-
sında atılan manşetleri, yapılan yorumları 
unutmayın. Cenaze törenlerinin nasıl si-
yasi istismar zemini yapıldığını, milletin 
nasıl korkutulduğunu, tedirgin edildiğini 
unutmayın. Biz bu oyunları bozduk. Çete-
lerin üzerine cesaretle gittik, bunların kirli 
birer senaryo olduğunu ortaya çıkardık. O 
kirli ilişkileri, o kirli işbirliklerini tek tek 
açığa çıkardık, çıkarmaya da devam ediyo-
ruz.

Şurası son derece önemli… Bizim başlat-
tığımız Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi, 
Türkiye’deki işte bu kirli oyunlara son 
verecek, şeffaflığı getirecek, kardeşliğimi-
zi pekiştirecek, Türkiye’yi büyütecek bir 
projedir. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi, 
yıllardır terörden, ayrımcılıktan, husumet-
ten, istismardan beslenen kirli odakların 
emellerine son verecek bir projedir. Alevi 
ile Sünni’yi birbirine kırdırıp, bundan 
nemalanmak isteyenler çıktı. Türk ile Kür-
dün kardeşliğine fesat tohumları ekmek 
isteyenler oldu. Azınlıkları bu ülkeden 
kovmak, göç ettirmek isteyenler oldu. Et-
nik ayrımcılıktan, inanç farklılıklarından, 
gelir dağılımındaki adaletsizlikten kendisi-
ne siyasi ya da ekonomik çıkar sağlamanın 
peşine düşenler oldu. Ülkeyi gerici, ilerici, 
laik, anti-laik gibi kamplara bölmek, bu 
ayrımcılıktan çıkar devşirmek isteyenler 
oldu.

Hamdolsun, Türkiye bu oyunların hiç bi-
rine gelmedi, bu kirli tuzakların hiç birine 
düşmedi. Şimdi bizim yaptığımız, işte bu 

istismar zeminlerini ortadan kaldırmaktır. 
Biz, 73 milyon vatandaşın her birinin, dev-
let karşısında birinci sınıf vatandaş olması 
gerektiğine inanıyor, bunu tesis etmenin 
mücadelesini veriyoruz. Biz, Yunus’un 
dediği gibi, “Yaradılanı, yaradandan ötü-
rü seviyoruz” Çanakkale’de nasıl birlikte 
şehit olduysak, Kurtuluş Savaşını nasıl 
omuz omuza verdiysek, İzmir’i nasıl bir-
likte istiklaline kavuşturduysak, bugün de 
istikbalimizi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu 
istismarcılara karşı çok dikkatli olmanızı 
istiyorum sevgili gençler… Bu tuzaklara 
gelmeyin, bu tahriklere asla boyun eğme-
yin. Özellikle AK gençliğin, AK Parti genç-
liğinin, vakarıyla, ferasetiyle, ağır başlılı-
ğıyla, nezaket ve hoşgörüsüyle diğer tüm 
gençlere örnek olmasını istiyorum.

Kahramanmaraş’ta bu ülkenin gençleri 
heba oldu. Çorum’da bu ülkenin gençleri 
heba oldu. 12 Eylül öncesinde bir çok ili-
mizde gençlerin hayatları bir hiç uğruna 
söndü. 30 yıldır ülkemizin doğusunda, 
güneydoğusunda gencecik fidanlarımızın 
cansız bedenleri toprağa düşüyor. Peki kim 
kazandı? Kahramanmaraş’ta, Çorum’da, 
12 Eylül öncesi olaylarda, Gazi Mahallesi 
olaylarında kim kazandı? Terörden kim 
kazandı? İstismarcılar kazandı, silah tüc-
carları kazandı, Türkiye’yi yokluğa, yok-
sulluğa, geri kalmışlığa, ümitsizliğe sevk 
etmek isteyenler kazandı. Peki kim kaybet-
ti? Gençler kaybetti, anneler kaybetti, biz 
kaybettik, siz kaybettiniz.

Soruyorum; Daha fazla kaybetmeye ta-
hammülümüz var mı? Annelerimizin göz 
yaşı dökmesine tahammülümüz var mı? 
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Gençlerin ölümüne tahammülümüz var 
mı? Enerjimizin heba olmasına, kaynakla-
rımızın tüketilmesine tahammülümüz var 
mı? Düşmanlarımızı sevindirmeye, karan-
lık senaryo sahiplerini umutlandırmaya 
artık tahammülümüz var mı? Öyleyse bu 
işi çözeceğiz. Terörle mücadelemizden 
taviz vermeyecek, ama eş zamanlı olarak 
demokrasiyi, kardeşliği pekiştirerek bu işi 
çözeceğiz. Bu işi siz çözeceksiniz, biz çöze-
ceğiz, hep birlikte çözeceğiz. 143 bin yeni 
derslik yaptık, daha fazlasını yapacak ve 
bu işi çözeceğiz. 69 yeni üniversite açtık, 
gerekirse daha fazlasını açacağız, üniver-
sitelerimizi dünyayla yarışır hale getirecek 
ve bu işi çözeceğiz. 2002’de 193 olan yük-
seköğrenim öğrenci yurt sayımızı 256’ya, 
kapasiteyi 188 binden 230 bine çıkardık, 
daha da fazla yurt açacak, imkanları daha 
da artıracağız.

Bu arada İzmirli gençlere de bir müjdeyi 
vermek istiyorum: İzmir Buca’da 1.000 
öğrenci kapasiteli bir yurt projemiz vardı. 
Arsa problemi çözüldü, bu yurdumuzun 
da inşaat ihalesine 3 ay içinde çıkıyoruz. 
2002’de 45 Lira olan burs ve öğrenci kredi-
si miktarını 200 Lira’ya çıkardık ve isteyen 
herkese ödüyoruz. 2002 yılında 451.550 
öğrenciye öğrenim kredisi verilirken, 2010 
yılında burs ve öğrenim kredisi alan öğren-
ci sayısı 961.227’ ye ulaştı. İmkanlar arttık-
ça, bunu azami derecede öğrencilerimize 
yansıtmaya devam edeceğiz. 

11 bin 300 kilometre bölünmüş yol yap-
tık, daha fazlasını yapacağız. 420 bin yeni 
konutun inşaatını başlattık, daha fazlasını 
inşa edeceğiz. Türkiye’nin ekonomisini bü-

yüttük, itibarını büyüttük, daha da büyüte-
ceğiz. Türkiye’nin kardeşliğini pekiştirdik, 
daha da pekiştirecek ve Allah’ın izniyle bu 
işi çözeceğiz. Gençler… Siz yanımızda oldu-
ğunuz müddetçe bizim çözemeyeceğimiz 
mesele yok. Siz yüreğinizi bu yola koydu-
ğunuz sürece bizim aşamayacağımız engel 
yok. Hayalleri yedi buçuk yılda gerçeğe 
dönüştürdük, sizin çabalarınızla daha nice 
hayaller gerçeğe dönüşecek.

Şimdi, bugünden itibaren, şu andan 
itibaren, sokak sokak dolaşıp, Anayasa 
Değişikliği paketini tüm Türkiye’ye anlat-
manızı istiyorum. Anayasa değişikliğinin 
Türkiye’yi, şehirlerimizi, ekonomimizi, 
milletimizin ve ülkemizin kaderini nasıl 
değiştireceğini anlatmanızı istiyorum. De-
ğişime karşı çıkanların, aslında demokrasi-
ye, aslında millete karşı çıktıklarını anlat-
manızı istiyorum. Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projemizi anlatmanızı istiyorum. Sabırla, 
sağduyuyla, aklıselimle, nezaketle ve hoş-
görüyle gerçekleri Türkiye ile paylaşma-
nızı istiyorum. Bir kez daha söylüyorum: 
Sizin gibi bir gençliğe, sizin gibi bir kadro-
ya sahip olduğum için Allah’a hamdediyo-
rum. Bana sizin gibi yol arkadaşları nasip 
ettiği için Rabbime hamdediyorum. Allah, 
yolunuzu açık etsin, Rabbim bahtınızı açık 
etsin. Ben sizlerden razıyım, sizler de biz-
den razı olun. Hepinizi sevgiyle selamlıyor, 
sizleri Allah’a emanet ediyor, kalın sağlı-
cakla diyorum.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler… 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; AK 
Parti Grup toplantısının ülkemize, mille-
timize, demokrasimize hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Bu hafta önemli bir olayın yıldönümünü 
idrak ediyoruz… Bundan 557 yıl önce, 29 

Mayıs’ta İstanbul, Sultan Mehmet tarafın-
dan fethedildi ve yeni bir çağın kapıları 
aralandı. Fatih’in ve onun kahraman asker-
lerinin, şehitlerimizin bu en büyük ema-
netine hakkıyla sahip çıktık ve çıkmaya da 
devam ediyoruz. Fethin 557’inci yıldönü-
mü vesilesiyle Sultan Fatih’e, bu toprakları 
bize vatan kılan tüm şehitlerimize, gazile-
rimize de minnet borcumuzu bir kez daha 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 24 Mayıs 2010
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ifade ediyor, hepsinden Allah Razı olsun, 
Allah rahmetini esirgemesin diyoruz.

B u g ü n ,  a y r ı c a  Ü s t a d  N e c i p  Fa z ı l 
Kısakürek’in Hakk’a yürüyüşünün 27’inci 
yıldönümü… Tam 27 yıl önce, bir 25 Mayıs 
günü, nakış nakış işlediği mücadele dolu 
hayatı Üstad sahibine teslim etti. 
 
Gideriz nur yolu izde gideriz

Taş bağırda, sular dizde gideriz.

Bir gün akşam olur biz de gideriz

Kalır dudaklarda şarkımız bizim.

demişti üstad… Evet… Gideli 27 yıl oldu… 
Ama yaktığı meş’ale hala insanımızın yo-
lunu aydınlatmaya; geriye bıraktığı miras 
hala gönülleri ısıtmaya devam ediyor. 
Allah O’ndan razı olsun diyor, rahmetle, 
minnetle yadediyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Geçtiğimiz hafta başında Zonguldak’tan 
gelen haber, yüreğimizi dağladı, milleti-
mizi üzüntüye sevketti. Grizu patlaması 
ve ardından meydana gelen göçük sonra-
sında 28 kardeşimizin cesedi çıkarıldı, 2 
kardeşimizin bulunması için de çalışmalar 
aralıksız devam ediyor. Aramızdan ayrı-
lan kardeşlerimizi bir kez daha Rahmetle 
yadediyor, bir kez daha ailelerinin, yakın-
larının, ülkemizin ve milletimizin başı 
sağolsun diyorum.

Henüz olay sıcaklığı korurken, kazanın 
nedenleri tespit edilmeden, öncelikli gaye-
miz göçük altında kalan canlarımızı kur-

tarmakken insafsız eleştiri oklarına maruz 
kaldık. Böyle acı hadiseler esnasında en 
son yapılacak şey, hesap sormak, yargısız 
infaz yapmak, birilerini suçlu ilan etmek-
tir. Devlet ciddiyeti, önce kazazedeleri 
kurtarmayı, sonra yaraları telafi etmeyi, 
bundan sonra idari ve hukuki inceleme ve 
işlem başlatmayı gerektirir. İnsaniyetin ge-
reği de önce suçlu aramak değil, insanları 
kurtarmaktır. Bu ortamda bizim sarf ettiği-
miz sözler, acıları, sıkıntıları paylaşmaya, 
sabır ve sükuneti sağlamaya dönüktür.

Bu tür kazaların madenciliğin kaderinde 
olduğuna dair sözlerimiz, işin tabiatı gere-
ği, doğası gereği bu tür sıkıntıların yaşana-
bildiğine dairdir. Ortada bir kusur, ihmal, 
yanlış varsa, bunu örtmeye, küçümsemeye 
yönelik değildir. Nitekim olayla ilgili mer-
ciler her türlü incelemeyi, soruşturmayı, 
tahkikatı en ince ayrıntısıyla yapmaktadır-
lar. Hukukun gereği neyse o yapılmaktadır, 
bundan herkes emin olmalıdır. Ancak, her 
zaman yapıldığı gibi, bir kez daha acının, 
elemin, kederin istismar edildiğine, siyasi 
propaganda malzemesine dönüştürül-
düğüne, tahrik edilmek istendiğine şahit 
oluyoruz.

Bir kez daha söylüyorum: Ne Türkiye’de, 
ne de dünyada ilk kez bir grizu faciası ya-
şanmıyor. ABD’de, Çin’de, Rusya’da daha 
son zamanlarda büyük kazalar yaşandı. 
Rusya’da iki hafta önce, 9 Mayıs’ta art arda 
gelen grizu patlamalarında 50’den fazla 
işçi ve kurtarma ekibi hayatını kaybetti. 
Şu anda dahi 20’ye yakın işçinin cesetleri 
bulunabilmiş değil. Bizde de maalesef 
çok acı kazalar yaşandı. 1990’da Amasya 
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Merzifon’da 68 işçimizi kaybettik. 1992’de 
Zonguldak TTK Kozlu işletmesine ait bir 
madende tam 263 işçimizi kaybettik. O 
gün o madende taşeron yoktu. İktidarda 
ise DYP-SHP Hükümeti vardı. 1995’te 
Yozgat Sorgun’da 40 kişi hayatını kaybetti. 
Aynı şekilde iktidarda DYP-SHP Koalisyo-
nu vardı. 1999-2002 arasında, 4 ayrı patla-
mada 54 işçimizi kaybettik. İktidarda DSP 
– MHP – ANAP Koalisyonu vardı.

Kimse acılar üzerinden, ölen işçi kardeş-
lerimiz üzerinden oy avcılığına çıkmasın, 
istismara kalkışmasın. Biz iktidara gelin-
ceye kadar bu ülkede Çalışma Hayatının, 
Endüstri İlişkilerinin nasıl içler acısı bir 
durum arzettiğini hepiniz biliyorsunuz. 
Bir çok kronik meseleye neşter vurduk; zo-
runlu tasarruf gibi, Konut Edindirme Yar-
dımı gibi, Asgari Ücret, Emekli maaşları, 
Ekonomik Sosyal Konsey, sosyal güvenlik 
gibi on yıllardır konuşulan, tartışılan ama 
çözüm üretilmeyen meselelere biz cesaret-
le çözüm ürettik. Bütün bu sorunlar, biz-
den önceki son 20 yılın, 30 yılın, 40 yılın 
birikmiş sorunlarıydı. Bu ülkede sorum-
suzca, popülist politikalarla ihmal edilmiş 
ve adeta kördüğüm olmuş meselelere biz el 
attık ve atmaya da devam ediyoruz.

Bugün işçi dostuymuş gibi, işçiyi, emek-
çiyi, yoksulu, emekliyi istismar politika-
larına malzeme edenlerin, hem zihniyet-
leriyle, hem de yaptıklarıyla geçmişte bu 
kesimleri nasıl inim inim inlettiğini benim 
milletim unutmadı. “O ne veriyorsa, ben 
iki katını veriyorum” zihniyetinin, kaşıkla 
verdiğini kepçeyle nasıl sökerek aldığını 
benim milletim unutmadı. Zonguldak’a 

gittiğimde orada da bizzat şahit oldum… 
Zonguldaklı kardeşim metanet içinde, ma-
denci kardeşim metanet içinde… Kendisini 
tahrik etmek isteyenlere tenezzül etmiyor, 
teveccüh etmiyor. Biz bu sorunları bugüne 
kadar birlikte çözdük, bundan sonra da 
birlikte çözeceğiz. Daha yoğun tedbirlerle, 
daha yoğun eğitimle, daha yoğun dene-
timle inşallah bu sorunları, bu kazaları 
minimize edeceğiz. Bir kez daha Hakk’a 
yürüyen kardeşlerimize Allah’tan rahmet 
niyaz ediyor, yakınlarına ve milletime sa-
bır telkin ediyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Ana Muhalefet Partisi CHP hafta sonunda 
kurultayını gerçekleştirdi. Cuma günü, 
sizlerin de bulunduğu Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantımızda ifade etmiştim… 
“CHP’de önemli olan koltuğun değişmesi 
değil, önemli olan, zihniyetin değişmesi-
dir” demiştim. Hafta sonunda kurultayda, 
zihniyetin bir katre dahi değişmediği ale-
nen ortaya çıktı. Üzülerek ifade ediyorum, 
CHP’de olan, statükoculuğun popülizme 
kaymasından başka bir şey değildir. Statü-
koculuk sadece üslup değiştirmiştir, oyun-
cu değiştirmiştir. Bu statükoyu istediğiniz 
kadar cilalayın, istediğiniz kadar parlatın 
özü değişmedikten sonra değişen hiç bir 
şey olmayacaktır. Tenekeyi istediğiniz ka-
dar sarıya boyayın, altın diye yutturamaz-
sınız… Bu CHP zihniyeti, kolay kolay değiş-
mez, eğer değişirse geriye CHP kalmaz…

Biz istiyoruz ki, muhalefet partileri de zih-
niyet değiştirsin, üslup değiştirsin, anlayış 
değiştirsin… Muhalefet, güçlü bir demok-
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rasinin mütemmim cüzüdür, yani tamam-
layıcı unsurudur. Gücünü demokrasiden 
alan, milletten alan; ülkeye ve millete ufuk 
çizebilen, alternatif getirebilen, yapıcı eleş-
tiriler üretebilen bir muhalefet, hiç kuşku-
suz demokrasiyi de güçlendirir, ülkenin de 
hayrınadır. Biz, iktidara geldiğimiz andan 
itibaren böyle bir muhalefet özlemi içinde, 
böyle bir muhalefet hasreti içinde olduk. 
Ne var ki, Ana Muhalefet Partisi’nin deği-
şim sloganıyla girdiği Kurultay, statükoyu 
daha da güçlendiren, ülkenin temel me-
selelerini teğet geçen, çetelere daha güçlü 
şekilde sahip çıkan bir neticeyle sona erdi.

Ben burada uzun uzun bu konuyu değer-
lendirecek, orada sarfedilen bol keseden 
vaadlere vakit ayıracak değilim. Bu tür, bol 
“cek-cak”lı söylemlerin bir adım sonrası, 
Kayseri’ye, Kırşehir’e, Çankırı, Çorum, Yoz-
gat, Diyarbakır, Mardin’e deniz getirme 
vaadidir. Bu modellerden milletimiz çok 
gördü, çok acı tecrübeler yaşadı ve çok ağır 
bedeller ödedi. Kaf dağının ardındakini va-
deden siyasetçi modelinin bugün yeniden 
kendisine bir çıkış yolu aramasını eminim 
ki milletimiz de ibretle izleyecek ve en gü-
zel şekilde de takdir yetkisini kullanacak-
tır. Şundan emin olun; yaşanan her olayda 
cilalarının döküldüğüne şahit olacaksınız, 
kurulan her cümlede, ortaya konulan her 
ifadede makyajın döküldüğünü görecek-
siniz…

Değerli arkadaşlarım… MANŞETLE GE-
LEN, MANŞETLE GİDER… Sabah rüzga-
rıyla gelen, akşam rüzgarıyla gider… Eğer 
benim bu sözüme inanmıyorlarsa, çok uza-
ğa gitmesinler, hemen şu son birkaç hafta 

içinde, bir önceki genel başkanlarının 
nasıl manşetlerle alaşağı edildiğini gör-
sünler ve ondan ibret alsınlar. Eğer bu da 
onları ikna etmeye yetmiyorsa, gitsinler, 
yakın siyasi tarihimizde, YENİ BAŞBAKA-
NI TANIYALIM tarzı manşetlerle tezgaha 
sürülen; işi bittikten sonra, ya da beklen-
tileri karşılamadığı için yine manşetlerle 
pazardan geri çekilenleri hatırlasınlar. 
Yelkenleri manşetlerle şişirilenler, açık 
denize çıkınca alabora olurlar. Sanal can 
simitlerine sarılanlar, kendi kaderleriyle 
baş başa kalırlar…

Halk kelimesini ağızlarından düşürme-
yenler, sırtlarını halka değil, goygoyculara 
dayamış durumdalar. Yoksulluk edebiya-
tıyla milletin hissiyatını istismar etmeye 
çalışanlar, sırtlarını millete değil, bir 
kez daha çetelere dayamış durumdalar. 
İşsizliği dillerine dolayanlar, o işsizliğin 
en büyük müsebbibi statükoya sırtlarını 
dayamış durumdalar. Üç kelimelerinden 
biri halk olanlar, referandumda halka 
gitmek yerine, Anayasa Mahkemesine 
gitmeyi tercih etmiş durumdalar… Biz bu 
tutarsız, bu samimiyetsiz, nezaketsiz üslup 
karşısında, Mevlana’nın, Yunus Emre’nin, 
Karacoğlan’ın, Pir Sultan’ın, Hacı Bektaş 
Veli’nin, onlar gibi gönül erlerinin arı, 
duru, süt gibi temiz Türkçesiyle konuş-
maya devam edeceğiz. AK Parti’nin şiarı 
samimiyettir. AK Parti’nin farkı, gönül di-
liyle konuşmaktır. AK Parti’nin ayırt edici 
özelliği, “olduğu gibi görünmektir” ve biz, 
bu ilkelerimizden şaşmadan, milletin ro-
tasında, milletin istikametinde yürümeye 
devam edeceğiz.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Dış politika açısından yine önemli bir 
haftaya giriyor, ülkemiz açısından tarihi 
nitelikte bir dizi teması bugün akşam 
yola çıkmak suretiyle başlatıyoruz. Yarın 
sabahtan itibaren bir hafta içinde Brezil-
ya, Arjantin ve Şili’de devlet ve hükümet 
başkanlarıyla görüşecek, her üç ülkede de 
beraberimizdeki işadamları heyetiyle, o 
ülkenin işadamlarını bir araya getirecek ve 
İş Forumları düzenleyeceğiz. Şunu büyük 
bir memnuniyetle söylemek istiyorum… 
Bu üç ülkeye, ilk kez Başbakan düzeyinde 
bir ziyaret gerçekleşiyor… Her üç ülkeye de 
ilk kez bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
gidiyor.

İlginçtir… Brezilya, Arjantin ve Şili ile dip-
lomatik ilişkilerimiz 150-200 yıl önce baş-
latılmış, ancak maalesef, küreselleşmeye 
rağmen, hız çağına rağmen bu ülkelere 
Başbakan düzeyinde ziyaret gerçekleşti-
rilmemiş. Tabii bu üç ülkeyle aramızda 
ticari ve siyasi işbirliklerinin yanında kül-
türel ve insani işbirlikleri de tarih boyun-
ca var olmuş. Osmanlı Coğrafyası’ndan 
çok sayıda insan 19’uncu Yüzyıl’ın ikinci 
yarısından itibaren bu ülkelere göç et-
mişler ve Osmanlı Devleti Pasaportu 
taşıdıkları için orada EL TURKO adıyla 
tanınmışlar.

1850’de, Bağdat Kadılığı görevini ya-
parken, bir Türk, Abdurrahman Efendi 
Brezilya’ya gitmiş, oradaki yerli Müslü-
manların ısrarı sonucu kıtada kalarak 
yerli Müslümanları eğitmiş ve hatıraları-
nı da kaleme alarak bugünlere ulaştırmış. 

Yine Arjantin’le ilgili çok bilinmeyen bir 
gerçeği de burada hatırlatmak isterim… 
Türkiye’de 1922’de Sakarya Savaşı devam 
ederken, çoğunluğu EL TURKO’lar olan 
Arjantin vatandaşları aralarında para 
topluyorlar ve kurdukları Hilali Ahmer 
Anadolu Cemiyeti vasıtasıyla maddi ve 
manevi desteklerini Kurtuluş Savaşımız 
sırasında bize gönderiyorlar.

Bu ve benzeri bir çok paydayı, bir çok 
hatırayı paylaştığımız bu ülkelerle şimdi 
siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi de pekiş-
tirmek noktasında bu ziyaretlerin tarihi 
nitelik kazanacağını belirtmek istiyorum. 
Brezilya, Arjantin ve Şili’de, üst düzey 
temaslar ve İş Forumları’nın yanı sıra, 
vatandaşlarımızla da bir araya gelecek, 
Arjantin’de yapımı tamamlanan Atatürk 
anıtının açılışını yapacağız. 

Ziyaretimizin asıl önemli bölümünü de 
bu yıl Rio’da düzenlenen 3’üncü Medeni-
yetler İttifakı Zirvesi oluşturuyor. 2005 
yılında başlattığımız, İspanya Başbakanı 
değerli dostum Zapatero ile birlikte eşbaş-
kanlığını yaptığım Medeniyetler İttifakı 
girişimi, 100’den fazla ülkenin dostlar 
grubuna katılmasıyla artık küresel bir gi-
rişim haline dönüştü. Brezilya’da, Rio’da-
ki Üçüncü zirve geniş katılımla yapılacak 
ve 120 ülke ile başta Birleşmiş Milletler 
olmak üzere uluslararası örgütler üst 
düzeyde bu zirvede temsil edilecek. Tür-
kiye ve İspanya’nın birlikte başlattığı bu 
anlamlı girişimin bugün tüm dünyada 
bir barış rüzgarına dönüşmesinden, tüm 
dünyayı kucaklayan ve heyecanlandıran 
bir hoşgörü iklimine dönüşmesinden Tür-
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kiye adına gurur duyduğumu da burada 
belirtmek isterim.

Sesimiz artık tüm dünyada yankılanıyor 
değerli arkadaşlarım… Barış çağrılarımız, 
hoşgörü çağrılarımız, istikrara, kalkınma-
ya, refaha yönelik mesajlarımız dünyanın 
her köşesinde yankı buluyor ve takdirleri 
üzerinde topluyor. Bugün şu çok net olarak 
anlaşılmıştır… Türkiye, bölgesinde ve dün-
yada barış istiyor, barışı tesis etmekten, 
huzur, istikrar ve refahı tesis etmekten baş-
kaca da hiçbir hedef taşımıyor. Türkiye’nin 
bu samimiyeti kısa süre içinde görüldüğü 
için, ülkemiz bugün güvenilir bir ülke, 
emin bir ülke, hem kendisine emin, hem 
de kendisinden emin bir ülke olarak değer-
lendiriliyor.

Biz bu yola trübünlere oynamak için çık-
madık. Biz bu yola, alkış toplamak, tezahü-
rat toplamak için çıkmadık… Biz, barışın 
mümkün olduğuna, bölgemizde çatışmala-
rın, husumetlerin sona erdirilebileceğine, 
hak ve adalet üzerine bir dünya kurulabi-
leceğine samimi şekilde inanıyor, bunun 
mücadelesini veriyoruz. Ufku dar olanlar 
bizi anlayamaz… Ufku, Ankara’nın ötesine 
geçemeyenler bizi anlayamaz… Bu ülkenin 
tarihini, bu milletin serencamını iyi oku-
yamayanlar bizi anlayamaz. Milletim bizi 
anlıyor; biz de milletimizin desteğiyle, mil-
letimizin hayır dualarıyla Türkiye’yi emin 
adımlarla geleceğe taşıyoruz. Ne içerden, 
ne de dışarıdan, girişimlerimize yönelik 
son derece haksız itham ve iddialara kulak 
asmıyoruz. Biz doğru bildiğimizi yaptık, 
bundan sonra da doğrudan şaşmayacak, 
yolumuza devam edeceğiz.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

6 Mayıs gecesi Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’ndeki tarihi oylamanın açıklanmasının 
ardından, bu salonda, kapalı grup toplan-
tımızda sizlere teşekkür etmiştim. Bugün 
bir kez daha, misafirlerimizin ve ekranları 
başında bizleri dinleyen aziz milletimizin 
huzurunda sizlere teşekkür ediyorum. 
Sizler, bir kez daha tarih yazdınız… Sizler, 
1982 darbe anayasasında, bugüne kadar 
yapılmış en kapsamlı ve demokratik de-
ğişikliği gerçekleştirdiniz. Sizler çetelere 
boyun eğmediğinizi, mafyaya, hukuk dışı-
lığa boyun eğmediğinizi ve eğmeyeceğinizi 
bir kez daha gösterdiniz. Diğer partiler 
kendi arkadaşlarına dahi güvenemezken, 
inanamazken, itimat edemezken, sizler, 
hür iradenizle, hür vicdanınızla Türkiye’ye 
yeni bir ufuk çizdiniz. Sadece Anayasayı 
değiştirerek değil, dayanışmanızla, kardeş-
liğinizle, birlik ve beraberliğinizle de bir 
tarih yazdınız ve siyasi tarihimize, en sıkı 
şekilde ülkü birliği yapmış, en sıkı şekilde 
kader birliği yapmış bir parti grubu olarak 
isimlerinizi yazdırdınız.

Siz görevinizi hakkıyla yaptınız değer-
li arkadaşlarım… Siz, milletin size 22 
Temmuz’da yüklediği emaneti hakkıyla 
taşıdınız, o emanetin hakkını verdiniz. 
Şimdi artık yetki aziz milletimizde. Şim-
di son sözü millet söyleyecek, son kararı 
millet verecek; millet yegane mühür sahi-
bi olarak bütün tartışmalara son noktayı 
koyacak. Bu süreçte biz de boş durmaya-
cağız değerli arkadaşlarım… Yüksek Seçim 
Kurulu, zorlama bir şekilde referandum 
süresinin 120 gün olduğu kararını verdi… 
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Buna da takılmayacağız. Bunda da bir ha-
yır vardır. Nitekim, Milletimiz, Ramazan 
Bayramı’nın hemen ertesi günü ikinci bir 
bayram yaşayacak. Yine güzel bir tevafuk 
eseri olarak, 12 Eylül Anayasası, 30 yıl 
sonra yine bir 12 Eylül’de kamburlarından 
kurtulacak. 

Dağ taş dolaşacağız değerli arkadaşlarım… 
Sokak sokak, hane hane dolaşacağız… Tek 
tek her bir vatandaşımıza ulaşacağız… 
Anayasa’nın, ekmeğimizle, emeğimizle, 
geleceğimizle yakından ilgili olduğunu 
anlatacağız; bu değişikliğin Türkiye’yi çok 
farklı bir kulvara taşıyacağını anlatacağız. 
CHP’nin, MHP’nin, BDP’nin Meclis’te na-
sıl ittifak yaptıklarını, nasıl kader birliği 
yaptıklarını, nasıl omuz omuza vererek 
Türkiye’nin atılımı, Türkiye’nin şahlanışı, 
Türkiye’nin değişimi önünde set çekmeye 
çalıştıklarını anlatacağız. “Millet nasıl olsa 
EVET oyu verecek” diye rehavet içinde ol-
mayacağız. Sabırla, dirayetle, hoş görüyle, 
nazik bir dille, yapıcı bir üslupla milletimi-
ze gideceğiz. Bu süreçte sizlere bir kez daha 
büyük vazife düşüyor…

İllerimizi, ilçelerimizi, tek tek köylerimizi 
sizler harekete geçirecek; tüm teşkilatımızı 
sizler aydınlatacaksınız. Bir kez daha, yo-
lunuz da, bahtınız da açık olsun diyorum. 
Bugün akşam çıkacağımız uzun seyahat 
öncesinde her birinizi Allah’a emanet edi-
yorum… Allah yar ve yardımcınız olsun 
diyor, Meclis çalışmalarında sizlere ba-
şarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli 
misafirler, televizyonu başında bizi izleyen 
aziz vatandaşlarım, bu anlamlı grup top-
lantımızda sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Bugün sadece aziz milleti-
me değil bütün insanlığa seslenmek istiyo-
rum. Bütün insanlığın vicdanına ve aklına 
seslenmek, duygularımı açık yüreklilikle 
paylaşmak istiyorum. 

Dün, gecenin en karanlık anında, iki 
kanlı saldırı gerçekleşti. Bunlardan bi-
rincisi İskenderun’daki Deniz Üs Komu-
tanlığındaki askeri birliğimize yönelik 
terörist saldırıydı, bu hain saldırıda 6 
askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz ise ya-
ralandı. İkincisi, fecir vaktinde Akdeniz 
sularında insanlık vicdanı tarihin en 
ağır yaralarından birini aldı. İnsanlığın 
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vicdanından süzülen yardım gemileri 
silahla, zorbalıkla engellendi, yükü mer-
hamet ve şefkat olan gemiler menzilleri-
ne varamadı, kana bulandı. 

Dün sabaha doğru İsrail ordusuna ait 
silahlı unsurlar, Gazze halkına insani 
yardım götüren 32 ülkeden 600 insanın 
içinde bulunduğu Gazze’ye Özgürlük 
Filosu’na uluslararası sularda, tamamen 
hukuksuz bir şekilde saldırıda bulundu, 
masum insanların kanını döktü. Ölü ve 
yaralıların olduğu bu kanlı saldırıda, 
insani yardım gemilerine de el konuldu. 
Kadınların, çocukların, din adamlarının 
ve tamamen sivillerin bulunduğu gemi-
lere yapılan bu insanlık dışı saldırıyı bir 
kez daha şiddetle lanetliyoruz. 

Şili’de açıkladım, burada bir kez daha 
vurguluyorum. İsrail’in Gazze’ye insani 
yardım götüren gemilere yaptığı kanlı 
katliam her türlü laneti hak etmiş bir 
katliamdır. Yapılan bu saldırı açıkça 
uluslararası hukuka yapılmıştır, insan-
lığın vicdanına yapılmış, dünya barışına 
yapılmıştır. İnsanlığın vicdanına diyo-
rum, zira o gemilerde, her milletten, 
her dinden insanlar sadece, ama sadece 
abluka altındaki, ambargo altındaki 
Gazze’ye insani yardım götürüyorlardı. 
Gemiler hareket etmeden önce bütün 
dünyaya yüklerini, niyetlerini açıkça 
deklare etmişti. Bu açık insani yardımın 
şahidi olarak dünyadan ve ülkemizden 
60 tane gazeteci Gazze’ye hareket eden 
yardım filosuyla birlikte gemilere bin-
mişti. 

U luslararası  sularda ,  açık  denizde 
mazlum insanlara, yoksul insanlara, aç 
bırakılmış, evleri yıkılmış Filistinlilere 
yardım götüren 600 insana ve 6 gemi-
ye karşı yapılan bu silahlı saldırının 
Birleşmiş Milletlerin temel felsefesine 
yapılmış bir saldırı olduğu açıktır. Ge-
rek Türkiye’den gerek diğer ülkelerden 
hareket eden gemiler, tamamen insani 
amaçlı  yardım malzemeleriyle yük-
lüydüler ve Uluslararası seyrü sefer 
kuralları çerçevesinden sıkı bir şekilde 
kontrol edilmişlerdi. Aynı zamanda ge-
milerde, sivillerden, yardım gönüllüle-
rinden başka yolcu bulunmamaktaydı. 
Gemilere beyaz bayrak çekilmişti.

Tüm bu şartlara rağmen gemiler silahlı 
saldırıya maruz kaldı. Hatay’da mey-
dana gelen menfur terörist saldırısı 
ve İsrail’in yardım gemilerine yönelik 
hukuksuz saldırısı nedeniyle Şili’deki 
temaslarımızı yarıda keserek ülkemize 
döndük. Olayın ilk anından itibaren 
hükümet olarak gelişmeleri yakından 
izledik, gereken adımları atmaya başla-
dık. Dün sabah 6.30’da Başbakan Vekili 
olarak Sayın Bülent Arınç, ilgili bakan-
lar ve kurum temsilcileriyle değerlen-
dirme toplantısı gerçekleştirerek, mese-
leyi tüm boyutlarıyla ele aldı. Dış İşleri 
Bakanlığımız, İstihbarat birimlerimiz, 
ilgili kurumlarımız ve Silahlı Kuvvet-
lerimiz gelişmeleri çok yakından takip 
ettiler. Dışişleri Bakanımız ve Savunma 
Bakanımız, İsrail Savunma Bakanı Ehud 
Barak ile telefon görüşmesi yaparak 
tepkimizi ve hassasiyetlerimizi ortaya 
koydu. Ben de, birlikte olduğumuz ba-
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kanlarımızla yaşananları gece boyunca 
değerlendirerek, Türkiye ile sürekli te-
mas halinde oldum.

Bu çerçevede yapılması gerekenleri tüm 
boyutlarıyla masaya yatırdık, ivedilik-
le gereken adımları atmaya başladık. 
Türkiye Cumhuriyeti, Uluslararası hu-
kukun ve diplomasinin bütün imkanla-
rını kullanmaktadır ve bundan sonra da 
kullanacaktır. Bu çerçevede, Türkiye’nin 
Tel Aviv Büyükelçisi geri çağrılmıştır. İs-
rail ile gündemde olan üç tane müşterek 
askeri tatbikat iptal edilmiştir. Dış İşleri 
Bakanımız New York’a gitmiş ve BMGK 
acilen toplantıya çağırılarak, olağa-
nüstü görüşme yapılması sağlanmıştır. 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
İsrail/i kınayan bir açıklama yapmıştır. 
Açıklamalarda soruşturma açılması ve 
sivillerin ve yaralıların derhal serbest 
bırakılması belirtilmiştir. İsrail’de bula-
nan Futbol Genç Milli Takımımızın ya-
pacağı maçlar da iptal edilmiştir. NATO 
Konseyi bugün olağanüstü toplantıya 
çağrılmıştır. Ayrıca İKÖ, Arap Birliği, 
Avrupa Birliği ve ilgili tüm kuruluşlarla 
gereken temaslar kurulmakta, uluslara-
rası kuruluşlar göreve davet edilmekte-
dir. İKÖ Pazartesi günü toplanacaktır.

Öncelikle insani yardım konvoyunun ve 
konvoyda bulunan vatandaşlarımızın 
güvenlik ve selametlerinin sağlanması, 
yaralıların süratle tedavi edilmelerinin 
temini için gerekenler yapılmaktadır. 
İki askeri ambulans uçağı yaralıları al-
mak için hareket etmiş. Sivil uçaklar da 
kısa zamanda hareket edecektir. Dışişle-

rine çağrılan İsrail Büyükelçisi’ne Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir 
an evvel iadesi ve el konulan gemilerin 
serbest bırakılması çağrımız yapılmış-
tır. Ayrıca tüm yaralıların tedavilerinin 
Türkiye’ye getirilerek yapılması için 
gereken girişimlerde bulunulmuş ve 
ülkemizde tedbirler alınmıştır. Olayın 
yaşandığı ilk andan itibaren uluslarara-
sı toplumun bilgi almasını engelleyen 
İsrail’in dünya kamuoyunu doğru bilgi-
lendirmesi ve uluslararası işbirliğinden 
kaçınmaması gerekmektedir. İsrail bir 
an önce durumun vahametini anlamalı 
ve yanlış yapmaya devam etmemelidir. 
İsrail’in bu aşamada sergileyeceği tavır 
da bütün dünya kamuoyunca ibretle iz-
lenmektedir. 

İlgili arkadaşlarımız, Konvoyda vatan-
daşları bulunan ilgili ülkelerle temas 
ve eşgüdüm içindedir. Gemiler, Yuna-
nistan, İrlanda, İngiltere, Cezayir ve 
Kuveyt’e aittir. 32 ülkeden insan bu-
lunmaktadır. Bu ülkelerin de gereken 
tepkiyi ve duyarlılığı sergilemesini bek-
liyoruz. Bu vesileyle bir kez daha ifade 
ediyoruz: İsrail, Gazze’ye yönelik insan-
lık dışı ambargoyu derhal kaldırmalı ve 
Filistin halkına gönderilen insani yar-
dımların yerine ulaştırılmasına engel 
olmamalıdır.

Değerli arkadaşlar…

Biz bildiğiniz gibi İspanya ile birlikte 
Medeniyetler İttifakı çalışması yürütü-
yoruz. Amacımız, farklı dinlerin, mede-
niyetlerin, kültürlerin bir arada barış 
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ve hoşgörü içinde yaşayabilecekleri 
düşüncesini güçlendirmek, kin ve nef-
ret yerine sevginin hakim olması için 
çaba göstermektir. Üzülerek söylemeli-
yim ki, dün yaşanan olaylar, insanlığın 
ortak medeniyeti ve kültürü açısından 
kara bir leke olmuştur, insanlık tarihi 
açısından büyük bir ayıp olarak kayda 
geçmiştir.  İnsani yardım gemilerine 
silahlarla saldırıda bulunmak, masum 
insanları katletmek, sivil insanlara te-
rörist muamelesi yapmak, insanlık açı-
sından büyük bir sukuttur, alçakça bir 
pervasızlıktır.

Biz biliyoruz ki, savaşın da barışın da 
bir hukuku vardır. Savaşta çocuklara 
saldırılmaz, savaşta kadınlara, yaşlılara 
saldırılmaz, savaşta sivillere, din adam-
larına saldırılmaz, savaşta beyaz bayrak 
çekenlere, sağlık görevlilerine, yardım 
görevlilerine saldırılmaz, savaşta değil, 
barışta bunlara saldıranlar ise sadece 
hukuku çiğnemekle kalmazlar, aynı za-
manda insanlığı da ayaklar altına almış, 
insanlıktan çıkmış olurlar… Zorbaların, 
haydutların, korsanların bile belli has-
sasiyetleri olur, belli ahlak kurallarına 
uyarlar. Hiçbir ahlak kuralına, hiçbir 
hassasiyete uymayana bu sıfatları yakış-
tırmak bile iltifat olur.

İsrail 32 milletten gönüllünün bulundu-
ğu bir gemiye saldırarak, adeta dünyaya 
meydan okumuştur. Dünya barışı çok 
büyük bir yara almıştır. İsrail hükü-
metinin bu cüretkar, bu sorumsuz, bu 
pervasız, bu hak hukuk tanımayan, her 
türlü insani erdemi ayaklar altına alan 

saldırısı mutlaka ama mutlaka ceza-
landırılmalıdır. Yalan söylemeyi devlet 
politikası haline getiren ve işlediği suç-
tan yüzü kızarmayan bir yönetimden so-
ruşturma beklemek yerine, uluslararası 
camia bu olayı tüm boyutlarıyla soruş-
turmalı ve hukuki karşılığını vermeli-
dir. Türkiye olarak bu işin peşini bırak-
mayacağız. Türkiye yeni yetme, köksüz 
bir devlet değildir, bir kabile devleti hiç 
değildir. Kimse Türkiye’yle aşık atmaya, 
Türkiye’nin sabrını test etmeye kalkma-
malıdır…

Türkiye’nin dostluğu ne kadar kıymet-
liyse, düşmanlığı da o kadar şiddetlidir. 
Türkiye’nin dostluğunu kaybetmek bile 
başlı başına büyük bir bedeldir. Biz, İs-
rail halkıyla, Musevilerle her zaman ta-
rihi bir dostluk ve işbirliği içinde olduk. 
İnanıyorum ki, bu kanlı saldırıyı gözyaş-
larıyla izleyen, şiddetle eleştiren İsrailli 
insanlar, bu olayın insanlık onuruna 
yakışmayan ne kadar büyük bir yanlış 
olduğunu, iki ülkenin dostluğuna vurul-
muş ne kadar ağır bir darbe olduğunu 
çok iyi anlamaktadır. Mesele Türkiye ile 
İsrail arasında yaşanan bir mesele değil-
dir. Mesele İsrail’in hak hukuk tanıma-
yan mevcut yönetiminin, insanlık dışı 
uygulamalarla şiddet uygulaması, kan 
dökmesi, barışı tehdit eden yaklaşımlar 
sergilemesidir.

Türkiye, her zaman Ortadoğu’da ba-
rıştan yana olmuş, bölgesel istikrar ve 
güvenliğe katkıda bulunmuştur. Yakın 
geçmişte İsrail’in Filistin’le, Suriye ile, 
Lübnan ile ilişkilerinin normalleşmesi 
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için çaba gösteren tek ülke yine Türki-
ye olmuştur. İsrail şimdi bölgedeki en 
önemli barış savunucularından birini 
karşısına alacak tutumlar takınmak-
tadır. İsrail artık yaptığı haksızlıkları 
güvenlik gerekçesiyle,  antisemitizm 
eleştirileriyle izah etme aymazlığından 
vazgeçmelidir. Artık, Mızrak çuvala sığ-
mamaktadır. Ortada şiddeti politika ha-
line getiren, zulüm yapmayı kendisi için 
mübah gören, kan akıtmaktan çekinme-
yen bir yönetim anlayışı bulunuyor. 

İsrail yönetiminin hukuksuzluklarının 
örtülecek, tevil edilecek, görmezden 
gelinecek hali kalmamıştır. Uluslararası 
toplumun “yeter artık” deme zamanı 
gelmiştir, hatta çoktan geçmiştir. İs-
rail yönetiminin saldırgan tutumları 
Ortadoğu’da barış zeminini yok etmek-
te, dünya barışı açısından açık bir teh-
like halini almaktadır. Yaşam hakkına 
saygı duymayan bir anlayışın, hiçbir 
hakka ve hukuka değer vermesi, barış-
tan yana bir tutum takınması mümkün 
değildir. İnsan yaşamına değer verme-
yen bir anlayışın, insana ve insan hak-
larına saygı duyması mümkün değildir. 
Kendi halkının güvenliğini düşünen bir 
devlet, bütün dünyanın nefretini ve düş-
manlığını kazanarak bunu başaramaz. 
Kendi insanından başkasına insan ola-
rak değer vermeyen bir yönetimin barış 
diye bir derdi olamaz.

İsrail, etrafındaki savunma kalkanla-
rını bir bir yok etmekte, ittifak nokta-
larını bir bir kaybetmekte, kendisini 
yalnızlaştırmaktadır. İsrail yönetimi, 

Ortadoğu’da kin ve nefreti yaygınlaştıra-
rak bölgesel barışı dinamitlemekte, etra-
fına istikrarsızlık yayan bir çıbanbaşına 
dönüşmektedir. Uluslararası toplum, bu 
gidişe bir an önce müdahale etmelidir. 

Buradan İsrail halkına da seslenmek 
istiyorum: Biz her zaman antisemitizme 
karşı olduk, Musevilere yapılan haksız-
lıklara karşı sesimizi yükselttik, İsrail 
halkının Ortadoğu’da barış ve güvenlik 
içinde yaşamını sürdürmesi için katkıda 
bulunduk. Şimdi aynı duyarlı tavrı, aynı 
insani tavrı sergilemek, yaşanan bu zul-
me dur demek sırası sizdedir. Hükümet 
ortaklarının her türlü hak ve hukuku 
çiğneyerek sergilediği şiddet politika-
ları İsrail’in menfaatlerini tamamen 
ortadan kaldırmakta, sizin huzur ve gü-
venliğinizi açıkça tehlikeye atmaktadır. 
Hükümetinizin saldırgan tavırları, İsrail 
devletini korsanlık yapan, haydutluk 
yapan bir konuma düşürmekte, ülkeni-
zin uluslararası saygınlığını zedelemek-
tedir. Yalanla, hileyle, kan dökmekle, 
saldırganlıkla, korsanlıkla, devlet terö-
rü estirmekle masumları katletmekle 
devlet yönettiğini zanneden bu pervasız 
politikacılar, öncelikle İsrail’e ve İsrail 
halkına kötülük yapmaktadır. Bu duru-
ma öncelikle siz dur demelisiniz.

Bu arada olaylara yönelik haklı ve sa-
mimi tepkisini dile getiren Musevi ce-
maatine de teşekkür ediyorum. Musevi 
vatandaşlarımız, aziz milletimizin say-
gın bir parçası olarak, Türkiye’nin haklı 
pozisyonunu sonuna kadar savunmak-
tadır. Musevi vatandaşlarımıza yönelik 
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kimsenin kem gözle bakması, farklı bir 
davranış içine girmesi söz konusu değil-
dir, olamaz.

Değerli kardeşlerim...

Bugün yeni bir gündür, bir milattır. 
Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmaya-
cağı aşikardır. Alenen cinayet işleyen, 
alenen katliam yapan saldırgan bir 
devletin pişmanlık dilemeden ve hesap 
vermeden insanlığa kendini anlatması, 
uluslararası toplumun yüzüne bakması 
mümkün değildir. O gemiler birer mer-
hamet gemisiydi, yükleri de insanlığın 
vicdanıydı. Kendi karasularından 77 
mil açıkta, tamamen açık denizde ve 
uluslararası sularda bir gemiye müda-
halede bulunmak, gemiyi ve yolcuları 
alıkoymak bile başlı başına bir suçtur. 
Masum insanlara silahla saldırarak, kan 
akıtmak, katliamda bulunmak ise açıkça 
devlet terörüdür.

El konulan gemiler, personel ve gönüllü-
lerle birlikte derhal serbest bırakılmalı-
dır. Gemilerdeki gönüllüleri ve onlarla 
birlikte olan ,  Avrupa parlamentosu 
milletvekillerini, 60 gazeteciyi, annesiy-
le birlikte gemide bulunan 1 yaşındaki 
Kaan Çetin’i kimse insani yardım amacı-
nın dışında yola çıkmış gibi gösteremez. 
Bu saldırı İsrail’in yıllardır Filistin’e ve 
Gazze’ye reva gördüğü insanlık dışı zul-
mü bir kez daha açıkça ortaya koymuş-
tur. Öldürmeyi iyi bildiklerini yüzlerine 
söylediğimiz İsrailli yöneticiler cinayeti, 
katliamı ne ölçüde iyi bildiklerini bir 
kez daha dünyaya göstermişlerdir. Kur-

şunladığı ağır yaralı masum insanları 
bile kelepçeleyen bir anlayış, insanlık-
tan ne kadar nasibi olduğunu artık hiç-
bir şekilde dünyaya anlatamaz. 

Yeryüzünün bütün milletlerinin bu açık 
zulmü lanetlediğini biliyorum. Yeryüzü-
nün adalet isteyen bütün insanları bir 
gün gücün değil adaletin yerini bula-
cağını bilmelidir. Türkiye, uluslararası 
hukukun verdiği bütün imkanları kulla-
nacaktır ve bu süreçte uluslararası top-
lum ile birlikte hareket edecektir. Bütün 
insanlığın dikkatini şu noktaya çekmek 
istiyorum. Kan dökücü siyasetiyle İsrail 
hiçbir gerekçeyle işlediği bu gayrı meş-
ru, bu kanlı cinayeti meşru gösteremez, 
izah edemez. Ve İsrail, hiçbir mazeretle, 
hiçbir gerekçeyle elindeki kanı temizle-
yemez. Akdeniz’deki bu kanlı saldırının 
ortaya çıkardığı sorun, sadece iki ülke-
nin değil bütün dünyanın sorunudur. 
Dünyanın insani değerleri önemseyen 
hiçbir ülkesinin, hiçbir uluslararası ku-
ruluşun, bu boyutta işlenen bir cinayete 
seyirci kalmayacağına inanıyoruz. 

Bu aşamadan itibaren, İsrail’in kanlı 
saldırılarına her kim göz yumarsa, her 
kim o saldırıları görmezden gelirse, 
bilmelidir ki, bu kanlı saldırılarda o da 
bizzat suç ortağıdır. Meselenin bir terö-
re karşı savunma olmadığı, meselenin 
terörle mücadele olmadığı, meselenin 
bir şehri, bir şehrin bütün insanlarını 
toptan yok etmeye dönük katliam giri-
şimi olduğu bu son olayla bir kez daha 
ortaya çıkmıştır. O insanların üzerine 
bomba yağdıracaksınız. O insanların 
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üzerinde fosfor bombalarını deneyecek-
siniz. Hastaneleri bombalayacaksınız, 
camileri bombalayacaksınız, okullara 
saldıracaksınız, çocuk parklarına bom-
ba atacaksınız, hatta Birleşmiş Milletler 
ofisini hedef alacaksınız. Bu hukuksuz-
luk yetmez gibi, o insanları her türlü ih-
tiyaçlarından mahrum bırakacaksınız. 
Tüm bunların üzerine, o insanlara ilaç 
ulaştırmaya, gıda ulaştırmaya, inşaat 
malzemesi ulaştırmaya çalışan yardım 
gönüllülerinden de insanlık dışı vahşe-
tinizi esirgemeyeceksiniz.

Herkes bu hukuksuzluğa göz yumabilir, 
görmezden gelebilir, sinsice destekle-
yebilir… Ama, açık söylüyorum, İsrail, 
Türkiye’yi başkalarına benzetmek gibi 
bir hatanın içine düşmesin, böyle bir 
hata işlemeye kalkmasın, bedeli ağır 
olur. Açık denizde cinayet işleyen, ma-
sumiyete ve merhamete kurşun atan 
İsrail bu kanlı eylemiyle bütün dünyaya 
karşı yalnızlığı seçmiştir, tecrit olmayı 
seçmiştir. Bir kez daha söylüyorum… 
Herkes sussa, herkes gözünü yumsa, 
herkes sırtını dönse bile, biz, Türki-
ye olarak, Filistin’e, Filistin halkına, 
Gazze’ye sırtımızı dönmeyecek, gözü-
müzü yummayacak, Gazze için haykır-
maktan vazgeçmeyeceğiz.

Değerli kardeşlerim…

Milletimiz metin olmalıdır. Milletimiz 
Türkiye’ye yaraşır bir vakar içinde olma-
lıdır. Şehitlerimizi bağrımıza basacağız. 
Yaralılarımızın yaralarını hep birlikte 
saracağız. Türkiye genelinde vatandaş-

larımızın büyük bir hassasiyetle mese-
leyi yakından takip ettiğini, demokratik 
tepkisini hukuk içinde ortaya koyduğu-
nu memnuniyetle müşahade ediyoruz. 
Doğrusu insanımıza yakışan davranış 
tarzı da budur. Bütün vatandaşlarımı-
zın metanetini koruyacağına, vakar ve 
sağduyu içinde hareket etmeyi sürdü-
receğine inanıyorum. Herkes bilsin ve 
emin olsun ki, insanlığın vicdanından 
süzülen sevgi ve dostluk gemileri bir 
gün bütün engelleri aşarak menziline 
ulaşacaktır. Bu insanlık dışı, hukuk dışı 
operasyonun arkasında olduğunu söyle-
yenlere de buradan bir kez daha sesle-
niyorum: Siz ne kadar hukuk dışılığın 
arkasındaysanız, biz o kadar hukukun 
arkasındayız. Siz ne kadar kanlı operas-
yonun, saldırganlığın, terörün arkasın-
daysanız, biz o kadar barışın, adaletin 
arkasındayız. Siz ne kadar sivillerin, 
Gazze’deki, Filistin’deki mazlumların 
karşısındaysanız, biz o kadar sivillerin, 
masumların, Filistinlilerin, Gazzelilerin 
yanındayız, arkasındayız.

Bu konumda olduğumuz için tarih bo-
yunca iftihar ettik, onur duyduk. Bun-
dan sonra da tarihimizin, medeniyeti-
mizin ve devlet geleneğimizin verdiği 
misyonla hareket etmeye devam edece-
ğiz. İsrail’in saldırısında hayatını kaybe-
denlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil 
şifalar diliyorum. Yaralıların Türkiye’ye 
nakledilmesi için her türlü tedbiri almış 
bulunuyoruz. İsrail yönetimi, yaralıları, 
cenazeleri ve gemide bulunan yardım 
gönüllülerini bir an önce Türkiye’ye 
teslim etmelidir. Bu konuda takınılacak 
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olumsuz bir tavır, sorunu daha da de-
rinleştirecek, daha büyük sıkıntıların 
yaşanmasına sebep olacaktır.

Değerli milletvekilleri...

Konuşmamın başında değindiğim terö-
rist saldırıyla ilgili görüşlerimi de sizler-
le paylaşmak istiyorum. Dün gece yarısı 
İskenderun Deniz Üs Komutanlığı’na 
bağlı askeri birliğimize yönelik gerçek-
leşen terörist saldırıda 6 askerimiz şehit 
oldu, 7 askerimiz ise yaralandı. Nöbet 
değişimi sırasında vuku bulan bu hain 
saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Şehitle-
rimize Allah’tan rahmet, aziz milletimi-
ze baş sağlığı diliyorum. İskenderun ve 
Ankara’da tedavi altına alınan yaralıla-
rımıza acil şifalar diliyorum.

Terör örgütü bir kez daha alçak ve kanlı 
yüzünü ortaya koymuştur. Türkiye’nin 
birlik ve bütünlüğünü, huzur ve güven-
liğini hedef alan bu saldırı, daha önce-
kiler gibi, akim kalacak, amacına ulaşa-
mayacaktır. Kanlı saldırılardan medet 
uman terör örgütünün kirli oyunları 
kesinlikle hayata geçemeyecek, insanlık 
dışı alçakça bir cinayet olarak milleti-
miz tarafından lanetlenecektir.

Değerli kardeşlerim, biz “Analar ağlama-
sın”, “akan kan dursun” diyerek Demok-
ratik Açılım, Milli Birlik ve Kardeşlik 
sürecini başlattık. Özellikle son dönem-
de Türkiye her açıdan demokratik stan-
dartlarını yükseltiyor, daha ileri, daha 
çağdaş yaşam şartlarına kavuşuyor, her 
alanda önemli gelişmeler yaşanıyor. 

Türkiye ne zaman yükselişe geçse, ne 
zaman demokratik standartlarını yük-
seltmeye başlasa, ne zaman hak ve hür-
riyetler gelişmeye başlasa, bir karanlık 
el devreye giriyor, bu gelişme sürecini 
sabote etmeye, akim bırakmaya çalışı-
yor. Biz demokrasi dedikçe birileri te-
röre sarılıyor. Biz insan hakları dedikçe 
birileri silaha sarılıyor. Biz hak-hukuk, 
refah dedikçe birileri kan dökmeye baş-
lıyor.

Peki soruyorum size? Bundan kim ka-
zanıyor, kim kaybediyor? Biz, anayasa 
değişikliği yapıyor, kararı aziz milleti-
miz versin diye referanduma gidiyoruz, 
kirli oyunlar tezgaha sürülüyor, süreç 
sabote edilmeye çalışılıyor. Milletim, 
bu karanlık senaryoları artık çok iyi 
görmeli,  çok iyi anlamalıdır. Biz AK 
Parti hükümeti olarak terörle müca-
deleden asla taviz vermeyeceğiz. Ama 
demokratikleşmeyi de aynı kararlılıkla 
sürdüreceğiz. Güvenliği de, demokra-
tikleşmeyi de eşzamanlı olarak hayata 
geçirmenin çabası içinde olacağız. Aziz 
milletim müsterih olsun. Terör örgütü 
ve yandaşları asla hain emellerine ula-
şamayacaktır. Türkiye, doğru bildiği 
yolda emin adımlarla yürümeye devam 
edecektir.

Değerli milletvekilleri, değerli arkadaş-
larım…

Bildiğiniz gibi, 25 Mayıs Salı akşamı, 
Latin Amerika ülkelerinden Brezilya, 
Arjantin ve Şili’yi kapsayan yoğun bir 
programı gerçekleştirmek üzere, bakan 
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arkadaşlarım, milletvekili arkadaşları-
mız ve 150 kadar da işadamıyla ilk du-
rağımız olan Brezilya’ya hareket ettik. 
Brezilya’nın en büyük şehri olan Sao 
Paolo’da bir Başkonsolosluk tesis ettik 
ve bu ziyaretimde başkonsolosluğumu-
zun açılışını gerçekleştirdim. İstanbul 
Ticaret Odası tarafından düzenlenen 
1’inci Türk İhraç ürünleri sergisini zi-
yaret ettik, ardından, Brezilya’nın tüm 
dünyaya uçak üreten bir fabrikada te-
maslarımız oldu. 

Sao Paolo’da, beraberimizdeki işadamla-
rının ve Brezilyalı işadamlarının katılı-
mıyla Türkiye Brezilya İş Forumunu ger-
çekleştirdik. Sao Paolo’dan Brezilya’nın 
başkenti BREZİLYA’ya geçtik. Burada, 
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva 
ile birebir ve heyetler arası görüşmele-
rimiz oldu. Ardından, Brezilya’nın Rio 
kentine geçtik. Burada da, Medeniyetler 
İttifakı Üçüncü Forumu’nun toplantısı-
nı gerçekleştirdik. 120 ülkeden devlet 
ve Hükümet başkanları, Dışişleri Ba-
kanları zirveye katıldı ve gerek açılış 
konuşmalarında, gerek sonrasında ger-
çekleştirilen toplantılarda dünyamız ve 
geleceğimiz adına son derece umut ve-
rici mesajlar dile getirildi. Rio’da dünya 
barışı için uluslararası işbirliğine zemin 
hazırlayacak iradenin oluştuğunu gör-
mek bizleri ayrıca umutlandırdı. 

Değerli arkadaşlarım…

Programımızda, Brezilya’nın ardından 
Arjantin’in başkenti Buenos Aires bulunu-
yordu. Arjantin’de resmi temaslarımızın 

yanı sıra Türkiye Arjantin İş Forumu’nu 
gerçekleştirecek, Buenos Aires’te yapılan 
Atatürk anıtının da açılışını yapacaktık. 
Ancak, otonom yerel idarenin Atatürk 
büstünün açılışı noktasında nezaketsiz 
bir tavır takınması, Arjantin Cumhurbaş-
kanının sorunu çözme yönündeki sami-
mi girişimlerinin de sonuç vermemesi 
nedeniyle buradaki temaslarımızı iptal 
ettik. Millet olarak, ülke olarak ortak de-
ğerlere sahibiz ve bizim bu değerlerimi-
zin tüm dünya ülkeleri tarafından saygı 
ve hoşgörüyle karşılanması da bizim en 
tabii beklentimizdir. Biz nasıl her ülkenin 
değerlerini önemsiyor ve bunları hoş-
görüyle karşılıyorsak, her ülke de bizim 
değerlerimize aynı şekilde yaklaşmak 
durumundadır.

Tabii şunu da bir kez daha hatırlatmak-
ta fayda görüyorum: Ermeni diasporası-
nın bu tür eylemleri, açık söylüyorum, 
ne Ermenistan’a, ne Ermeni halkına, ne 
de üçüncü ülkelere hiçbir fayda sağla-
maz, tersine zarar getirir. Diasporanın 
eylem ve tavırları  Ermenistan’ı  zor 
durumda bıraktığı kadar, işte Arjantin 
örneğinde olduğu gibi üçüncü ülkeleri 
de sorumsuz bir şekilde zor durumda bı-
rakmaktadır. İç politik kaygılar uğruna 
Ermeni diasporasının esiri olanlar, hem 
Ermenistan’a, hem de kendi ülkelerine 
ne büyük zarar verdiklerini umarım ya-
kın zamanda görürler.

Değerli arkadaşlarım...

Arjantin temaslarımızı iptal ederek bir 
başka Latin Amerika Ülkesine, Şili’ye 
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geçtik. Ancak, Şili temaslarımıza henüz 
başlamadan Hatay’daki menfur saldı-
rıyı, ardından da Akdeniz’deki katliam 
boyutundaki  saldırıyı  haber  aldık . 
Latin Amerika’da gerçekleşen temas-
ların ülkelerimiz adına kısa ve uzun 
vadede önemli sonuçlar doğuracağına 
inanıyorum. Nitekim işadamlarımızın 
Brezilya’da çok önemli temasları oldu. 
Brezilya’yı, Brezilya ekonomisini daha 
yakından tanıma fırsatı buldular. Gele-
cek adına da önemli işbirliklerinin ilk 
adımları atılmış oldu.

Özellikle Brezilya temaslarımız sırasın-
da, Türkiye’nin aktif  dış politikasının 
yansımalarını da daha bariz şekilde gör-
me fırsatımız oldu. Türkiye’nin işadam-
ları, Türkiye’nin yatırımları, markaları 
bugün artık dünyanın her yerine ulaşı-
yor, dünyanın her yerinde ilgi, alaka ve 
itibar görüyor. Küresel ekonomik krizi 
en az etkiyle atlatıyor olmamızın temel 
nedenlerinden biri de işte bu aktif dış 
politika ve Türkiye’nin girişimcilerinin 
sahip olduğu dinamizmdir. Bu dinamiz-
mi koruyacağız. Türkiye’nin hem barış 
ve adalet mesajlarını, hem de ekonomik 
gücünü dünyanın her köşesine taşıma-
ya, ulaştırmaya devam edeceğiz. Ben, 
bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son 
verirken, hayırlı ve başarılı bir yasama 
haftası diliyor, hepinizi sevgiyle selam-
lıyorum.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
AK Parti Grup Toplantısı’nın ülkemize, 
milletimize, demokrasimize hayırlı olma-
sını diliyorum.

Dış politika açısından oldukça yoğun 
bir haftayı  geride bıraktık … Bu ko-

nuyla ilgili ayrıntılara girmeden önce, 
hafta sonunda Trabzon ve Rize’de ger-
çekleştirdiğimiz programlar hakkında 
düşüncelerimi aktarmak istiyorum. 
Cumartesi günü Trabzon’da Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nde, şahsıma bir 
Fahri Doktora ünvanı tevdi edildi ve o 
törende, Üniversiteye kazandırdığımız 
yeni birimlerin resmi açılış törenini 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 15 Haziran 2010
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gerçekleştirdik. Petrol Araştırma La-
boratuarı ,  Uzaktan Eğitim Merkezi , 
Temel Tıp Bilimleri Ek Binası, Kongre 
Oteli ve hayırsever vatandaşlarımız ta-
rafından yaptırılan Sürmene Abdullah 
Kanca Meslek Yüksek Okulu bu ziyare-
timiz esnasında resmi olarak hizmete 
alındı.

Ardından ,  Trabzon il  merkezinden , 
Belediye önünde, Trabzon ve ilçelerine 
kazandırdığımız 33 ayrı eserin ve hiz-
metin açılışını yaptık. Bu törende de hal-
kımızın ilgisi ve coşkusu görülmeye de-
ğerdi. TOKİ’nin konutlarından Trabzon 
Belediyemizin hizmetlerine, özel sektör 
yatırımlarından hayırsever yatırımları-
na, okullardan sağlık tesislerine kadar 
tam 33 kalem hizmeti tek bir törenle 
Trabzon’a kazandırmış olduk. Orada 
Trabzon’a bir müjdemizi de açıkladık; 
Akyazı’da, TOKİ eliyle 40 bin kişilik bir 
stadın yapımına başlıyoruz ve inşallah, 
ilk kazma vurulduktan itibaren iki sene 
içinde de bu stadı tamamlamış olacağız. 
Bu iş için deniz dolgusu marifetiyle 600 
bin metrekare bir alan oluşturacak, sta-
dı, birçok spor kompleksiyle birlikte bu 
alanda inşa edeceğiz.

Pazar günü aynı şekilde açılış coşkusu 
devam etti. Rize’de bir okulumuzu hiz-
mete aldık. Trabzon’un Of  ilçesinde, 
belediyemizin, kamunun, özel sektörün 
ve hayırseverlerin tamamladığı 7 ese-
rin açılışını yaptık. Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nün Trabzon’da kurduğu 
Karadeniz Tünelleri Ana Kontrol ve Ku-
manda Merkezini açtık. Bu merkezde 

Karadeniz’deki 29 tünel canlı olarak 
izleniyor ve gerektiğinde anında mü-
dahale yapılıyor. Ardından Akçaabat’a 
geçtik ve orada da 7 ayrı eserin açılışını 
gerçekleştirdik.

Tabi bütün bu açılışların ötesinde, gerek 
Rize’de, gerek Trabzon’da her zamanki 
gibi çok büyük bir coşkuyla karşılan-
dık. Açılış törenlerinde, sıcağa rağmen, 
neme rağmen, vatandaşlarımızın heye-
canla tören alanını doldurduğunu, son 
ana kadar heyecanı hiç düşürmedikle-
rini müşahade ettik. AK Parti hüküme-
tinin, AK Partili belediyelerin ortaya 
koyduğu hizmetlerin ,  yatırımların , 
eserlerin halkımız tarafından ne kadar 
büyük bir ilgiyle ve memnuniyetle kar-
şılandığını bir kez daha gördük. Türk 
insanı, kendisine hizmet edeni şükran 
duygularıyla karşıladığı gibi, iş üretenle 
laf üreteni de büyük bir basiretle tefrik 
ediyor, ayırıyor. 

Biz yedi buçuk yıldır hizmet üretirken, 
Türkiye’yi büyütmeye çalışırken, Türk 
insanına aydınlık bir gelecek hazırla-
maya gayret ederken, birileri de boş 
durmadı, engel olmaya, kriz çıkarmaya, 
bizi yolumuzdan saptırmaya çalıştı. Bir 
hükümeti, bir siyasi partiyi yıpratmak 
için, gözden düşürmek için, engellemek, 
yavaşlatmak, karalamak için her ne 
varsa, yedi buçuk yıl boyunca bunların 
tamamı uygulamaya kondu. Çetelerle 
üzerimize geldiler, mafyayla, karanlık 
yapılanmalarla üzerimize geldiler, te-
rör örgütleriyle, illegal yapılanmalarla 
üzerimize geldiler. Zaman oldu, hukuku 
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zorladılar, hukuku çiğnediler; zaman 
oldu iftiralarla, ithamlarla, tahriklerle 
bizi baskı altına almaya çalıştılar. AK 
Parti iktidarı zarar görsün, kaybetsin de 
ülkeye ne olursa olsun dediler. Hüküme-
te zarar vermek için Türkiye’nin menfa-
atlerine zarar vermekten çekinmediler. 
İstikrarı, huzuru, güvenliği, büyümeyi 
bir çırpıda feda ettiler.

Ama biz yılmadık, usanmadık, alttan 
almadık, taviz vermedik, eyvallah et-
medik, vazgeçmedik. Dik durduk, cesur 
durduk, kararlı durduk, daha çok çalış-
tık, daha büyük bir inançla yola devam 
ettik. Bizim, tüm bunları aşabilmemiz, 
tüm bunlarla başarılı şekilde mücadele 
etmemiz, lütfen unutmayınız, milleti-
mizle kurduğumuz gönül bağı sayesin-
de oldu. Şehirlerimize ulaştığımızda, 
yollarda, balkonlarda, arabaları içinde, 
işyerlerinde, miting ve tören meydan-
larında halkımız çok samimi şekilde 
bizi selamlıyor. Gittiğimiz her yerde 
çocukların gözlerindeki umut ışığını 
görüyoruz, gençlerimizin heyecanına ta-
nık oluyoruz, yaşlı ninelerin, dedelerin 
Türkiye’nin geleceği için, bizim için dua 
ettiklerini duyuyoruz, görüyoruz. 

Milletin bu ölçüde sevgisine, güvenine 
mazhar olmak, elbette çok değerlidir, 
çok anlamlıdır. Ancak bu sevgiyi aynı 
ölçüde devam ettirmek, bizi bağrına 
basan aziz milletimize hayal kırıklığı 
yaşatmamak da bizim için aynı derecede 
büyük bir sorumluluktur. Biz bu sorum-
luluk duygusuyla, bu manevi ağırlıkla, 
bu vicdani mesuliyetle yolumuza devam 

ediyoruz. Milletimizin sevgisi enerjimi-
zi artırıyor, milletimizin hayır duaları 
yolumuzu aydınlatıyor, milletimizin 
desteği azmimizi daha da artırıyor.

Siyasetin o ağdalı diline başvurmadan, 
popülizme tenezzül etmeden, başkala-
rının yaptığı gibi yalana, iftiraya, kara-
lamaya asla prim vermeden biz mille-
timizle gönül bağını muhafaza etmeye, 
ülkemiz, milletimiz için iş üretmeye, 
hizmet ve eser üretmeye devam edece-
ğiz. Büyüklerimizden aldığımız önemli 
bir tavsiye var değerli arkadaşlarım: 
Laftan anlamayanlara, lafın ağırlığını 
taşıyamayanlara, sözün muhatabı ola-
mayanlara en güzel cevap sükut etmek-
tir. Muhatap olmak bile bir seviye ister, 
bir ağırlık ister.  Koltuklar insanları 
değerli, önemli yapmaz. İnsanlar dona-
nımlarıyla, vizyonlarıyla, kıymetleriyle 
koltuklara değer katarlar. 

Hak etmeyene laf söylemek bile bazen 
israf olur. Eğer biz polemiklere girseydik, 
mesaimizi siyasetin o bitmez tükenmez 
münazaralarına, münakaşalarına ayırsay-
dık, işte o zaman tüm bu hizmetleri ger-
çekleştiremezdik. Eğer atılan her iftiraya, 
her ithama cevap yetiştirseydik, millete 
bir nebze olsun faydası olmayan tartış-
malara prim verseydik, Ankara’ya kendi-
mizi hapsedip diğer 80 vilayete sırtımızı 
dönseydik, Türkiye’yi bugünlere, bu sevi-
yelere ulaştıramazdık. Biz susacağız, eser-
lerimiz konuşacak… Trabzon’da iki gün 
içinde açtığımız 52 eserimiz konuşacak. 
Türkiye genelinde inşa ettiğimiz yollar, 
konutlar konuşacak. Eğitimdeki, sağlık-
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taki, adalet ve emniyetteki hizmetlerimiz, 
eserlerimiz, reformlarımız konuşacak. 
Bize yapılan her türlü iftiraya her türlü 
ithama da işte bizim o eserlerimiz cevap 
verecek. Sadece eserlerimizle değil, aynı 
zamanda hedeflerimizle, vizyonumuzla, 
gelecek tasavvurumuzla konuşacağız.

Bakın değerli arkadaşlarım, şurası son 
derece önemli… AK Parti, bu ülkede si-
yaset yapma tarzını değiştirdiği kadar, 
siyasetçi ile seçmen arasındaki ilişkiyi de 
çok farklı bir boyuta taşımıştır. Biz ne de-
dik: Aldanan da olmayacağız, aldatan da 
olmayacağız… Bizim bu dik duruşumuz, 
bu ilkeli duruşumuz, Türkiye’de siyasetin 
atmosferini, siyasetin parametrelerini 
köklü şekilde değiştirmiştir. Bugün benim 
vatandaşım, bundan 10 yıl, 20 yıl önce ol-
duğu gibi, boş vaadlere, kuru sıkı sözlere, 
popülizme artık kulak asmıyor. Biz, her 
zaman yapacaklarımızı söyledik, yapa-
mayacaklarımızı asla vaat etmedik. İşte 
bugün seçmen, plana bakıyor, projeye ba-
kıyor, vizyona bakıyor, söylenenlerin, vaat 
edilenlerin akla mantığa uyup uymadığı-
na bakıyor. Biz, milletimizle kurduğumuz 
gönül bağını, ortak dili hiç sarsmadan, hiç 
yıpratmadan muhafaza edeceğiz. İçerde 
olsun, dışarıda olsun; iç politikada olsun, 
ekonomide olsun, dış politikada olsun… 
Sadece gerçekleri konuşacağız, sadece 
hakkı konuşacağız, sadece doğruları ko-
nuşacağız.

Değerli arkadaşlarım…

Bir süredir terör örgütünün hain saldı-
rılarına hız verdiğini, güvenlik güçleri-

mize karşı kanlı eylemlerini yoğunlaş-
tırdığını görüyoruz. Dün Şemdinli’de 
bir askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz 
yaralandı. Tunceli’de sivil araca yapılan 
saldırı sonucu 13 askerimiz yaralandı, 
onlarla birlikte otobüste bulunan bir 
çocuğumuz da bu saldırıda yara aldı. 
Osmaniye’de lojmana yapılan alçakça 
saldırıda Üsteğmen Cumhur Akdağ’ın 
eşi Pınar Akdağ hayatını kaybetti. Ben 
öncelikle, şehitlerimize, hayatını kaybe-
den kardeşlerimize Allah’tan rahmet di-
liyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifa 
dileklerimi iletiyorum.

Bugün burada bir hususu daha altını 
çizerek vurgulamak istiyorum: Terör 
eylemleriyle cana kastetmek, insanları 
katletmek hiçbir gerekçeyle meşru-
laştırılamayacak derecede büyük bir 
vahşettir, vicdansızlıktır, insanlıktan 
nasibini alamamaktır. Terör yöntemiyle 
ulaşılabilecek hiçbir hedef yoktur, ola-
maz. Teröre göz yuman, sessiz kalan, 
terörden nemalanan, terörden siyasi 
fayda sağlamaya çalışanlar en az terö-
ristler kadar terörün bu kanlı yüzüne 
ortaktırlar, bu cinayetlere ortaktırlar. 
Terör örgütü yıllarca kan döktü, huzur 
bozdu, gelişmenin önünde, demokrasi-
nin önünde, yatırımın önünde en büyük 
engel oldu. Ne yazık ki, gerekli tedbirler 
alınmadığı için, Doğu ve Güneydoğu’da 
gerekli yatırımlar yapılmadığı, oradaki 
ihtiyaçlara cevap verilemediği için, te-
rörle mücadele sadece güvenlik boyu-
tuyla yürütüldüğü için, terör örgütünün 
istismar kanalları kurutulamadı. Terör 
var diye yatırım yapılmadı; yatırım yok, 
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hizmet yok diye terör örgütü halkı istis-
mar etmeye çalıştı.

İşte biz, bu kısır döngüyü kırdık. Te-
rörle, tarihinin en etkin mücadelesini 
yürüttük. Terör olgusunu tüm boyut-
larıyla ele aldık, her alanda yoğun bir 
çalışmanın içinde olduk. Teröre rağmen 
demokrasi dedik, hukuk dedik, hak ve 
özgürlükler dedik, yatırım dedik, hiz-
met dedik. Terör örgütü hakların geliş-
mesinden rahatsız oldu, yatırım yapıl-
masından rahatsız oldu, devlet ile millet 
arasındaki duvarların yıkılmasından 
rahatsız oldu, ülkenin en ücra köşesine 
kadar devletin şef kat ve merhamet eli-
nin uzanmasından rahatsız oldu. Özel-
likle şu son saldırılar, terör örgütünün 
gerçek niyetini, gerçek arzusunu, gerçek 
emellerini çok açık şekilde gözler önüne 
sermeye başladı.

Benim aziz vatandaşlarım, gelişmeleri 
yakından izliyor. Geçmişle bugünü kıyas 
ediyor, her alanda yaşanan gelişmeleri 
görüyor, hükümetin iyi niyetini, attığı 
adımları, yaptığı çalışmaları takdir edi-
yor. Terör örgütünün kanlı eylemlerinin 
hangi amaca hizmet ettiğini bugün daha 
iyi görüyor. Terör örgütünün, bugün 
demokratik gelişmelerin önünü kesmek 
için nasıl çaba gösterdiğini, hangi kir-
li oyunların figüranı haline geldiğini 
daha iyi anlıyor. Tüm vatandaşlarımın 
zamanlamaya dikkat etmesini ben özel-
likle rica ediyorum… Özellikle Doğu ve 
Güneydoğu illerimizdeki vatandaşla-
rımın, Kürt kökenli vatandaşlarımın, 
zamanlamaya dikkat etmesini bilhassa 

rica ediyorum. “Neden Şimdi” sorusunu 
herkes güçlü şekilde kendisine lütfen 
sorsun ve lütfen bu sorunun cevabını 
arasın…

Bu ilk kez yaşanmıyor değerli arkadaş-
larım… Son 30 yıla bakınız… Ne zaman 
Türkiye’de huzur umudu doğduysa, ne 
zaman Türkiye’de kardeşlik iklimi pe-
kiştiyse, ne zaman Türkiye ekonomisi 
atılıma geçtiyse, ne zaman hükümet 
hak ve özgürlük alanını geliştirmeye 
çalıştıysa bu saldırılar da işte tam o za-
manlarda yoğunluk kazandı. Bugün ya-
şanan da budur… Şu anda dış politikada 
Türkiye, tarihinin en güçlü, en itibarlı 
dönemini yaşıyor. Şu anda Türkiye eko-
nomisi çok büyük bir atılım yaşıyor. Şu 
anda Türkiye, demokratikleşme adına 
çok önemli bir adım atıyor, demokratik 
bir anayasaya kavuşmanın arefesinde 
bulunuyor. Ve şu anda Türkiye, Milli 
Birlik ve Kardeşlik Projesiyle teröre, 
istismara, ayrımcılığa en güçlü şekilde 
çözümler üretiyor, birliğimizi daha kuv-
vetli hale getiriyor.

İşte tam böyle bir anda, tam böyle bir 
zamanda, terör örgütü çıkıyor, huzuru 
bozmak için, kardeşlerin arasına nifak 
sokmak için, Türkiye’nin atılımlarını 
engellemek için devreye giriyor. Ben her 
zaman söyledim, bugün bir kez daha 
söylüyorum: Terör örgütü benim Kürt 
kardeşlerimin, Kürt vatandaşlarımın 
asla sözcüsü değildir,  olmamıştır ve 
bundan sonra da olmayacaktır, olama-
yacaktır. Terör örgütü bugün açık bir şe-
kilde çözümsüzlüğün, statükonun, kirli 
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oyunların parçasıdır, açık bir şekilde 
demokrasinin ve milletin karşısındadır. 
Elinde silah olan, kan döken, cinayet 
işleyen bir insanın insanlığa söyleyebi-
leceği hiçbir şey yoktur, olamaz.

Benim aziz milletim, bu gözü dönmüş-
lüğe, bu vahşiliğe, bu vicdansızlığa bu-
güne kadar prim vermemiştir, bundan 
sonra da vermeyecektir. Terörün ve te-
rör örgütünün miadı dolmuştur, bütün 
oyunlar deşifre olmuştur. Terörü tekrar 
vizyona sürmek isteyenler, terör örgütü 
üzerinden amaçlarını gerçekleştirmek 
isteyenler büyük bir yanılgı içindedir. 
Türkiye insanı artık bu oyunları çok iyi 
biliyor, bu oyunun aktörlerini çok iyi ta-
nıyor. Şu son saldırılar, şu son eylemler, 
terör örgütünün bir maşa olduğunu, bir 
taşeron olduğunu, Türkiye’nin büyüme-
sinden rahatsız olanların tetikçiliğini 
yaptığını şüpheye mahal bırakmadan 
ispat etmiştir.

Şunu da açık açık söylüyorum… Doğu ve 
Güneydoğu’nun yıllarca ihmal edilmesi-
nin nedeni, yanlış politikalar olduğu ka-
dar, terör örgütünün bizzat kendisidir. 
Orada yatırımları engellediler… Orada 
eğitimi engellediler… Orada sağlık hiz-
metlerini engellediler… Oraya her türlü 
hizmetin gitmesini engellediler… O 
bölgeyi hizmetten, yatırımdan mahrum 
bırakmak için ellerinden geleni yaptılar 
ve bölge halkını istismar ettiler. Bu-
gün biz, tüm bu engellemelere rağmen 
bölgeye yatırım götürüyoruz, hizmet 
götürüyoruz, bundan rahatsız oluyorlar, 
istismar zeminlerini kaybediyorlar ve 

eylemlerini yoğunlaştırıyorlar. Bu işi 
çözecek güçlü bir irade olduğunu, güçlü 
bir iktidar olduğunu görüyorlar, bizi 
güya yolumuzdan alıkoymak için kanlı 
eylemlerine hız veriyorlar.

Tekrar ediyorum: Doğu ve Güneydo-
ğu’daki on yıllardır katmerlenmiş yok-
sulluk, önceki hükümetlerin yanlış poli-
tikalarının bir eseri olduğu kadar, terör 
örgütünün bir eseridir. Bu bölgelerimiz-
deki, siyasal, sosyal, ekonomik sorunlar, 
yanlış politikalardan daha ziyade, terör 
örgütünün doğurduğu, büyüttüğü, ya-
şattığı sorunlardır. Ben, Kürt kardeşle-
rimin, şu son saldırılara bakarak, terör 
örgütünün asıl hedefinin taşeronluk 
ve tetikçilik olduğunu görmesini, artık 
bölge halkının rahatsızlığını ve tepki-
sini daha gür sedayla ortaya koymasını 
bekliyorum.

Biz, dış politikadaki adımlarımızla, eko-
nomideki atılımlarımızla, demokratik-
leşme reformlarımızla, özellikle de Milli 
Birlik ve Kardeşlik Projemizle artık bu 
sorunu çözmek yolunda güçlü bir irade 
ortaya koyuyoruz. Bu iradeden, çözüm-
den kimlerin rahatsız olduğuna aziz mil-
letim baksın ve değerlendirmesini ona 
göre yapsın… İstismar zeminini kaybeden 
terör örgütü çözüme karşı direniyor. Silah 
tüccarları, savaş baronları çözüme karşı 
direniyor. Türkiye’nin istikrarsızlığın-
dan, huzursuzluğundan çıkar sağlamaya 
alışmış eli kanlı çevreler çözüme karşı 
direniyor. Şunu da özellikle söylüyorum: 
Şehitleri istismar edenler, şehit cenazeleri 
üzerinden siyasi rant peşinde koşanlar çö-
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züme karşı direniyor. Türkiye’nin bölgede 
etkinliğinin artmasından, daha önemli 
roller üstlenmesinden rahatsız olanlar, 
terör örgütünün saldırından medet umu-
yor, Türkiye’nin acziyet içine gireceğini 
düşünerek ellerini ovuşturuyor.

Bunlar beyhude beklentilerdir. Türkiye 
her türlü sorunun üstesinden gelebilecek, 
her türlü engeli aşabilecek büyüklükte bir 
ülkedir. Türkiye bu sefer bu kirli oyunu, 
bu kısır döngüyü bozacak ve bozuyor 
değerli arkadaşlarım… Türkiye artık 
çetelerin değil, terör örgütlerinin değil, 
milletten kopuk siyasetin, statükonun, ve-
sayetçi anlayışın değil, milletin rotasında-
dır ve o şekilde yoluna devam edecektir. 
İşte onun için milletimden yaşananlara 
karşı uyanık olmasını rica ediyorum… Şu 
Milli Birlik ve Kardeşlik Projesine kimler 
karşı çıkıyor, bunu görsünler… Anayasa 
Değişikliğine kimler karşı çıktı, kimler 
karşı çıkıyor bunu görsünler… CHP, MHP, 
BDP, Terör örgütü, İmralı… Şu anda tüm 
bunlar, ittifak halinde hem Milli Birlik ve 
Kardeşlik Projesi’ne, hem Anayasa Deği-
şikliğine karşı çıkıyorlar… Bu ittifakın ne 
anlama geldiğini, bu örtüşmenin ne anla-
ma geldiğini eminim ki benim tüm vatan-
daşlarım en iyi şekilde değerlendirecek ve 
kararını verecektir.

Değerli arkadaşlarım…

Geçtiğimiz hafta dış politika açısından 
oldukça yoğun geçti; İstanbul’da ulus-
lararası zirvelere ev sahipliği yaptık, 
önemli temaslarda bulunduk. Asya’da 
İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler 

Konferansı Devlet ve Hükümet Başkan-
ları Zirvesi Pazartesi günü İstanbul’da 
toplandı.  Bu zir ve esnasında Rusya 
Başbakanı Sayın Putin ile, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ile Anlaş-
malar imzaladık ve bunları kamuoyu-
na duyurduk. Geçtiğimiz hafta içinde, 
Asya Zirvesi ve diğer vesilelerle; Su-
riye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı; Irak 
Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut 
Barzani’yi, İran Cumhurbaşkanı Sayın 
Ahmedinejad’ı,  Kazakistan Cumhur-
başkanı Sayın Nazarbayev’i, Afganistan 
Devlet Başkanı Sayın Karzai’yi, Ukray-
na Cumhurbaşkanı Sayın Yanukoviç’i, 
Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın 
Haşimi’yi, Filistin Devlet Başkanı Sayın 
Abbas’ı, Katar Emiri Şeyh Hamid’i ve 
Lübnan Başbakanı Sayın Hariri’yi misa-
fir ettik ve kendileriyle görüştük.

Bu arada, Asya Parlamenterler Asamb-
l e s i  Al t  Ko m i syo n u  1 1 - 1 2  Ha z i ra n 
tarihlerinde Endonezya’nın Başkenti 
Cakarta’da toplandı. Türkiye’yi temsilen 
toplantıya katılan Mehmet Şahin karde-
şimizin girişimleriyle, 41 Asya ülkesinin 
üye olduğu Asya Parlamenterler Asamb-
lesinde oy birliği ile bir bildiri yayınlan-
dı ve İsrail kınandı. Bu bildiriyle, ilk kez 
bir uluslararası metinde, İsrail’in işledi-
ği suçun bir devlet terörü olduğu da yer 
aldı. Çarşamba günü Birleşmiş Milletler 
Bin Yıl Kalkınma Hedef leri Bölgesel 
Konferansına İstanbul’da ev sahipliği 
yaptık .  Bin Yıl  Kalkınma Hedef leri , 
Birleşmiş Milletler’in girişimiyle 2000 
yılında belirlendi ve ülkelerin, 2015’e 
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kadar 8 önemli alanda ulaşması gereken 
seviyeler ortaya kondu.

Şunu büyük bir memnuniyetle söylemek 
istiyorum: Türkiye, yoksulluk, eğitim, 
sağlık, çevre ve kalkınma alanlarındaki 
bu 8 hedefin birçoğunda 2015 hedef le-
rini şu anda yakalamış durumda. Bakın, 
uluslararası standartlar, uluslararası 
ölçümler bağlamında ifade ediyorum: 
Türkiye’de yoksulların nüfusa oranı, 
2002 yılında yüzde 26.9 iken, bugün 
yüzde 17 seviyesine kadar geriledi. Gün-
lük geliri 1 doların altında olan nüfus, 
2002’de binde 2 iken, bunu da 2006 iti-
bariyle sıfırlamış durumdayız. 2002’de 
yüzde 1.35 olan gıda yoksulluğu ora-
nını, 2008 itibariyle binde 5’e çektik. 
İlköğretimde okullaşma oranını yüzde 
95’ten yüzde 98.5’e çıkardık. Kadınlarda 
okullaşma oranını yüzde 90.8’den yüzde 
97.8’e çıkardık. Benzer şekilde sağlıkta, 
benzer şekilde çevre ve kalkınma konu-
larında çok büyük bir atılım içindeyiz 
ve 2015’te Bin Yıl hedeflerinin tamamı-
na ulaşmak için de gayretlerimiz devam 
ediyor.

Değerli arkadaşlarım… 

Perşembe günü, Yatırım Danışma Kon-
seyi 6’ıncı toplantısını gerçekleştirdik. 
17 uluslararası şirketin temsilcileri 
yanında, IMF Başkanı, Dünya Bankası 
Başkan Yardımcısı ve Avrupa Yatırım 
Bankası Başkanı toplantıya katıldılar. 
Türkiye’de yatırım ortamının iyileştiril-
mesi noktasında bu çok önemli isimle-
rin görüş ve önerilerini not ettik, önceki 

toplantılarda alınan sonuçları değerlen-
dirdik. Dünyanın en büyük firma temsil-
cilerinin, önemli uluslararası örgütlerin 
yöneticilerinin, Türkiye ekonomisinin 
büyüme ve yatırım performansından, 
özellikle de küresel krizi aşmada kaydet-
tiği başarıdan övgüyle söz ettiklerine bir 
kez daha şahit olduk.

Ekim 2009 tarihinde IMF 2010 için 
Türkiye’nin ekonomik büyümesini yüzde 
3.7 olarak tahmin ettiğini açıklamıştı. Bu 
açıklamadan 6 ay sonra, Nisan 2010’da 
büyüme yüzde 5.2 olarak revize edildi. On-
dan yaklaşık bir ay sonra, 28 Mayıs 2010 
tarihinde ise IMF, Türkiye’nin 2010’da 
yüzde 6.2 oranında büyüyeceği tahminini 
açıkladı. Aynı şekilde OECD Kasım 2009 
tarihinde Türkiye için yüzde 3.7 büyü-
me tahmininde bulunurken, Mayıs 2010 
tarihinde yaptığı yeni bir çalışmada bu 
tahminini yüzde 6.8’e çıkarttı. İhracatta 
yükseliş devam ediyor, kapasite kullanım 
oranlarında artış devam ediyor, işsizlikte 
düşüş aynı şekilde devam ediyor.

Dikkat edin değerli arkadaşlarım… Önü-
müzde bir referandum var, bugün buna 
rağmen Türkiye ekonomisi tüm dünyadan 
takdir topluyor. Seçime bir yıl kalmış, buna 
rağmen Türkiye ekonomisi emin adımlarla 
büyüyor. Türkiye böyle sahnelere geçmişte 
şahit olmamıştı… Seçim kelimesi telaffuz 
edildiğinde tüm dengeler altüst oluyor, 
musluklar açılıyor, yatırımcı ürküyor, te-
dirgin oluyordu. Bugün ise, bırakınız yerli 
yatırımcıları, uluslararası yatırımcılar dahi 
Türkiye’ye, ekonomi politikalarına tam 
olarak güven duyuyorlar. Seçim yaklaştık-
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ça göstergeler bozulmuyor, çok ilginçtir, se-
çim yaklaştıkça göstergeler revize ediliyor, 
yukarı çekiliyor, güven daha da artıyor. 
Türkiye bu seviyelere geldi, Allah’ın izniyle 
bundan çok daha iyilerini de görecek.

Değerli arkadaşlarım…

Hafta içinde bir başka önemli toplantı, 
yine İstanbul’da gerçekleşen 5’inci Türk 
Arap Ekonomi Forumu oldu… Tabi, bu 
forum, tarihi önceden belirlenmişti ama, 
Türkiye’yi yakından ilgilendiren iki önem-
li uluslararası olayla aynı günlerde gerçek-
leşti. Şimdi değerli arkadaşlarım… İsrail, 
31 Mayıs’ta Gazze’ye yardım malzemesi ve 
yardım gönüllülerini taşıyan gemilere kor-
sanca bir saldırıda bulundu. İsrail, bugüne 
kadar, bölgede uyguladığı devlet terörü-
nün, hukuksuzluğun, korsanlığın, bir kez 
daha hoşgörüyle karşılanacağını, unutu-
lacağını, üzerinin kapatılacağını bekliyor-
du. İsrail, Türkiye’yi, başka ülkelerle aynı 
kefeye koymak gibi son derece büyük bir 
yanlış yaptı, bu yanlışın faturasını ödüyor 
ve ödeyecek.

Tabi, her zaman yaptıkları gibi, kendileri-
nin desteklediği, ya da kendilerini destek-
leyen basın kuruluşlarını harekete geçirdi-
ler, bir yandan korsanlıklarını örtmeyi, bir 
yandan da kendilerince Türkiye’yi köşeye 
sıkıştırmayı hedef lediler… Uluslararası 
basında, adeta düğmeye basılmış gibi, Tür-
kiye aleyhtarı haber ve yorumlar çıkmaya, 
Türkiye’nin dış politikasına ilişkin kara bir 
propaganda yürütülmeye başlandı. Aynı 
günlerde, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi İran’a yaptırım uygulama kararı 

aldı. Türkiye, diplomatik çabaları savu-
nan, meselenin diplomasiyle çözümünden 
yana bir ülke olarak, Brezilya ile birlikte 
bu karara hayır oyu verdi ve attığı imza-
nın arkasında onurlu bir duruş sergiledi. 
Türkiye’nin bu onurlu duruşu, yine bu 
uluslararası basın tarafından, Türkiye’nin 
ekseniyle ilgili kara propagandaya alet 
edildi.

Üçüncü olarak da İstanbul’da düzenlenen 
Türk-Arap 5’inci Ekonomik Forumu yine 
bu kara propagandanın malzemesi olarak 
kullanıldı, kullanılıyor. Bir kere ben şu hu-
susu altını çizerek ifade etmek istiyorum: 
Türkiye’ye karşı uluslararası basında, İsrail 
destekli basında yürütülen bu kara propa-
gandaya karşı asla ve asla savunma konu-
munda olmayacağız. Savunma konumun-
da olan biz değiliz… Kendisini savunması 
gereken, sorulara cevap vermesi gereken, 
İsrail’dir, İsrail’in hukuksuzluklarına göz 
yuman devletlerdir. Biz doğruyu yaptık, 
doğruyu yapıyoruz ve hakkı söylediğimiz 
için de kimseye hesap vermek, kimseyi 
ikna etmek zorunda değiliz.

İkinci bir husus, İsrail destekli uluslararası 
basının, Türkiye aleyhine başlattığı ve ha-
len sürdürdüğü kara propaganda, üzülerek 
ifade ediyorum, Türkiye içindeki malum 
basın kuruluşları tarafından açıkça destek-
lenmiştir, bu destek şu anda da sürmekte-
dir. Biz, gazetelerde atılan o manşetlerin 
ne manaya geldiğini çok iyi biliyoruz. O 
manşetlerin altında yatan manayı, altında 
yatan niyeti çok iyi biliyoruz. Bu malum 
medyanın, Filistin sorununda, Gazze Ope-
rasyonunda, Lübnan’a yönelik saldırıda 
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nerede durduğunu, kimi desteklediğini, 
gerçekleri nasıl örttüğünü gördük, yaşadık. 
Bugün biz farklı bir tavır beklerdik. Bugün 
söz konusu olan Türkiye ve Türkiye’nin 
çıkarları, Türkiye’nin onuru… Bugün söz 
konusu olan, uluslararası sularda öldürü-
len 9 Türk vatandaşı. Böyle bir durumda, 
Türkiye içindeki o malum medyadan, o atı-
lan manşetlerden, o yazılan yorumlardan 
biz farklı bir tavır beklerdik. Ama ne yazık 
ki bu tavrı göremedik.

Bakın ,  şu anda Avrupa’nın ,  Avrupa 
Birliği’nin en etkili isimleri, Türk dış politi-
kasında bir eksen kayması olmadığını, sor-
gulanması gereken bir eksen varsa, bunun 
Avrupa Birliği’nin ekseni olduğunu ifade 
ediyorlar. Dünya basınında tüm bu geliş-
melere ilişkin son derece tarafsız yorumlar 
yapılıyor; Batı’nın Türkiye’ye yönelik çifte 
standartlı tavrı konuşuluyor, Türkiye’de 
bir eksen kaymasının olmayacağı, olama-
yacağı yazılıyor, çiziliyor. Uzaklardan dahi 
Türkiye’nin ne yaptığı, ne yapmak istediği 
çok net olarak görülürken, bizim miyopla-
rımız olup biteni göremiyor, ya da görmek 
istemiyor.

Çok açık söylüyorum… Türkiye’nin ekseni 
kaymıyor, tersine Türkiye’nin ekseni ge-
nişliyor. Bugüne kadar belli bir alana sıkış-
tırılan, hapsedilen Türk dış politikası asli 
mecrasına, asli yatağına kavuşuyor. İddiala-
rından koparılan, vizyonundan uzaklaştırı-
lan, potansiyelini kullanmaktan men edilen 
Türk dış politikası, gerçek etkinliğine, ger-
çek önemine, gerçek potansiyeline dönüyor. 
Türkiye, başkalarınınkini değil kendi men-
faatlerini, kendi çıkarlarını, kendi onurunu 

merkeze alan bir yaklaşımla hareket ediyor. 
Türkiye’nin dış politikası AK Parti iktida-
rına kadar tek ayak üzerinde geldi. Bugün 
Türkiye’nin dış politikası iki ayağı üzerinde 
duruyor, yere sağlam basıyor, onuruyla, şe-
refiyle, kendi gücüyle ve kendi imkanlarıyla 
dimdik ayakta duruyor.

Türkiye, Avrupa Birliği’yle katılım müzake-
relerini sürdüren, birçok Avrupa kurumun-
da onlarca yıldır önemli roller oynayan, bir-
çok uluslararası kuruluşta söz sahibi olan, 
dünyanın dört bir yanında önemli misyon-
lar üstlenen, Balkanlar’dan Kafkaslar’a ve 
Ortadoğu’ya kadar geniş bir coğrafyada 
sözünün ağırlığı olan bir ülkedir. Eksen 
kayması yaygarasında bulunanlar, ya ulus-
lararası zeminde Türkiye’nin etkinliğini, 
önemini törpülemek isteyenlerdir, ya da iç 
siyasette hükümeti yıpratmaya çalışanlar-
dır. İyi niyetli veya kötü niyetli olarak bu 
kara kampanyaya alet olanlar, Türkiye’nin 
milli menfaatlerine, ulusal çıkar ve saygınlı-
ğına uygun bir tutum takınmamaktadırlar. 
Türkiye’nin ne doğudan ne batıdan kopma-
sı mümkün de değildir, doğru da değildir. 

Bu tarihin, Türkiye’nin önüne koyduğu bir 
olmazsa olmazıdır. Türkiye’nin bu donanı-
mı, bu derinliği, bu birikimi dünya barışı 
için, bölgenin huzur ve istikrarı için mut-
laka değerlendirilmesi gereken büyük bir 
kazanımdır, büyük bir şanstır. Türkiye’nin 
Ortadoğu ile yoğun ilişkileri AK Parti ikti-
darıyla başlamadığı gibi, yeni ve farklı bir 
durum da değildir. Cumhuriyet öncesinde 
ve sonrasında Türkiye, her zaman Ortadoğu 
ile ilgili olmuştur, ilişkili olmuştur. Nitekim 
bugün Ortadoğu’da cirit atan batılı ülkeler 
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nazara alındığında, Türkiye’nin bölgeye 
yönelik tarihi bağları onlarla kıyaslanmaya-
cak derecededir.

Bakınız değerli arkadaşlarım… Burada bir 
kez daha rakamlarla önemli bir gerçeği 
sizlerle paylaşmak istiyorum… Bizim, Arap 
ülkeleriyle, Arap dünyasıyla, Ortadoğu’yla 
ilişkilerimiz ne zaman yakınlaşsa, başta o 
manşetler olmak üzere belli bir propaganda 
kampanyası başlatılıyor. Bunu defalarca 
gördük, defalarca yaşadık… Bu ülkeye gelen 
Arap turistlere karşı basın yoluyla ırkçılık 
yapıldığı zamanlar oldu. En küçük yatırım-
dan en büyüğüne kadar Arap sermayesine 
karşı ırkçılık, ayrımcılık yapıldı. Ne zaman 
bir yatırım söz konusu olsa, Birinci Dünya 
Savaşı esnasında yaşanan lokal olaylar, 
çarpıtılarak gündeme taşındı, “Araplar bizi 
arkadan vurdu” söylemi hemen devreye 
alındı… Dikkat edin… O dönemde bizi 
arkamızdan vuran hiçbir ülke bu şekilde 
manşetlere taşınmadı, taşınmaz. Ama söz 
konusu olan Araplar olunca, nasıl oluyorsa 
tarihin yalanları devreye giriyor.

Değerli arkadaşlarım, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Ortadoğu ülkelerinde son 8 
yıldaki doğrudan yatırımı, dikkat ediniz, 30 
milyar dolar. Bizim yatırım miktarımız ise 
bunun neredeyse 50’de biri, 643 milyon do-
lar. Ortadoğu ülkelerinin ABD’deki yatırım 
miktarı, son 8 yılda 15 milyar dolar. Bizdeki 
yatırımları bunun yarısından az, 6.8 milyar 
dolar. Bu rakam da, dikkat ediniz, bizim 
yoğun çabalarımız sonucunda ulaşılan 
rakam. İhracata bakıyoruz… 2009 yılında 
ABD’nin Arap ülkelerine ihracatı 44 milyar 
dolar. Fransa’nın bu ülkelere ihracatı 35 mil-

yar dolar. Almanya’nın ihracatı 34 milyar 
dolar. Türkiye’nin ihracatı ise, yine yoğun 
çabalarımız neticesinde 21 milyar dolar… 
Dünyanın her ülkesi gidip oralarda yatırım 
yapıyor. Onlar da dünyanın her ülkesine 
gidip yatırım yapıyor. Dünyadaki her ülke 
oralara ihracat yapıyor. Ama Türkiye’ye ge-
lince, Arap sermayesi, yeşil sermaye, İslamcı 
sermaye, dinci sermaye… Ne kadar hakare-
tamiz, ne kadar küçültücü, ırkçı, ayrımcı söz 
ve deyim varsa o kirli hafızalardan manşet-
lere, yorumlara anında yansıyıveriyor.

Biz bu kara propagandaya boyun eğmeyece-
ğiz değerli arkadaşlarım… Ne uluslararası 
basının, ne de Türkiye’deki taşeronların 
bayat kampanyaları karşısında doğruyu 
söylemekten kaçınmayacağız. Onların bir 
hesabı var… Ama biliniz ki, bu milletin de 
bir hesabı var ve o hesap bugüne kadar ya-
nılmadı, bundan sonra da yanılmayacak. 
Bizim eksenimiz barış eksenidir. Bizim 
eksenimiz dayanışma eksenidir. Bizim ekse-
nimiz hukuk eksenidir. Bizim bu eksenleri-
miz tarih boyunca değişmedi, bundan sonra 
da değişmeyecek. Ben bu düşüncelerle 
sözlerime son verirken, çok yoğun şekilde 
devam eden Genel Kurul çalışmalarında 
sizlere başarılar diliyorum. Millete hizmet 
yolunda, ülkeye hizmet yolunda gösterdi-
ğiniz fedakarca gayretler için sizleri bir kez 
daha tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına 
sizlere şükranlarımı sunuyorum. Yolumuz 
açık olsun, bahtımız açık olsun. Allah yar ve 
yardımcımız olsun diyor, hepinize sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.
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Değerli milletvekilleri, çok değerli arkadaş-
larım, kıymetli misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler… AK Parti haftalık olağan 
Grup Toplantımızda hepinizi muhabbetle 
selamlıyor; toplantımızın ülkemiz, mille-
timiz, demokrasimiz için hayırlı sonuçlar 
doğurmasını diliyorum.

Bugün güne yine acı bir haberle uyandık. 
İstanbul Halkalı’da bir servis otobüsüne, 
yola bomba yerleştirilmesi suretiyle yapı-
lan saldırıda iki uzman çavuşumuz ve 17 
yaşındaki bir çocuğumuz şehit edildi. İkisi 
ağır olmak üzere yaralılarımız var. İstan-
bul, Diyarbakır, Hakkari ve Elazığ’da şehit 
düşen 15 Mehmet’imize, İstanbul’da haya-
tını kaybeden kızımıza Allah’tan rahmet 
diliyor; ailelerine, yakınlarına, milletimize 
başsağlığı dileklerimi iletiyorum… Ayrıca 
yaralanan askerlerimize de acil şifalar di-
liyorum.

Pazar günü, İstanbul’daki programlarımı 
iptal ederek Van’a, gittim ve şehitlerimiz 
için gerçekleşen törene katıldım. Van’daki 
uğurlama töreninin ardından, beraberimde 
Genel Kurmay Başkanımız, ilgili bakanla-
rımız ve Kuvvet Komutanlarımız olmak 
üzere Şemdinli’deki Tekeli Taburu’na git-

tim. Burada, çatışmada yaralanmış askerle-
rimizle konuştuk. Ardından da çatışmanın 
yaşandığı Gediktepe mevkiine giderek, 
Mehmetçiğin kahramanca mücadele ver-
diği mevzilerde inceleme yaptım. Dönüşte, 
Derecik Beldesi Umurlu Karakolu’nu zi-
yaret ettik. Burada askerlerimizle, köy ko-
rucularımızla yemek yedik, vatandaşlarla 
sohbet etme imkanı bulduk.

Şunu büyük bir gururla ve gönül huzuruyla 
ifade etmek istiyorum: Askerimizin, Meh-
metçiğin morali son derece yüksek. Sıfır 
noktasında nöbet tutan erimizden en yük-
sek rütbeli komutanımıza kadar tüm asker-
lerimiz, kendisine yakışan bir kahraman-
lıkla, vakarla, cesaretle, “sınır namustur” 
anlayışıyla topraklarımızı koruyor ve bu 
noktada hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. 
Dün basına da yansıdı: Gediktepe’de terö-
ristlere karşı canını ortaya koyan Adanalı 
Necati Yurt, Genel Kurmay Başkanımızın, 
“Terhisine 28 gün kalmış, artık geri saflarda 
hizmet versin” önerisi karşısında şu sözleri 
söyledi: “28 gün değil, ömrüm boyunca o 
tepede görev yapmak istiyorum. Dokuz ar-
kadaşımı ben orada şehit verdim. Beni kara-
kola almayın, ben burada kalmak, o tepede 
vatanımı savunmak istiyorum”.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 22 Haziran 2010
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Bu toprakları bize vatan kılan, bu topraklar 
üzerinde güvenle ve umutla yaşamamızı 
sağlayan işte bu aziz ruhtur, işte bu asil 
karakterdir. O gün orada, sınırın sıfır nok-
tasında sohbet ettiğim her bir Mehmet’in, 
her bir kahramanın gözlerinde bu asaleti 
gördüm. Oradaki Mehmetlerimizin göz-
lerinde, Çanakkale’deki, Sarıkamış’taki, 
Sakarya’daki, Dumlupınar’daki kahraman-
larımızın asaletini, yiğitliğini, bütün o kah-
ramanlarımızın ruh halini gördüm. Şunu 
bir kez daha anladım ki, bu milletin asaleti, 
gençlerimizin gözünde parlayan umut ışı-
ğı, bizim Mehmetçiklerimizin yiğit duruşu 
sayesinde ay yıldızlı bayrağımız, ülkenin 
her karış toprağında şanla, şerefle dalga-
lanmaya devam edecektir.

Güvenlik güçlerimiz, en zor şartlar altında 
bile sarsılmaz bir inançla görev yapıyor, in-
sani özelliklerini yitirmeden, hukuka bağ-
lılığını kaybetmeden Türkiye Cumhuriyeti 
için, Türk milleti için fedakarca mücadele 
ediyor. Hükümetimiz, askeriyle, polisiyle, 
jandarmasıyla, geçici köy korucularıyla, 
tüm güvenlik birimleriyle yoğun bir müca-
dele yürütüyor. Terörle mücadelede ne ge-
rekiyorsa o yapılıyor, ortaya çıkan ihtiyaç-
lar tamamen karşılanıyor, güçlü ve kararlı 
bir iradeyle bu mücadele sürdürülüyor. Te-
röristle etkin mücadele konusunda da, 
terörle çok boyutlu mücadele konusunda 
da AK Parti iktidarı hiçbir mazerete sığın-
madan, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, 
hiçbir ihmale sebebiyet vermeden üzerine 
düşenleri fazlasıyla yapmaya çalışıyor. İra-
deyse irade, kararlılıksa kararlılık, uyumsa 
uyum, cesaretse cesaret, fedakarlıksa fe-
dakarlık… Terörle mücadele için gereken 

her şey hükümet tarafından samimiyetle 
ortaya konuyor.

Elbette terör, bugünün sorunu olmadığı, 
uzun yıllardan bugüne devam ettiği gibi, 
sabahtan akşama bitecek bir sorun da de-
ğil. Biz onlarca yıllardır terörle mücadele 
ediyoruz ama bazı çevreler terörle yeni 
tanışmış, ilk kez böyle bir olay yaşamış 
gibi tepkiler veriyorlar. Uzun soluklu bu 
mücadelede inancını yitirmeden, azmini 
yitirmeden, kararlılığını yitirmeden, sabır 
ve kararlılıkla yol almak gerekiyor. Bu 
süreçte sorunla yeni tanışmış gibi şaşkın-
lık yaşamak, ürkmek, yılgınlığa düşmek, 
inancını yitirmek ne kadar yanlışsa, mese-
leyi siyasallaştırmak, polemik malzemesi 
yapmak, haksız ve mesnetsiz suçlamalarda 
bulunmak da o kadar yanlıştır. Terörle mü-
cadele veren güvenlik güçlerimizin mora-
lini bozmak, toplumda yılgınlık üretmek, 
iççekişme görüntüsü vermek, ancak terör 
örgütünün işine gelir, terörün ekmeğine 
yağ sürer. Terörle mücadele sadece devle-
tin, hükümetin ve güvenlik güçlerinin me-
selesi değildir. Muhalefet de, sivil toplum 
da, medya da kendisini bu mücadelede bir 
taraf olarak görmeli, sorumsuz davranış-
lardan kaçınmalıdır.

Terör konusunda taraf olmak sadece bir 
ülkeye, bir devlete, bir vatana bağlılıkla 
da izah edilemez. Terör konusunda taraf 
olmak, insan olmanın, vicdan sahibi ol-
manın, hak-hukuka önem vermenin de bir 
gereğidir. Maalesef uzun yıllardır terörle 
mücadele veriyoruz ama hala terör karşı-
sında nasıl muhalefet yapılır, nasıl yayıncı-
lık yapılır, nasıl tavır takınılır, nasıl eleştiri 
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yapılır, bunu bilemiyoruz. Öyle eleştiriler 
getiriliyor, öyle yayınlar yapılıyor, muhale-
fet olsun diye öyle söylemler üretiliyor ki, 
bu terörle mücadeleye destek vermekten 
çok terör örgütünü sevindiriyor, terörün 
amacına hizmet ediyor. Geldiğimiz bu 
noktada durup düşünmeli, özeleştirimizi 
yapmalı ve sorumlu davranmanın, yapıcı 
olmanın yollarını öğrenmeliyiz. Aksi halde 
millet olarak, toplum olarak kaybederiz, 
başkalarını sevindiririz.

Değerli arkadaşlar…

Son dönemde artan terör saldırıları bey-
hude bir çabayı yansıtıyor. Terör örgütü de 
çok iyi biliyor ki, bu tür eylemlerle ulaşıla-
cak bir hedef, varılacak bir yer yoktur. Bu 
yol, çıkmaz yoldur. Bu tünel, ucu olmayan, 
çıkışı olmayan bir tüneldir. Yıllardır bu 
tür kanlı saldırılar yapıldı, bu tür eylemler 
gerçekleştirildi. Peki kim kazandı, hangi 
amaca ulaşıldı? On binlerce insan yaşamı-
nı yitirdi, ülkenin kaynakları heba oldu, 
bölge insanı bizar oldu. 

Bakınız değerli arkadaşlarım… İlk kanlı 
eylem 1984’te Eruh’ta gerçekleştirildi. 
1984’ten bugüne, 26 yılda, bütün kanlı 
saldırılarına, bütün şiddet eylemlerine, 
tüm tahriklerine rağmen hiçbir şey elde 
edemediler, hiçbir sonuç alamadılar. Güya 
sözcüsü olduklarını iddia ettikleri benim 
Doğu’daki, Güneydoğu’daki kardeşlerime, 
kandan, gözyaşından, yoksulluktan, evlat 
acısından başka hiçbir şey vermediler, 
veremediler. Analarının kucağından, baba 
ocağından koparıp aldıkları, 18, 19, 20 ya-
şındaki gençleri, kendi şahsi hırsları, kendi 

ikballeri, kendi kanlı iktidarları için kor-
kakça, alçakça ön saflara sürdüler, onları 
göz göre göre ölüme yolladılar. 

Asla kazanamayacakları terör eylemlerin-
de, bölgenin gençlerini bir piyon gibi hem 
cinayet işlemeye, hem de ölmeye, yani in-
tihara gönderdiler, göndermeye de devam 
ediyorlar. 6 yaşındaki, 7 yaşındaki çocuk-
ları, ellerine taş vererek polise, askere sal-
dırtacak kadar alçaklaştılar, çocukları dahi 
istismar edecek kadar insanlık onurun-
dan uzaklaştılar. Bunlar kazanamadılar, 
kazanamayacaklar, ama bölge insanının 
kaybetmesi, yoksullaşması, daha fazla acı 
çekmesi, daha fazla gözyaşı dökmesi için 
de ellerinden geleni yapmaktan geri dur-
muyorlar.

Şiddetin olduğu yerde akıl yoktur değerli 
arkadaşlarım… Şiddet devreye girerse, 
mantık devreden çıkar. Şiddetin dili ege-
men olursa, sağduyu, soğukkanlılık, ba-
siret uzaklaşır. Biz bu şiddet diline teslim 
olmayacağız, olmamalıyız. Biz, geçmişte 
defalarca yapılanı tekrar etmeyecek, şidde-
tin diline esir düşerek aklı, mantığı, sağdu-
yu ve soğukkanlılığı dışlamayacağız. Şimdi 
şu ibretlik tabloya lütfen dikkat ediniz… 
Bu ülkenin Mehmetleri, şairin deyimiyle 
“tertemiz alnından vurulmuş, yatıyor”, ara-
dan saatler geçmeden, daha benim şehidi-
min kanı kurumadan, Ankara’dan şiddetin 
diline şiddetle cevap veriliyor.

Ana muhalefet Partisi, Yavru muhalefet 
partisi, çıkıyorlar, “Olağanüstü hal ilan 
edilsin, açılımdan vazgeçilsin, erken se-
çime gidilsin” diye açıklama yapıyorlar… 
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Allah aşkına soruyorum... Bunun zamanı 
mıdır? 73 milyon büyük bir acının içindey-
ken, 73 milyonun yüreği sızlarken bunları 
konuşmanın zamanı mıdır? O aslan gibi 
delikanlılar daha toprağa bile verilmeden, 
siyasi kavgaya soyunmanın zamanı mıdır? 
Onlar üzerinden siyaset yapmanın zama-
nı mıdır? Bu hangi vicdana sığar? Terör 
örgütü Şemdinli’de vuruyor, istismarcılar 
anında Ankara’dan ses veriyor. Terör ör-
gütü siyasete yön vermek için vuruyor, 
Ankara’dan bazıları anında bu tuzağa 
düşüyor. Terör örgütü olağanüstü hal yeni-
den ilan edilsin, Türkiye yeniden 90’ların 
Türkiye’si olsun, Türkiye üçüncü dünya 
ülkesi gibi görünsün diye kanlı eylemler 
yapıyor, Ankara’dan birileri anında terör 
örgütünün ekmeğine yağ sürüyor.

Terör örgütü bu ülkede milli birlik ve 
kardeşlik tesis edilmesin, bu sorun çözül-
mesin, istismar kaynakları kurutulmasın 
diye kanlı eylemler yapıyor, birileri de 
Ankara’da terör örgütünün amaçlarına 
hizmet edecek bir dil kullanıyor. Nedir ola-
ğanüstü hal? Bunu benim bölgede yaşayan 
kardeşim iyi bilir, bunu benim orada görev 
yapan askerim, polisim iyi bilir… Bunu 
Ankara’dan başını çıkaramayan siyasetçi 
bilemez… Olağanüstü hal, “öyle gerekiyor 
diyerek”, belli bölgelerde yerleşimi engelle-
mektir, giriş-çıkışı sınırlamaktır, yerleşim 
bölgelerini boşaltmaktır. Olağanüstü hal, 
“terörle mücadele bunu gerektiriyor” diye-
rek, her derecedeki okullarda eğitime ara 
verme demektir. Olağanüstü hal, tehlike 
arz ediyor bahanesiyle binaları yıkmaktır. 
“Böyle gerekti” diyerek, zaruri ihtiyaç mad-
delerinin dağıtımını düzenlemektir, temel 

ihtiyaç maddelerine el koymaktır, sokağa 
çıkmayı yasaklamaktır, sınırlamaktır, üst 
aramasıdır, ev aramasıdır, gazete yayınları-
nı, gazete dağıtımını engellemektir.

19 Temmuz 1987’de olağanüstü hal ilan 
edildi ve 30 Kasım 2002’de biz kaldırınca-
ya kadar devam etti. Hangi yaraya merhem 
oldu, hangi sorunu çözdü? Açın terör olayı 
istatistiklerini, olağanüstü hal dönemlerin-
de zirve yaptığını göreceksiniz… Bırakın 
teröre çare olmayı, olağanüstü hal terörü 
derinleştirdi, bölge halkını mağdur etti, 
terörün istismar zeminini güçlendirdi. 
Olağanüstü hal istemek, terörün diline 
teslim olmaktır. Olağanüstü hal istemek, 
Türkiye’nin bugün ulaştığı demokratik se-
viyenin ve çağdaş standartların gereklerini 
idrak edememektir. İşte sorunu bu hale 
getirenler, geçmişte bu idraksizliği sergi-
leyenlerdir. Sorunu bu hale getiren, bu 
muhalefet partilerinin, iktidar oldukları 
dönemdeki ufuksuz, çapsız politikalarıdır. 
Sorunu bu hale getiren, bunların ayrımcı, 
dışlayıcı inkar politikalarıdır, şiddet politi-
kalarıdır.

Terör örgütünün lideri size altın tepsi üze-
rinde sunuldu, uluslararası konjonktür en 
uygun dönemindeydi, terörü neden bitir-
mediniz, neden ekonomik, sosyal, siyasal 
tedbirlerle o bataklığı kurutmadınız? Te-
rör uykuya dalınca kendileri de mışıl mışıl 
uyuyanlar, fırsatı değerlendiremeyenler, 
bugün çıkmış, terörün diliyle, terör örgütü-
nün diliyle hükümeti suçluyorlar… “Terör 
varken açılım yapılmaz, terör varken hak 
ve özgürlük verilmez” diyenler, niçin te-
rörün uykuya daldığı dönemde meselenin 
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çözümü için adım atmadılar, niçin insan-
ları en temel haklarından bile mahrum bı-
raktılar, niçin terörün istismar sebeplerini 
ortadan kaldırmadılar? Çünkü bunların 
zihniyeti, terörün istismar sebeplerini üre-
ten zihniyettir. Erken seçim isteyerek mi 
bu sorunu çözeceksiniz? Terör örgütüyle 
aynı dili kullanıp hükümete yüklenerek, 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetine hakaret-
ler ederek mi bu sorunu çözeceksiniz? Te-
rörle mücadele eden hükümeti, güvenlik 
güçlerini top ateşine tutarak mı bu sorunu 
çözeceksiniz? Cenazelerdeki hamaset çığ-
lıklarıyla mı bu sorunu çözeceksiniz? Fır-
satçılık yaparak, terörle birlikte vurarak, 
şehit cenazeleri üzerinden siyaset üreterek 
mi bu sorunu çözeceksiniz? Bugüne ka-
dar ülkenin birlik ve bütünlüğü için, hak 
ve özgürlükler için, kronik meselelerin 
çözülmesi için ne önerdiniz, hangi katkıyı 
verdiniz? Hukuka, Demokrasiye, akla man-
tığa uygun olmayan boş laflarla, kurusıkı 
tehditlerle mi bu sorunu çözeceksiniz?

Neymiş efendim? Terör örgütü yok edil-
meliymiş. Bu mümkündü de, niçin ikti-
dardayken terör örgütünü yok etmedin? 
Gücün mü yoktu, iraden mi yoktu, cesare-
tin mi yoktu? Şunu herkes çok iyi bilmeli: 
Terörün sıfırlanması, tamamen yok olması 
gibi bir şey söz konusu değildir. Terör, et-
kisizleştirilir, yalıtılır, en aza indirilir. Kim 
derse ki, “terörün kökünü kazıyacağım”, iyi 
bilin ki, ya yalan söylüyordur, ya ne dedi-
ğini bilmiyordur ya da hayatında terörle 
mücadele etmemiştir. Elbette devletin ve 
güvenlik güçlerinin görevi son terörist 
etkisiz hale getirilene kadar mücadele 
etmektir. Ama bu mücadele uzun soluklu, 

sabır gerektiren bir mücadeledir. Bu mü-
cadelede yaygara yapmak, esip gürlemek, 
tehditler savurmak, hamaset yapmak, boş 
konuşmak sadece toplumun direncini 
kırar, terör örgütünün elini güçlendirir. 
Muhalefet yapmak, boş konuşmak değil-
dir. Muhalefet yapmak, askerin-polisin 
moralini bozacak şekilde afaki laflar etmek 
değildir. Muhalefet yapmak, toplumun di-
rencini kıracak, ümidini tüketecek şekilde 
felaket tellallığı yapmak değildir. Muha-
lefet yapmak, toplumu tahrik etmek, ajite 
etmek, galeyana getirmek değildir.

Şunu da buradan bir kez daha açık açık 
söylüyorum: Milli Birlik ve Kardeşlik 
Süreci’nin sona erdiğini, Demokratik Açı-
lımın Kapandığını, kapatılması gerektiğini 
söyleyenler, çok açık bir gaflet içindeler, 
çok açık bir basiretsizlik içindeler. Bu, tes-
limiyet psikolojisidir. 1984’den beri, her 
terör olayı karşısında geri adım atanlar, 
şiddete teslim olanlar, bugün aynı şekilde 
teslimiyet tavrı sergiliyorlar… Ne zaman 
demokrasi güçlense, terör örgütü devreye 
girdi. Ne zaman ekonomi atılım göster-
se, terör örgütü devreye girdi, Ne zaman 
Türkiye güçlense, büyüse, terör örgütü 
devreye girdi. Ne yazık ki bütün hükümet-
ler terör örgütü karşısında geri adım attı, 
vazgeçti, erteledi, üzerini örttü.

Görüyorsunuz, duyuyorsunuz... Eli kanlı 
terör örgütü, hiç tahmin edilemeyecek, yan 
yana gelmesi tahayyül dahi edilemeyecek 
başka bir takım kirli odaklarla işbirliği 
içinde, koordinasyon içinde çalışmış ve 
çalışmaya devam ediyor. İddianameler 
ortada, deliller ortada, açığa çıkan gerçek-
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ler ortada. Biz teslim olmayacağız değerli 
arkadaşlarım… Biz geri adım atmayaca-
ğız. Her zaman söylüyorum: Terör örgütü 
hiç bir zaman benim Kürt kardeşlerimin 
temsilcisi olmadı, sözcüsü olmadı, bugün 
de değildir, yarın da olmayacaktır. Biz 
açılımı terör örgütü için başlatmadık, biz 
açılımı Türkiye’nin kronik meseleleri için 
başlattık, Türkiye’yi büyütmek, yüceltmek, 
bölgesinde ve dünyada bir güç haline ge-
tirmek, Türkiye’yi huzura ve güvenliğe 
kavuşturmak için başlattık. Açılımdan 
vazgeçmek de, açılımın karşısında durmak 
da açık söylüyorum, bu ülkeye, bu ülkenin 
evlatlarına, bu ülkenin gençlerine, çocuk-
larına ihanet olur ve biz bu ihanetin içinde 
olmayacağız.

“Açılım terörü azdırdı” şeklinde, terör ör-
gütünün ağzıyla konuşanlar, soruyorum 
size: 26 yılda bu ülke teröre 40 bin kurban 
verdi. Açılım mı vardı? Proje mi vardı? 
Kardeşliğimizi yüceltecek tek bir adım mı 
atılmıştı? Doğu-Güneydoğu’ya tek bir yatı-
rım mı yapılmıştı? “Açılım bitti” diyenler, 
“açılım kapandı” diyenler, “terör açılım ne-
deniyle yoğunluk kazandı” diyenler, teröre 
ve terör örgütünün kampanyasına boyun 
eğmişlerdir. Biz boyun eğmeyecek, aziz 
milletimizin bir kez daha hayal kırıklığı 
yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. İhanet 
projesi diyerek açılım sürecine karşı çıkan-
lar, bu sürecin demokratikleşme boyutuna 
da, terörle mücadele boyutuna da karşı 
çıkmış oluyorlar. Açılım sürecini sabote 
etmek için ellerinden gelen provokasyonu 
yapanlar, demokratikleşmeyi de, terörle 
mücadeleyi de sabote etmiş oluyorlar. Açı-
lım sürecini hükümetin yıpranması için 

taşa tutanlar, milli birlik ve kardeşlik gay-
retlerini akamete uğratmış oluyorlar.

Bakın değerli arkadaşlarım… Milli Birlik 
ve Kardeşlik Projesi bir devlet projesidir, 
bir milli meseledir. Biz bu yola çıkarken, 
böyle hayati bir meselede, Türkiye’yi çok 
yakından ilgilendiren, Türkiye’nin genç-
lerini çok yakından ilgilendiren, milli 
menfaatlerimizi çok yakından ilgilendiren 
böyle tarihi bir meselede, açıkçası muhale-
fetin bu kadar ölçüsüz, bu kadar seviyesiz, 
bu kadar sorumsuz davranacağına ihtimal 
vermedik. Sürece katkı vermeyi bırakın, 
süreci bu derece sabote etmeye çalışacak-
larına ihtimal vermedik. Milletin oyuyla, 
milletin tercihiyle bu çatı altına gelenlerin, 
milletin emanetini üzerinde taşıyanların, 
ülkenin en can alıcı sorununa kayıtsız kala-
caklarını, açık söylüyorum, düşünemedik. 
Ama kapılar yüzümüze kapansa da, çıkar 
hesapları devreye girse de, ülkenin mesele-
leri değil, günlük politik çıkarlar öne çıksa 
da, biz bu süreci başlatacağız dedik.

Hiçbir şey yapılmadı diyenler, yalan söy-
lüyorlar… Olağanüstü hali biz kaldırdık. 
Türkiye’nin her köyüne, hatta yaylalarına, 
hatta mezralarına kadar yol götürdük, su 
götürdük. Doğu ve Güneydoğu’da, bugüne 
kadar ihmal edilmiş alt yapı yatırımları 
için 15 katrilyona yakın yatırım yaptık. 
Anneler hapisteki çocuklarıyla kendi dille-
rinde konuşamıyordu, bu yasağı kaldırdık. 
Kursların önünü açtık, yayınların önünü 
açtık, üniversitelerde farklı dil ve lehçeler 
üzerine enstitüler kurulmasının önünü 
açtık. TRT Şeş’i biz kurduk, TRT Arap’ı biz 
kurduk. Özel kanallarda farklı dil ve lehçe-
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lerde yayın yapılmasının önünü biz açtık. 
Her şehre üniversite kazandırdık, eğitimin 
kalitesini yükselttik, çocuklarımızı bilgi-
sayarla, bilgisayar sınıflarıyla tanıştırdık. 
GAP, DAP, KOP Eylem Planlarıyla bölge-
lerimiz arasındaki gelişmişlik farklarını 
azaltma adımları attık; hem bölge illerinin, 
hem Türkiye’nin çehresini değiştirecek ya-
tırımları hızlandırdık.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki tüm 
engellemelere, tüm yavaşlatma çabalarına 
rağmen demokratikleşmeyle ilgili yasala-
rı çıkarttık, çıkartıyoruz. Açılımın içi boş 
diyenler, AK Parti iktidarında, daha önce 
konuşamadıklarını konuşuyorlar, yazama-
dıklarını yazıyorlar, sorgulayamadıklarını 
sorguluyorlar. Statükonun inkarcı, dışlayıcı 
dilini biz kırdık. Devletin şefkat elini, her 
kesime biz uzattık, devlet-millet arasındaki 
duvarları biz yıktık, bozulan ilişkileri biz 
onardık. Birlik-beraberlik mef kuresini, 
bütünlük felsefesini, kardeşlik duygusunu 
biz geliştirdik. Dışlananları, yok sayılanları, 
ihmal edilenleri biz kucakladık. Tabuları 
biz yıktık, kirli oyunları biz deşifre ettik, 
ezberleri biz bozduk. Pazar günü Van’daki 
cenaze törenine 19 Avrupa Birliği Büyükel-
çisi ve Avrupa Komisyonu Temsilcisi katıldı 
ve orada onlar da terörü lanetledi. Bütün 
dünyaya tezlerimizi anlattık, anlatıyoruz. 
Terörün tüm bağlantılarını kesmek için 
uluslararası platformda da tam bir kararlı-
lık içindeyiz.

Yine söylüyorum: Elimizi değil, bütün be-
denimizi, kalbimizi, yüreğimizi taşın altına 
koyduk... Bundan sonra da sorumlu davran-
maya, cesur davranmaya, gelecek nesilleri 

düşünerek hareket etmeye devam edeceğiz. 
Bazı partiler, şehitler üzerinden istismar 
siyasetini sürdürse de, süreci tahrik etse de 
biz yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. 
Bazıları, geçmişte hazırladıkları raporlara 
ters düşmek, dün söylediğini bugün inkar 
etmek pahasına süreci bulandırsa da biz 
yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. 
Teröre rağmen, sabotajlara rağmen, provo-
kasyonlara rağmen, tahriklere rağmen de-
mokrasiden taviz vermeyeceğiz, Milli Birlik 
ve Kardeşlik çalışmalarından vazgeçmeye-
ceğiz, geri adım atmayacağız, yolumuzdan 
dönmeyeceğiz. Eğer açılımdan vazgeçersek, 
eğer açılımı kapatırsak, bilin ki terör kaza-
nır, savaş baronları kazanır, silah tüccarları 
kazanır, gençlerin kanıyla beslenen vampir-
ler kazanır… Biz onların kazanmasına mü-
saade etmeyecek, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kazanması için, milletimizin kazanması 
için elimizi, yüreğimizi ortaya koymaya de-
vam edeceğiz.

Şiddetin değil, aklın hakim olması gereken 
bir süreçten geçiyoruz değerli arkadaşla-
rım… Öfkenin, husumetin, nefretin değil, 
kardeşliğin, sağduyunun, dayanışmanın 
egemen olması gereken bir süreçten geçi-
yoruz. Şehitler üzerinden siyaset hesabı 
yapma değil, ülkenin bu ortak meselesi 
karşısında ortak bir söylem, ortak bir duruş 
sergileme sürecindeyiz. Herkesi, siyasetçile-
rimizi, sivil toplum örgütlerimizi, özellikle 
medyamızı, gençlerimizi, akılla, mantıkla, 
sağduyuyla hareket etmeye davet ediyo-
rum. Öfke terörün ekmeğine yağ sürer, hu-
sumet terörün amacına hizmet eder, yıkıcı 
söylemler, fırsatçı tavırlar terörün gayesine 
hizmet eder.
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Kardeşliğin dilini muhafaza edelim. Daya-
nışmamızı güçlendirelim. Birlik ruhundan, 
bütünlük ruhundan kopmayalım. Meseleyi 
bir AK Parti meselesi gibi, bir hükümet 
meselesi gibi, bir siyasi mesele gibi vurgu-
layıp, terör saldırıları üzerinden Hükümeti 
hedef alanlar, ülkenin, milletin, en önemlisi 
kendilerinin hayrına bir tavır sergilemi-
yorlar. Bu tuzaklara düşmeyelim. Buradan 
MHP’ye, CHP’ye, BDP’ye de sesleniyorum… 
İstismar siyaseti size kazandırmaz, millet 
önünde de tarih önünde de er ya da geç kay-
bedersiniz. Hiçbir şey için geç değil… Gelin 
bu sürece destek verin. Gelin, Milli Birlik ve 
Kardeşlik Projesine katkı sağlayın. Gelin, 
dün söylediklerinizin, dün raporlarınızla 
ortaya koyduklarınızın bugün dürüstçe 
arkasında durun. Bu mesele sadece bizim 
meselemiz değil. Bu mesele ülkenin mese-
lesi, sizin meseleniz. Şahsi çıkarlarınızı bir 
kenara koyun ve gelin millet için, milletin 
huzuru için birlikte hareket edelim.

Gençler ölüyor değerli arkadaşlarım genç-
ler… Gencecik yavrularımız yaralanıyor, sa-
kat kalıyor. Önceki gün ve dün Türkiye’nin 
dört bir yanından 13 eve, 13 ocağa ateş 
düştü. Daha önce de söyledim: Anneliğin si-
yaseti yoktur, anneliğin sağcılığı, solculuğu 
yoktur. O anneler siyasi nutuklar duymak 
istemiyor. O anneler erken seçim çağrı-
ları, olağanüstü hal çağrıları değil, siyasi 
propaganda sözleri değil, yüreklerindeki 
sızıyı azaltacak, acılarını hafifletecek çözüm 
çağrıları duymak istiyor. Aynı şekilde bir 
babanın evlat acısını dindirmek mümkün 
değildir. Bir anne-babanın yürek acısını, bir 
eşin, kardeşin yürek sızısını dindirmek hiç 
de kolay değildir.

Bütün siyasi partilere, bütün sivil toplum 
örgütlerine, medyaya, aziz milletimize 
sesleniyorum: Anne-babalara umut sözle-
ri söyleyelim, dayanışmayla, kardeşlikle, 
ortak bir dille onlara teselli sözleri söyleye-
lim. Bu acıların bir daha yaşanmaması için 
tek yürek olduğumuzu bu ülkenin anne-
babalarına gösterelim. Eğer vazgeçersek, 
bir kez daha bu ülke kaybeder. Eğer geri 
adım atarsak, bir kez daha gençler kaybe-
der. Eğer boynumuzu bükersek, bir kez 
daha çocuklar kaybeder. Biz yoksulluğa 
çare bulmak için geldik. Garip gurebanın 
umudu olarak, umut ışığı olarak geldik. 
Biz, milyonlarca kardeşimizin hayır dua-
sını alarak buralara geldik. Üzerimizdeki 
emanetin gereği neyse onu yapacak, o 
emaneti yere düşürmeyecek, bu millete 
mahcup olmayacağız.

Değerli arkadaşlarım…

Geçtiğimiz hafta Yargıtay’ın bir Hukuk 
dairesi karar aldı ve, Ergenekon Davası’yla 
ilgili tutuklama kararı veren 9 hakimin taz-
minat ödemesine hükmetti. Bakın buradan 
tek tek sayıyorum: Bu karar, ilgili yasalara 
aykırıdır. Bu karar, Anayasa’ya açık şekilde, 
aleni şekilde aykırıdır. Bu karar, Venedik 
Komisyonu ilkelerine, Birleşmiş Milletler 
Yargı Bağımsızlığının Temel İlkelerine, 
Avrupa Hakimleri Danışma Konseyi görüş-
lerine aykırıdır. Bu karar ideolojiktir. Bu 
karar, hakimlerimizi, savcılarımızı korkut-
maya, yıldırmaya, sindirmeye yönelik bir 
hukuk skandalıdır.

Hukuk, herkese eşit uygulanmalıdır... 
Sade bir vatandaşa, sıradan bir vatandaşa 
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uygulanan hukuk ile, zengine, seçkine, 
güçlüye uygulanan hukuk farklı olamaz. 
Ama maalesef, 9 Hakime yönelik tazmi-
nat davasıyla, adeta adamına göre hukuk 
uygulanmış, hukukun değerleri ayaklar 
altına alınmış, hukuk çiğnenmiştir. Hukuk 
siyasallaştı diye bas bas bağıranlara soru-
yorum: Neden şimdi sesiniz çıkmıyor? Hü-
kümet yargıya müdahale ediyor diyenlere 
soruyorum: Neden şimdi sesiniz çıkmıyor? 
Görülmekte olan davalara müdahale edil-
mesi karşısında, Anayasal suç işlenmesi 
karşısında neden bu ideolojik yaklaşımlar 
sorgulanmıyor?

Kirli ilişkiler, kirli senaryolar haftalar 
öncesinden deşifre ediliyor. Kirli planlar 
ortaya dökülüyor. Ama öyle bir cesaret, 
öyle bir pervasızlık, öyle bir kural ve kanun 
tanımazlık içindeler ki, deşifre olan bütün 
o senaryoların, bütün o kirli planların ge-
reğini yerine getirmekten kimse imtina et-
miyor. Anayasa’da yaptığımız değişikliğin 
ne kadar isabetli olduğu, ne kadar hayati 
ve Türkiye’nin yararına olduğu işte bu son 
olayla bir kez daha ortaya çıkmıştır değer-
li arkadaşlarım. Biz, üstünlerin hukuku 
değil, hukukun üstünlüğü egemen olsun 
istiyoruz. Hukukun adeta katledilmesi ma-
nası taşıyan bu hukuksuz tazminat kararı-
nı da milletimize anlatacağız.

Bizim herkesle kavgalı olduğumuzu iddia 
edenlere de buradan sesleniyorum… Mil-
letle kavga eden, milli iradeyle kavga eden-
lere karşı biz de milletimizle birlikte müca-
dele veririz ve vereceğiz. Biz susmayacağız 
değerli arkadaşlarım… Bu düşüncelerle 
sözlerime son verirken, grup toplantımızın 

ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getir-
mesini temenni ediyorum. Genel Kurul 
çalışmalarında sizlere başarılar diliyorum. 
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Sağolun, varolun, Allah’a emanet olun…
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Değerli arkadaşlar, kıymetli misafirler, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor; grup top-
lantımızın ülkemiz, milletimiz, demokrasi-
miz için hayırlı olmasını diliyorum.

Bildiğiniz gibi Cuma günü, beraberimiz-
deki heyetle G-20 Dördüncü Liderler 
Zirvesi’ne katılmak üzere Kanada’nın 
Toronto şehrine gittik. G-20 zirvesinin 
ve zirve esnasında yaptığımız ikili gö-
rüşmelerin Türkiye ekonomisi ve Türk 
dış politikası açısından son derece ve-
rimli olduğunu ifade etmek istiyorum. 
Toronto’da, G-20 toplantıları dışında, 
Rusya Federasyonu Devlet  Başkanı 
Sayın Medvedev, İngiltere Başbakanı 
Sayın Cameron, İtalya Başbakanı Sayın 
Berlusconi, Almanya Şansölyesi Sayın 
Merkel, İspanya Başbakanı Sayın Zapa-
tero ve ABD Başkanı Sayın Obama ile 
baş başa veya heyetlerarası görüşmele-
rimiz oldu.

Son dönemde yaşanan gelişmeleri tüm 
boyutlarıyla ele almak açısından yararlı 
görüşmeler yaptık. Özellikle bazı çev-
reler tarafından ülkemiz aleyhine sür-
dürülen karalama kampanyalarını boşa 

çıkarmak açısından da bu görüşmeler 
önemli bir fırsat oldu. Gazze’ye yardım 
götüren gemilere yönelik İsrail saldırı-
sını, İran’ın nükleer programıyla ilgili 
yürüttüğümüz diplomatik girişimleri 
muhataplarımıza ilettik.

Tabi görüşmelerimizde ağırlıklı konu 
başlığı terördü. Türkiye’nin terörle mü-
cadelesinde yeterli uluslararası desteği 
alamadığını, özellikle terör örgütünün 
birçok ülkede kendisine ciddi bir faaliyet 
zemini oluşturduğunu, buradan finan-
sal destek sağladığını liderlere aktarma 
fırsatımız oldu. Terör konusunda başta 
Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm mütte-
fiklerimizden, artık kınamanın, taziye-
nin, dilek ve temennilerin ötesinde somut 
ve tatmin edici adımlar beklediğimizi de 
yine bu fırsatla ifade ettik. Teröre karşı 
ortak mücadele anlayışının somut olarak 
ortaya konulması gerektiğini, artık sade-
ce söylemlerle netice alınamayacağını, 
somut eylemlerle ortak hareketin ortaya 
kararlı bir şekilde konulması gerektiğini 
vurguladık. 

Zirve öncesinde Amerika Birleşik Devlet-
leri Başkanı Sayın Obama ile de uzunca 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 29 Haziran 2010
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bir görüşmemiz oldu. İran’ın nükleer 
programı ve Türkiye’nin çabaları, Gazze 
Ambargosu ve yardım gemilerine yönelik 
saldırı, terörle işbirliğinin arttırılması 
gibi konuları açık ve samimi bir şekilde 
ele aldık. Sayın Obama’nın Gazze’ye gi-
den yardım filosuna yapılan saldırıyla 
ilgili kaygılarımızı ve hassasiyetlerimizi 
paylaştığını görmekten memnuniyet 
duydum. İki dostun birbirini anlaması 
ve üzüntüsünü paylaşması elbette çok 
önemlidir. Nitekim saldırı sonrasında 
yaptığımız görüşmelerde bu duyarlılığı 
güçlü şekilde hissetmiştik. Müttefik bir 
ülke olarak ABD’nin Türkiye’nin hassasi-
yetlerini dikkate aldığını görmek, ayrıca 
memnuniyetimizi artırmıştır.

Tabi ağırlıklı olarak Sayın Obama’yla te-
rörle mücadeleyi görüştük, bu konudaki 
düşüncelerimizi ve rahatsızlıklarımızı 
kendisine net bir şekilde ifade ettik. Tür-
kiye, Irak ve ABD arasında kurulan üçlü 
mekanizmada yeni bir yaklaşım benim-
sememiz gerektiğini, terörle mücadelede 
daha fazla işbirliğinin kaçınılmaz olduğu-
nu kendileriyle paylaştık. Daha önce de 
açıkladığım gibi, istihbarat paylaşımının 
ötesinde işbirliğimizi geliştirme konusun-
da fikir birliğine vardık. Son derece yapıcı 
ve samimi bir atmosferde geçen görüşme-
miz inanıyorum ki önümüzdeki dönemde 
Türkiye-ABD ilişkilerinde yakaladığımız 
ivmeyi daha farklı noktalara taşıyacaktır.

Bugün dünya üzerinde ABD’nin ilgili 
olduğu birçok konuyla Türkiye de ilgi-
lidir. Afganistan’dan Irak’a, Filistin’den 
Balkanlar’a kadar çok geniş bir alanda 

ortak çıkarlarımız var, ortak bir vizyonu 
paylaşıyoruz, hepsinden de önemlisi, so-
mut bir işbirliği içindeyiz. Türkiye-ABD 
ilişkilerine gölge düşürmeye çalışan 
bazı çevreler, bu ilişkinin çok boyutlu 
yapısını ve derinliğini göz ardı edi-
yorlar. Müttefikler arasında da zaman 
zaman yöntem ve üslup farklılıkları ola-
bilir, farklı görüşler önplana çıkabilir. 
Bunu, kimse bir çekişme, bir çatışma, 
bir karşıtlık, bir kopuş olarak lanse et-
memelidir. İlişkilerimiz dostluk, mütte-
fiklik ve karşılıklı menfaatler zemininde 
devam ediyor, devam edecek. 

Şunun da altını çiziyorum: İki ülke ara-
sındaki tarihi ilişkiler, lobilerin rüzgar-
larıyla oluşmamıştır, lobilerin kara pro-
pagandalarıyla da yönünü belirlemez. 
AK Parti iktidarı, Obama yönetimi gibi 
bu ilişkilere büyük önem vermektedir 
ve çok yönlü işbirliğini aynı kararlılıkla 
sürdürmektedir.

Değerli arkadaşlar…

G-20 Zirvesi’nin Türk dış politikasının 
vizyonu açısından eksen kayması gibi 
içi boş tartışmaların yapıldığı bir dö-
neme denk gelmesi bu tartışmaları kö-
rükleyenlere de sanırım en güzel cevabı 
teşkil etmiştir. ABD’den Endonezya’ya, 
Avr u p a  B i r l i ğ i  t e m s i l c i s i n d e n  G ü -
ney Afrika ve İngiltere’ye, Fransa’dan 
Hindistan’a dünyanın en gelişmiş 20 
ekonomisini bir araya getiren bu olu-
şumda Türkiye’nin saygın bir üye ola-
rak öne çıkması, Türkiye’nin çok yönlü 
ve proaktif  dış politikasının ne kadar 
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isabetli sonuçlar ürettiğini ortaya koy-
muştur.

G 20 Toronto Zirvesi’nin sonuç bildirge-
sinde, En Az Gelişmiş Ülkelerin küresel 
ekonomide aktif olarak yer almasına da 
vurgu yapıldı. Birleşmiş Milletler 4’üncü 
En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı’nın 
Haziran 2011’de Türkiye’de yapılması 
kararlaştırıldı ve sonuç bildirgesinde de 
ev sahipliği yapacak olmasından dolayı 
Türkiye’ye teşekkür edildi. Tabi, G-20 
Zirvesi, biraz önce de ifade ettiğim gibi sa-
dece Dış Politikamız açısından değil, eko-
nomimiz açısından da son derece önemli 
bir zirveydi. Şunu da memnuniyetle ifade 
ediyorum: Türkiye’nin küresel krize ve 
krizden çıkışa yönelik tezlerini bu zirvede 
bir kez daha vurguladık. Nitekim bu tezle-
rimiz sonuç bildirgesine de geniş şekilde 
yansıdı. 

G-20 ülkeleri olarak, bir yandan ekonomik 
büyümeyi teşvik ederken diğer yandan, 
borç sorununu çözmek için, yükselen 
bütçe açıklarının 2013 yılına kadar yarıya 
indirilmesi yönünde bir hedef belirledik. 
Türkiye olarak biz, bütçe açığımızı son yıl-
lara izlemiş olduğumuz mali politikalarla 
makul seviyelere düşürdük. 2002 yılında 
yaklaşık eksi yüzde 12’lik açık ile G-20 
ülkeleri arasında en yüksek bütçe açığına 
sahip olan Türkiye, 2006 yılında bütçe 
açığını eksi yüzde 0,6’ya düşürerek G-20 
ülkeleri arasında, bütçe fazlası veren ülke-
leri saymazsak, bütçe açığı en düşük olan 
ülke oldu. Küresel krizin en ağır seyrettiği 
2009 yılında ise bütçe açığımızı eksi yüz-
de 5.5 seviyesinde tutmayı başardık. 

Birçok G-20 ülkesi 2009 yılında büt-
çe açıklarını kontrol edemeyerek çok 
yüksek seviyelere çıkarttılar. Örneğin, 
2009 yılında İngiltere’nin bütçe açığı 
eksi 11.3 olarak gerçekleşti, ABD’nin 
eksi 9.9, Fransa ve Japonya’nın eksi 7.5, 
Hindistan’ın eksi 7 olarak gerçekleşti. 
Rusya 2008 yılında yüzde 4.1 oranında 
bütçe fazlası vermişti, 2009’da eksi 5.9 
oranında bütçe açığı verdi. Yine G20 
ülkeleri arasında önemli bir ülke olan 
Güney Afrika’nın bütçe açığı ise eksi 5.8 
olarak gerçekleşti. Türkiye ise, tekrar 
ediyorum, 2009 yılında eksi 5.5 oranın-
da bütçe açığı ile G-20 ülkeleri arasında 
dikkat çekici bir performans sergiledi. 
Borç konusunda ise Türkiye yine son 
derece avantajlı bir konumda yer alıyor: 
Türkiye, 2002 yılında yaklaşık yüzde 74 
kamu borcu oranı ile G20 ülkeleri ara-
sında kamu borç oranı en yüksek 7’inci 
ülke konumunda iken, 2009 yılında kü-
resel mali krize rağmen bu oranı yüzde 
45.5 oranında tutmayı başardı.

Aynı dönemde birçok G-20 ülkesinde 
ise borç oranları kontrolden çıkarak 
astronomik seviyelere çıktı. Örneğin, 
2009 yılında Japonya’da kamu borcu-
nun gayri safi milli hâsılaya oranı yüzde 
190 oranında gerçekleşti, İtalya’da yüz-
de 116, Kanada’da yüzde 83, Fransa’da 
y ü z d e  7 8 ,  A l m a n y a ’ d a  y ü z d e  7 5 , 
İngiltere’de yüzde 68, Brezilya’da yüzde 
60, Hindistan’da ise yüzde 57 olarak ger-
çekleşti. G-20 toplantısında ele alınan 
konulardan biri de bankaların sermaye 
yeterlilik rasyolarının yükseltilmesi 
oldu. 
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Yine en son rakamlara baktığımızda 
Türkiye’nin bu alanda da ne kadar avan-
tajlı bir konuda olduğunu görebiliriz. 
Son sekiz yılda bankalarımızın sermaye 
yeterlilik oranları ortalama yüzde 23.3 
civarında gerçekleşti. 2009 yılında bir-
çok G-20 ülkesinde bankaların sermaye 
yeterlilik oranı yüzde 10’lar civarında 
iken, Türkiye ise yüzde 20.6 oranı ile 
G-20 ülkeleri arasında en yüksek ser-
maye yeterlilik orana sahip 2’inci ülke 
oldu. Bakın, yarın gayri safi  yurtiçi 
hâsılanın birinci çeyreğine ait büyüme 
verileri açıklanıyor. Uzmanların beklen-
tisi birinci çeyrekte büyümenin yüksek 
olacağı yönünde. 

Büyüme noktasında da Türkiye dünya-
nın ilgisini üzerine topluyor ve orada da 
yine çok farklı bir konumda bulunuyor. 
Türkiye, küresel mali krizin etkilerini en 
asgari düzeye indirerek, krizden en hızlı 
çıkan ekonomi konumuna gelmiştir ve 
bu durum, G-20 Zirvesi esnasında görüş-
tüğümüz hemen her lider tarafından da 
teyit edilmiştir. 2009’un ilk çeyreğinde 
dip yaparak, aynı yılın son çeyreğinde 
yüzde 6’lık bir büyüme kaydeden yegâne 
ekonomi Türkiye oldu. Yarın açıklanacak 
büyüme oranlarıyla inşallah yeni bir re-
korun daha sahibi olacağız. Aynı şekilde, 
Türkiye OECD ülkeleri arasında mali 
piyasalara müdahale etme gereği duyma-
yan tek ülke oldu, çünkü sağlam temeller 
üzerine inşa ettiğimiz mali sektörümüz 
kriz döneminde dahi reel olarak yüzde 
8.5 büyüdü.

Dikkat ediniz değerli arkadaşlarım… Çok 
başka, çok farklı, artık tamamen ayrı bir 
yerde duran, ayrı bir konumda bulunan 
bir Türkiye’den söz ediyoruz. G-20 Zirve-
lerine katılıyoruz, katılmakla kalmıyor, 
tezlerimizi güçlü şekilde savunuyoruz. 
Ekonomimizle dikkatleri üzerimizde top-
luyor, örnek ülke olarak gösteriliyor, ade-
ta gıpta ile izleniyoruz. İçerde ve dışarıda 
aleyhimize yürütülen onca kampanyaya, 
onca karartmaya rağmen, Türkiye’nin 
bir barış ülkesi olduğunu, hem kendi 
içinde, hem bölgesinde çok güçlü ve çok 
samimi şekilde barışı savunduğunu her 
platformda dile getiriyoruz. 

Her zaman söylüyorum: Artık, ülkeler-
den bir ülke olarak Türkiye değil; güçlü 
dış politikasıyla, güçlü ekonomisiyle, 
güçlü tezleri ve barışa yönelik samimi ça-
balarıyla bir Türkiye var. Azimle çalıştık, 
kararlılıkla çalıştık; bugün de tüm gay-
retlerimizin artık milletçe meyvelerini 
topluyoruz. Bu uzun soluklu bir süreçtir. 
Türkiye artık bu sürece girmiştir, bu 
kulvarda yerini almıştır. Türkiye, ekono-
misiyle hızla büyüyen, dış politikada eli 
güçlenen, etkinliği artan bir ülke konu-
muna yükselmiştir. Bu uzun soluklu sü-
reci tek tek vatandaşlarımıza yansıtmak, 
tek tek illerimize, ilçelerimize, köylerimi-
ze kadar yansıtmak için de gayretlerimizi 
hiç durmadan sürdüreceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Son yaşanan terör olaylarıyla birlikte 
Milli Birlik ve Kardeşlik Projesine ilişkin 
yoğun bir tartışmanın yürütüldüğüne 
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şahit oluyoruz. Projenin hız kestiği, ya-
vaşladığı, heyecanın kaybolduğu, hatta 
açılımın kapandığı gibi tamamen haksız 
ve bilgi eksikliğinden kaynaklandığına 
inandığım bir yaklaşım sergileniyor. Bu 
konuda bazı hatırlatmalar yapmadan 
önce önemli birkaç noktayı değerlendir-
mek istiyorum. Terörle mücadele milli 
bir meseledir değerli arkadaşlarım… Te-
rörle mücadelede yegane sorumluluk hü-
kümete ait değildir, yegane sorumluluk 
güvenlik güçlerinde de değildir; en az 
onlar kadar, muhalefetin, Meclis içinde 
ya da dışında tüm siyasi partilerin, sivil 
toplum örgütlerinin, kanaat önderleri-
nin, medyanın bu alanda sorumluluğu 
vardır.

Son 26 yıldır Türkiye bu sorunla müca-
dele ediyor. 26 yıldır her hükümet bu 
soruna muhatap oldu, çözüm için çaba 
harcadı, ancak, köklü ve cesur tedbir-
ler alınamadığı için terör bitirilemedi, 
kontrol altına alınamadı. Son terör sal-
dırılarıyla birlikte herkesin artık şunu 
görmesi gerekiyor: Terör saldırılarını, 
terör örgütünün faaliyetlerini; Hükümeti 
ya da kurumları yıpratmak için bir fırsat 
olarak görmek, terörle mücadele azmine 
vurulacak en ağır darbedir. Geçen hafta 
da ifade ettim: Daha Şemdinli’de şehit 
olan 11 Mehmetçiğimiz toprağa verilme-
den, acıları henüz çok sıcakken, ne yazık 
ki Ankara’dan milletin hissiyatıyla örtüş-
meyen açıklamalar yapılmaya başlandı.

Hiç yeri ve zamanı değilken erken seçim 
çağrılarının yapılması, olağanüstü hal 
ilanının istenmesi, yaşanan saldırılar-

dan dolayı Hükümetin, kurumların, 
Milli Birlik ve Kardeşlik sürecinin suç-
lanması, en hafif ifadesiyle fırsatçılıktır. 
Böyle zamanlarda dosta-düşmana karşı 
birlik ve bütünlük ruhunun daha da 
yüceltilmesi gerekirken, tam tersine, bu-
radan nasıl bir siyasi fayda elde ederim, 
buradan kendi partime, kendi siyasi 
görüşüme nasıl bir çıkar sağlarım müca-
delesi başlatıldı. Burada şunu da altını 
çizerek ifade etmek istiyorum değerli 
arkadaşlarım: Bizim üslubumuzu, bizim 
söylemlerimizi her fırsatta eleştirenler, 
lütfen, kendi üsluplarına, arkadaşları-
nın üsluplarına baksınlar, şu Türkiye 
Büyük Millet Meclisi çatısı altında, grup 
konuşmalarında, Genel Kurul görüşme-
lerinde kullanılan üslubu görsünler, iğ-
neyi kendilerine, çuvaldızı başkalarına 
batırsınlar.

Bir başka konu taşeron tartışması… 
Bizim, terör örgütünü, son haftalarda 
yoğunlaşan eylemleriyle ilgili olarak 
taşeron olarak nitelememizden, ne hik-
mettir bilinmez, bazıları son derece ra-
hatsız oldu ve günlerce bu kavram üze-
rinde duruldu. Çok ilginçtir, bu taşeron 
polemiği, adeta terör örgütünü temize 
çıkarmak noktasına kadar götürüldü. 
Bu boyutta bir örgütün, dışarıdan finans 
yardımı almadan ayakta durabilmesi, 
silah temin edebilmesi mümkün değil-
dir. Bizim ilgili kurumlarımız, istihbarat 
örgütlerimiz, hükümet olarak da biz, bu 
noktada gerekeni çok yoğun bir şekilde 
yapıyoruz. Ancak, örgütün desteğinin 
sadece uluslararası boyutla sınırlı kal-
madığını, bilerek ya da bilmeyerek, do-
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laylı ya da doğrudan içerden de destek 
aldığını, hatta içerdeki kimi örgütlerle, 
kimi çetelerle işbirliği içinde olduğunu 
da bazı iddianameler açıkça ortaya ko-
yuyorlar.

Son haftalardaki terör saldırılarının, 
yedi buçuk yıldır yapıldığı gibi, bugün de 
Hükümeti yıpratmak için bir fırsat ola-
rak kullanılmasını, terörün diliyle ortak 
bir dil kullanılıyor olmasını bu bağlamda 
dikkatlerinize sunmak istiyorum. Ve bu 
noktada şu kadarını söylemekle yetiniyo-
rum: AK Parti, buralara çetelerin, hukuk 
dışı örgütlenmelerin kirli tezgahlarıyla 
gelmedi, onlara rağmen geldi. AK Parti 
buralara manşetlerle gelmedi, manşet-
lere rağmen geldi. AK Parti buralara, 
çözümsüzlük politikalarını savunarak, 
ezberleri, statükoyu savunarak değil, 
onlara rağmen geldi. AK Parti milletten 
aldığı güçle, destekle, hayır dualarıyla 
bu yola çıktı, bu sorumluluğu üstlendi 
ve yoluna da milletle birlikte devam edi-
yor. Ülke içinde ya da dışında en küçük 
bir olumsuz meseleyi dahi AK Parti’ye 
saldırı f ırsatı olarak kullananlar, bu 
noktada ülkenin, milletin menfaatlerini 
dahi çiğneyecek kadar sağduyularını 
yitirenler, bilsinler ki bu millet her şeyi 
çok iyi görüyor, çok iyi biliyor ve çok iyi 
değerlendiriyor.

Biz, Türkiye’nin bugünlere birlik ruhuy-
la, bütünlük ruhuyla, en önemlisi de kar-
deşlik ruhuyla eriştiğinin idrakindeyiz. 
Bu toprakların çimentosunda uhuvvet 
var, bu toprakların mayasında dayanış-
ma var, paylaşma var; bu ülkenin, bu 

milletin hamurunda kardeşlik var. Şimdi 
bakınız… Ben, Milli Birlik ve Kardeşlik 
Sürecini başlattığımız andan itibaren her 
fırsatta, hemen her konuşmamda bazı 
hususlara özellikle dikkat çektim. Şunu 
çok sık ifade ettim: Sorunun ne olduğunu 
bilmeyenler, çözümü bilmezler, çözümü 
anlayamazlar. Sorunu inkar edenler, gör-
mezden gelenler, başını kuma gömenler, 
çözümü de anlayamazlar, algılayamazlar. 
Bu ülkede benim Kürt kardeşlerimin, 
Roman kardeşlerimin, farklı etnik kö-
kendeki kardeşlerimin sorunları yıllarca 
inkar edildi. Alevi kardeşlerimin, Sünni 
kardeşlerimin sorunları yıllarca inkar 
edildi. Azınlıkların, gayrı Müslim vatan-
daşlarımın sorunları inkar edildi. Birçok 
ekonomik sorun bu ülkede yıllarca gör-
mezden gelindi, popülist politikalarla 
geçiştirilmeye çalışıldı.

Bu inkar politikası, sorunları çözmedi, 
sorunları gündemin dışına itmedi, tam 
tersine sorunları daha da büyüttü, kro-
nik hale getirdi, kangrene dönüşmesine 
neden oldu. Yine burada bir kez daha 
tekrar ediyorum: Bu sorunlar, sadece son 
10 yılda, 20 yılda, 30 yılda ortaya çıkmış 
sorunlar değildir. Bu sorunlar, kökü de-
rinlerde olan sorunlardır. Bugün hala, 
Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’ni bir pa-
ket olarak görmek isteyen, paket açılınca 
meselenin bir anda, bir gecede çözüme 
kavuşacağını bekleyenler var. Bunlar, 
meselenin derinliğini bilmedikleri için, 
bilmek istemedikleri için, Projeyi anla-
mıyorlar, açılımı anlamıyorlar, işte bu 
yüzden hayal kırıklığı yaşıyorlar.
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Asırlara sari bir meseleyi birkaç paket 
açıklayarak, birkaç yasal düzenleme 
yaparak çözemezsiniz. Nitekim biz, en 
başından itibaren, ta iktidara geldiğimiz 
günden, 18 Kasım 2002’den itibaren, bu 
köklü meseleleri çözmek için adımlar 
attık, düzenlemeler yaptık, yatırımlar 
yaptık. Süreç o gün başladı ve bugün de 
devam ediyor. Kısa vadede yapılması 
gerekenler vardı, yaptık, yapıyoruz. Orta 
ve uzun vadede yapılması gerekenler var, 
hazırlıklarını yaptık, bunların da altya-
pısını hazırladık, bunları da çok sıcak 
şekilde takip ediyoruz. Ama bakın, şura-
nın altını özellikle çiziyorum, bütün bu 
sorunların çözümüne ilişkin olarak biz 
en önemli, en hayati adımı attık, inkar 
politikalarına son verdik, bu ülkede bu 
vatandaşlarımızın sorunları olduğunu 
kabul ettik, bunu dile getirdik ve bunun 
üzerine gitmeye başladık. Tek başına bu 
bile, Demokratik Açılım’ın yüzde 70’inin, 
yüzde 80’inin başarıyla tamamlanması 
anlamına geliyor.

Demokratik Açılım, açık söylüyorum, bir 
zihniyet devrimidir. Zihniyeti değiştir-
meden uygulamayı düzeltemezsiniz. AK 
Parti iktidarı, sorunu üreten zihniyeti 
değiştirmektedir. En çok sesi çıkanlar, 
süreci büyük bir tehlike gibi gösterenler, 
“Açılımın içi boş” diyenlerdir. Madem 
açılımın içi boş, niçin kıyameti koparı-
yorsunuz? Sebebi basit, çünkü statükocu 
anlayışlar yıkılıyor, inkarcı zihniyet tarih 
oluyor, baskıcı anlayışlar tarihe gömü-
lüyor. Açılım sürecinin yönetilmesiyle 
ilgili iyi niyetli eleştirileri elbette değer-
lendirmeye alıyoruz. 

Ama şunu da unutmamak gerekiyor: 
Süreç sadece hükümetin iyi niyetiyle 
yürümüyor.  Sürecin içinde olanlar, 
sorunun parçası olanlar kötü niyetli 
olursa, ayak direrse, gelişmeleri sabote 
etmeye çalışırsa elbette süreç arzu edi-
len hızda ilerleyemez. Biz, her zaman 
sorunların çözüm yeri olarak siyaset 
kurumunu, demokrasiyi gördük. Açılım 
konusunda da siyasete ve demokrasiye 
güvendik. Siyasetin çözüm kapasitesi 
gelişsin, siyasi kanallar açılsın, demok-
ratik süreçler güç kazansın istedik. Ama 
süreç içinde yasama ve yürütmenin ira-
desi dışında birçok gelişme ortaya çıktı. 
Bugün açılıma destek veren çevrelerin 
eleştirilerine bakın, çoğunun yasama ve 
yürütmeyi ilgilendirmeyen hadiselere 
dayandığını görürsünüz.

DTP’yi AK Parti mi kapattı? Biz, parti ka-
patmaya karşı olduğumuzu söyledik, bu 
gelişmeyi hoş karşılamadık. Ama DTP 
kendisini kapattırmak için elinden gele-
ni yapmadı mı? Partilerin kapatılmasını 
zorlaştırmak için anayasa değişikliğini 
kim gündeme getirdi, buna kim karşı 
çıktı? Habur’dan gelenlerin tutuklan-
ması sebebiyle hükümete yükleniyor-
lar. Habur’dan gelenleri hükümet mi 
tutukladı? İlgili yasadan yararlanmak 
istemeyenlerin, eylem ve söylemleriyle 
bu zemini hazırlayanların bunda hiç 
mi kabahati yok? KCK yargılamasını 
hükümet mi yaptı? Biz hükümet olarak 
tutuklanma şekline yönelik kanaatimizi 
samimiyetle söyledik. Peki, belediyeleri 
örgütün arka bahçesi haline getirenle-
rin, belediye başkanlarını örgüt üye-
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lerinin talimatları karşısında hazırola 
geçirenlerin, halkın imkanlarını illegal 
oluşumlara harcayanların hiç mi kaba-
hati yok?

Biz, hükümet olarak risk aldık, cesaretle, 
kararlılıkla, iyi niyetle elimizi, gönlümüzü, 
vücudumuzu bu taşın altına koyduk. Ana-
lar ağlamasın, gencecik fidanlar toprağa 
düşmesin, küçücük yavrular mahrumiyet 
yaşamasın, insanlar en temel hakların-
dan mahrum kalmasın, kimse mağdur 
olmasın, kimse dışlanmasın istedik. Ama 
birileri çok rahatsız oldular. İstismar ze-
minlerinin kaybolmasından, sömürü dü-
zenlerinin bozulmasından korktular. Peki 
terörün artmasından, güvenlik kaygıları-
nın ön plana çıkmasından kim kazanacak, 
kim kaybedecek? 26 yıldır süren bu olay-
ların bir kazananı var mı? Biz, hükümet 
olarak bu kısır döngüyü, bu kirli oyunu 
bozmak istiyoruz. Kimse destek vermese, 
kimse yardım etmese de biz halkımızın 
desteğiyle bu yolda yürümeye devam ede-
ceğiz. Herkes elinden geleni engeli çıkarsa, 
her türlü sabotajı yapsa da biz sözümüzü 
yere düşürmeyeceğiz. Ülkemizin selameti 
için, milletimizin huzur ve güvenliği için, 
insanımızın birlik ve kardeşliği için de-
mokratikleşmeye devam edeceğiz.

Türkiye artık eski Türkiye değil. Muhalefet 
eski söylemlerle gelişmelere ayak direyebi-
lir, medya kendi hesabına göre hareket ede-
bilir, birileri istismar kanalları kurumasın 
diye çaba gösterebilir. Milletimiz eşsiz ba-
siretiyle her şeyi görüyor, biliyor. Türkiye 
bugün hep birlikte Olağanüstü Hal uygula-
masına karşı çıkıyor değerli arkadaşlarım, 

bu az şey midir? Türkiye bugün kanın dur-
ması, gözyaşının dinmesi için sesini yük-
seltiyor, bu az şey midir? Türkiye tek yürek 
halinde terörün karşısına dikiliyor. Benim 
Batı’daki kardeşim Doğu’dakini, Doğu’daki 
Batı’dakini anlamak için daha yoğun çaba 
sarfediyor, bu az şey midir?

Bu ülkede yıllarca konuşulmayanlar ko-
nuşuluyor, tartışılmayanlar tartışılıyor. 
Köylerin boşaltılması sorgulanıyor, faili 
meçhuller sorgulanıyor, çeteler bir bir 
açığa çıkarılıyor ve yargılanıyor, bu az şey 
midir? Devlet ilk kez Romanları muhatap 
alıyor, Alevi vatandaşlarımızın temsilci-
leriyle görüşüyor, azınlıklarla sorunlarını 
paylaşıyor… Bunlar ilk kez oluyor. TRT’nin 
bir Kürtçe kanalının, bir Arapça kanalının 
yayına girmesini küçümseyenler var. Tek 
başına bunlar bile, bu ülkede kardeşliğimi-
zin önündeki engellerin kaldırılması adına 
büyük bir adımdır, büyük bir atılımdır, 
büyük bir devrimdir değerli arkadaşlarım. 

Biz toplumun çeşitli kesimleriyle çok ve-
rimli toplantılar yaptık. Bu ülkede Türk-
çeyle ilkokul birinci sınıfta ve maalesef çok 
trajik şekilde tanışanlar var, bunları dinle-
dik. Alevi olduğunu, Kürt olduğunu, Rum 
olduğunu, kız istemeye gittiğinde, kapılar 
yüzüne kapatılınca öğrenenler olduğunu 
biz bu toplantılarda dinledik. İnkar politi-
kalarının bu trajedileri ortadan kaldırma-
dığını, tam tersine daha da büyüttüğünü, 
çözümsüzlüğe ittiğini biz bu süreçte bir 
kez daha gördük. Kendisini itilmiş, öte-
lenmiş, horlanmış, dışlanmış hisseden 
toplumun tüm kesimlerinde, Demokratik 
Açılım sayesinde bir umudun oluştuğunu, 
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bu kesimlerin gözlerinin ışıl ışıl parladığı-
nı gördük.

Unutmayınız değerli arkadaşlarım: Elinde 
çekiç olanlar, her şeyi çivi olarak görürler. 
Biz işte Milli Birlik ve Kardeşlik Projesiyle 
en başta bu anlayışın tedavülden kalk-
masını sağladık. Yüzyılların mirası olan 
meseleler, bugün tarihinde ilk kez çözüm 
umuduna kavuştu, kelimenin tam anla-
mıyla ok yaydan fırladı ve inşallah orta 
vadede, uzun vadede Türkiye bu pranga-
larından, bu zincirlerinden kurtulacak. 
Süreç elbette ki sancılı olacak… Ben bunu 
ilk andan itibaren vurguladım… Sizlerden 
defalarca “çelik gibi sinirleriniz olmalı” 
ricasında bulundum. Çünkü bu sürecin 
başarıya ulaşmasından rahatsızlık duyan-
lar var. Milletin kazanmasıyla, Türkiye’nin 
kazanmasıyla kaybedecek olanlar var. Te-
rör piyasasından, ayrımcılık pazarından, 
istismar tezgahından maalesef bu ülkede 
ekmek yiyenler var. Bunlar, piyasanın de-
ğer kaybetmesine, pazarın kapanmasına, 
tezgahın bozulmasına direnecekler dedim 
ve nitekim direniyorlar. Şehit askerleri-
mizin, dağlarda ölen gençlerin kanından 
beslenenler, onların cenazeleri üzerinden 
istismar siyaseti yürütenler var dedim, ni-
tekim onlar direniyorlar.

Geçen hafta söyledim, bugün tekrar söy-
lüyorum: Eğer Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projesi’nden, eğer Demokratik Açılımlar-
dan vazgeçersek, Türkiye kaybeder, genç-
ler kaybeder, istikbalimiz olan çocuklar 
kaybeder. Biz vazgeçmeyeceğiz, vazgeçil-
mesine müsaade etmeyeceğiz, kandan 
beslenenlerin bu süreçte galip gelmesine 

asla izin vermeyeceğiz. Biz, böyle hayati 
bir meselede, böyle milli bir meselede si-
yasi hesapların içine girmedik. Siyasi ve 
toplumsal mutabakatın bu noktada çok 
önemli olduğunun idrakiyle bütün siyasi 
partilerin kapısını çaldık, onların katkı-
sını, desteğini aradık. Kapılar yüzümüze 
kapatıldı, peşinen red cevapları aldık, “ka-
mera şartı” gibi nezaketsiz yaklaşımlara 
şahit olduk.

Bir yıldır, Milli Birlik ve Kardeşlik Proje-
siyle ilgili olarak son derece çirkin, neza-
ketsiz, seviyesiz eleştiriler dile getirildi. 
Kimse işin özüne girmedi, kimse alternatif 
getirmedi, ama toplumun çeşitli kesimleri-
ni tahrik etmek için son derece sorumsuz 
bir tavır izlendi ve izleniyor. Buna rağmen, 
tüm tahriklere, tüm provokasyonlara, en 
ağır itham ve iftiralara rağmen biz kapımı-
zı hiçbir zaman kapatmadık, içimize de ka-
panmadık. Şu son bir yılda, bu konuda ki-
min samimi olduğunu, kimin de çözümün 
karşısında durduğunu aziz milletimiz net 
bir şekilde gördü. Bizim bugün de hiçbir 
çekincemiz, hiçbir kompleksimiz yok. Eğer 
bu konuda bizimle görüşmek isteyenler, 
eğer bu sürece katkı sağlamak isteyenler 
varsa, her zaman olduğu gibi bugün de 
kapılarımız ardına kadar açık. Milletin der-
dine derman olma yolunda kimin elinde 
bir çözüm önerisi varsa, kimin bir teklifi 
varsa, art niyetsiz, önyargısız şekilde biz 
ona kulak veririz, dinleriz ve söylediklerini 
dikkate alırız.

Türkiye bu meseleyle geleceğe yürüyemez 
değerli arkadaşlarım… Bu meseleyi çöz-
mekten, bu meseleyi artık geride bırak-
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maktan başka önümüzde hiçbir seçenek 
yok. Biz büyük bir milletiz… 73 milyonun 
her biriyle el ele verecek, omuz omuza ve-
receğiz ve Allah’ın izniyle bu süreci nihaye-
te erdireceğiz. Kardeşliğimiz için yüreğini 
ortaya koyanlar bizim başımızın üzerin-
dedir. Kardeşliğin karşısında duranları 
da tarihe ve millete havale ediyoruz. Bu 
düşüncelerle sözlerime son verirken, siz 
değerli milletvekili arkadaşlarımı, değerli 
misafirlerimizi, bizi izleyen aziz milletimi-
zi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyor, 
çalışmalarınızda başarılar diliyor, kalın 
sağlıcakla diyorum.
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Değerli milletvekilleri, çok değerli arka-
daşlarım, kıymetli misafirler, hanımefen-
diler, beyefendiler… Haftalık Olağan Grup 
Toplantımızın başında sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor; Grup toplantımı-
zın ülkemize, milletimize, demokrasimize 
hayırlar getirmesini diliyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Hafta sonunda, 11 Temmuz Pazar günü, 
beraberimizdeki heyetle Bosna-Hersek’te 
son derece hazin bir cenaze ve anma 
törenine katıldık. Sizlerin de daha dün 
gibi hatırladığınıza eminim… Bosna-
Hersek’te, 1992-1995 yılları arasında 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 13 Temmuz 2010
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Avrupa tarihinin en kanlı, en vahşi ve en 
kuralsız saldırıları gerçekleşti ve bu 4 yıl 
içinde 100 binden fazla insan hayatını 
kaybetti. Bugün, Bosna’nın hangi şehrine 
gitseniz, şehrin ortasındaki en küçük boş 
alanların, stadyumların, yol kenarlarının 
mezarlığa dönüştüğünü; üzerinde hilal ya 
da zambak bulunan beyaz mezar taşları-
nın şehrin yakın tarihini en canlı şekilde 
ziyaretçilerine fısıldadığını görürsünüz.

Tabii yaşanan savaş kadar acı olan, o gün-
lerde Bosna-Hersek halkının yalnızlığı ve 
terk edilmişliği idi.

Ne yazık ki, Avrupa’nın tam ortasındaki 
bu etnik temizlik girişimi adeta bir korku 
filmi izler gibi sadece izlendi ve zamanın-
da müdahale yapılmadı. Bölgeye gönderi-
len barış gücü kendisini dahi korumaktan 
aciz kalırken, “Güvenli Bölge” olarak ilan 
edilen yerler en acı katliamlara sahne 
oldu. Türkiye olarak o dönemde Bosna’yla 
dayanışma adına gerçekten çok büyük 
fedakarlıklarda bulunduk. 81 vilayetimiz 
Bosna için seferber oldu ve doğrudan yar-
dımlarıyla, mültecilere kucak açmasıyla, 
hayır dualarıyla adeta oradaki kardeşle-
rinin umudu haline geldi. Türkiye’nin ve 
tüm milletimizin savaş sırasındaki insani 
dayanışması bugün tüm Bosna’da hayırla 
yadediliyor ve ülkemize yönelik çok sami-
mi muhabbeti oralarda müşahede etmek 
mümkün oluyor.

Tabii savaşa ilişkin en acı haberi bizler, 
1995 yılının Temmuz ayı ortalarında al-
dık. Srebrenitza, Bosna’nın küçük ve şirin 
bir kasabası. Yaklaşık 10 bin nüfusu olan 

bu küçük kasaba, 1995 yılının yaz ayların-
da, komşu illerden gelen mülteciler nede-
niyle 60 bin kişilik bir nüfusa ulaştı. Kasa-
banın kuşatılmasının ardından bu 60 bin 
kişi güvenli bölgelere kaçmak için yollara 
düştü. Ancak, yollardaki, ormanlardaki, 
dağlardaki, hatta ve hatta Hollandalı Barış 
Gücü askerlerinin komuta ettiği Birleşmiş 
Milletler kamplarındaki 10 binden fazla 
kişi, sadece ve sadece birkaç gün içinde 
toplu olarak katledildi ve iş makineleriyle 
kazılmış toplu mezarlara gömüldü. 

Aradan 15 yıl geçmiş olmasına rağmen, 
Srebrenitza’nın hücrelerine işlemiş bu 
insanlık dışı etnik temizliğin halen tüm 
atmosfere hakim olduğunu orada gerçek-
ten hissediyorsunuz… Yan yana dizilmiş 
755 tabut, Srebrenitza’nın nasıl bir acıya 
şahitlik ettiğinin anlamlı bir görüntüsüy-
dü. Şunu da hatırlatmak isterim: Soykı-
rımın işlendiği günden tam 15 yıl sonra 
bir mezar taşına kavuşabilen bu cesetler, 
farklı toplu mezarlardan toplanmış, DNA 
testleriyle bir araya getirilmiş kemikler-
den ibaret. Ve, bugün bile, nerede olduğu, 
nereye gömüldüğü belli olmayan, halen 
bir mezar taşı bulunmayan binlerce kayıp 
var.

Oradaki konuşmamda da ifade ettim de-
ğerli arkadaşlarım: Srebrenitza, insanlık 
onurunun çok ağır bir yara aldığı yerdir. 
Srebrenitza, Balkan ve Avrupa tarihinin 
çok ağır bir leke aldığı yerdir. Srebrenitza, 
altını çizerek ifade ediyorum, sorumluları 
adalete teslim edilinceye kadar, bütün 
kayıplar, bütün toplu mezarlar ortaya 
çıkarılıncaya kadar, insanlığın kanayan 
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yarası olmaya devam edecektir. Merhum 
Aliya İzzetbegoviç, hasta yatağında kendi-
sini ziyarete gelen Srebrenitza Annelerine 
şunları söylemişti: “Srebrenitza için çok 
ama çok uğraştım. Ancak gücüm zalim ve 
hainlere yetmedi. O gece ellerimi Allah’a 
kaldırıp şehitlerimize dua ettim, size de 
sabır vermesi için yalvardım. Sizi görünce 
utanıyor ve kahroluyorum. Ve sizden özür 
diliyorum, hakkınızı bana helal etmenizi 
istiyorum…”

Eminim ki tüm Bosna halkı, bu bilge insa-
na, bu büyük kahramana hakkını fazlasıy-
la helal etmiştir. Bizler de eğer var ise hak-
kımızı helal ettik ve bu vesileyle bir kez 
daha kendisini rahmetle anıyoruz. Mer-
hum Begoviç’in, Srebrenitza’ya yönelik 
şu sözlerini burada özellikle hatırlatmak 
istiyorum değerli arkadaşlarım: “Savaşta 
büyük zulme uğradınız… Zalimleri affe-
dip affetmemekte serbestsiniz. Ne yapar-
sanız yapın, ama soykırımı unutmayın. 
Unutulan soykırım tekrarlanır…”

İşte onun için Srebrenitza’yı, orada yaşa-
nan acıyı, oradaki soykırımı unutmaya-
cak, unutulmasına da izin vermeyeceğiz. 
Aynı şekilde, o gün Srebrenitza’yı ka-
rartan insanlık dışı duygunun, bugünü-
müzü ve geleceğimizi de karartmasını 
engellemek için çalışmaya devam edece-
ğiz. Türkiye olarak başta Bosna-Hersek 
olmak üzere tüm Balkanlar’da barış ve 
istikrarın tesisi yönünde her zaman yo-
ğun gayret içinde olduk ve bunun somut 
neticelerini de alıyoruz. Dün, savaşın 
sona ermesi, savaşın yaralarının sarıl-
ması için seferber olan Türkiye, bugün 

de yeni savaşların, yeni çatışmaların, 
katliamların yaşanmaması, Balkanlar’a 
dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın 
hakim olması için gerçekten özverili bir 
çalışma yürütüyor. Bosna – Hersek, Sır-
bistan ve Türkiye arasında kurulan üçlü 
danışma mekanizması son toplantısını 
İstanbul’da yaptı. Bu toplantının ardın-
dan Sırbistan Parlamentosu Srebrenitza 
Katliamına ilişkin olarak tarihi bir karar 
aldı. Pazar günü 15’inci yıl anma etkin-
liğine Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın 
Tadiç’in bir kez daha katılması, husu-
metin tarihe havale edilmesi yönünde 
önemli bir adım oldu.

Türkiye’nin Başbakan düzeyinde ilk kez 
temsil edildiği Srebrenitza anma tören-
lerinin ardından, heyetimizle birlikte 
Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’a geçtik 
ve burada, Cumhurbaşkanı Sayın Tadiç 
ve Başbakan Sayın Svetkoviç’le birebir 
ve heyetler arası görüşmeler yaptık. Bu 
görüşmeler neticesinde, aramızdaki 
vizeleri kaldırdığımız ülkeler arasına 
Sırbistan’ı da ekledik. Ortak bir tarihi, 
ortak bir kültürü, dillerimizde ortak ke-
limeleri paylaştığımız, şehirlerine aşina 
olduğumuz Sırbistan’a da artık cebimize 
pasaportumuzu koyarak gitme imkanına 
kavuştuk. Belgrad-Karadağ oto yol proje-
sinin Türk girişimcileri tarafından üst-
lenilmesi hususunda üç adet Mutabakat 
Muhtırasını da yine bu ziyaret sırasında 
imzaladık. Yine bu ziyaretimiz sırasında 
Sırbistan’ın Sancak bölgesine de bir ziya-
rette bulunduk, oradaki soydaş ve akraba 
topluluklarla bir araya geldik. Sancak 
bölgesinde bir Türk Kültür Evi’nin açı-
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lışını gerçekleştirdik, Sancak kökenli 
bakanlar ve belediye başkanlarıyla istişa-
reler yaptık.

Bölgede yeni bir dönem başlıyor değerli 
arkadaşlarım… Tarihi husumetlerin gide-
rildiği, anlaşmazlıkların tatlıya bağlandığı, 
acıların olgunlaştığı yeni bir dönemin kapı-
ları aralanıyor. Türkiye olarak bu yeni süre-
cin imarında ve idamesinde çok büyük rol 
oynadık. Balkanların daha fazla istikrara, 
daha fazla huzura ve güvenliğe kavuşması 
için de aynı yoğunlukta gayretlerimizi sür-
düreceğiz. Vefatından birkaç gün önce has-
ta yatağında ziyaret ettiğim Merhum Aliya 
İzzetbegoviç, bana, “Bosna’yı bırakma, 
Bosna’yı ihmal etme” vasiyetinde bulun-
muştu. Allah’ın izniyle nefes alıp verdiğim 
sürece Bosna-Hersek’in, Balkanların barışı, 
huzuru ve refahı için çalışmaya, ter dök-
meye devam edeceğim, devam edeceğiz. 
15’inci yıldönümünde bir kez daha Srebre-
nitza şehitlerini, Bosna-Hersek’te hayatını 
kaybetmiş tüm kardeşlerimizi rahmetle ya-
dediyor, mekanları cennet olsun diyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Önceki hafta 2010 yılının birinci çeyreği-
ne dair Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme 
verileri açıklandı. Buna göre Türkiye, 
2010 yılının ilk çeyreğinde yüzde 11.7 
büyüyerek, dünya genelinde en hızlı bü-
yüyen dördüncü ülke, Avrupa’da ise en 
hızlı büyüyen ülke oldu. Aynı zamanda, 
Türkiye, OECD’nin en hızlı büyüyen ül-
kesi olurken, AB’nin de üyesi olduğu ve 
dünyanın en önemli 19 ekonomisinin 
bulunduğu G20’de Çin’den sonra en hızlı 

büyüyen ekonomi oldu. Dikkatinizi çe-
kiyorum… 2010 yılının ilk çeyreğinde, 
Bulgaristan yüzde 3.6 küçüldü, Romanya 
yüzde 2.6 küçüldü, Yunanistan yüzde 
2.3, Danimarka ve Finlandiya yüzde 0.6, 
İngiltere yüzde 0.2 küçüldü. Hollanda 
yüzde 0.1, İtalya yüzde 0.6, Fransa yüzde 
1.2, Almanya yüzde 1.5, İsviçre yüzde 1.7, 
Kanada 2.2, ABD 2.3 büyüyebildi. Bunlara 
rağmen Türkiye, tam yüzde 11.7 oranında 
büyüme kaydetti. Yılın ilk çeyreğindeki 
büyümenin dinamiklerine baktığımızda 
büyümenin özel sektör ve iç talep tarafın-
dan desteklendiğini görüyoruz. 

Netice itibariyle ekonomimiz, özel sek-
törün desteğiyle, kamu harcamalarına 
ihtiyaç duymadan sağlıklı bir şekilde 
büyümeyi gerçekleştirmiştir. Son açıkla-
nan gayri safi yurtiçi hasıla rakamlarını 
yıllıklandırılmış olarak değerlendirdiği-
mizde, milli gelirimiz son on iki ay içinde 
yaklaşık bir trilyon TL’ye, yani 988 milyar 
TL’ye çıktığını görüyoruz. Dolar bazında 
ise milli gelirimiz 652 milyar dolara ulaş-
tı. 2010 Mayıs ayında ihracatımız 2009’un 
aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 34.5 
artış gösterdi. Sanayi üretim endeksi ise 
Mayıs ayında yüzde 15.6; yılın ilk 5 ayın-
da ortalama yüzde 17 oranında artış gös-
tererek ciddi bir büyüme kaydetti. 

Şu iki göstergeye özellikle dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum değerli arkadaşlarım… 
2010’un birinci çeyreği itibarı ile, küresel 
krize rağmen son 12 aydaki kamu borç 
stokunun milli gelire oranını yüzde 45’te 
tutmayı başardık. (2002: yüzde 73.7 – 
2009: Yüzde 45.4). Aynı şekilde, bütçe açı-
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ğının milli gelire oranı ise yüzde 4.5 ola-
rak gerçekleşti. Bu iki gösterge, ekonomik 
güvenilirliğin en temel göstergeleridir. 
İstikrarın, istikrarsızlığın, popülizmin, 
savurganlığın, disiplinin en net, en somut 
olarak izlenebileceği göstergeler işte bu 
göstergelerdir. Küresel krize rağmen, borç 
oranını ve bütçe açığını bu kadar düşük 
seviyelere çekmiş olmamız, ülkemiz, mil-
letimiz ve ekonomimiz adına gerçekten 
takdire şayan bir gelişmedir.

Ne referandum sürecinin, ne de bir yıl son-
raki genel seçimlerin ekonomiye olumsuz 
bir etki yapmaması için biz tedbirlerimizi 
aldık ve bunları son derece disiplinli şe-
kilde uyguluyoruz. Şimdi ben önceki hafta 
grup toplantımızda rekor bir büyümeden 
söz ettim; rakamlar açıklanınca baktık, 
malum bazı çevreler büyüme oranlarını 
bir kenara bırakmış, rekor kelimesine tak-
mışlar. Avrupa’da rekor kırmışız, bunları 
tatmin etmiyor. OECD ülkeleri arasında 
rekor kırmışız, bunları tatmin etmiyor. 
G20’de ikinciyiz, dünyada 4’üncüyüz, bun-
ları tatmin etmiyor. 2004’deki kendi reko-
rumuzdan, AK Parti rekorundan sadece 
binde 3’lük bir sapma olmuş, evire çevire 
konuyu oraya getiriyorlar.

Çok açık söylüyorum… Türkiye’nin ba-
şarılarından, Türkiye’nin rekorlarından, 
Türkiye’nin sevincinden, coşkusundan cid-
di şekilde rahatsız olanlar var… 2010’un 
ilk çeyreğinde eğer Türkiye rekor düzeyde 
büyümeseydi, hatta küçülseydi, emin olun 
bunlar zil takıp oynayacaktı. Çünkü bun-
ların Türkiye diye bir derdi yok. Bunların 
ekonomi diye bir derdi yok, büyüme diye, 

ilerleme diye bir dertleri yok. Bunların tek 
derdi var, o da AK Parti. AK Parti kaybetsin, 
AK Parti başarısız olsun da, Türkiye’ye ne 
olursa olsun anlayışı içindeler. Biz mil-
letimizi sevindirmeye, onları da üzmeye 
devam edeceğiz. “Yeter ki milletimiz hayal 
kırıklığı yaşamasın” diyecek ve kararlı şe-
kilde yolumuza devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

AK Parti’yi üzerine inşa ettiğimiz siyaset 
felsefesinin en önemli ilkelerinden bir ta-
nesi, sizlerin de çok yakından bildiği gibi 
istişare ve diyalog mekanizmasıdır. İstişa-
re, diyalog, uzlaşma gibi kavramları, ikti-
darımız döneminde, içi boş birer kavram 
olmaktan çıkardık, Yunus’un deyimiyle 
ete kemiğe büründürerek somut karşılık-
ları olan kavramlara dönüştürdük. Yedi 
buçuk yıl boyunca, bize kapılarını açan 
siyasi partilerle, sivil toplum örgütleriyle, 
akademisyen, yazar, gazeteci, mütefekkir, 
kanaat önderleriyle hiçbir kompleks duy-
madan, hiçbir tereddüdün içinde olmadan 
görüştük ve görüşmeye devam ediyoruz. 
Kin gütmedik, intikam peşinde olmadık, 
küsmedik, sırtımızı dönmedik… İlkeleri-
mizden taviz vermeden, görüşülmesinde 
millet adına yarar bulunan herkesle görüş-
tük, herkesi dinledik, söylenenleri not et-
tik. AK Parti’nin uzlaşmadan, diyalogdan, 
istişareden kaçtığını, kaçındığını iddia 
edenler, açık söylüyorum, AK Parti’ye hak-
sızlık ederler.

Bakın değerli arkadaşlarım… Yedi buçuk 
yıl boyunca çok ağır iftiraların, çok ağır 
ithamların muhatabı olduk. Türk siyasi 



Recep Tayyip ERDOĞAN

88

tarihinde eşi benzeri olmayan hakaretlere 
maruz kaldık. Demokrasi dışı, hukuk dışı 
saldırıları göğüsledik. Manşetler yoluyla, 
ulusal ve uluslar arası karalama kampan-
yaları yoluyla hedef gösterildik. Hiçbirine 
eyvallah demedik, hiç birine boynumuzu 
eğmedik, ama hiçbir zaman da içimize ka-
panmadık, gözümüzü yummadık, kulağı-
mızı tıkamadık. Bakın, sadece son birkaç 
yıl içinde, çok yoğun şekilde toplumun 
çeşitli kesimleriyle görüştük, görüşmeye 
devam ediyoruz. Bu ülkede ilk kez bizim 
dönemimizde, AK Parti döneminde, Ale-
viler, Romanlar, azınlıklar, devlet tara-
fından, bir hükümet tarafından muhatap 
alındılar ve bizzat kendileri de bunun ilk 
olduğunu ifade ettiler. Sanatçılarımızdan 
yazarlarımıza, sinema oyuncularımızdan 
sporculara kadar, hiçbir hükümet döne-
minde görüşleri alınmamış kesimleri biz 
dinledik ve söylediklerini not ettik.

Aynı şekilde siyaset zemininde de istişare 
ve diyalog bizim rehberimiz oldu. Görüş-
meden, konuşmadan, eleştiriden hiçbir 
zaman kaçınmadık. Hatırlayınız… 17 
Ekim 2009’da Kırşehir’de Ahilik Haftası 
kutlamalarına katıldım, hemen ertesinde 
burada, bu salonda, grup toplantımızda 
da Merhum Ahi Evran’ın bir sözünü ha-
tırlatarak, “Gelmeyene sen gideceksin” 
dedim. Defalarca CHP’nin, MHP’nin ka-
pısını çaldık. Davet ilettik, görüşme talep-
lerimizi ilettik. Ama her seferinde kapılar 
yüzümüze kapandı, son derece nezaketsiz 
biçimde, kameralar önünde görüşme gibi 
son derece yersiz teklif lerle karşılaştık. 
Kameralar önünde görüşme şartı öne sü-
rerek ipe un serenlere Türkiye Büyük Mil-

let Meclisi’nde, Genel Kurul’da meseleleri 
ele alma önerisini götürdük, ama aynı şe-
kilde orada da salonu terk ettiler, orada da 
istişareden, diyalogdan kaçındılar. Bütün 
bunlara rağmen, maruz kaldığımız tüm 
bu nezaketsizliğe rağmen, biz, ülkemiz 
adına, milletimiz adına, çocuklarımız, 
gençlerimiz ve geleceğimiz adına, ısrarla 
ve inatla görüşme taleplerimizi, istişare 
ve diyalog taleplerimizi samimi şekilde 
dile getirmeye devam ediyoruz.

Terör gibi 73 milyonu çok yakından ilgi-
lendiren, ulusal bir meselemiz var değerli 
arkadaşlarım. Yaklaşık 30 yıldır, MHP de, 
CHP de, DSP de, BBP, Saadet Partisi de 
dahil olmak üzere, iktidarda bulunan, ya 
da Meclis çatısı altında görev yapan her 
siyasi parti bu soruna muhatap oldu. Üzü-
lerek ifade ediyorum… Terör ulusal bir 
meseleyken, siyaset üstü bir meseleyken, 
ne yazık ki hükümetleri yıpratmanın bir 
aracı olarak görüldü ve kullanıldı. Terör 
karşısında tedbir almak isteyen nice Hü-
kümet, muhalefetin popülist baskıları ne-
deniyle cesur adımlar atmaktan kaçındı. 
Terörün, terör örgütünün, siyasetteki bu 
zaafı görerek, bu zaafı kendi lehine çok iyi 
değerlendirdiğine de üzülerek şahit olduk 
ve oluyoruz. Ne zaman Türkiye güçlen-
diyse, ne zaman ekonomi atağa geçtiyse, 
ne zaman demokratikleşmenin önü açıl-
dıysa, terör tırmandırıldı, iç siyaseti şekil-
lendirecek adımlar atıldı ve Türkiye’nin 
büyümesi engellendi, ertelendi.

Bugün bir kez daha terörün iç politikayı 
şekillendirmesine izin verenler, terör ör-
gütüyle birlikte bu vebali taşırlar. Terör 
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Şemdinli’den, Çukurca’dan, Reşadiye’den 
vururken, eşzamanlı olarak Ankara’dan 
Hükümete vurmak, yine söylüyorum, 
fırsatçılıktır, terörün değirmenine su taşı-
maktır, terörün ekmeğine yağ sürmektir. 
Terör huzuru tehdit ederken, Ankara’dan 
istikrarı tehdit etmek, bilerek ya da bilme-
yerek terörün hedefine, gayesine hizmet 
etmektir. Biz bu oyunu, bu kısırdöngüyü 
artık bozmak istiyoruz. Bu ulusal mesele-
ye ulusal bir çözüm bulunması için gay-
retlerimizi her şeye rağmen sürdürüyo-
ruz. Bizim, gençleri, çocukları, anneleri, 
babaları, Türkiye’nin geleceğini ilgilendi-
ren böyle hayati bir meselede, MHP’yle is-
tişare niyetimiz maalesef MHP tarafından 
daha en başından reddedilmiştir.

Şuraya dikkatlerinizi çekiyorum… Biz 
2007 seçimlerinden itibaren, her önemli 
konuda MHP’ye diyalog elimizi uzattık. 
Demokratikleşme noktasında MHP’ye 
işbirliği önerdik. Milli Birlik ve Kardeş-
lik sürecinde işbirliği önerdik. Anayasa 
Değişikliği sürecinde işbirliği önerdik. 
Akan kanın durması, gençlerin yaşaması, 
yaşatılması için işbirliği önerdik. Böyle en 
hayati konularda, en önemli ve acil konu-
larda MHP işbirliğine yanaşmadı. Ama, 
iş, ADAM ASMACA OYUNUNA gelince, 
son derece iştahlı bir biçimde “gel beraber 
oynayalım” diye bize çağrıda bulunuyor. 
Terörle mücadelede MHP yok. Ekonomik 
sorunlarda MHP yok. Demokratikleşme-
de MHP yok. Türkiye’nin itibarını yü-
celtmede MHP yok. Gençleri yaşatmada 
MHP yok. Ama söz konusu, kendilerinin 
kaldırdığı idam olunca, öldürmek olunca, 
orada kayıtsız şartsız işbirliğine hazırlar. 

Ben MHP’yi, MHP’yle aynı paralelde, aynı 
minvalde siyaset üreten BDP’yi aziz mil-
letime havale ediyorum. Aziz milletim, bu 
liderlerin, terörü, terörden bizar halkımızı, 
şehitlerimizi, şehit cenazelerini istismar 
ederek siyaset ürettiklerini görüyor ve bu 
istismarcılara en güzel cevabı da demokra-
tik yollarla verecektir.

Değerli arkadaşlarım…

Böyle milli bir meselede kapılarını bize 
açtıkları için CHP’ye, DSP’ye, Saadet 
Partisi’ne ve BBP’ye şimdiden şükranları-
mı sunuyorum. Görüşme talebimize olum-
lu yanıt veren Demokratik Sol Parti’yle 
bugün öğleden sonra görüşüyoruz. Yarın, 
sırasıyla Büyük Birlik Partisi ve Saadet 
Partisi’yle görüşeceğiz. Perşembe günü de 
Cumhuriyet Halk Partisi’yle görüşüyoruz. 
Ben, bu görüşmelerin, terörle mücadelede 
ortak bir tavır, ortak bir duruş belirlenme-
si, muhalefetin bilgilendirilmesi, atılmış 
olan adımların gözden geçirilmesi, atılacak 
adımların değerlendirilmesi açısından son 
derece verimli olacağına inanıyorum. Biz 
bu güzel ve anlamlı diyalog tablosunun, 
Türkiye’nin her meselesinde oluşmasını 
arzu ettik ve arzu ediyoruz. Umuyorum ki, 
attığımız bu güzel adım, Türkiye’nin kro-
nik meselelerinin çözümünde yeni bir çı-
ğır açar ve siyaset kurumuna daha fazla gü-
ven, daha fazla itibar kazandırır. Ülkemize, 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Çok yoğun bir yasama dönemini geride 
bırakıyoruz. Öncelikle sizlere, yoğun çalış-
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malarınızdan, özverili çalışmalarınızdan, 
gecenizi gündüzünüze katarak yaptığınız 
katkılardan dolayı ülkem ve milletim 
adına teşekkür ediyorum. Elbette, sizlerle 
birlikte, eşlerinize, çocuklarınıza, aileleri-
nize, bu yoğun tempoya katlandıkları, siz-
lere destek oldukları, her zaman yanınızda 
oldukları için de buradan şükranlarımı 
iletiyorum. Şundan emin olunuz… Türkiye 
ekonomisi büyümede rekorlar kırıyorsa bu 
sizin eserinizdir. Ülkelerle aramızda kalkan 
her vize sizin eserinizdir. İhracattaki artış, 
sanayi üretimindeki artış, Türkiye’nin hızlı 
şekilde kalkınması, büyümesi sizin ese-
rinizdir. Ortadoğu’dan Balkanlar’a, Orta 
Asya’dan Latin Amerika’ya, Afrika’dan 
Uzak Doğu’ya kadar her yerde, her yörede 
Türkiye’nin barış çağrılarının yankılanma-
sı sizin eserinizdir.

Siz, samimiyetle, özveriyle, fedakarca yü-
reğinizi ortaya koydunuz ve işte bugün 
milletçe biz bunun meyvelerini topla-
maya başladık. 6 Mayıs’ta, sabaha karşı 
bu salonda sizlere hitap etmiş, Anayasa 
Değişikliği’nde Meclis olarak üzerimize 
düşeni yaptığımızı, ama işimizin bitmedi-
ğini ifade etmiştim. Omuzlarımızda çok 
büyük bir sorumluluk taşıyoruz değerli 
arkadaşlarım… Biz, milletin emanetini 
yüklendik ve o kutsal emaneti taşıyoruz. 
Genel Kurul çalışmalarının tatile girmesiy-
le birlikte hepimiz Anadolu’ya, Trakya’ya 
dağılacak ve 12 Eylül’e kadar milletimize 
Anayasa Değişikliği’ni anlatacağız. 

Şunu da burada ifade etmek istiyorum: 
Anayasa Mahkemesi, bir kez daha yetkile-
rini aşmış, bir kez daha sınırlarının dışına 

çıkmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
kabul ettiği bir yasayı esastan ele alma 
ve değiştirme yanlışını yapmıştır. Bu, hiç 
tartışmasız bir hukuk ihlalidir, hiç tartış-
masız şekilde Anayasa’nın bizzat Anayasa 
Mahkemesi tarafından ihlal edilmesidir. 
Kanun metninden çıkarılan ifadelerin, 
Anayasa’nın başlangıç hükümlerine aykırı 
olduğunu iddia etmek, tatmin etmeyen 
bir gerekçedir, zorlama bir gerekçedir. 
Anayasa Değişikliği’nin özüne yönelik bu 
hukuksuz girişime rağmen, biz kararlılıkla 
yolumuza devam edeceğiz. Türkiye’nin 
çehresini değiştirecek, Türkiye’nin kaderi-
ni değiştirecek bir referanduma gidiyoruz. 

Muhalefet Partileri, Genel Kurul sürecinde 
yaptıkları gibi bu büyük değişimi engelle-
mek için her yola başvuracaklardır. Şunu 
artık herkes çok iyi biliyor… Bizim, AK 
Parti’nin ulaşabildiği yerlere onların ha-
yalleri dahi ulaşamaz. Onlar belli illerde, 
belli bölgelerde, sınırlı ölçekte seçmenin 
karşısına çıkabilirken, biz, 7 bölgede, 81 
vilayette, her bir ilçemizde ve köyümüz-
de, bir Türkiye Partisi olarak milletimizin 
huzuruna çıkacağız. Bu değişikliğin AK 
Parti’nin değişimi, AK Parti seçmeninin 
değişimi değil, Türkiye’nin, 73 milyonun 
değişimi olduğunu bıkmadan, usanmadan 
milletimize anlatacağız. 

İnanın, MHP’nin, CHP’nin, BDP’nin, deği-
şime karşı çıkan diğer partilerin seçmen 
kitlesi, o partilere gönül verenler, Anayasa 
Değişikliği’nin ne kadar isabetli olduğu-
nu görüyorlar ve tercihlerini de mutlaka 
evet yönünde kullanacaklar. Nasıl olsa 
EVET oyu çıkacak diyerek rehavet içinde 
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olmayacağız. Her türlü yöntemle, her türlü 
bilgilendirme metoduyla tek tek her bir va-
tandaşımıza ulaşacak ve gerçekleri onlarla 
paylaşacağız.

Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum… 
İllerinize, ilçelerinize, tüm köylerimize 
sizlerin aracılığıyla selam ve sevgilerimi 
iletiyorum. Bu haftaki çalışmalarınız-
da başarılar diliyor, yeniden görüşmek 
umuduyla hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun…
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Çok değerli yol arkadaşlarım… Teşkilatı-
mızın değerli mensupları, sevgili gençler, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri 
en kalbi duygularla selamlıyor; AK Parti 
Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızın 
ülkemize, milletimize, demokrasimize ha-
yırlar getirmesini diliyorum.

Ülkemize ve milletimize hizmetle dolu 
yedi buçuk yılı geride bıraktık. Yoksullu-
ğun, yolsuzluğun, umutsuzluğun, çaresiz-
liğin hüküm sürdüğü bir Türkiye devral-
mıştık; canla, başla çalıştık, gece gündüz 
ter döktük ve bugün, yedi buçuk yıl önce-
sine kıyasla çok çok farklı bir Türkiye’yi 
hep birlikte inşa ettik, ediyoruz. Şundan 

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 16 Temmuz 2010
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hiç şüpheniz olmasın: Tarih, AK Parti ikti-
darının Türkiye’yi yönettiği bu dönemi çok 
farklı bir yere koyacak, yaptığımız reform-
ları, ürettiğimiz hizmetleri millet mutlaka 
ve mutlaka hayırla yadedecektir.

Türkiye’nin bugün ulaştığı seviyeler, asla 
bir tesadüfün eseri değildir. Türkiye’nin 
üst üste kırdığı rekorlar, asla bir rastlantı-
nın eseri değildir. Türkiye’nin bugün gel-
diği nokta, altını çizerek ifade ediyorum, 
bir tek kişinin veya birkaç kişinin de eseri 
değildir. Bu umut dolu, aydınlık manzara, 
işte bu fedakar teşkilatın eseridir; bu cesur, 
bu kararlı, bu millet sevdasını yüreğinde 
hisseden aziz teşkilatın eseridir. Şunu tüm 
samimiyetimle söylüyorum… Türkiye’nin 
bugün elde ettiği başarılarda, bugün ulaş-
tığı seviyelerde, en doğuda, Iğdır’ın Aralık 
İlçesi ilçe başkanımızdan, en batıda, Gök-
çeada teşkilatımıza; en kuzeyde Sinop’taki 
gençlerimizden, en güneyde Yayladağ’daki 
kadın kolları mensuplarımıza kadar tüm 
teşkilatımız pay sahibidir. Türkiye’nin 
bugün elde ettiği gurur, Yüksekova’daki 
sandık müşahidimizden, İpsala’daki köy 
temsilcimize kadar tüm gönüldaşları-
mızın eseridir. Yüreğini ortaya koyarak 
Türkiye’ye bu sevinçleri, bu başarıları 
yaşatan tüm İl Başkanlarımızı, Belediye 
Başkanlarımızı, ilçe, belde teşkilatlarımızı, 
İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi Üyeleri-
mizi, mahalle-köy temsilcilerimizi, sandık 
müşahitlerimizi, elbette ki gençlik kolları-
mızı, elbette ki kadın kollarımızı tebrik edi-
yor, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bakın değerli arkadaşlarım… Şu birkaç 
veriyi özellikle dinlemenizi, özellikle not 

etmenizi sizlerden rica ediyorum… Bu 
verileri Türkiye’nin her köşesine, her bir 
vatandaşımıza, her bir kardeşimize ulaş-
tırmanızı sizlerden istiyorum. 2004 yılı 
ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüz-
de 11.9 büyüme kaydetti ve Cumhuriyet 
tarihimizin yüksek oranlarından birine 
ulaştı. 2010 yılı birinci çeyreğinde, küre-
sel krize rağmen, en güçlü ekonomilerin 
bile küçüldüğü bir dönemde Türkiye eko-
nomisi yüzde 11.7 büyüme oranıyla dün-
yada dördüncü, G-20 ülkeleri arasında 
ikinci, OECD ülkeleri ve Avrupa ülkeleri 
arasında birinci sırada yer aldı. Bildiği-
niz gibi dün Nisan ayı işsizlik rakamları 
açıklandı. 2009 yılı Nisan ayında, küresel 
kriz nedeniyle yüzde 14.9 oranına çıkmış 
olan işsizlik, bu yılın Nisan ayında rekor 
bir düşüş kaydetti, tam 2.9 puan azaldı 
ve yüzde 12’ye geriledi. Bir yıl içinde, 
yaklaşık 600 bin işsiz iş bulurken, dikkat 
ediniz, yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi, ilk 
kez iş aramaya başladı ve iş sahibi oldu.

Evet… Yüzyılın en büyük ekonomik kriz-
lerinden birini, tüm dünyanın gıptayla 
izlediği şekilde en az etkiyle atlattık, at-
latıyoruz ve kaldığımız yerden yolumuza 
devam ediyoruz. Bizim ekonomik krizi 
aşmak için aldığımız tedbirleri küçümse-
yenler bugün mahcup oldular. Bizim “kriz 
teğet geçecek” sözümüzü anlayamayanlar, 
bununla dalga geçenler bugün mahcup 
oldular. Bizim işsizlikle ilgili tahminleri-
mizi, öngörülerimizi ciddiyetsiz şekilde 
yorumlayanlar bugün mahcup oldular. 
Yedi buçuk yıldır mahcup oluyorlar… 
Yedi buçuk yıldır ellerini ovuşturarak 
kriz duası yapıyorlar. Yedi buçuk yıldır, 
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yeter ki AK Parti kaybetsin, Türkiye’ye ne 
olursa olsun mantığıyla ülkenin kuyusu-
nu kazıyor, moralini bozuyorlar. Biz onla-
rı mahcup etmeye, onları üzmeye, onlara 
hayal kırıklığı yaşatmaya devam edeceğiz. 
Biz, milletimizi sevindirmeye, milletimi-
zin umudunu, milletimizin emeğini ve 
ekmeğini çoğaltmaya devam edeceğiz.

Şu rakamlara daha da bir dikkatlerinizi 
çekiyorum değerli kardeşlerim… 2002 
yılında Türkiye’de toplam 8.6 milyon mo-
torlu kara taşıtı vardı. Bugün bu sayı tam 
yüzde 68 oranında artarak 14.5 milyon 
adede çıktı. 2002 yılında Türkiye’de 23.3 
milyon cep telefonu abonesi vardı. Bugün 
bu sayı yüzde 165 oranında artarak 61.5 
milyona çıktı. Yine 2002 yılında 4 milyon 
civarında olan internet kullanıcı sayısı 
bugün 30 milyon rakamına ulaştı. 2002 
yılında sabit geniş bant internet abone 
sayısı yok denecek kadar azdı, bugün bu 
sayı 7.5 milyon abone sayısına ulaştı. 2002 
yılında uçak kullanan yolcu sayısı yakla-
şık 34 milyon kişi idi, 2009’da yaklaşık 86 
milyon kişi uçağa bindi, uçakla seyahat 
etti. Türkiye’de otomobil üretimi 1963 
yılında başladı değerli arkadaşlarım… 
1963–2003 arasındaki 40 yılda Türkiye’de 
toplam 6.8 milyon adet otomobil üretil-
mişti. 2003-2010 arasında, yedi buçuk 
yılda Türkiye’de 7 milyon 80 bin 500 adet 
otomobil üretildi. 2002’de Türkiye’de 16 
milyon ton demir çelik üretiliyordu, 2009 
yılında Türkiye’de 25.3 milyon ton demir 
çelik üretildi.

Bütün bunlara ek olarak, Cumhuriyet 
tarihinde yapılanın yaklaşık iki katı bö-

lünmüş yolu, 12 bin kilometre bölünmüş 
yolu biz inşa ettik. 2002’de Türkiye’nin 
toplam bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 101 
kilometre, bizim yedi buçuk yılda inşa 
ettiğimiz 12 bin kilometre. Yedi buçuk 
yılda 149 bin 824 yeni dersliği Türkiye’ye 
kazandırdık. Dikkat edin: 2002 yılında 
Türkiye’de toplam 362 bin derslik vardı. 
Osmanlı’dan kalan artı Cumhuriyet dö-
neminde yapılan toplam 362 bin derslik. 
Biz, yedi buçuk yılda bunun yüzde 41’i 
kadarını, 149 bin 824 tanesini Türkiye’ye 
kazandırdık. 430 bin konutun inşaatına 
başladık. Cumhuriyet tarihi boyunca 
Türkiye’de 76 üniversite kurulmuştu. Biz, 
önceki gece yasası çıkanlarla birlikte, yedi 
buçuk yılda Türkiye’de 78 üniversite kur-
duk ve sayıyı 154’e ulaştırdık.

İşte bizim farkımız bu… Kriz tellallığı ya-
panlara, karamsarlık yayanlara, milletin 
moralini bozmak için her yola başvuran-
lara bu rakamları ithaf ediyorum. Önceki 
gün de söyledim… AK Parti’nin ulaşabil-
diği seviyelere, onların hayalleri dahi ula-
şamaz… Bu iş popülizmle olmuyor… Bu iş 
fakirlik edebiyatı yaparak olmuyor… Bu 
iş kuru sıkı atarak, bol keseden dağıtarak 
olmuyor. Planınız olacak, projeniz olacak, 
ekibiniz olacak, her şeyden önemlisi, 
damdan düşmüş olacaksınız, yoksulun, 
yolda kalmışın, garip gurebanın sızısını 
yüreğinizde hissediyor olacaksınız. Bu 
sızıyı yüreğinde hissetmeyenler, yoksul-
luğa çare üretemezler, üretseler üretseler, 
yoksulluğun edebiyatını üretir, kendi 
dönemlerinde büyüttükleri yoksulluğu is-
tismar ederler. Miting meydanlarında dö-
ner ekmek dağıtarak milleti kandırmaya 
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kalkışanların bugün nerelerde olduğunu 
görüyorsunuz. İki anahtar dağıtanların 
bugün millet nezdindeki kredilerini gö-
rüyorsunuz. Asgari Ücreti 3 bin liraya 
çıkaracağını, 73 milyonun tamamına da 
Asgari Ücretten maaş bağlayacağını söyle-
yenleri milletim nasıl istihza ile izliyorsa, 
emin olun, her aileye maaş bağlayacağını, 
maaşı kadına ödeyeceğini söyleyenleri de 
milletim istihza ile, acı bir gülümsemeyle 
izliyor.

AK Parti’nin ve AK Parti gerçekçi politi-
kalarının taklit edilmesinden biz gurur 
duyarız. Ama bizim ayaklarımız yere 
basıyor, hem de sağlam basıyor, biz uç-
muyoruz, uçuruyoruz. Bizi taklit edenlere 
de bir an önce yere inmelerini şiddetle 
tavsiye ediyoruz. Bu rakamları tek tek her 
bir vatandaşımıza ulaştıracağız değerli 
arkadaşlarım… 2002’de hangi şartlarda 
yaşıyorlardı, bugün hangi şartlarda ya-
şıyorlar, bunun kıyaslamasını yapacak, 
kıyaslamasını yapmalarını sağlayacağız. 
Enflasyonun hayatımızı nasıl etkilediğini, 
fiyatların her ay nasıl değiştiğini, nasıl 
arttığını, bugün fiyatların nasıl çok kü-
çük oranlarda arttığını, yerinde saydığını 
anlatacağız. Alım gücünün 2002’ye göre 
nasıl yükseldiğini, dün lüks gibi görünen 
harcamaların bugün nasıl günlük hayatın 
bir parçası haline dönüştüğünü anlataca-
ğız. Şunu da söyleyeceğiz… İşimiz bitmedi 
diyeceğiz… Yoklukla, yoksullukla, işsizlik-
le mücadelemiz sona ermedi diyeceğiz… 
Kararlılıkla, cesaretle yolumuza devam 
edecek, heyecanla yolumuza devam ede-
cek, Türkiye’ye yaşattığımız başarılara 
inşallah çok daha fazlasını ekleyeceğiz.

Değerli yol arkadaşlarım, değerli kardeş-
lerim…

Daha partimizi kurma çalışmalarını 
başlattığımız andan itibaren, terör ko-
nusunda, terörle mücadele konusunda 
sağlıklı teşhisler ortaya koymaya ve sağ-
lıklı çözüm politikaları üretmeye azami 
hassasiyet gösterdik. Şunu özellikle ifade 
ediyorum: Türkiye’de terörün bu boyut-
lara ulaşmış olması, sorunun en başında 
teşhisin doğru konulmamış, çözüm öneri-
lerinin de doğru üretilmemiş olmasından 
kaynaklanmaktadır. Biz, hem terör örgütü 
ve teröristle, hem de terörizmle çok boyut-
lu bir mücadele ortaya koyuyoruz. Terörle 
mücadelenin salt güvenlik tedbirleriyle 
yapılamayacağını, terörü doğuran, terörü 
besleyen şartların da ortadan kaldırılması 
gerektiğini en başından itibaren samimi 
şekilde vurguladık ve mücadelemizi de bu 
zemin üzerinde yürüttük.

Şunu da hiçbir zaman göz ardı etmedik: 
Terörle mücadele salt güvenlik tedbirle-
riyle sonuç getirmeyeceği gibi, salt Hü-
kümetin, sadece iktidar partilerinin, belli 
kurum ve kuruluşların gayretleriyle de 
neticeye ulaşmaz, ulaşamaz. İktidar, terör-
le ve terörü doğuran nedenlerle mücadele 
ederken, muhalefetin, sırf oy kaygısıyla, 
sırf popülizm uğruna, sadece ve sadece 
şahsi hırslar uğruna süreci baltalaması, 
iktidar partisine değil, en başta Türkiye’ye 
zarar verir. Biraz önce ifade ettim… AK 
Parti başarılı olmasın diye Türkiye ekono-
misinin krize girmesi için elinden geleni 
yapanlar var. Aynı şekilde, sırf AK Parti 
başarılı olmasın diye, terörle mücadeleyi, 
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Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’ni başa-
rısızlığa mahkum etmek isteyenler de ne 
yazık ki bu ülkede var.

Bakınız değerli arkadaşlarım…

Terörle mücadele konusunda hem Hükü-
metimizin çalışmalarını aktarmak, hem 
de siyasi partilerimizin görüş ve önerile-
rini almak amacıyla başlattığımız görüş-
me turumuzu dün tamamladık. Sizlerin 
de yakından takip ettiği gibi; Salı günü 
Demokratik Sol Parti’yi, Çarşamba günü 
Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi’ni, 
dün Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyaret 
ettik. Öncelikle, davetimize olumlu cevap 
verdikleri için değerli liderlere ve çalış-
ma arkadaşlarına bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Salı günü partimizin Grup 
toplantısı’nda da ifade ettim: Terörle mü-
cadele gibi milli bir meseleyi görüşmek 
amacıyla bir araya gelmemiz, istişarede 
bulunmamız hiç kuşkusuz ülkemiz ve 
milletimiz adına son derece yararlı olmuş-
tur.

Benzeri görüşmeleri, benzeri diyalog tablo-
sunu biz her milli meselede, ülkemizin her 
kronik meselesinde görmek istiyoruz ve 
bunu samimi şekilde arzuluyoruz. Siyasi 
partiler arasında görüşmeler olması, lider-
ler arasında diyalog ve istişarenin olması, 
demokrasinin en önemli gereklerinden 
biridir. Terör gibi siyaset üstü bir milli 
meselede bir araya gelmemiz ne kadar 
önemliyse, partiler arasında demokratik 
diyalog kanallarının kurulmuş olması da 
bir o kadar önemlidir. Siyasi partiler ara-
sında elbette bir rekabet, bir siyasi müca-

dele olacaktır, ancak bu durum, partilerin 
bir araya gelmesine, görüş alışverişinde 
bulunmasına, milli meselelerde ortak ha-
reket etmesine mani değildir, olmamalıdır. 
Partilerin birbirine kapılarını kapatması, 
liderlerin yüzyüze bakamayacakları bir 
üslup içinde olmaları demokratik olgun-
luğun oluşmadığını gösterir. Oysa diyalog 
ve tahammül, demokrasinin olmazsa ol-
mazıdır. 

Bu hafta gerçekleşen görüşmeler, demok-
rasimiz açısından memnuniyet vericidir. 
Nitekim milletimiz de bu görüşmelerden 
büyük bir memnuniyet duymuştur. Ümit 
ederim, bu tecrübe her partiye örnek olur, 
yol gösterici olur, demokrasimiz için iyi 
bir başlangıç olur. İktidarda olduğumuz 
yaklaşık yedi buçuk yıllık süreçte biz, is-
tişareden, diyalogdan, uzlaşmadan, eleşti-
riden hiç bir zaman kaçmadık. Ülkenin ve 
milletimizin yararına olacaksa biz oturur 
konuşuruz dedik ve her sorunu, muha-
taplarıyla, uzmanlarıyla, o sorunla ilgili 
bilgi ve birikimi olan kişi ve kuruluşlarla 
görüşmekten, konuşmaktan çekinmedik.

Ekonomide gerçekleştirdiğimiz her re-
form, attığımız her adım, ekonominin 
tüm aktörleriyle istişareler neticesinde 
ortaya çıkmıştır. Çalışma hayatına diyalog 
ve uzlaşmanın hakim olması için Anaya-
sal, yasal düzenlemeler yapılmış, diyalog 
her alanda kurumsallaştırılmış ve başa-
rılı neticeler alınmıştır. Avrupa Birliği 
sürecinden yargı reformuna, Sağlık refor-
mundan, eğitime, Milli Birlik ve kardeşlik 
Süreci’nden tüm demokratik adımlara 
kadar her girişimde ilgili taraflarla görü-
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şülmüş, eleştiriler dikkate alınmış, bek-
lentiler en azami şekilde karşılanmıştır. 
Biz, hiç bir zaman kapıları kapatanlardan 
olmadık. Biz hiç bir zaman küsmedik, 
kin gütmedik. Biz hiç bir zaman diyalog 
kanallarını ortadan kaldırmadık, diya-
logdan kaçınmadık. Görüşme çağrıları-
mız karşılık bulmadı, kimi zaman elimiz 
havada kaldı, davetlerimiz reddedildi, 
görüşme taleplerimiz bazı nezaketsiz şart-
larla geri çevrildi ama biz hiç bir zaman 
bunları büyütmedik, bu tavırlar karşısın-
da kapılarımızı kapatmadık, içimize de 
kapanmadık.

Şu hususa özellikle dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum: Milliyetçi Hareket Partisi’nin 
lideri ve yönetimi, birçok konuda oldu-
ğu gibi, Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci 
ve terörle mücadele konusunda, yapıcı 
bir muhalefet sergilemek yerine, süreç 
boyunca son derece yıkıcı ve yıpratıcı bir 
muhalefeti tercih etmiştir. Sayın Genel 
Başkan ve arkadaşları tarafından, gerek 
şahsıma, gerek arkadaşlarıma, gerek par-
time ve hükümetime yönelik, hatta ailele-
rimize yönelik, siyasi tarihimizde örneği 
olmayan bir üslup ve nezaketsizlikle sözlü 
saldırılar yapılmıştır ve bunlar halen de 
yapılmaya devam ediliyor.

Türkiye’ye faydadan çok zarar getiren bu 
üslup, terörle mücadeleye, kardeşliğimi-
ze, milli birlik ve bütünlüğümüze hiç bir 
olumlu katkı sağlamadığı gibi, tam tersi-
ne kitleleri tahrik ederek zarar vermekte-
dir. Ne yazık ki bu söylem tarzı, bu üslup, 
ülkenin meselelerine, milletimizin mese-
lelerine ışık tutmaktan, ülkenin ve mille-

tin hak ve hukukunu savunmaktan çok 
uzaktır. Bu üslup ve bu görüntü, alenen 
terörün, terör ortamının, terörün tahrip 
edici yönünün istismarıdır. Bu üslup ve 
bu görüntü, başta aziz şehitlerimiz olmak 
üzere, terör mağdurlarının, yani topye-
kun milletimizin hissiyatının istismarıdır.

Altını çizerek söylüyorum: Buna rağmen, 
bu istismar politikalarına, şehitlerimiz 
üzerinden nemalanma hırsına, bu fır-
satçılığa rağmen, biz, MHP’ye kapımızı 
açık tutmakla kalmadık, kendileriyle 
görüşmekten kaçınmayacağımızı da ilan 
ettik. Üç kez MHP’den görüşme talebinde 
bulunduk. Üçünde de olumsuz karşılık 
gördük. Her seferinde uzattığımız el, gay-
rı ciddi tavırlarla havada kaldı, görüşme 
talebimizi en baştan reddedildi, nezaket-
siz ifadelerle kapılar kapatıldı. Bu kadar 
ciddi, bu kadar hayati bir meselede Milli-
yetçi Hareket Partisi’nin diyalog ve istişa-
reden kaçmış olmasını, kaçıyor olmasını 
ben aziz milletimizin takdirine havale 
ediyorum. Aynı şekilde, Barış ve Demok-
rasi Partisi ile görüşmememiz, onlardan 
randevu istememiş olmamız da zaman 
zaman eleştirildi ve eleştiriliyor.

Öncelikle şunu hatırlatmakta fayda görü-
yorum: Biz, terörle mücadele konusunu 
görüşmek üzere siyasi partilerden rande-
vu istedik ve görüştük. Bu bağlamda, te-
rörle arasına mesafe koyup demokrasi ve 
hukukun tarafında duramayan bir siyasi 
partiyle terörle mücadeleyi bu şartlarda 
görüşmenin anlamsız olacağını yüce mil-
letimizin takdirlerine sunuyorum. Barış 
ve Demokrasi Partisi, kendi politikalarını, 
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kendi üslubunu, kendi dilini oluştur-
maktan uzak bir görüntü arz etmektedir. 
Adres olarak İmralı’yı gösterecek kadar 
kendisini inkar eden bir siyasi partiyle 
neyi ve nasıl görüşebilirsiniz? BDP’nin, 
Milli Birlik ve kardeşlik Projesine karşı 
çıkması, süreci tahrik etmesi, kendisini 
de çok yakından ilgilendiren Anayasa 
Değişikliği’nde kendi milletvekillerinin 
iradesine ipotek koyması son derece ma-
nidardır.

Bize göre milletten oy alan her parti de-
mokrasiye güç vermeli, milletten aldığı 
emaneti başka adresler göstererek, soru-
nu başka adreslere havale ederek heba 
etmemelidir. Terör karşısında ortak du-
ruş sergilemek, hukukun da, demokratik 
siyasetin de önemli bir gereğidir. BDP’nin, 
Türkiye genelinde aldığı oy oranını belli-
dir. Bu oyu, belli bir etnik grubun sözcülü-
ğü veya temsilciliği olarak görmek büyük 
bir yanlıştır. Terör örgütü nasıl böyle bir 
temsil gücüne sahip değilse, benim Kürt 
kökenli kardeşlerimin temsilcisi değilse, 
BDP’yi de Kürtlerin temsilcisi gibi gör-
mek doğru değildir. AK Parti ile BDP’nin 
bölgede aldıkları oylar karşılaştırıldığın-
da bu tablo çok daha net şekilde görüle-
cektir.

Biz, her zaman için sorunların çözülme 
yeri olarak siyaseti ve demokrasiyi görü-
yoruz. Ancak terör örgütünün avukatlığı-
na soyunmak, kabul edilebilir bir siyaset 
tarzı değildir; terör ve şiddeti bir yöntem 
olarak kabullenmek demokratik bir tavır 
değildir. Teröre karşı ortak mücadeleye 
yanaşmayan, kendisini demokrasinin ve 

hukukun tarafında, terörün karşısında 
konumlandıramayan bir anlayışla görüş-
mek nasıl bir fayda sağlayabilir? Çözüm 
süreçlerine katkı veren değil, çözümü 
sabote eden üslup ve yaklaşımları mille-
timiz görüyor ve gayet iyi takdir ediyor. 
MHP ve BDP terörle ortak mücadeleye 
varız, ortak harekete varız, terörün son 
bulmasına varız diyorlarsa, bu konularda 
somut bir önerileri varsa görüşmek bir 
anlam taşır. Aksi halde elini yumruk ya-
panla tokalaşılmaz, gözünü kulağını kapa-
yanla, ağzından çıkanı kulağı duymayanla 
konuşulmaz.

Değerli arkadaşlarım...

Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, 
Büyük Birlik Partisi ve Demokratik Sol 
Parti ile gerçekten çok verimli görüşme-
ler gerçekleştirdik. Hükümet olarak yedi 
buçuk yılda terörle mücadele noktasında 
attığımız adımları kendilerine aktardık. 
Terörle mücadelenin yanında, bölgenin 
ekonomik kalkınmasına, sosyal restoras-
yonuna, demokratik ve kültürel haklara 
kavuşması için attığımız tarihi adımları 
da kendileriyle bir kez daha paylaştık.

Değerli arkadaşlarım… Şu an itibariyle, 
bizim, AK Parti Hükümetlerinin Doğu 
ve Güneydoğu illerine tahsis etmiş ol-
duğu toplam yatırım miktarı yaklaşık 
25 milyar TL’ye ulaşmış durumdadır. 
Eğitimde yaklaşık 40 bin yeni dersliği 
tamamladık. Doğu illerimizde şu anda 
faaliyet gösteren dersliklerin yüzde 51’i, 
Güneydoğu’daki dersliklerin yüzde 74’ü, 
dikkat ediniz, bizim dönemimizde bu 
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illere kazandırıldı. Bölgede 6 bin öğrenci 
kapasiteli 17 yurt inşa ettik. Doğu Ana-
dolu Bölgemize bu dönemde 44 yeni has-
tane, 14 yeni blok, 130 sağlık ocağı inşa 
ettik. Güneydoğu Anadolu bölgemize 
ise 32 yeni hastane, 17 blok, 115 sağlık 
ocağı kazandırdık. GAP Eylem Planını 
açıkladık, 2008 ve 2009’da 4.7 milyar 
TL’yi GAP için tahsis ettik, 3.9 milyar 
TL harcama gerçekleştirdik. KÖYDES 
için 2 milyar TL harcama yaptık. TOKİ 
bu bölgelerimizde 5.9 milyar TL’lik yatı-
rım gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Doğu 
Anadolu Bölgemizde yaklaşık 36 bin, Gü-
neydoğu Anadolu Bölgemizde yaklaşık 
31 bin yeni konut inşasına başladık, iki 
bölgede yaklaşık 49 bin konutu tamamla-
dık ve hak sahiplerine teslim ettik. Sosyal 
yardımlar kapsamında bölgede ihtiyaç 
sahiplerine 3 milyar TL’lik ayni ve nakdi 
yardım dağıttık.

Şu rakamlar da son derece önemli: Doğu 
Anadolu Bölgemizde, 2002 yılında sigor-
talı çalışan sayısı 147 bin idi, bugün 318 
bine ulaştı. Güneydoğu Anadolu Bölge-
mizde sigortalı çalışan sayısı 175 bin idi, 
bugün 432 bine ulaştı. Üretim noktasında 
da bölgede çok önemli gelişmeler yaşa-
nıyor… Bölge illerinin ihracatı, yüzde 29 
ile yüzde 9 bin arasındaki oranlarda artış 
gösterdi. Muş ilimiz 2002’de 70 bin dolar 
ihracat yaparken, 2009 yılında 6.7 mil-
yon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ağrı’nın 
ihracatı 4.3 milyon dolardan 40 milyon 
dolara, Hakkari’nin ihracatı 4.8 milyon 
dolardan 417 milyon dolara, Şırnak’ın 
ihracatı 21 milyon dolardan 606 milyon 
dolara çıktı. Kurduğumuz üniversiteler 

bölgelerimiz için, bu bölgedeki gençleri-
miz için umut ışığına dönüştü. Edirne’nin 
imkanlarını artırırken Hakkari’yi ihmal 
etmedik değerli arkadaşlarım… Muğla 
kalkınırken Muş geri kalsın demedik. 
İstanbul büyürken Diyarbakır’ı kendi ha-
line, kendi kaderine terk etmedik. Eğer, 
Kocaeli zenginleşirken Tunceli fakirleşi-
yorsa, bu refah artışı olmaz, bu kalkınma 
olmaz, büyüme olmaz. Bizim, eş zamanlı 
bir kalkınmayı, eşit ölçekte bir kalkınma-
yı gerçekleştirmemiz gerekiyor ve bunu 
sağlamak için de Doğu ve Güneydoğu 
illerimizin ihmal edilmiş sorunlarına çok 
yoğun şekilde eğildik.

Biz bu yatırımları sadece terör örgütünü 
istismar zeminini ortadan kaldırmak 
için, terörizmle çok boyutlu bir mücadele 
yürütmüş olmak için yapmadık. Terör 
örgütü olsa da olmasa da, biz bu yatırım-
ları yapardık ve yapıyoruz. Biz, insanımız 
için, yavrularımız için, vatandaşlarımız 
için bu hizmetleri vermeye, bu yatırımları 
yapmaya mecburuz. Çünkü biz insanı yü-
celt ki, devlet yücelsin anlayışına sahibiz. 
Biz siyaseti insan için yapıyoruz, gönül 
kazanmak için yapıyoruz, hayır duası al-
mak için yapıyoruz. Bölge insanımız daha 
mutlu olsun, daha huzurlu olsun, daha 
müreffeh bir yaşama sahip olsun diye ya-
pıyoruz.

Değerli kardeşlerim…

Bu arada, bölgede tarım ve hayvancı-
lık noktasında hayati rol oynayan Et ve 
Balık Kurumu konusunda bazı bilgileri 
sizlerle paylaşmak isterim. Et ve Balık 
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Kurumu, 1992 yılında özelleştirme kap-
samına alındı. Tam 13 yıl özelleştirme 
kapsamında kaldı, 28 işletmesi değişik 
şekillerde elden çıkarıldı. 2005 yılında 
biz, Et ve Balık Kurumu’nu özelleştirme 
kapsamından çıkardık. Erzurum, Bingöl, 
Van, Diyarbakır, Adana, Sakarya, Anka-
ra – Sincan ve Ağrı kombinalarını Tarım 
Bakanlığı’na bağladık. Bu aşamadan 
itibaren Et ve Balık Kurumu süratle mo-
dernize edildi. 2006 yılından 2010 yılına 
kadar Ağrı, Diyarbakır, Adana, Bingöl, 
Ankara-Sincan, Sakarya ve Van Kombi-
nalarının eskiyen teknolojileri yaklaşık 
70 milyon TL harcanarak yenilendi. Yine, 
Et ve Balık Kurumu’na, Kamu İhale Yasa-
sı değişimi ile Türk Silahlı Kuvvetlerine 
ve Kamu Kuruluşlarına ihalesiz sözleşme 
ile et satma imkanı getirildi. Şu anda da, 
Et ve Balık Kurumu, bulunduğu illerde 
önemli bir üretim ve istihdam kapısı ol-
maya devam ediyor.

Tarım noktasında yine bölgede bir sessiz 
devrimi gerçekleştirdik. Doğu ve Güney-
doğu Anadolu Bölgesine verilen toplam 
tarımsal destek 2002 yılında 647 milyon 
TL iken, 2009 yılında 1 milyar TL’ye 
çıkarıldı. 2003-2010 arasında Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çiftçile-
rimize toplam 9 milyar 818 milyon TL 
destek verildi. 2002 yılında Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu Bölgemize verilen hay-
vancılık desteği 7.7 milyon TL iken, 2009 
yılında 27 kat artarak 209 milyon TL’ye 
çıkarıldı. Kalkınma kooperatif lerine ve-
rilen desteklerde Cumhuriyet tarihinin 
rekoru kırıldı… 

Değerli arkadaşlarım…

Siyasi Parti Liderleriyle görüşmelerimizde 
de gündeme gelen, terörle mücadelenin 
güvenlik boyutuyla ilgili bir hususu da 
burada sizlere aktarmak isterim: Terörle 
mücadeleyi yürüten güvenlik güçlerimizin 
eğitimlerinin artırılması, uzmanlaşmaya 
geçilmesi, yeni yöntem ve taktiklerin kulla-
nılması konularını Silahlı Kuvvetlerimizle 
düzenli olarak değerlendiriyoruz. İktidara 
geldiğimiz günden itibaren terörle müca-
dele konusunda kararlı bir siyasi irade or-
taya koyduk. Gerek Milli Güvenlik Kurulu 
toplantılarında, gerek Bakanlar Kurulu 
ve Terörle Mücadele Yüksek Kurulu top-
lantılarında terörle daha etkin mücadele 
vermenin yollarını sürekli değerlendirdik. 

Özellikle savunma sanayimiz tarihinde 
olmadığı ölçüde yatırımlar yaparak, yerli 
teknolojiyi geliştirdi. Terörle mücadelede 
ileri teknolojiyi daha fazla kullanır hale 
geldik. Göreve geldiğimizde savunma 
sanayiinde yerli tedarikin payı yüzde 25 
idi. Şuan bu oranı yüzde 46’ya çıkardık, 
sene sonuna kadar yüzde 50’ye ulaşmış 
olacağız. Ayrıca dışarıdan tamamen hazır 
aldığımız ürünlerin payı da yüzde 9’a çıktı. 
Yüzde 90 oranında ya yerli ya da Türkiye-
yabancı işbirliğiyle üretilen malzemeyi 
kullanıyoruz. Şuanda tamamen yerli olan 
150 civarında mini insansız hava aracı 
görev yapıyor. Bugün öğleden sonra Ge-
nelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma 
Bakanımızın katılımıyla bir tören gerçek-
leştirilecek. Bu törende tamamen yerli üre-
tim ilk insansız hava aracının hangar çıkış 
merasimi gerçekleştirilecek. Bu araçlar, 
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HERON’ların sahip oldukları özellikleri 
taşıyorlar ve daha yüksek irtifaya çıkabi-
liyorlar. İnşallah 2012 yılında ise ilk Türk 
istihbarat uydusunu fırlatacağız. 

Terörle mücadelede uluslararası işbirliği 
elbette çok önemli. Ancak bu mücadelede 
yerli imkan ve kabiliyetleri daha da güç-
lendirmenin gayreti içindeyiz. İki yıl önce 
çatışma riski yüksek olan bölgelerde iyi 
eğitimli uzman personelin değerlendiril-
mesine karar vermiştik. Bu konuda önemli 
mesafeler aldık. Şu an önemli sayıda uz-
man personel görevlendirilmiş durumda. 
Amacımız, özellikle hudut bölgesinde 
tamamen profesyonel personelin görev 
yapmasıdır. Arazi şartlarını bilen ve terör 
örgütünün taktik hamlelerine karşılık ve-
rebilecek donanıma sahip personelle bu 
mücadelenin verilmesi, en iyi neticenin 
alınması ve en az kaybın verilmesi açısın-
dan yararlı olacaktır. Dönemimizde bu 
bölgede görev yapan personelin eğitimini 
önemli ölçüde geliştirmiştik. Ancak ya-
şanan olaylar gösterdi ki, eğitimli de olsa 
er ve erbaş yerine tamamen profesyonel 
ekiplerle mücadele edilmesi büyük önem 
taşıyor. 

Parti ziyaretlerimizde de gündeme gelen 
bu konuyu tüm boyutlarıyla değerlendi-
riyoruz. İstiyoruz ki, sınır boylarında ve 
riskli bölgelerde tamamen profesyonel 
personelden oluşan ekipler görev yapsın. 
Bunlar ayrı bir ordu olmayacaktır. Mevcut 
bünye içinde farklı statüde 5 veya 10 yıl 
görev yapacak uzmanlaşmış personel ola-
caktır. Kritik ve hassas bölgelerde belli bir 
süreyle sınırlı olarak profesyonel güvenlik 

gücü şeklinde terörle mücadele edecek-
lerdir. Bu konuda değerlendirmelerimiz 
sürüyor, bu yıl içinde çalışmayı hayata 
geçirmiş olacağız. Zaten süreç içinde sivil 
otoriteye bağlı, Entegre Hudut Güvenliği 
sistemini gerçekleştirmek durumundayız. 
Halihazırda sınır güvenliğiyle ilgili ilave 
tedbirleri de hayata geçiriyoruz. Hudut 
Birlikleri karakollarını daha muhkem bir 
şekilde yeniden inşa ediyoruz. TOKİ, 150 
adet iç güvenlik ve hudut karakol tesisi 
ile 141 adet müstakil gözetleme kulesi ve 
662 km hudut yolu yapıyor. 15 karakol 
tamamlandı, diğerleri de kısa süre içinde 
tamamlanacak.

Özetle, terörle mücadele noktasında çok 
boyutlu çalışmalar yaptık, tüm imkanları 
seferber ettik, ekonomik, sosyal, psikolojik 
projeleri devreye aldık. Terörle mücadele-
de Demokrasi-Güvenlik dengesinden asla 
taviz vermedik. Ne güvenliği demokratik 
haklara, ne de demokratik hakları güven-
liğe çiğnetmedik. En son Milli Birlik ve 
Kardeşlik Projesi ile hem bölge adına, hem 
ülkemiz adına yeni bir süreci başlattık ve 
bu süreci de kararlı şekilde yürütüyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Terörle mücadele noktasında siyasi par-
tilerin önerilerini de bu görüşmelerde 
dikkatle dinledik ve not ettik. Görüşmeler, 
bir monolog tarzında değil, interaktif bir 
tarzda, karşılıklı istişare şeklinde gerçek-
leşti. Eleştirileri cevaplama, önerileri mü-
zakere etme imkanımız oldu. Gerek terörle 
mücadele konusunda, gerek diğer milli ve 
kronik meselelerde benzeri istişarelerin 
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yapılmasını arzuluyoruz. Partilerimiz artık 
önemli memleket meselelerinde daha fazla 
bir araya gelmeli, diyalog ve uzlaşıyı daha 
fazla hayata geçirmelidir. Biz AK Parti 
olarak samimiyetle ve iyi niyetle yeni bir 
dönemin başlaması gerektiğine inanıyo-
ruz. Temenni ederiz ki, diğer partilerimiz 
de bu sürece katılırlar ve katkı verirler. 
Siyasi Partilerimizin değerli liderlerine, 
yöneticilerine, katkılarından, yapıcı eleş-
tirilerinden, önerilerinden dolayı bir kez 
daha teşekkür ediyor; bu görüşmelerin 
ülkemize, milletimize, demokrasimize ha-
yırlar getirmesini diliyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Bugün bu toplantımızla, Referandum kam-
panyamızın startını veriyoruz… Şunu bu-
rada bir kez daha tekrarlamak istiyorum… 
“Nasıl olsa halkımız EVET” oyu verecek” 
diyerek asla ve asla rehavet içinde olmaya-
cağız. Bu kampanya, sadece milletimizin 
referandumda EVET oyu kullanmasına 
yönelik değil, aynı zamanda yoğun bir bil-
gilendirmeye de yönelik olacaktır. Bir 
yandan Anayasa Değişikliği’nin Türkiye’yi 
nasıl değiştireceğini, nasıl dönüştüreceği-
ni, nasıl bir atılıma geçireceğini anlatacak, 
bir yandan da hükümetimizin icraatlarını 
milletimizle paylaşacağız. Türkiye’nin 81 
vilayetine, 892 ilçesine, 34 bin 413 Köyü-
ne, 73 milyon vatandaşımızın her birine 
tek tek ulaşacak, kendilerine en açık, en 
anlaşılır şekilde değişikliklerin neler oldu-
ğunu anlatacağız.

Değerli arkadaşlarım, ilk mitingimizi 24 
Temmuz’da Bingöl ve Elazığ’da yapıyoruz. 

24 Temmuz’dan itibaren, 12 Eylül’e kadar 
bizzat ben 36 ilimize gidecek ve buralarda 
miting yapacağım. Aynı şekilde Bakan 
arkadaşlarımız, Genel Başkan Yardımcısı 
arkadaşlarımız, Milletvekillerimiz de 12 
Eylül tarihine kadar arazide olacaklar ve 
milletimize Anayasa Değişikliği’ni anlata-
caklar. Doküman konusunda Genel Merke-
zimiz çalışmalarını yaptı, yapmaya devam 
ediyor. Anayasa Değişiklik Paketi ile İlgili 
Sorular ve Cevaplar başlıklı kitabımız ta-
mamlandı, basıldı ve bugünden itibaren 
yeterli sayıda sizlere ulaştırılacak. Bu 
kitabın sizler tarafından dikkatlice okun-
masını, özümsenmesini ve tereddütleri 
gidermek noktasında milletimizle paylaşıl-
masını özellikle önemsiyorum.

Kitapta vatandaşlarımızın tereddüde dü-
şebileceği, aklına gelebilecek 40 sorunun 
cevabı bulunuyor. Aynı zamanda, Anayasa 
Değişikliği referandumunda EVET demek 
için 40 neden de yine kitabın sonunda yer 
alıyor. Burada, EVET demek için 40 nedeni 
tek tek sıralamak vaktimizi alır. Ben sadece 
birkaç başlığı sizlerle paylaşmak istiyo-
rum: Kadınlarımız, çocuklarımız, Özürlü 
kardeşlerimiz, yaşlılarımız, şehitlerimizin 
dul ve yetimleri, gazilerimiz, kısacası tüm 
dezavantajlı kesimlerin avantajlı konu-
ma yükselmesine EVET diyoruz. Çocuk 
istismarının önüne geçmek için EVET 
diyoruz. Fişlemenin tarihe karışması için 
EVET diyoruz. Yurtdışına çıkış özgürlü-
ğünün genişletilmesine EVET diyoruz. 
Vatandaşların, mahkemeler dışında şika-
yetlerini iletecekleri bir Kamu Denetçiliği 
Kurumu’nun kurulmasına EVET diyoruz. 
12 Eylül darbesini yapan darbecilerin 
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hesap vermelerine zemin hazırlamak için 
EVET diyoruz. Mahkemelerin, kendisini 
halkın iradesiyle seçilen hükümetlerin 
yerine koymaması için EVET diyoruz. 
Yargı bağımsızlığını güçlendirmeye, yargı 
tarafsızlığını sağlamaya, sivillerin askeri 
mahkemelerde yargılanmasına son verme-
ye EVET diyoruz. Anayasa mahkemesinin, 
tıpkı gelişmiş ülkelerdeki gibi çağdaş, 
demokratik ve geniş katılımlı bir yapıya 
kavuşturulmasına EVET diyoruz. Anayasa 
Mahkemesine bireysel başvuruya, memur-
lara grev hakkına, toplu sözleşme hakkına 
EVET diyoruz. Üstünlerin hukukundan, 
hukukun üstünlüğüne geçmeye EVET di-
yoruz. Güçlü bir ekonomiye, itibarlı, büyük 
bir Türkiye’ye EVET diyoruz.

Bu referandum milletimizin günlük haya-
tıyla doğrudan ilgili değerli arkadaşlarım. 
Bu Anayasa Değişikliği Türkiye’yi değişti-
recek, bu Anayasa Değişikliği Türkiye’nin 
kaderini, Türkiye’nin manzarasını değişti-
recek. Bu Anayasa Değişikliği emeğimizin 
değer kazanmasını, ekmeğimizin çoğalma-
sını getirecek. Türkiye bu Anayasa Değişik-
liği ile yeni bir döneme, umut dolu, aydın-
lık bir geleceğe adımını atacak. Bu tarihi 
değişikliğin sorumluluğunu üzerimizde 
taşıyoruz değerli arkadaşlarım… Biz, AK 
Parti Grubu olarak, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde üzerimize düşeni hakkıyla 
yerine getirdik, milletin bize yüklediği 
emanetin hakkını orada verdik. Şimdi söz 
milletin, şimdi karar milletin. İnanıyorum 
ki, yine bir 12 Eylül günü, aziz milletimiz 
bu büyük değişikliğe çok güçlü bir şekil-
de EVET diyecek ve Türkiye için yeni bir 

dönemin kapıları aralanacaktır. Şimdiden 
hepinize kolay gelsin diyorum.

Bizim milletvekilleri olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde girişini yazdığımız tari-
hin, siz şimdi gelişme bölümünü yazacak-
sınız ve inşallah milletimiz de sonucunu 
yazacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun. 
Yolumuz, bahtımız açık olsun. Hepinizi 
sevgiyle selamlıyor, Anadolu’da, Trakya’da 
tüm kardeşlerimize selamlarımızı iletme-
nizi sizlerden rica ediyor, sizleri Allah’a 
Emanet ediyorum. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler… 
Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yor; grup toplantımızın ülkemiz ve milleti-
miz için hayırlı olmasını diliyorum.

Genel kurul çalışmalarında artık dönem 
sonuna yaklaşmış durumdayız. Çok yoğun 
bir çalışma dönemini geride bırakıyoruz… 

Ancak, aziz milletimiz için, ülkemiz için 
son derece önemli yasaları çıkarmanın, 
son derece hayati düzenlemeleri yasa-
laştırmanın da gönül huzuru içindeyiz. 
Sadece gece gündüz çalışmakla, bedenen, 
fikren tüm mesaimizi genel kurul çalışma-
larına ayırmakla kalmadık; yasama faali-
yetlerinde sürekli engel çıkaran muhale-
fete karşı da çok yoğun bir mücadelenin 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 20 Temmuz 2010
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içinde olduk. En başından itibaren Meclis 
çalışmalarını yavaşlatma gayreti içinde 
oldular. Genel Kurul ortamını gererek, sab-
rımızı zorlayarak, adeta sinirlerimizi test 
ederek çalışmaları engelleme ve yavaşlat-
ma çabası içine girdiler.

Ancak şu hususa özellikle dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum: Bizler, AK Parti grubu, 
ülkeye hizmet için, millete hizmet için, so-
runları çözmek için gayret gösterirken, on-
lar, kendi kişisel çıkarlarını, kendi hırsları-
nı, kendi şahsi hesaplarını bizlere dayatma 
mücadelesi içinde oldular. Biz, milletimiz 
için daha fazla hizmet üretmek için, mille-
timizin menfaatine olan yasaları çıkarmak 
için çaba gösterirken, onlar da bizi engelle-
meye, hızımızı kesmeye uğraştılar. Çünkü 
bunların muhalefet anlayışı, yapmayı değil 
yıkmayı esas alıyor; destek olmayı değil 
köstek olmayı esas alıyor. Milletimiz de 
artık çok iyi görüyor: Bunlar iş üretmezler, 
hizmet üretmezler… İktidarda oldukları, 
koalisyon ortağı oldukları dönemlerde de 
bu ülke için sadra şifa olacak hiçbir şey 
üretmediler. İş üretmedikleri gibi, iş üre-
tenin, hizmet üretenin ayağına ayakbağı 
olmak da bunların şiarıdır. Nitekim, şu ge-
nel kurul çalışmaları, AK Parti ile diğerleri 
arasındaki bu ayırt edici özelliği gün gibi 
ortaya çıkarmıştır. 

Biz bu millete sevdalıyız değerli arkadaş-
larım… Biz bu ülkemize sevdalıyız… Biz, 
omuzlarımızda ne büyük bir sorumluluk 
taşıdığımızın, ne büyük ve mübarek bir 
yük taşıdığımızın şuuru içindeyiz. Her 
zaman söylüyorum… İdare edebilirdik, 
popülizme tevessül edebilirdik, “böyle gel-

miş, böyle gider” diyerek hiç etliye sütlüye 
karışmayabilirdik. Risk almayabilirdik, 
başımızı ağrıtmak istemeyebilirdik… Bize 
“dokunmayın” dediklerinde, “yaklaşma-
yın” dediklerinde, “bu meselelerle ilgilen-
meyin” dediklerinde geri adım atabilirdik. 
Ama o zaman, biz çıkıp da milletimizin yü-
züne bakamazdık. Bu milletin huzurunda 
başımız dik, alnımız ak hesap veremezdik. 
Kendileri için gecemizi gündüzümüze kat-
tığımız yoksulların yüzüne bakamazdık; 
bizim için her daim hayır duaları eden 
amcaların, teyzelerin yüzüne bakamazdık. 
AK Parti’nin kuruluşunda gözleri umutla 
parlayan, AK Parti’nin her cesur adımıyla 
gözlerindeki umut ışığı daha da parlayan 
yetimlerin, öksüzlerin, yolda kalmışların 
karşısında mahcubiyetimizi gizleyemez-
dik.

Biz zor olanı tercih ettik değerli arkadaşla-
rım… Bu ülkenin yerinde saymasına karşı 
çıktık, kalkınmayı, ilerlemeyi, büyümeyi 
tercih ettik. Hayal kırıklıklarına karşı çık-
tık, bu ülkeye bir ufuk çizmeyi, bir vizyon 
oluşturmayı tercih ettik. Biz bütün kirli 
ilişkilere, kirli senaryolara, çetelere, maf-
yaya, hukuk dışı kirli örgütlenmelere karşı 
çıktık; demokrasi mücadelesini, özgürlük 
mücadelesini, hak ve adalet mücadelesini 
tercih ettik. İşte bugün de, milletin önüne 
getirdiğimiz, milletin oyuna, milletin tak-
dirine sunduğumuz Anayasa Değişikliği 
de bu büyük Türkiye mücadelesinin bir 
neticesidir. 

Şunu samimiyetle ifade ediyorum değerli 
arkadaşlarım… Anayasa Değişiklik pake-
tinin içindeki maddeler, bugün CHP’nin, 
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MHP’nin ve BDP’nin üst yönetimlerinin, 
milletvekillerinin uykularını çok ciddi 
şekilde kaçırıyor. Bunlar, tıpkı Midas’ın 
Kulakları öyküsünde olduğu gibi, yalnız 
kaldıklarında ya kendi vicdanlarına, ya da 
yakın arkadaşlarına, bu pakete karşı çık-
tıkları için büyük rahatsızlık duyduklarını 
ifade ediyorlar. Ak’a kara demenin vicdan-
larını sızlattığını çok iyi görüyoruz. Hayırlı 
bir işe destek vermek yerine köstek olma-
nın, ne kadar bunaltıcı bir etki yaptığını 
görüyoruz. Yıllarca milletimizin özlemi 
olan değişikliklere sırf AK Parti istiyor diye 
karşı çıkmanın ne kadar büyük bir travma 
oluşturduğunu görüyoruz. Tabanlarının 
sesine kulak verdiklerinde, vicdanlarının 
sesine kulak verdiklerinde, akıl ve mantı-
ğın sesine kulak verdiklerine ortaya çıkan 
dramatik tabloyu kendileri de, tüm milleti-
miz de görüyor, anlıyor.

Genel Kurulu sürecinde Anayasa Deği-
şikliği’ne yönelik olarak tek bir ciddi öne-
rileri olmadı. Şu anda çeşitli vesilelerle 
yaptıkları açıklamalarda Değişikliğe ilişkin 
tek bir somut gerekçe gösteremiyorlar. Ne-
den HAYIR dediklerini, neden bu değişimin 
karşısında durduklarını kendilerine de, 
millete de izah edemiyorlar. Meseleyi şah-
sileştirmekten öteye gidemiyorlar. İlgisiz, 
alakasız konuları gündeme getirerek Ana-
yasa Değişikliği’ni karalamaya çalışıyorlar. 
Neymiş efendim, bu değişikliğin işsizliğine, 
fakirliğe bir faydası yokmuş. Neredeyse ül-
kenin her meselesinin çözümünü bu paket-
ten bekliyorlar. Buna açıkça cerbeze denir, 
kandırmaca denir, konuyu çarpıtma denir. 
Bu Anayasa Değişikliği belki “her şey” değil-
dir, ama çok önemli bir “şey”dir. Türkiye’nin 

aydınlık geleceği için, daha ileri bir demok-
rasi için, daha adil bir hukuk sistemi için 
çok önemli bir adımdır. Milli iradenin güç 
kazanması, vesayetçi ve statükocu anlayışın 
kırılması için tarihi bir adımdır. Değişiklik 
ile AK Parti arasında bire bir ilişki kurmak 
gibi zorlama yorumlar getirmenin ötesine 
geçemiyorlar. Ama milletim bizi anlıyor, 
hem de çok iyi anlıyor… Sadece AK Parti 
seçmeni değil, CHP’ye, MHP’ye, BDP’ye oy 
vermiş kitleler de bizi anlıyor, yaptığımız 
değişikliklerin, düzenlemelerin ülke için ne 
kadar isabetli olduğunu teslim ediyorlar.

Buradan bir kez daha tekrar ediyorum… 
Miting meydanlarında bunu en güçlü şekil-
de söylemeye devam edeceğiz: Bu Anayasa 
Değişikliği, bir AK Parti projesi değildir, bir 
kişinin, bir zümrenin, bir partinin projesi 
asla değildir. Bu Paket, Türkiye’nin topye-
kun ihtiyaç duyduğu, talep ettiği değişim-
lerin önemli bir kısmını içeren, milletimi-
zin yıllardır özlem duyduğu bir Türkiye 
projesidir, bir memleket projesidir. Benim 
vatandaşım, 22 Temmuz’da, 29 Mart’ta 
hangi partiyi tercih etmiş olursa olsun… 
Bugün hangi partiye gönül vermiş olursa 
olsun, kime sempati duyuyor olursa olsun… 
12 Eylül’de yapacağı tercih, siyasi partilerle 
ilgili bir tercih değil, tamamen kendisi için, 
kendi geleceği için ortaya koyacağı bir ter-
cihtir. Referandum demokratik bir haktır. 
Referandum, ileri demokrasilerde sıkça 
başvurulan bir demokratik tercih yönte-
midir. 12 Eylül’de aziz milletimiz hükümet 
icraatlarını değil, muhalefet performansını 
değil, kendi geleceğini, ülkenin geleceğini 
oylayacaktır. Bu noktada tereddüt yaşayan-
ların, referandumu demokratik bir tercihin 
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ötesinde bir siyasi tercih olarak görenlerin, 
kendi vicdanlarıyla muhasebelerini yapa-
rak, aklın yolunu, demokrasinin yolunu, 
yani EVET’i tercih edeceklerine ben tüm 
kalbimle inanıyorum.

Bakınız değerli arkadaşlarım…

Necdet Adalı, daha 19 yaşında bir lise öğ-
rencisi iken, cinayet işlediği iddiasıyla 1977 
yılında tutuklandı. Suçsuzluğunun ortaya 
çıkacağından, serbest bırakılacağından o 
kadar emindi ki, Ulucanlar Cezaevinde 
arkadaşlarının firar girişimine katılmadı. 
Kendisini yargılayan mahkeme reisi, Nec-
det Adalı’nın masum olduğunu iddia etti, 
karara şerh koydu. Ancak fayda etmedi. 
Necdet Adalı, 22 yaşındayken, 8 Ekim 
1980’de asılarak idam edildi. Şair Nevzat 
Çelik’in Necdet Adalı için yazdığı o ünlü şiir 
aslında bu zamansız ölümü en güzel şekilde 
resmediyor: 
 
Beni burada arama anne

Kapıda adımı sorma

Saçlarına yıldız düşmüş

Koparma anne

Ağlama 

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı 

Gözlerim şafak bekledim

Uzarken ellerim 

Kulağım kirişte

Ölümü özledim anne 

Yaşamak isterken delice.

Evet değerli arkadaşlarım… Necdet Adalı, 
12 Eylül cuntasının idam ettiği ilk gençti. 

Sonradan suçlular yakalandı, failler belli 
oldu ama Necdet Adalı geri gelmedi. 12 
Eylülcüler, kendi ifadeleriyle, asılan bir sol-
cuyla denge kurmak için bir de sağcı idam 
etmek istediler. Necdet Adalı’dan sadece 
birkaç saat sonra, yine 22 yaşında bir genç, 
Mustafa Pehlivanoğlu darağacına yürüdü. 
Ailesi, infazdan üç gün sonra, çocukları-
nı ziyarete geldiklerinde idam edildiğini 
öğrendiler. Mustafa’dan geriye şu satırlar 
kaldı değerli arkadaşlarım: “Sevgili anne-
ciğim ve babacığım… Sizler beni bu yaşa 
kadar büyüttünüz ve yetiştirdiniz. Benim 
sizlere karşı işlemiş olduğum hataları ve 
suçlarımı affedin. Hakkınızı helal edin. 
Ben sizlerin bir evladınız olarak, bugüne 
kadar Cenab-ı Hakkın ve onun Resulünün, 
yüce Peygamberimizin yolundan ayrılma-
dım. Alın yazımız böyle yazılmış. Kader ne 
ise onu çekeceğiz. Ben de kardeşim Haydar 
gibi bir an önce Allah’ın huzuruna çıkaca-
ğım. Eğer benim günahım varsa Cenab-ı 
Allah’ın huzurunda çekmeye hazırım. 
Yok, bir yanlışlık sonucu ölümüme karar 
verenler, idam edenler Allah’tan bulsunlar. 
Anne, sizlerle helalleşmek isterdim, fakat 
olmadı. Hakkım varsa, hepinize helal ol-
sun, siz de helal edin. Son olarak, abime, 
yengeme, yeğenime, bacıma selam eder, 
haklarını helal etmelerini dilerim. Nişan-
lıma da selam eder, Cenab-ı Allah’ın mutlu 
bir yuva kurması için ona yardımcı olması-
nı dilerim.”

Bir başka isim Erdal Eren… Daha 17 ya-
şındayken tutuklandı. 13 Aralık 1980’de 
Ankara Merkez Cezaevi’nde, 18 yaşından 
küçük olmasına rağmen idam edildi. Rah-
metli Muhsin Yazıcıoğlu’nu, Mamak’ta çek-
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tiği çileleri, gördüğü işkenceleri ve Mamak 
Cezaevi’nden yazdığı şu dizeleri unutma-
dık değerli arkadaşlarım. 
 
Huzur dolu içimde ben sonsuzluğu düşünüyo-
rum

Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyo-
rum

Durun, kapanmayın pencerelerim

Güneşimi kapatmayın

Beton çok soğuk, üşüyorum…

14 Mayıs 1987’de, Hüseyin Kurumah-
mutoğlu, sabah namazını kılarken ba-
şına vurulan dipçik darbesiyle Mamak 
Cezaevi’nde gencecik yaşında dünyaya 
veda etti. Bu zulümlerin, bu işkencelerin, 
bu insanlık dışı uygulamaların en yakın 
şahitlerinden, mağdurlarından bir tanesi 
de Kültür ve Turizm Bakanımız Ertuğrul 
Günay… 12 Eylül’de hapis yatan Bakanı-
mız, hapisteyken vefat eden babasının 
cenazesine dahi katılamadı.

Burada rahmetli Türkeş’in 12 Eylül son-
rası yaşadıklarından hiç bahsetmiyorum 
değerli arkadaşlarım… Ancak şu alıntıyı 
da burada sizlere aktarmak istiyorum: 
1992 yılında verdiği bir röportajda, mer-
hum Türkeş, DYP-SHP Koalisyonuna 
neden güvenoyu verdiklerini şu ifade-
lerle açıklıyor: “12 Eylül Anayasası’nı 
değiştireceklerine söz verdiler. 12 Eylül, 
Ülkücüler olarak bize çok haksızlık et-
miş, büyük mağduriyetler getirmiştir…” 
Ah Mamak Cezaevi’nin dili olsa da bize 
tabutlukları, C-5’leri anlatsa… Metris’in, 
Bayrampaşa’nın dili olsa da, orada kara-

ran hayatları anlatsa… Ah, Diyarbakır 
Cezaevi’nin dili olsa da konuşsa… Diyar-
bakır Cezaevi’nin dili yok, ama keşke 12 
Eylül’de orada yatan bazı MHP yönetici-
leri vicdanlarının sesine kulak vererek 
dürüstçe konuşsa… 

Evet değerli arkadaşlarım… Tam 30 yıl 
sonra, yine bir 12 Eylül günü, işte bu 
işkencelerle, bu zulümlerle, bu insanlık 
dışı uygulamalarla milletçe hesaplaşaca-
ğız. Gencecik ölümlerle hesaplaşacağız, 
zamansız vedalarla hesaplaşacağız, 17 
yaşındaki çocukları yağlı urgana taşı-
yan zihniyetle hesaplaşacağız. Gencecik 
yaşında haksız bir şekilde idam edilen 
Mustafa’nın ‘Allah’ından bulurlar’ dediği 
gün, işte 12 Eylül 2010 günüdür. Yıllar-
ca 12 Eylül mağduru solcuları istismar 
eden CHP, 12 Eylül’le yüzleşemese de biz 
yüzleşeceğiz. Yıllarca 12 Eylül mağduru 
ülkücülerin sesine kulak vermeyen MHP 
12 Eylül’le hesaplaşamasa da biz hesapla-
şacağız.

Biz, orada adil şekilde yargılanmadan 
darağacına gönderilen Necdet Adalı’nın, 
Mustafa Pehlivanoğlu’nun, Erdal Eren’in, 
sabah namazında dayakla öldürülen Hü-
seyin Kurumahmutoğlu’nun hatıraları 
karşısında alnımız ak kalırken, onlar, 
boyunlarını bükmek zorunda kalacaklar, 
mahcup olacaklar. İşte onun için ben 
MHP’li kardeşlerimden EVET bekliyo-
rum. İşte onun için ben CHP’li kardeşle-
rimden EVET bekliyorum. İşte onun için 
ben BDP’li kardeşlerimden EVET bekli-
yorum… Sadece 12 Eylül’le hesaplaşmak 
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adına değil; bir daha 12 Eylül’ler yaşan-
maması için hepsinden EVET bekliyorum.

Biz, geçmişi geri getiremeyeceğimizi bili-
yoruz. Geçmişi kurtaramasak bile çocukla-
rımızın geleceğini kurtarabiliriz. Geçmişin 
yanlışlarıyla yüzleşmeden daha aydınlık 
bir gelecek inşa edemeyiz. İnanıyorum ki 
ülkemin tüm kadınları, kendi haklarının 
anayasal güvenceye kavuşması için bu 
değişikliğe EVET diyecekler. Sadece ka-
dınlar değil, onlarla birlikte erkekler de, 
çocuklarımız için, özürlü yavrularımız 
için, yaşlılarımız, şehitlerimizin dul ve 
yetimleri için, gazilerimiz için, onların 
avantajlı konuma yükselmesi için EVET di-
yecekler. Fişleme gibi insanlık dışı, hukuk 
dışı, demokrasi dışı uygulamanın tarihe 
kavuşması için milletim tek yürek halinde 
EVET diyecektir. Avrupa standartlarında 
bir Anayasa Mahkemesi, uluslar arası 
standartlarda bir hukuk sistemi için bütün 
milletim gür bir sesle EVET diyecektir. 
Üstünlerin hukukuna son verip, hukukun 
üstünlüğünü egemen kılmak için halkımız 
güçlü şekilde EVET diyecektir. Tüm me-
murlarımız, onların aileleri, memurlara 
toplu iş sözleşmesi hakkı tanınması için 
EVET diyecektir. Emeklilerimiz bu toplu 
iş sözleşmesinden yararlanabilmek için 
EVET diyecektir. Tüm işçilerimiz, onların 
aileleri, yakınları, sendikal hakların, grev 
hakkının genişlemesi için EVET diyecektir. 
Esnafımız, tüccarımız, sanatkarımız, hükü-
metin ekonomik ve sosyal politikalarında 
söz sahibi olabilmek için EVET diyecektir.

Burada aklın yolu birdir, mantığın yolu 
birdir ve o yol EVET’tir değerli arka-

daşlarım… Biz bunu en açık şekilde, en 
anlaşılır şekilde, en basit şekilde milleti-
mize anlatacağız. CHP, MHP, BDP kendi 
tabanlarına, kendi seçmenlerine HAYIR’ı 
izah edemezken, HAYIR’ın içini doldu-
ramazken, biz en samimi şekilde neden 
EVET denilmesi gerektiğini anlatacağız. 
Günlerdir konuşuyorlar… Günlerdir bu 
değişikliğe karşı çıkıyorlar, HAYIR narala-
rı atıyorlar… Allah aşkına ne dediklerini, 
ne demek istediklerini, hangi gerekçeyle 
pakete karşı çıktıklarını anlayan var mı? 
Yalova’da konuşuyor ve şunları söylü-
yor: “12 Eylül sonrasında idam sehpala-
rı kuruldu. 16 yaşındaki çocuğun yaşı 
büyütülüp idam edildi. İnsanın vicdanı 
sızlamıyor mu?” diye soruyor… Evet, biz 
de aynı şeyi söylüyoruz… İnsanın vicdanı 
sızlamıyor mu? 16 yaşındaki çocuğun 
idam sehpasına götürülmesinden rahat-
sız oluyorsun da, neden bu pakete HAYIR 
diyorsun. Merd-i Kıpti şecaat arz ederken 
sirkatin söylermiş… Bunlar, neden HAYIR 
denilmesi gerektiğini anlatırken, aslında 
neden EVET denilmesi gerektiğini anlatı-
yorlar.

CHP bir yandan, MHP bir yandan aynı dili, 
aynı üslubu kullanıyor ve her üç cümlede 
bir bizi Yüce Divan’la tehdit ediyorlar. Biz 
millete hizmet yoluna başımızı koyduk, 
bu yola biz canımızı koyduk değerli arka-
daşlarım… Biz korkularla değil, ideallerle, 
ilkelerle, heyecanla, aşkla ve sevdayla 
siyaset yapıyoruz. O kuru sıkı tehditler 
bize hiçbir şey ifade etmiyor. Bizim Ana-
yasa Mahkemesi’nin yanında yöresinde ev 
tutmamıza gerek yok, bizim evimiz mille-
timizin içinde, biz milletin gönlünde ken-
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dimize yer edindik. CHP lideri görüyoruz 
ki emlakçılığa soyunmuş… Bize Anayasa 
Mahkemesine yakın ev ayarlayacağına, 
önce kendisi Anayasa Mahkemesi’nin içi-
ne kurduğu gecekondudan çıksın. CHP 
geçen dönemde tam 113 kez Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurdu. Bu dönem tam 
44 kez yine aynı yola başvurdu. Hadi oraya 
gecekonduyu yaptınız, bari arsa sahibini 
rahat bırakın…

Bu tutarsızlıktır değerli arkadaşlarım, bu 
ilkesizliktir… Bu, milletin iradesini hiçe 
saymak, milletin iradesini mahkemeye 
taşımaktır. Kimlerin de HAYIR cephesinde 
olduğuna dikkatleri çekeceğiz değerli ar-
kadaşlarım… Genel Kurul’da kimlerin bu 
değişikliğe karşı çıktığını, bugün meydan-
larda kimlerin koro halinde, dayanışma ha-
linde, ittifak halinde HAYIR türküsü söyle-
diklerini anlatacağız. MHP hayır demekle 
çok bariz şekilde kendisiyle çelişiyor, ken-
disini inkar ediyor ve benim MHP’li kar-
deşlerimin kendisine yüklediği emanete 
halel getiriyor. CHP hayır demekle, kendi 
raporlarına, tezlerine, iddialarına, kendi 
tarihine karşı çıkıyor, kendisini inkar edi-
yor ve kendisine yüklenmiş emanete gölge 
düşürüyor. BDP, parti kapatmalara karşı 
gibi görünüyor, parti kapatılmasını zorlaş-
tıran düzenlemeyi engelliyor; barıştan ya-
naymış gibi yaparak gerilimi ve çatışmayı 
körüklüyor; demokrasiden yanaymış gibi 
görünerek demokratik gelişmenin önüne 
set çekmeye çalışıyor. Vatandaşlarımıza bu 
ilkesizliği, bu samimiyetsizliği anlatacağız.

Tekrar ediyorum değerli arkadaşlarım… 
Bu değişiklik bir AK Parti değişikliği de-

ğildir. Bu değişiklik çocuklarımız içindir, 
gençlerimiz içindir, 73 milyon vatanda-
şımız içindir. Herkesi bu büyük değişim 
hareketine omuz vermeye davet ediyoruz. 
Herkesi, bu tarihi sürece katkı sağlamaya 
davet ediyoruz. Takdir aziz milletindir… 
Söz de onundur, karar da onundur…

Değerli arkadaşlarım… Değerli milletve-
killeri…

İnşallah, Cuma günü itibariyle Genel 
Kurul çalışmalarımız tamamlanmış ola-
cak ve artık araziye dağılacağız. 12 Eylül 
Referandum gününe kadar hepimiz, mil-
letimizin içinde, milletimizin yanında ola-
cağız. Kışkırtmalara prim vermeden, so-
ğukkanlılığı, sabrı, sağduyuyu asla elden 
bırakmadan, yapıcı bir dille gönüller ka-
zanacağız. Muhalefetin çirkin ve kışkırtıcı 
üslubuna asla tenezzül etmeyeceğiz. On-
lar çamur atacaklar, onlar iftira atacaklar, 
onlar Türkiye’nin ufkunu karartmak için 
her türlü çirkin söz ve eylemin içine gire-
cekler. Biz sadece hakkı, doğruyu söyle-
yeceğiz. Biz sadece Anayasa Değişikliği’ni 
konuşacağız. Biz sadece büyük değişimin 
kalp atışlarını anlatacağız.

Cuma günü il başkanları toplantımızda 
da ifade ettim… Ben, 36 ilimize giderek 
orada milletimle, vatandaşlarımla ku-
caklaşacağım. İlk mitingimizi Cumartesi 
günü Bingöl’de yapıyoruz… 12 Eylül 
Anayasa oylamasına, Türkiye genelinde 
en yüksek HAYIR oyunu veren Bingöl’de, 
12 Eylül Anayasası’nın izlerini silmek için 
EVET kampanyasını başlatıyoruz. Bakan 
arkadaşlarım, Genel Başkan Yardımcısı 
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arkadaşlarım, milletvekillerimiz, teşkila-
tımızın tüm mensupları bu süreçte ara-
zide olacaklar. Allah yar ve yardımcımız 
olsun diyorum. Yolumuz da, bahtımız 
da açık olsun diyorum. Bir kez daha gay-
retlerinizden, emeğinizden, millet için 
döktüğünüz alın terinizden dolayı sizleri 
kutluyor, ülkem ve milletim adına şükran-
larımı sunuyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun…
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Saygıdeğer Büyükelçiler, çok değerli ko-
nuklar, hanımefendiler, beyefendiler… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz 
geleneksel iftar soframızda sizleri ağırla-
maktan büyük memnuniyet duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. Hoş geldiniz...

Değerli arkadaşlar...

Bugün, bu güzel buluşmayı bir musiki 
şöleniyle taçlandıracağız. Türkiye’nin se-
sini ve nefesini dünyaya duyuran, uluslar 
arası sanatçımız Sayın Arkın Ilıcalı, namı 
diğer Mercan Dede bugün bize inanıyo-

AK Parti 4. Büyükelçilerle Iftar 
Buluşması

Ankara | 12 Ağustos 2010
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rum ki enfes bir ney ziyafeti çekecek. Ken-
disine de bu vesileyle hoş geldiniz demek 
istiyorum. Büyük mütefekkir ve mutasav-
vıf Mevlana’nın Mesnevi adlı eserinin ilk 
dizeleri, NEY üzerinedir… Bu muhteşem 
eserine, yani Mesnevi’ye şu dizelerle baş-
lıyor Hazreti Mevlana: 
 
Dinle, bu ney neler hikayet ediyor

Ayrılıklardan şikayet ediyor… 

Kestiler beni bir kamışlıktan

Feryadımla ağladı cümle insan.

Evet sevgili dostlarım… Ney, Tasavvuf kül-
türünde, insan-i kamili, yani mükemmel 
insanı temsil eder… Ait olduğu yerden, 
aslından koparılan insan, tıpkı kamışlık-
tan koparılan NEY gibi yalnızdır. Ta ki 
içi AŞK nefesiyle doluncaya kadar. Oruç 
ile ney arasında da benzerlik kurulur… 
İçi boş olan ney, son derece hüzünlü nağ-
melerle insanın gönlüne hitap ederken, 
oruç tutan, yani içini boş tutan insan da, 
aynı şekilde, içinin sesini dinler, vicdanı-
nı dinler, kalbine, benliğine kulak verir. 
Oruç, biraz da kendisini başkalarının ye-
rine koymaktır. Oruç, açlığı hissetmektir, 
yokluğu hissetmektir; açların ve yoksul-
ların hissiyatını paylaşmaktır. Ben, bu 
Ramazan ayının, tutulan oruçların, tüm 
dünyadaki yoksullarla, açlarla, kimsesiz-
lerle paylaşmayı, dayanışmayı daha da 
artırmasını temenni ediyorum.

Tabii burada özellikle bir hususu hatırlat-
makta fayda görüyorum… Bütün semavi 
dinlerde olduğu gibi, İslam da insanı 
hayatın merkezine yerleştirir. İnsan, yara-

tılanların en şereflisidir, insan kutsaldır, 
insanın hak ve özgürlükleri de kutsaldır, 
kıymetlidir. Dünyaca ünlü şair Şeyh Sadi 
şunları söylüyor: “Bütün aleme aşığım… 
çünkü, bütün alem, hakkın eser-i hilkati-
dir…” Şair Sadi’nin bu düşüncelerine, yine 
dünyaca ünlü Türk Ozanı Yunus Emre de 
şu dizelerle katkıda bulunuyor: Yaradılanı 
severim yaradandan ötürü… Bizim me-
deniyetimizde, sadece kendisinden farklı 
olana hoşgörüyle yaklaşmak yoktur; aynı 
zamanda anlayışı, şefkati ve merhameti 
sürekli rehber edinmek vardır. Türk İstik-
lal Marşı’nın Şairi Mehmet Akif de şunları 
söylüyor:
 
Müminlere imdada yetiş merhametinle 
Mülhitlere lakin, daha çok merhamet eyle…

Üzerinde bulunduğumuz topraklar, tarih 
boyunca nice savaşlara, nice çatışmalara 
sahne oldu… Tarihin çok bilinen savaş-
larının yanında, ülkeler arasında imza-
lanmış ilk barış anlaşması, Kadeş Barış 
Anlaşması da yine bu topraklar üzerinde 
akdedildi. Haçlı savaşları bu topraklar 
üzerinde yapıldı. Moğol istilasına bu top-
raklar maruz kaldı. Yüzyılın başında, dün-
ya haritası bu bölgede yeniden şekillendi. 
Şunu samimiyetle söylemek durumunda-
yım: Bu bölgede, bu topraklarda yaşanan 
her savaş, her seferinde daha güçlü bir 
barışa da kapı araladı. Haçlı savaşları, 
genel kanının tersine, bugünkü kutuplaş-
maların, kamplaşmaların, husumetlerin 
değil; barışın, ticaretin, bilim ve sanatta 
paylaşımın temellerini atmıştır. Yaşanan 
savaşlar, elbette geride acılar bırakmıştır, 
enkazlar bırakmıştır. Ama Batının Doğu-
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yu, Doğunun da Batıyı tanıması yine bu 
buluşmalar sayesinde olmuştur.

Biz, bugün yaşananlar konusunda da 
umutsuz değiliz… Bölgemizde yaşanan 
çatışmaların, yaşanan acıların bir gün 
dineceğine, bölgemize barışın, adaletin, 
hukukun mutlaka ve mutlaka egemen 
olacağına tüm yüreğimizle inanıyoruz. 
Merkezinde bulunduğumuz geniş coğraf-
yanın, ilelebed savaşlarla, ebediyen göz-
yaşıyla ve kanla anılacağına asla ve asla 
inanmıyoruz. Türkiye olarak da, işte bu 
inançtan, bu umuttan yola çıkarak, bölge-
mizde barışın kalıcı olarak tesis edilmesi 
için insanüstü gayret gösteriyoruz. Şunu 
burada siz değerli dostlarımıza bir kez 
daha hatırlatmakta fayda görüyorum… 
Türkiye’nin dış politika ekseni değişme-
miştir. Türkiye’nin, aynı şekilde yönünde, 
rotasında da bir sapma asla sözkonusu 
değildir. Biz sadece bölgemizde proaktif 
olmak, kronik sorunları masaya yatırıp, 
istişare yoluyla çözmek, diyaloğu, iletişi-
mi her türlü sorunun yegane çözüm yön-
temi olarak görmek durumundayız.

Avrupa Birliği’ne tam üyelik, Türkiye’nin 
stratejik hedefidir ve bir devlet politika-
sıdır. Hükümetimiz, bu stratejik ve tarihi 
hedefi gerçekleştirmek yolunda en kap-
samlı ve en somut adımları atan bir hükü-
mettir. Avrupa Birliği’ne üyelik noktasın-
da, toplumumuzda, en baştaki heyecanın 
zaman zaman kaybolduğu bir gerçektir. 
Ancak, altını çizerek ifade ediyorum, kimi 
zaman toplumda görülen heyecan kaybı, 
Hükümetin kararlılığının azalmasından 
değil, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yöne-

lik tavırlarından kaynaklanmaktadır. AK 
Parti Hükümetinin, Avrupa Birliği nokta-
sındaki samimi gayretlerinin en bariz ve 
en yakın göstergesi, Anayasa’da yaptığı-
mız en son değişikliklerdir.

Bakınız değerli arkadaşlarım… Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’nde muhalefet 
partilerinin yoğun ve anlamsız diren-
cine rağmen 26 maddelik bir Anayasa 
Değişikliğini Genel Kurul’dan geçirdik. 
Ana Muhalefet Partisi bu değişikliği 
Anayasa Mahkemesine götürdü. Anaya-
sa Mahkemesi, biraz da yetki sınırlarını 
aşarak, maddeler üzerinde birkaç küçük 
değişiklik yaptı ama Yasa’nın Halkoyuna 
sunulması önüne bir engel koymadı. 12 
Eylül tarihinde bu 26 Maddelik paket, 
Halkoyuna sunulacak. Ben inanıyorum 
ki, değişime her zaman açık olan halkı-
mız, 12 Eylül’de çoğunlukla EVET diyerek 
bu değişiklikleri kabul edecektir. Bildiği-
niz gibi, mevcut anayasamız, yine bir 12 
Eylül’de, 12 Eylül 1980’de yapılan askeri 
müdahalenin ardından yapılmıştı ve hak-
lar, özgürlükler, demokratik zihniyet ve 
demokratik kurumlar noktasında ciddi 
sorunlar içeriyordu. Şimdi yapacağımız 
değişiklik, Anayasa üzerindeki müdahale 
gölgesini en güçlü şekilde kaldıran de-
ğişiklik olma özelliğini taşıyor. Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası, 12 Eylül’le birlik-
te daha demokratik, daha özgürlükçü, in-
sanı daha fazla merkeze alan bir anlayışa 
kavuşuyor.

Şurası da son derece önemli… 12 Eylül’de 
yapılacak Halkoylamasıyla yürürlüğe 
girecek olan bu değişiklikle, Avrupa 
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Birliği’ne uyum noktasında tarihi bir 
adım da atıyoruz. Hukuk sistemimiz, özel-
likle de Anayasa Mahkemesi ve Hakimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu Avrupa Ülke-
lerindekine benzer bir yapıya kavuşuyor. 
Sendikal haklar Avrupa standartlarına 
erişiyor. Çocuklara, kadınlara, özürlü 
ve yaşlılara yine Avrupa standardında 
güvenceler getiriyoruz. Yani biz, ülke 
içindeki vesayetçi anlayışa, statükocu 
zihniyete, özellikle de değişime direnen 
bürokratik elite karşı ciddi manada bir de-
ğişimi savunuyor, Türkiye’nin geleceğini 
değiştirecek, kaderini değiştirecek bir dü-
zenlemeyi gerçekleştiriyoruz. Türkiye’yi 
Avrupa Birliği’ne daha da yakınlaştıracak, 
Türkiye’nin kurumlarını Avrupa Birliği 
kurumlarıyla eşdeğer hale getirecek bu 
değişim hareketine Avrupalı dostlarımı-
zın da güçlü şekilde destek vermelerini 
bekliyoruz.

Değerli dostlarım…

Avrupa Birliği konusunda Türkiye’nin 
karşısına artık yapay engeller çıkarıl-
mamalıdır. Bakınız, Kıbrıs meselesi, art 
niyetli bir şekilde kendi esaslarından 
uzaklaştırılarak Türkiye ile AB arasında 
bir soruna dönüştürülmüştür. Bu son 
derece yanlıştır. Burada tekrarlıyorum: 
2010 yılı sonuna kadar Ada’da kalıcı ve 
adil bir çözüm bekliyoruz. Bugüne kadar 
şartları uluslararası toplum tarafından 
gayet iyi bilinen, diğer bir ifadeyle Bir-
leşmiş Milletler’in yerleşik parametreleri 
zemininde şekillendirilecek bir çözüme 
destek verdik. 2004 yılında referandumla 
sunulan Annan Planı’nı destekledik. Son-

rasında taraflar arasında başlatılan doğru-
dan görüşmelere de desteğimiz ortadadır. 
Ancak, şu husus çok iyi bilinmelidir ki, 
Kıbrıs’ta çözüm arayışları ilanihaye de-
vam edemez. Samimi beklentimiz, Kıbrıs 
Rum tarafının, Kıbrıs Türklerinin bugü-
ne kadar ortaya koyduğu siyasi iradeyi 
göstermesidir. Tabiatıyla, Kıbrıs konu-
sunda, Ada’nın güneyini tek taraflı olarak 
2004 yılında üyeliğe kabul eden Avrupa 
Birliği’ne de büyük görev düşmektedir. 
Zira bugüne kadar verilen sözler tutulma-
mış, Kıbrıs Türkleri üzerindeki izolasyon 
kaldırılmamıştır. Mevcut durumun düzel-
tilmesi için, çözüm yolunda yapıcı ve ira-
de sahibi bir tutum izlenmesi için AB’ye 
bir kez daha çağrıda bulunuyorum.

Burada, uluslararası basında son dönem-
de yayınlanmış iki önemli yorumdan bi-
rer cümleyi sizlerle paylaşmak isterim… 
Financial Times, Türkiye ile ilgili şu 
ifadeleri kullanıyor: “Batı’nın hayal ettiği 
Türkiye, hep kendilerine borçlu olan ve 
Batı masasında verilecek herhangi bir 
sandalyeye minnettar bir Türkiye’ydi. 
Şimdi Türkiye, Bat’nın kendisine biçtiği 
rolü aştı…” New York Times da diyor ki: 
“Kim kime daha çok muhtaç? Türkiye mi 
Avrupa’ya daha çok muhtaç, yoksa Avru-
pa mı Türkiye’ye daha çok muhtaç?”

Değerli dostlarım…

Türkiye Avrupa Birliği’nden uzaklaşmı-
yor, tam tersine, Anayasa Değişikliği örne-
ğinde de görüldüğü gibi Türkiye Avrupa 
Birliği ile bütünleşme yolunda kararlılık-
la ilerliyor. Avrupa Birliği çabalarımızın 
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yanı sıra, G-20 zirvelerine katkı sunuyo-
ruz, Medeniyetler İttifakı gibi son derece 
önemli bir girişimde İspanya ile birlikte 
eşbaşkanlık görevini yürütüyoruz. An-
cak, yüzü Batı’ya dönük olan Türkiye’nin, 
sırtını Doğu’ya dönmesi tabiatıyla bekle-
nemez. Hükümet olarak, Yüksek Düzeyli 
İşbirliği Konseyleri ve Stratejik Ortaklık-
lar tesisine büyük önem veriyoruz. Bu iş-
birliği ve istişare mekanizmalarını Suriye, 
Irak, Lübnan, Mısır, Ürdün ve Libya’nın 
yanısıra, Rusya, Yunanistan, Bulgaristan 
ve Ukrayna’yla da tesis ediyoruz. Brezilya 
ve Romanya’nın yanısıra, Kazakistan ve 
Malezya’yla da Stratejik Ortaklığa gidiyo-
ruz. Biz, tek yönlü bir dış politika değil, 
kucaklayıcı, kapsayıcı bir dış politika, et-
kin, proaktif bir dış politika yürütüyoruz.

Kadim dostumuz Amerika  Birleş ik 
Devletleri’yle geliştirdiğimiz model ortak-
lık ve stratejik işbirliği tüm boyutlarıyla 
devam ediyor. Başkan Obama yönetimi-
nin de çok boyutlu ilişkilerimizin güçlü 
bir şekilde devamı yönünde kararlı bir du-
ruş sergilemekte olmasından memnuni-
yet duyuyoruz. Bakınız, bölgesel barış ve 
istikrara da önem veren Türkiye, örneğin 
komşumuz Irak’ın kalıcı istikrara kavuş-
turulmasına çok önemli görüyor. Irak’ta 
yapılan son seçimlerden sonra yeni Irak 
Hükümeti’nin, Iraklılık kimliğini önde 
tutacak, tüm Iraklıları kucaklayacak, kap-
sayıcı, ülkeyi siyasi, ekonomik ve sosyal 
yönden yeniden birleştirecek bir yapıda 
olmasına ihtiyaç vardır. 

Diğer taraftan, yeni hükümetin komşu ve 
bölge ülkeleriyle yakın işbirliği içinde ça-

lışabilecek ve dengeli ilişkiler tesis edebi-
lecek, ülkeyi uluslararası toplumla bütün-
leştirecek, demokratik bir yapı ve vizyona 
sahip olması gerekmektedir. Bu süreçte 
Iraklı tüm siyasi gruplarla temaslarımızı 
sürdürüyoruz. Irak’ta huzur, istikrar ve re-
fahın sürdürülebilir şekilde tesisine yöne-
lik tüm çabalara destek vermeye de devam 
edeceğiz. Orta Doğu’da adil, kapsamlı ve 
kalıcı bir barışın tesisi de bizim için aynı 
derecede önemlidir. Bu bağlamda, Orta 
Doğu Barış Süreci’nin tüm kanallarına can-
lılık kazandırılmasını destekliyor ve teşvik 
ediyoruz. 

Bu vesileyle, İsrail’in, uluslararası sularda 
seyreden insani yardım konvoyuna karşı 
gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin kapsamlı 
bir soruşturma yapılabilmesi amacıyla, 
BM nezdinde bir uluslararası kurulu ka-
bul etmesini doğru yönde atılmış bir adım 
olarak gördüğümüzü vurgulamak isterim. 
31 Mayıs saldırısı sonrasında uluslararası 
kamuoyu önünde açıkladığımız talepleri-
miz halen geçerliliğini korumaktadır. Bu 
bağlamda, İsrail, hatasını kabul etmeli, 
özür dilemeli ve tazminat ödemelidir. Bu 
şartlarımızın karşılanması için konunun 
takipçisi olmayı sürdüreceğiz. 

Diğer bir komşumuz olan İran’a gelince; 
bu ülkenin nükleer programı konusunda 
en başından beri diplomatik bir çözümün 
gerekliliğinin altını çizdik. Bu tutumuz 
halen geçerliliğini korumaktadır. İzle-
diğimiz politika da tabiatıyla bunun bir 
sonucudur. 17 Mayıs günü Tahran’da 
imzalanan anlaşma barış ve diyalog çaba-
larımızın sonucudur. İran, düşük seviyede 
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zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına 
çıkartılmasını kabul ederek, esneklik gös-
terebileceğini ortaya koymuştur. Bundan 
sonra yapılması gereken, varılan bu mu-
tabakat temelinde, Viyana Grubu ile İran 
arasında diyalog ve işbirliğinin bir ileri 
safhaya taşınması ve uygulama aşamasına 
geçilmesidir. Afganistan’da, en başından 
beri sadece askeri yöntemlerle sonuca ula-
şılamayacağını her fırsatta vurguluyoruz. 
Türkiye olarak, Afganistan’da güvenliğe 
verdiğimiz destekten daha fazlasını sosyal 
kalkınma için veriyoruz. Balkanlar’da, 
Kafkasya’da karşılıklı güvenin tesisi ve so-
runların güç kullanarak değil, uluslararası 
hukuk ve meşruiyet zemininde diyalog ve 
işbirliği yoluyla çözümlenmesi için daima 
ön plandayız. 

Saygıdeğer konuklar...

Türkiye, AK Parti Hükümetleri dönemin-
de her alanda çok büyük ilerleme kaydet-
ti. Avrupa Birliği yolunda attığımız tarihi 
adımları demokratikleşmeyle; insan hak 
ve özgürlüklerini genişletme yolunda 
attığımız adımları altyapı yatırımlarıyla; 
bölgesel kalkınma projelerimizi uluslar 
arası büyük yatırımlarla destekledik ve 
desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye, 
istikrar, huzur ve güven temelinde çok 
hızlı bir büyüme ve gelişme kaydediyor. 
Özellikle ekonomide Türkiye çok farklı 
bir yerde duruyor. Küresel ekonomik kriz 
karşısında aldığımız köklü tedbirler saye-
sinde Türkiye ekonomisi 2010 yılının ilk 
çeyreğinde yüzde 11.7 oranında büyüme 
kaydederek dünyada 4’üncü, Avrupa’da 
ilk sırada yer aldı.  Küresel kriz tüm 

dünyada işsizliği artırırken, Türkiye’de 
işsizlik hızlı şekilde düşüş yaşıyor. İhra-
catımız, üretimimiz, turizm gelirlerimiz 
dünyadaki genel eğilimin tersine çok hızlı 
şekilde artıyor.

12 Eylül’de halkımızın büyük çoğunlu-
ğunun EVET oyu vererek kabul edeceği 
Anayasa, Türkiye’yi bölgesinde ve dün-
yada çok daha farklı bir konuma yerleş-
tirecek. Ancak, bu noktada önemli bir 
sorunumuzu da burada bir kez daha dile 
getirmek durumundayım. Türkiye’nin 
Avrupa kurumlarıyla bütünleşmesi, de-
mokratikleşmesi, özellikle de ekonomide 
rekor düzeyde atılım gerçekleştirmesi, 
uluslar arası desteği olan terör örgütünü 
ciddi şekilde rahatsız ediyor ve terör kanlı 
yüzünü her fırsatta sergilemekten çekin-
miyor. Son dönemde çok sayıda güvenlik 
görevlimiz, terör saldırıları nedeniyle ha-
yatını kaybetti, bazı ilçelerimizde kitlesel 
kışkırtma senaryoları devreye alınmak 
istendi. Özellikle, Anayasa değişikliği 
için yapılacak Halkoylaması öncesinde 
artan terör eylemlerini biz, terör örgütü 
tarafından süreci sabote etme çabası ola-
rak görüyoruz. Türkiye’nin güvenliğine 
ve istikrarına olduğu kadar, bölgenin ve 
Avrupa’nın da güvenlik ve istikrarına 
kasteden bu terör örgütü karşısında tüm 
dostlarımızdan daha aktif ve daha sami-
mi bir tutum sergilemelerini bekliyoruz. 
Bütün uyarılarımıza, bütün delillerimize 
rağmen, bazı ülkeler tarafından terör ör-
gütüne ve uzantılarına karşı müsamaha 
gösterilmesi bizi üzmektedir. Açık bir 
şekilde Taşeron olarak kullanılan terör 
örgütüne karşı dayanışma beklediğimizi, 
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samimiyet beklediğimizi, artık somut 
adımlar beklediğimizi burada bir kez 
daha hatırlatmakta fayda görüyorum.

Değerli dostlarım, saygıdeğer Büyükelçi-
ler, hanımefendiler, beyefendiler…

Türkiye’de güzel gelişmeler oluyor… Tür-
kiye’deki bu güzel gelişmeler, bölgemiz 
adına da umut verici sonuçlar doğuruyor. 
Siz değerli büyükelçilerimizin katkısıyla 
bu güzel gelişmelerin güç kazanacağını 
biliyorum. Desteklerinizden, katkılarınız-
dan, çabalarınızdan dolayı sizlere bir kez 
daha teşekkür ediyorum. Bu anlamlı iftar 
soframızı bizimle paylaştığınız, sevinci-
mize ortak olduğunuz için sizlere ayrıca 
ülkem ve milletim adına şükranlarımı su-
nuyorum. Umuyorum ki, bu Ramazan, sa-
dece İslam dünyasında değil, tüm dünya-
da barışa, dostluğa, dayanışmaya anlamlı 
bir katkı verecektir. Uluslar arası sanatçı-
mız Mercan Dede’nin etkileyici konseriyle 
sizleri baş başa bırakmadan önce, bir kez 
daha davetimize katıldığınız için teşekkür 
ediyor, hepinize başarılar diliyor, sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili Ordulular, değerli kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor; bu güzel 
iftar yemeğinde sizlerle bir araya gelmek-
ten büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Konuşmamın hemen 
başında, Ramazan-ı Şerif ’in sizler için, 

tüm Ordulu kardeşlerimiz için, ülkemiz, 
milletimiz ve insanlık için huzura, barışa, 
kardeşliğe vesile olmasını diliyorum.

24 Temmuz’da Bingöl’den başladığımız 
Halkoylaması yolculuğumuzda bugün 
önce Samsun’a, ardından da buraya, 

AK Parti Il Başkanlığı Iftarı 
(Ordu)

Ordu | 22 Ağustos 2010
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Ordu’ya vasıl olduk. Şunu tüm samimi-
yetimle ifade etmek istiyorum… Şu anda 
tüm Türkiye, çok büyük bir heyecan 
içinde 12 Eylül 2010’u bekliyor. Gittiğim 
her şehirde ben bizzat müşahede ettim, gi-
demediğim şehirlerin durumu hakkında 
arkadaşlarımla sürekli istişareler yapıyo-
ruz. Türkiye büyük bir coşkuyla EVET’e 
koşuyor. Türkiye, darbe Anayasası üze-
rindeki bu en kapsamlı, en demokratik 
değişimi sabırsızlıkla bekliyor. Türkiye, 
yeni bir milada, 13 Eylül sabahı yeni bir 
aydınlığa doğru emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye artık dünün Türkiye’si değil… 
Türkiye artık soğuk savaş döneminin, 
hatta 20 yıl öncesinin, 10 yıl öncesinin 
Türkiye’si değil… Türkiye kendi rotasını 
kendi çiziyor, Türkiye kendi istikametini 
kendisi belirliyor. Türkiye tarihi kimli-
ğiyle, coğrafyasıyla, kültürel değerleriyle 
barış içinde geleceğe doğru yürüyor; mu-
asır medeniyetlerin üzerine çıkma hede-
fine doğru hızla ilerliyor. Çok meşakkatli, 
çok zor, çok güç bir süreç yaşadık değerli 
Ordulular… Önümüze engeller çıkarıldı, 
önümüze duvarlar örüldü, önümüze kor-
kuluklar dikildi… Siz siyaset yapamazsı-
nız dediler… Muhtar bile olamazsınız de-
diler… Siz cumhurbaşkanı seçemezsiniz 
dediler… Siz Anayasayı değiştiremezsiniz 
dediler… Çetelere dokunmayın, kirli iliş-
kileri, kirli senaryoları deşifre etmeyin 
dediler… Bunların hiçbirine aldırmadık; 
sizden aldığımız güçle, sizin bize yükledi-
ğiniz emanetin sorumluluğuyla, sizlerin 
hayır dualarıyla tüm bu engelleri aştık ve 
aşıyoruz. Ne söylerlerse söylesinler, nasıl 
bir tehdit savururlarsa savursunlar, hiçbi-

ri milletin iradesini gölgelemeye, milletin 
değişim ve dönüşüm taleplerini durdur-
maya yetmedi, yetmez de… 

Bakınız değerli kardeşlerim… Ordu, 12 
Eylül öncesinin acılarını çok derin şe-
kilde yaşadı. Ordu, kamplaşmayı yaşadı, 
kutuplaşmayı yaşadı, kirli bir takım eller 
tarafından uygulamaya konulan senaryo-
ların adeta laboratuvarı oldu. Ama dikka-
tinizi çekiyorum… 12 Eylül sabahından 
itibaren, adeta bıçakla kesilir gibi tüm o 
kutuplaşmalar, kamplaşmalar, çatışmalar 
birden bire sona erdi. Aradan geçen 30 yıl, 
12 Eylül öncesi yaşanan olayların, milleti-
mizin, gençlerimizin birbiriyle çatışması 
değil, kirli bir takım senaryoların uygu-
lanması olduğunu açık şekilde gösterdi. 
Türkiye’nin 30 yıl boyunca 12 Eylül’le he-
saplaşmamış olması, yüzleşmemiş olması 
gerçekten ayrı bir acıdır, ayrı bir sızıdır. 
12 Eylül edebiyatı yapan, 12 Eylül’ün en 
büyük mağdurları olduğunu iddia eden 
siyasetçiler, bugün 12 Eylül’ün de, çetele-
rin de, mafyanın da üzerini örtmeye, daha 
da ileri giderek onların avukatlığını yap-
maya soyunuyorlar.

Bakın bugün Samsun’da, Samsunlu bir 
gencimizi, 12 Eylül döneminde gözaltına 
alınan, birçok işkenceye maruz kalan, 
1987’de de sabah namazında kafasına 
vurulan, dipçikle katledilen Hüseyin 
Kurumahmutoğlu’nu bir kez daha yadet-
tik. Hüseyin gibi nice fidan, nice delikanlı 
o dönemde zamansız şekilde göçüp gitti-
ler. O darbeler yüzünden bu ülkede birçok 
değerli siyasetçimizin, akademisyenimi-
zin, sanatçımızın ve en çok da gençleri-
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mizin istikbali karartıldı; hayatları heba 
edildi. Bu ülkenin karanlık dönemlerinde, 
evet, nice insanımız çirkin senaryoların, 
siyasi komploların kurbanı oldular. Çıkar 
siyaseti güdenler, siyasetten kişisel men-
faat umanlar bilhassa gençlerimizi ideo-
lojik kamplaşmalara alet ettiler… Hangi 
siyasi görüşe sahip olursa olsun, ister 
sağdan, ister soldan, ister başka bir siyasi 
görüşten, yakın tarihimizde insanlarımı-
za ödetilen ağır bedeller, gençlerimizin 
yaşadığı acılar bizim yüreğimizi burku-
yor… Hayatlarının baharındaki insanların 
yaşamına trajik bir şekilde son verilmiş 
olması bizi gerçekten üzüyor. 

Bir insanın siyasi görüşlerini paylaşma-
yabilirsiniz, eylemlerini paylaşmayabi-
lirsiniz… Fakat, birbirimizin acılarını 
tartmak için gereken terazi siyaset tera-
zisi değildir. O terazi yüreklerimizdir, 
vicdanlarımızdır… Her ne olursa olsun, 
gencecik insanların idam sehpasına gön-
derilmiş olmalarını bizim vicdanlarımız 
kabul edemez… Adalet merhametle birlik-
te anlamlıdır. Ben, merhametten yoksun 
bir adalet düşünemiyorum. Biliyorum ki, 
milletimizin yüreklerinde de merhamet 
ağır basıyor… Biz artık bunlarla yüzleş-
mek istiyoruz değerli kardeşlerim… Biz 
artık, Türkiye’nin karanlık noktalarının 
aydınlanmasını istiyoruz. Biz artık, bu 
ülkede bir daha 27 Mayıs’lar, 12 Eylül’ler, 
28 Şubatlar yaşanmasın istiyoruz. 

12 Eylül 2010’un bir anlamı da budur 
sevgili kardeşlerim… Anayasa Değişikliği, 
12 Eylül’le bir yüzleşme olduğu kadar, 
sağdan, soldan öldürülenler için, idam 

edilenler için bir hesap günüdür. Anaya-
sa değişikliği, 12 Eylül’le bir yüzleşme 
olduğu kadar, yeniden 12 Eylül’lerin ya-
şanmasının önünü kesmektir. 12 Eylül, 
Türkiye’nin ileri demokratik standartlara 
kavuşması, üstünlerin hukukundan, hu-
kukun üstünlüğüne geçmesidir. Anayasa 
değişikliği ile sadece darbe anayasasına 
önemli bir darbe vurmakla kalmıyor, 
sosyal, siyasal hakları, demokratik hak-
ları da çok daha ileri seviyelere, evrensel 
normlara kavuşturuyoruz. Hanım kar-
deşlerimizin, yaşlılarımızın, engellile-
rimizin, çocuklarımızın, gazilerimizin, 
şehitlerimizin yakınlarının haklarını 
anayasal güvence altına alıyoruz. Anaya-
sa Mahkemesi’ni Türkiye İnsan Hakları 
Mahkemesi haline dönüştürüyoruz. Va-
tandaşımın hakkını daha etkili şekilde 
arayabilmesi için Kamu Denetçiliği sis-
temini getiriyoruz. Yurtdışına çıkışlar 
üzerindeki kısıtlamaları kaldırıyoruz. 
Yargı kurumlarının yapısını katılımcı 
bir anlayışla yeniden düzenliyoruz. İşçi 
kardeşlerimizin sendikal haklarının 
önündeki engelleri kaldırıyoruz. Memur 
kardeşlerime toplu iş sözleşmesi yapma 
hakkı getiriyoruz. Emekli kardeşlerimin, 
memurların yaptığı toplu iş sözleşmesin-
den yararlanmasını sağlıyoruz. Ekonomik 
Sosyal Konseyi anayasal bir kurum haline 
getiriyoruz. 

Çok açık söylüyorum: Bu Anayasa deği-
şikliği bir AK Parti anayasası değil, 73 
milyon vatandaşımıza özgürlük kapıla-
rını aralayacak, tüm Türkiye’nin istifade 
edeceği bir anayasadır. 12 Eylül 2010, 
Türkiye için milat olacak. 12 Eylül Ordu 
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için milat olacak. Ancak bu Millet, bu 
sefer, bu 12 Eylül’de, huzura, bu sefer 
aydınlığa, barışa ve kardeşliğe kapı ara-
layacak. İşte onun için, Ordu’dan ben çok 
büyük bir EVET bekliyorum, çok gür bir 
EVET bekliyorum. Ordu, son yedi buçuk 
yılda Türkiye’nin yaşadığı büyük değişim 
ve dönüşümü çok yakından hissetti ve 
hissediyor.

Sözlerime bu noktada son verirken, bir 
kez daha Ramazan-ı Şerif ’inizi tebrik edi-
yorum. Ramazan Bayramınızı şimdiden 
kutluyor, ailenizle, sevdiklerinizle nice 
bayramlara erişmenizi diliyorum. Bu 
güzel ve anlamlı buluşmayı tertip eden 
değerli dostlarımıza da teşekkür ediyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Ankaralılar, sevgili kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor; bu güzel 
Ramazan akşamında aranızda bulunmak-
tan büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. 

Mübarek Ramazan ayının son haftasına 
girdik, Ramazan ayını artık uğurluyoruz. 

Bu bir haftalık sürenin sonunda, inşallah, 
hep birlikte Ramazan Bayramını yaşaya-
cak, eğer varsa, aramızdaki kırgınlıkları, 
dargınlıkları, küskünlükleri unutup, dost-
luklarımızı güçlendireceğiz. Elbette, bu 
ramazan bayramının milletimiz açısından 
öncekilere göre, çok önemli bir farkı var: 
Biliyorsunuz, 12 Eylül 2010 tarihinde 
düzenlenecek olan halkoylaması, bayra-

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Iftar Yemeği

Ankara | 2 Eylül 2010
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mın hemen ertesinde gerçekleşiyor. Biz, 
12 Eylül 2010 gününü, bu bakımdan da 
milletimiz için fevkalade önemli ve tarihi 
bir gün olarak görüyoruz. İnşallah, o gün, 
bayram üstüne bayram yapacak, bayram 
üstüne bayram kutlayacak, kelimenin tam 
manasıyla çifte bayram etmiş olacağız. 12 
Eylül 2010 günü, kardeşliğimiz daha da 
derinleşecek, birlik ve beraberliğimiz daha 
güçlü bir şekilde pekişecek.

Bu topraklar, tarih boyunca barışın, hoşgö-
rünün, huzurun, adaletin coğrafyası olarak 
anıldı. Bu topraklar, tarih boyunca, büyük 
medeniyetlere ev sahipliği yaptı; dünyaya 
yön verdi, dünyanın kaderini belirledi. 
İnşallah, 12 Eylül 2010 günü, üzerinde 
yaşadığımız bu topraklar yeniden aslına 
dönecek, yeniden barışın, hoşgörünün, 
huzurun, adaletin, kardeşliğin coğrafya-
sı olacaktır. Bakınız, değerli dostlarım, 
aradan geçen şu son 8 yılda, Türkiye kül-
türel birikimine, tarihi misyonuna, tarihi 
rolüne, tarihi büyüklüğüne yakışır bir 
şekilde gelişti, kalkındı, bütün dünyanın 
hayranlıkla izlediği, bütün dünyanın itibar 
ettiği bir ülke haline geldi. Hamdolsun, şu 
son 8 yılda çok büyük işler başardık, çok 
büyük adımlar attık; Türkiye’yi istikrar ve 
güvene kavuşturduk. Ülkemizin, milleti-
mizin kırılan, sarsılan özgüvenini yeniden 
kazandırdık.

Bugün, dünyada, güçlü ekonomisiyle, aktif 
dış politikasıyla, cesur reformlarıyla öne 
çıkan bir Türkiye var. Bugün, bölgesinde 
ve dünyada küresel barışa çok değerli 
katkılar sunan bir Türkiye var. Bugün, 
Balkanlardan Afrika’ya, Ortadoğu’dan 

Kafkasya’ya kadar dünyanın hemen her 
bölgesinde, kararlı bir şekilde hakkı savu-
nan, adaleti savunan, mazlumları, mağ-
durları savunan bir Türkiye var. Gündemi 
belirlenen değil, bütün dünyada gündem 
belirleyen bir Türkiye var. Ürettiği barışçıl 
politikalarla, başlattığı barışçıl girişimler-
le, dünyaya sunduğu barışçıl fikirlerle ör-
nek alınan, model alınan, takip edilen bir 
Türkiye var. 

Hiçbir komplekse kapılmadan yakın tari-
himize şöyle bir göz atanlar göreceklerdir: 
Türkiye AK Parti iktidarıyla birlikte yeni-
den altın çağını yaşıyor; yeniden büyük 
Türkiye olma yolunda hızlı adımlarla iler-
liyor. Sadece başkentimizin, şu Ankara’nın 
yaşadığı değişim ve dönüşüm bile dünya 
liderlerinin ilgisine, takdirine mazhar 
oluyor. Bu bir vizyon meselesidir, bu bir 
ufuk meselesidir; bu ülkemizin itibarına, 
ülkemizin onuruna ne kadar değer verdiği-
mizin bir göstergesidir. Şimdi diplomatik 
temaslar için gelen yabancı misafirlerimizi 
alnımız dik, göğsümüzü gere gere başken-
timizde ağırlayabiliyoruz. Değişen, kal-
kınan, dışa açılan, aydınlık ve çağdaş bir 
Türkiye’nin haklı gururunu, mutluluğunu 
yaşıyoruz.

Yalnızca Ankara değil elbette, başlattığımız 
kalkınma seferberliğiyle birlikte bütün 
Türkiye’nin çehresini değiştirdik, değiştir-
meye devam ediyoruz. Eğitimde, sağlıkta, 
adalette, emniyette, ekonomide, dış poli-
tikada, turizmde Cumhuriyet tarihimizin 
en parlak dönemlerini yaşıyoruz. Yine aynı 
şekilde demokratikleşmede, evrensel stan-
dartlarda bir hukuk devleti olma yolunda, 
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bu geçen 8 yıl içinde çok ciddi adımlar 
attık. 

Şimdi önümüzde yeni bir dönem açılıyor. 
12 Eylül 2010 inşallah, Türkiye’nin daha 
demokratik, daha adil, daha özgür bir ülke 
olması yolunda bir milat olacak. Muhale-
fet partileri Türkiye’nin aydınlanmasının 
önüne geçmek için ellerinden geleni yapı-
yor, HAYIR kampanyalarıyla Türkiye’nin 
geleceğini karartmak için özel bir gayret 
sarf ediyorlar. Onlar bu anayasanın içeri-
ğiyle hiç ilgilenmiyorlar; başından beri de 
ilgilenmediler. Bu anayasada fındık var mı, 
ceviz var mı, buğday var mı, nohut var mı 
gibi sorularla halkoylaması sürecini sulan-
dırmaya çalışıyorlar. Öyle anlaşılıyor ki, 
bunlar anayasa yapmakla aşure yapmayı 
birbirine karıştırıyorlar. 

Anayasalar bir ülkenin namusudur, şerefi-
dir; anayasalar bir toplumun, bir milletin 
ortak değerlerinin yer aldığı metinlerdir. 
Ama bunlar Anayasa’ya, Anayasa’nın man-
tığına bu kadar uzaklar işte… Maalesef 
bunların Anayasa’ya verdikleri değer bu 
kadar işte… Bunlar bu ülkenin temel hak ve 
özgürlüklerinden bu kadar uzaklar işte… 
Türkiye’nin büyümesinden, Türkiye’nin 
kalkınmasından, Türkiye’nin dünyaya açıl-
masından korkuyorlar. Statükonun devam 
etmesi için türlü manevralara, türlü yalan-
lara başvuruyorlar. “Başörtüsü meselesini 
biz çözeriz” diyorlar. Adama sormazlar 
mı? AK Parti ve Milliyetçi Hareket Parti-
si, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu 
yönde bir değişiklik yaptıktan sonra, bu 
özgürlüğe darbe vurmak üzere Anayasa 
Mahkemesi’ne koşan siz değil miydiniz? 

411 Milletvekilinin EVET dediği değişikli-
ğe, o zaman “411 el kaosa kalktı” parolasıy-
la niye karşı çıktınız, siz önce buna cevap 
verin.

Siyaset omurga ister; siyaset samimiyet 
ister, dürüstlük ister. Ankara’da başka, 
Van’da başka, Tunceli’de başka, İzmir’de 
başka konuşmayacaksın. Bakın değerli 
arkadaşlarım, bizler başkalarının yaptığı 
gibi meydanlarda seçim rüşveti dağıtmıyo-
ruz. Popülizm yapmıyoruz. Halk oylaması 
süreciyle seçim sürecini tamamen birbirin-
den ayırıyoruz. Meydanlarda, televizyon 
programlarında, katıldığımız iftarlarda, 
halkımızla bir araya geldiğimizde yalnızca 
Anayasa’dan, Anayasa’nın ülkemize kazan-
dıracağı yeniliklerden, artı değerlerden, 
özgürlüklerden, temel haklardan söz edi-
yoruz. 

Her zaman ifade ediyorum, burada bir kez 
daha vurgulamak istiyorum: Bu Anayasa 
Değişikliği paketi kesinlikle bir AK Parti 
projesi değildir. Bu bir millet projesidir. 
Bu Anayasa Değişikliği, milletimizin or-
tak talebidir; değişen, dönüşen, güçlenen, 
büyüyen Türkiye’nin ortak arzusudur. 
Milletimiz artık vesayetçi anlayışlarla, 
darbe zihniyetleriyle, 12 Eylül zihniyetiyle 
yüzleşmek istiyor. Türkiye artık kendisi-
ne ayak bağı olan, özgürlüklerine pranga 
vuran bir anayasayla yol almak istemiyor; 
esaret zincirlerinden kurtulmak istiyor. 
İnşallah 12 Eylül 2010 günü ülkemizin gü-
cünü arttıracak, itibarını yükseltecek, mil-
letin ortak değerlerini daha çok yansıtacak 
bir anayasaya kavuşacağız. Müsaadenizle, 
12 Eylül 2010 günü milletimizin hangi 
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yeni haklara sahip olacağını, anayasamız-
da hangi değişikliklerin yapılacağını bu ve-
sileyle bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Anayasa Değişikliği paketiyle, kadın 
haklarını genişletiyor, pozitif ayrımcılık 
getiriyoruz. Özürlü kardeşlerimize, yaş-
lılarımıza, şehitlerimizin bize emaneti 
olan dul ve yetimlerine, gazilerimize hak 
ettikleri ayrıcalıkları veriyoruz. Çocuk is-
tismarının önüne geçiyor, anayasal boyut-
ta engelliyoruz. Üç kuruş, beş kuruş vergi 
borcu yüzünden yurtdışına çıkamayan 
vatandaşlarımızın önündeki engeli kaldı-
rıyoruz. Yurtdışına çıkış yasağını mahke-
me kararı şartına bağlıyoruz. Fişlemenin 
önüne geçiyoruz. Anayasa Mahkemesi’ne 
bireysel başvuru hakkı getiriyoruz. Ana-
yasa Mahkemesi’ni Türkiye İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne dönüştürüyoruz. Kamu de-
netçiliği kurumunu getiriyor, hak arayışını 
güçlendiriyoruz. İşçi kardeşlerimizin sen-
dikal haklarını güçlendiriyor, birden fazla 
sendikaya üye olmasına imkan sağlıyoruz. 
Memur kardeşim artık Toplu İş Sözleşmesi 
yapabilecek. Emekli kardeşlerimiz de bu 
Toplu İş Sözleşmesi’nden yararlanacaklar. 
Ekonomik Sosyal Konsey’i anayasal bir 
kurum haline getiriyoruz. Üstünlerin hu-
kukuna son veriyor, hukukun üstünlüğüne 
geçiyoruz… 

Anayasa Mahkemesi’ni modern bir yapıya 
kavuşturuyoruz, Hakimler ve Savcılar Yük-
sek Kurulu’nun yapısını evrensel standart-
lara kavuşturuyoruz. Yargıyı ideolojiden, 
kast sisteminden kurtarıyor, kapalı devre 

işleyişe son veriyoruz. 12 Eylül’le hesapla-
şıyoruz, 12 Eylül’ün üzerindeki dokunul-
mazlığı kaldırıyoruz, bu ülkede 12 Eylülle-
rin tekrar etmesinin önüne set çekiyoruz. 

Değerli kardeşlerim, işte bütün bu değişik-
liklerle, Türkiye’de artık bir zihniyet dev-
rimi gerçekleştiriyoruz. Halk oylamasında 
“EVET” diyerek, insanı merkeze alan, 
bireyin haklarını öne alan çağdaş bir dev-
lete doğru ciddi bir adım atmış olacağız. 
Ben, Halkoylaması’ndan EVET çıkacağına 
yürekten inanıyorum. 13 Eylül sabahı çok 
daha farklı, çok daha güzel, çok daha ay-
dınlık bir Türkiye’ye uyanmış olacağız. Ya-
pılan değişiklikleri yetersiz bulabilirsiniz, 
doğrudur, bizler de yeterli görmüyoruz. 
Bizler de yapılan değişikliklerin bu ülkede-
ki bütün sorunları, bütün tıkanıkları çöze-
ceğini söylemiyoruz. Ama bu bir başlangıç-
tır. Bu, Türkiye için bir eşiktir. İnşallah çok 
daha kapsamlı, çok daha geniş bir Anayasa 
Değişikliği’ni yine hep birlikte gerçekleşti-
receğiz. Zira bu ülkede artık millet ne der-
se, millet ne isterse o olacak. Artık kimse 
milletin iradesine ipotek koyamayacak. 

Halkoylaması günü sizlerden özellikle yük-
sek oranda bir katılım ve yüksek oranda 
bir EVET bekliyorum. Gelin, bu ülkenin 
makus talihini hep birlikte değiştirelim. 
Gelin, bu değişikliklerin yapılması için 
destek olun, omuz verin ve el ele, gönül 
gönüle yepyeni bir Türkiye’nin, daha çağ-
daş, daha demokratik, daha özgür, daha 
adil, daha saygın bir Türkiye’nin yolunu 
açalım. Ben, geleceğimizi, çocuklarımızı, 
gençlerimizi çok yakından ilgilendiren 
bu büyük değişime her birinizin yürekten 
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EVET diyeceğine inanıyorum. Bu vesileyle 
her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
yaklaşmakta olan Kadir Gecesi’nin ve Ra-
mazan Bayramı’nın hepinize huzur, refah, 
esenlik getirmesini diliyor, sizleri Allah’a 
emanet ediyorum. 
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Çok değerli kardeşlerim, değerli yol arka-
daşlarım, hanımefendiler, beyefendiler… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum… Bugün aramıza katılan, bu AK Kad-
roda yerini alan, bu AK Harekete gönül 
veren tüm kardeşlerimize canı gönülden 
hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. 
Sizler, kendisini millete hizmet için adamış 
bir kadroda yerinizi alıyorsunuz. Sizler, 
Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyan bu AK 
Kadroya katılıyorsunuz. Sizler, hizmet mü-
cadelemizde, artık bizimle kader ortaklığı 

yapıyorsunuz. Kararınızdan dolayı sizleri 
yürekten kutluyorum. Allah yolumuzu açık 
etsin, Allah yar ve yardımcımız olsun diyo-
rum.

Şundan emin olunuz… Şu andan itibaren 
kendi evinizdesiniz, şu andan itibaren 
yuvanızdasınız. Şu andan itibaren, millete 
hizmetten başka gayesi olmayan AK bir 
hareketin içindesiniz. Biz bu hizmet yol-
culuğuna çıkarken şunu söyledik: Türkiye 
büyük bir ailedir dedik, biz hepimiz karde-

AK Parti’ye Katılım Töreni

Ankara | 4 Eylül 2010
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şiz, biz hepimiz biriz ve beraberiz dedik. Biz 
gücümüzü sadece bize oy verenlerden değil, 
sadece bize gönül verenlerden değil, 73 
milyon Türkiye cumhuriyeti vatandaşının 
her birinden alan kucaklayıcı bir kadroyuz 
dedik. Hamdolsun, 8 yıl boyunca bu vizyon-
dan, bu idealden hiç sapmadık. Türkiye’yi 
bir bütün olarak kucaklıyoruz. 81 vilayetin 
81’ini bir ve beraber görüyoruz. İnsanımı-
zın etnik kökenine bakmadan, inancına 
bakmadan, diline, dinine, mezhebine, deri-
sinin rengine bakmadan, 73 milyonun ta-
mamına eşit mesafede duruyoruz. İşte onun 
için 81 vilayetin tamamında varız. İşte onun 
için 80 vilayetten milletvekili çıkarıyoruz. 
İşte onun için, her seçimde milletin teveccü-
hüne mazhar oluyor, milletin hayır duala-
rını alıyoruz. İstanbul’a ne kadar yakınsak, 
biliniz ki Van’a da o kadar yakınız. İzmir’le 
ne kadar ilgiliysek, Diyarbakır’la da o kadar 
ilgiliyiz. Çankırı’nın gönül dünyamıza me-
safesi, Antalya’nınkinden uzak değil.

Biz Mevlana diyoruz, Yunus diyoruz, Hacı 
Bektaş diyoruz, Karacoğlan, Pir Sultan diyo-
ruz. Her gittiğimiz yerde, samimiyet diliyle 
konuşuyor, Yunus misali dile gelip “Yaradı-
lanı severim, Yaradan’dan ötürü” diyoruz. 
Her gittiğimiz yerde, Pir Sultan Abdal’ın 
diliyle konuşuyor, “Gelin canlar bir olalım” 
diyoruz. Biz gönül diliyle konuşuyor, Mev-
lana gibi, “Ya olduğun gibi görün, ya da gö-
ründüğün gibi ol” diyoruz. Hacı Bektaş’tan 
feyzimizi alıyor, “Bir olalım, iri olalım, diri 
olalım” diyoruz. Biz Şeyh Edebali’ye kulak 
veriyor, “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” di-
yoruz. Biz Anadolu’yuz, biz Trakya’yız, biz 
Türkiye’yiz…

Türkiye’de hukuku yüceltirken, bölge-
mizde, dünyada adaleti biz savunuyoruz. 
Demokrasinin standartlarını yükseltirken, 
tüm dünyada gür bir sesle BARIŞ diyoruz, 
KARDEŞLİK diyoruz. Biz koltuk sevdasında 
değiliz, biz makam sevdasında, ikbal sevda-
sında değiliz; bizim sevdamız hizmet, bizim 
sevdamız millet. İşte onun için, “yeter ki 
Türkiye kazansın” diyoruz. Türkiye’nin hu-
zuru için, refahı için, kardeşliği için biz bu 
yola bedenimizi koyduk, canımızı koyduk. 
8 yıldır milletin emanetini onurla, gurur-
la, şerefle taşıyor, millet iradesine uzanan 
ellere asla ve asla eyvallah demiyoruz. İşte 
bugün de, Türkiye’nin tarihi bir karar vere-
ceği 12 Eylül Halkoylaması öncesinde, bu 
anlamlı, bu coşkulu katılımı gerçekleştirme-
nin heyecanı içindeyiz. Sizin, AK Parti’yi ter-
cihiniz, inanıyorum ki Türkiye’ye en güzel 
mesajı verecektir. Sizin bu AK Kadro içinde 
yer almanız, eminim ki birliği, kardeşliği, 
dayanışmayı daha da pekiştirecektir. Sizin 
AK Parti’ye EVET demeniz, gönülden ina-
nıyorum ki Türkiye’nin EVET dediğinin en 
anlamlı ispatı, en anlamlı göstergesi olacak-
tır.

Bir kez daha kararınızdan dolayı sizleri 
kutluyorum. Bir kez daha evinize, yuvanıza 
hoş geldiniz diyorum. Ramazan-ı Şerifinizi, 
Kadir Gecenizi, yaklaşmakta olan Ramazan 
Bayramınızı tebrik ediyor, sağlık, afiyet 
ve huzur içinde nice bayramlara birlikte 
ulaşmayı diliyorum. Yolumuz açık olsun, 
bahtımız açık olsun, Allah yar ve yardımcı-
mız olsun diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.



Recep Tayyip ERDOĞAN

130

Çok değerli yol arkadaşlarım, sevgili kar-
deşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, 
sevgili gençler... Sizleri en kalbi duygula-
rımla selamlıyor; AK Parti Genişletilmiş İl 
Başkanları toplantısının ülkemize, milleti-

mize, demokrasimize hayırlar getirmesini 
diliyorum. Ülkemiz için hayati derecede 
önemli olan halkoylamasını geride bırak-
mış, büyük bir demokrasi sınavını başarıy-
la geçmiş bulunuyoruz. 12 Eylül akşamı, 

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 24 Eylül 2010
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başta 73 milyon aziz milletimiz olmak 
üzere, tüm vatandaşlarımıza, sürece katkı 
veren herkese ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı ilettim. 

Bugün burada, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantımız vesilesiyle, AK Parti teşkilatı-
na, teşkilatımızın tüm mensuplarına, tüm 
yol arkadaşlarıma, kader arkadaşlarıma, 
tüm gönüldaşlarımıza bir kez daha teşek-
kür ediyorum, bu büyük başarı sebebiyle 
hepsini gönülden tebrik ediyorum. MYK 
ve MKYK üyelerimize, tüm milletvekil-
lerimize teşekkür ediyorum. İl Başkan-
larımıza ve il yönetimlerine, İlçe, belde 
Başkanlarımıza ve yönetimlerine, Belediye 
Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi, Belediye 
Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum. 
Mahalle ve Köy Temsilcilerine, sandık 
müşahitlerine teşekkür ediyorum. Elbette, 
tüm hanım kardeşlerimize, Genel Merkez 
Kadın Kolları’ndan, il ilçe, belde kadın kol-
larımıza kadar her kademedeki kardeşime 
şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki genç-
lerimizi unutmuyorum. Gençlik kolları 
başkanlığımıza, tüm gençlerimize buradan 
teşekkür ediyorum. Anayasa Değişikliği 
Taslağının hazırlanmasından itibaren, Ko-
misyon aşamalarından Genel Kurul süreci-
ne; kampanya aşamasından Halkoylaması 
gününe kadar azimle çalışan, emeği olan, 
katkısı olan, alın teri döken herkese teşek-
kür ediyorum.

Hiç kuşkusuz, halkoylamasından çıkan 
sonuçlar uzun süre konuşulacak, üzerinde 
derinlemesine analizler yapılacaktır. An-
cak şurası kesindir ki, aziz milletimiz, hiç 
bir tereddüde ve tartışmaya mahal bırak-

mayacak şekilde tercihini ortaya koymuş, 
iradesini sandığa yansıtmış, kendi geleceği 
adına kendisi takdir yetkisini kullanmıştır. 
Halkoylaması’nda tercihini ortaya koyan 
tüm vatandaşlarımızın iradesi, saygıde-
ğerdir, makbuldür, kıymetlidir. Halkoyla-
ması sonucunda öncelikle demokrasimiz 
kazanmıştır, milletimizin değişim iradesi 
kazanmıştır, demokratik siyaset kazanmış-
tır. Halkoylaması’ndan çıkan sonuç güven 
ve istikrar ortamına da katkıda bulunmuş, 
genel bir memnuniyet oluşturmuştur. 

Yaşanan sürecin en başından itibaren 
bir kez daha hatırlanmasının son derece 
önemli olduğuna inanıyorum değerli arka-
daşlarım... Yeni bir Anayasa yapılması, en 
azından kapsamlı bir Anayasa Değişikliği 
yapılması, 12 Eylül 1980 müdahalesinin 
bir ürünü olan bu Anayasa’nın değiştiril-
mesi hususunda çok geniş bir mutabakat 
olduğu hepinizin malumudur. AK Parti 
olarak, bu talebi gerçekleştirmek adına 
adımlar attık, hazırlıklar yaptık. Ancak, 
bizim bu adımlarımız, kimi zaman bizzat 
siyasetçiler, kimi zaman da vesayetçi zih-
niyetler tarafından engellenmek istendi. 
2008 yılında, Anayasa Uzlaşma Komisyo-
nu kurulması yönünde, dönemin Meclis 
Başkanı tarafından yapılan çağrı maalesef 
karşılık bulmadı. Siyasi parti gruplarının 
bu isteksiz ve uzlaşmadan uzak tavrı karşı-
sında, biz bir taslak hazırladık ve bu taslak 
üzerinden bir mutabakat arayışına giriş-
tik. Gündeme getirdiğimiz taslak da yine 
birçok kesimin, sivil toplum örgütünün, 
akademisyenlerin, uzmanların görüşleri 
alınarak hazırlandı. Ancak bu çabalarımız 
da sonuçsuz kaldı; “gelir, bir çay içer gi-
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dersiniz” şeklinde, taslağa hiç bakmadan, 
içeriğine hiç bakmadan kesin hükümler 
verildi. 

Biz yine de vazgeçmedik değerli arkadaşla-
rım... Anayasa Değişikliği yönündeki top-
lumsal taleplerin daha fazla ertelenemeye-
ceği gerçeğinden yola çıkarak, zor bir karar 
verdik, siyasi riskini üstlenerek taslağı Tür-
kiye Büyük millet meclisi Genel Kurulu’na 
getirdik. Biz, milletin vekilleri olarak, üze-
rimize düşeni yaparız, son sözü, son kararı 
milletimize bırakırız dedik. Milletimizin 
sağduyusuna inandık. Milletimizin basi-
retine inandık. Milletimizin, değişim ve 
demokratikleşme noktasındaki desteğine 
inandık. Tüm milletvekillerimizle, 14 gün 
boyunca geceli gündüzlü çalıştık. Her tür-
lü engellemeye, her türlü gerilime, Meclis 
içinden ve Meclis dışından yapılan her tür-
lü saldırıya rağmen, birlik içinde, bütün-
lük içinde, dayanışma içinde 26 maddeden 
oluşan değişikliği yasalaştırdık.

Anayasa Değişiklik Paketi’nin 7 Mayıs’ta 
sabaha karşı kabul edilmesinin ardından 
durmadık. Tüm teşkilatımız, gerçekten 
özverili, azimli, gayretli bir çalışma ser-
gileyerek, paketin içeriğine ilişkin mille-
timizi aydınlattı. 7 Mayıs sabahından, 12 
Eylül akşamına kadar, milletin tercihini 
etkilemek adına her türlü yola başvuruldu-
ğunu sizler de izlediniz. Terör olaylarıyla, 
provokasyonlarla, iftiralarla, karalama 
kampanyalarıyla halkoylaması sürecini 
başka yerlere çekmeye çalıştılar. Bu hal-
koylamasını bir güven oylaması gibi lanse 
ettiler, AK Parti’ye karşı bir kampanyaya 
dönüştürmeye çalıştılar. Paketin içeriğini 

hiç konuşmadan, miting meydanlarında 
Anayasa’dan, Anayasa Değişikliği’nden, 
paketin getirdiklerinden hiç söz etmeden 
bir kampanya süreci yürüttüler.

Bunlara da aldırmadık... Tıpkı Genel Kurul 
çalışmalarında olduğu gibi, sahada, mille-
timizin içinde de sağduyuyla hareket ettik. 
Anayasayı konuştuk, değişikliği konuştuk, 
değişimi konuştuk ve dünü, bugünü değil; 
biz yarınları konuştuk, Türkiye’nin gelece-
ğini, çocuklarımızın geleceğini konuştuk. 
İşte onun için, bugün burada, bir kez daha 
ve üzerine basa basa ifade ediyorum: 12 
Eylül’de kazanan AK Parti olmamıştır. 12 
Eylül’de kazanan, 73 milyon Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşı olmuştur. 12 Eylül’de 
kazanan Türkiye olmuştur. 12 Eylül’de ka-
zanan hukuk olmuştur, demokrasi olmuş-
tur, millet olmuştur. 12 Eylül’de kazanan, 
sadece EVET diyenler değil, onlarla birlik-
te HAYIR diyenler olmuştur.

Biz AK Parti olarak gündeme getirdiğimiz 
anayasa değişikliğinin halkımızdan onay 
alması sebebiyle elbette kendimizi başarılı 
sayıyoruz, ama bunun anayasa değişikliği-
ne verilmiş bir destek olduğunu özellikle 
vurguluyoruz. Biz, milletin talebini ses-
lendirdikçe, milletin beklentisini karşıla-
dıkça, doğru projeyi gündeme getirdikçe, 
doğru adımı attıkça, inanıyoruz ki mille-
timiz de bizi yalnız bırakmayacak, doğru 
olanı takdir edecektir, destekleyecektir. AK 
Parti olarak halkoylamasında ‘hayır’ diyen 
vatandaşlarımızı da, AK Parti’ye değil, 
bu pakete ‘hayır’ dediklerine inanıyoruz. 
Halkoylaması’nın ardından ilgili kurulla-
rımız ve görevli arkadaşlarımız sonuçları 
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tüm boyutlarıyla analiz ediyorlar, parti ola-
rak halkımızın mesajını doğru okumaya, 
anlamaya çalışıyoruz.

İl Başkanlarımızdan özellikle rica ediyo-
rum: Kendi illerinin sonuçlarını analiz 
etsinler, sonuçları iyi okusunlar, eksikleri, 
daha fazla yoğunlaşmamız gereken husus-
ları tespit etsinler. Biz, Halkoylaması’ndan 
gereken dersleri çıkarmaya gayret ediyo-
ruz. Aynı çabanın diğer partiler tarafından 
da yapılmasının gerekli olduğuna inanı-
yoruz. Halkın verdiği mesajı doğru okuya-
mayan, sandıktan çıkan dersi alamayanlar, 
yanlış yapmaya devam ederler. 12 Eylül 
gecesi biz, bize yakışanı yaptık. Herkesi 
kucaklamaya, milletimize doğru mesajı 
vermeye çalıştık. Yaşanan tatsızlıklar için 
özür diledik, yeni bir sayfa açalım dedik, 
tüm siyasi partileri işbirliğine davet ettik. 

Ancak bazı muhalefet partileri halkoyla-
ması öncesinde olduğu gibi sonrasında da 
suçlayan, korkutan, iç karartan söylemle-
rine devam ettiler. Milletin iradesine saygı 
duymak yerine felaket tellallığı yaptılar. 
Bunları da milletimin ferasetine havale 
ediyorum. AK Parti’ye karşı Statüko İttifa-
kında yer alarak kendi düşüncelerine ve 
ideallerine tamamen ters olan siyasi par-
tilerle işbirliği yapmaktan çekinmeyenler, 
AK Parti’yi kendilerini bitirmek için başka 
partilerle işbirliği yapmakla itham ettiler. 
Kimse bizi, kendileri gibi zannetmesin. 
Biz milletin aleyhine, değerlerimizin, dü-
şüncemizin, ilkelerimizin aleyhine bir işin 
içinde olmayız. Biz ne tabanımızın sesine 
kulak tıkarız, ne milletimize gözümüzü 
yumarız. Biz, kafasını kuma gömenlerden, 

gündüz vakti güzünü kapatıp kendisini 
gece olduğuna inandırmaya çalışanlardan, 
aklına ve vicdanına rağmen yanlışta ısrar 
edenlerden olmadık, olmayacağız.

Şunu da burada özellikle ifade etmek 
durumundayım... Türkiye’nin kutuplaştı-
ğını, Türkiye’nin, kendi deyimleriyle, “bir 
karpuz gibi” bölündüğünü iddia edenler, 
her zaman olduğu gibi sandık sonuçlarını 
okuyamayanlar, milletin verdiği mesajları 
almamak için ayak direyenlerdir. Biz, Tür-
kiye haritasını, beyaz ve kahverengi, ya da 
mavi ve kırmızı olarak boyamanın, sandık 
sonuçlarına bu şekilde bakmanın son dere-
ce isabetsiz olduğuna inanıyoruz. Zongul-
dak, yüzde 50.05 ile EVET derken, yüzde 
49.95 ile de HAYIR demiştir. Aynı şekilde 
Artvin, yüzde 50.2 ile HAYIR derken, yüz-
de 49.8 ile de EVET demiştir. Akdeniz Böl-
gesi, yüzde 51 HAYIR, yüzde 49 EVET der-
ken, Marmara Bölgemiz yüzde 53 EVET, 
yüzde 47 HAYIR demiştir. Zonguldak’a, 
Artvin’e, onlarla birlikte 81 vilayetimize; 
Akdeniz ya da Marmara Bölgelerimize, 
onlarla birlikte 7 coğrafi bölgeye bir renk 
izafe etmek, onları EVETÇİ veya HAYIR-
CI diye ayırmak, olsa olsa bir demokratik 
renk körlüğünün emaresi olur.

Milletin iradesini bölünme gibi, ayrışma 
gibi, büyük bir kaos gibi görmek, demok-
rasiden nasibini yeterince alamamak 
demektir. Asıl bölücülük, halkın demok-
ratik iradesini kategorilere ayırmak, sun’i 
ayrışmalar icat etmektir. EVET diyenler 
ne kadar demokrasi özlemi içindeyse, ben 
inanıyorum ki, HAYIR diyenler de o ka-
dar demokrasi özlemi içindedirler. Yüzde 
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58, Türkiye sevdasıyla, Türkiye aşkıyla 
EVET derken, yüzde 42 de hiç şüphesiz 
Türkiye aşkıyla, Türkiye sevdasıyla HA-
YIR demiştir. EVET diyenler, bu ülkenin 
birliğini, bütünlüğünü, bağımsızlığını ne 
kadar önemsiyorsa, HAYIR diyenler de 
o kadar önemsemektedir. Bu dağılımlar, 
Türkiye’nin renklere bölündüğünü değil, 
tam tersine, Türkiye’nin demokratik ol-
gunluğa eriştiğini göstermesi bakımından 
anlamlıdır.

Daha önce de ifade ettim değerli arkadaşla-
rım... Biz, AK Parti olarak, yüzde 42’nin ne-
den HAYIR dediğini anlamak çabasındayız 
ve burada, eğer gerekiyorsa, bir özeleştiri 
yapmaktan da asla kaçınmayız. Halkoy-
laması sürecinde, muhalefet partilerinin, 
toplumu kutuplaştırmak ve bu sayede 
HAYIR oylarını artırmak için yoğun gayret 
içinde olduklarını müşahede ettik. Son de-
rece hassas konuların, terörün, şehitlerimi-
zin, demokratik açılım sürecinin, laikliğin, 
yaşam tarzlarına müdahalenin bir istismar 
aracına dönüştürüldüğüne, bu yolla mil-
letin aldatılmak istendiğine halkoylaması 
sürecinde bir kez daha şahit olduk.

Ancak, bunların ötesinde, HAYIR diyen 
kesimlerin korkularını, kaygılarını, endişe-
lerini anlamak, empati kurmak, bu korku, 
kaygı ve endişeleri anlamaya çalışmak 
elbette her partinin temel görevidir. Aynı 
şekilde EVET diyen insanların değişim ira-
desini, demokrasi heyecanını, reform bek-
lentisini doğru okumak ve bunun gereğini 
yapmak da partilerin görevidir. Hepimize 
düşen halkımızın kaygısını da, sevincini de, 
heyecanını da, umudunu da, endişesini de 

çarpıtmadan, doğru bir şekilde anlayabil-
mektir. Bir kez daha söylüyorum: Biz, eğer 
gerekiyorsa, bu noktada kendimizi sorgula-
rız, kendi özeleştirimizi yaparız. Ama aynı 
özeleştiriyi, aynı sorgulamayı, muhalefet 
partilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, 
aydınların, özellikle de medyanın yapması 
gerektiği artık aşikardır.

Bakınız; her seçim sonrasında olduğu gibi, 
12 Eylül halkoylamasının ardından, bir 
kez daha, AK Parti’nin yaşam tarzlarına 
müdahale edeceği korkusu yayılmak iste-
niyor. Girdiğimiz 2 genel seçim, 2 yerel se-
çim, 2 referandum sanki hiç yaşanmamış, 
AK Parti sanki 8 yıldır iktidarda değilmiş 
gibi hep aynı bayat oyun tezgahlanmaya 
çalışılıyor. Her seçimin ardından aynı 
ezberi tekrar eden bir anlayışın başarılı 
olma şansı var mıdır? Milletin sadece kor-
kularını kaşımak, sadece içini karartmak 
bir siyaset tarzı olabilir mi? Bu tür pro-
pagandalar, milletin aklıyla, basiretiyle, 
tercihiyle dalga geçmek değil midir? Sivil 
diktatörlük gibi, mahalle baskısı gibi, gizli 
ajanda, gizli gündem gibi, sivil vesayet gibi 
AK Parti ile asla yan yana gelmeyecek kav-
ramlar, bugünlerde bir kez daha ısıtılıyor, 
bir kez daha gündeme sürülüyor. Lokal 
bazı olaylar, gerçekler saptırılarak, gerçek 
nedenler gizlenerek bir korku ve baskı 
aracı olarak kullanılıyor. Halkoylaması 
sürecinde, İnegöl’de, Dörtyol’da sergile-
nen kışkırtmalar, şimdi, halkoylamasının 
ardından, İstanbul’da, Tophane’de sergi-
lenmek isteniyor. Bu lokal olayları, bir Tür-
kiye manzarası gibi sunanların, bu olaylar 
üzerinden AK Parti’yi ve AK Parti Hükü-
metinin politikalarını sorgulayanların, son 
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derece bayat bir oyunun içinde olduklarını 
aziz milletimiz çok iyi görüyor. 

Açık açık söylüyorum: 8 yıl boyunca hiç 
kimsenin hayat tarzına müdahale etme-
dik. 8 yıl boyunca olduğu gibi, bundan 
sonra da, 73 milyon vatandaşımızın her 
bir ferdinin yaşam tarzı bizim teminatı-
mız altındadır. Ne müdahale ederiz, ne de 
müdahale edilmesine izin veririz. Hiçbir 
hukuksuzluğa izin vermeyeceğimiz gibi, 
hiçbir provokasyona da göz yummayız, ey-
vallah etmeyiz. Türkiye’de mahalle baskısı 
yoktur, Türkiye’de halkı kışkırtmayı, tah-
rik etmeyi adet haline getiren, kirli oyun-
lardan medet uman odaklar vardır. Türki-
ye halkı bin yıldır hoşgörü içinde kardeşçe 
yaşamaktadır. Farklı yaşam tarzları, farklı 
düşünceler, farklı dünya görüşleri bu top-
raklarda yeni çıkmamıştır. Bunlar hep var-
dır ve bundan sonra da olacaktır. Herkes, 
herkesi sevmek, bağrına basmak zorunda 
değildir, ama saygı duymak ve tahammül 
etmek zorundadır. AK Parti halkoylama-
sını zafer sarhoşluğuyla değil, büyük bir 
olgunlukla karşılayıp, tüm farklılıklara 
kucak açarken, kimilerinin hala düşman-
lık aşılaması asıl tahammülsüzlük değil 
midir? Yüzde 58’in iradesine saygı duyma-
yı beceremeyenlerin, çıkan sonucu tebrik 
edemeyenlerin yaptığı tahammülsüzlük 
değil midir? Uluslararası bir organizasyon-
da, bütün dünyanın gözü önünde kendi 
ülkesinin devlet başkanını, Başbakanı’nı 
yuhalayanların yaptığı tahammülsüzlük 
değil midir? Denize giren bir mütesettir 
öğretmene çocuklarının yanında saldırıp 
boğmaya çalışmak, tahammülsüzlük değil 
midir? Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın 

görüşme çağrılarına nezaketen bile olsa 
karşılık vermemek, tahammülsüzlük değil 
midir? İstediği sonuç çıkmıyor diye mil-
lete bidon kafalı demek, göbeğini kaşıyan 
adam demek tahammülsüzlük değil mi-
dir? İşadamlarını yeşil sermaye, kırmızı 
sermaye diye ayırmak tahammülsüzlük 
değil midir? Medyayı yandaş medya diye 
suçlamak, İslamcı medya diye tanımla-
mak, tahammülsüzlük değil midir?

Değerli arkadaşlar, biz yapılan yanlışları 
ölçü olarak kabul edip siyasetimizi belirle-
miyoruz. Bize yapılan haksızlıkları, yanlış-
ları nazara alarak politika belirlemiyoruz, 
ülke yönetmiyoruz. Biz “yaradılanı severiz, 
Yaradandan ötürü” anlayışıyla bizi sevsin 
sevmesin herkesi kucaklıyoruz, herkese 
aynı samimiyetle hizmet ediyoruz. ‘Hayır’ 
diyenin de yolunu yapıyoruz, köyüne su 
götürüyoruz, çocuğuna daha iyi eğitim im-
kanları hazırlıyoruz. Tahammül ve hoşgö-
rü konusunu kaşıyanların, milleti sınıflara 
ayıranların önce dönüp aynaya bakmaları 
gerekiyor. Biz, kimseyi dışlamadığımız 
için, herkese kapımızı açık tuttuğumuz 
için, herkese hoşgörüyle yaklaştığımız için 
büyüyoruz, onlar, dışladıkları için, ittikleri 
için küçülüyorlar. Biz, sevdiriyoruz, onlar 
nefret ettiriyorlar. Biz hoş görüyoruz, onlar 
hor görüyorlar. Biz kapıları açıyoruz, onlar 
kapıları kapatıyorlar. Biz, ümit aşılıyoruz, 
onlar korku yayıyorlar. Sonra dönüp ‘niçin 
başarısız oluyoruz’ diye soruyorlar? Başa-
rısız oldukça, millete olan öfkeleri artıyor. 
Millete olan öfkelerini işte bu tür mahalle 
baskısı iddialarıyla belli kesimlere yönelt-
meye çalışıyorlar. 
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8 yılın ardından, eğer hala AK Parti’nin 
gizli ajandası olduğuna inananlar varsa, 
bizi değil, kendilerini sorgulasınlar. Bugün 
hala samimiyetimizden şüphesi olanlar, 
samimiyetimizi test etmek gereği duyanlar 
varsa, bir 8 yıl öncesinin Türkiye’sine, bir 
de bugünün Türkiye’sine baksınlar, kararı 
ondan sonra versinler. Bugünün Türkiye’si, 
8 yıl öncesinin Türkiye’sine oranla, hiç 
kuşkusuz daha demokratik, daha özgür, 
daha modern bir Türkiye’dir. Bugünün 
Türkiye’si, geçmişe nazaran, birliğini, bü-
tünlüğünü, kardeşliğini çok daha fazla pe-
kiştirmiş, kuvvetlendirmiş bir Türkiye’dir. 
Bugünün Türkiye’si, düne göre, geleceğe 
çok daha fazla umutla bakan, 21’inci yüzyı-
lın bir Türkiye Yüzyılı olacağına daha güç-
lü şekilde inanan bir Türkiye’dir. Bugünün 
Türkiye’si, iç politikasıyla, dış politikasıyla, 
ekonomisiyle, demokratik standartlarıyla, 
geçmişle kıyas dahi kabul etmeyecek de-
recede ileri bir Türkiye’dir. Bugün artık, 
çetelerin rota çizdiği değil, milletin biza-
tihi rota çizdiği, istikamet belirlediği bir 
Türkiye var. Bugün, millet iradesi üzerine 
vesayet karanlığının çöktüğü değil, mille-
tin egemen olduğu bir Türkiye var. Bugün, 
üstünlerin hukukunun egemen olduğu 
değil, hukukun üstünlüğünün egemen ol-
maya başladığı bir Türkiye var.

Bütün bunlara rağmen, hala kaygısı olan 
vatandaşlarımızın bu kaygısını gidermek, 
benim de teşkilatımın da boynunun bor-
cudur. Kendimizi daha fazla anlatmak, 
daha iyi anlatmak için, tüm kaygıları, kor-
kuları, endişeleri gidermek için; istismar 
zeminlerini ortadan kaldırmak için daha 
fazla çalışacağımızı, daha fazla ter dökece-

ğimizi burada belirtmek istiyorum. Ama 
biz iş üretirken, hizmet ederken, kardeşliği 
pekiştirirken, kendileri tahammülsüzlük 
yayanları, korkuları tahrik edenleri, vatan-
daşları kışkırtanları da milletime havale 
ediyorum.

Şuraya dikkatlerinizi çekiyorum değerli 
arkadaşlarım... Düne ait korkuların ne ka-
dar yersiz, ne kadar mesnetsiz ve ne kadar 
sanal olduğunu biz 8 yıllık süreçte tek tek 
ortaya koyduk. Dış politikada ezberleri 
bozduk. Ekonomide bariyerleri kaldırdık. 
İç politikada, demokratikleşmede tabuları 
yıktık. Değişim, hiç bir zaman Türkiye’yi 
geri götürmedi, hiç bir zaman birliğimizi, 
kardeşliğimizi tehdit etmedi. Tam tersine, 
atılan her bir adımla Türkiye daha da bü-
yüdü, daha da özgürleşti, daha demokratik 
ve daha güçlü bir ülke haline geldi.

Lütfen hatırlayın... Türk Lirası’ndan 6 
sıfır atarsanız, enflasyon alır başını gider 
dediler, millet alışamaz dediler, hesaplar 
karışır dediler... Bu korkuların yersiz ol-
duğu görüldü. Uluslararası yatırımları 
bağımsızlığımız için bir tehdit olarak 
görenler, rekor düzeydeki yatırımlar ve 
güçlenen ekonomi karşısında mahcup 
oldular. Aktif dış politikamızı eleştiren-
ler, 132 milyar dolara ulaşan ihracatımız, 
artan uluslararası itibarımız karşısında 
mahcubiyet yaşadılar. Türkiye’nin ekseni 
kayıyor, Türkiye yön değiştiriyor diyen-
ler, güçlenen ve Avrupa’da bir yıldız ülke 
olarak gösterilen Türkiye karşısında ya-
nıldıklarını anladılar. Aynı şekilde, farklı 
dil ve lehçelerde yayın yapan bir devlet 
televizyonunu, birliğimiz için, bütünlü-
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ğümüz için bir tehdit gibi görenler ve 
gösterenler, bugün büyük mahcubiyet 
yaşıyorlar.

Ezberleri bozmaya devam edeceğiz değer-
li arkadaşlarım. Türkiye’yi korkularından, 
Türkiye’yi prangalarından kurtarmaya 
devam edeceğiz. Türkiye’yi aşkla, sevday-
la, kardeşlikle büyütmeye devam edece-
ğiz. Türkiye için ne yararlıysa, milletimiz 
için ne faydalıysa, biz orada olduk, orada 
durduk, orada durmaya devam edeceğiz. 
Bakınız dün, Başbakan Yardımcımız Sa-
yın Cemil Çiçek ve Adalet Bakanımız Sa-
yın Sadullah Ergin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde BDP heyetini kabul ederek 
bir süre görüştüler. Benzeri görüşmeleri 
CHP ile, MHP ile yapmak konusunda 
hiç bir önyargımız, ön kabulümüz yok. 
Nihayetinde Türkiye için görüşüyoruz, 
Türkiye’nin meselelerini çözmek adına 
görüşüyoruz. Terörü sona erdirmek, akan 
kanı, akan gözyaşını durdurmak, uzlaşıy-
la, mutabakatla yeni bir Anayasa yapmak 
için, ülkemizin kangren olmuş sorun-
larını çözmek için tüm siyasi partilerle 
diyaloga her zaman açık olduk, bundan 
sonra da kapılarımızı ardına kadar açık 
tutacağız. Diyalog olmadan demokrasi 
olmaz. Hoşgörü ve tahammül olmadan 
demokrasi yaşamaz. Farklı görüşler ara-
sında müzakere olmadan hakikat ortaya 
çıkmaz. Kan akarken ise demokrasiyi 
güçlendiremeyiz. Kan akarken diyalog 
zorlaşır, gönüller ayrışır, mesafeler açılır. 
Biz her zaman diyalogdan, müzakereden, 
görüş alışverişinden yana olduk. Sıkılı 
yumruklarla tokalaşmanın mümkün ol-
madığına inandık.

Biz iyi niyetle diyalogdan, çözümden, uz-
laşmadan yana tavır sergilerken demokra-
tikleşme süreçlerini sabote etmek isteyen 
mihraklar da boş durmuyor. Hakkari’de 
sivil insanlara yönelik mayınlı saldırı her-
kesin tel’in etmesi gereken büyük bir vah-
şettir. Bu olayın tüm boyutlarıyla aydın-
latılması için gereken çalışmalar elbette 
yapılıyor. Ama şunu artık daha iyi görmek 
durumundayız: Terör, demokratikleşme 
sürecini zehirleyen, ortamı karartan, çö-
züm arayışlarını zorlaştıran bir etki yapı-
yor. İçinde çocukların eğitim aldığı okulla-
ra molotoflu saldırılarda bulunmak, okul 
yurtlarını bombalamak, işadamlarının 
araçlarını yakmak, sandığa gidenleri teh-
dit etmek, sivil toplum örgütleri üzerinde 
baskı kurmak hiçbir şeyle izah edilemez. 
Bu tür saldırılar, sadece demokrasiye ve 
hukuka aykırı değildir, insanlığa da terstir.

Değerli kardeşlerim…

Demokrasi, halkın iradesini kabullenmek-
le, bu iradeyi yönetime yansıtmakla, her 
türlü farklılığı siyasal sürece katmakla 
anlam kazanır. 12 Eylül’de, değişimin, 
demokrasi içinde gerçekleşebileceğini 
bir kez daha gördük. Demokrasiye olan 
inancın, güvenin güçlendiğine şahit olduk. 
Her türlü sorunun çözüm yeri demokratik 
siyasettir. Türkiye, her meselesini demok-
rasi yoluyla, demokrasi içinde çözebilecek 
güce ve kabiliyete sahiptir. Mevcut sorun-
ları da yine demokrasi yoluyla, demokratik 
siyaset içinde aşacağımıza biz yürekten 
inanıyoruz. Terörle, şiddetle, kavgayla, 
kutuplaşmayla hiçbir sorun çözülemez. 
Çözüm isteyen, değişim isteyen, hak ve öz-
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gürlük isteyen, demokrasi istemek, demok-
rasiye ve hukuka uygun hareket etmek 
durumundadır.

12 Eylül Halkoylaması bir kez daha gös-
termiştir ki, siyaset yoluyla, demokrasi yo-
luyla her meselemizi halledebiliriz. Aykırı 
görüşler, çatlak sesler, afaki talepler, ters 
düşünceler olabilir. Hukuk içinde kalmak 
şartıyla hepsine tahammül ederiz. Hal-
kımızın çoğunluğunun kabullenmediği, 
halkımızın umumiyetle sahip çıkmadığı 
hiçbir çözüm, gerçek bir çözüm olamaz, 
hayata geçemez. Biz halkımızın umumi 
hissiyatını nazara alarak hareket etmek, 
genel kabul gören doğru çözüm yollarını 
hep birlikte bulmak durumundayız.

Yeni bir Anayasa konusunda 12 Eylül akşa-
mı itibariyle zaten startı verdik. İlgili tüm 
kesimlerle görüşerek, en geniş mutabakat 
zeminini tesis ederek, toplumun ihtiyaç-
larını, taleplerini yansıtarak çalışmaları-
mızı yürüteceğiz. Diyalog ve uzlaşma, her 
zamanki gibi azami çaba sarf edeceğimiz 
iki ilkemiz olacak. Başta siyaset kurumu 
olmak üzere, tüm toplum kesimlerinin bu 
diyalog ve uzlaşma zemininde buluşabil-
mesi için ne gerekiyorsa onu da yapacağız. 
İstiyoruz ki, en geniş manada ‘içerik’ ve 
‘yöntem’ tartışılsın, konuşulsun. İşi aceleye 
getirmeyelim. Toplumumuzun içine sinen, 
talebini karşılayan yöntemi ve muhtevayı 
hep birlikte bulalım.

Değerli arkadaşlarım...

Milletçe Ramazan Bayramı ve ardından 
12 Eylül Demokrasi Bayramını yaşadık. 13 

Eylül sabahından itibaren özellikle ekono-
miye ilişkin açıklanan rakamlar, milleti-
mize, ülkemize adeta üçüncü bir bayram 
havasını yaşattı. 14 Eylül’de, 2010 yılının 
ikinci çeyreğine dair Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla büyüme verileri açıklandı. Türkiye 
2010 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 10.3 
büyüyerek dünya genelinde en hızlı büyü-
yen üçüncü ekonomi oldu. Böylece son iki 
çeyrekte Avrupa ve OECD ülkeleri arasın-
da en hızlı büyüyen ekonomi olduk. Aynı 
şekilde ikinci çeyrekte Çin’i yakalayarak 
G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 
ekonomi olduk. 

15 Eylül’de ise işsizlik rakamları açık-
landı ve Haziran ayında işsizliğin, geçen 
yıl Haziran ayına göre 2.5 puan düşerek 
yüzde 10.5’e gerilediğini öğrendik. Şu 
rakamları burada bir kez daha tekrarla-
makta fayda görüyorum: 2010 yılı Hazi-
ran ayında, Slovakya’da işsizlik 3.2 puan; 
Bulgaristan’da 2.9 puan; İspanya’da 2.1 
puan; Polonya’da 1.4 puan ve İrlanda’da 
1.2 puan arttı. 27 AB ülkesinde işsizlik or-
talama 0.6 puan artış kaydetti. Japonya’da 
işsizlik yerinde sayarken, ABD’de ise sade-
ce 0.1 puanlık bir düşüş gerçekleşti. Böyle 
bir dönemde, Türkiye’de işsizlik tam 2.5 
puan azaldı.

Halkoylaması sonucuyla doğrudan alakalı 
bir başka gelişmeyi borsada gördük ve 
görmeye devam ediyoruz. İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası, 13 Eylül sabahından 
itibaren tarihi seviyede artışlar kaydede-
rek 64 bin seviyesinin üzerine çıktı. Bu 
arada Türkiye, Halkoylaması sürecinde 
mali disiplinden taviz vermeyerek, seçim 



139

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -7

ekonomisine tevessül etmeyerek, popü-
lizm tuzağına düşmeyerek bir kez daha çok 
önemli bir sınavdan geçti. 8 yıl boyunca 
her seçimde ve halkoylamasında gösterdi-
ğimiz samimi tavrı ve disiplini bu süreçte 
de gösterdik, Türkiye’nin kaynaklarının 
rüşvet olarak, milleti kandırmanın bir 
aracı olarak kullanılmasına müsaade et-
medik. Önümüzdeki genel seçimler önce-
sinde de bu ilkeli duruşumuzu aynı şekilde 
muhafaza edecek, seçim ekonomisine asla 
ve asla prim vermeyeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Hepinizin bildiği gibi, Türkiye olarak, 31 
Mayıs tarihinde Gazze’ye insani yardım 
götüren gemilere yönelik İsrail saldırısını 
çok yakından takip ediyoruz. 9 Kardeşi-
mizi yitirdiğimiz bu saldırı sonrasında, bir 
yandan gemi yolcularının ve yaralıların 
intikali için yoğun çaba gösterirken, diğer 
yandan uluslar arası kamuoyunu harekete 
geçirdik. Bu korsanlık olayının tüm bo-
yutlarıyla soruşturulması, Özür dilenmesi 
ve tazminat ödenmesi noktasında kararlı 
tavrımızdan asla geri adım atmadık. Yo-
ğun gayretlerimiz neticesinde, Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Komisyonu bu 
saldırıyla ilgili bir komisyon oluşturdu. 
Saldırıyı araştıran Veri Toplama Heyeti, 22 
Eylül günü konuyla ilgili raporunu hazırla-
yarak sundu. 

Rapor, meydana gelen saldırıyı büyük bir 
gaddarlık olarak nitelendiriyor. Bu rapor; 
İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukanın ve 
konvoya uluslararası sularda yaptığı silahlı 
müdahalenin bariz bir biçimde yasadışı 

olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. 
Ayrıca, İsrail askerlerinin orantısız ve 
inanılması güç bir şiddete başvurduğu da 
tespit edilmiş ve raporda yer almıştır. İsrail 
makamlarının rapordan gerekli sonucu 
çıkaracağını ummak istiyorum. İsrail ma-
kamları sorumluluğu kabullenerek özür 
dilemeli ve tazminat ödeme yoluna gitme-
lidir. Ayrıca, New York’taki Birleşmiş Mil-
letler Soruşturma Panelinin de bu raporu 
gereğince dikkate almasını bekliyoruz. Ra-
por, 27 Eylül 2010 günü BM İnsan Hakları 
Konseyinde düzenlenecek bir oturumda 
ele alınacak. İnsan Hakları Konseyinin, ra-
porun uygulanmasını yakından izlemesini 
arzu ediyoruz. Biz Türkiye olarak, olayın 
en başından itibaren büyük bir titizlikle 
ve kararlılıkla ortaya koyduğumuz iradeyi, 
bundan sonra da sürdürecek, meselenin 
peşini bırakmayacağız.

Değerli arkadaşlarım…

Demokrasi ve hizmet mücadelesi hiç 
şüphesiz kesintisiz bir süreç. Hizmet 
yolunda hiç rehavete kapılmadan, asla 
yavaşlamadan Türkiye için çalışmaya, Tür-
kiye için eser üretmeye devam edeceğiz. 
Halkoylaması’nı geride bıraktık, referan-
dum sürecinden hep birlikte alnımızın 
akıyla çıktık. Şimdi, ülkemiz adına, gele-
ceğimiz adına yine çok önemli bir sürece 
giriyoruz; yaklaşık 9-10 ay sonra Milletve-
kili Genel Seçimleri yapılacak. Şimdi, hep 
birlikte bütün dikkatimizi genel seçimlere 
yönelteceğiz. Milletimiz karşısında bir 
imtihana daha çıkıyor olmanın titizliği 
ile dersimizi çalışacak, eksiklerimizi ta-
mamlayacak, bireysel ve kurumsal bazda 
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kendimizi tahkim edeceğiz. Önümüzdeki 
seçimler, Türkiye için söyleyeceğimiz yeni 
şeylerin zeminini oluşturacak. Bir yandan 
8 yıl boyunca ürettiğimiz eserleri anlatır-
ken, ondan daha da çok, yapacaklarımızı, 
planlarımızı, projelerimizi milletimizle 
paylaşacağız. Aynı şekilde somut hizmet 
alanları konusunda da yeni hedefler, yeni 
çıtalar belirleyeceğiz. Ülkemizi geçmişin 
zararlarını, gecikmişliklerini telafi etme 
döneminden geleceğe doğru büyük sıçra-
malar yapma dönemine geçireceğiz. Dün-
yanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına girme 
hedefinin Türkiye için bir hayal değil, 
sadece bir planlama ve zamanlama konusu 
haline geldiğini göstereceğiz.

Bu teşkilat, bu kadro Türkiye için 8 yıldır 
aşkla sevdayla hizmet üretiyor. Bu AK 
Kadro, defalarca tarih yazdı. Bu AK Kadro, 
milletimizin yüzünü güldürdü, umudunu 
çoğalttı, heyecanına heyecan kattı. Aynı 
şekilde yürümeye devam edeceğiz. Millete 
hizmet etmenin, ülkeye eser üretmenin hu-
zuruyla çok daha büyük hedeflere doğru 
koşacağız. Ben, bir kez daha, tüm teşkila-
tımıza, emeklerinizden, gayretlerinizden, 
samimiyetinizden dolayı teşekkür ediyo-
rum. Ben eminim ki millet sizlerden razı-
dır. Allah da sizlerden razı olsun, yolunu-
zu, bahtınızı açık etsin diyorum. Hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor, sizleri Allah’a 
emanet ediyor, kalın sağlıcakla diyorum.
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Sevgili İstanbullular, sevgili kardeşlerim, 
değerli yol arkadaşlarım, kıymetli hanı-
mefendiler, beyefendiler, sevgili gençler... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Divan 
Toplantımızın İstanbul’a, ülkemize, mille-
timize, özellikle de demokrasimize hayır-
lar getirmesini temenni ediyorum.

Konuşmamın hemen başında, İstanbul İl 
Teşkilatımıza iki hususta samimi şükran-
larımı tekraren ifade etmek istiyorum. 5 
Eylül’de, Kazlıçeşme’de muhteşem bir mi-
ting, muhteşem bir demokrasi buluşması 
gerçekleştirdik. Yarım milyona yakın 
İstanbullu gönüldaşımız, Kazlıçeşme’de, 
tıpkı 2009 Mart’ında, tıpkı 2007 Tem-
muz’unda olduğu gibi alanı hınca hınç 

AK Parti Genişletilmiş Il Divan 
Toplantısı

İstanbul | 3 Ekim 2010
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doldurdu ve tek yürek halinde demokra-
si diye haykırdı, EVET diye haykırdı. O 
gün o meydanda bedenen ya da kalben 
bulunan herkese, tüm İstanbullu kardeş-
lerime, tüm yol arkadaşlarımıza, gönül-
daşlarımıza bu toplantı vesilesiyle bir kez 
daha teşekkür ediyorum. O büyük demok-
rasi şöleninin organizasyonunda emeği 
geçen teşkilatımızın tüm mensuplarına 
teşekkür ediyorum. O gün Kazlıçeşme, 12 
Eylül Halkoylamasında İstanbul’un seçi-
mini, tercihini, vereceği kararı açık ve net 
olarak tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya belli 
etmişti.

Aynı şekilde Bayram’ın üç günü 25 ilçede 
yaptığımız bayramlaşmalarda on binlerce 
kardeşimizin katılımıyla il mitingleri gibi 
geçti. İstanbullu hemşerilerimizin heye-
canı, coşkusu, desteği motivasyonumuzu 
daha da artırdı, adeta halkoylamasının 
neticesini ortaya koydu. Nitekim, 12 Eylül 
günü İstanbul, yüzde 55 oranında EVET 
diyerek, demokrasiye, özgürlüklere, bü-
yük Türkiye’ye sahip çıktığını gösterdi. 
Bu tercihinden dolayı da İstanbul’u bir 
kez daha kutluyorum. Bu sonucun çık-
masında emeği olan teşkilatımızın tüm 
mensuplarını, milletvekillerimizi, il baş-
kanlığımızı, belediye başkanlarımızı, il 
genel ve belediye meclis üyelerimizi, ilçe 
ve belde başkanlıklarımızı, mahalle-köy 
temsilcilerimizi, sandık müşahitlerimizi 
tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyo-
rum. Özellikle kadın kollarımızı ve genç-
lik kollarımızı, fedakarane gayretlerinden 
dolayı kutluyor, hepsine tek tek şükranla-
rımı sunuyorum.

İstanbul, 12 Eylül’de üzerine düşeni hak-
kıyla yerine getirdi. Türkiye’nin özeti olan 
İstanbul, dünüyle, bugünüyle, yarınlarıy-
la kendisine yaraşanı ve yakışanı yaptı. 
Gür bir sesle EVET diyerek, demokrasiye, 
milli iradeye, adalete ve hukukun üstün-
lüğüne sımsıkı sahip çıktığını bir kez 
daha gösterdi. Biz, Halkoylaması öncesin-
de, 12 Eylül’ün tüm Türkiye için, şehirleri-
miz için, 73 milyon vatandaşımız için bir 
milat olacağını ifade etmiştik. Anayasa’da, 
halkımızın tercihi ve takdiriyle değişen 
26 madde, elbette Türkiye’nin bütün 
meselelerini çözmüyor; elbette 1982 
Anayasası’nı arzuladığımız, ideal bir ya-
pıya kavuşturmuyor. Ancak, 12 Eylül’de, 
milletimizin çizdiği tablo ile Türkiye’de 
sorunların çözümü daha da kolaylaşıyor, 
engellerin aşılması daha da mümkün hale 
geliyor, Türkiye’nin atılımının, büyüme-
sinin, kalkınmasının önündeki bariyerler 
artık büyük ölçüde kalkmış bulunuyor. 
AK Parti olarak, 12 Eylül’ü bir milat gibi 
görüyoruz; gerçekleşen Anayasa Değişik-
liği çok önemli bir eşiğin aşılması olarak 
algılıyoruz.

Biz, 13 Eylül sabahı yeni bir Türkiye’ye 
uyandığımıza inanıyoruz. Bakınız, daha 
bir kaç hafta öncesine kadar, sadece 26 
maddeden oluşan bir Anayasa Değişikli-
ğine itiraz edilirken, karşı çıkılırken, çok 
büyük bir direnç gösterilirken; bugün 
artık yeni bir Anayasa konuşuluyor. İkti-
darıyla, muhalefetiyle, sivil toplumuyla, 
tüm kurumlarıyla Türkiye, yeni bir Ana-
yasa, demokratik, özgürlükçü, modern bir 
Anayasa üzerinde ittifak halinde olduğu-
nu ortaya koyuyor. Biz de AK Parti olarak 
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diyoruz ki: Yeni bir Anayasa’nın hazır-
lanması noktasında, muhalefete yönelik 
olarak hiç bir ön yargımız yok, hiç bir ön 
kabulümüz yok, şartımız yok... Hepimiz 
çalışalım, hazırlıklarımızı yapalım; bu 
hazırlıkları ortak bir komisyonda değer-
lendirelim ve Türkiye’ye yakışmayan bu 
tabloyu tamamen değiştirelim, bunu da 
hep birlikte yapalım. 12 Eylül öncesinde, 
miting meydanlarında söylenen sözler, 
verilen vaatler, aziz milletimizin hafıza-
sındadır.

Biz AK Parti olarak, bu Anayasa Deği-
şikliğine büyük önem veren kesimlere 
de, YETMEZ AMA EVET diyenlere de, 
onlarla birlikte tüm milletimize de, yeni 
bir Anayasa çalışmalarına 12 Eylül’ün 
hemen ardından başlayacağımız sözünü 
verdik. Nitekim, 12 Eylül akşamı, burada 
yaptığımız açıklamada, yeni bir Anayasa 
için hazırlıkların startını da verdik. Başta 
Ana Muhalefet partisi olmak üzere, tüm 
muhalefet partilerinin de, meydanlarda 
dile getirdikleri, vaat ettikleri sözlerin 
arkasında durmaları, bu sürece, altını çi-
zerek ifade ediyorum, samimi şekilde kat-
kı vermeleri, sadece katkı değil, samimi 
şekilde sürecin içinde olmaları çağrımı 
yineliyorum. Biz, samimiyet kavramını 
dile getirdiğimizde, bazıları buna bozu-
luyor, kızıyor, öfkeleniyor. Daha önce de 
söyledim... Siyasetçinin samimiyet testini 
biz yapmayız; siyasetçinin samimiyet tes-
tini millet yapar, seçmen yapar, seçmenin 
hafızası yapar.

Şimdi işte görüyorsunuz... Başörtüsü 
sorununu biz çözeriz diye her gittikleri 

yerde millete vaatte bulunanlara, “Nasıl 
çözeceksiniz” diye sorduğumuzda, “Arka-
daşlar üzerinde çalışıyor” yanıtını verdi-
ler... Samimi olmalarını umduk, gerçek-
ten samimiyetle bu meselenin çözümüne 
katkı sağlamalarını umut ettik. Meselenin 
üzerinde çalışan arkadaşların, meselenin 
tasarım boyutu üzerinde yoğunlaştığını 
gördüğümüzde de umutlarımızı kaybet-
medik. Ama maalesef, dün, meselenin 
üzerinde çalışan arkadaşların nasıl bir 
sonuca ulaştıklarını gördük ve büyük bir 
hayal kırıklığı yaşadık. Ortaya çıka çıka, 
Pakistan İslam Cumhuriyeti modeli çıktı. 
Ortaya çıka çıka, İran İslam Cumhuriyeti 
modeli çıktı. Yıllarca, toplumu kışkırtmak 
için, ayrıştırmak için, sanal korkularla 
toplumu tehdit etmek için, “Türkiye İran 
oluyor” korkusunu pompalayan CHP, bu-
gün döndü dolaştı, Türkiye’nin başörtülü 
kızlarına İran modeli örtünmeyi tavsiye 
eder hale geldi. Her türlü hak arayışı kar-
şısında, inanç özgürlüğüne yönelik her 
türlü ifade karşısında, “Mollalar İran’a” 
diyen CHP, şimdi İran modeli örtünmeyi 
Türkiye’nin kızlarına dayatma noktasına 
geldi. Bir özgürlük meselesini, bir insan 
hakkını, bir inanç özgürlüğü meselesini, 
kakül meselesine, perçem meselesine in-
dirgediler. Samimiyet bunun neresinde? 
Tutarlılık, tutarlı siyaset, ilkeli siyaset 
bunun neresinde?

Meseleyi sadece bir türban – başörtüsü 
şeklinde kavram meselesi olarak görenler; 
meseleyi sadece bir perçem, zülüf, kakül 
meselesi olarak görenler, milletin değerle-
riyle, inançlarıyla, üniversite kapısı önün-
deki genç kızların ciddi meseleleriyle 
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istihza ettiklerinin farkına varmalıdırlar. 
Biz, toplumu dizayn etmek, topluma göm-
lek giydirmek durumunda değiliz. Biz 
toplumun hissiyatını anlamak, talep ve 
beklentilerini karşılamak durumundayız. 
Partilerin görevi, topluma kendi projele-
rini dayatmak değil, toplumun taleplerini 
yerine getirmektir. Hiç kimse umut tica-
reti yapmasın. Hiç kimse şark kurnazlığı 
içinde olmasın.

Buradan, İstanbul’dan tekrar söylüyo-
rum: Eğer samimiyseniz, gelin bu mese-
leyi istişare edelim, konuşalım ve artık 
çözelim, artık Türkiye’nin gündeminden 
çıkaralım. Ama samimi değilseniz, yine 
geri adım atacaksanız, yine çark edecek-
seniz, lütfen, en azından milletin değerle-
riyle, genç kızların umuduyla oynamayın. 
Dün bize ‘Anayasa Değişikliğini niçin 
aceleye getiriyorsunuz, niçin yeni dönemi 
beklemiyorsunuz’ diye eleştiri getirenler, 
Anayasa paketine bu gerekçeyle karşı çı-
kanlar, şimdi çıkmışlar, hemen yapalım, 
15 günde yapalım diyorlar. Bu kadar kısa 
bir zamanda topyekün bir Anayasa yapılır 
mı, katılımcı bir süreç işletilir mi, uzlaşma 
sağlanır mı? Hiçbir konuda görüş belirte-
meyip, her konuyu ‘çalışan arkadaşlarına’ 
havale edenler, bu kadar kısa zamanda 
hangi projeyi ortaya koyacaklar?

Anayasa Değişikliğini fındık-fıstıkla değer-
lendirenlerin ciddiyet düzeyini, yeni Anaya-
sa konusunda da görüyoruz. Biz işin lafını 
yapmıyoruz, icraatını yapıyoruz. Eğer cid-
diyseniz, meseleyi ciddi bir şekilde ele alır-
sınız. Laf cambazlığıyla, umut sömürüsüyle 
bu işler yürütülemez. Bakın... Yine 12 Eylül 

Halkoylaması öncesinde, “Eğer 12 Eylül’le 
yüzleşecekseniz, YÖK’ü kaldırın” çağrısı yap-
tılar. Hafta içinde Marmara Üniversitemizin 
yeni eğitim yılı açılış töreninde de söyledim. 
Eski Genel Başkanları’na, “Gelin YÖK’ü kal-
dıralım” dediğimizde, “Rejim meselesi olur” 
demişti. Siz ondan farklı düşünüyorsanız 
bilemem. Ama biz, dün bu konuda ne söyle-
diysek, bugün de samimiyetle aynısını söylü-
yoruz: Gelin, konuşalım, görüşelim, istişare 
edelim ve gereğini yapalım diyoruz.

Şunu lütfen unutmayınız değerli arkadaş-
larım... AK Parti’nin dili, milletin dilidir, 
yani gönül dilidir, yani samimiyet dilidir. 
Biz dün söylediğini bugün unutanlardan 
değiliz. Biz, dün ne söylediysek arkasında 
durduk. Bugün de ne söylüyorsak, dimdik 
arkasında duracağız. Biz aldanan da olma-
yacağız, aldatan da olmayacağız. Siyaset 
bir göz boyama sanatı değildir. Siyaset 
aldatma sanatı değildir, kandırma sanatı 
değildir. Siyaset, korkutarak, kışkırtarak, 
aldatarak, istismar ederek oy toplama 
sanatı da değildir. Siyaset hizmet sanatı-
dır, eser üretme sanatıdır, milletle gönül 
bağı kurma, milletle gönül köprüleri inşa 
etme sanatıdır. 12 Eylül 2010’da, aziz mil-
letimiz, demokrasiye evet dediği kadar, 
özgürlüklere evet dediği kadar, büyük 
Türkiye’ye evet dediği kadar, tüm siyaset-
çilere, tüm siyasi partilere de kendi lisanı 
halleriyle çeşitli mesajlar vermiştir.

CHP’nin de, MHP’nin de, BDP’nin de, 
Meclis içinde olan ya da olmayan diğer 
tüm siyasi partilerin de, hatta sivil toplum 
örgütlerinin de milletin bu mesajını doğ-
ru okumalarını, doğru analiz etmelerini 
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temenni ediyoruz. Bu milletin kışkırtma-
ya, öfkeye, bölücü, ayrıştırıcı, kutuplaştırı-
cı bir dile prim vermediği 12 Eylül’de bir 
kez daha görülmüştür. Ama buna rağmen, 
bazıları aynı dili kullanmaya, aynı tavrı 
sürdürmeye devam ediyorlar. Samimi-
yetsiz tavırlara, tutarsız açıklamalara, 
boş vaadlere inanmadığını milletimiz 12 
Eylül’de bir kez daha göstermiştir. Ama 
bazıları aynı yolda ilerlemeye devam 
ediyorlar. Biz hiç bir seçim sonrasında 
bu vurdumduymaz tavır içinde olmadık, 
bugün de hamdolsun değiliz. 12 Eylül’de 
arzu ettiğimiz sonucu almış olmamıza 
rağmen, biz özeleştirimizi yapıyoruz, ken-
dimizi sorguluyoruz, varsa hatalarımızı 
masaya yatırıyor, kendi iç muhasebemizi 
yapıyoruz. Biz, milletimizin verdiği mesa-
jı doğru okumanın çabası ve gayreti için-
deyiz. Yüzde 58’i anlamakla yetinmiyor; 
yüzde 42’yi de anlamak, onların verdiği 
mesajı da doğru okumak için çalışmalar 
yapıyoruz.

Ben İstanbul İl Teşkilatımızdan da rica 
ediyorum... Halkoylaması sonuçlarını 
ilçe ilçe, mahalle mahalle, sandık sandık 
masaya yatıralım. EVET diyenlerin niçin 
bu sürece destek verdiklerini, hangi bek-
lentiler içinde olduklarını da anlamaya 
çalışalım, HAYIR diyenlerin hissiyatını ve 
sebeplerini de anlamaya çalışalım. HAYIR 
diyenlerle empati kuralım. Neden HAYIR 
dediklerini, kaygılarını, korkularını, endi-
şelerini samimi şekilde anlamak için gay-
ret gösterelim. Kimlere ulaşamadık, ne-
den ulaşamadık; ulaştıklarımıza Anayasa 
Değişikliğini neden tatmin edici şekilde 
anlatamadık; korkuları, kaygıları aşmala-

rı noktasında onlarla aynı dili neden kura-
madık, bunu lütfen sorgulayalım. Bakın... 
Tophane’de meydana gelen olaylar üze-
rinden, yeni bir kutuplaşma kampanyası 
başlatılmak istendi. Topluma kaygı ve 
korku pompalanmak istendi. Bu tuzağa 
düşmedik. Sağduyu içinde, aklı selimle 
hareket ettik ve o tuzakları boşa çıkardık. 
Aynı şekilde, konserlerde, uluslararası 
spor organizasyonlarında yapılan çirkin 
protestolara; partimize, partililere yönelik 
saldırılara, tahammülsüzlük gösterilerine 
aldanıp, aynı dille mukabele etmedik.

AK Parti’yi tahammülsüzlük, hoşgörü-
süzlük tuzağına çekmek isteyenler, 8 yıl 
boyunca hayal kırıklığı yaşadılar. Bundan 
sonra da hayal kırıklığı yaşamaya devam 
edecekler. Biz birleştirici olmaya, bütün-
leştirici olmaya, ülkeyi büyütmeye, milleti 
huzur ve refaha ulaştırmaya devam ede-
ceğiz. Biz kardeşliğimizi pekiştirmenin, 
kardeşliğimizi çok daha ileri seviyelere 
taşımanın gayreti içinde olmaya devam 
edeceğiz. Dikkatinizi çekiyorum değerli 
kardeşlerim... Şu anda birileri, bölünme 
gibi, parçalanma gibi, ihanet gibi kav-
ramları ulu orta kullanarak; semboller 
üzerinden istismara yönelerek, yeni ku-
tuplaştırmalar üretmeye çalışıyor. Ayakta 
kalabilmek için milletin duygularını is-
tismar etmekten çekinmeyenler, her za-
man kaybederler. Milletin verdiği mesajı 
anlamak, milletin rotasına girmek yerine 
milletin hissiyatını istismar edenler çık-
maz sokakta ilerlemeye devam ederler. 
Aynı kişiler, bırakın sorunların çözümüne 
destek vermeyi, bugüne kadar alternatif 
olacak, derde deva olacak tek bir çözüm 
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önerisini milletin gündemine taşımış de-
ğiller. Bu tavır, sorunlar çözümsüz kalsın 
tavrıdır. Bu tavır kışkırtma tavrıdır; bu 
tavır milletin sesine kulağını kapatma 
tavrıdır.

Şunu buradan açıkça söylüyorum: Hu-
zura her zamankinden çok daha yakınız. 
Tahrikle, kışkırtmayla, öfkeli açıklama-
larla, bölücülük, ihanet gibi kavramlarla 
süreci baltalama gayreti gösterenler, 
milletin de tarihin de önünde hesap vere-
mezler. Bu ülkenin birliği ve bütünlüğü; 
bu ülkenin bayrağı ve istiklal marşı; bu 
ülkenin dili, bu ülkenin kutsal değerleri 
her türlü tartışmanın ve siyasi polemiğin 
üzerindedir. 1071’de, Malazgirt’ten iti-
baren bu toprakları biz hep birlikte inşa 
ettik. Bu toprakları hep birlikte kendimi-
ze vatan edindik. Ortak değerleri birlikte 
inşa ettiğimiz gibi, ideallerimizi de ortak 
şekillendirdik. Bizim mazimiz de birdir, 
kaderimiz de birdir. Kardeşlik içinde 
geleceğe yürüyeceğiz. Konuşarak, görü-
şerek, istişare ederek sorunları çözeceğiz. 
Her türlü meseleyi demokrasi içinde ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde 
çözüme kavuşturacağız.

Değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaş-
larım...

AK Parti olarak, her seçimden güçlü bir 
şekilde çıktık, başarıyla çıktık, gururla 
çıktık. Ancak, Allah’a Hamdolsun ki, hiç 
bir seçim sonucunun ardından rehavete 
kapılmadık, zafer mahmurluğu içinde 
olmadık, şımarmadık. Her seferinde yeni 
bir başlangıç yaptık; her seferinde yeni 

bir sayfa açtık. Milletten gördüğümüz 
teveccühle, milletimizin bize duyduğu gü-
venle, kendimize daha büyük hedefler be-
lirledik, çıtayı daha yükseğe çektik, daha 
bir azimle, daha bir gayretle koşturmaya 
devam ettik. Türkiye’ye hizmet yolunda 
rehavete, yorgunluğa, bıkkınlığa asla ve 
asla prim vermedik.

Dikkat ediniz.. .  13 Eylül sabahından 
itibaren, her alanda iyi haberler alıyor, 
milletçe hepimizi sevindiren, göğsümüzü 
kabartan gelişmelere şahit oluyoruz. Bü-
yümede, 2010 yılı ikinci çeyreğinde de, 
yüzde 10.3 gibi yüksek bir oranla dünya 
genelinde üçüncü sırada yerimizi aldık. 
15 Eylül’de ise işsizlik rakamları açık-
landı ve Haziran ayında işsizliğin, geçen 
yıl Haziran ayına göre 2.5 puan düşerek 
yüzde 10.5’e gerilediğini öğrendik. İstan-
bul Menkul Kıymetler Borsası, 13 Eylül 
sabahından itibaren tarihi seviyede artış-
lar kaydederek 64 bin seviyesinin üzerine 
çıktı. İhracatımız Eylül ayında, geçen yılın 
Eylül ayına göre yüzde 10.25 oranında ar-
tış göstererek yine yüzümüzü güldürdü.

Burada yeni bir rakamı da sizlerle paylaş-
mak istiyorum: Türkiye’nin Uluslararası 
Para Fonu’na (IMF) olan borcu, 6.1 milyar 
dolara kadar geriledi. 23.5 milyar dolar-
dan aldığımız bu borcu, şu anda 6.1 mil-
yar dolar seviyesine kadar çekmiş durum-
dayız. 26.8 milyar dolardan devraldığımız 
Merkez Bankası rezervlerimiz de şu anda 
76 milyar dolara ulaşmış durumda. Bun-
ların yanında, Türkiye’ye ilkleri yaşatma-
ya, heyecan verici projelere şahit olmaya 
da devam ediyoruz. İşte dün, İstanbul’da, 
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tamamı Türk mühendisler tarafından ta-
sarlanan Süratli Amfibi Gemi Projemizin 
ilk gemisinin denize indirme törenini 
yaptık. Artık gemilerimizi tamamen yerli 
tasarımla, tamamen kendi kaynaklarımız-
la, kendi tersanelerimizde üretir konuma 
geldik. Yine dün, Türk tersanelerinde 
bugüne kadar inşa edilmiş en büyük kuru 
yükü gemisini denizlere uğurladık.

8 yıl boyunca nasıl ülkeye ilkleri yaşat-
tıysak, bugün de ilkleri yaşatıyoruz ve 
önümüzdeki dönemde de yeni başarılara 
doğru koşacağız. Disiplinle, kararlılıkla 
bu süreci devam ettireceğiz. Yaklaşık 9 
ay sonra gireceğimiz genel seçimlerde, 
milletimize daha fazla hizmetimizi, daha 
fazla eserimizi anlatacağız. Her zaman-
kinden daha fazla coşkuyla, her zaman-
kinden daha fazla gayretle 9 ay sonrasına 
hazırlanmanızı sizlerden rica ediyorum. 
Hemen bugünden itibaren İstanbul’da se-
çim çalışmalarının startını verelim. Zayıf 
olduğumuz noktaları belirleyip, onlara 
yoğunlaşalım. İhmalleri, eksikleri bugün-
den tamamlayalım. Bizim sevdamız millet 
sevdası. Bizim sevdamız hizmet sevdası. 
Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. 
Yolumuz, bahtımız açık olsun diyorum. 
AK Parti İstanbul İl Divan Toplantısı’na 
başarılar diliyor, hepinizi Allah’a emanet 
ediyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.
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Değerli milletvekilleri, çok değerli yol 
arkadaşlarım, kıymetli misafirler, hanı-
mefendiler, beyefendiler... Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor; 23’üncü Dönem 
5’inci Yasama Yılı’nın bu ilk Grup Toplan-
tısının ülkemize, milletimize, demokrasi-
mize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye 
Büyük Millet Meclisimize, siyasi partilere, 
bütün milletvekili arkadaşlarımıza, tüm 
Meclis çalışanlarına da yeni yasama döne-
minde başarı dileklerimi iletiyorum.

Biliyorsunuz bu yıl 23 Nisan’da Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin 90’ıncı Kuruluş 
yıldönümünü hep birlikte kutladık. Bu 
Yüce meclis, Kurtuluş Savaşı’nı sevk ve 
idare ederek, kuruluşunun hemen erte-
sinde GAZİ MECLİS unvanını kazandı. 90 
yıl boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi 
millet iradesinin tecelligahı oldu; reform-
ların, ilerlemenin, kalkınmanın, en önem-
lisi de demokrasinin öncülüğünü yaptı. 
AK Parti Grubu adına şunu da büyük bir 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 5 Ekim 2010
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gururla ifade etmek istiyorum: Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, son 8 yılda ülkemi-
zin ve milletimizin geleceği adına hayati 
önemde ve tarihi nitelikte reformlara 
imza attı. AK Parti grubunun ve AK Parti 
hükümetinin sarsılmaz duruşu sayesinde 
millet iradesine, milletin hakimiyetine 
yönelik her türlü müdahale etkisiz kal-
dı, Meclisimiz, çok büyük bir dirayet ve 
sağduyu örneği sergiledi. Milletin karar 
ve tercihleri her şeyin üzerinde tutuldu, 
Meclis’in saygınlığı en üst seviyede mu-
hafaza edildi ve bu sayede demokrasimiz 
çok büyük güç kazandı.

Geçmişte, çeşitli tarihlerde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne ve demokrasiye yönelik 
müdahaleler, Yasama, Yürütme ve Yargı 
erkleri arasındaki uyumu bozmuş, erklerin 
yetki sınırlarını tartışılır bir hale getir-
mişti. Biz, AK Parti olarak, 3 Kasım 2002 
seçimlerine girerken şunu söylemiştik: 
Yeter, söz de karar da milletindir... 3 Kasım 
akşamından itibaren bu ilkeyi yaşatmak, 
milletin kararını en üst seviyede muhafa-
za etmek için her türlü zorluğa, her türlü 
zorlama yoruma, her türlü demokrasi dışı 
girişime cesaretle göğüs gerdik. Bugün, 
8 yıl öncesine kıyasla, çok daha güçlü, 
millet iradesini ve demokrasiyi çok daha 
fazla özümsemiş, bunun gereğini yerine 
getirme konusunda çok daha kararlı bir 
Meclis’e sahibiz. Türkiye’de demokrasi güç 
kazandıkça, demokratik reformlar hayata 
geçtikçe siyaset kurumunun da, Meclisin 
de güvenilirliği artıyor, itibarı yükseliyor. 
Türkiye’nin her meselesinin, bu çatı al-
tında ve demokrasi kültürü içinde çözü-
münün mümkün olduğu bu 8 yılda daha 

iyi görülmüştür. Hiç bir kurumun, hiç bir 
kuruluşun, hiç bir gücün, hiç bir erkin Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nin üzerinde ola-
mayacağı, bu Meclis’e ve onun saygın üye-
lerine hükmedemeyeceği, bu yüce Meclis’e 
yön ve rota çizemeyeceği yine bu 8 yılda 
her fırsatta ortaya konmuştur. En önemlisi 
de, demokrasi dışı oluşumların, hukuk dışı 
örgütlenmelerin, çetelerin bu aziz Meclis’e 
istikamet veremeyeceği, bizzat bu Meclis 
tarafından, bizzat bu AK kadro tarafından 
kararlı şekilde ifade edilmiş, bunun da ge-
reği yerine getirilmiştir.

Meclisimiz, milletimizin yaşamını kolay-
laştıracak adımlar attıkça, toplumun talep 
ve beklentilerini karşıladıkça, milletimiz 
de Meclisine daha fazla güveniyor, daha 
fazla saygı duyuyor. Siz değerli arkadaşla-
rımızın Meclis çatısı altında gece gündüz 
mesai yapmanız, usanmadan yorulmadan 
gayretle çalışmanız, hepsinden önemlisi 
de milletimizi en güzel şekilde temsil et-
meniz, sadece sizin değil siyasetin imajına 
da olumlu yönde büyük katkılar yapmış-
tır.

Biz, Gazi ve Kurucu bir Meclis devraldık 
değerli arkadaşlarım... Gelecek nesillere, 
Gazi bir Meclis, Kurucu bir Meclis, ileri 
demokratik standartlara sahip bir Meclis, 
en önemlisi de güçlü, kalkınmış, itibarlı 
bir ülkenin kalbi niteliğinde bir Meclis 
miras bırakacak olmanın gururunu ya-
şıyoruz. Ülkemizin itibarıyla birlikte, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de itiba-
rını koruduğunuz, o itibarı daha yüksek 
seviyelere taşıdığınız için sizlere ülkem ve 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 
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23’üncü dönem milletvekilleri olarak 
ülkemiz için hayati derecede önemli re-
formları gerçekleştirdiğiniz, Türkiye’nin 
gücüne güç kattığınız için sizlere teşekkür 
ediyorum. 

Bakınız, dikkatinizi çekiyorum... Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, 22’inci dönemde 
ve bu dönemde, 5’inci Yasama Yılında 
da çalışıyor. Bu, Meclisimizin 90 yıllık 
mazisinde nadir görülen bir durumdur. 
Bizden önce Meclis, 4’üncü, hatta 3’üncü 
yasama dönemini tamamlayamadan er-
ken seçime gidiyordu. Biz ise, “Türkiye 
artık seçimlerin zamanında yapılmasına 
alışmak zorundadır” diyerek, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ni çalıştırdık ve hem 
geçen dönemde, hem bu dönemde her gü-
nümüzü, her anımızı millete hizmet için 
sarf ettik. Muhalefetin, önemli reformları 
seçim sonrasına havale etme kolaycılığına 
karşı biz Meclis’in çalışabilir durumda 
olduğunu, yasa çıkarma yetkisine sa-
hip olduğunu, seçime bir gün bile kalsa 
Meclis’in vazifesini yerine getirmekten 
geri durmayacağını gösterdik.

Anayasa Değişikliği sürecinde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde göstermiş ol-
duğunuz üstün performansın milletimiz 
nezdinde nasıl bir karşılık bulduğunu, 
nasıl takdirle izlendiğini 12 Eylül Halkoy-
laması tartışmaya mahal bırakmayacak 
şekilde gözler önüne sermiştir. Muhalefe-
tin tüm engelleme ve yavaşlatma çabaları-
na rağmen, biz, üzerimize düşeni hakkıyla 
yerine getirdik. Bizim bu gayretlerimiz 
ve samimiyetimiz karşısında milletimiz 
de sandık başına giderek, kendisi için 

gerçekleştirdiğimiz reformlara sahip çıktı 
ve EVET diyerek demokrasiye güç kattı. 
Ben, Anayasa Değişikliği sürecinde her 
fırsatta sizlere, gerçekleştirdiğiniz bu bü-
yük reform için, dayanışma için, birlik ve 
bütünlük için şükranlarımı sunmuştum. 
Sizler, üzerinize düşeni yerine getirdiniz, 
milletin emanetine sahip çıktınız, Genel 
Kurul’dan değişikliği geçirerek milletin 
takdirine sundunuz. Gerçekleştirdiğiniz 
değişiklikleri millete anlatma noktasında 
da çok büyük gayretler sarf ettiniz, büyük 
fedakarlıklarda bulundunuz. Her bir mil-
letvekilimiz, başta kendi seçim çevresi 
olmak üzere, Türkiye’nin her köşesinde, 
ilinde, ilçesinde, köyünde gece gündüz 
demeden çalıştı, ter döktü, emek sarf etti. 
Her zaman yaptığımız gibi, milletimizle 
gönül diliyle konuştuk, onlara Türkiye’nin 
neler kazanacağını, Türkiye’nin nasıl de-
ğişeceğini anlattık ve 12 Eylül’de de emek-
lerimizin karşılığını aldık.

12 Eylül sonrasında çeşitli vesilelerle 
sizlere teşekkürlerimi iletmiştim. Ama 
bugün, Grup Toplantımızda, Anayasa 
Değişikliği’nin asli mimarları olan siz de-
ğerli milletvekillerini bir kez daha tebrik 
ediyorum. Bu millet sizden razıdır, bu 
millet, sizden razı olduğunu 12 Eylül’de 
göstermiştir, Allah da sizden razı olsun, 
yolunuzu, bahtınızı açık tutsun diyorum.

Değerli milletvekilleri, değerli kardeşle-
rim...

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önünde 
yoğun bir çalışma gündemi bulunuyor. 
Anayasa Değişikliğinin getirdiği uyum ya-
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saları milletimiz için büyük önem ve ön-
celik arz ediyor. İnanıyorum ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bu uyum yasalarını 
bir an önce ve hızla hayata geçirecektir. 
Anayasa Değişikliği süreci, 3 saf hadan 
oluşuyordu: Birinci saf ha, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi saf hasıydı ve sizler 
bu aşamada üzerinize düşeni yaptınız. 
İkinci safha Halkoylaması safhasıydı ki, 
12 Eylül’de milletimiz de üzerine düşeni 
yaptı ve kararını EVET olarak verdi.

Şimdi, yeniden Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi aşamasındayız. Milletimizin kararıyla 
uygulamaya geçen Anayasa Maddelerine 
ilişkin uyum yasalarını yine bu Meclis 
çıkaracak. Değişikliklerin günlük hayata 
yansıması için, milletimizin bu değişimi 
hissetmesi için gerekli yasal düzenlemele-
ri hiç vakit kaybetmeden çıkarmak duru-
mundayız. Ben, muhalefet partilerinin, 12 
Eylül Halkoylaması öncesindeki siyaset 
tarzlarını yeni dönemde sürdürmeyecek-
lerini temenni ediyor, en azından bu nok-
tada umudumu muhafaza ediyorum. Zira 
aziz milletimiz, 12 Eylül’de uzlaşmadan 
kaçan, hırçın, öfkeli, kutuplaştırıcı tavır 
ve söylemlere gereken mesajı çok net bir 
biçimde vermiştir. Milletimizin onay ver-
diği bu 26 Madde’nin uyum yasaları çıka-
rılırken, muhalefet, öyle ümit ediyorum 
ki, geçmişte sıkça başvurduğu engelleyici 
ve yavaşlatıcı siyaset tarzına yine başvur-
mayacaktır.

Her zaman ifade ediyorum değerli ar-
kadaşlarım: Demokrasilerde, iktidar ne 
kadar önemliyse, muhalefet de o kadar 
önemlidir. Gerçek bir demokrasi, ileri 

standartlara sahip bir demokrasi, ikti-
darın çabaları kadar, yapıcı muhalefetin 
gayretleriyle de inşa edilecektir. 12 Eylül, 
bu noktada, mesajı almasını bilenlere en 
güzel şekilde o mesajı vermiştir. Biz ar-
tık bu yeni yasama döneminde farklı bir 
üslup ve söylem bekliyoruz. Biz bu yeni 
yasama döneminde, daha fazla tutarlılık, 
daha fazla ilkeli siyaset görmek istiyoruz.

Her zaman ifade ediyorum değerli ar-
kadaşlarım: Biz bu Meclis çatısı altında 
milletimizi temsil ediyor, milletimizin 
emanetini taşıyoruz. Bizim makam hır-
sımız yok, bizim ikbal beklentimiz yok. 
Biz, bu ülkenin meselelerini çözmek, 73 
milyon vatandaşımızın derdine derman 
üretmek, Türkiye’yi güçlü ve itibarlı bir 
şekilde geleceğe taşımak için buralardayız. 
Milletin yararına olacak hiç bir konuda 
geri adım atmayız, uzlaşmadan, diyalog-
dan kaçınmayız. Her türlü sorunun çözüm 
yerini Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 
görüyoruz ve bundan dolayı Meclis çatısı 
altında her sorunu konuşur, görüşürüz. 
AK Parti olarak hiç bir zaman uzlaşma-
dan kaçmadık, hiç bir zaman kapılarımızı 
kapalı tutmadık. Bu yeni dönemde de 
kapılarımızı ardına kadar açık tutacak, 
uzlaşmayı, istişareyi, diyalogu Türkiye’nin 
sorunlarının çözümünde temel referans 
noktaları olarak alacağız. Komisyonlarda, 
Genel Kurul çalışmalarında yine yapıcı bir 
dil kullanacak, yine sağduyuyu, aklı selimi, 
uzlaşma kültürünü, hoşgörüyü öne çıkara-
cağız. Beklentimiz, muhalefet partilerinin, 
muhalefet milletvekillerinin de bu anlayış 
ve bu yaklaşım içinde olmasıdır. Eğer bu 
anlayışı, bu yaklaşımı göremezsek, her za-
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man olduğu gibi yegane şikayet merciimiz 
millettir ve unutmayınız, millet, en güzel 
hakemdir.

Uyum yasalarıyla birlikte Meclisimizin 
gündemine gelecek bir başka önemli 
gündem maddesi de biliyorsunuz bütçe 
müzakereleri. Bütçe müzakerelerinin 
tamamlanmasının ardından, yine uyum 
yasaları ve önemli gündem maddelerini 
görüşecek ve ardından genel seçim süre-
cine girmiş olacağız. Genel seçim için en 
uygun tarihin, Haziran ayının ilk haftası 
olduğunu düşünüyoruz. Seçim takvimini 
de ilgili kurullarımızda görüştükten ve 
müzakeresini yaptıktan sonra, ilgili ku-
rumların da görüşlerini alarak netleştir-
miş olacağız. Haziran ayının ilk haftasın-
da gerçekleşmesi durumunda, seçimler 
için önümüzde 8 ay bulunuyor değerli 
arkadaşlarım... Biz, 12 Eylül akşamından 
itibaren bu noktada zaten çalışmalarımı-
za başladık. Önceki hafta Genişletilmiş 
İl Başkanları toplantımızda, Pazar günü 
de İstanbul İl Danışma toplantımızda 
teşkilatımıza hazırlıkların başlatılması 
yönünde talimatımızı verdik. 15-17 Ekim 
tarihlerinde Kızılcahamam İstişare Top-
lantımızda, bir yandan 12 Eylül Halkoy-
lamasının sonuçlarını değerlendirirken, 
bir yandan da 8 ay sonra gerçekleşecek 
seçimleri istişare edecek, yol haritamızı 
netleştireceğiz.

Bu noktada önemli bir hususu hatırlat-
makta fayda görüyorum: Biz, daha önceki 
seçim süreçlerinde olduğu gibi, bu seçim 
sürecinde de, hizmetlerimizle, eserleri-
mizle milletimizin karşısına çıkacağız. 

Biz projelerimiz üzerinden, hedeflerimiz 
üzerinden konuşacak, Türkiye’ye kazan-
dırdıklarımızla birlikte kazandıracakları-
mızı anlatacağız. Bu noktada, yeni Anaya-
sa çalışmalarının seçim sürecinin önemli 
bir gündem maddesi olacağını görüyoruz. 
Şunu samimiyetle ifade etmek istiyorum: 
Biz, birilerinin yaptığı gibi, manevra ol-
sun diye, gündemi işgal etmek için, göz 
boyamak için değil; milletimize verdiği-
miz sözün arkasında durmak için yeni 
Anayasa çalışmalarını başlattık. Halkoy-
laması sürecinde milletimize verdiğimiz 
sözün sonuna kadar arkasında durmaya 
kararlıyız. Aynı kararlı duruşun, mey-
danlarda milletimize yeni bir Anayasa 
vaadinde bulunan muhalefet tarafından 
da gösterileceğine inanıyor, en azından 
inanmak istiyoruz.

Yeni Anayasanın seçim sonrasında ele 
alınacağı yönündeki beyanımız, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin takvimine bakı-
larak verilmiş bir karardır. Biz diyoruz ki; 
herkes dersine çalışsın, herkes bu noktada 
çalışmalarını yapsın, hazırlıklarını yapsın 
ve seçim sonrasında oluşacak yeni parla-
mentoda bu konuyu gündeme getirelim 
ve yeni bir Anayasayı uzlaşmayla yapalım. 
Seçime kadar olan süreyi hazırlık safhası 
olarak çok iyi değerlendirmeliyiz. Siyaset, 
ilkeler üzerinden yapılır değerli arkadaş-
larım... Önümüzdeki süreç, siyaset adına 
bir kez daha samimiyetlerin test edile-
ceği bir süreç olacaktır. Başta üniversite 
kapısı önündeki başörtülü kızlarımızın 
inanç ve eğitim özgürlüğü sorunu olmak 
üzere, kamuoyunda beklenti oluşturulan 
her konuda muhalefetin, verdiği sözlerin 
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arkasında durmasını bekliyoruz. Bunu 
sadece biz değil, kamuoyu bekliyor, millet 
bekliyor. Bu sözler tutulursa, millet kaza-
nır, Türkiye kazanır, siyaset ve siyasetçi 
kazanır. Ama bu sözler tutulmazsa, bir kez 
daha geri adım atılır, bir kez daha manev-
ra yapılır, bir kez daha çark edilirse, millet 
de sandıkta bunun gereğini yapar.

Değerli arkadaşlar…

Yoğun bir halkoylaması sürecinin ardın-
dan, ekonomide yaşanan sevindirici ge-
lişmelerle birlikte dış politikada da yoğun 
bir trafiğin içine girmiş bulunuyoruz. 
27-29 Eylül tarihlerinde, küresel ölçekte 
500’ün üzerinde katılımcıyla KİEL Dünya 
Ekonomi Enstitüsü tarafından düzenle-
nen Küresel Ekonomi Sempozyumu’na 
İstanbul’da ev sahipliği yaptık. Yine bir 
başka önemli uluslararası etkinlik, Atlan-
tik Konseyi tarafından düzenlenen İkinci 
Karadeniz Enerji ve Ekonomi Forumu 
da 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında 
Türkiye’nin ev sahipliğinde, İstanbul’da 
b a ş a r ı y l a  g e r ç e k l e ş t i r i l d i .  D ü n , 
Bulgaristan’a günübirlik bir ziyaretimiz 
oldu. Başbakan Sayın Borisov ile baş başa 
ve heyetlerararası görüşmeler yaptık. Bul-
garistan Müslümanları Başmüftüsü Sayın 
Mustafa Aliş Hacı ile yine bir araya geldik. 

Cuma günü, A Milli Futbol Takımımızın 
Almanya ile oynayacağı Avrupa Şampi-
yonası Eleme Grubu Maçı ve akabinde 
yapacağımız resmi görüşmeler için 
Almanya’nın Başkenti Berlin’e gidiyoruz. 
Milli takımımızın maçını Şansölye Sayın 
Merkel ile birlikte izleyecek; ertesi gün de 

çalışma kahvaltısında bir araya gelerek 
hem Avrupa Birliği sürecimizi, hem de 
ikili ilişkilerimizi değerlendirme fırsatı 
bulacağız. Almanya’ya hareketimiz önce-
sinde ise Cuma günü Çin Başbakanı Sayın 
VEN’i ülkemizde ağırlayacağız. NATO Ge-
nel Sekreteri Sayın Rasmussen’le de hafta 
içerisinde Perşembe günü Ankara’da bir 
araya geleceğiz.

Bu arada Suriye ile hayata geçirdiği-
miz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi’nin İkinci Bakanlar Toplantısı 
için 12 Bakanımız hafta sonu Suri -
ye’deydi. Daha önce, biliyorsunuz, Aralık 
2009’da Konsey’in Başbakanlar düzeyin-
deki toplantısında Suriye ile 50 anlaşma-
ya imza atmıştık. Hafta sonunda gerçek-
leştirilen ikinci Bakanlar toplantısında, 
bu anlaşma, protokol ve mutabakat zabıt-
larının uygulama süreçleri gözden geçi-
rildi. Özellikle terörle işbirliği noktasında 
Suriye ile daha kapsamlı bir işbirliğine 
gidilmesi yönünde bir irade ortaya kondu 
ve bu iradenin, önümüzdeki dönemde her 
iki ülkenin terörle mücadelesini güçlendi-
receğini umuyoruz.

Hafta sonunda İstanbul’da gerçekleştir-
diğimiz iki önemli açılışı da burada dik-
katlerinize sunmak istiyorum. Cumartesi 
günü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımı-
zın ihtiyaçlarını karşılayacak olan Süratli 
Amfibi Gemi Projemiz kapsamında ilk 
Amfibi Gemimizi denize indirme törenini 
yaptık. Gemilerimiz artık tamamen Türk 
mühendisler tarafından tasarlanıyor. 
Gemilerin silah atış kontrol sistemleri de 
yine milli bir kuruluşumuz tarafından, 
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ASELSAN tarafından geliştirildi ve bu ge-
milerimize entegre ediliyor. Şunu büyük 
bir gururla ifade etmek istiyorum değerli 
arkadaşlarım: Süratli Amfibi Gemiler 
gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç 
duyduğu ileri teknoloji ürünü çok sayıda 
teçhizat artık Türkiye’den karşılanıyor, 
Türkiye’nin mühendisleri, tersaneleri, ku-
ruluşları tarafından üretiliyor.

Şu hususları tekrar etmekte fayda görü-
yorum: Savunma Sanayimiz, 2002 yılında 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının 
sadece yüzde 25’ini karşılayabiliyordu. 
2009 sonunda bunu yüzde 46’ya çıkar-
dık, bu yıl sonunda da inşallah savunma 
ihtiyaçlarımızın yüzde 50’si Türkiye’den, 
Türkiye’deki firmalarımızdan karşılanı-
yor olacak. Savunma Sanayimizin cirosu, 
2002 yılında 1 milyar dolardı. 2009 so-
nunda 2.4 milyar doları yakaladık, 2010 
sonunda da 3 milyar dolar hedefine doğru 
koşuyoruz. Savunma sanayinde ihraca-
tımız 240 milyon dolardan 832 milyon 
dolara çıktı, 2011 hedefimiz ise 1 milyar 
dolar. Türkiye ilk kez kendi milli piyade 
tüfeğini tasarladı, 2011’de seri üretime 
geçiyoruz. Artık askerlerimiz, kendi üret-
tiğimiz silahları taşıyacaklar. Bütün alt 
sistemleri ile birlikte ilk defa ülkemiz, 
tank üretimine başladı. ALTAY adını ver-
diğimiz kendi tanklarımızın prototip üre-
timini şu anda yapıyoruz. Yine tamamen 
kendi imalatımız olan, milli imalat olan, 
ANKA adını verdiğimiz insansız Hava 
Aracının prototip üretimine başladık. 
ATAK adı altında ilk milli helikopterle-
rimizin üretimine başladık. Bunların da 
test uçuşlarını bu yıl yapıyoruz. GÖK-

TÜRK adını verdiğimiz Türk mühendis-
lerince yapılan istihbarat uydumuzun ça-
lışmaları devam ediyor, bunu da inşallah 
2012’de uzaya fırlatıyoruz.

Cumartesi günü, bir başka ilke şahitlik 
yaptık; Türkiye’de, özel sektör tersane-
lerimizde üretilen en büyük kuru yük 
gemisinin teslim törenine katıldık. Son 
8 yılda, her alanda olduğu gibi denizci-
lik sektöründe de Türkiye’nin ulaştığı 
seviyeleri orada bizzat müşahede etme 
imkanımız oldu. Türkiye, gemi inşasında, 
taşımacılıkta, denizcilik eğitiminde ve 
denizi ilgilendiren diğer her konuda 8 
yılda çok farklı seviyelere geldi ve ulusla-
rarası ölçekte fark edilir bir konuma yük-
seldi. Küresel krizin uluslararası ticaret 
hacmini küçültmesi sebebiyle Gemi inşa 
alanında da bazı sorunlar yaşanıyor. Bu 
gelişmeleri de yakından izliyor gereken 
tedbirleri alıyoruz. 

Bakın değerli arkadaşlarım... 8 yıldır biz, 
istikrar diyoruz, güven diyoruz... Hükü-
mete düşen, devlete düşen, istikrar ve 
güven zeminini inşa etmek, bunları mu-
hafaza etmektir. Bunu sağladığınız takdir-
de, diğer tüm meselelerin çözüm yoluna 
girdiğini, kendi tabii sürecinde, kendi 
tabii mecrasında meselelerin çözüme 
doğru aktığını görüyorsunuz. Yatırımcı 
istikrar ve güven ortamında yatırımlarına 
hız veriyor. Üretici daha bir şevkle çalışı-
yor. Uluslararası yatırımcı adeta koşarak 
geliyor. Vatandaş, devletine daha fazla gü-
ven duyuyor, ülkesine aidiyeti pekişiyor, 
huzur için, refah için o da aşkla, sevdayla 
gayret ediyor. İstikrar ve güven zeminin-
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de demokrasi gelişiyor, ekonomi gelişiyor, 
dış politikada elimiz güçleniyor, Türkiye 
de büyüyor, itibarımız da büyüyor.

İstikrarı, güven zeminini en sıkı şekilde 
muhafaza ederek biz yolumuza devam 
edeceğiz. Türkiye’ye 8 yılda ilkleri yaşat-
tık, inşallah önümüzdeki dönemde daha 
fazlasını yaşatacak, yeni başarıların altına 
hep birlikte imza atacağız. Ben bir kez 
daha, yeni Yasama Dönemi’nin ülkemize, 
milletimize, demokrasimize hayırlı olma-
sını diliyorum. Yoğun Meclis mesainizde 
sizlere başarı dileklerimi iletiyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağolun, 
varolun, Allah’a emanet olun...
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler... Sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor; Haftalık Olağan Grup toplantımızın 
ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için 
hayırlar getirmesini diliyorum.

İç politika ve uluslararası temaslarımız 
açısından oldukça yoğun bir gündemin 
içinden geçiyoruz... İç siyasete ve ulusla-
rarası temaslarımıza ilişkin değerlendir-

melerimizi aktarmadan önce, Pazar günü 
Aydın’da gerçekleştirdiğimiz anlamlı açı-
lış törenine ilişkin bazı gözlemlerimi siz-
lerle paylaşmak istiyorum. Aydın’ın Çine 
ilçesinde, Çine çayı üzerinde, yaklaşık 1.6 
milyar liralık bir harcamayla tamamladı-
ğımız barajın açılışını önceki gün yaptık. 
Bu barajla birlikte, çeşitli illerimizde ta-
mamlanan 4 adet barajın, 3 adet sulama 
tesisinin ve 2 adet içme suyu projesinin 
de açılışını gerçekleştirdik. Yani toplamda 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 12 Ekim 2010
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10 adet eseri milletimizin hizmetine sun-
duk. Bu baraj, kendi sınıfında Avrupa’nın 
1’inci, dünyanın da 5’inci barajı olma vas-
fını taşıyor. Sulama, taşkınlardan koruma 
ve enerji üretimi noktasında hem bölgeye, 
hem de Türkiye geneline hizmet verecek 
bu barajı tamamlayarak, dikkatinizi çeki-
yorum, tam 141 yıllık bir hayali gerçeğe 
dönüştürdük.

Aydınlılar, 1896 yılında, dönemin Padi-
şahı Sultan Abdülaziz’e buraya bir bent 
yapılması taleplerini iletmişler, ancak 
geçen zaman zarfında bu konuda ciddi 
bir mesafe alınamamış, beklentiler hep 
ertelenmek zorunda kalmıştı... Barajın 
yapım çalışmalarına 1995 yılında başlan-
dı. Ancak, 2003 yılına kadar bazı yolların 
inşasının ötesine geçilemedi. O ödenek-
lerle devam edilseydi, bu baraj 81 yılda 
tamamlanacaktı. Biz geldik, 2003 yılın-
dan itibaren ödenekleri artırdık, çalışma-
ları hızlandırdık, barajı tamamladık ve 10 
Ekim 2010 itibariyle de bu devasa eserde 
su tutulmaya başlandı. Önceki gün orada 
da ifade ettim: Merhum Adnan Menderes, 
Yassıada’da, yakınlarına son derece insani 
bir özlemini, bir hasretini dile getirmiş ve 
şunları söylemişti: “Hayırlısıyla şuradan 
bir kurtulayım, memlekete döneceğim. 
Oturacağım Çine Çayı’nın kenarına, söğüt 
ağaçlarının yüzümde dolaşmasının bana 
getireceği saadetle yetineceğim.” Evet... 
Merhum Menderes’in bu arzusu, bu öz-
lemi ne yazık ki gerçekleşmedi. Merhum 
Menderes, doğup büyüdüğü Çine Çayı’nın 
kenarına, çiftliğine, topraklarına döneme-
di. Menderes özlemini duyduğu hayata 
kavuşamadı; ama eserleriyle, hizmetleriy-

le, demokrasi mücadelesiyle, bu ülkenin 
tarihinde ve bu milletin gönlünde kendi-
sine eşsiz bir yer edindi. Nitekim önceki 
gün, Merhum Adnan Menderes’in hatı-
rasını yaşatmak adına, Çine Çayı üzerine 
inşa ettiğimiz o muhteşem eserin ismini 
de “Çine Adnan Menderes Barajı” olarak 
belirledik ve bunu da açılışta ifade ettik.

Pazar günü, açılışın yapılacağı baraj alanı-
na giderken, helikopterden gördüğümüz 
manzara, bu milletin gönül zenginliğini 
ve vefasını göstermek açısından son de-
rece manidardı. Binlerce vatandaşın, gen-
ciyle, yaşlısıyla, kadını erkeğiyle, yollara 
döküldüğünü, tören alanına ulaşmak için 
yaklaşık 7 kilometrelik yolu hızlı adımlar-
la yürüdüğünü gördük. Tören alanında da 
o aziz milletin sevgisini, muhabbetini en 
derinden hissettik. Ege’nin o hala yakıcı 
olan güneşi altında, binlerce vatandaşı, 
7 kilometrelik yolu yürüyerek o tören 
alanına çeken duyguyu çok iyi anlamak 
durumundayız.

Bu millet, kendisine hizmet edenleri asla 
ve asla unutmuyor değerli arkadaşlarım. 
Bu millet gerçekten ahde vefaya inanmış, 
gönlü zengin ve âlicenap bir millet. Bakın 
biz, 8 yıl boyunca Türkiye’ye kazandırdık-
larımızı artık öyle bir kalemde anlatamı-
yoruz, yapılanları bir konuşmanın içine 
sığdıramıyoruz; 8 yıl boyunca yaptıkları-
mız, bu ülkeye, bu millete kazandırdıkla-
rımız artık çok uzun bir liste haline geldi. 
Ekonomiden dış politikaya, demokratik-
leşme adımlarımızdan eğitime, sağlıktan 
adalete, emniyetten enerji yatırımlarına, 
tarıma, ulaştırmaya kadar her alanda ve 
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ülkenin her karışında bizim hizmetleri-
miz, eserlerimiz var. Biz bu hizmetlerin 
yansımasını milletimizin coşkusunda 
görüyoruz, milletimizin muhabbetinde 
görüyoruz, çocukların gözündeki ışıltıda, 
umutta görüyoruz.

12 Eylül Halkoylaması öncesinde, bizzat 
ben 39 ilimizde miting yaptım. Özellikle 
son bir ay içindeki mitinglerimiz, Ağustos 
ayının en sıcak günlerine ve Ramazan’a 
denk geldi. Buna rağmen, gittiğimiz her 
ilde büyük bir coşkuyla, büyük bir sevgi 
seliyle karşılaştık. Sıcağa rağmen gittiği-
miz her ilde milletimizin bizi bağrına bas-
tığına şahit olduk. Şunu büyük bir gururla 
ifade ediyorum: 14 Ağustos 2001’de, AK 
Parti’nin kuruluşunun hemen ardından 
yollara düştüğümüzde, o Anadolu’nun, o 
Trakya’nın yollarında nasıl muhabbetle 
kucaklandıysak, bugün de aynı o muhab-
betle, hatta çok daha fazlasıyla kucakla-
nıyoruz. Sevginin, coşkunun, heyecanın 
azalmadığını, daha da arttığını görüyo-
ruz. Gözlerdeki umut ışığının sönmediği-
ne, artık daha güçlü şekilde parıldadığına 
şahit oluyoruz.

Bize bu gururu yaşatan, bizi milletimize 
hizmetkar eyleyen, bizi milletimizin sevgi 
ve muhabbetine mazhar eyleyen Allah’a 
şükrediyor; milletimize de desteğinden, 
aşkından, sevdasından dolayı bir kez daha 
teşekkür ediyoruz. Biz milletimize hayal 
kırıklığı yaşatmadık, Allah’ın izniyle bun-
dan sonra da hiç bir şekilde yaşatmama-
nın gayreti içinde olacağız. Bu aşkın, bu 
sevdanın, bu muhabbetin körelmesine; 
çocukların gözlerindeki umut ışığının 

sönmesine asla müsaade etmeyecek, daha 
fazla çalışmaya, daha fazla eser üretmeye 
devam edeceğiz. 

Her zaman ifade ediyorum: Bu millet, 
aynı zamanda engin bir ferasetin de sahi-
bidir. Kimin kendisine hizmet etmek için 
canla başla çalıştığını, ter akıttığını, müca-
dele verdiğini; kimin de yapılanı bozmak 
için çabaladığını, hizmeti engellemek 
için mücadele verdiğini çok iyi görüyor, 
anlıyor ve ayırt ediyor. İşte onun için biz 
millet iradesi diyoruz, işte onun için mil-
letin hakimiyeti, milletin egemenliği, en 
önemlisi de milletin hakemliği diyoruz. 
12 Eylül halkoylamasında, aziz milletimiz 
ferasetini, hikmetini, hakemliğini çok net 
olarak ortaya koymuş; dikkatinizi çekiyo-
rum, sadece siyasetçilere, sadece yasama 
erkine değil; yürütmeye de, yargıya da, 
demokrasinin diğer unsurlarına, kuvvet-
lerine de gereken mesajı en güzel şekilde 
vermiştir. 

Beğenirsiniz, beğenmezsiniz; hoşunuza 
gider ya da gitmez... Ama demokrasilerde 
son sözü millet söyler ve 12 Eylül’de de 
son sözü millet söylemiştir. Bizler, siyaset-
çiler olarak, milletin seçtikleri olarak, mil-
letin kararına nasıl uymak zorundaysak, 
milletin kararı karşısında nasıl boynumuz 
kıldan inceyse, millet adına karar veren 
yürütme erki de, yargı erki de aynı şekilde 
bu karara uymak, milletin takdirini içine 
sindirmek zorundadır.

Şimdi dikkat ediniz... Bir Anayasa Deği-
şikliği taslağını biz Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulu’na getirdik. Milletin 
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vekillerinden bir kısmı, bu değişikliğe 
sıcak bakmadı, karşısında durdu, HAYIR 
dedi. Biz de dedik ki, “öyleyse hakem mil-
lettir, millete gideriz ve son sözü millet 
söyler”... Milletimiz, HAYIR diyenleri de 
dinledi, EVET diyenleri de dinledi, işte 
o engin ferasetiyle hakemliğini yaptı ve 
EVET kararını verdi. Biz, halkoylaması 
sürecinde de defalarca ifade ettik: Siyaset 
yapmak isteyenler, cübbelerini çıkarırlar, 
bir siyasi partinin şemsiyesi altına girer, 
orada siyaset yaparlar. Makamlarını, kol-
tuklarını, rütbelerini siyaset yapma aracı 
olarak kullananlar; o makamlara haksız-
lık ettiklerini görmek durumundadırlar. 
Ben siyasetçi olarak yetkimi milletten 
alıyor, hesabımı da milletime veriyorum. 
Millet adına karar verenlerin, yetkisini 
milletin yaptığı Anayasa’dan alanların 
da milletin kararına saygı duymasından 
daha tabii bir şey olamaz.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda ya-
şanan istifalar, 12 Eylül’de gerçekleşen Ana-
yasa Değişikliğinin, özellikle de HSYK’nın 
yapısındaki değişikliğin ne kadar isabetli ol-
duğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Yar-
gı siyasallaşıyor diyerek, tamamen asılsız ve 
mesnetsiz biçimde milletin zihnini bulan-
dırmak isteyenlerin nasıl siyasi tavırlar al-
dıkları, nasıl milli iradeye karşı hazımsızlık 
gösterdikleri daha iyi anlaşılmıştır. Şurası 
çok açık değerli arkadaşlarım: Dün yaşanan 
gelişmeler, hem HSYK üyeliği için yapıla-
cak seçimleri etkilemeye yöneliktir, hem 
de Yargıtay ve Danıştay’da geleceğe dönük 
bir takım hesapların neticesidir. Yüksek 
Yargı mensuplarının, Anayasa Değişikliği 
öncesinde olduğu gibi, bugün de son derece 

aleni biçimde yargıyı siyasallaştırma gay-
retlerini milletimiz ibretle izliyor. Kim ne 
yaparsa yapsın... Millet 12 Eylül’de kararını 
vermiştir. Millet, “Üstünlerin hukuku değil, 
hukukun üstünlüğü” demiştir. Türkiye’de 
hukukun üstünlüğünün en ideal şekilde 
yerleşmesi için mücadelemizi yine hukuk 
çerçevesinde sürdürmeye biz hiç durmadan 
devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım...

Dış politika noktasında geçtiğimiz hafta 
önemli temaslarımız oldu; bu hafta da yine 
temaslarımız devam ediyor. Perşembe günü 
NATO Genel Sekreteri Sayın Rasmussen 
ile yaptığım görüşmede, NATO’nun “Stra-
tejik Belge”sine ilişkin görüş alışverişinde 
bulunurken, ülkemizin başta Afganistan 
olmak üzere, dünyanın birçok farklı bölge-
sinde NATO misyonlarına yaptığı katkıların 
önemini vurguladım. Cuma günü Çin Halk 
Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Vin Ciabav 
ve heyetini ülkemizde ağırladık. Türkiye 
ile Çin arasında 8 ayrı anlaşmaya bu ziyaret 
esnasında imza attık, dış ticaret hacmini 
önümüzdeki 5 yılda 50 milyar dolar seviye-
sine çıkarma konusunda Sayın Başbakanla 
mutabakata vardık. Çin Başbakanı’yla gö-
rüşmemizin hemen ardından A Milli Futbol 
Takımımızın Almanya ile yapacağı Avrupa 
Şampiyonası Eleme Grubu Maçı’nı izlemek 
ve Şansölye Sayın Merkel ile ikili ve bölgesel 
işbirliğimize ilişkin temaslarda bulunmak 
üzere Almanya’ya hareket ettik.

Ayağımızın tozuyla gittiğimiz Berlin 
Olimpiyat Stadı’ndaki o coşku ve heyecan, 
gerçekten, vatandaşlarımızın bulunduk-
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ları ülkelere entegrasyonu noktasında kat 
ettikleri mesafeyi gösterir nitelikteydi. 
Tabii gönül isterdi ki gurbetçilerimizin 
tribünlerdeki coşkusunu maç sonunda 
da milletçe galibiyet sevinciyle devam 
ettirelim; ancak ne yazık ki maç sonunda 
istediğimiz sonucu alamadık. Şansölye 
Sayın Merkel ile çalışma kahvaltısında bir 
araya gelerek hem ikili ilişkilerimiz hem 
de ülkelerimizi yakından ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası konular üzerinde 
kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. 

Almanya’dan döndükten sonra da hafta 
sonu Irak İslam Yüksek Konseyi Lideri 
Sayın El Hekim ile Irak’ta hükümet kur-
ma sürecindeki gelişmeleri değerlen-
dirme imkânımız oldu. Dün Suriye’ye 
günübirlik bir ziyarette bulunduk, Suriye 
Cumhurbaşkanı Sayın Beşar Esad ve Baş-
bakan Sayın Naci Otri ile bir araya geldik. 
Lazkiye’de önceki hafta, 12 Bakan arka-
daşımızın ve Suriyeli muhataplarımızın 
katılımıyla gerçekleştirilen Yüksek Dü-
zeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Bakanlar 
Toplantısının ardından benim bu ziyare-
tim de ülkelerimiz ve bölgemiz adına son 
derece verimli geçti.

Bugün, grup toplantımızın hemen ardın-
dan, yine önemli bir ziyareti gerçekleştir-
mek üzere Pakistan’a hareket ediyoruz. 
Pakistan 2 Ağustos’ta büyük bir sel fela-
ketine maruz kaldı. Tarihinin en büyük 
felaketlerinden birini yaşayan Pakistan’a, 
Türkiye olarak, Türkiyeli kardeşleri 
olarak tam bir gönül seferberliği içinde 
yardım elimizi uzattık. 12 Eylül sürecin-
de ben bizzat gidemesem de Türkiye’den 

kalabalık bir heyet Pakistan’a gitti, felaket 
yerinde incelemeler yaptı ve tarihi daya-
nışmamızı göstermek üzere bir çok yar-
dım malzemesini yetkililere teslim etti. Şu 
ana kadar Pakistan’a 15 milyon TL tutarın-
da nakdi yardımı ulaştırmış durumdayız. 
Bunun yanında, 12 uçak, 158 vagondan 
oluşan 10 tren ve 355 tır dolusu, 38 mil-
yon liralık malzemeyi de sel felaketinden 
etkilenen bölgeye ilettik. Böylece şu ana 
kadar, ayni ve nakdi olmak üzere toplam-
da yaklaşık 53 milyon liralık bir yardım 
Pakistan’a ulaştı. Bunun yanında, Başba-
kanlığın, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 
TRT Genel Müdürlüğü’nün kampanyaları 
neticesinde, dün akşam itibariyle söylüyo-
rum, 193.2 milyon liralık yardım toplandı 
ve bu yardımı da yine Pakistan’a ulaştı-
rıyoruz. Pakistan’da, Başbakanlığın yanı 
sıra medya kuruluşlarının, özel sektörün 
ve yardım derneklerinin desteğiyle 2 bin 
729 Mevlana Evi kurduk. 

Kurtuluş Savaşımızda, onun ardından 
yaşadığımız felaketlerde, özellikle de 17 
Ağustos depreminde seferber olan ve yar-
dımımıza koşan Pakistan’a, bu büyük sel 
felaketinde el uzatmak bizim insani gö-
revimiz, kardeşlik vazifemiz. Türkiye bu 
noktada gerçekten büyük bir sınav verdi 
ve üzerine düşeni hakkıyla yerine getirdi, 
getirmeye devam ediyor. Ben buradan bir 
kez daha Pakistan’a ve Pakistan halkına 
Türk milletinin geçmiş olsun dileklerini 
iletiyor; kurumlarımıza, kuruluşlarımıza, 
yardımda bulunan, hayır dualarını eksik 
etmeyen her bir vatandaşımıza teşekkür 
ediyorum.
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Değerli arkadaşlarım...

Türkiye genelinde yaklaşık 7 milyon 
emekli vatandaşımızın gözü kulağı şu 
anda burada, bu salonda. 2011 yılında 
emekli aylıklarına yapacağımız artış mik-
tarını açıklamadan önce, çok kısa olarak 
iktidarımız döneminde emekli vatandaş-
larımızın maaşlarıyla ilgili yaptığımız 
düzenlemeleri burada sizlere hatırlatmak 
istiyorum. Zira, emeklilerimizin, emekli 
maaşlarının muhalefet partileri tarafın-
dan sıkça istismar konusu yapıldığına 
şahit oluyoruz. Özellikle Halkoylaması 
sürecinde Ana Muhalefet Partisi’nin Ge-
nel Başkanı tarafından bu konu hakkani-
yetten uzak bir şekilde istismar konusu 
yapıldı. 

Emekli vatandaşlarımız, kendileri için ne-
ler yaptığımızı, ne tür hizmetler sağladığı-
mızı biliyor, bunu zaten bizzat yaşıyorlar. 
8 yıl boyunca sadece maaşları enflasyon 
üzerinde artırmakla kalmadık; emeklile-
rin her alanda çok daha iyi hizmet alabil-
meleri için birçok düzenlemeyi de hayata 
geçirdik. Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz 
dönüşüm, tüm vatandaşlarımızla birlikte 
emeklilere de büyük kolaylıklar sağladı. 
Hastanelerin birleştirilmesi, doktora ve 
ilaca ulaşımın kolaylaştırılması, hizmet 
kalitesinin artırılması; bunların yanında 
maaş ödemelerinde kolaylık ve diğer hiz-
metlerimizle emeklilerimizi, hak ettikleri 
yaşam standardına ulaştırmanın gayreti 
içinde olduk.

Şu hususun özellikle altını çizmek isti-
yorum: Emekli aylıkları, bizim dönemi-

mizde, 2002 yılına göre enflasyonun çok 
çok üzerinde artışlar kaydetmiş; ücretler 
enflasyona ezdirilmediği gibi, geçmişteki 
kayıplar da telafi edilmiştir. 2002 sonun-
da iktidara gelmemizin hemen ardından, 
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimizin aylıkla-
rına seyyanen 75 ve 100 lira artış yaptık. 
2010 yılı içinde, enflasyon hedefi yüzde 
8.38 olmasına rağmen, dikkat ediniz, biz 
emekli maaşlarına yüzde 14 ila yüzde 25 
arasında zam yaptık.

Bakınız değerli arkadaşlarım... Bu ra-
kamlar özellikle önemli... 2002 yılından 
bugüne, en düşük BAĞ-KUR emekli aylı-
ğına yüzde 493 oranında artış yaptık. Reel 
artış oranı yüzde 184. Esnaf emeklimizin 
aylığına, yine bu dönemde yüzde 284 
oranında artış yaptık. Reel artış yüzde 84. 
SSK Tarım Emeklimizin aylığı, yüzde 185 
oranında arttı. Bunun da reel karşılığı 
yüzde 36. SSK İşçi Emeklimizin aylığı da 
bu 8 yıllık dönemde yüzde 174 oranın-
da, yani reel olarak yüzde 31 oranında 
artış kaydetti. Bunlar, en düşük aylıklara 
yapılan artışlar... Ortalama aylıklarda, 
BAĞ-KUR Tarım Emeklimizin maaşı reel 
olarak yüzde 174; esnaf emeklimizin aylı-
ğı yüzde 84; SSK tarım emeklimizin aylığı 
yüzde 26 ve SSK işçi emeklimizin aylığı 
da yüzde 32 oranında arttı.

Görüldüğü gibi 8 yılda emeklilerimizin 
aylıklarını çok yüksek oranlarda artırdık, 
enflasyona ezdirmedik, geçmişteki kayıp-
larını telafi edecek şekilde toplam enflas-
yonun çok çok üzerinde artışlar verdik. 
Şimdi geliyorum, 2011 yılında emekli ma-
aşlarına yapacağımız artışlara... 2011 yılı 
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için, 2010 yılında olduğu gibi, düşük aylık 
alanlara daha yüksek oranda artış temini 
için: Ocak ayında, en düşük aylıklara en 
az 60 lira olmak üzere yüzde 4 oranında 
artış yapıyoruz. Temmuz ayında da, ilk 6 
aydaki enflasyona bakılmadan, enflasyon 
daha düşük oranda çıksa dahi, yüzde 4 
oranında artış yapıyoruz. Bir başka ifa-
deyle; 2011 yılının tamamında, emekli ay-
lıklarını yüzde 21.7 ila yüzde 14 arasında 
artırıyoruz. Rakamsal olarak söylersek; en 
düşük emekli aylıklarına, yıllık 80 lira ile 
91 lira arasında artış sağlıyoruz. En düşük 
aylık alan BAĞ-KUR tarım emeklimizin 
aylığı, Ocak ayında 371 liradan 434 liraya; 
Temmuz ayında ise 451 liraya çıkıyor. 
Yani en düşük BAĞ-KUR tarım emeklisi-
nin aylığına 2011 yılında 80 TL; bir başka 
deyişle yıllık yüzde 21.7 oranında artış 
yapmış oluyoruz. SSK tarım emeklimizin 
en düşük aylığı 492 liradan Ocak ayında 
555 liraya; Temmuz ayı artışıyla birlikte 
577 liraya ulaşıyor. SSK tarım emeklisi ay-
lığı yıllık 85 lira, yani yüzde 17.3 oranında 
artıyor. BAĞ-KUR esnaf emeklisi aylığı 
Ocak ayında 511 liradan 574 liraya, Tem-
muz ayı artışıyla birlikte 597 liraya ulaşı-
yor. Esnaf emeklimizin aylığına böylece 
yıllık 86 lira, yani yüzde 16.8 oranında 
artış yapıyoruz. SSK işçi emeklisinin en 
düşük aylığı 648 liradan 710 liraya; Tem-
muz ayında da 739 liraya çıkıyor. SSK işçi 
emeklimizin aylığı da 91 lira, yani yüzde 
14 oranında artıyor.

Tabii şu hususun özellikle altını çizmek 
istiyorum: Bu artışların mali boyutu, 
Pazar günü Resmi Gazete’de de yayınla-
nan Orta Vadeli Programımızla ve 2011 

yılı bütçemizle tamamen uyumludur. 
Yani bütçe dengesinin bozulması, bütçe-
ye ek yük getirilmesi, mali disiplinden 
taviz verilmesi asla söz konusu değildir. 
Ülkemizin şartları daha iyiye gittikçe, 
imkanlar arttıkça, bunu emeklilerimizin 
maaşlarına, yaşam standartlarına azami 
düzeyde yansıtmaya devam edeceğiz. On-
lara vefa borcumuz var, onların emeğine 
hürmetimiz var ve bunun gereğini yerine 
getirmekten 8 yıldır kaçınmadığımız gibi 
bundan sonra da kaçınmayacağız. Ben bu 
artışların emeklilerimize hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım...

Hafta sonunda inşallah Kızılcahamam’da 
istişare toplantımızı yapacağız. Artık 
geleneksel hale gelen, hatta diğer siyasi 
partiler için de örnek teşkil eden istişare 
toplantımız vesilesiyle 3 gün boyunca 
Kızılcahamam’da bir arada olacak, bütün 
meselelerimizi enine boyuna konuşma 
fırsatını en iyi şekilde değerlendireceğiz. 
İstişare toplantımızda yeniden görüşmek 
üzere AK Parti Grubu’na Meclis çalışmala-
rında başarı dileklerimi iletiyor, hepinizi 
saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sağolun, 
varolun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaş-
larım, çok değerli hanımefendiler, beye-
fendiler… Sizleri sevgiyle, saygıyla, en 
kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. AK 
Parti ailesinin tüm mensuplarını, bu yol-
da birlikte yürüdüğümüz tüm dostlarımı, 
yol arkadaşlarımı selamlıyorum. Millete 
hizmet yolunda gecesini gündüzüne katan 
kardeşlerimi, onları mücadelemizde asla 

yalnız bırakmayan eşlerini, hanımefen-
dileri, beyefendileri; anne ve babaların 
yaşam sevinci sevgili çocukları, vefakar, 
cefakar aileleri selamlıyorum. İstişare top-
lantımızı izleyen tüm medya çalışanlarını 
da buradan selamlıyorum. Elbette, bugün 
bizleri televizyon ekranlarından izleyen, 
evlerine, gönüllerine misafir olduğumuz 
aziz milletimizi de saygıyla selamlıyorum. 

AK Parti 16. Istişare ve 
Değerlendirme Toplantısı

Ankara | 16 Ekim 2010
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AK Parti’nin 16’ıncı İstişare Toplantısı’nın 
ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum.

Diyor ki Hazreti Mevlana: “İyi dostu ola-
nın, aynaya ihtiyacı olmaz…” Evet… Biz 
bugün bir kez daha dostun aynasında 
kendimize bakıyoruz. Bugün bir kez daha 
birbirimize ayna tutuyor, birbirimize gö-
nüllerimizi açıyoruz. “Yapacağın işi önce 
arkadaşlarınla istişare et” tavsiyesine 
uyuyor, yaptıklarımızı değerlendirmek, 
yapacaklarımızı planlamak, kendi iç mu-
hasebemizi tutmak üzere bugün bir araya 
geliyoruz. Bizler, millete sevdalı, ülkeye 
sevdalı, hizmete sevdalı bir kadro olarak 
bu yola çıktık. Bizi ideallerimiz bir araya 
getirdi, bizi hedeflerimiz bir araya getirdi, 
bizi milletimize, ülkemize olan aşkımız ve 
sevdamız bir araya getirdi. Bizler, millete 
hizmet üretmek, eser üretmek, sorunlara 
çözüm üretmek için, kader ortaklığı yap-
mış bir kadroyuz.

Bu AK Kadro, benlik, bencillik ve enani-
yet kavramlarını millete hizmet potasının 
içinde eritmiş, hiçbir zaman “ben” deme-
miş, her zaman “biz” demiş bir kadrodur. 
Millete tepeden bakmayı alışkanlık haline 
getirmiş olanlar bizi anlayamazlar. İnsanı 
hor görenler, millete aşağılayıcı gözle ba-
kanlar bizim ideallerimizi anlayamazlar. 
Milletle gönül bağı, milletle lisan bağı ku-
ramayanlar, bu AK Kadro’nun farkını, bu 
AK Kadronun mücadelesini anlayamaz-
lar. Bize, olduğumuzdan farklı etiketler 
yakıştıranlar her zaman mahcup oldular. 
Bizi olduğumuzdan farklı yaftalayanlar 
hayal kırıklığı yaşadılar. Şımaracağımızı, 

mağrur olacağımızı, zafer mahmurluğu 
ile dengemizi kaybedeceğimizi, milletin 
iltifatı karşısında ayaklarımızın yerden 
kesileceğini ümit edenler beyhude bekle-
diler. Niyet okuyuculuğu yapanlar, gizli 
gündem falı tutanlar, bize ilişkin gelecek-
ten haber verenler her seferinde, ama her 
seferinde yanıldılar.

Biz, her zaman söylüyorum, millete efen-
dilik için değil, millete hizmetkar olmak 
için bu yola çıktık. Biz bu asil milletin ta 
kendisiyiz. Biz tüm renkleriyle, tüm gü-
zellikleriyle Türkiye’yiz. Bütün sesleriy-
le, nefesleriyle, şarkıları, türküleri, ağıt-
ları, halayları, zılgıtlarıyla Türkiye’yiz. 
Gözünü yola dikmiş, oğlunu bekleyen 
annelerin yüreğini biliriz. Evladını kay-
betmek nedir, babasız, anasız büyümek 
nasıldır biliriz. Emeğiyle, alın teriyle 
geçinmeyi biliriz; işten atılmanın acısını 
da, üniversite kapısından boynu bükük 
geri çevrilmenin sızısını da biz biliriz. 
Susmanın ve susturulmanın, konuştuğu 
için, yazdığı için mahkeme koridorları-
na düşmenin, şiir okuduğu için mahpus 
damlarında gün saymanın nasıl bir his-
siyat olduğunu biz biliriz. 8 yıl boyunca 
hep birlikte daha güzel bir Türkiye’nin, 
daha yaşanabilir, daha müreffeh, ya-
saklardan, yoksulluktan, yolsuzluktan 
arınmış bir Türkiye’nin mücadelesini 
verdik ve veriyoruz. 8 yıldır Türkiye’yi 
büyütmenin mücadelesi içindeyiz. 8 yıl-
dır Türkiye’nin itibarını yükseltmenin 
gayreti içindeyiz.

Bütün engellere, bütün engellemelere 
rağmen bu mücadeleden vazgeçmedik. 
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Her türlü tehdide, komploya, provokas-
yona, her türlü kirli senaryoya rağmen 
geri adım atmadık. Milletin emanetine 
kastedenlere, çetelere, mafyaya boyun 
eğmedik, eyvallah demedik. 8 yıl önce, 
bir 18 Kasım günü emanetini devraldı-
ğımız Türkiye’yi, azimle, gayretle, karar-
lılıkla, 8 yıl sonra bugün çok farklı bir 
noktaya getirdik. Elbette bitmedi, elbette 
nihayete ermedi, elbette tüm sorunlar 
çözülmedi. Ama bu millet, bu aziz millet, 
Türkiye’nin değişebileceğine bizimle 
inandı, Türkiye’nin dönüşebileceğine 
bizimle inandı, özgüvenine bizimle ka-
vuştu, bizimle geleceğe daha bir umutla 
bakar oldu.

Bugün milletçe her zamankinden daha 
fazla umutluyuz. Bugün ülkenin uf ku-
nun daha net, daha berrak olduğunu 
hep birlikte görüyoruz. Bugün artık 
hiçbir sorunun çözümsüz olmadığına; 
dayanışmayla, birlik ve kardeşlikle her 
sorunun üstesinden gelebileceğimize 
inanıyoruz. Bu tablo AK Parti’nin ese-
ridir; bu tablo, işte bu AK Kadro’nun, 
sizlerin eseridir. 8 yıl boyunca, azimle, 
gayretle, kararlılıkla, fedakarca çalı-
şarak Türkiye’yi bugünlere taşıdığınız 
için sizlere milletim adına bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Türkiye’ye yaşattı-
ğınız ilkler için, kazandırdığınız eserler 
için sizlere teşekkür ediyorum. 8 yıl 
boyunca kardeşlik içinde, birlik içinde, 
dayanışma içinde Türkiye’yi büyüttüğü-
nüz için; siyasete seviye kazandırdığı-
nız; gençlerin, çocukların, Türkiye’nin 
umudu olduğunuz için sizlere teşekkür 
ediyorum. Ta en başından dedik ya:

Uzun ince bir yoldayız

Gidiyoruz gündüz gece

Yetişmek için menzile

Gidiyoruz gündüz gece… 

Yorulmadan, bıkmadan, usanmadan, ro-
tamızdan şaşmadan, milletimizle gönül 
bağımızı koparmadan, Allah’ın izniyle 
gideceğiz gündüz gece…

Değerli arkadaşlarım…

Salı günü, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’ndeki AK Parti Grup Toplantımızın 
ardından ,  beraberimde bakan arka-
daşlarımın ,  çeşit l i  kurumlarımızın 
yöneticilerinin, sivil  toplum örgütü 
temsilcilerinin, gazetecilerin bulunduğu 
bir heyetle Pakistan’a gittik. Pakistan, 
2005’te ve 2008’de yaşadığı büyük dep-
rem felaketlerinin ardından, bu yıl da 5 
Ağustos’ta büyük bir sel felaketine maruz 
kaldı. 1.800 insan bu felakette hayatını 
kaybetti, 20 milyona yakın Pakistanlı ev-
siz, barksız kaldı. Halkoylaması sürecinde 
biz Pakistan’a gidememiştik; ancak eşim 
bir heyetle afet bölgesine gidip hem yar-
dımları ulaştırmış, hem de milletimizin 
başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini 
iletmişti. Felaketin boyutlarını, yaşanan 
acıyı, trajediyi kelimelerle ifade etmek 
gerçekten çok güç değerli arkadaşlarım... 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin de 
ifade ettiği gibi, Ölenlerin, geride kalan-
lardan çok daha şanslı olduğu büyük bir 
felaketi yaşıyor Pakistan. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

166

Bakınız değerli arkadaşlarım... Yıl 1919... 
Osmanlı askeri her cepheden vuruşarak 
çekiliyor... Anadolu işgal ediliyor, işgalin 
haberi tüm dünyada, özellikle de Asya iç-
lerinde büyük infiale sebep oluyor. İşgalin 
acısını Anadolu kadar, Trakya kadar içinde 
hisseden, bu dayanılmaz acı karşısında 
yumruklarını sıkan bir millet daha var: Pa-
kistan... Pakistanlı bir görgü tanığı, Lahor 
Meydanı’nda yapılan bir toplantıyı şöyle 
aktarıyor: Lahor meydanında ciddi bir top-
lantı olmuştu, sayılamayacak kadar büyük 
bir kalabalık vardı... Trablusgarp işgal edil-
miş, Filistin kopmuştu; Balkanlar elden git-
mişti, Çanakkale geçilmiş, hatta İstanbul’a 
düşman kuvvetleri girmişti. Lahor halkı, 
sırtlarındaki elbiselere, evlerindeki bakır-
lara kadar çıkarıp verdiler... “Osmanlı’nın, 
Mehmetçiğin imdadına” diyorlardı... Bir 
konuşma kürsüsü hazırlanmıştı... O sırada 
bakışlar bir tarafa yoğunlaştı... Büyük bir 
zat, bir şair, bir alim geliyordu. O gelen 
zat, Pakistan’ın, hatta bütün Doğu’nun en 
büyük şairi, Doktor Muhammed İkbal’di... 
Muhammed İkbal, kürsüye çıkarak, gördü-
ğü bir rüyayı kalabalığa anlattı; ardından da 
aynen şu ifadeleri kullandı: “Ey cemaat... Şu 
dakikada ben Hazreti Peygamberi karşımda 
görüyorum... İsterseniz siz de öyle kabul 
edin... Bana diyor ki: Doktor İkbal, bana ne 
getirdin? Ben de diyorum ki: Sultanım, sul-
tanlar gedalardan ne hediye bekler? Asırlar 
var ki sana verecek hediyemiz olmadı... 
Efendim... Bir şey getirdim size... Cennette 
bile eşi benzeri olmayan bir şişe kan... Bu 
senin ümmetinin namusudur, şerefidir, vic-
danıdır... Bu, Trablusgarp’ta, Çanakkale’de 
şehit olan Mehmetçiğin kanıdır...” Muham-
met İkbal, bu ifadelerin ardından kürsüye 

yığılıp kalıyor... Bir Pakistanlı kadın çocuğu-
nu havaya kaldırıyor... “Yok mu çocuğumu 
satın alacak, parasını Anadolu’ya göndere-
ceğim” diyor...

İşte bu ruhu, bu hissiyatı, bu kardeşliği 
bizler asla unutamayız değerli arkadaşla-
rım... 5 saatlik bir uçak yolculuğunun, 45 
dakikalık bir helikopter yolculuğunun ar-
dından ulaştığımız Pakistan’ın içlerindeki 
o felaket bölgesinde, Türk Kızılayı’nın kır-
mızı hilalini, Türk Bayrağı’nın ay yıldızını 
görmenin gururunu orada hep birlikte ya-
şadık. Tarihin ve coğrafyanın bize yükledi-
ği mirasa sahip çıkmanın; bir millete olan 
borcumuzu ifa etmenin heyecanını orada 
bir kez daha yaşadık. 1999’da, Marmara’da 
deprem olduğunda, Ankara bölgeye nasıl 
ulaştı biliyorsunuz... Bugün, Tunceli’ye, 
Erzurum’a, Elazığ’a, Rize’ye, Bursa’ya anın-
da ulaşan, tüm imkanlarıyla seferber olabi-
len bir Türkiye var. Bugün, Haiti’ye, Şili’ye, 
Pakistan’a, Sudan’a, Gazze’ye ulaşabilen, 
kırmızı hilali dünyanın en ücra köşelerine 
kadar taşıyan ve gururla dalgalandıran bir 
Türkiye var. Bugün artık Ay Yıldızlı bayrak, 
yurtdışında sadece Büyükelçiliklerimizin 
bahçesinde değil, oradaki yatırımlarımı-
zın, girişimlerimizin, oradaki yardımları-
mızın kalbinde dalgalanıyor.

Açık söylüyorum... Bizler, bu tarihe, bu 
coğrafyaya sırtımızı asla dönemeyiz... 
Açe’de Müslümanlar sıkıntı yaşadıkla-
rında çareyi İstanbul’a mektup yazmakta 
bulmuş, İstanbul’dan medet ummuşlardı. 
Endülüs Müslümanları Osmanlıyı bir 
kurtarıcı olarak görmüşlerdi... Mehmetçik 
Anadolu’ya doğru geri çekilirken, nice in-
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san askerlerimizin boynuna sarılıp, “Bizi 
bırakıp nereye gidiyorsun Türk” diye ağıt-
lar yakmışlardı. Fransa’nın esir kralına, 
Polonya’nın mültecilerine, Endülüs’ten 
kovulan Musevilere işte bu topraklar 
sahip çıkmış, bu topraklar yardım elini 
uzatmıştı. Bugün zulme karşı sesimizi 
yükselttiğimizde bizi anlamayanlar, bu ül-
kenin, bu milletin tarihini okumayanlar-
dır. Haksızlık, adaletsizlik, hukuksuzluk 
karşısında sesimizi yükselttiğimizde, bizi 
eksen kaymasıyla itham edenler, yüklen-
diğimiz mirasın idrakinde olamayanlar-
dır. Türkiye’nin Batı’dan uzaklaştığını 
söyleyenler, bu milletin ufkunu, bu ülke-
nin vizyonunu, bu ülkenin tarihi misyo-
nunu, bizim çok boyutlu dış politikamızı 
anlayamayacak kadar sığ olanlardır.

Şu 8 yılda, dış politikada ezberleri boz-
duk, kalıpların dışına çıktık, Türkiye’nin 
ufkunu olabildiğince genişlettik. Birbiri-
ne düşmanlık ihraç eden, birbirinden sa-
nal korkular ithal eden ülkeleri, dostluk, 
kardeşlik, dayanışma, ticaret ve işbirliği 
ekseninde biz kucaklaştırdık. Binlerce 
yıl bir arada yaşamış, ama yaklaşık son 
100 yıldır birbirine sırtını dönmüş mil-
letler arasındaki bariyerleri kaldırarak, 
kardeşlerin hasret gidermesini sağladık. 
Sınırda, tel örgülerin içinde bayramlaş-
ma manzaralarını kaldırdık. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin vatandaşları, ceplerine 
pasaportlarını koyarak, artık Suriye’ye, 
Lübnan’a, Libya’ya, Ürdün’e, Rusya’ya, 
Sırbistan’a, Tacikistan’a, Arnavutluk’a 
rahatlıkla gidip geliyor. Bu ülkenin va-
tandaşları artık bulundukları ülkelerde, 
büyük bir ülkenin, itibarlı bir ülkenin va-

tandaşları olarak gururla, onurla, şerefle, 
güvenle hayatlarını idame ettiriyor.

Sadece Ortadoğu’nun sokaklarında değil, 
Asya’nın, Afrika’nın, Avustralya’nın, Ame-
rika kıtasının sokaklarında, caddelerinde 
artık Türkiye konuşuluyor, Türkiye’nin 
gücü, Türkiye’nin saygınlığı, Türkiye’nin 
barış çabaları konuşuluyor. AK Parti ikti-
darıyla birlikte artık gündemi belirlenen 
değil, gündem belirleyen bir Türkiye var. 
AK Parti iktidarıyla artık takip eden değil, 
tribünlerden izleyen değil, gelişmelere 
seyirci kalan, akıntıya göre rota belirleyen 
değil; istikamet çizen, istikamet gösteren, 
takip edilen bir Türkiye var. 

Biz adalet istiyoruz değerli arkadaşla-
rım... Gadre uğramış insanlar, zulme ma-
ruz kalmış milletler, yoksulluğa itilmiş 
topluluklar, masum siviller, kadınlar ve 
çocuklar için adalet istiyoruz. Batı’nın, 
Kuzey’in çocukları nasıl sonsuz fırsatlar 
içine doğuyorsa, Afrika’nın, Asya’nın, 
Ortadoğu’nun çocukları da aydınlık bir 
geleceğe doğsunlar diyoruz, fırsat eşitliği 
diyoruz. Hırsla kazanan, sınırsız şekilde 
harcayan, dünyanın kaynaklarını ölçüsüz 
ve dengesiz biçimde tüketen bir anlayış 
karşısında, biz Karaçi diyoruz, Dakka di-
yoruz, Darfur diyoruz; Hartum diyoruz, 
Kampala diyoruz... Uluslararası hukuk 
adına Saraybosna diyoruz; adalet adına 
Kabil diyoruz; vicdan adına Bağdat diyo-
ruz, insanlık adına Gazze diyoruz, Kudüs 
diyoruz...

Biz vicdanların çığlığı, insanlığın vicdanı 
olmanın mücadelesini veriyoruz. Diyor 
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ki Hazreti Ali: “Haksızlık karşısında su-
san, dilsiz şeytandır...” Yanı başımızda 
çocuklar öldürülürken, hiç kimse bizden 
susmamızı beklemesin. Dünya liderleri 
umursamıyor olabilir... Ama biz, akşam 
başımızı yastığa koyduğumuzda, fosfor 
bombalarıyla katledilen, yakılan, minik 
bedenleri bombardıman altında parçala-
nan çocukların solgun bakışlarla gözleri-
ni üzerimize diktiğini görüyoruz. Evet... 
Gazze’nin çocukları için susmayacağız, 
Kudüs’ün çocukları için susmayacağız... 
Gazze’nin çocuklarına ilaç götürürken, 
bebek maması götürürken, oyuncak gö-
türürken Akdeniz’de devlet terörüyle kat-
ledilen Furkan Doğan için susmayacağız. 
Dünyanın hiç bir yerinde, hiç bir bölge-
sinde onaylamadığımız gibi, Akdeniz’de 
de, Ortadoğu’da da devlet terörünü, kor-
sanlığı, orantısız güç kullanımını tasvip 
etmeyecek, tepkisiz kalmayacağız.

Buradan bir kez daha söylüyorum: İsrail 
Hükümeti Akdeniz’de uyguladığı devlet 
terörü nedeniyle özür dilemeli, hatasını 
kabul etmeli ve tazminat ödemelidir. 
Bunu yapmadığı sürece, İsrail Hükümeti 
Ortadoğu’da barışın, huzurun ve istik-
rarın önünde bir engel olarak kalmaya 
devam edecektir. Uzlaşmaz ve çatışmacı 
politikalarıyla İsrail Hükümeti, sadece 
bölge insanının değil, tüm dünyanın ve 
insanlığın vicdanında mahkum olmuştur 
ve vicdanları rahatlatmadığı sürece de 
Ortadoğu’da kalıcı barış tesis edilmeye-
cektir.

Şunu burada bir kez daha açık açık ifade 
etmek durumundayım... Bizim dış poli-

tikamız elbette barış üzerine kuruludur. 
Bizim dış politikamız, karşılıklı saygı ve 
karşılıklı çıkar üzerine kuruludur. Biz, 
bölgesel barışın ve bölge ülkelerindeki is-
tikrarın Türkiye’yi doğrudan etkilediğini 
biliyor, onun için bölgesel barış için çaba 
harcıyoruz. Türkiye içinde Milli Birlik ve 
Kardeşlik Projesini kararlılıkla yürütür-
ken, ülkemizin huzuru ve istikrarı için 
yoğun gayret sarf ederken, bunu doğru-
dan etkileyen bölgesel barış ve istikrarı 
elbette kendimize dert ediniyoruz, dert 
edineceğiz. 

Hak ve özgürlükler bir lütuf değildir. Ken-
di insanımızın, kardeşlerimizin huzuru 
ve güvenliği, hakkı ve hukuku elbette 
her şeyin üzerindedir. Türkiye’nin tesis 
edeceği iç huzur, eminiz ki dalga dalga 
bölgeyi etkisi altına alacak; Türkiye’den 
yükselen barış çağrıları dünyada mutlaka 
yankısını bulacaktır. Irak’ın huzuru ve 
toprak bütünlüğünün korunması, hiç kuş-
kusuz Türkiye için son derece önemlidir. 
İran’ın nükleer çalışmaları hiç kuşkusuz 
Türkiye için önemlidir. Kafkaslarda hu-
zur ve istikrar; Balkanlar’da barış Türkiye 
için önemlidir. Türkiye kazandıkça bölge 
kazanacak; bölge huzura, istikrara, barı-
şa kavuştukça Türkiye bundan kazançlı 
çıkacaktır. Bölgesel meselelerde inisiyatif 
almamızı, barış mücadelemizi, haksızlık 
karşısında sesimizi yükseltmemizi, ulus-
lararası hukuka vurgu yapmamızı hiç 
kimse eksen kayması olarak nitelendire-
mez.

Bölgedeki tüm denklemlerin içinde Tür-
kiye vardır... Hiç bir denklem, Türkiye’nin 
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dahli ve katkısı olmadan sağlıklı bir çö-
züm zemini bulamaz. Tarihin ve coğraf-
yanın verdiği birikim ve güçle, enerjimizi 
bölgesel barış, küresel barış için sarf et-
meye devam edeceğiz. 8 yıl boyunca hak-
kımızda, aleyhimizde oluşturulan kara 
propagandaları nasıl boşa çıkardıysak, 
bundan sonra da samimiyetle, sabırla, 
sağduyuyla barış için mücadele edeceğiz. 
Avrupa Birliği’ne tam üyelik noktasında 
samimiyetimizi ve iyi niyetimizi muha-
faza ediyoruz değerli arkadaşlarım... Tür-
kiye Cumhuriyeti Hükümetleri arasında, 
Avrupa Birliği’ne üyelik noktasında en 
kararlı duruşu sergileyen, en somut adım-
ları atan, en büyük mesafeyi kateden, hiç 
kuşkusuz AK Parti hükümetleridir. 

Biz, 17 Aralık 2004 tarihinde ortaya koy-
duğumuz kararlılığın arkasındayız. Aynı 
kararlılığı Avrupa Birliği’nden göremiyor 
olmak, ahde vefaya uyulmadığına şahit 
olmak, açıkçası milletimizin de, bizim 
de heyecanımızı törpülüyor, motivasyo-
numuzu ciddi şekilde zedeliyor. Türkiye, 
hiç bir ülkenin, hiç bir organizasyonun, 
hiç bir oluşumun karşısında boynunu 
bükmez. Sadaka istemiyoruz, ulufe iste-
miyoruz, Türkiye’yi dışlayan, öteleyen, 
Türkiye için farklı alternatifler sunan hiç 
bir yaklaşım karşısında sessiz ve tepkisiz 
kalmayız. Avrupa Birliği’nden, bize verdi-
ği sözleri tutmasını, ahde vefa göstermesi-
ni, büyük düşünmesini ve artık müzakere 
sürecini daha fazla oyalamamasını bekli-
yoruz.

Özellikle son küresel finans krizinde, 
Türkiye’nin birikimi, Türkiye’nin tec-

rübesi ve dirayeti çok daha açık ve net 
olarak ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği, 
Türkiye’nin üyeliği neticesinde, bu üye-
likten artık Türkiye’den çok Avrupa’nın 
kazanacağını fark etmek durumundadır. 
Avrupalı yetkililerin daha vizyoner hare-
ket etmelerini, kendi ülkelerinin geleceği, 
Avrupa’nın geleceği adına Türkiye’nin 
üyeliği önündeki yapay engelleri artık 
kaldırmalarını bekliyoruz.

Değerli arkadaşlarım...

Yaklaşık iki hafta sonra, 29 Ekim’de Cum-
huriyetimizin kuruluşunun 87’inci yıldö-
nümünü milletçe idrak edeceğiz. Bugün, 
istişare toplantımız vesilesiyle bir araya 
geldiğimiz bu salondan, Cumhuriyetimi-
zin kuruluşunun 87’inci yıldönümünü 
kutluyor, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi 
rahmetle yad ediyor; Kurtuluş’ta ve Ku-
ruluşta emeği geçen, başta Gazi Mustafa 
Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere 
herkesi şükranla anıyorum. Cumhuriyet 
hepimiz için gerçekten büyük bir gurur 
tablosudur değerli arkadaşlarım... İşga-
lin, yenilgilerin, zaferlerin, yokluğun, 
yıkılmışlığın ve yorulmuşluğun ardından 
Cumhuriyet, Anadolu bozkırında bu mil-
letin küllerinden yeniden doğuşu, yeni bir 
çınar olarak dünya tarihinde güçlü yerini 
alışının başlangıcıdır. 

Şu hususu burada özellikle ifade etmek 
istiyorum: Bugün dünya üzerinde Cum-
huriyeti bir yönetim şekli olarak benimse-
miş çok sayıda ülke bulunuyor. Ama Tür-
kiye Cumhuriyeti, kuruluş felsefesiyle ve 
idealleriyle hiç kuşkusuz diğer tüm cum-
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huriyetlerden farklılık arz ediyor. Bizim 
Cumhuriyetimiz kardeşlik üzerine kurul-
muştur. Bizim Cumhuriyetimiz, birlik ve 
beraberlik ruhu, dayanışma ruhu üzerine 
inşa edilmiştir. Bizim Cumhuriyetimiz, 
Cumhuru, yani halkı, bütün renkleriyle, 
bütün farklılıklarıyla, tüm zenginliğiyle 
kucaklayan bir zihniyet üzerine bina edil-
miştir. Bu Cumhuriyet, birilerinin değil, 
belli zümrelerin değil, Cumhurun, yani 
halkın, yani 73 milyon aziz milletimizin 
Cumhuriyetidir.

Çanakkale’de akan kanlar, Sarıkamış’ta 
solan canlar, Kurtuluş Savaşı’yla destan 
yazan kahramanlar bu Cumhuriyetin, bi-
zim Cumhuriyetimizin yolunu açtılar. Bu 
Cumhuriyet, Marmara’daki Hüsmen’in, 
Karadeniz’deki Dursun’un, Ege’deki 
Mehmet’in, Orta Anadolu’daki Fatma’nın, 
Akdeniz’deki Ayşe’nin, Doğu Anadolu’da-
ki Hasan’ın, Güneydoğu Anadolu’daki 
Şeyhmus’un Cumhuriyetidir. Bu Cum-
huriyet, çiftçinin olduğu kadar esnafın, 
şehirlinin olduğu kadar köylünün, zengi-
nin olduğu kadar fakirin Cumhuriyetidir. 
Bu Cumhuriyet, evet, Türk’ün, Kürt’ün, 
Laz’ın, Çerkez’in, Roman’ın, Alevi’nin, 
Sünni’nin, çoğunluğun olduğu kadar 
azınlığın da Cumhuriyetidir. Bu Cumhuri-
yetin sahibi bizzat Cumhur’un kendisidir, 
yani bizzat millettir.

Hiç kimse, bu ülkenin belli fertlerini, belli 
bölgelerini, etnik gruplarını, inanç grup-
larını öteleme, dışlama, haklardan ve hu-
kuktan onları mahrum etme hakkını ken-
disinde göremez. Zira böyle bir yaklaşım, 
adalete, hukuka, vicdanlara ve insanlığa 

aykırı olduğu kadar, Cumhuriyetin temel 
felsefesine, kuruluş felsefesine, Cumhuri-
yetimizin ideallerine de aykırıdır, terstir. 
87 yıl sonra biz şu gerçeği artık çok daha 
net olarak görüyoruz: Cumhuriyeti ko-
rumak ve kollamak, onu dışa kapatarak, 
sanal düşmanlar üreterek, kendi halkını, 
kendi milletini, yani Cumhuru Cumhuri-
yete karşı gibi, düşman gibi görerek olmu-
yor. Cumhuriyet, Cumhura sahip çıkarak, 
Cumhur için hizmet üreterek, eser ürete-
rek, Cumhurun, yani milletin hakkına ve 
hukukuna sahip çıkarak güçleniyor, büyü-
yor, kalkınıyor ve dünya üzerinde itibarlı 
bir konuma kavuşuyor. 

Yakın tarih bize göstermiştir ki; kendisini 
Cumhuriyetin asıl ve tek sahibi olarak 
görenler, kendilerine durumdan vazife çı-
karanlar, Cumhuru aşağılayan, Cumhur’a 
güvenmeyenler,  ellerindeki gücü ve 
yetkiyi farklı amaçlar için kullananlar, 
bu ülkeye ve bu millete olduğu kadar, 
Cumhuriyet’e de en büyük zararı vermiş-
lerdir. İşte onun için, 87’inci yıldönümün-
de, daha bir azimle, daha bir kararlılıkla, 
aşkla ve sevdayla diyoruz ki: Ülkemiz 
için, milletimiz için, Cumhur ve Cumhu-
riyet için, daha fazla özgürlük, daha fazla 
demokrasi, daha fazla adalet, daha fazla 
büyüme, daha fazla refah...

Bakınız değerli arkadaşlarım... AK Parti’yi 
ve AK Kadroyu diğerlerinden farklı kılan 
çok özel bir tarihi var... Biz dışlanmış-
lık nedir biliriz. Biz mahrumiyet nedir 
biliriz... Biz yoksulluk nedir biliriz... Biz 
susturulmak nedir, ötelenmek nedir, hor 
görülmek nedir biliriz. Yasakları yaşaya-
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rak bugünlere geldik. Önümüze çıkarılan 
engelleri tek tek aşarak, hukuksuzlukla 
mücadele ederek, çetelere karşı onurlu 
bir duruş sergileyerek bugünlere geldik. 
Biz dertli bir kadroyuz. Biz damdan düşen 
bir kadroyuz, damdan düşenin halini bi-
len bir kadroyuz. Özgürlüğün kıymetini, 
düşünce ve ifade özgürlüğünün, huku-
kun, adaletin, eşitliğin değerini; inanç-
lara, yaşam tarzlarına saygının bedelini 
bilen bir kadroyuz biz.

Bakın değerli arkadaşlarım... Bu ülkede 
kitapların yasaklandığı, hatta yakıldığı 
dönemler oldu. Bu ülkede inançlara, iba-
detlere, hatta ve hatta ezanın okunuşuna 
müdahale edildiği dönemler oldu. Evler 
basıldı, kitaplar derdest edildi, seccadeler 
suç aleti sayıldı, konuşanlar susturuldu, 
yazanlar hapsedildi... 1980 müdahalesi-
nin ardından üniversite kapılarında bir 
başka trajedi, bir başka hak gasbı, bir baş-
ka hukuksuzluk başladı. Sadece ve sadece 
başörtülü olduğu için, genç kızlar bu ül-
kenin üniversitelerine alınmadı, kapıdan 
geri çevrildi, ikna odaları gibi insanlık 
dışı, hukuk dışı, akıl ve vicdan dışı uygu-
lamalara maruz bırakıldı. Bu ülkenin bir 
kısım memurları, eşleri başörtülü olduğu 
bahanesiyle, mahkemeye dahi gitme hak-
ları ellerinden alınarak sorgusuz sualsiz 
yokluğa, yoksulluğa, çaresizliğe mahkum 
edildi. Nice hayatlar karardı, nice ocaklar 
söndü, nice hayaller, nice umutlar körelip 
gitti.

Şimdi şuraya dikkatinizi çekiyorum... Başı 
açık kızlar okula giremeyecek diyorlar... 
Özgürlükler kısıtlanacak diyorlar... Yaşam 

tarzlarına müdahale edilecek diyorlar... 
Mahalle baskısı diyorlar, sivil diktatörlük 
diyorlar... Cumhuriyet tehdit altında, öz-
gürlükler, demokrasi, laiklik tehlike altın-
da diyorlar...

Bakınız değerli arkadaşlarım… 1982 
Anayasası’nın gerekçesinde laiklik şöyle 
tanımlanıyor: “Hiçbir zaman dinsizlik 
anlamına gelmeyen laiklik, her ferdin is-
tediği inanca, mezhebe sahip olabilmesi, 
ibadetini yapabilmesi ve dini inançların-
dan dolayı diğer vatandaşlardan farklı bir 
muameleye tabi kılınmaması anlamına 
gelir.”

Yani eşitlik… Yani özgürlük… Yani hukuk 
ve adalet… Eşitliğin olmadığı yerde laik-
likten söz edilemez, ibadet hürriyetinin 
olmadığı ortamda laiklik yaşayamaz. İn-
sanlar inançlarına göre farklı muamele 
görüyorsa, orada laiklikten de, demok-
rasiden de, hukuktan da bahsedilemez. 
“Laiklik tehlike altında” diyenler, laiklik 
adına özgürlükleri kısıtlama hakkını ken-
dilerinde görenler, böylece hem laikliğe, 
hem de demokrasiye karşı olduklarını 
artık görmeliler. 

Yıllarca bu ülkede baskılara, zulme, ya-
saklara, ayrımcılığa göz yumanlar, hatta 
bunların uygulayıcısı olanlar, şimdi 
milleti korkutarak, belli kesimlere sanal 
korkular pompalayarak buradan kendile-
rine rant devşirmenin gayretine girdiler. 
Kendi ayrıcalıklı konumlarını, kendi 
seçkinci konumlarını, rantlarını kaybe-
decek olanlar, belli kesimleri korkutarak, 
sindirerek çarklarını döndürmenin mü-
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cadelesini veriyorlar. Ben de diyorum ki: 
Biz yaşadık, bizim neslimiz yaşadı, başka-
ları yaşamasın... Biz tüzüklerle çarpışarak 
büyüdük, başkaları tüzüklerle çarpışarak 
büyümesin... Biz yasakların gölgesinde 
büyüdük, başkaları bu acıları taşımasın...

Necip Fazıl’ın mahkumiyeti bizim içi-
mizde nasıl bir yaraysa, biliniz ki Kemal 
Tahir’in, Nazım Hikmet’in, Sabahattin 
Ali’nin mahkumiyeti de içimizde o kadar 
yaradır. Her faili meçhulün ardından, her 
suikastın ardından, şucu, bucu öldürüldü 
diye değil; bu milletin bir evladı hunharca 
katledildi diye baktık. Bize yapılan ne ka-
dar yanlışsa, başkasına yapılan da o kadar 
yanlıştır. İşte onun için, kendimize değil, 
73 milyona özgürlük diyoruz. Kendimi-
ze değil, 73 milyonun tamamına saygı 
diyoruz. Sadece kendi inançlarımıza, 
kendi değerlerimize değil, 73 milyonun 
inançlarına, değerlerine, kutsallarına, ya-
şam tarzlarına saygı gösterilsin istiyoruz. 
Çünkü biz, sadece bize oy verenlerin değil, 
73 milyonun hükümetiyiz, 73 milyonun 
emanetini üzerimizde taşıyoruz; işte 
onun için 73 milyonun yaşam tarzının, 
hakkının, hukukunun teminatı biziz di-
yoruz. 

Bu ülkede bugün, hukuk adına, demokra-
si adına, özgürlükler adına yaşanan sıkın-
tıların da tamamının farkındayız. İfade 
özgürlüğünü geliştirmek için attığımız 
tüm adımlara rağmen bazı gazetecilere, 
yazarlara açılan davaları biliyoruz. Hukuk 
sistemindeki aksaklıkların, yargı süreçle-
rindeki gecikmelerin elbette farkındayız. 
Ama 8 yıldır, tek tek, kademe kademe, 

vakti zamanı geldikçe, zemini oluştukça, 
var olan tüm aksaklıkları, aksamaları 
nasıl ortadan kaldırdıysak, bugün de aynı 
samimiyetle sorunların üzerine gidiyor, 
sorunları hukuk ve demokrasi içinde çöz-
menin mücadelesini veriyoruz. En basit, 
en temel insan hakkı ihlallerini ortadan 
kaldırmak için girişimlerde bulunduğu-
muzda önümüze nasıl engeller çıktığını 
aziz milletimiz gördü. Çetelerin nasıl 
devreye girdiğini, hukukun nasıl zorlan-
dığını, partimize nasıl kapatma davasının 
açıldığını, kirli ve kanlı provokasyonların 
nasıl sahneye konduğunu biz de yaşadık, 
milletimiz de yaşadı.

Düşünün değerli arkadaşlarım... Müdaha-
le ürünü, darbe mahsulü olan bir Anaya-
sayı değiştirmek için attığımız adımların, 
muhalefet tarafından, yargı tarafından, 
belli medya kuruluşları, belli sivil toplum 
örgütleri tarafından nasıl bir dirençle en-
gellenmek istendiğine şahit olduk. Elbette 
bunlar mazeret değil... Elbette bunları bi-
rer bahane olarak ifade etmiyorum... Ama, 
seçkinlerin, ayrıcalıklı konuma sahip belli 
kesimlerin, tuzu kuru bazı kitlelerin, de-
ğişime nasıl direndiğini de milletimizin 
takdirine havale ediyorum. “Yargı siyasal-
laşıyor” diye ortalığı velveleye verenlerin 
cübbeleri içinde siyaset yaptıkları, muha-
lefet partisi gibi davrandıkları bir ülkede 
elbette değişim kolay olmayacaktır. Kendi 
şahsi beklentilerini karşılamak için istifa 
edenlerin, istifalarına da ideolojik bir kılıf 
biçenlerin olduğu bir ülkede, üstünlerin 
hukukundan hukukun üstünlüğüne geçiş 
elbette kolay olmayacaktır. Kendi ikti-
dar alanlarını, millete rağmen, milletin 
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takdirine, milletin kararına rağmen terk 
etmek istemeyenlerin; korku pompalaya-
rak, tahrik ederek, istismar ederek siyaset 
ürettiğini zannedenlerin olduğu bir ülke-
de elbette değişim beklendiği kadar hızlı 
olmayacaktır.

Ama millet değişim dediği müddetçe, 
millet demokrasi dediği müddetçe, millet 
inançlara, değerlere, yaşam tarzlarına 
saygı dediği müddetçe, bu taleplerin daha 
fazla ertelenemeyeceğine, er ya da geç 
karşılığını bulacağına inanıyor ve bunun 
için canla başla çalışıyoruz. Bugün ve ya-
rın, istişare toplantımızda bu meseleleri 
de geniş bir biçimde değerlendireceğiz. 
İstişare toplantımızda, yüzde 58’in neden 
EVET dediğinden ziyade, yüzde 42’nin ne-
den HAYIR dediğini anlamaya çalışacak, 
bunun sebeplerini masaya yatıracağız. 
Her zaman söylüyorum değerli arkadaş-
larım... Biz empati kuruyoruz, biz, korku-
ları, tedirginlikleri anlamaya çalışıyoruz. 
Biz, kendi özeleştirimizi, kendi iç muha-
sebemizi yapıyoruz. Muhalefet partileri, 
“Küçük olsun, benim olsun” anlayışıyla 
hareket ederken, haritayı renklere bölüp 
kendi oylarının yüksek olduğu kesimlerle 
yetinirken; biz 73 milyonun tamamına 
ulaşma hedefiyle yolumuzda yürüyoruz.

Siyasi tercihleri, ideolojik tercihleri el-
bette anlıyoruz... Ancak, oy verirken, kor-
kunun, tedirginliğin, güvensizliğin yön-
lendirici olması, yanlış algılamaların, ön 
yargıların seçmen üzerinde etkili olması, 
bizi onları anlama çabasına sevk ediyor. 
Bütün o korkuların sanal olduğunu, ger-
çek dışı olduğunu o kesimlere anlatmak 

durumundayız. Önyargıların üzerine 
gitmek, ön kabulleri kırmak zorundayız. 
Ulaşamadığımız, ulaşıp da kendimizi an-
latamadığımız kesimlere, kendimizi daha 
iyi anlatmanın metotlarını bulmak zorun-
dayız. Türkiye’yi kucaklayan, 73 milyona 
aynı dille konuşan, 81 vilayette örgütlü, 
80 vilayetten milletvekili çıkaran bir par-
tiye yakışan da esasen işte budur.

Değerli arkadaşlarım… 

Bugün 8 yıl öncesine göre her alanda farklı 
bir ülke var. 8 yıl önce konuşulamayan-
ların konuşulduğu bir Türkiye var. 8 yıl 
önce hayal dahi edilemeyenlerin gerçeğe 
dönüştüğü bir Türkiye var. Telaffuzuna 
cesaret edilemeyen kavramların cesaretle 
konuşulduğu, tartışıldığı bir Türkiye var. 
Demokrasisi güç kazanmış, demokratik 
standartları yükselmiş, Cumhuriyeti aynı 
şekilde güç kazanmış, itibar kazanmış bir 
Türkiye var. Olağanüstü halin kalktığı, fark-
lı dil ve lehçelerin öğretildiği, öğrenildiği, 
devlet televizyonlarından farklı dil ve leh-
çelerde yayınların yapıldığı bir Türkiye var. 
İnkar politikalarının son bulduğu, sorun-
ların üzerine cesaretle gidilen bir Türkiye 
var. Köy boşaltmaların, faili meçhullerin, 
işkencelerin, suikastların, darbe girişimle-
rinin, karanlık senaryoların sorgulandığı, 
karanlık noktaların aydınlığa kavuştuğu 
bir Türkiye var. Her şeyden önemlisi, okun 
artık yaydan fırladığı ve demokrasi yolun-
da, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma 
yolunda hedefe doğru kararlılıkla ilerleyen 
bir Türkiye var.
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Bugün artık milletçe şuna daha güçlü şe-
kilde inanıyoruz: Hiç bir sorun çözümsüz 
değildir. Hiç bir hedef bizim için uzak de-
ğildir. 8 yılda bu ülkenin, bu milletin öz-
güvenini yeniden tesis ettik; el birliğiyle, 
kader birliğiyle bu ülkenin şahlanacağını 
dosta düşmana ispat ettik. Şundan emin 
olunuz değerli arkadaşlarım ve bunun 
haklı gururunu da her zaman yüreğinizde 
taşıyınız: 87 yaşındaki Cumhuriyetimiz, 
bugün her zamankinden güçlü, her za-
mankinden korunaklı, itibarlı ve geleceğe 
artık daha fazla umutla bakan bir Cum-
huriyettir. Bu Cumhuriyeti nasıl birlikte 
kurduysak, onu nasıl birlikte bugünlere 
taşıdıysak, bundan sonra da bir ve bera-
ber olarak, kardeşçe, dayanışma ve işbirli-
ği içinde onu zirvelere taşıyacağız.

Bugün artık, farklılıkları değil, ortaklık-
ları öne çıkarma günüdür. Bugün artık 
düşmanlıkları değil, kardeşliği yüceltme 
günüdür. Bugün artık, kırgınlıkları, dar-
gınlıkları bir kenara bırakarak, kucaklaş-
ma günüdür. İyi niyetli yaklaşımlar, ko-
laylaştırıcı tavırlar, uzlaşmacı politikalar 
bu milletin kucaklaşmasına, bu milletin 
husumetleri bir kenara bırakıp geleceğe 
odaklanmasına zemin hazırlayacaktır. 
Şehitlerimizi, şehit cenazelerimizi; dağ-
daki gençleri ve onların ailelerini istis-
mar edenler, bu ülkenin bugününe ve 
geleceğine katkı sunmazlar, sunamazlar. 
Doğu’nun hassasiyetlerini dile getirirken 
Batı’nın hassasiyetlerini incitenler; aynı 
şekilde Batı’yı istismar ederken Doğu’yu 
kırıp dökenler, yani Türkiye’nin 780 bin 
kilometre karesine aynı dille, aynı hissi-

yatla hitap edemeyenler, çözüm politika-
larına yazık ederler.

Şundan emin olunuz değerli arkadaşla-
rım... Terörle mücadelemiz kararlılıkla 
devam edecek... Ama terörle mücadele, 
hukuk içinde, demokrasi içinde, özgür-
lükler ve hassasiyetler muhafaza edilerek 
yürütülecek. Bölge insanının, kimin sami-
mi, kimin de istismar peşinde olduğunu 
görmesini, artık bu yeni sürece destek 
vermesini, akan kanı durdurmada, akan 
gözyaşını dindirmede artık elini, yüreğini 
daha fazla ortaya koymasını bekliyoruz. 
Çözüm noktasında önemli mesafe ka-
tettik. Milli Birlik ve Kardeşlik sürecini 
sonuna kadar kararlılıkla götürecek, açı-
lımdan taviz vermeden kardeşliğimizi yü-
celtmek için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Değerli arkadaşlarım...

Ne yazık ki, Cumhuriyetle yaşıt olduğunu 
her fırsatta ifade eden Cumhuriyet Halk 
Partisi, Cumhuriyetimizin yaşadığı deği-
şim ve atılımı idrak edemiyor, Türkiye’nin 
yürüyüşüne ayak uydurmakta bugün hala 
ciddi zorluklar yaşamaya devam ediyor. 
Bakınız... Halkoylaması sürecinde, CHP 
Genel Başkanı, bu ülkenin genç kızları-
nın başörtüsü sorununu gündeme taşıdı, 
miting meydanlarına taşıdı... Vaatlerinin 
belki akşama unutulacağını zannediyor-
du... 12 Eylül akşamından itibaren verdiği 
sözlerin hatırlanmayacağını sanıyordu... 
Ama biz o zaman da söyledik... Bu vaat-
lerin takipçisi olacağız dedik... Umarız 
CHP Genel Başkanı samimidir dedik... Bu 
meselenin çözümü için işbirliğine, ortak 
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çalışmaya hazırız dedik... Yaşanan tüm 
zigzaglara, tüm gel-gitlere rağmen umu-
dumuzu da hiç kaybetmedik...

CHP Genel Başkanı, başörtülü kız çocuk-
larımıza, adeta onlarla alay edercesine 
İran modeli örtünmeyi, Pakistan modeli 
örtünmeyi dayatma noktasına geldi. Top-
lum mühendisliğini bir alışkanlık haline 
getiren CHP, yeni Genel Başkan elinde de 
bu alışkanlıktan vazgeçmediğini, özgür-
lükleri bir tasarım sorunu gibi algıladığı-
nı gösterdi. O kadarla da kalmadılar... İşte 
görüyorsunuz, Cumhuriyet Bayramı’nı, 
Cumhur’un, milletin bayramını, 1940’la-
rın kafasıyla, bir seçkincilik anlayışıyla 
değerlendirmeye devam ediyorlar. Sayın 
Cumhurbaşkanı’nın resepsiyonuna ka-
tılmayacaklarını açıklayarak, 1940’larda 
takılıp kaldıklarını, oradan bir adım dahi 
öteye geçemediklerini ortaya koyuyorlar. 
Hani özgürlüklerden yanaydınız? Hani 
demokrasiden yanaydınız? Hani mağdu-
riyetleri ortadan kaldıracaktınız? Hani 
başörtüsü meselesini bu ülkenin günde-
minden çıkaracaktınız? Hani artık değişe-
cektiniz?

Bakın değerli arkadaşlarım... Türk siyasi 
tarihinde de, CHP’nin tarihinde de nice 
zig zaglar yaşanmıştır, nice vaatler çiğ-
nenmiş, nice sözler unutulmuştur. Ama 
bir gün içinde, bir hafta içinde, bir ay 
içinde bu kadar çok zig zag yaşanması, 
bu kadar çok gel-git yaşanması bir ilktir. 
Bir genel başkanın, gün içinde defalarca 
kendisiyle çelişmesi, defalarca kendisini 
yalanlaması, defalarca çark etmesi siyasi 
tarihimizde bir ilktir. Gazetelere verilen 

her röportajın, “Ben öyle demek isteme-
dim” şeklinde bu kadar sık şekilde yalan-
lanması da siyasi tarihimizde bir ilktir ve 
aynı zamanda ana muhalefet partisi adına 
da büyük bir talihsizliktir.

Hazreti Mevlana ne kadar güzel söylemiş: 
“Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün 
gibi ol...” Demokrat gibi görünüp, demok-
rasiden yan çizenlerin; özgürlükçü gibi 
görünüp, özgürlüklere karşı çıkanların; de-
ğişimden yanaymış gibi görünüp, değişime 
direnenlerin maskesi er ya da geç düşüyor. 
Siyaset üretmek yerine, çözüm üretmek ye-
rine, sorunların çözümünde iktidara yapıcı 
katkı sağlamak yerine, çirkin bir üslupla 
bu Ülkenin Başbakanına, Bakanlarına, ku-
rumlarına hakaret eden muhalefet anlayışı, 
12 Eylül’de milletimizden gereken cevabı 
almıştır. Ama CHP Genel Başkanı’nın, üs-
lubunu değiştirmeye, hakaretlerine bir son 
vermeye, popülizmi bir siyaset tarzı olarak 
görmekten vazgeçmeye niyetli olmadığını 
görüyoruz. CHP Genel Başkanı, üslubuyla, 
tutarsızlıklarıyla ve zigzaglarıyla kendisine 
koşulsuz destek veren kesimleri bile hayal 
kırıklığına uğratmış durumda. Muhalefette 
iken bu kadar hayal kırıklığı yaşatan bir Ge-
nel Başkanın, farz-ı muhal iktidara gelmesi 
durumunda Ülkeye nasıl bir rota, nasıl bir 
vizyon çizebileceğini de ben milletimizin 
takdirine bırakıyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Yaklaşık bir ay sonra, 18 Kasım 2010’da, 
iktidardaki 8 yılımızı doldurmuş olacağız. 
Hizmetlerle, eserlerle, başarılarla, sevinç-
lerle dolu bir 8 yılı geride bırakıyoruz. 
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Adeta bir uçurum kenarından, adeta dip-
ten devraldığımız Türkiye’yi, bugün zirve-
lere taşımış olmanın gururu ve mutluluğu 
içindeyiz. 8 yıl önce, işbaşına geldiğimiz-
de önümüze hedefler koyduk; her hedefe 
ulaştığımızda çıtayı biraz daha yükseğe 
çektik, her hedefi aştığımızda yeni hedef-
lere doğru koşar adım ilerledik. Mazeret-
lere, bahanelere sığınmadık... Yorgunluk, 
yılgınlık, bıkkınlık, rehavet lügatimizde 
kendisine yer bulamadı. Anadolu’nun, 
Trakya’nın her köşesine, her zerresine, 
her hücresine ulaşmanın, Türkiye’nin 
her metrekaresine hizmet ulaştırmanın 
mücadelesi, gayreti içinde olduk. Biz 
çalıştıkça milletimizin muhabbeti arttı; 
milletimizin muhabbeti arttıkça biz daha 
çok çalıştık.

Şunu da büyük bir gururla ifade etmek 
istiyorum: 8 yılın hizmet dökümü, artık 
uzun, çok uzun bir liste haline geldi. Türki-
ye için yollar inşa ettik... Çocuklarımız için 
derslikler inşa ettik, üniversiteler kurduk. 
Sağlıkta cesur bir dönüşüm gerçekleştirdik, 
adalet saraylarıyla, hükümet konaklarıyla, 
modern konutlarla, kentsel dönüşüm pro-
jeleriyle illerimizin, ilçelerimizin çehresini 
değiştirdik. Akarsular üzerine barajlar inşa 
ettik, susuz toprakları suyla buluşturduk, 
uluslararası enerji projelerini hayata geçir-
dik, esnafı, sanayiciyi destekledik, teşvik 
ettik, çiftçimizin, üreticimizin yüzünü gül-
dürdük.

8 yıl boyunca hayalleri gerçeğe dönüş-
türdük. Ekonomide Türkiye’ye büyük bir 
atılım yaşattık, dış politikada gücümüzü, 
itibarımızı artırdık. 2002 sonunda, iktidarı 

devraldığımızda Türkiye dünya ülkeleri 
arasında ekonomik büyüklük olarak 26’ıncı 
sıradaydı. 7 yılda milli gelirimizi yaklaşık 3 
kat büyüttük, Türkiye 9 sıra birden atladı ve 
dünyanın en büyük 17’inci ekonomisi oldu. 
İkinci Dünya Savaşından sonra yaşanan en 
büyük küresel krize rağmen, 2009 yılındaki 
daralmaya rağmen, bizim dönemimizde 
Türkiye yıllık ortalama yüzde 4.3 oranında 
büyüme kaydetti. Bugün tüm dünyada kü-
resel krizin etkileri en ağır şekilde devam 
ederken, ekonomilerde daralma, işsizlikte 
artış yaşanırken, Türkiye son 3 dönemdir 
büyüyor ve işsizlikte rekor düşüşler kayde-
diyor. 2010 yılının ilk iki çeyreğinde orta-
lama yüzde 11 oranında büyüme kaydettik. 
Bu boyutuyla Avrupa’da ilk, dünyada üçün-
cü sırada yer aldık.

İşte en son dün, Temmuz ayına ait istihdam 
verileri yayınlandı... 2010 yılı Temmuz 
ayında işsizlik, geçen yılın Temmuz ayına 
göre 2.2 puan gibi yüksek bir oranda geri-
ledi ve 10.6 olarak gerçekleşti. Böylece kriz 
öncesi döneme, yüzde 9.9 oranına daha da 
yaklaştık. Şu oranlar, Türkiye’nin kriz süre-
cinde ne kadar başarılı bir performans ser-
gilediğini daha net olarak ortaya koyuyor: 
Temmuz döneminde Bulgaristan’da işsizlik 
3.2 puan arttı, Slovakya’da 2.1 puan arttı, 
İspanya’da 1.6 puan artarak yüzde 19.4 
oldu, İrlanda’da 1.6 puan artarak yüzde 
14.4 oldu. 27 Avrupa Birliği ülkesinde orta-
lama işsizlik Temmuz ayında 0.5 puan arttı. 
Avrupa’da işsizlik artmaya devam ederken, 
ABD’de yüksek işsizlik oranında gerileme 
olmazken, biz Temmuz ayında da işsizliği 
yüksek bir oranda aşağıya çekme başarısını 
gösterdik.
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Şunu altını çizerek ifade ediyorum değerli 
arkadaşlarım: Bugün artık kendisine gü-
venen, özgüveni yüksek, büyüklüğünü, 
direncini ispat etmiş güçlü bir ekonomi var. 
Küresel ekonomik krize karşı gösterdiğimiz 
direnç, sadece ülke içinde değil, uluslara-
rası kuruluşlar nezdinde, ülkeler ve lider-
leri nezdinde de artık takdir topluyor. 8 yıl 
öncesine kadar, AK Parti iktidarına kadar, 
en küçük bir dalgalanmada savrulan, en 
küçük bir siyasi krizde dengeleri alt üst olan 
ekonomi, bugün dikkat ediniz, bu boyutta 
büyük bir küresel krizi, IMF’e muhtaç olma-
dan, kendi imkanlarıyla, kendi kaynaklarıy-
la aşıyor.

Bu arada hatırlatmakta fayda görüyorum: 
23.5 milyar dolardan devraldığımız IMF 
borcumuzu ödeye ödeye şu an itibariyle 6.1 
milyar dolara kadar çektik. İnşallah 2012 
sonu itibariyle bu borcu da artık sıfırlıyo-
ruz. Merkez Bankası rezervimiz 27 milyar 
dolardı, bugün itibariyle 77 milyar dolara 
ulaştık. 2002 yılında İstanbul Menkul Kıy-
metler Borsası’nda ortalama endeks 10 bin 
987 idi; endeks iki gün önce 70 bin’in üzeri-
ne çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 
Ekonomideki büyümeyi Türkiye’ye yansıt-
mak, insanımıza, şehirlerimize yansıtmak 
için de yoğun gayret içinde olduk. Kara 
delikleri kapatarak, israfı önleyerek, yolsuz-
luklara aman vermeyerek yetimin hakkına, 
milletin emeğine, alın terine sahip çıktık. 
Kamu işçisinin, memurun, emeklinin maaş-
larına yaptığımız zamlarla çalışan kesimleri 
enflasyon karşısında mağdur etmedik.

Şuraya da dikkatlerinizi çekiyorum de-
ğerli arkadaşlarım: Bizim, 2011 yılı için 

emeklilerimize yaptığımız yüzde 8.2 ila 
yüzde 21.7 oranındaki zammı eleştiren-
ler oldu. Ben burada size bazı ülkelerden 
çok çarpıcı örnekler vermek istiyorum: 
İspanya: emeklilik yaşını 65’ten 67’ye çı-
karıyor; kamu çalışanlarının maaşlarını 
yüzde 5 oranında düşürüyor, emekli maaş 
zamlarını aşağıya çekiyor. İrlanda, kamu 
çalışanlarının maaşlarını yüzde 5 ila yüz-
de 15 oranında indiriyor, emeklilik yaşını 
66’ya çıkarıyor, emekli maaşlarını son alı-
nan maaşa değil, ortalama maaşa endeks-
liyor. Yunanistan, kamu çalışanlarının 
maaşlarını yüzde 8 oranında düşürüyor, 
emekli maaşlarını donduruyor. Emeklilik 
yaşını 67’ye yükseltiyor. İtalya’da aynı 
şekilde memur maaşları donduruluyor, 
emeklilik yaşı yükseltiliyor. Romanya’da 
kamu çalışanlarının maaşları yüzde 25 
oranında düşürülüyor, emekli maaşların-
dan yüzde 15 oranında kesinti yapılması 
öngörülüyor.

İşte böyle bir tablo, böyle bir manzara 
içinde, Türkiye 2011 yılında emekli maaş-
larını enflasyona ezdirmiyor, enflasyonun 
çok çok üzerinde artış yapıyor. Avrupa’da 
tüm kamu çalışanlarının maaşından ke-
sinti yapılırken, maaşlar dondurulurken, 
Türkiye, 2011 bütçesinde ortalama me-
mur maaşını yüzde 13.7 oranında artır-
mayı öngörüyor. İşte Türkiye farkı bu… 
İşte emeklilere yaptığımız maaş artışının 
anlamı bu… Türkiye ekonomisi istikrarla, 
güvenle, sağlam ve sağlıklı bir zeminde 
büyümesine devam edecek ve Allah’ın iz-
niyle 73 milyonun tamamı da bunu daha 
fazla şekilde hissedecek.
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Değerli arkadaşlarım...

Biraz önce de ifade ettiğim gibi, 8 yılın bir 
dökümünü, bir listesini artık bir solukta 
sunmak mümkün değil... Ben bazı ana baş-
lıkları burada bir kez daha hatırlatmakta 
fayda görüyorum. 8 yılda toplam 150 bin 
yeni derslik inşa ederek eğitim ve öğretime 
büyük güç kattık. 8 Derslik ve üzeri tüm 
okullarımıza 29 bin 428 Bilişim Teknolojisi 
Sınıfı kurduk. Okullarımıza 751 bin 83 bil-
gisayar gönderdik. 2002 yılında 53 devlet 
23 vakıf olmak üzere üniversite sayısı 76 
iken, 2003-2010 yılları arasında 49’u Dev-
let, 29’u vakıf üniversitesi olmak üzere 78 
yeni üniversite kurarak 81 ilimizin tamamı-
nı üniversiteye kavuşturduk. Cumhuriyet 
tarihinde kurulan üniversiteden fazlasını 
biz sadece 8 yılda kurduk.

Şu rakamları da Ana Muhalefet Partisi’nin 
Genel Başkanı’na ithaf ediyorum: 2002 yı-
lında 45 TL olan öğrenim kredisi miktarını 
2010 yılında yüzde 444 oranında artırarak 
200 TL’ye yükselttik. Yüksek Lisans öğren-
cilerine 400 TL, doktora öğrencilerine 600 
TL ödüyoruz. Ayrıca, Kredi ve Yurtlar Ku-
rumumuz 81 il ve 107 ilçede 243 bin 690 
kapasite ile hizmet veriyor. 2003 yılından 
bugüne kadar toplam 64 bin 333 yatak 
kapasiteli 153 adet yurdu hizmete açtık. 
2002 yılında Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi 
reel rakamlarla 3 milyar 910 milyon TL iken 
2010 yılında 13 milyar 400 milyon TL ayır-
dık. Ambulans hizmeti için ücret istenen, 
acil servislerden hastaların geri çevrildiği, 
hastanede yatış ücreti ödenemediği için 
rehin almaların yaşandığı günleri Türkiye 
geride bıraktı. Artık özel hastanelerde bile 

acil ve yoğun bakım gerektiren hastalardan 
ücret talep edilmiyor. Dünyanın en gelişmiş 
ülkelerinde sunulan hava ambulans hizme-
tini hiçbir ücret almadan, bütün Türkiye 
sathında yaygın olarak 17 helikopter ve 2 
uçak ambulans ile sunuyoruz. 2005 yılında 
başlattığımız aile hekimliğiyle bugün 46 
ilimizde 28.3 milyon nüfusa hizmet sunu-
yoruz. Böylece Türkiye nüfusunun yüzde 
40’ı aile hekimleriyle tanıştı. 2010 yıl sonu 
itibariyle tüm illerimizde aile hekimliğine 
geçiyoruz. 1996-2002 yılları arasındaki 7 
yıllık dönemde 139 hastane, 38 yeni blok, 
617 sağlık ocağı ve diğer birinci basamak 
sağlık tesisi olmak üzere toplam 744 sağlık 
tesisi ve toplam 6 bin 45 hasta yatağı yapıl-
mıştı. 2003-2009 yılları arasındaki 7 yıllık 
dönemde; 251 yeni hastane ve 225 yeni 
blok, 1028 sağlık ocağı ve 257 diğer sağlık 
birimleri olmak üzere 1761 sağlık tesisini, 
28 bin nitelikli hasta yatağını hizmete açtık.

Hükümetimiz döneminde tamamladığı-
mız Adalet Sarayı sayısı 123. ayrıca 28 
Adalet Sarayının da yapımına devam edi-
yoruz. TOKİ aracılığı ile ülke genelinde 
bugüne kadar 457 bin konut uygulaması 
başlattık. Bu uygulamalardan 332 binini 
tamamlayarak sahiplerine teslim ettik. 
2003 yılına kadar 6 bin 101 kilometre 
bölünmüş yol yapılmış iken biz 8 yılda 12 
bin 773 kilometre bölünmüş yol yaptık. 
Yani Cumhuriyet tarihinde yapılan yolun 
iki katından fazlasını biz 8 yılda yaptık. 
İzmit Körfez Geçişi ve İstanbul-İzmir 
otoyolu Yap İşlet Devret projesi olarak 
sözleşmeyi imzaladık, bu proje bugüne 
kadar tek seferde yapılan en büyük Yap İş-
let Devret projesidir. Havayolu trafiğinde 
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2002 yılında iç hat yolcu sayısı 9 milyon 
iken 2009 yılı sonunda sayı yüzde 372 
artarak 41 milyona ulaştı. 2002 yılında 
dış hat yolcu sayısı 25 milyon iken 2009 
yılı sonunda bu sayı yüzde 77 artarak 44 
milyona ulaştı. Ankara-Eskişehir Yüksek 
Hızlı Tren İşletmeciliğine başladık. Ülke 
olarak Avrupa’da 6’ıncı, Dünya’da 8’inci 
Yüksek Hızlı Tren işletmecisi olduk.

2003 yılı öncesinde 9 ilimize doğalgaz 
arzı sağlanırken 2003-2009 yılları arasın-
da doğalgaz arzı sağlanan il sayımızı 66’ya 
yükselttik. İnşallah 2010-2012 yılları 
arasında kalan 15 ilimize de doğalgaz arzı 
sağlayarak 2012 yılı sonu itibariyle illeri-
mizin tamamına doğalgaz arzı sağlamış 
olacağız. Tarım Sektörü, 70 milyon insanı-
mızın ve 30 milyon turistin gıda ihtiyacını 
karşıladık, 177 ülkeye 11 milyar dolarlık 
ihracat gerçekleştirdik. Toplam tarımsal 
destekleme miktarı; 2002 yılında 1.868 
milyar TL iken, 2010 yılında 5.7 milyar 
TL’ye çıkardık.2003-2010 döneminde 
çiftçilerimize toplam 36 milyar TL destek 
verdik. KÖYDES çalışmaları için toplam 6 
milyar 250 milyon TL harcama yaptık. 75 
bin 191 kilometre asfalt yol yaptık. BEL-
DES çalışmaları için toplam 550 milyon 
TL harcama yaptık. 2 bin 871 kilometre 
asfalt yol yaptık. (DSİ) Ülke genelinde 
1955’ten 2002 yılına kadar, yani 47 yılda 
toplam 2 milyon 215 bin hektar arazi su-
lamaya açılmışken, biz 8 yılda toplam 901 
bin 481 hektar araziyi sulamaya açtık. 
174 adet baraj ve gölet, 140 adet sulama, 
32 adet içmesuyu temini, 430 adet taşkın 
koruma tesisi inşa ettik.

Değerli kardeşlerim... Sevgili yol arkadaşla-
rım...

8 yılın ardından, bugün, ilk günkü kadar 
heyecanlıyız, ilk günkü kadar millete hiz-
met aşkıyla, hizmet sevdasıyla yüklüyüz. 
Yaklaşık 8 ay sonra yapılacak seçimlere, 
yorgunlukla değil, tam tersine coşkuyla 
giriyoruz, büyük bir motivasyonla, büyük 
bir heyecanla giriyoruz. Daha yapacak çok 
işimiz var diyoruz... Milletimize sunacağı-
mız daha fazla hizmetimiz var diyoruz... 
Türkiye kazandıracağımız nice eserler var 
diyoruz. Bir kez daha iktidara talibiz. Bir 
kez daha millete hizmetkar olmaya talibiz. 
Başladığımız işleri bitirmeye, yeni ve büyük 
projeleri gerçekleştirmeye talibiz. Bu kadro 
Türkiye’nin yüz akı bir kadro. Bu kadro, 
inanıyorum ki, milletten bir kez daha yetki 
alarak, Türkiye’yi büyütmeye, Türkiye’ye 
ilkleri yaşatmaya, Türkiye’ye daha büyük 
sevinçler yaşatmaya devam edecektir.

Hız kesmiyoruz değerli arkadaşlarım... 
Rehavete asla prim vermiyoruz... Millete 
hizmet yolunda bize durmak yok, bize 
duraklamak yok... Millete hizmet yolun-
da şımarmak yok, mağrurlanmak yok, 
rehavet yok... Bugünden tezi yok, millete 
gidiyor, milletle muhabbetimizi daha ileri 
seviyelere taşıyoruz. Durmak yok, yola de-
vam diyorum... Allah yolumuzu, bahtımızı 
açık etsin diyorum. 16’ıncı İstişare toplan-
tımızın başarılı geçmesini diliyor, sizleri 
Allah’a emanet ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sağolun, varolun, 
Allah’a emanet olun.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler... Sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor, haftalık olağan grup toplantımızın 
ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için 
hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Cuma günü, ülkemiz ve milletimiz adına 
önemli bir yıldönümünü, Cumhuriyeti-
mizin kuruluşunun 87’inci yıldönümünü 
hep birlikte idrak ediyoruz. Ben konuş-
mamın hemen başında, bir kez daha, 
Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 87’inci 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 26 Ekim 2010
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Yıldönümünü kutluyor; başta Cumhuri-
yetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, kuruluş kararını 
alan TBMM’nin tüm üyelerini, Kurtuluş 
Savaşımızın tüm gazi ve şehitlerini şük-
ranla yad ediyorum.

Kuşkusuz, her devletin kuruluşunda, ku-
ruluşa yön veren, gelecek tasavvurunu 
belirleyen, ülke halkına gelecek adına 
bir ideal çizen temel bir kurucu felsefe 
vardır. Türkiye Cumhuriyeti, 23 Nisan 
1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi ve o Meclis eliyle yürütülen Kurtuluş 
Savaşı’yla, teori ve pratiğin kaynaştığı, iç 
içe geçtiği; destanî bir süreç yaşamıştır. 
Biz, tarihi, geleneği, kimliği olan, köklü 
bir milletin ve medeniyetin mensupları-
yız. Etnik kökenleri, mezhepleri, coğrafya-
ları ifade eden kelime ve kavramlar, bizi 
bir millet olarak tarif etmekte yetersiz 
kalır. Bizi, ortak tarihimiz en güzel şekil-
de tarif eder. Bizi, ortak medeniyetimiz, 
ortak ideallerimiz tarif eder.

Ağrı’da İshak Paşa Sarayı, Diyarbakır’da 
Ulu Cami, Erzurum’da Çifte Minareli 
Medrese, Sivas’ta Divriği Ulu Camii, 
Konya’da Karatay Medresesi, Edirne’de 
Selimiye, Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli, 
İstanbul’da Sultanahmet, Süleymaniye, 
Topkapı, medreseler, çeşmeler, köprüler, 
kervansaraylar, rasathaneler... Bunların 
hepsi, bizim bir millet olarak yeryüzüne 
attığımız imzalardır, nişanlardır. Biz, şar-
kılarıyla, türküleriyle, şiirleriyle, gelenek-
leriyle birbiriyle kaynaşmış, kenetlenmiş 
bir milletiz. Bütün bunların ötesinde, 
Anadolu’ya, Trakya’ya olduğu kadar, dün-

yanın çok farklı coğrafyalarına yayılmış 
olan şehitliklerimiz, bizim nasıl bir millet 
olduğumuzu, hiç bir tartışmaya, hiç bir 
tereddüde mahal bırakmayacak şekilde 
izah eden işaretlerdir. O şehitliklerde, 
Türkiye’nin doğusunu da görürsünüz, 
batısını da görürsünüz. O şehitliklerde, 
vatanın dört bir köşesinden gelip omuz 
omuza çarpışmış, karavanasını paylaşmış, 
yan yana şehit düşmüş yüzbinlerce millet 
evladını görürsünüz. 

Cumhuriyet işte böyle bir birlik mefkuresi 
üzerine inşa edilmiştir. Cumhuriyetimi-
zin kuruluş felsefesi, her unsuru kucakla-
yan, onları milli mücadeleye katan, ortak 
hedef ve idealleri tarif ve tayin eden Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesiyle 
şekillenmiştir. Cumhuriyet, milletimizin 
istiklal aşkının açık bir tezahürüdür. Milli 
iradeyi, hakimiyet-i milliyeyi ön plana 
çıkaran anlayış da işte bizzat bu istiklal 
anlayışıdır. Cumhuriyet erdemli bir yö-
netim biçimidir. Erdemli bir toplum inşa 
etmek için ortaya konmuş bir iradenin ve 
vizyonun sonucudur.

Dikkat ediniz değerli arkadaşlarım: Bu 
iradeye zincir vurmak, otoriter eğilimler-
le baskı altına almak isteyen yönetimler, 
bu milletten her zaman gereken dersi al-
mışlardır. Aynı şekilde, bu iradeyi vesayet 
altına almak, küçümsemek, yok etmek 
isteyen karanlık odaklar, çeteler, zümreler 
de her zaman milletimizden gereken ceva-
bı almıştır. İstiklal, hürriyet ve demokrasi, 
bu milletin değiştirilemeyecek karakteri 
haline gelmiştir. Cumhuriyet ve demokra-
si bu yüzden milletimizin karakterine ve 
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engin tarihi birikimine en uygun yönetim 
biçimidir. Cumhuriyetin kuruluşundan 
nice zaman sonra ortaya çıkan, tarihine 
ve coğrafyasına yabancılaşmış zümrenin 
iddia ettiğinin tamamen aksine, Cumhu-
riyet, sözde-elitler tarafından, yani seç-
kinlikleri kendilerinden menkul, belli bir 
zümre tarafından değil; bizzat bu millet 
tarafından, bu milletin tüm unsurları 
tarafından kurulmuştur. Dolayısıyla Cum-
huriyet, asla ve asla belli bir zümrenin, 
belli bir kitlenin, belli bir grubun rejimi 
değil, bu milletin rejimidir ve sahibi de 
yalnızca bu aziz millettir.

Bakınız değerli arkadaşlarım... Cumhuri-
yetin ilanı öncesinde bu topraklar gerçek-
ten çok büyük acılara şahit oldu. Osmanlı 
Devleti her cephede aldığı yenilgilerin 
neticesinde çok büyük toprak parçalarını 
kaybetmişti. Anadolu’nun, Trakya’nın genç 
evlatları onlarca cephede şehit düşmüştü. 
Osmanlı bakiyesi topraklardan nice kar-
deşimiz, akın akın Anadolu’ya göç etmek 
zorunda kalmıştı. Şunu altını çizerek ifa-
de etmek istiyorum: Cumhuriyetimiz, 87 
yıllık süreç içinde güçlenerek, büyüyerek, 
ekonomide, dış politikada, demokratikleş-
mede önemli mesafeler katederek, Cum-
huriyet öncesi o korkuların tamamını artık 
geride bırakmış, geçersiz kılmıştır.

Cumhuriyetin ilanı öncesine ait olan, bö-
lünme korkusunun, ayrışma korkusunun, 
çatışma korkusunun bugün bile bir tehdit 
ve sindirme aracı olarak görülmesi, açık 
söylüyorum, Cumhuriyetimize ve onun 
ideallerine tamamen terstir, aykırıdır. 
Cumhuriyeti zayıf bir varlık olarak görüp, 

kendisine durumdan vazife çıkartıp, de-
mokrasiye müdahale edenler, tarihimiz 
boyunca her zaman Cumhuriyetimize en 
büyük zararı verenler oldular. Ülkenin 
birliğinin ve bütünlüğünün tehdit altında 
olduğu bahanesiyle demokrasiye gölge 
düşürenler, siyaseti ve siyasetçiyi devre 
dışı bırakmaya çalışanlar, ekonomiye de, 
dış politikaya da, iç politikaya da en büyük 
kötülüğü yaptılar. Cumhuriyeti korumak 
adına aslında onlar bir korku cumhuriye-
ti kurdular. Tehlikede olan Cumhuriyet 
rejimi değil, bu korkulardan nemalanan 
çevrelerin imtiyazları oldu. 

Cumhuriyetin sahibi olmak noktasın-
da, hiç kimsenin hiç kimseye üstünlüğü 
yoktur ve olamaz. Bu ülkenin bürokratı, 
hakimi, savcısı, askeri, polisi ne kadar bu 
Cumhuriyetin sahibiyse, bu ülkenin işçisi, 
köylüsü, esnafı, sanatkarı, sokaktaki va-
tandaşı da bu Cumhuriyetin en az o kadar 
sahibidir ve sevdalısıdır. 21’inci yüzyılda, 
2010 yılında, Türkiye’nin kalkınmasını, 
ilerlemesini, içeride ve dışarıda güçlenme-
sini, en önemlisi de daha demokratik ve 
daha özgür bir ülke olmasını, Cumhuriyet 
için bir tehdit gibi gören ve gösterenler, 
Cumhuriyetin temel felsefesinden nasibi-
ni alamayanlardır. Hiç kimse, şahsî veya 
zümrevi hırslarını, şahsî veya zümrevi bek-
lentilerini, makam ve ikbal heveslerini, bu 
milletin çıkarlarının, bu milletin bekasının 
üzerine koyamaz, böyle bir tavır içinde ola-
maz. Cumhura rağmen, cumhurun düşün-
ce ve hissiyatına rağmen, cumhuriyetçilik 
yapılamaz. Halka rağmen, halkın iradesine 
rağmen, halkçılık yapılamaz.
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Cumhuriyeti sevmenin, korumanın gös-
tergesi, onu yüceltmektir, muasır mede-
niyetler seviyesinin üzerine çıkaracak 
politikaları hayata geçirmektir. Türkiye 
Cumhuriyeti bugün, geçmişle kıyaslan-
mayacak derecede ilerlemiştir, kalkınmış-
tır, dünya genelinde takdir edilen, övülen, 
örnek gösterilen ve asıl önemlisi saygı 
duyulan ve itibar edilen bir konuma ulaş-
mıştır. Bizim hedefimiz, ülkemizi, Cum-
huriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl-
dönümünde yani 2023 yılında dünyanın 
en gelişmiş 10 ülkesi arasına sokmaktır. 
Cumhuriyetin çağdaşlaşma hedef lerini 
hayata geçiren, Cumhuriyetin itibarını 
yükseltecek dış politikayı ortaya koyan, 
Cumhuriyeti ileri demokrasiyle güçlendi-
ren iktidar, AK Parti iktidarıdır.

Atatürk ne diyordu; “Cumhuriyet rejimi 
demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli 
demektir. Biz cumhuriyeti kurduk. O, on 
yaşını doldururken, demokrasinin bütün 
icaplarını sırası geldikçe uygulamaya 
koymalıdır.” İşte cumhuriyetin ve demok-
rasinin icaplarını aradan uzun zaman da 
geçmiş olsa uygulamaya koyan, hayata 
geçiren bizim iktidarımızdır. Cumhu-
riyeti, halktan ve milli iradeden, onun 
değerlerinden ve beklentilerinden kopuk 
olarak yücelttiğini zannedenler, büyük bir 
yanlışın ve yalnızlığın içinde olmuşlardır. 
Aziz milletimiz, geçen dönemlerde bazı 
iktidarların sergiledikleri yanlış uygu-
lamalara rağmen Cumhuriyeti bağrına 
basmış, en geniş anlamda kabullenmiştir. 
Milletimiz her sandık başına gittiğinde bu 
cumhuriyet idealine oy vermiş, bu ülkeyi 
yükselteceğine inandığı kadroları iktida-

ra taşımıştır. Milletimizin iktidarımıza 
gösterdiği teveccüh de işte bu sorumluluk 
bilincinin, sahiplenme duygusunun bir 
sonucudur. Hiç kimse, her şeyi millet-
ten daha fazla bildiğini iddia ederek, bu 
ülkeyi siyaset kurumundan daha fazla 
önemsediğini ve sevdiğini iddia ederek, 
demokrasi üzerinde, Cumhuriyet üzerin-
de kendince vesayet kuramaz, hukuk dışı 
operasyonlara girişemez.

Biz bir kabile devleti değiliz... Biz köksüz 
bir devlet değiliz... Biz, binlerce yıl için-
de oluşmuş bir devlet geleneğini tevarüs 
etmiş; Anayasası, yasaları, kuralları, gele-
nekleri olan bir ülkeyiz, bir devletiz ve bir 
milletiz. Bakın değerli arkadaşlarım... Biz-
den önceki nesiller de, bizim neslimiz de, 
korkuların egemen olduğu, sindirme poli-
tikalarının en ağır şekilde uygulandığı sü-
reçlerde yetiştik. Konuşmak yasaklandı, 
düşünceleri ifade etmek yasaklandı, şiir 
okumak yasaklandı, yazmak yasaklandı, 
eleştirmek yasaklandı. Kitapların, hatta 
şarkıların, türkülerin yasaklandığı dö-
nemler oldu. 1940’lı yıllarda, Ankara’nın 
Ulus semtine, kılık kıyafeti uygun değil 
diye, kasketli gariban köylülerin, yani 
ulusun, yani milletin girmesi yasaklandı. 
Sakal yasaklandı, bıyık yasaklandı, üni-
versite kapılarında genç kızların başörtü-
sü yasaklandı. Darbe yapanların eleştiril-
mesi yasaklandı. Bu ülkenin gerçeklerini, 
bu ülkenin sorunlarını dile getirmek, ko-
nuşmak yasaklandı.

Bu yasakları koyanlar ve uygulayanlar, 
Cumhuriyeti koruma ve kollama bahane-
sinin arkasına sığınıyorlardı. Cumhuriyeti 
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cumhurdan, halktan koruyarak, belli bir 
zümrenin hakimiyeti altına almak isteyen 
bu çarpık anlayışlar, sadece bu kavrama 
haksızlık etmekle kalmadılar, Türkiye’nin 
gelişimine de set çektiler. Cumhuriyeti ko-
rumak, rejime sahip çıkmak bahanesinin 
arkasına sığınarak onlar aslında Cumhu-
riyeti küçülttüler, halka yabancılaştırdılar. 
Bugün, Cumhuriyet, cumhurla kucaklaş-
maktadır. Bugün Cumhuriyet, halkla birlik-
te yücelmekte, halkla birlikte ileri hedeflere 
doğru yürümektedir. Çözümsüz gibi görü-
nen sorunları çözecek güç ve kudrete mil-
letçe sahip olduğumuzu cümle aleme gös-
terdik. Bölgemiz başta olmak üzere bütün 
dünyada konuşulan bir Türkiye gerçeği var 
artık. Eskiden başımıza gelen her musibetin 
ardında bir “dış mihrak” olduğuna inandırı-
lırdık. İçeride “öcü” ile dışarıda “dış mihrak” 
ile korkutulurduk. Statükonun devamı bu 
korku diliyle temin edilirdi. Siyaset kurumu 
bu korku diliyle rehin alınırdı. 

Siyaset kurumu, bu korkular ve evhamlar 
üzerinden itibarsız hale getirilirdi. Çaresiz 
ve iktidarsız koalisyon hükümetleri, bu 
korku diliyle hareketsiz bırakılırdı. Artık bi-
liyoruz ve öğrendik ki, o savunmacı anlayış, 
bizi içimize kapalı hale getiren, bizi sürekli 
savunma hattında tutan ve özgüvenimizi 
yaralayan sakat bir anlayıştı. Oysa şimdi 
tam bir özgüvenle, bütün muhataplarımızla 
eşit ilişkiler kurarak dünyanın bütün dev-
letlerine kendimizi anlatıyoruz. AK Parti 
iktidarındaki Türkiye artık eski Türkiye 
değildir.

Dikkat ediniz değerli arkadaşlarım... 8 yıl 
önce iktidara yürürken, 3 Y ile kıyasıya 

mücadele edeceğimizi söyledik. Yolsuzlu-
ğun, Yoksulluğun ve onlar kadar önemli 
olan Yasakların artık ülkenin kaderi olma-
dığını ifade ettik ve sözümüzü tutarak bu 
3 Y ile mücadele ettik, ediyoruz. Yolsuzluk 
ve Yoksullukla olduğu kadar, Yasaklarla 
da mücadelemiz sürüyor. Tam demokra-
tikleşme yolunda, ifade özgürlüğü adına 
birçok engeli ortadan kaldırdık. Günlük 
yaşamı etkileyen, vatandaşlarımıza hayatı 
zehir eden, onları hür iradelerini ipotek 
altına alan, Türkiye’nin imajını ve itibarı-
nı zedeleyen nice yasağa son verdik.

Şimdi soruyorum; lütfen, herkes elini 
vicdanına koysun ve bu soruyu öyle ya-
nıtlasın: Cumhuriyetimiz, bugün, 8 yıl 
öncesine göre daha mı zayıftır, yoksa 
tam tersine daha mı güçlüdür? Türkiye 
Cumhuriyeti, 8 yıl öncesine göre bugün, 
dünya nazarında daha mı itibarlıdır, yok-
sa itibar mı kaybetmiştir? Türkiye’nin ay 
yıldızlı bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
pasaportu, Türk Lirası, 8 yıl öncesine göre 
bugün daha mı değerlidir, yoksa değer mi 
kaybetmiştir? 8 yıl öncesine göre, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin vatandaşları geleceğe 
daha bir güvenle mi bakıyor, daha bir 
umutla mı bakıyor, yoksa tersi midir?

Kaldırdığımız her yasağın ardından, kor-
kuların ne kadar yersiz ve gereksiz olduğu 
ortaya çıktı. Attığımız her adımda, birileri 
karşımıza dikilip, “Cumhuriyet tehlike 
altına girer, bölünür, parçalanır, zayıflar” 
dedi... Biz bu evhamlara prim vermedik, 
yasakları kaldırdık, reformlarımızı yaptık 
ve pompalanan korkuların ne kadar boş 
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olduğunu milletçe hep beraber gördük. 
Bu Cumhuriyet, “çıt kırıldım” bir Cum-
huriyet değildir değerli arkadaşlarım... 
Bu Cumhuriyet, tekrar ediyorum, kökü 
derinlerde, büyük bir medeniyeti tevarüs 
etmiş, büyük ve güçlü bir milletin kurdu-
ğu ve yaşattığı bir Cumhuriyettir. Statüko-
yu muhafaza etmek, değişime direnmek, 
yasaklarda ısrar etmek, yine tekrar ediyo-
rum, Cumhuriyetimize de, bu aziz millete 
de yapılabilecek en büyük haksızlıktır.

Bugün Türkiye’de hala öyle bir zihniyet 
var ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, 
yasamayı ve yürütmeyi, onlarla birlikte 
milleti reşit görmüyor, mümeyyiz görmü-
yor, muktedir görmüyor; kendisine, millet 
üzerinde, yasama ve yürütme üzerinde 
bir muhafızlık görevi ittihaz ediyor. Allah 
aşkına siz bu yetkiyi kimden alıyorsunuz? 
Hangi Anayasal ve yasal yetkiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne hiza vermeye 
kalkışıyorsunuz? Hangi vasfınızla, hangi 
kerametinizle siz bu milletten daha iyi bi-
liyorsunuz, kendi iradenizi milli iradenin 
üstünde görüyorsunuz? Milleti küçümse-
me, milletin vekillerini yok sayma cüretini 
nereden alıyorsunuz? Siz milletin velisi ya 
da vasisi misiniz? Millet yanılıyor, Meclis 
yanılıyor, Yürütme yanılıyor da en doğruyu 
siz mi biliyorsunuz? Yoksa siz millete pat-
ronluk mu yapmak istiyorsunuz?

Cumhuriyet, işte sizin gibi vesayetçi anla-
yışlar milletin üzerinde tasallut kurmasın 
diye, sizin gibi zümrelerin keyfilikleri 
milli iradeyi baskı altına almasın diye 
ilan edildi. 1940’lara, 50’lere, 60’lara bu 
zihniyet damgasını vurmuş olabilir değer-

li arkadaşlarım... O yıllarda Türkiye’nin 
neler kaybettiğini hepimiz biliyoruz. Ama 
2010’ların Türkiye’sinde artık bu zihni-
yet kabul edilemez, kabul göremez. İşte 
en son, 12 Eylül Anayasa Halkoylaması 
öncesinde, Anayasada yapılacak değişik-
liğe ilişkin olarak, her değişim öncesinde 
olduğu gibi bu sefer de sanal korkular 
pompalandı. Yargı siyasallaşıyor dediler, 
AK Parti yargıda kadrolaşacak dediler, 
AK Parti yargıyı ele geçirmeye çalışıyor 
dediler. Aradan bir buçuk ay geçti ve id-
dialarının tamamının gerçek dışı olduğu 
bugün çok daha net olarak ortaya çıktı. 
12 Eylül öncesinde ülkeye korku yayanlar, 
işte görüyorsunuz, milleti ikna edemedik-
leri gibi yargı camiasını da ikna edebilmiş 
değiller.

HSYK seçimlerinde aday oldular, seçim-
de oy kullandılar, ama istedikleri sonucu 
elde edemeyince, kendi camialarında ka-
bul görmeyince, bugün farklı ithamlarla 
seçimleri karalamaya kalkıştılar. Yargıda 
seçim yapıldı, HSYK üyeleri belirlendi. 
Peki ne oldu? Sesi çok çıkan bir zümrenin 
yargı camiası içinde neye tekabül ettiği or-
taya çıktı. Bir avuç insanın, nasıl binlerce 
insanın iradesine ipotek koyduğu anlaşıl-
dı. Dikkatinizi çekerim: HSYK seçimlerin-
de ilk defa on binin üzerinde yargı men-
subu, kendi hür iradeleriyle ve tamamen 
şeffaf ve demokratik bir ortamda oy kul-
landı ve HSYK üyelerini seçti. Şimdi buna 
yargının siyasallaşması denebilir mi?

Türkiye’ye Cumhuriyet geldi, demokrasi 
geldi, ama hala birilerinin haberi yok. Hala 
birileri, belli alanlarda hakimiyet kurmak, 
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hükümranlıklarını sürdürmek istiyorlar. 
Kusura bakmasınlar... Kimse demokra-
tikleşmeden muaf değildir, kimse milli 
iradenin hakimiyetinden azade değildir. 
İşte bizim yaptığımız, Cumhuriyeti de, de-
mokrasiyi de tüm alanlarda hakim kılacak, 
hayata geçirecek adımları atmaktır. Ortada, 
siyasallaşan bir yargı yok; ortada, siyasallaş-
mış unsurlar tarafından sindirilmiş bir yar-
gının artık tarafsız bir yargıya dönüşümü 
var. 1960 müdahalesi sonrasında oluşan 
statükocu, hizipçi, seçkinci yapının, bugün 
artık değişimci, tarafsız, millet hassasiyetle-
rini gözeten bir yapıya dönüşümü var.

Bizim, hiç bir gizli gündemimiz yok değer-
li arkadaşlarım... Bizim, birilerinin iddia 
ettiği gibi, gizli bir ajandamız yok, gizli ni-
yetlerimiz yok. Biz, bu Cumhuriyetin nasıl 
kurulduğunu, hangi felsefe üzerine, hangi 
idealler üzerine kurulduğunu çok iyi bili-
yoruz ve bu cumhuriyeti o ideallere ulaş-
tırmanın samimi mücadelesini veriyoruz. 
Bizim, Cumhuriyeti korumak, kollamak, 
ideallerini yaşatmak, itibarını artırmak 
noktasında, 8 yıl içinde yaptıklarımız, ni-
yetimizi zaten açık açık ispat ediyor. 8 yıl 
içinde inşa ettiğimiz yollar, barajlar, okullar, 
üniversiteler, hastaneler Cumhuriyeti nasıl 
yücelttiğimizin delilleridir. Birlik ve bütün-
lüğü korumak, kardeşliğimizi yüceltmek 
için gösterdiğimiz samimi gayret ortadadır. 
780 bin kilometrekareye, 73 milyona ulaş-
tırdığımız hizmetler, bu ülkeye, bu millete 
aşkımızın ve sevdamızın açık delilleridir.

Demokrasinin en güzel yanı, seçilenlerin 
seçen halka sürekli hesap vermesi, onun 
iradesini her daim gözetmeye çalışması-

dır. Siz halkın iradesini hiçe sayarsanız, 
halkın rızasını ve desteğini kaybederse-
niz, başkaları gelir, onlar milletin taleple-
rini gerçekleştirir. Kimse, bu makamların 
sürekli sahibi, müdavimi değildir. Millet 
getirir, millet götürür. Kim milletin tak-
dirini kazanırsa o göreve gelir, kim de 
milletin tepkisini çekerse, desteğini kay-
bederse görevi bırakır. Biz, bu makamları 
hizmet vesilesi olarak görüyoruz.Bizim 
için en büyük makam, ne iktidar olmaktır, 
ne bakanlıktır, ne de başbakanlık…. Bizim 
için en büyük makam, en büyük paye, 
en büyük itibar, milletimizin gönlünde 
bir yer edinmektir. Milletin her ferdinin 
gönlündeki o temiz ve asil yer, bizim en 
büyük gücümüz, en büyük dayanağımız-
dır. Biz milletinden kopuk, ona tepeden 
bakan, hor gören bir rejimin değil, gücü-
nü ve felsefesini milletinin gönlünden, 
aklından, vicdanından, asaletinden alan 
bir Cumhuriyetin savunucularıyız.

Elbette sorunlar var, bunları inkar da 
etmiyoruz... Elbette, yasaklar konusunda 
ideal bir noktaya ulaşmış değiliz. Ancak, 
8 yıl boyunca yasaklara karşı samimi bir 
mücadele verdik ve vermeye de devam 
ediyoruz. Bu mücadelenin zor ve meşak-
katli bir mücadele olduğunu hep birlikte 
gördük ve yaşadık değerli arkadaşlarım... 
8 yıl boyunca, biz yasaklarla mücade-
le ederken, yasakları idame ettirmek 
isteyenlerin de nasıl mücadele ettiğini 
gördük. Yasaklarla mücadelemizde nasıl 
yalnız bırakıldığımıza, önümüze nasıl en-
geller çıktığına, hukukun zorlanarak nasıl 
tehdit edildiğimize sizler şahit oldunuz. 
Bunları birer mazeret olarak, birer baha-
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ne olarak söylemiyorum... Birileri istemi-
yor, birileri engel çıkarıyor diyerek, yasak-
larla mücadeleden vazgeçecek değiliz.

Ama bugün, bazı yasaklardan, bazı so-
runlardan dolayı bizi eleştirenlerin, önü-
müze ne tür zorlukların çıkartıldığını da 
görmelerini istiyoruz. Biz, hemen yarın, 
Türkiye’deki tüm anlamsız yasakların 
kalkmasını, Türkiye’de demokrasi stan-
dartlarının en yüksek seviyeye ulaşması-
nı, ifade özgürlüğünün en ideal konuma 
ulaşmasını istiyoruz. Ama statüko muha-
fızlarının boş durmayıp, bunu engellemek 
için her yola başvurduğunu aziz milleti-
miz çok iyi görüyor.

Bakınız değerli arkadaşlarım... CHP’nin 
yeni Genel Başkanı, bilemiyoruz, belki 
samimi olarak, belki de halkoylaması ön-
cesi bir istismar aracı olarak, başörtüsü 
yasağını gündeme taşıdı ve meseleyi çöze-
ceklerini ifade etti. Biz kimsenin niyetini 
sorgulamıyoruz, ne yaptığına, ne yapma-
dığına bakıyoruz. 8 yıl boyunca biz bu 
meseleyi çözmek ve negatif bir gündem 
maddesi olmaktan çıkarmak için yoğun 
çaba sarf ettik. Bu konuda milletimizden 
de tam destek aldık. Yıllar boyu yapılan 
onlarca ankette, başörtüsü yasağının, te-
mel bir insan hakkının ihlali olduğu ve 
Türkiye’nin bir ayıbı olduğu görüşü orta-
ya çıktı. Biz ayıbı ortadan kaldırmak için 
çaba sarf ettik.

Ama çabalarımız, CHP’nin ve onunla bir-
likte statükonun engeline takıldı. Hatırla-
yın daha bir kaç yıl önce MHP ile beraber 
yaptığımız Anayasa Değişikliği, CHP’nin 

itirazıyla Anayasa Mahkemesi’nde iptal 
edildi. Partimiz hakkında kapatma da-
vası açıldı. Bizim zamana bıraktığımız, 
Türkiye’nin demokratikleşmesiyle bir-
likte artık anlamsız hale geleceğini ve 
kendiliğinden çözüleceğine inandığımız 
bu sorunu, dikkat ediniz, biz değil, CHP 
Genel Başkanı dile getirdi ve Türkiye’nin 
gündemine taşıdı. Biz de, AK Parti olarak, 
CHP’nin bu girişimine samimi şekilde 
destek vereceğimizi ifade ettik. CHP Ge-
nel Başkanı, başörtüsü sorununu halkoy-
laması öncesinde bir istismar aracı olarak 
kullandıysa, eminim ki millet nezdinde 
bunun siyasi bedelini ödeyecektir.

Ama hayır, CHP Genel Başkanı bu konuda 
samimiyse, işte o zaman, meydanlarda 
böyle bir vaatte bulunurken, CHP zihni-
yetini, CHP geleneklerini, CHP’nin kodla-
rını dikkate almadığı açıktır. Türkiye’de 
başörtüsü meselesinin çözümü önündeki 
en büyük engel, CHP’nin bugüne kadar 
ortaya koyduğu statükocu ve özgürlük 
karşıtı anlayıştır. CHP Genel Başkanı, bu 
meseleyi biz çözeriz derken, her şeyden 
önce CHP’nin bu sorunun derinleşmesi-
ne yaptığı katkıyı göz ardı etmiştir. Her 
zaman yasakları savunan, özgürlüklerin 
önünde set olan, değişime her zaman kar-
şı çıkmış olan bir CHP’nin, sadece Genel 
Başkanın popülist ve bireysel çıkışlarıyla 
bu zihniyetinden kopmayacağı bir kez 
daha ortaya çıkmıştır.

C u m h u r i y e t i m i z i n  k u r u l u ş u n u n 
87’inci yıldönümünü kutlarken, Sayın 
Cumhurbaşkanı’nın resepsiyonunu, her 
türlü farklılığıyla Cumhur gelecek diye-
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rek boykot edip etmemeyi tartışan bir 
CHP, 1940’lardan bugüne gelememiş bir 
CHP’dir. Hatırlayınız değerli arkadaşla-
rım... CHP Genel Başkanı, Halkoylaması 
sürecinde bir türkü tutturdu ve 27 Nisan 
bildirisinden bizim mağdur olduğumuzu, 
bu vesileyle de kazançlı çıktığımızı her 
gittiği yerde ifade etti. Peki, Başsavcı’nın 
geçtiğimiz günlerde millet meclisine, 
milletin vekillerine yönelik münasebetsiz 
açıklamasının hedefi ve mağduru kim? O 
bildiri, TBMM’ye olduğu kadar, CHP’ye de 
yapılmış bir saygısızlıktır. 

Ama CHP, 27 Nisan’da AK Parti’nin göster-
diği dik duruşu gösterememiş, Meclis’e, 
demokrasiye, millet iradesine yönelik o 
bildiri karşısında geri adım atmayı, sin-
meyi içine sindirmiştir. O gün demokratik 
dik duruşu sergileyemeyenler, bugün de 
aynı ezik, aynı çanak tutan, aynı alkış 
tutan anlayışı devam ettirmektedir. Bu-
gün anlıyoruz ki, CHP Genel Başkanı, hiç 
bir hazırlık yapmadan, hiç bir istişare 
yapmadan, CHP’nin kadim geleneklerini, 
CHP’nin ideolojik kodlarını hiç hesaba 
katmadan bir vaatte bulunmuş ve bugün 
de bu vaadinin altında ezilmiştir. Mey-
danlarda verilen vaatten çark etmek için 
yapılan her girişim, inanç özgürlüğü, in-
san hakkı çerçevesinde değerlendirilmesi 
gereken başörtüsü konusunu farklı mec-
ralara çekmiştir. Süreç, CHP tarafından, 
başörtülü genç kızların umudunun istis-
mar edildiği, aynı zamanda provokasyona 
açık bir süreç haline getirilmiştir. “CHP 
sonunda demokratikleşiyor mu” diye 
heyecanlanan CHP’lilerin dahi hevesleri 
kursağında kalmıştır.

İşte görüyorsunuz... “Çözelim ama şu 
şartla” diyerek bize şartlar dayatmaya ça-
lışıyorlar... İnsan hakkı şarta bağlanabilir 
mi? İnanç özgürlüğü koşula bağlanabilir 
mi? Hiçbir hukuki ve kanuni dayanağı 
olmayan; mantıksız, gereksiz, gerekçesiz, 
gerici ve çağdışı bir fiili uygulamanın kal-
dırılması karşısında şart öne sürülebilir 
mi? Nefes alıp vermek ne kadar tabii ise, 
ne kadar tabii bir insan hakkıysa, inancı-
na göre giyinmek de, eğitim olanaklarına 
sahip olmak da o kadar tabiidir, o kadar 
temel bir insan hakkıdır. Bu sorunun, 
CHP ile çözülemeyeceği, CHP’nin bu 
konuda samimi olmadığı ve böyle bir 
iradesinin de bulunmadığı artık netlik 
kazanmıştır değerli arkadaşlarım. CHP, 
makus tarihine uygun bir şekilde, bir kez 
daha demokrasinin ve milletin gerisine 
düşmüş, Cumhuriyeti bir adım ileri taşı-
ma onuruna kavuşamamıştır.

Yasakların ortadan kalkması için verdi-
ğimiz mücadelede MHP’nin tavırlarının 
da güven vermediğini yaşayarak gör-
dük. 2008 yılında, 411 oyla kabul edilen 
Anayasa Değişikliğinin iptali karşısında 
MHP’nin gereken tavrı göstermediğini bi-
liyoruz. Nitekim, son Anayasa Değişikliği, 
yargının bu tür keyfi kararlar vermesinin 
önüne geçecekken, bunun adımlarını ata-
cakken, MHP var gücüyle değişikliğin kar-
şısında durmuş, adeta 2008’deki kararını 
inkar etmiştir. Üstelik artık herkes biliyor 
ki MHP halkoylamasındaki hayır tavrını, 
bırakınız Türkiye’nin tamamını, kendi ta-
banına dahi izah edememiş ve büyük bir 
darbe almıştır. Özgürlükler konusunda 
en az AK Parti kadar kararlı, açık fikirli ve 
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cesur olması gereken MHP, maalesef bir 
kez daha statükonun yanında yer almış ve 
ülkücü camiayı ve Türk kamuoyunu hayal 
kırıklığına uğratmıştır.

AK Parti, yasaklarla mücadelesinde bir 
kez daha yalnız kalmıştır, milletle baş başa 
kalmıştır. Ama biz bu yolda milletimizle 
yürümeye, kararlılıkla yürümeye devam 
edeceğiz. Sadece başörtüsü konusunda 
değil; bu ülkede yıllardan beri süre gelen, 
inanca, düşünceye, ifade özgürlüğüne 
yönelik her türlü yasakla, bugüne kadar 
nasıl kararlı şekilde mücadele ettiysek, 
bundan sonra da aynı kararlılıkla müca-
dele edeceğiz. Çünkü biz başörtüsünü de, 
diğer yasakların kaldırılmasını da, mille-
timizin hak ettiği ve özlediği temel hak ve 
hürriyetlerin bir parçası olarak görüyoruz. 
Farklı inanç gruplarının, farklı mezheple-
rin, farklı etnik grupların sorunlarını her 
zaman kendimize dert edindik; her zaman 
bunları çözmek için samimi çaba harcadık; 
bundan sonra da aynı samimiyetle sorun-
ların üzerine gideceğiz.

2011 seçimleri ve ardından başlatacağımız 
yeni Anayasa çalışmaları, işte bu özgür-
lüklerin temel alınacağı bir süreç olacak. 
Altını çizerek ifade ediyorum: Ne 2011 
seçimleri, ne de sonrasında başlatacağımız 
Anayasa çalışmaları, sadece belli sorunla-
rın, belli özgürlüklerin dikkate alınacağı 
değil; Türkiye’deki her sorunun, her özgür-
lük meselesinin çözüm yoluna kavuşacağı 
bir süreç olacak. Biz, önümüze engeller 
çıkarıldığında, her zaman millete gittik ve 
milletin desteğini alarak reformlarımızı 
gerçekleştirdik. 2011 seçimlerinde de mil-

letimizden alacağımız yetki ve destekle, 
Türkiye’yi prangalarından kurtarmaya, 
zincirlerinden kurtarmaya, Türkiye’yi ve 
Cumhuriyetimizi büyütmeye, yüceltmeye, 
güçlendirmeye devam edeceğiz.

Şu son bir kaç ayda yaşananlar, kimin sa-
mimi, kimin de istismar peşinde olduğunu 
göstermiştir. Yaşananlar, kimin sözünün 
arkasında olduğunu, kimin de verdiği söz-
ler altında ezildiğini göstermiştir. Bundan 
sonra hakem millettir. Özgürlükler konu-
sunda da yine son sözü millet söyleyecek, 
son kararı yine millet verecektir. Biz bu 
inanç ve düşünceyle, bu süreçte söylenen-
leri ve sergilenen tavırları maşeri vicdana, 
milletimizin takdirine havale ediyoruz. Ni-
tekim, bugün genel kamuoyuna ve üniver-
sitelerimize hakim olan sağduyu ve itidal 
atmosferi de, milletimizin verdiği mesajla-
rın basiretli yöneticiler tarafından doğru 
algılandığını açıkça gösteriyor. Temel hak 
ve özgürlüklere ilişkin bu sorunun, siyasi 
istismara prim vermeyen basiretli bir yak-
laşımla, fiilen çözüm yoluna girmiş olması 
da milli iradenin başarısıdır. 2011 seçim-
leri sonrasında da sorunun, eşitlik, adalet 
ve insan hakları zemininde Türkiye’nin 
gündeminden tamamen kalkması için biz 
takipçi olmaya devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım...

Geçtiğimiz haftalarda dış politikamız çerçe-
vesinde önemli temaslarımız oldu. Alman-
ya Cumhurbaşkanı Sayın Vulf ’u Türkiye’de 
ağırladık. Ardından Finlandiya’ya bir zi-
yaretimiz oldu ve Cumhurbaşkanı, Başba-
kan, Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanıyla 
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temaslarda bulunduk. Bu temaslarımızın 
ardından, Yunanistan Başbakanı, değerli 
dostum, Sayın Papandreou’nun daveti 
üzerine, “Akdeniz İklim Değişikliği Giri-
şimi” konulu konferansa katılmak üzere 
Atina’ya gittik. Akdeniz’de iklim değişikliği 
ve çevre kirliliğinin ele alındığı bu önemli 
ziyaret esnasında, Yunanistan-Türkiye iliş-
kilerini de ele alma fırsatımız oldu. Hafta 
sonunda yine ülke içinde önemli açılışlar 
gerçekleştirdik. ENERJİSA tarafından 
Bandırma’da 550 milyon avroluk bir ya-
tırımı, Doğalgaz Çevrim Santrali’ni açtık. 
Yine Bandırma’da, ENERJİSA tarafından 
yaptırılan Fen Lisesinin ve Sağlık Bakan-
lığımızın yapımını tamamladığı Devlet 
Hastanesi’nin; Gönen’de de Belediye Hiz-
met Binası’nın resmi açılışlarını yaptık.

Değerli arkadaşlarım...

Son olarak milletçe hepimizi gururlandıran 
güzel bir gelişmeyi hatırlatarak sözlerimi 
tamamlamak istiyorum. Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanımız, Japonya’nın eski 
başkenti Nara’da gerçekleştirilen 12’inci 
Tarihi Kentler Birliği Genel Kurulu’nda, 
Birliğin yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 
55 farklı ülkeden 89 tarihi kentin bir araya 
gelmesiyle oluşan Tarihi Kentler Birliği, 
yerel yönetimler noktasında dünyanın en 
saygın kuruluşları arasında yer alıyor. Kon-
ya’mızın bu birlik içinde etkin bir konuma 
yükselmiş olmasından dolayı büyük bir 
memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyor, 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir 
Akyürek’i başarılarından dolayı tebrik 
ediyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
87’inci yılını kutladığımız bu haftada tüm 

milletvekili arkadaşlarıma, Meclis çalışma-
larında başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sağolun, varolun, 
Allah’a emanet olun.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler, hanımefendiler, beyefen-
diler... Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyor, haftalık olağan grup toplantımızın 
partimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı 
sonuçlar doğurmasını diliyorum.

Pazar sabahı, Türkiye’nin ve İstanbul’un 
en kalabalık noktalarından birinde, 
Taksim meydanında menfur bir terörist 

saldırı gerçekleşti. Hepinizin bildiği gibi 
Taksim Meydanı, 24 saat capcanlıdır, cıvıl 
cıvıldır. Her ilçeden, her ilden vatandaş-
larımızla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, 
genciyle bu meydan dopdoludur. Farklı 
dinlerden, mezheplerden, etnik kökenler-
den insanlar burada huzur içinde yaşar-
lar, kol kola gezerler, Türkiye’nin güzel bir 
fotoğrafını yansıtırlar. 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 2 Kasım 2010
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Terör, kanlı yüzünü işte Türkiye’nin bu 
güzel fotoğrafı üzerinde göstermiş, bu 
birlik ve kardeşlik tablosunu hedef al-
mıştır. Üzerindeki bombayı patlatan in-
tihar bombacısı hayatını kaybetmiş, 15’i 
polis ve 17’si sivil olmak üzere 32 kişi 
yaralanmıştır. Ben bugün, grup toplantı-
mız vesilesiyle bir kez daha milletimize, 
İstanbullulara, emniyet teşkilatımıza ve 
tüm yaralılara geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyorum. Hepsine Allah’tan acil şifalar 
temenni ediyorum.

Öncelikle şunu belirtmek durumundayım 
değerli arkadaşlarım: Bu saldırının, kim 
ya da kimler tarafından yapıldığı, hangi 
örgüt ya da örgütler tarafından icra edil-
diği, arkasında kimlerin olduğu ya da neyi 
hedeflediği elbette önemlidir. Nitekim gü-
venlik güçlerimiz, olayın tüm yönleriyle 
aydınlatılması için gereken çalışmaları 
yürütmektedirler. Ancak, bunlardan daha 
önemli olan, saldırının, “TERÖR OLGU-
SUNU” bir kez daha gözler önüne sermiş 
olmasıdır. Bu saldırıyla terörün kanlı ve 
kirli yüzü bir kez daha çok iyi anlaşılmış-
tır.

Dünyanın en kalabalık meydanlarından 
birinde, güvenlik güçlerinin olduğu kadar, 
kadınların, çocukların, masum insanların 
yoğun olarak bulunduğu bir bölgede, üze-
rindeki bombayı patlatmak suretiyle toplu 
bir katliamı hedef alan anlayış, insana ait, 
insanlığa ait hiç bir hissiyatın sahibi ola-
maz. Masum insanları katletmeyi hedefle-
yen, kendi yaşamına da son veren bir anla-
yış, ancak büyük bir gaddarlıkla, büyük bir 
gözü dönmüşlükle izah edilebilir. Hiçbir 

ideoloji, hiçbir amaç, hiçbir hedef, böyle 
bir gözü dönmüşlüğe onay veremez, bu tür 
kanlı eylemleri meşrulaştıramaz.

Bu saldırı, evet, insanlık dışı bir saldırı-
dır; işte onun için de bu saldırının hedefi, 
Türkiye değil, milletimiz değil, bizatihi 
insandır, bizatihi insanlıktır. Orada yara-
lananlar arasında Türk de vardı, Kürt de 
vardı, Japon da vardı, İtalyan da vardı. 
Terörün, hiç bir ayrım yapmadan, hiç bir 
hassasiyet gözetmeden, hiç bir insani, vic-
dani, ulvi değer taşımadan nasıl insanı ve 
insanlığı hedef aldığını bu son saldırıda 
bir kez daha gördük. Çocukları katleden, 
ya da çocukları hedef alan bir anlayış, 
insani olamaz. Köyünden minibüsle il 
merkezine giden masum ve sivil insan-
lara saldırıp 9 canı katleden bir anlayış 
insani olamaz. Sabah namazını kıldırmak 
için evinden çıkan imamı öldüren anlayış 
insani olamaz. Ankara’da, Anafartalar 
Çarşısı önünde otobüs bekleyen, iki gün 
sonraki düğünü için alışveriş yapan, asga-
ri ücretle ev geçindiren, gecekondusuna 
gitmek için işyerinden çıkan yoksul in-
sanları katleden bir anlayış insani olamaz, 
vicdani olamaz. Hiç bir gerekçe, insanlık-
tan nasibini alamayan bu saldırganların 
vahşetini, gözü dönmüşlüğünü, kana su-
samışlığını örtemez, perdeleyemez.

Biz, tüm dünyaya, “Nereden gelirse gelsin 
teröre karşı ortak hareket edelim” çağrı-
sını işte terörün bu yüzünü gördüğümüz, 
bildiğimiz ve acısını yaşadığımız için ya-
pıyoruz. Biz diyoruz ki, kimin yaptığına 
bakmadan, hangi gerekçeyi öne sürdüğü-
ne bakmadan, hangi inancı, hangi ideolo-
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jiyi taşıdığına bakmadan, teröristi sadece 
terörist olarak görelim ve ona karşı tavır 
alalım. 8 yıllık süreçte, gittiğimiz her ül-
kede, bulunduğumuz her platformda, bizi 
ziyarete gelen her yabancı konuk nezdin-
de, bu tezlerimizi dile getirdik. Terörün 
bir insanlık suçu olduğunu ifade ettik 
ve teröre karşı tüm insanlığın ortak mü-
cadele vermesi gerektiğini söyledik. Bu 
konuda önemli mesafe kat ettik. Özellikle 
Avrupa’da, terörün kaynaklarının kesil-
mesi noktasında önemli gelişmeler oldu.

Ama bugün bile, tüm uyarılarımıza, tüm 
çağrılarımıza rağmen, terör karşısında 
gereken kararlılığı göstermeyen ülkelerin 
ve siyasetçilerin, akan kanın üzerlerine 
bulaştığını artık görmelerini istiyoruz. 
Terörden medet umanların, terör örgüt-
lerini teşvik edenlerin sonu, her zaman 
içler acısı olmuştur. Çünkü kirli oyun 
oynayanlar her zaman kirlenirler. Kan 
dökenler, kana bulaşanlar her zaman dök-
tükleri kanda boğulurlar. Terörden medet 
umarak karanlık hesaplar yapanlar, ka-
ranlıkta kaybolup giderler. Bu sözlerim, 
dışarıya olduğu kadar, içeriye de yönelik-
tir. Tekrar ediyorum: Adı ne olursa olsun, 
hangi gerekçeyi öne sürerse sürsün, terör, 
terördür ve terör insanlık suçudur.

Özellikle vurguluyorum: Terör eylemleri 
üzerine siyasi hesaplar yapanlar, amaç 
ve hedef lerine terör üzerinden varabi-
leceklerini düşünenler, terör vasıtasıyla 
hükümeti ve demokrasiyi zaafa düşü-
receklerini zannedenler, bu tür kanlı 
eylemlerle topluma korku ve yılgınlık 
aşılayabileceğini sananlar beyhude bir 

uğraş içindedir, büyük bir gaflet içinde-
dir. Terörist saldırılarla güven ve istikrarı 
bozacaklarını, Türkiye’nin gidişatına yön 
verebileceklerini sananlar, her zaman 
hayal kırıklığı yaşamaya mahkumdurlar. 
73 milyon vatandaşımız, bu tür saldırılar 
karşısında yekvücuttur, tek yürektir.

Bu tür karanlık oyunlar, her zaman mille-
timizin engin basiretiyle boşa çıkarılmış-
tır, bundan sonra da aziz milletimiz bu tür 
kirli oyunları boşa çıkaracaktır. Açıkça, 
dürüstçe, cesurca terörü lanetleyemeyen-
ler, terörün karşısında sesini yükselteme-
yenler, akan her damla kanın, vicdanların-
dan bir şeyleri alıp götürdüğünü görmek, 
milletimizin hissiyatından uzaklaştığını 
anlamak durumundadırlar. Başkasının 
terörünü lanetlemek yetmiyor... İnsanca 
duruş, insanca tavır, Hakkari’de imamın 
katledilmesini, minibüste sivillerin öl-
dürülmesini, yangın söndürmeye giden 
insanlara tuzak kurulmasını, bu ülkenin 
ve bu milletin güvenlik güçlerine kalleşçe 
saldırılmasını lanetlemeyi gerektiriyor.

Bakın değerli arkadaşlarım... İstanbul’da-
ki saldırı elbette tüm boyutlarıyla aydın-
latılacaktır. Ama açık olan bir şey var: Bu 
saldırıların önemli bir gayesi de, milletin 
hissiyatını etkilemek, bu sayede politika-
lara yön vermeye çalışmaktır. Bu saldırı-
lar, özellikle demokratikleşme süreçlerine 
sekte vurmayı, bir bütün olarak siyaseti 
ve demokrasiyi zaafa düşürmeyi hedefle-
mektedir. “TEDHİŞ” diyoruz... Adı üstün-
de, milleti dehşete düşürüp, korkutup, 
sindirip, yıldırıp ülkenin istedikleri mec-
raya girmesini sağlamaya dönük saldırı-
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lardır. Biz, Demokrasi ile Güvenlik arasın-
daki ince çizgiden bahsederken, işte terör 
örgütlerinin bu gayesini, bu hedeflerini 
bilerek bunu söylüyoruz. Terör örgütleri, 
bu tedhiş hareketleriyle, istikrarı, güven 
ortamını, huzur ortamını hedef aldıkları 
kadar, demokrasiyi ve demokratikleşmeyi 
de hedef alıyorlar. 

Terör konusunu iç siyaset malzemesi ya-
parak istismar edenler, terör örgütlerinin 
amacına hizmet ederler. Terör üzerinden 
hükümeti yıpratmaya çalışmak, terörle 
mücadele gibi milli bir meselede ortak du-
ruş sergileyememek, çok büyük bir yanlış 
olur. Tüm siyasi partilerimize tavsiyem, 
terör ve terörle mücadele konusunu siyasi 
çekişme ve polemik malzemesi yapmama-
larıdır. Hükümet olarak biz, terörle mü-
cadeleden asla taviz vermeyiz, veremeyiz. 
Çünkü biliyoruz ki, güven ve istikrar ancak 
güvenlik zafiyeti olmayan bir ortamda 
korunabilir; yatırımlar, ancak güvenli bir 
ortamda yapılabilir; demokratikleşme 
ancak güvenlik kaygılarının en aza indiği 
zamanlarda hızlanabilir.

Terörü sadece asayiş meselesi olarak 
görmeyen, terörle mücadeleyi askeri ted-
birlere indirgemeyen, tüm boyutlarıyla 
meselenin üzerine giden iktidar AK Parti 
iktidarıdır. Terör örgütünün olumsuz tüm 
propagandalarına rağmen halkı kucakla-
yan, halka devletin şefkat elini uzatan, dev-
let-millet kaynaşmasını yeniden tesis eden 
iktidar AK Parti iktidarıdır. Yıllar yılı bölge 
halkının tepkisini çeken yanlış politikalara 
son veren, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü-
nü güçlendiren iktidar AK Parti iktidarıdır. 

Eğer terörle etkin mücadele edilmeseydi, 
Türkiye bugün bu noktalara ulaşamazdı. 
Eğer terörün dış bağlantılarının kesilmesi, 
destek kanallarının kapatılması, maddi 
kaynaklarının kurutulması gibi konularda 
gereken çalışmalar yapılmasaydı, şart-
lar bugünkü kadar lehimizde olamazdı. 
Eğer biz, terörle etkin mücadele ederken 
demokratikleşmeye hız vermeseydik, böl-
gede yatırım yapmasaydık, sosyal politika-
ları hayata geçirmeseydik devraldığımız 
kronik sorunlar daha da derinleşmiş, mil-
letimizin birlik ve bütünlüğü daha büyük 
risklerle karşılaşmış olurdu.

İşte bu yüzden Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projesini hayata geçirmeye gayret ettik. 
İşte bu yüzden anayasa değişikliğiyle de-
mokratikleşmeye hız verdik. Biz, halkımızı 
kucakladıkça, demokrasiyi güçlendirdik-
çe, hak ve özgürlükleri genişlettikçe, daha 
adil, daha müreffeh yaşam şartları oluş-
turdukça birileri bundan rahatsızlık duy-
maya başladı. Türkiye demokratikleşirse, 
hukukun üstünlüğüne geçerse, Doğu’da, 
Güneydoğu’da benim oradaki vatandaşla-
rımı artık daha fazla istismar edemeyecek-
lerinin farkına vardılar. Yatırımlar arttıkça, 
yoksulluk azaldıkça, işsizlik düştükçe, 
istismar gerekçelerinin de kaybolacağını 
fark edip endişeye kapıldılar. Önceki gün 
Ilısu Barajı’nda incelemelerde bulunduk, 
Ilısu Köyü’ne gidip orada yaptırdığımız 48 
konutu hak sahiplerine teslim ettik. Ardın-
dan Şanlıurfa’ya geçtik ve 2’si Şanlıurfa’da 
olmak üzere 11 tesisin açılışını yaptık.

Bölgenin kaderi değişiyor değerli arka-
daşlarım, bölgenin çehresi değişiyor. 8 
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bin yıldır tarım yapılan topraklar, artık 
Fırat’ın, Dicle’nin suyuyla kucaklaşıyor ve 
8 bin yıllık susuzluk sona eriyor. Bölgenin 
yoksulluğuna, işsizliğine, umutsuzluğuna 
çare olacak bu büyük yatırımlar, terör 
örgütü tarafından kendi varlığına bir 
tehdit olarak görülüyor ve engellenmek 
isteniyor. Yoksulluk bitmesin ki biz bölge 
insanını istismar edelim diyorlar. İşsizlik 
bitmesin ki gençleri kandıralım diyorlar. 
Suyla birlikte, yolla, hastaneyle, okulla, 
üniversiteyle birlikte, bu yörelere insanca 
yaşam koşulları, demokrasi gelmesin isti-
yorlar.

İşte ben, bölge halkının terörün bu yü-
zünü artık görmesini bekliyorum. Çok 
şükür, benim Kürt vatandaşlarım teröre 
prim vermiyorlar. Ama tereddütleri olan-
ların, terörün artık iç yüzünü, gerçek yü-
zünü görüp, cesur bir duruş sergilemele-
rini bekliyorum. Özellikle bölgedeki sivil 
toplum örgütlerinin, kanaat önderlerinin, 
Türkiye’deki değişime daha fazla destek 
vermelerini, demokratikleşmeye daha 
fazla katkı sağlamalarını, teröre karşı ses-
lerini daha fazla yükseltmelerini istiyo-
rum. Şu 8 yılda, AK Parti Hükümetlerinin, 
tüm Türkiye’nin olduğu gibi bölgenin de 
sorunlarıyla nasıl samimi şekilde ilgi-
lendiğini, nasıl samimi şekilde çözümün 
peşinde koştuğunu herkesin görmesini 
istiyorum.

Şunu da altını çizerek ifade ediyorum: 
Eğer, bu terör saldırıları karşısında, geri 
adım atarsak, vazgeçersek, projelerimi-
zi ertelersek, biliniz ki kazanan terör 
örgütleri olacaktır. Zira istedikleri bu... 

Onlar vazgeçmemizi istiyorlar. Bataklık 
kurumasın istiyorlar. Birileri huzurdan, 
güvenden, istikrardan, barıştan, kardeş-
likten rahatsız olabilir, bunların güçlen-
dirilmesinden kaygıya kapılabilir. Ancak 
bizim yolumuz kardeşlik yoludur; bizim 
yolumuz güven ve istikrar yoludur, bizim 
yolumuz adalet ve barış yoludur. Biz, yo-
lumuzdan dönmeyecek, azmimizi ve he-
yecanımızı kaybetmeyeceğiz. Bu oyunları 
bugüne kadar bozduk, bundan sonra da 
bozmaya devam edeceğiz. Bu millet asil 
bir millettir, bu devlet köklü bir devlettir... 
Terör karşısında asla boynumuzu bük-
meyecek, ne mücadeleden, ne de demok-
ratikleşmeden taviz vereceğiz. Güvenlik 
güçlerimiz gerçekten son derece özverili 
ve hassas bir mücadele yürütüyorlar. Ken-
dilerini bu noktada bir kez daha tebrik 
ediyor, başarılar diliyorum. Bir kez daha 
emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize 
geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralıla-
ra acil şifalar temenni ediyorum.

Değerli arkadaşlarım...

29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimle-
rinin ardından, Muhalefet partilerinin 
siyaseti,  tarzı ve üslubuna dair bazı 
değerlendirmelerim olmuştu. Son hafta-
larda sergilenen çirkin üslup ve tavırlar 
nedeniyle, bu değerlendirmelerimi bir 
kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. 
Bakınız... CHP olsun, MHP olsun, BDP ol-
sun... Türkiye’yi bütünüyle kucaklayamı-
yor, Türkiye’nin geneline aynı dille hitap 
edemiyorlar. Her parti, ancak belli bir ke-
simden, belli bir bölgeden, sınırlı ölçekte 
karşılık bulabiliyor.
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Durumun farkında olan bu siyasi partiler, 
“Küçük olsun, ama benim olsun” tavrıyla 
hareket ediyor; Türkiye’nin tamamını ku-
caklamak için gayret sarf etmek yerine, 
sahip olduklarını muhafaza etmenin mü-
cadelesini veriyorlar. Bizim, 12 Eylül’de 
HAYIR oyu veren yüzde 42’nin hissiyatını 
anlama çabamız da bu değerlendirmele-
rimizi haklı çıkardı. Belli kesimler, yanlış 
enformasyona maruz bırakılıyor ve kasıtlı 
olarak, planlı olarak sürekli kışkırtılıyor 
veya istismar ediliyor. Ben, muhalefet par-
tilerinin liderlerinin, kullandıkları o çirkin 
üsluptan kendilerinin dahi rahatsız ol-
duklarına inanıyorum. Ancak bu üslubun, 
seçmenleri nezdinde prim topladığı kanaa-
tiyle, maalesef o çirkin üslubu sürdürüyor, 
kitleleri kışkırtmayı, galeyana getirmeyi, 
Hükümete karşı sürekli bir reaksiyon için-
de tutmayı devam ettiriyorlar.

Aziz milletimiz, elbette ki AK Parti ile di-
ğerleri arasındaki bu üslup farklılığını en 
güzel şekilde görüyor ve değerlendirmesi-
ni yapıyor. Ama ben, özellikle CHP’ye ve 
MHP’ye oy veren vatandaşlarımın, bu ge-
nel başkanların üslubunu, tavrını, seviyesi-
ni sorgulamalarını rica ediyorum. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Başbakanı’na, Hüküme-
tine, AK Parti’ye en çirkin şekilde, en galiz 
şekilde, en seviyesiz şekilde dil uzatmak 
hiç kimsenin hakkı da değildir, haddine de 
değildir. Grup kürsüsünde, adeta freni pat-
lamış kamyon gibi, aklına ilk geleni düşün-
cesizce sarf edenler, bizi değil, kendilerini 
küçültürler. Güya sergi adı altında, son de-
rece seviyesiz, son derece basit bir üslupla 
Hükümete hakaret edenler, bize değil, ken-
dilerine zarar verirler ve veriyorlar.

12 Eylül halkoylamasında bunlar mu-
halefeti karikatür dergilerine havale 
etmişlerdi... O zaman mizah yapıyorlar 
sanıyorduk. Ama görüyoruz ki seviye bu. 
Ana Muhalefet değil, karikatür muhalefet. 
Güya sergi adı altında hakaret albümü 
yapmışlar, siyaset diye millete bunu su-
nuyorlar. Sonra da kendi yaptıklarından 
utanıp sergiyi kaldırdıklarını açıklıyor-
lar. Oysa bilmiyorlar ki, siyaset hakaret 
etmek, bağırıp çağırmak, demagoji yap-
mak, yalanı doğru gibi anlatmak değildir. 
Bu millet, siyasetteki hataları düzeltme 
olgunluğunu her zaman göstermiştir. 12 
Eylül Halkoylamasında olduğu gibi, eline 
silgiyi alıp o karikatürleri de düzelteceği 
gün elbette gelecektir.

Doğrusu biz, Türk siyaseti adına, Türk 
demokrasisi adına üzüntü duyuyoruz. Bu 
çirkin üslup bizi üzüyor, bu sığ, seviye-
siz, ölçüsüz siyasi söylemler bizi üzüyor; 
bu kadar hazırlıksız, bu kadar çapsız, bu 
kadar vizyonsuz, bu kadar tutarsız si-
yasetçiler de bizi üzüyor. Türkiye ve AK 
Parti her geçen gün ileriye doğru gidecek, 
büyüyecek, gelişecek; bu muhalefet her 
geçen gün daha geriye, daha kötüye doğru 
gidecek. Bu durum Türkiye’nin faydasına 
değildir. Tabii üslup bozukluğu sadece 
liderde değil... Liderin bazı takipçilerinin 
de ağızlarını ciddi şekilde bozduklarını 
görüyoruz. KILAVUZ – KARGA... TEN-
CERE – KAPAK... Üzüm üzüme baka baka 
kararıyor... 

Birileri, dillerinin altındaki baklayı çıkar-
maya, içlerindeki gerçek hissiyatı artık 
ortaya dökmeye başladı. Önce millete 
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“bidon kafalı” dediler, orada durmadılar, 
“göbeğini kaşıyan adam” dediler, orada 
da durmadılar, milletin seçimle gelmiş 
hükümetine ağıza alınmayacak küfürler 
etmeye başladılar. Güya çevre duyarlılı-
ğıyla, güya çevreyi korumak adı altında 
yazı yazanların, bizzat kendilerinin çev-
reyi kirlettiği geçtiğimiz hafta ayan beyan 
ortaya çıktı. Bir kez daha tekrar ediyorum 
değerli arkadaşlar: Bu üslup ve bu seviye, 
bu sözcükler, bu hakaretler, dünyanın hiç 
bir yerinde ifade özgürlüğüyle, düşünce 
özgürlüğüyle, basın özgürlüğüyle izah 
edilemez. Bizim medyaya yönelik eleş-
tirilerimiz işte her zaman bu zihniyete 
karşı olmuştur. Zira, yıllardır üstü örtülü 
şekilde sürdürülen haksız, hukuksuz ve 
seviyesiz saldırılar, geçtiğimiz hafta artık 
dil ile, yazı ile de ikrar edilmiştir.

Bunlar, sadece bugün değil, on yıllardır 
millete de, seçmene de, seçimle gelmiş 
hükümetlere ve başbakanlara da işte bu 
seviye ve bu zihniyetle baktılar. Dikkat 
ediniz... 1940’lardan itibaren, Cumhu-
riyetin asıl sahibi, yani Cumhur, yani 
millet, Cumhuriyet Bayramı etkinlikle-
rinden, Cumhuriyet coşkusundan adeta 
uzak tutuldu, adeta dışlandı. Seçkinlerin 
resepsiyonlarına Cumhur giremedi. Cum-
hurla aynı sofrayı paylaşmadılar, aynı 
ortamı, aynı atmosferi paylaşmadılar. Ne 
zaman ki o duvar yıkıldı, ne zaman ki AK 
Parti iktidarıyla Cumhuriyet Cumhurla 
kucaklaştı, bu sefer de bu beyefendiler o 
resepsiyonları boykot etmeye başladılar. 
Dün milletle aynı yerde değillerdi, bugün 
de milletle aynı yerde, aynı çizgide, aynı 
hizada değiller. Dün milleti küçümsüyor 

yanlarına almıyorlardı, şimdi millet yan-
larına geldi diye rahatsız oldular, millet-
ten kaçıyorlar. 

Peki, sizin bu zihniyetinizle nasıl cumhu-
riyetçilik olur, nasıl halkçılık olur, nasıl 
demokrasi olur? Sizin bu anlayışınızdır, 
yıllar yılı milleti devletten, cumhuri-
yetten, laiklikten soğutan… Sizin gibi 
imtiyazlıların, seçkinlerin bu tahammül-
süzlükleridir, milletin devleti yeterince 
sahiplenmesinden alıkoyan. Bugün halk, 
cumhuriyeti de, devleti de, devletin zirve-
sini de sahipleniyor, kucaklıyor. Siz yine 
rahatsızsınız. Çünkü sizin derdiniz mil-
letin cumhuriyeti, demokrasiyi, devleti 
sahiplenmesi değil. Sizin derdiniz kendi 
imtiyazlarınızı korumak, kendi menfaat 
düzeninizi devam ettirmek. Keşke, bizim 
yüzde 42’yi anlamak için gösterdiğimiz 
çabanın onda birini bunlar yüzde 58’i 
anlamak için gösterseler. İnanın, o za-
man muhalefetin de, demokrasinin de, 
Türkiye’nin de seviyesi bugünkünden çok 
farklı bir yerde olacaktır. Ben, aziz mille-
timin, muhalefetin seviyesinin daha yu-
karı çıkması konusunda büyük bir istek 
taşıdığını düşünüyorum. Sadece yüzde 
58’in değil, yüzde 42’nin de bu siyaset 
seviyesini hak etmediğinin bilinciyle bu 
partilere gereken üslup ve siyaset dersini 
vereceğine inanıyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Geçtiğimiz hafta Türkiye açısından son 
derece önemli açılış ve temel atma tören-
lerini gerçekleştirdik. Perşembe günü, 
Kocaeli Dilovası’nda, Cumhuriyetimizin 
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Kuruluşunun 87’inci Yıldönümü arifesin-
de ülkemize en güzel bayram hediyesini 
sunduk. Temelini attığımız İstanbul İzmir 
Otoyolu, hazineden tek kuruş çıkmadan, 
11 milyar TL’lik özel sektör yatırımıyla, 
Yap İşlet Devret Modeliyle inşa edilme-
ye başladı. Bu yeni yol, İstanbul İzmir 
arasındaki kara yolu ulaşımını 3.5 saate 
indiriyor. Sadece İstanbul ve İzmir değil, 
yol üzerindeki ve yola yakın illerimiz de 
bu yoldan istifade ediyor. Bu proje kapsa-
mında, İzmit Körfezi’ne de dünyanın en 
büyük ikinci asma köprüsü inşa edilecek. 
Temel atma töreninde yolun 5 yılda biti-
rilme sözünü aldık ve inşallah 5 yıl sonra 
bu dev projeyi milletimizin hizmetine 
sunmuş olacağız. 

Bölünmüş yol uzunluğumuzun şu an iti-
bariyle 13 bin kilometreye ulaştığını da 
burada müjdelemek istiyorum. 79 yılda 
karayolu ağında sadece 69 adet tünel var-
dı. Biz sekiz yılda 91 adet tünel daha açtık. 
Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren yolunda-
ki son panel, Ulaştırma Bakanımız tara-
fından önceki gün yerleştirildi. Şu anda 
iki yolun üstyapısı da hamdolsun her iki 
tarafından tamamlandı; bu yılsonunda 
deneme seferlerine, önümüzdeki yılın 
ilk yarısında da artık ticari işletmeciliğe 
başlıyoruz. Cumartesi günü, Avrupa’da 
4’ncü havayolu olan, dünya havacılığı-
nın parlayan yıldızı Türk Havayollarının 
yeni uçaklarını servise aldık. 4 yolcu ve 
1 Kargo uçağıyla Türk Hava Yolları’nın 
filosu 149 uçağa ulaştı. Türkiye, 2 saatlik 
uçuşla 60 ülkeye ulaşabilme imkânına sa-
hip muazzam bir coğrafyanın merkezinde 
bulunuyor. 

Türkiye bu imkanı yeterince değerlendi-
remezken, 2002 sonundan itibaren yaptı-
ğımız yatırımlarla Türk Havacılığını şaha 
kaldırdık. Uçağa binmeyi imtiyaz olmak-
tan çıkardık, ihtiyaca dönüştürdük. Hava-
yolunu halkın yolu haline getirdik. 2002 
yılında 33 havaalanı aktif iken, bugün 
havaalanı bulunan illerimizin tamamına 
hizmet veren toplam 46 havaalanını aktif 
hale getirdik. Havacılığımız Ankara-İz-
mir-İstanbul üçgenine sıkışmıştı; uçuşları 
yurt geneline yaydık. 2003 yılında 375 bin 
uçak trafiğinden, yüzde 110 artışla, 2009 
yılında 789 bin uçak trafiğine ulaştık. 
Toplam yolcuda 2003 yılında 34 milyon 
400 bin yolcudan, yüzde 148 artışla, 2009 
yılında 85 milyon 500 bin yolcuya ulaştık. 
Bütün bu gelişmeler sonucunda; 8 yılda 
10 milyon insanımız ilk defa uçakla tanış-
tı. 2002 yılında sadece THY tarafından 2 
merkezden 25 noktaya uçuş yapılırken, 
2010 yılında, 6 havayolu 7 merkezden 46 
noktaya uçmaya başladı. 60 olan dış hat 
uçuş noktası, 130 noktaya ulaştı. 

Sabiha Gökçen Havalimanındaki bu tö-
ren sırasında, Türk Hava Yolları Teknik 
A.Ş. ortaklığıyla kurulan Türk Motor 
Merkezi’nin de açılışını yaptık. Aynı gün, 
İstanbul’da, 200 milyon dolar tutarında 
bir kaynakla inşa edilen, 1.750 kişiye 
iş imkanı sağlayan özel sektöre ait bir 
alışveriş merkezini açtık. Pazar günü 
Mardin’de, Ilısu Barajında incelemelerde 
bulunduk ve ardından, evleri su altında 
kalacak Ilısu Köylüleri için TOKİ tara-
fından inşa edilen 48 modern konutun 
açılışını yaptık. Ardından Şanlıurfa’ya 
geçtik ve burada, bizi saatlerce sabırla 
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bekleyen o muhteşem kalabalıkla birlik-
te, DSİ tarafından yaptırılan 11 eserin 
açılışını gerçekleştirdik. 1 Baraj, 5 içme 
suyu ve 5 içme suyu arıtma tesisinden 
oluşan bu 11 eserin ikisi Şanlıurfa’da, 
diğerleri de Balıkesir, Yozgat, Kayseri, 
Kahramanmaraş, Sivas, Şırnak, Isparta ve 
Zonguldak’ta yer alıyor. Yine Şanlıurfa’da, 
Harran Üniversitesi’nin şahsıma tevdi 
ettiği fahri doktora ünvanını büyük bir 
gururla aldım; aynı tören vesilesiyle Tıp 
Fakültesi Morfoloji binasının da açılışını 
gerçekleştirdik. Temelini attığımız otoyo-
lun, açılışlarını yaptığımız tüm bu eser-
lerin ülkemize, milletimize, şehirlerimize 
hayırlı olmasını diliyorum.

Bu hafta da aynı şekilde, aynı yoğunlukta 
açılışlarımız, temaslarımız devam edecek.

Yarın ve öbür gün, Kosova’da yoğun te-
maslarımız olacak. Dost ve kardeş ülke 
Kosova’da, Sayın Başbakan Taçi ve Meclis 
Başkanı Sayın Yakup Krasniki ile görüşe-
ceğiz. Piriştine’nin yanı sıra, Pirizren ve 
Mamuşa’ya da gidecek, barış gücü asker-
lerimizle, soydaşlarımızla buluşacak ve en 
önemlisi de, Kosova Savaşı sırasında şehit 
olan, TİKA tarafından restorasyonu yapı-
larak ziyarete açılan Kosova’daki Sultan 
Murat’ın türbesini ziyaret edeceğiz.

Son olarak, iki güzel gelişmeyi de sizlerle 
paylaşmak istiyorum: Biliyorsunuz, Küre-
sel Eylem İçin Parlamenterler adlı kurulu-
şun, bizim de açılışına katıldığımız Genel 
Kurulu, geçtiğimiz hafta İstanbul’da yapıl-
dı. 100’den fazla ülkeden 1.300 parlamen-
terin üye olduğu kuruluşun İstanbul’da 

yapılan seçimlerinde, Yönetim kurulu 
Üyeliğine, 28 üyeden 25’inin oyunu alarak 
bizim bir arkadaşımız, İstanbul Milletve-
kilimiz Sayın Özlem Piltanoğlu Türköne 
seçildi. Kendisini tebrik ediyor, başarılar 
diliyorum. Yine, önceki gün Fas’ın baş-
kenti Rabat’ta, Akdeniz Parlamenterler 
Asamblesi’nin 4 Başkan Yardımcılığı için 
yapılan seçimlerde, Ankara Milletvekili-
miz Sayın Aşkın Asan Başkan Yardımcılığı-
na seçildi. Kendisini de kutluyor, başarılar 
diliyorum.

Haftalık olağan grup toplantımızın ülke-
mize, milletimize, demokrasimize hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum. Meclis 
çalışmalarında başarılar diliyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli yol arkadaşlarım, teşkilatı-
mızın değerli mensupları, sevgili gençler, 
değerli hanımefendiler, beyefendiler, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, AK Parti 
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısının 
ülkemize, milletimize, demokrasimize ha-
yırlar getirmesini temenni ediyorum.

Bugün, gün boyunca, Türkiye’ye ilişkin, 
bölgemize ve küresel sorunlara ilişkin 
önemli gündem maddelerini ele alacak, bu 
gündem maddeleri üzerindeki müzakere-
lerimizi yapacağız. Esasen, Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantımızı, önemli yıldönüm-
lerini idrak ettiğimiz bir zaman diliminde 

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 6 Kasım 2010
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gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz, 4 gün 
sonra, 10 Kasım’da, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 72’inci 
yıldönümünde bir kez daha milletle ana-
cağız. Ardından, 18 Kasım’da, AK Parti’nin 
iktidarı devralışının 8’inci yıldönümünü 
idrak edecek ve artık 9’uncu yıla adımımızı 
atacağız.

Hafta içinde sessiz sedasız idrak ettiğimiz 
bir başka yıldönümü daha var: 3 Kasım 
2002 seçimleri, çok partili siyasi tarihimizin 
en önemli dönüm noktalarından biri. Uzun 
ve parçalı koalisyon dönemlerinden, sürekli 
tekrar eden ekonomik krizlerden, içerde 
ve dışarıda Türkiye’ye kaynak ve enerji 
israf ettiren sorunlardan sonra, Türkiye 3 
Kasım’da seçimini yaptı ve AK Parti’yi tek 
başına iktidara taşıdı. Şunu çok büyük bir 
memnuniyetle ifade etmek istiyorum: 3 
Kasım seçimlerinin ardından geçen 8 yılda, 
hamdolsun, heyecanımızı, coşkumuzu, so-
run çözme kararlılığımızı bir nebze olsun 
kaybetmedik. 3 Kasım akşamı nasıl bir he-
yecana sahipsek, çok şükür bugün de aynı 
heyecana, hatta daha fazlasına sahibiz. 3 Ka-
sım akşamında nasıl bir tevazu içindeysek, 
çok şükür bugün de aynı tevazumuzu de-
vam ettiriyoruz. 3 Kasım akşamı, Türkiye’yi 
aydınlık yarınlara taşımak için büyük bir 
sabırsızlık içindeydik. 8 yılda bu noktada 
önemli mesafeler kat ettik. Ama bugün, 
tıpkı 3 Kasım akşamında olduğu gibi, hatta 
ondan daha da fazla olarak, Türkiye’yi daha 
da aydınlık yarınlara taşımanın gayreti ve 
kararlılığı içindeyiz.

Bakın değerli arkadaşlarım... Çarşamba ve 
Perşembe günleri, dost ve kardeş Kosova’ya 

bir resmi temasımız oldu. Ben, Kosova’daki 
temaslarımız, oradaki şahit olduğumuz 
manzara hakkında partimizin grup top-
lantısında ayrıntılı bilgi aktaracağım. Ama 
şu kadarını da burada sizlerle paylaşmak 
isterim. Kosova’nın tarihi şehri, Türklerin 
de yoğun olarak yaşadığı Prizren’de bir 
kaç programımız vardı. Ancak, öncesinde 
başkent Priştine’deki temaslarımız uzadı 
ve biz Prizren’e akşam saatlerinde, prog-
ramladığımız saatten üç saat kadar sonra 
ulaşabildik. Prizren’de öncelikle burada 
konuşlu barış gücü askerlerimizi, Türk 
taburunu ziyaret ettik, orada askerlerimiz-
le hasret giderdik. Ardından da, Prizren 
Belediyesi’nin şahsıma tevdi edeceği fahri 
hemşerilik beratını almak üzere, şehrin 
meydanına, yani Şadırvan Meydanı’na ha-
reket ettik.

Prizren sokaklarındaki manzarayı keli-
melerle ifade edebilmem mümkün değil... 
İnanın, o manzarayı görüp de, gözyaşlarına 
hakim olabilmek mümkün değil... Kilo-
metrelerce uzunluktaki Prizren caddele-
rinde, bizim geçeceğimiz yol kenarlarında 
muhteşem bir kalabalığın saatlerdir bizim 
geçişimizi beklediğini gördük. Ellerinde, 
Kosova ve Türk bayraklarıyla, binlerce 
çocuğun, büyük bir coşkuyla, heyecanla, 
en önemlisi de sevinçle Kosova ve Türk 
bayraklarını salladıklarını, “TÜRKİYE, 
TÜRKİYE” diye tempo tuttuklarını orada 
yaşadık. Çok büyük bir uğultu, inanılmaz 
bir tezahürat, bir bayrak denizi ve gözlerin-
den umut fışkıran, muhabbet fışkıran bin-
lerce çocuk... Dikkatlerinizi çekiyorum... 
O çocuklar, sadece Prizren’deki soydaşla-
rımızın çocukları değildi... Prizren, etnik 
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yapısı çok renkli bir şehir ve o çocukların 
içinde her etnik grup vardı. Çocuklarla bir-
likte büyükler, gençler, yaşlılar, hanımlar, 
beyler caddeleri boydan boya doldurmuş 
durumdaydı. Esnafın dükkanından çıkıp 
bizi selamladığını, balkonlara Türkiye ve 
Kosova bayraklarının asıldığını, balkon-
lardan insanların el salladıklarını gördük. 
Şadırvan Meydanına ulaştığımızda orada 
da ayrı bir coşku seli bizi karşıladı... Saat-
lerdir bizi bekleyen kalabalık, aynı şekilde 
bir bayrak denizinin altında sevgi göste-
risinde bulundu, muhabbetini orada en 
güzel şekilde izhar etti. Prizren’deki man-
zaraya benzer bir manzarayı Mamuşa’da 
yaşadık... Priştine’de iki gün boyunca o 
sevgi seline şahit olduk. Bırakınız şehir 
merkezlerini, şehirler arasındaki yollarda, 
köylerde, ilçelerde dahi insanların sokak-
lara döküldüklerini, ellerinde bayraklarla 
bizleri selamladıklarını gördük.

Şimdi bunu çok iyi anlamak zorundayız 
değerli arkadaşlarım... Bu manzarayı, bu 
coşkuyu, bu muhabbeti çok iyi anlamak, 
çok iyi okumak, çok iyi analiz etmek zorun-
dayız. Bu muhabbet, bir ülkeye, bir millete, 
bir tarihe yönelik muhabbettir. Bu muhab-
bet, yüzyıllar içinde, tarih içinde oluşmuş 
bir muhabbettir; zaman zaman gücünü 
kaybetmiştir, baskı altına alınmıştır ama 
hiç bir zaman eksilmemiş bir muhabbettir. 
Bugün, Kosova’nın bağımsız bir ülke olma-
sı, Türkiye tarafından bu bağımsızlığın ilk 
anlarda tanınmış olması elbette önemlidir. 
Ancak, asıl önemli olan, o gün Priştine’yi, 
Prizren’i, Mamuşa’yı sokaklara döken, bu 
muhabbetle birlikte güçlü bir Türkiye’den, 
itibarlı bir Türkiye’den, dost ve kardeş bir 

ülkeden resmi heyetin oraya gelmesi, onla-
rı ziyaret ediyor olmasıdır.

Ben her fırsatta ifade ediyorum... Bu ülke-
nin pasaportunun artık dünyanın tüm ül-
kelerinde artan bir itibarı var. Bu ülkenin 
parasının, dünya genelinde artık itibarı 
var, değeri var. Bu ülkenin bayrağının, 
artık dünya ülkeleri nezdinde, yakın geç-
mişle kıyaslanmayacak ölçüde saygınlığı 
var. En önemlisi de bu milletin, bu ülke-
nin vatandaşlarının, artık gittikleri her 
yerde coşkuyla, heyecanla kucaklandığı 
bir süreç var. İşte bu süreç, AK Parti’yle 
bu noktalara gelmiş bir süreçtir. Bu sü-
reç, 3 Kasım 2002’deki seçimlerle kırılma 
yaşamış, ivme kazanmış bir süreçtir. Bu 
süreç, sizlerin bu emaneti omuzladığınız, 
o emaneti kutsal bilerek yola revan oldu-
ğunuz gün heyecan kazanmış bir süreçtir. 
8 yılda ülkemiz için, milletimiz için çok 
büyük işlerin altına imzamızı attık. Ham-
dolsun, umutsuzluk içinde devraldığımız 
Türkiye’yi, bugün umudun ülkesi haline 
getirdik. Yarım kalmış projeleri tamamla-
dık, kendi projelerimizi hızla uygulama 
planına geçirdik ve tamamladık. Her pro-
jeyi tamamladığımızda yenisine başladık, 
her hedefe ulaştığımızda kendimize yeni 
hedefler belirledik.

Tabi burada çok samimi bir itirafı da dile 
getirmek istiyorum. Biz bir konuda başarı-
sız olduk... Muhalefete, tüm çabalarımıza, 
tüm gayretlerimize, tüm mücadelemize 
rağmen, büyük Türkiye vizyonunu ka-
zandıramadık. 8 yıldır ısrarla, bıkmadan, 
usanmadan, yılgınlığa düşmeden, muha-
lefetin Sivas’ın ötesine geçmesini istedim. 
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Muhalefetin, muhalefet partilerinin lider-
lerinin, Ankara’dan dışarıya çıkmalarını, 
Anadolu’yu, Trakya’yı gezmelerini istedim. 
Diyeceksiniz ki, halkoylaması öncesinde 
çıktılar, gezdiler... Mesele seçimden seçi-
me milleti hatırlamak değil, mesele, her 
gün, her saat, her an milletle olabilmek, 
milletle gönül bağı kurabilmek... İşte gö-
rüyorsunuz, halkoylaması bitti, muhalefet 
yeniden Ankara’ya kapandı, milletin der-
dini bir kenara bırakıp yine kendi derdine 
düştü. İnşallah bir gün Sivas’ın da ötesine 
geçerler, inşallah bir gün Iğdır’ın, Hatay’ın, 
Edirne’nin de ötesine giderler. İnşallah, 
içerden Türkiye’nin nasıl göründüğünü, 
dışardan nasıl göründüğünü görme, duy-
ma, hissetme imkanına kavuşurlar. Biz 8 
yıl boyunca bunu başarmak, muhalefeti 
yollara düşürmek için çok çalıştık, aynı şe-
kilde çalışacağız ve inşallah bu konuda da 
başarılı olacağız.

Değerli arkadaşlarım...

Ben her zaman söylüyorum: Bu millet çok 
hayal kırıklığı yaşadı, onlara bir daha hayal 
kırıklığı yaşatmayacağız diyorum. Eğer 
yanlış yaparsak, eğer o emaneti gerektiği 
gibi korumazsak, eğer milletin emanetine 
halel getirirsek, sadece Mardin, sadece 
Trabzon, Mersin, Sivas, Erzurum, Manisa, 
Tekirdağ değil, Şam da hayal kırıklığı ya-
şar, Beyrut da hayal kırıklığı yaşar, Gazze, 
Saraybosna, Üsküp, Priştine, Prizren hayal 
kırıklığı yaşar. Eğer hedeflerden saparsak, 
eğer kibire, gurura prim verirsek, eğer 
tevazudan ayrılırsak, biliniz ki, sadece 
Bitlis’in, Şırnak’ın, Giresun’un, Bolu’nun, 
Edirne’nin çocuklarının değil, Bağdat’ın, 

Kabil’in, Bakü’nün, Sana’nın, Mamuşa’nın 
çocuklarının da gözlerindeki umut ışığı 
eksilir.

Çünkü tarih, bizi bu coğrafyada birbiri-
mize kardeş eyledi. Bizim bu coğrafyada 
tarih boyunca kaderimiz ortak çizildi. Ta-
rih boyunca biz birlikte üzüldük, birlikte 
sevindik. İşte bugün de birlikteyiz, bugün 
de biriz ve beraberiz, bugün de coşkuyu, 
heyecanı, sevinci, hüznü, kederi paylaşan 
milletleriz. Hiç kimse bundan rahatsız ol-
masın, kimse endişe duymasın. Hiç kimse 
bu yakınlığı, bu muhabbeti farklı yerlere 
çekmeye kalkışmasın. Su yatağında akar 
ve şu anda Türkiye, kendi mecrasında gele-
ceğe doğru ilerliyor. Barış, adalet, birbirine 
hoşgörü, uluslararası hukuk ve refah bizim 
dış politikamızı şekillendiren ilkelerdir. 
Bugün Türkiye işte bu ilkeleri tam anla-
mıyla hayata geçiriyor. Bugün Türkiye, böl-
gede bir barış unsuru, barış yapıcı bir ülke 
olarak vazife yükleniyor. Bugün Türkiye, 
aynı anda Sırbistan’la da, Bosna-Hersek’le 
de, Kosova’yla da görüşüyor. Türkiye Avru-
pa Birliği ile katılım müzakerelerini yürü-
türken, Ortadoğu ile, Balkanlar’la, Kafkas-
ya ile de aynı anda diyalog kurabiliyor. Bu 
Avrupa için de, Ortadoğu için de, Kafkasya, 
Balkanlar için de bir şanstır, bir imkandır.

Biz açık yüreklilikle diyoruz ki, gelin bu 
imkanı kullanın, gelin Türkiye’nin imkanla-
rından istifade edin. Barış için, adalet için, 
hukuk için, refah için Türkiye’nin çok bo-
yutlu dış politikasından yararlanın. Vizyon 
sahibi liderlerin, bu noktada desteğine şük-
ranlarımızı sunuyoruz. Ama vizyon sahibi 
olmayan, iç siyaset adına Türkiye’yi hedef 
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alanların da, kendilerine de, halklarına da, 
ülkelerinin geleceğine de haksızlık ettikleri-
ni burada bir kez daha, özellikle de Avrupalı 
bazı liderlere hatırlatmak istiyorum. Güçlü 
bir Türkiye, sorunlarını çözmüş bir Türkiye, 
özellikle de içerde huzurunu sağlamlaştır-
mış, kardeşliğini pekiştirmiş bir Türkiye, 
Avrupa için de, Ortadoğu için de, Balkanlar, 
Kafkasya için de bir istikrar unsurudur.

Bakınız değerli arkadaşlarım... Güneydoğu 
Anadolu Projesi, sadece Güneydoğu Ana-
dolu Bölgemizi, sadece Türkiye’yi değil, 
tüm bölgeyi, hatta tüm dünyayı etkileyecek 
kadar büyük ve önemli bir proje. Bu projeyi 
tamamladığımızda, inşallah bu bölgenin 
verimli toprakları, dünyanın bir tahıl amba-
rına dönüşecek, dünya tarımının kalbi in-
şallah bu topraklarda atacak. Dünyanın orta 
vadede ciddi bir gıda krizine doğru ilerledi-
ği bu günlerde, GAP, Türkiye’nin adeta umu-
du olacak. Bu büyük projeyi tamamlarken, 
nihayete doğru adım adım yaklaştırırken, 
hiç taviz vermeden terörle de mücadele et-
tik. Şimdi MHP lideri çıkıyor, “Taksim’deki 
canlı bomba neyse, açılım da aynısıdır” di-
yor... İşte kalkıp oralara, o illere gitmezseniz, 
görmezseniz, GAP’ın bölge için ne mana 
ifade ettiğini, bölgedeki yatırımların orayı 
nasıl değiştirdiğini hissetmezseniz, böyle 
hezeyan cümleleri sarf edersiniz. Taksim’de 
insanlığa kasteden canlı bombanın ve onun 
arkasındaki zihniyetin tek bir hedefi var: 
Açılımı sabote etmek, kardeşliği sabote et-
mek, birlik ve bütünlüğü sabote etmek.

Doğu’da, Güneydoğu’da, güvenlik güç-
lerimize, sivillere, hatta imamlara, hatta 
çocuklara kasteden terörün tek bir hedefi 

var: Milli Birlik ve Kardeşlik Sürecini 
sabote etmek, demokratikleşmeyi sabote 
etmek, huzuru ve iç barışı sabote etmek. 
Eğer çıkar da, Taksim’deki bombalama 
olayından sonra, “bu açılımın bir neticesi-
dir” derseniz, çok büyük yanlış yaparsınız. 
12 Eylül Halkoylaması öncesinde terörle 
aynı hizada duranların, maalesef 12 Eylül 
sonrasında da hizayı bozmadıklarını görü-
yoruz. CHP Genel Başkanının, MHP Genel 
Başkanının, BDP sözcülerinin bu hırçın di-
linin, bu edepten, izandan, vicdandan uzak 
üslubunun Türkiye’nin hayrına olmadığını 
bir kez daha hatırlatmak durumundayım.

Her zaman söylüyorum: Terörle topyekun 
mücadele edilir... Siyasi partileriyle, med-
yasıyla, sivil toplumuyla, kanaat önder-
leriyle, hep birlikte, ortak bir dille, ortak 
bir tavırla teröre karşı konulur. Birileri 
Taksim’de bomba patlatırken, birilerinin 
de milletin hissiyatını bombalama girişi-
mi, en hafif ifadesiyle fırsatçılıktır. Yıllar-
dır Türkiye’de işte bu yapıldı... Her açılım 
girişimi, her demokratikleşme girişimi bu 
şekilde maalesef sabote edildi. Çözüme en 
fazla yaklaşıldığı anlarda provokasyonlar-
la çözüm süreçleri baltalandı. Terör örgü-
tünün, sabotaj amaçlı insanlık dışı saldırı-
ları karşısında hemen geri adım atıldı. Biz 
geri adım atmayacağız... Biz bu tehditlere, 
bu sabotajlara boyun eğip Türkiye’nin kar-
deşlik mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz.

İşte en son saldırıda hepimiz gördük... Aziz 
milletimiz teröre karşı tek yürek oldu, son 
derece sağduyulu bir şekilde teröre karşı 
metanetli bir duruş sergiledi. Türkiye artık 
oynanan oyunları görüyor, Türkiye artık, 



205

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -7

bu saldırıların arkasındaki senaryoları 
okuyor ve terörün sinsi tuzağına düşmü-
yor. Ben, darısı muhalefet partilerinin 
yönetimlerine diyorum... Muhalefet par-
tilerinin, milletin ferasetinden, dirayetin-
den, sabır ve nezaketinden nasiplenmesini 
rabbimden diliyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Genel seçimlerin 12 Haziran’da yapılması 
noktasında partimiz içinde bir görüş birli-
ği oluştu. 12 Haziran tarihinin, her açıdan 
uygun bir tarih olduğunu düşünüyoruz 
ve inşallah Türkiye’nin o tarihte seçimini 
yapması için gerekli hazırlıklara da başlı-
yoruz. Seçime 7 aylık bir süre kaldı... Artık 
kendi hazırlıklarımızın ivme kazanacağı 
bir döneme giriyoruz. Esasen, 12 Eylül hal-
koylamasının hemen ardından biz seçim 
çalışmaları için startı verdik. Teşkilatımız 
bu yönde hazırlıklarına başladı. Bu konuda 
en küçük bir rehavet, en küçük bir ihmal-
karlık, en küçük bir gönülsüzlük ve istek-
sizlik, takdir edersiniz ki önce partimize, 
sonra da milletimize haksızlık olur.

Biz farklı bir partiyiz... Biz, makamların 
öne çıktığı değil, hizmetin öne çıktığı, hırs-
ların öne çıktığı değil, fedakarlığın öne çık-
tığı, BEN’in değil, BİZ’in önde tutulduğu, 
şahsi çıkarların değil, milletin çıkarlarının 
gözetildiği bir partiyiz. Biz her aşamada, 
her kademede, “SÖZ DE KARAR DA MİL-
LETİNDİR” demiş, bu ilkeden hiç bir şart 
altında sapmamış bir partiyiz. Aday belir-
leme sürecinde, işte bu ilkeyi, sözü de, ka-
rarı da millete teslim eden bu duruşumuzu 
aynen muhafaza edeceğiz. Anketlerle, 

kamuoyu yoklamalarıyla, her kademedeki 
arkadaşımızın, üyelerimizden il yönetim-
lerimize, il başkanlarımızdan milletvekille-
rimize, parti kurullarından bakanlarımıza 
kadar herkesin görüşlerini, önerilerini 
alarak adaylarımızı tespit edeceğiz. Öyle 
adaylar çıkaracağız ki, her şehirde, her bir 
vatandaşım, “Ben de olsaydım, onu aday 
gösterirdim” diyecek, diyebilecek. Çünkü 
biz hizmet ehliyiz, hizmet için geldik ve 
hizmet için yolumuza devam ediyoruz.

Şunu da özellikle vurgulamak durumun-
dayım: Muhalefetin hırçın tutumuna 
boyun eğmeyeceğiz... Muhalefetin tahrik 
diline gelmeyecek, bu tuzağına asla düşme-
yeceğiz. Milletim, hizmet noktasında da üs-
lup noktasında da, nezaket noktasında da 
bizim farkımızı görüyor, biliyor ve yaşıyor. 
Genel Seçim sürecinde bu farkı daha da 
açmak durumundayız. İşte onun için, 7 ay 
boyunca da halkın diliyle, milletin diliyle 
konuşacak, 73 milyonun tamamını kucak-
layacak, sözümüzle, özümüzle, içimizle ve 
dışımızla aynı olduğumuzu bir kez daha 
göstereceğiz. Biz, yaptıklarımızı da anla-
tacağız, ama daha çok yapacaklarımızla 
konuşacağız. Türkiye’ye kazandırdıkları-
mızı sıralayacak, ama daha çok hedefleri 
aktaracağız. Kırıp dökenlere, çark edenle-
re, sabah verdiği sözü akşam unutanlara 
inat, biz, dosdoğru olacak, olduğumuz gibi 
görünecek, göründüğümüz gibi olacağız. 
Allah’ın izniyle bizim samimiyetimiz, mil-
letin muhabbeti, bu hareketi bir kez daha 
zirveye taşıyacak, bir kez daha millete 
hizmet etme şerefini bu partiye nasip ede-
cektir.
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Şunu da bütün kalbimle söylüyorum: Ben 
teşkilatımla gurur duyuyorum. Ben, bu 
yolda sizinle yürüyor olmanın gururunu, 
bahtiyarlığını taşıyorum. Bu kadronun, bu 
hareketin Türkiye için yapacağı daha çok 
iş, çok hizmet var. Allah bizi hizmet yolun-
dan ayırmasın diyorum. Yolumuz, bahtı-
mız açık olsun, Allah yar ve yardımcımız 
olsun diyorum. Mübarek Kurban Bayramı-
nızı şimdiden tebrik ediyorum. Ailenizle, 
sevdiklerinizle, aziz milletimizle güzel bir 
bayram geçirmenizi diliyorum. Bayramın, 
ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası için ha-
yırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, siz-
leri Allah’a emanet ediyorum.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler... Haftalık Olağan Grup Toplantı-
mızın açılışında sizleri sevgiyle selamlıyor, 
grup toplantımızın, ülkemize, milletimize, 
demokrasimize hayırlar getirmesini te-
menni ediyorum. Grup toplantımızın he-
men başında, AK Parti Grubu olarak, yarın 
vefatının 72’inci sene-i devriyesi olan Gazi 

Mustafa Kemal’i saygıyla anıyor; bu vesi-
leyle tüm gazilerimize, şehitlerimize bir 
kez daha şükran ve minnet duygularımızı 
ifade ediyoruz.

Değerli arkadaşlarım...

Hafta sonunda Elazığ’da son derece an-
lamlı ve önemli açılışlar gerçekleştirdik. 
Hatırlayacaksınız; 8 Mart’ta , sabaha 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 9 Kasım 2010
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karşı saat 4 buçukta, Elazığ’ın Karakoçan 
İlçesi, Başyurt Köyü Merkezli 6 şiddetin-
de bir deprem oldu. Depremde 42 vatan-
daşımızı kaybettik, 137 vatandaşımız da 
yaralandı. Deprem duyulur duyulmaz 
ilgili ekiplerimiz, toplam 167 personel 
ve 26 araç ile derhal harekete geçtiler 
ve depremden 5 saat sonra, 9 buçuk’ta 
arama kurtarma çalışmaları neticelendi. 
Bakan arkadaşlarımız hemen bölgeye 
gittiler, ihtiyaçlar tespit edildi. Ardından 
ben bölgeye gittim, incelemelerde bulun-
dum, gerekli talimatları verdim. Özel-
likle evleri yıkılan vatandaşlarımızın 
barınma sorunlarını çözmek üzere Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığımıza gerekli 
talimatı verdim ve en kısa zamanda bura-
daki evlerin tamamlanarak hak sahiple-
rine teslim edilmesini kendilerine ifade 
ettim. TOKİ, Nisan ayında, 1.830 konut 
için çalışmalara başladı. 7 ay gibi kısa bir 
sürede, bu 1.830 konutun 1.474 tanesi 
bitirildi ve kış başlamadan, depremzede 
aileler konutlarına yerleşti.

Pazar günü Kovancılar’da tamamladığı-
mız konutları, törenle hak sahiplerine 
teslim ettik. Ben bir kez daha, başta Elazığ 
Valiliğimiz ve TOKİ olmak üzere, vatanda-
şımıza kış bastırmadan bu sıcak, sağlıklı, 
modern ve sağlam yapıları yetiştiren tüm 
kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 
Ardından Elazığ’a geçtik ve Elazığ’da, ka-
labalık ve coşkulu bir mitingle birlikte 36 
ayrı eserin açılışını yaptık. Okuldan hasta-
neye, emniyet binalarından sosyal güven-
lik binalarına, kamu yatırımlarından özel 
sektör yatırımlarına kadar 36 ayrı hizmeti 
bir kalemde resmi olarak hizmete aldık 

ve Elazığ ile, Elazığlı kardeşlerimizle bu-
luşturduk. Bu 36 eserin inşasında emeği 
geçen herkesi, özellikle Elazığ’a toplam-
da yaklaşık 400 milyon  liralık yatırım 
ve 500 kişilik iş imkanı kazandıran özel 
sektörümüzü de tebrik ediyor, ülkem ve 
milletim adına kendilerine şükranlarımı 
sunuyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Geçtiğimiz hafta Çarşamba ve Perşembe 
günleri, dost ve kardeş ülke Kosova’ya res-
mi bir ziyarette bulunduk. Ziyaretimizin 
hemen öncesinde, Salı akşamı Hükümet 
güvenoyu alamadı ve yeni bir hükümet 
kurma çalışmaları başlatıldı. Ancak, tak-
dir edersiniz ki devletler arasındaki ilişki-
lerde devamlılık esastır. Biz de bu manada 
ziyaretimizi ertelemedik ve iki günlük te-
maslarımızı yapmak üzere, yeni hükümet 
kuruluncaya kadar görevi devam eden 
değerli dostum Başbakan Taçi’nin davet-
lisi olarak Kosova’ya gittik. Kosova’daki 
temaslarımızın, orada yaptığımız açılış-
ların, orada karşılaştığımız manzaranın 
ayrı bir anlamı ve önemi var. Ben, Kosova 
ziyaretimizin sembolik anlamı üzerinden 
bir kez daha dış politika vizyonumuzu siz-
lerle paylaşmak istiyorum.

Her zaman ifade ediyorum değerli arka-
daşlarım... Milliyetçilik, kafatasçılık de-
ğildir; milliyetçilik, slogan atmak, çeşitli 
sembollerle tezahüratta bulunmak, hoş-
görüsüzlüğü bir ideoloji olarak dayatmak 
hiç değildir. Milliyetçilik, belli idealler, 
belli değerler etrafında buluşmak, bir 
gelecek vizyonu etrafında kenetlenmek, 
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insanlığın tamamının huzur ve barışı 
adına tek yürek haline gelmektir. Ortak 
tarih ve kültür bilinci, insanları bir ara-
da tutar, bir millet olarak geleceğe taşır. 
Milliyetçilik bu ruhu oluşturabildiği, bu 
duygu iklimini güçlendirebildiği oranda 
kıymetlidir. Milliyetçilik, kendi milletine, 
kendi vatanına, ülkesine; onlarla birlikte 
tüm insanlığa, mazlumlara, mağdurlara 
ulaşmak, onlara el uzatmak, onlara kucak 
açabilmektir. Milliyetçilik, asla ve asla 
ırkçılık değildir... Zira, milleti teşkil eden 
ana unsurlar, kan bağı, genetik kodlar de-
ğil; tarihtir, kültürdür, ortak idealler, or-
tak değerlerdir. Aynı toprak parçası için, 
aynı bayrak için, aynı idealler ve değerler 
için şehit düşmüş ve aynı mezarlıkta yan 
yana yatan iki şehidi, etnik kökeniyle, 
diliyle, mezhebiyle birbirinden ayırmak, 
şehitlere de, bu millete de, bu ülkeye de 
yapılacak en büyük haksızlık, en büyük 
saygısızlıktır.

Bizler, Türkiye Cumhuriyeti üst kimliği 
altında toplanmış, aynı bayrağın, aynı 
istiklal marşının, aynı ideallerin ve değer-
lerin etrafında kenetlenmiş bir milletiz. 
Biz milliyetçiliğe hep böyle baktık ve 
bu şekilde bakmaya da devam edeceğiz. 
Biz aynı zamanda milliyetçiliği millete 
hizmet etme, millet için eser üretme, mil-
lete efendilik değil, hizmetkarlık yapma 
olarak gördük ve aynı çizgide yürümeyi 
sürdüreceğiz. Milliyetçilik, tarihi mira-
sı, kültürel mirası korumayı, yaşatmayı 
gerektirir. Dikkat ediniz... Birileri, milli-
yetçilik kavramını ve milli hassasiyetleri 
istismar etmeyi siyasetlerinin odak nokta-
sına yerleştirirken, biz hiç bir zaman buna 

tevessül etmedik, kuru milliyetçiliğe, slo-
gan milliyetçiliğine hiç bir zaman teslim 
olmadık. 

Bizim nezdimizde milliyetçilik, milleti-
mizin ortak tarihine ve ortak kültürel de-
ğerlerine sahip çıkmaktır. Bizim için mil-
liyetçilik, millete hizmet etmektir ve biz 8 
yıl boyunca işte bunu yaptık; ülkenin her 
köşesine, 73 milyonun her birine hizmet 
ve eser götürmenin mücadelesi içinde 
olduk. Şu 8 yılda, Türkiye içinde yaptık-
larımızı, 73 milyon için ürettiklerimizi 
kenarda tutuyorum. Dünyada yaptıkları-
mız, vatandaşlarımız, soydaşlarımız, ak-
raba topluluklar, mazlumlar, mağdurlar 
için yaptıklarımız, bizim nasıl bir millet 
ve milliyetçilik anlayışımızın olduğunu, 
kıyas kabul etmeyecek derecede ortaya 
koymuştur. Namık Kemal bunu en güzel 
şekilde ifade ediyor: Usanmaz kendini in-
san bilenler halka hizmetten / Mürüvvet 
mend olan, mazluma el çekmez ianetten... 
İşte onun için bu millet, tarih boyunca ol-
duğu gibi, dün ve bugün de mazlumların 
yanında yer almakta hiç bir zaman tered-
düt etmemiştir. Bosna’da mezalim yaşa-
nırken bu milletin tüm efradı varını yo-
ğunu Bosna için seferber etti. Pakistan’da 
afet olduğunda Pakistan’a yüreğini açtı. 
Haiti’ye, Şili’ye, Tiflis’e, Darfur’a, Açe’ye 
kadar ianet elini, yani yardım elini uzattı. 
Filistin için, Gazze için bu millet gerek-
tiğinde dua etti, gerektiğinde malından 
koparıp verdi, gerektiğinde de, evet, canı-
nı ortaya koydu. Aynı şekilde, Kosova’nın 
başı darda olduğunda, bu millet her türlü 
imkanıyla Kosova’nın yanında yer aldı.
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İşte bu milletin cömertliğini, bu mille-
tin vefasını, bu ülkenin alicenaplığını, 
Türkiye’nin itibarını, en önemlisi de dış 
politikadaki dik duruşumuzun küresel 
yansımalarını biz Kosova’da bir kez daha 
müşahede etme fırsatı bulduk. Biz nasıl 
Kosova’nın hürriyeti için, siyasi varlığı 
için mücadele ettiysek, Kosova’daki ecdat 
yadigarı eserlerin hayata döndürülmesi 
için de büyük bir seferberlik başlattık. 
İşte Kosova ziyaretimiz, hem bu ülkeye 
verdiğimiz uluslararası desteğin bir gös-
tergesiydi, hem de kendi kültürümüzün, 
medeniyetimizin eserlerine sahiplenme-
nin bir tezahürüydü. Kosova’da ilk olarak 
Hükümet binasında baş başa ve heyetler 
arası görüşmeleri gerçekleştirdik. 

Ardından da, Kosova’nın tarihi ve etnik 
olarak son derece renkli şehri Prizren’e 
hareket  ett ik .  Prizren’de öncelikle , 
Kosova’da barışı  korumakla görevli 
askerlerimizi, Türk taburunu ziyaret 
ettik. Ardından, şahsıma verilecek olan 
Prizren fahri hemşehrilik beratını almak 
üzere Şadırvan Meydanı’na hareket et-
tik. Oradaki manzarayı, coşku ve heye-
canı gerçekten kelimelerle ifade etmek 
mümkün değil değerli arkadaşlarım... Yol 
boyunca, çocukların, ellerinde Türk ve 
Kosova bayraklarıyla o minik yürekleriy-
le, büyük bir cıvıltı halinde “TÜRKİYE 
TÜRKİYE” diye tempo tuttuklarına şahit 
olduk. Sokaklar, evler, balkonlar Türki-
ye ve Kosova bayraklarıyla donatılmış, 
Kosovalılar, balkonlara çıkmış, esnaf 
dükkanının önünde, bütün bir şehir 
heyetimizi büyük bir muhabbetle selam-
lıyordu. Tarihi Şadırvan Meydanına ulaş-

tığımızda, oradaki heyecanın çok daha 
farklı olduğunu gördük... Prizren halkı, 
çocuklarıyla, gençleriyle, yaşlılarıyla, 
bizi ve Kosova Hükümet üyelerini karşı-
lamak üzere meydanda birikmişti. Yaşlı 
bir amcanın Türkçe olarak ifade ettiği 
şu tespitini sizlerle paylaşmak isterim; 
diyor ki: “Şadırvan meydanı, Tito’nun 
burayı ziyaretinden beri böyle bir kalaba-
lık, böyle bir heyecan görmemişti...” Ora-
da Kosovalılarla, soydaşlarımızla hasret 
giderdikten sonra, meydanın hemen yanı 
başındaki Sinan Paşa Camii’ne geçtik. 
1615 yılında Sinan Paşa tarafından inşa 
edilen cami, 1968’te müzeye çevrilmişti. 
Adeta metruk bir görüntü arzeden Sinan 
Paşa Camii, Türk İşbirliği ve Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı, kısa adı ile TİKA 
tarafından yeniden ele alındı ve resto-
rasyon çalışmaları son aşamasına ulaştı. 
Kosova’da, Mamuşa ile birlikte Türkçe 
hutbe okunan bu caminin restorasyon 
çalışmalarını orada birlikte inceledik.

Akşam çok geç saatlerde, Prizren’den 
Tü r k l e r i n  y o ğ u n  o l a r a k  y a ş a d ı ğ ı 
Mamuşa’ya ulaştık. Soğuğa ve progra-
mın sarkması nedeniyle gecikmemize 
rağmen, orada da coşkulu bir topluluğun 
bizi beklediğini gördük. Mamuşa, Koso-
va’daki tek Türk belediyesi. Oradaki eği-
tim altyapısını güçlendirmek amacıyla 
4 katlı ve 480 öğrenci kapasiteli büyük 
bir okulu TİKA, İstanbul Küçükçekmece 
Belediyesi, hayırsever Türk işadamları 
ve Ankara Keçiören Belediyemiz inşa et-
tiler. O gün o coşkulu kalabalık eşliğinde 
bu okulu da hizmete açtık.
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Ertesi gün, yani Perşembe günü önce Priş-
tine Üniversitesi’nde şahsıma tevdi edilen 
fahri doktora unvanını aldık, ardından 
da Meclis binasında resmi temaslarda bu-
lunduk. Priştine’de, Fatih Sultan Mehmet 
tarafından 1461 yılında yaptırılan cami-
nin onarımını yine Türkiye gerçekleştirdi; 
o camiyi de orada hizmete açtık. Tabii 
Kosova’da Türk işadamlarının yatırımları 
da artık katlanarak artıyor. Priştine’de 
yapılan ve Kosova’nın tek kalp cerrahi 
hastanesi olan özel sektör yatırımını 
da törenle hizmete açtık. Ziyaretimizin 
önemli ayaklarından biri de, Sultan Murat 
Hüdavendigar’ın türbesi yanına TİKA ta-
rafından inşa edilen selamlığın açılış töre-
niydi. Orhan Gazi’nin oğlu olan Sultan Bi-
rinci Murat, 1389 yılında Kosova Meydan 
Savaşında zafer elde ederek adeta tarihin 
akışını değiştirmişti. Bir rivayete göre 
Murat Hüdavendigar, zaferi kutlamak 
üzere gelen heyetten bir askerin saldırısı 
neticesinde orada şehit oldu. İç organları 
oraya defnedilirken, naaşı da Bursa’ya ge-
tirildi ve Muradiye’ye defnedildi. 1660 yı-
lında, Evliya Çelebi türbeyi ziyaret ettiğini 
belirtiyor ve türbenin son derece mahzun 
bir halde, bakımsız bir halde olduğunu 
ifade ediyor. Sultan Murat’ın oradaki 
metruk, adeta kaybolmaya yüz tutmuş 
türbesini biz hatırladık ve kurumlarımız 
aracılığıyla restore ederek, son derece 
güzel, bakımlı, ihtişamlı bir mimari eser 
olarak bunu 2005 yılında dünya mirasına 
yeniden kazandırdık. Kosova’daki o türbe-
yi, yanındaki müştemilatı, o güzel bahçe-
yi, bahçedeki gül ağaçlarını, o her haliyle 
Osmanlı’yı terennüm eden kesme taşları 
ve Sultan Murat’ın o mübarek sandukası-

nı gördüğümüzde, bunu bize nasip ettiği 
için, bu gruba, bu hükümete nasip ettiği 
için Rabbime bir kez daha şükrettim.

Bakınız değerli arkadaşlarım... Kosova 
Meydan Savaşı da, Sultan Murat Hüda-
vendigar da, Balkanlar ’da birilerinin 
iddia ettiği gibi, bir düşmanlığın değil; 
dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın 
sembolleridir. O türbe, Balkan halklarıyla, 
özellikle de Kosova ile Türkiye arasındaki 
kardeşliğin nişanesidir. Biz o türbeyi de, 
Balkan coğrafyasındaki ata yadigarlarını 
da, oralardaki soydaşlarımızı da, bizi bir-
birimize bağlayan, bizi birbirimize yakın-
laştıran, muhabbetimizi artıran ortak mi-
ras, ortak zenginlik olarak görüyoruz. Her 
zaman ifade ediyorum: Bizim, bu bölgede, 
merkezinde bulunduğumuz coğrafyada, 
huzurdan, istikrardan, güvenlikten ve ba-
rıştan başka hiç bir hedefimiz yok. Farklı 
niyetler peşinde asla değiliz... Farklı he-
deflerin peşinden koşmuyoruz... Biz, “Ta-
rih bizi birbirimize kardeş eyledi” diyoruz 
ve bu kardeşliği yaşatmanın, yüceltmenin 
mücadelesini veriyoruz. Ortadoğu’da, 
Balkanlar’da, Kafkasya’da huzur, istikrar 
ve barış tesis edilirse, bundan tüm dünya-
nın istifade edeceğini, Avrupa’nın istifade 
edeceğini altını çizerek vurguluyoruz.

Tabii şunu da ifade etmeliyim değerli 
arkadaşlar: Kosova’da şahit olduğumuz 
muhabbet, Kosova’yla birlikte, dünyanın 
bugün hemen her ülkesinde bize göste-
rilen saygı ve sevgi, Türkiye’nin bugün 
ulaştığı seviyelerin, Türkiye’nin kazandığı 
güç ve itibarın bir neticesidir. Kosova’da 
gördüğümüz sevginin aynısını Beyrut’ta 



Recep Tayyip ERDOĞAN

212

da görüyoruz, Bakü’de de görüyoruz, 
Şam’da da görüyoruz, Berlin’de de görü-
yoruz, Darfur’da da, Açe’de de, Karaçi’de 
de görüyoruz. Çünkü bizim dış politi-
kamız sevgi üzerine, kardeşlik üzerine, 
barış ve dostluk üzerine kurulu. Türkiye 
bugün içine kapanık bir ülke değil; aktif 
dış politikasıyla, TİKA, Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kı-
zılay, TRT, Yunus Emre Enstitüsü, Türk 
Hava Yolları gibi kurumlarıyla, dünyayı 
kucaklayan, küresel bir vizyonla hareket 
eden bir ülke. TİKA, bizden önce kurulan, 
bizden önce de var olan bir kuruluştu... 
Milliyetçi olduğunu iddia eden partiler, 
acaba TİKA’dan ne şekilde istifade ettiler, 
acaba TİKA’yı ne kadar çalıştırdılar, acaba 
TİKA’yı Türkiye’nin tanıtımında ne dere-
ce kullandılar? Şu anda TİKA; Türkiye’nin 
İnce Gücü’nün en önemli enstrümanla-
rından biri haline geldi. Mescid-Aksa’daki 
Zincirli Kubbe’nin restorasyonunu TİKA 
eliyle biz yaptık. Kubbet-üs Sahra’nın hila-
lini TİKA eliyle biz yeniledik. Lübnan’da 
T r a b l u s ş a m  M e v l e v i h a n e s i n d e n 
Makedonya’da Mustafa Paşa Camii’ne, 
Bosna Hersek’te Konyiç Köprüsü’nden 
Kırım’da Zincirli Medrese’ye kadar ata ya-
digarlarını TİKA aracılığıyla biz onardık. 
Şu anda dünyadaki bir çok üniversitede 
Türkoloji Enstitüleri kurduk ve yılda 3 
bin 500 öğrenci bu enstitülerde eğitim 
görüyor. Her yıl 2 bin öğrenci buralardan 
mezun oluyor. TİKA, dünya genelinde, 
uzak yakın demeden şu anda tam 7 bin 
proje yürütüyor.

Milliyetçilik üzerinden siyaset yapan-
ların ne kendileri, ne hayalleri buralara 

ulaşamazken, biz eserlerimizle, hizmetle-
rimizle, tüm varlığımızla buralarda Türk 
milletinin gücünü gösteriyoruz. Azınlık 
durumundaki Türklere biz sahip çıkıyo-
ruz. Türkçeyi biz dünyada yaygınlaştırı-
yoruz. Kültürel mirasa sahip çıkıyoruz, 
mağdurlara, mazlumlara el uzatıyoruz, 
Türkiye’yi tanıtıyor, lobi faaliyetleri yü-
rütüyoruz. Dikkatinizi çekiyorum değer-
li arkadaşlarım... Bu ülkenin Başbakanı 
ve heyeti, yabancı ülkelerde bir Türk 
bayrağı deniziyle, büyük bir coşkuyla, 
“ TÜRKİYE TÜRKİYE” sloganlarıyla 
karşılanıyor. Bu ülkenin Başbakanı ve 
heyeti, gözlerinden ışıl ışıl umut fışkıran 
Kosovalı çocukların tertemiz yüreklerin-
de en başköşeye yerleştiriliyor. Ama bu 
ülkenin Başbakanı, yurtiçinde, güya mil-
liyetçi olduğunu iddia eden zevat tarafın-
dan, “dili koparılmakla” tehdit ediliyor... 
Bir başkası çıkıyor, “Onu indireceğim o 
koltuktan, meraklanmasın” diyor... Siz 
nesiniz ya? Siyasi parti misiniz, kasap 
mısınız? Siyasi parti misiniz, Ali kıran 
baş kesen misiniz? Bu nasıl bir hazım-
sızlık, bu nasıl bir öfke, nasıl bir üslup, 
bu nasıl bir küstahlık? Bütün samimiye-
timle soruyorum: MHP’ye gönül vermiş 
insanlara, Milliyetçi Harekete, Ülkücü-
lere, bu ülkenin Başbakanını kastederek, 
“KOPARACAĞIZ O DİLİ” demek reva mı-
dır? Hadi biz geçtik, MHP’ye, CHP’ye oy 
vermiş, gönül vermiş kardeşlerim, böyle 
bir üslubu, böyle bir seviyeyi hak ediyor 
mu?

Seviye farkını görüyorsunuz değerli arka-
daşlarım... Eminim ki milletim de seviye 
farkını, üslup farkını, dil farkını çok iyi 
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görüyor. MHP yönetiminin giderek hır-
çınlaştığını, giderek siyasi nezaketi kay-
bettiğini milletimiz ibretle izliyor. MHP 
yönetimini ciddi bir baraj korkusu kapla-
mış görünüyor. Bu korku ve kaygı çirkin 
bir üsluba kendilerini sevk ediyor, AK Par-
ti ile polemik yaparak toparlanmaya çalı-
şıyorlar. Biz hiçbir zaman bu seviyesizliğe 
alet olmayacağız. MHP’li kardeşlerimin 
de bu çirkin üsluptan, bu gözü dönmüş 
yaklaşımlardan rahatsızlık duyduğunu 
çok iyi biliyorum. MHP’nin milliyetçi-
muhafazakar kimliğini arka plana iten bu 
yönetimin sergilediği yaklaşım, milletin 
değerlerinden ciddi bir kopuşu ifade edi-
yor. MHP yönetimi her geçen gün milletin 
hissiyatından, milletin nezaketinden, 
milletin gündemin kopuyor, milletin hoş 
görmeyeceği bir üsluba, hırçın bir söyle-
me sarılıyor. 

Bu tam anlamıyla bir savrulma durumu-
dur, milletten kopma durumudur. Açık 
söylüyorum, bu seviyesizlik karşısında 
nezaketimizi koruyoruz, ancak Türk siya-
setine yakışmayan bu üslubu da milletimi-
zin takdirine havale ediyoruz. 12 Eylül’de 
sandıklar kapandı, bunlar da içlerine 
kapandı. Biz ise 12 Eylül’den önce olduğu 
gibi, 12 Eylül’den sonra da yollardayız, 
açılışlardayız, temel atma törenlerindeyiz, 
milletin içinde, milletimizle beraberiz. 
Şu son iki ayda, Mardin’den Kocaeli’ne, 
Balıkesir ’den Elazığ ’a , Şanlıurfa’dan 
Aydın’a; Karaçi’den Priştine’ye, Şam’dan 
Helsinki’ye mekik dokuyor, Türkiye için, 
millet için hizmetten hizmete koşuyoruz. 
Biz hizmet üstüne hizmet, eser üstüne 
eser üretiyoruz; beyefendiler sadece ve sa-

dece hakaret üzerine hakaret üretiyorlar. 
Ben bu seviyesizliği, bu üslubu, hiç kim-
seye değil, milletime şikayet ediyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanına, 
bakanlarına, milletvekillerine yönelik 
bu ağır hakaretleri, hiç kimseye değil, 
CHP’ye gönül vermiş, MHP’ye gönül ver-
miş kardeşlerime şikayet ediyor, takdiri 
de onlara bırakıyorum.

Sizlerden de rica ediyorum değerli arka-
daşlarım: Lütfen bu tahriklere gelmeyin. 
Sizler de, teşkilatım da, bu dile, bu üsluba 
lütfen aldırış etmesin, bunların oyunları-
na asla aldanmasın. Hep söylüyorum... 
Onlar hangi dille konuşursa konuşsun, 
biz Yunus’un diliyle, Mevlana’nın diliy-
le, halkın, milletin diliyle konuşmaya 
devam edeceğiz. Aynı dille, aynı üslupla 
cevap verdiğimiz anda, biz kaybederiz, 
öfke kazanır... Öfkenin, nefretin, çatışma 
dilinin kazanmasına asla müsaade et-
meyeceğiz. Eğer biz, bu muhalefetin viz-
yonsuzluğuna takılıp kalsaydık, 150 bin 
derslik yapamazdık. Eğer biz, bu muha-
lefetin çapsızlığına takılıp kalsaydık, 435 
bin konut inşa edemezdik. Eğer biz, bu 
muhalefetin çıkardığı krizlere, çıkardığı 
kavgalara aldırış etseydik bütün dün-
yanın takdir ettiği ekonomik başarılara 
imza atamazdık. Eğer biz, bu muhalefe-
tin seviyesiz üslubuna karşılık verseydik, 
73 milyonu kucaklayan bir siyaset tarzı 
ortaya koyamazdık. İşte görüyorsunuz, 
yıllardır ‘korku imparatorluğu’ edebiyatı 
yaptılar. En sonunda korku imparatorlu-
ğunun kendi içlerinde olduğunu itiraf 
etmek zorunda kaldılar. Yılarca ‘gizli 
gündem, takiyye’ dediler, asıl takiyyenin, 
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asıl gizli gündemin, kendi içlerinde oldu-
ğunu, asıl güvensizliğin kendi partilerin-
de olduğunu dünya aleme gösterdiler… 
Onun için biz bildiğimiz istikamette, mil-
letimizle birlikte yol yürümeye devam 
edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım...

Yarın inşallah 11-12 Kasım tarihlerinde 
gerçekleştirilecek olan G-20 zirvesine 
katılmak üzere beraberimizdeki heyetle 
Kore’nin başkenti Seul’e hareket ediyoruz. 
Küresel krizin aşılması için G-20 toplantı-
larında çeşitli önlemler konuşuldu ve ka-
rara bağlandı. Türkiye’nin de bu noktada 
çok önemli katkıları oldu. Küresel krizi 
başarıyla geride bırakan, büyüme rekorla-
rı kıran bir ülke olarak Türkiye Seul’deki 
G-20 zirvesinin dikkat çeken ülkelerinden 
biri olacak. Kore’nin ardından, resmi bir 
ziyaret amacıyla Bangladeş’e geçiyoruz. 
Orada da Bangladeş Cumhurbaşkanı, 
Başbakanı, Dışişleri Bakanı ve diğer yetki-
lilerle görüşecek, işadamlarıyla bir araya 
geleceğiz. Kore ve Bangladeş’le Türkiye 
arasında tarihe uzanan kadim dostluk ve 
dayanışma ilişkileri bulunuyor. İnşallah 
bu ziyaretler vesilesiyle her alanda ilişki-
leri ve iletişimi artıracak, özellikle ekono-
mik noktada hem bu ülkeler, hem Türkiye 
için yeni ufukların açılmasına katkı sağla-
mış olacağız.

Değerli arkadaşlarım...

Türkiye’de gençliğin sorunlarına eğilmek, 
sorunları çözüm yoluna koymak, gençler 
için yeni imkan ve fırsatlar oluşturmak 

için 8 yılda çok önemli girişimlerimiz ve 
düzenlemelerimiz oldu. Gençlerin siya-
sette daha aktif rol alabilmesinden spor 
alt yapısının güçlendirilmesine, yeni 78 
üniversitenin kuruluşundan kültür ve 
sanat imkanlarının geliştirilmesine kadar 
gençleri yakından ilgilendiren bir çok 
adımı attık. Dün, Bakanlar Kurulumuzda, 
Gençlik Ajansı Başkanlığı kurulmasına 
dair tasarıyı da imzaladık ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne gönderiyoruz. 
Gençlerle ve sorunlarıyla daha yakından 
ilgilenme, koordinasyonun sağlanması, 
bu noktada projelerin desteklenmesi, 
uygulanması, araştırmaların yapılması 
gibi önemli hedeflerle yola çıkan Gençlik 
Ajansı, inanıyorum ki önemli bir boşluğu 
da dolduracaktır. Bunun da ülkemize, 
gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli 
misafirler…

Kurban Bayramı öncesindeki bu son bu-
luşmamız dolayısıyla ben bugün sizlerin 
kurban bayramını da tebrik etmek istiyo-
rum. Bayramlar bizim için bir yenilenme, 
bir tazelenme vesilesi. Bayramlar, daya-
nışma ve paylaşma hissinin zirveye ulaş-
tığı günler. Bu Bayramda da milletimizle 
beraber olacağınıza, bayramı milletimizle 
paylaşacağınıza yürekten inanıyorum. 
Sizlerin ve ailelerinizin bayramlarını 
gönülden tebrik ediyorum. Ailenizle, sev-
diklerinizle nice bayramlara erişmenizi 
temenni ediyorum. Kurban Bayramı’nın 
aziz milletimize, İslam alemine, tüm in-
sanlığa hayırlar getirmesini diliyor, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 



215

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -7

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler, hanımefendiler, beyefen-
diler... Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
AK Parti haftalık olağan grup toplantımı-
zın ülkemize, milletimize ve demokrasimi-
ze hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 

Konuşmamın hemen başında, tüm öğ-
retmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nü tebrik ediyor, milletçe kendileri-
ne olan şükran duygularımızı burada bir 
kez daha ifade etmek istiyorum. Öğret-
menlerimiz yavrularımızın, gençlerimizin 
yetişmesi için gerçekten özverili bir şekil-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 23 Kasım 2010
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de çalışıyor; milletimizin kumaşını doku-
mak gibi son derece kutsal bir vazifeyi ifa 
ediyorlar. Her fırsatta ifade ettiğim bir hu-
susu bugün özellikle vurgulamakta fayda 
görüyorum: Hayatta sadece üç kişinin eli 
öpülür... Anne, baba ve öğretmenler... İşte 
biz de, hepimizin üzerinde emeği olan, en 
önemlisi de hakkı olan öğretmenlerimizin 
sadece 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü 
tebrik etmekle kalmıyor, her birinin tek 
tek ellerinden hürmetle öpüyoruz.

Dün, eğitim sistemimiz adına çok büyük ve 
tarihi bir adım attık. Bildiğiniz gibi, 8 yıllık 
iktidarımız süresince Türkiye genelindeki 
okullara 750 bin adet bilgisayar gönder-
miş, 10 ve üzeri sınıfa sahip her okula 
bilişim teknolojileri sınıfları kurmuştuk. 
2002 yılında çok az sayıda okulda inter-
net bağlantısı varken, bugün ilköğretim 
okullarımızın yüzde 96’sına, orta öğretim 
okullarımızın ise yüzde 100’üne, yani ta-
mamına interneti ulaştırmış durumdayız. 
2002 yılında 85 öğrenciye 1 bilgisayar dü-
şüyordu, biz bu sayıyı bugün 15 öğrenciye 
1 bilgisayar oranına kadar çıkardık.

Dün başlattığımız Fırsatları Arttırma Ve 
Teknolojiyi İyileştirme Hareketi, kısa adıy-
la FATİH Projesiyle, şimdi artık okullara 
değil, sınıflara bilgisayar ve interneti ulaş-
tırma aşamasına geldik. 3 yıl içinde, 40 bin 
okulda 620 bin dersliğe, bir dizüstü bilgi-
sayar, bir projeksiyon cihazı ve geniş bant 
internet bağlantısı kazandırıyoruz. Yine bu 
40 bin okulumuza, her sınıfa çok fonksi-
yonlu bir yazıcı ve bir akıllı tahtayı da ulaş-
tırmış olacağız. Eğitim sistemimizde adeta 
bir devrim, adeta bir dönüm noktası olan 

bu büyük projede elbette öğretmenlerimizi 
de unutmuyoruz ve ilk etapta 608 bin öğ-
retmenimize hizmet içi eğitim vererek ileri 
teknolojinin eğitimde kullanılması için 
kendilerini hazırlıyoruz.

Her zaman söylüyorum değerli arkadaşla-
rım: Biz göz boyama peşinde değiliz, biz po-
pülizm peşinde değiliz... Biz yola çıkarken, 
ne aldanan olacağız, ne de aldatan olacağız 
dedik... Biz laf üretmeyeceğiz, iş üreteceğiz 
dedik… Dikkat ediniz... Eğitime yatırım, 
sonuçları uzun vadede alınacak bir yatı-
rımdır ve geçmiş hükümetler, eğitim nok-
tasında köklü ve uzun vadeli yatırımlardan 
uzak durmuştur. Biz bunu yapmadık... Biz, 
sağlık, adalet ve emniyetin önüne eğitimi 
koyduk ve bu dört alanda Türkiye’ye ham-
dolsun ilkleri yaşattık, yaşatmaya da de-
vam ediyoruz. Şunu açık açık söylüyorum 
değerli arkadaşlarım: Bizim, her alanda 
olduğu gibi, eğitim alanında da ulaştığımız 
seviyelere muhalefetin hayalleri bile erişe-
mez. Demokratik bir sistemde muhalefet, 
iktidarı daha iyiye, daha mükemmele yön-
lendirir, alternatif üretir, aksaklıkları or-
taya çıkarır. Bizde ise maalesef muhalefet, 
açık aramayı, iftirayı, gerçek dışı ithamları, 
yavaşlatmayı, engellemeyi bir siyaset tarzı 
olarak görme yanlışı içinde.

Bakın buradan bir kez daha açıklıyorum: 
İktidarda bulunduğumuz 8 yıl içinde, 
167 bin 621’i kadrolu, 70 bini sözleşmeli 
olmak üzere toplamda tam 237 bin 621 
öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Sa-
dece 2010 yılında, atamasını yaptığımız ve 
yapacağımız öğretmen sayısı 40 bin. Buna 
ilaveten, usta öğretici, vekil öğretmen, 
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öğretici gibi kadrolarda 241 bin personel 
görevlendirdik. 9’uncu derecenin birinci 
kademedeki öğretmenin, ek ders ücretiyle 
birlikte maaşı 2002 yılında 635 lira iken, 
bugün 1.809 liraya yükseldi. Artış oranı 
yüzde 185. Şimdi çıkıyorlar, ataması ya-
pılmayan öğretmenleri istismar ederek, 
onların hissiyatını sömürerek, oradan bir 
fırsatçılığın içine giriyorlar. CHP de, MHP 
de bu ülkede çeşitli zamanlarda iktidar 
ortağı oldu. Buyursunlar, hodri meydan, 
eğitim için, öğretmenler için neler yap-
tıklarını ortaya koysunlar. Yaptıklarından 
da vazgeçtik... Bize projelerini anlatsınlar, 
hatta hayallerini anlatsınlar... CHP’nin, 
tarihi boyunca eğitimle ilgili tek faaliyeti 
ve tek tartışma konusu şekil olmuştur, 
kılık kıyafet olmuştur, yasaklar olmuştur. 
Eğitim Enstitüleri nostaljisiyle yatıp kal-
kan CHP, oradaki tek tip insan yetiştirme 
hülyasından başka eğitime ilişkin hiç bir 
hayal kuramamıştır. CHP’nin eğitim poli-
tikası ikna odalarıdır. Bu milletin evlatları 
CHP’nin eğitim politikalarını, tek tip insan 
yetiştirme hedeflerini çok acı deneyimlerle 
yaşamıştır, görmüştür, tecrübe etmiştir. 

Bugün bir kaç puan oy elde etme hırsıyla 
popülizmin sınırlarını zorlayan CHP, her 
zaman söylüyorum, önce kendi geçmişiyle, 
hatta bugünüyle yüzleşmeli, sonra deği-
şimden bahsetmelidir. Bakınız daha 6-7 
ay öncesine kadar, şimdiki Genel Başkan 
da dahil olmak üzere, CHP üst yönetimi-
nin Kürt meselesine, Doğu-Güneydoğu 
meselesine nasıl baktıkları tüm Türkiye 
tarafından gayet iyi biliniyor. Eski Genel 
Başkan’ın da, şimdiki Genel Başkan’ın da, 
parti sözcülerinin de, bizim demokratik-

leşme adımlarımız karşısında, Milli Birlik 
ve Kardeşlik Projemiz karşısında nasıl bir 
uzlaşmaz ve saldırgan tutum izledikleri, 
Meclis’in kayıtlarında da yer alıyor. Bizim, 
zaman zaman BDP ile yaptığımız görüş-
melere nasıl tepkiler verdiklerini, bizi ne-
lerle itham ettiklerini, hangi iftiraları bize 
yakıştırdıklarını da yaşadık ve gördük. 
Öte yandan, BDP’nin; CHP’nin bu tutumu 
karşısındaki duruşunu da hepimiz çok iyi 
hatırlıyoruz. Biri statükonun en büyük 
savunucusu, diğeri statükodan en çok dert 
yanan partilerden biri… Biri Kürt meselesi-
ni derinleştiren zihniyetin siyasi temsilcisi, 
diğeri bu sorunu dilinden düşürmeyen 
siyasi parti… Bu iki ucun, aslında platonik 
bir aşk yaşadıkları bayram ziyaretlerinde 
ve Sosyalist Enternasyonal toplantısında 
ortaya çıktı. Doğrusu bu partilerin hangi 
konuda nasıl bir işbirliği içine girebilecek-
lerini milletimiz merak ediyor.

Esasen, bu platonik aşkın ilk emareleri 
12 Eylül halkoylamasında görülmüştü... 
Parti kapatmalardan çok şikayet eden 
BDP’lilerin parti kapatmayı zorlaştıran 
düzenlemeye destek vermemeleri, bir nevi 
CHP’nin ekmeğine yağ sürmeleri çok ma-
nidardı. CHP Anayasa değişikliğine HAYIR 
derken, BDP de boykot adı altında HAYIR 
cephesine gizliden gizliye destek vermiş 
ve ittifakın ilk adımları orada zaten atıl-
mıştı. CHP Genel Başkanı Diyarbakır’da 
“Aşk ölmez, eğer gerçekse” diyerek bir nevi 
ilan-ı aşk etti. Seçim öncesinde birden bire 
külleniveren bu aşkın CHP’yi de BDP’yi de 
hangi hülyalara sevk edeceğini hep birlik-
te göreceğiz. Merak ediyoruz, acaba BDP 
mi statükoculuktan medet umuyor, CHP 
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mi etnik milliyetçilikten medet umuyor? 
Seçilebilmek için, Meclis’e girebilmek için, 
barajı geçebilmek için her yol mubahtır 
anlayışı kimseye fayda sağlamaz. Siyaset, 
ilkeli olmayı, dürüst olmayı, tutarlı olmayı 
gerektirir. Milli değerlere yaklaşım, inanç 
özgürlüğü, laiklik, sosyalist enternasyonal 
gibi konularda iki partinin üst yönetimin 
örtüştüğünü zaten biliyoruz... 

Ama biz  şunu da merak ediyoruz. . . 
Acaba CHP, BDP’nin Paris’te, Sosyalist 
Enternasyonal’de, terör örgütünü meşru-
laştırma girişimlerine nasıl bakıyor; bunu 
nasıl değerlendiriyor? Acaba BDP, CHP’nin 
Ergenekon avukatlığı hakkında ne dü-
şünüyor? İşte AK Parti’nin farkı budur 
değerli arkadaşlarım... AK Parti, Doğu ve 
Güneydoğu meselesine, siyasi kaygılarla, 
oy kaygısıyla, seçimde oylarını artırma 
hırsıyla değil; samimiyetle; insanı, vicda-
nı öne çıkaran, demokrasiyi yücelten bir 
anlayışla yaklaşıyor. AK Parti Diyarbakır’a 
gidip farklı, İzmir’e gidip farklı konuşmu-
yor... Diyarbakır’da ne söylediyse aynısını 
gidiyor, İzmir’de de cesaretle söylüyor... 
AK Parti, seçim öncesinde farklı, sandıklar 
açıldıktan sonra farklı konuşmuyor... AK 
Parti her zaman milletin diliyle konuştu, 
milletin diliyle konuşmaya devam ediyor...

Bakınız, şunu büyük bir memnuniyetle 
ifade etmek istiyorum: AK Parti Türkiye’yi 
geliştirirken, dönüştürürken, siyaseti de 
dönüştürüyor. Artık ortada ‘Nasıl iktidar 
olabiliriz’, ‘Nasıl başarılı olabiliriz’ diye 
kendisine soranların örnek alabilecekleri 
bir siyasi hareket var. Müzmin muha-
lif olan partilerin iktidar arzusuyla AK 

Parti’yi örnek almaya çalışmalarından, 
taklit etmelerinden memnuniyet duyuyo-
ruz. Çünkü AK Parti’yi örnek almak, AK 
Parti gibi olmaya çalışmak, milletle yakın-
laşmaktır, milletin sesine kulak vermektir, 
ülkenin meselelerini dert edinmektir. An-
cak şunu da unutmamak gerekir: Asıl olan 
şekil değil, ruhtur, özdür. Taklit, her zaman 
asıl olanı, orijinal olanı yaşatır. Mesele 
millete yüzünü çevirmek, millete kulağını 
açmak değildir. Asıl olan millete gönlünü 
açmak, milletin hissiyatını kendi hissiyatı 
haline getirmektir.

Değerli kardeşlerim; halkçı olmak ile popü-
list olmak farklı şeylerdir. Biz siyaseti bir 
imaj çalışması, bir halkla ilişkiler faaliyeti 
olarak görmüyoruz, buna indirgemiyoruz. 
Siyaset, milletin duygusunu, düşüncesini, 
derdini, arzusunu, iradesini yansıtmak 
için, sorunlara çözümler üretmek için 
yapılır. Halkın sorunlarına çözümler üret-
mezseniz, halkçı olamazsınız. Milletin 
dertleriyle dertlenmez, milletin değerle-
rini politikalarınıza yansıtmazsanız milli-
yetçi olmazsınız. Bu teşkilatın, bu grubun 
nasıl oluştuğu, hangi ilkeler, hangi idealler 
üzerine bina edildiği, nasıl bir gönül bir-
liğinin teşkil edildiği son derece önemli... 
Biz, kadınlı erkekli, genç-yaşlı, sokak so-
kak, ev ev gezerken, insanları oy vermeye 
değil, gönül birliğine, değişime, güç birli-
ğine davet ettik... Pazara kadar dostluğun, 
seçim gününe kadar kardeşliğin değil, 
ebedi bir uhuvvetin temellerini attık... Biz 
bu aziz milletle çıkar birliği değil, gönül 
birliği yaptık, kader birliği yaptık... Bizim 
siyasi geçmişimizde zigzaglar yok. Bizim, 
geçmişimizde, hamdolsun, Türkiye’ye ya-
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şatılmış acılar yok... Milletimiz bize yetki 
verdiğinde, sorumluluk yüklediğinde, onu 
bir kutsal emanet hissiyatıyla omuzladık 
ve İstanbul’da, Türkiye genelinde, yetki 
aldığımız her belde, ilçe ve ilde emanetin 
hakkını verdik.

2011 Genel Seçimlerine de biz bu hissiyatla 
giriyoruz... Gönül köprülerini güçlendir-
mek, hizmetlerimizi görücüye çıkarmak, 
daha fazla, daha çok hizmet için milletimi-
zin huzuruna çıkıyoruz... Biz hem mille-
timiz karşısında muhasebemizi yapacak, 
hem de milletimizden yeniden yetki iste-
yeceğiz. Her zaman olduğu gibi samimiyet, 
hasbilik, tevazu rehberimiz olacak. Her za-
man olduğu gibi planlarımız, projelerimiz, 
ufkumuz ve vizyonumuz farkımızı ortaya 
koyacak. Tek parti zihniyetinden kurtula-
mayan; statükocu, seçkinci, elitist anlayış-
lardan sıyrılamayan hareketlerin, ne kadar 
popülizm yaparlarsa yapsınlar, ne kadar 
taklit ederlerse etsinler, nihayetinde yatsıya 
varmadan foyaları meydana çıkacaktır ve 
nitekim çıkıyor da... 

Düşünebiliyor musunuz değerli arkadaş-
larım... 12 Eylül Halkoylaması sürecinde, 
CHP’nin yeni genel başkanı çıkıyor, İsrail 
Televizyonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başbakanı’ndan şikayet ediyor. Brüksel’e gi-
diyor ülkesini şikayet ediyor. Paris’e gidiyor, 
terörle arasına mesafe koyamayan, terör 
örgütünü meşrulaştırmaya çalışan BDP ile 
aynı platformda orada da memleketinden 
dert yanıyor... Ülke içinde kısır bir vizyona 
sahip olanlar, ülke dışında maalesef bu 
ufuksuzluklarını gizlemeye tenezzül dahi 
etmiyorlar. İçerde muhalefet partisi gibi 

davranamayanların, en azından dışarıda, 
büyük bir ülkenin muhalefet partisi gibi 
davranmalarını beklemek, bizim de, bu 
milletin de hakkıdır ve arzusudur. Mavi 
Marmara olayında bütün bir millet tek yü-
rek halinde katillerin karşısına dikilirken, 
ne acıdır ki muhalefet partisinin lideri gidip 
oranın medyasında ülkesini eleştirebiliyor. 
Dünyada belli medya kuruluşları Türkiye 
aleyhine bir kampanya başlatırken, ne acı-
dır ki Türkiye’de belli medya grupları aynı 
kampanyanın içinde yer alabiliyor.

İşte aynı yaklaşımı, NATO’nun Lizbon 
Zirvesi’nde bir kez daha gördük ve görüyo-
ruz... Füze savunma sistemiyle ilgili yazılıp 
çizilenlere bakınca ciddi bir bilgi eksikliği 
olduğunu görüyorum. Maalesef bazı medya 
grupları ve partiler de yanlış bilgilendir-
melerle bu konuyu çarpıtıyor ve istismar 
ediyorlar. Bakınız değerli arkadaşlarım... 
Lizbon’daki toplantıda, NATO’nun yaklaşık 
10-15 yıllık geleceğine yön verecek Stratejik 
Konsept, füze savunması, NATO-AB işbirliği 
ve Afganistan konuları değerlendirildi. Hiç 
tartışmasız bu zirveye Türkiye damgası-
nı vurmuştur ve alınan kararlar, Türkiye 
açısından son derece tatminkar olmuştur. 
Türkiye, Stratejik Konsept Belgesi’nin şe-
killenmesinde ağırlığını hissettirmiş, başta 
NATO-AB ilişkileri boyutu olmak üzere 
ülkemizin çıkarları en etkin şekilde savu-
nulmuştur. Bu konudaki çetin müzakereler 
sonucunda ülkemizin beklentileri belgeye 
tam olarak yansımıştır.

Şu hususu da özellikle ifade etmek isti-
yorum: NATO bir saldırı değil, savunma 
sistemidir. NATO’nun varlık sebebi, üye 
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ülkelerin savunmasına katkıda bulunmak-
tır. NATO’nun füze savunması mimarisi-
nin kurulmasındaki amaç, balistik füze 
yayılmasının beraberinde getirdiği risk ve 
tehlikelerin bertaraf edilmesi ve her bir 
müttefikin güvenliğinin ve savunmasının 
sağlanmasıdır. Şu an yaklaşık 30 ülkede 
balistik füze bulunuyor. Alınan karar bir 
ilke kararıdır ve amacı, füze saldırısına 
maruz kalabilecek üyelerin savunma ihti-
yacını karşılamaktır. Zirve’de Türkiye’nin 
tüm hassasiyetleri dikkate alınmış ve mu-
tabakat, kaygılarımızı giderecek şekilde 
oluşmuştur. Israrımız üzerine güvenliğin 
bölünmezliği ve ittifak dayanışması ilke-
lerine uygun olarak füze savunması sis-
teminin tüm müttefiklere “tam koruma” 
sağlayacak şekilde kurulması sağlanmıştır. 

Uyarılarımız neticesinde risk ve külfetle-
rin hakça paylaşımı prensibi temelinde 
bir karar alınmıştır. Yine altını çiziyorum: 
Zirvede, hiçbir ülkenin tehdit kaynağı ola-
rak hedef alınmaması kararlaştırılmıştır. 
Bazı Avrupa ülkelerinin tüm ısrarlarına 
rağmen, ülkemizin çabaları sonucu tehdit 
ülke ismi telaffuz edilmemiştir. Burada 
vurgulamak istediğim bir husus da şudur 
değerli arkadaşlarım: Füze savunma siste-
mi konusu, yeni bir konu değildir. Yaklaşık 
10 yıldır üzerinde durulan, müzakere edi-
len bir konudur. Bu yüzden son dönemde 
ismi geçen ülkelere yönelik bir düzenle-
me değildir. Türkiye, kesinlikle bir cephe 
ülkesi, bir kanat ülkesi değildir, böyle de 
konumlandırılmayacaktır. Bazı ülkelerin 
tehdit telaffuz edilmesi konusundaki ısra-
rına hep karşı çıktık, Soğuk Savaş dönemi 
kavramlarıyla hareket edemeyeceğimizi 

vurguladık. En önemlisi de, tüm bu geliş-
meleri, görüşmeleri komşu ülkelerle istişa-
re içinde yaptık, her türlü gelişmeyle ilgili 
komşularımızı bilgilendirdik. 

Memnuniyetle söylemeliyim ki, komşu-
larımızın Türkiye’ye yönelik hiçbir sıkın-
tısı ve endişesi yoktur, aksine Türkiye’nin 
tavırları ve verdiği mücadele sebebiyle 
büyük bir memnuniyet içindedirler. Biz, 
başından bu yana aynı şeyi söylüyoruz. 
Bizim temel yaklaşımımız, düşman üret-
mek değil, dost kazanmaktır. Biz kom-
şularla sıfır sorun politikası izliyoruz. 
Komşularımız da bu yaklaşımımızdan 
son derece memnun ve Türkiye’ye tam 
bir güven içindeler. Ancak görüyoruz ki, 
bazı siyasetçiler ‘kraldan çok kralcılık’ 
yapıyorlar. Kusura bakmasınlar, Türkiye 
her zaman ilkeli olmuştur, dürüst olmuş-
tur, doğru bildiği yolda taviz vermeden 
ilerlemiştir.

Dün ‘eksen kaydı’ diyenler nasıl kara pro-
paganda yapıyorduysa, bugün de Türkiye 
komşularına sırtını döndü diyenler kara 
propaganda yapıyor. Biz ne komşularımı-
zın hakkını-hukukunu çiğnetir, kardeş 
milletlerin aleyhine bir karar alırız, ne 
de Türkiye’nin ulusal çıkarlarını, mille-
timizin uluslararası çıkarlarını heba ede-
riz. Biz ne doğuya sırtımızı döneriz, ne 
batıya… Biz ne doğru bildiğimiz yoldan 
saparız, ne de başkalarının tahrikleriyle 
farklı yollara gireriz. Herkes emin olsun, 
rahat olsun… Türkiye Cumhuriyeti hü-
kümeti değerlerinden de taviz vermez, 
ulusal çıkarlarından da taviz vermez… 
NATO’nun bütün kararları oybirliğiyle 



221

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -7

alınmaktadır, Türkiye’nin ‘evet’ demeye-
ceği hiçbir karar alınamaz, milletimizin 
içine sinmeyen hiçbir karara da bu hükü-
met ‘evet’ demez.

Değerli arkadaşlarım...

Önceki hafta Çarşamba günü, 11-12 Kasım 
tarihlerinde yapılan G-20 toplantılarına 
katılmak üzere beraberimizdeki bir heyet-
le birlikte Kore’nin başkenti Seul’e gittik. 
G-20 Seul zirvesinde, kalkınmadan enerji-
ye, KOBİ’lerden finansal sektöre kadar kü-
resel ölçekte birçok sorunu ele aldık ve bu 
sorunlara ilişkin çözüm önerilerini değer-
lendirdik. Kore’nin ardından Bangladeş’e 
yaptığımız ziyaret, bütün G-20 zirvelerin-
de, en son da Seul zirvesinde Türkiye ola-
rak dile getirdiğimiz öneri ve tavsiyelerin 
ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha 
somut olarak ortaya koydu.

Bangladeş, 150 milyonluk nüfusuyla, 
yoksulluğun en ağır şekilde yaşandığı ül-
kelerden biri. Son dönemde güçlü bir hü-
kümetin sağladığı istikrarla ülkede önemli 
bir kalkınma süreci başladı. Ancak ülkede 
günlük harcaması 1 doların altında olan 
önemli bir nüfusun varlığı devam ediyor. 
Nitekim geçtiğimiz cadde ve sokaklar bo-
yunca, bir yandan kalkınmanın, bir yandan 
da bu yoksulluğun izlerini müşahede ettik. 
Kore’nin Başkenti Seul ve Bangladeş’in 
Başkenti Dakka’nın fotoğraflarını yan yana 
koyduğunuzda, yaşanan küresel krizin 
nedenlerini çok daha iyi görebiliyorsunuz. 
Bir yanda en son model otomobiller yük-
sek gökdelenlerin arasında konforla seya-
hat ederken, diğer yanda TUK TUK adı 

verilen bisikletler, ya da kamyonlar toplu 
taşıma aracı olarak kullanılıyor. Bir yanda 
dünyanın en tanınmış ve pahalı markaları 
arzı endam ederken, diğer yanda insanlar 
günlük 1 dolar gelire sahip olmayı büyük 
bir lüks olarak görüyor.

İşte biz her fırsatta bu dengesizliğe itiraz 
ediyor, bu uçuruma dikkat çekiyoruz... 
Zenginin daha zengin, fakirin daha fa-
kirleştiği bir sistemin asla sürdürülebilir 
olmadığını, refahın adil şekilde dağılması 
için daha fazla çaba harcanması gerekti-
ğini muhataplarımıza iletiyoruz. Bugün 
küresel krizi belli bir bedelle atlatabiliriz 
ve atlatıyoruz... Ancak bu eşitsizliğe, bu 
uçuruma kayıtsız kalındığı sürece, daha 
ağır krizler ortaya çıkabilecek, o krizlerin 
atlatılması da bu kadar kolay olmayacaktır. 

Uluslararası temaslarımız çerçevesinde 
yarın da Lübnan’ın Başkenti Beyrut’a 
iki günlük resmi bir ziyaretimiz olacak. 
Beyrut’ta , Cumhurbaşkanı Sayın Sü-
leyman, Başbakan Sayın Hariri, Meclis 
Başkanı Sayın Berri ve diğer muhalefet 
partilerinin temsilcileriyle bir araya gele-
ceğiz. Bu görüşmelerde Lübnan’ın istikrarı 
yönünde Türkiye’nin gösterdiği çabaları 
Lübnanlı kardeşlerimizle birlikte bir kez 
daha değerlendirme fırsatı bulacağız. 
Temeli 2009 yılının Mayıs ayında atılan 
ve TİKA tarafından yapımı tamamlanan, 
ayrıca Lübnan için de bir ilk olma özelliği 
taşıyan Sayda Travma ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nin açılışını da ziyaretimiz sıra-
sında gerçekleştireceğiz. Böylece Lübnan 
için bir başka anlamlı projeyi de Türkiye 
olarak Lübnan halkının hizmetine sunmuş 
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olacağız. Lübnan’da ayrıca, BM Lübnan 
Geçici Kuvveti bünyesinde görev yapan 
askerlerimizle ve ülkedeki Türk toplumu 
temsilcileriyle de bir araya geleceğiz.

Öte yandan, ziyaretimizin temel öğe-
lerinden biri de Arap Bankalar Birliği 
Konferansı’nın açılış ve ödül töreni olacak. 
Bu kapsamda, Türkiye’nin küresel krizde 
gösterdiği başarı nedeniyle Arap Banka-
lar Birliğinin şahsıma tevdi ettiği “2010 
Liderlik Öngörü Ödülü”nü de ülkem ve 
milletim adına büyük bir gururla alaca-
ğım. Türkiye’nin küresel kriz karşısındaki 
öngörüsü, aldığı tedbirler ve tedbirlerin 
etkisi gerçekten tüm dünyada takdir top-
ladı. Dünya liderlerinden uluslararası 
kuruluşlara, kredi derecelendirme kuru-
luşlarından ekonomi çevrelerine kadar 
hemen herkes, Türkiye’nin küresel kriz 
karşısındaki duruşunu büyük bir hayran-
lıkla ifade etti ve etmeye devam ediyor. 
Büyümede, işsizliğin gerilemesinde, ihra-
cat artışında, borsada, turizm gelirlerinde 
Türkiye farklılığını ortaya koydu. Tüm 
dünyada kamu çalışanlarının ve emeklile-
rin maaşı dondurulurken ya da emeklilik 
yaşı yükseltilirken, Türkiye emeklilerini 
ve memurlarını enflasyona ezdirmedi. En 
son biliyorsunuz çok geniş bir kesimi ilgi-
lendiren yeniden yapılandırma paketini 
açıkladık. Küresel kriz ortamında böyle bir 
paketin uygulamaya geçirilmesi, geniş ke-
simlerin rahatlatılması, ekonominin nasıl 
bir sağlam zeminde ilerlediğinin de ispatı 
oldu. Bu vesileyle, yeniden yapılandırma-
nın da başta esnafımız olmak üzere ilgili 
tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Son olarak ülkemizi gururlandıran bir 
gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum... 
Dünyanın en büyük yerel yönetimler 
teşkilatı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Teşkilatı 3’üncü Dünya Kong-
resi, 16-20 Kasım tarihlerinde Meksika’nın 
başkenti Mexico City’de yapıldı. Birleşmiş 
Kentler ve Dünya Yerel Yönetimler Teşkila-
tı, dünya genelinde 136 ülkede binden faz-
la şehrin üye olduğu bu alandaki en büyük 
örgüt olma özelliğini taşıyor. Teşkilat çatısı 
altında tek tek yerel yöneticilerin yanı sıra, 
112 yerel yönetim birliği de faaliyet gös-
teriyor. Yerel yönetimler noktasındaki işte 
bu en büyük organizasyonun başkanlığına, 
Meksika’daki Genel Kurul’da, delegelerin 
büyük çoğunluğunun oyunu alarak, İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Kadir Topbaş seçildi... Hem Türkiye’yi, 
hem İstanbul’u gururlandıran bu büyük 
başarıdan dolayı kendisini tebrik ediyor, 
başarı dileklerimizi iletiyorum.

Esasen, seçim süreci zorlu bir süreç oldu... 
Ciddi tartışmalar, hukuk ihlallerine varın-
caya kadar ciddi engellemeler yaşandı. An-
cak, Türkiye’nin gücü, İstanbul’un imajı, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımı-
zın vizyonu tüm bu engellemelerin üzerine 
çıktı ve her kıtanın büyük desteğiyle bu 
başarı elde edildi. Bir kez kendisini daha 
tebrik ediyor, hayırlı olsun diyorum... 
Genel kurul çalışmalarınızda sizlere de 
kolaylıklar diliyor, hepinizi Allah’a emanet 
ediyor, sayılarımı, sevgilerimi sunuyorum.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler, hanımefendiler, beyefen-
diler... Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
partimizin haftalık olağan grup toplantısı-
nın ülkemize, milletimize ve demokrasimi-
ze hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 
Oldukça yoğun bir şekilde süren Meclis 

çalışmalarında tüm milletvekillerimize 
başarılar, kolaylıklar diliyorum.

Türkiye seçim atmosferine tam manasıy-
la girmeden önce, milletimiz için, ülke-
miz için aciliyet arzeden önemli yasaları 
inşallah çıkarmış olacağız. Borçların ye-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 7 Aralık 2010
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niden yapılandırılması başta olmak üzere 
vatandaşlarımızı doğrudan ilgilendiren 
Torba Yasa’yı, Türk Ticaret Kanunu, Borç-
lar Kanunu gibi ekonomi ve günlük hayat 
için önemli yasaları bu süreçte Meclis’ten 
geçirmiş olacağız. 12 Eylül’de kabul edi-
len Anayasa Değişikliğinin gerektirdiği 
uyum yasaları da aynı şekilde mümkün 
olan en kısa zamanda yasalaşacak ve 
Anayasa Değişikliğinin etkilerini de daha 
yakından hissetmeye başlayacağız. Tabi 
önümüzde iki hafta sürecek bir bütçe 
maratonu bulunuyor. AK Parti iktidarının 
hazırladığı 9’uncu bütçeyi de demokratik 
bir olgunluk içinde, sağduyulu bir şekil-
de, her zaman olduğu gibi nezaketten ve 
yapıcı üsluptan taviz vermeden müzakere 
edecek, inşallah ay sonunda onu da ta-
mamlamış olacağız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, özellikle 
AK Parti Grubu’nun özverili çalışmaları 
neticesinde son 8 yılda gerçekten tari-
hi bir performans gösterdi. Öncelikle, 
Anayasa’da belirtilen seçim tarihlerine 
riayet ederek, Meclis’in seçim tartışmala-
rıyla, seçim belirsizliğiyle vakit kaybetme-
sinin önüne geçtik. Hatırlayınız... 3 Kasım 
2002 öncesi dönemde, bir seçim yapılıyor, 
üç ay sonra yeni bir seçim telaffuz edilme-
ye başlanıyordu. Milletvekilleri daha Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nin koridorları-
nı öğrenmeden, Meclis’in nasıl çalıştığını 
anlayamadan, yeni bir seçimin kaygısına 
düşüyorlardı. Seçim tarihlerinden aylar 
önce Meclis’in çalışmaları yavaşlıyor, hat-
ta duruyordu. Milletimiz vekillerinden 
acil yasaları çıkarmasını beklerken, vekil-
ler milletin derdinden uzaklaşıyor, kendi 

dertlerine düşüyorlardı. Bunların tama-
mına son verdik ve 8 yılda Meclis’i azami 
bir verimlilikle çalıştırdık. Muhalefetin 
engellemelerine, yavaşlatma girişimleri-
ne, polemiklerine, gerginlik üretme tak-
tiklerine prim vermeden işimize baktık 
ve son derece önemli yasaları çıkardık, 
çıkarıyoruz.

Aynı şekilde devam edeceğiz değerli 
arkadaşlarım... Seçim öncesi Meclis ka-
panıncaya kadar, her saati, dakikayı de-
ğerlendirerek milletimize hizmete devam 
edeceğiz. Aziz milletimiz bize oy verirken, 
bizi buraya vekilleri olarak gönderirken, 
çalışmamız, üretmemiz, kendisi için gece-
yi gündüze katmamızı istedi. Muhalefet 
yorulabilir, bıkabilir, usanabilir... Bunlar 
bizim lügatimizde yer almıyor ve biz son 
ana kadar gayretle, aşkla, şevkle çalışma-
ya devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım...

En son grup toplantımızdan bugüne 
içerde ve dışarıda yine çok önemli çalış-
malarımız, temaslarımız oldu. Öncelikle 
Lübnan temaslarımızı sizlerle paylaşmak 
istiyorum... Zira, Kosova’da şahit olduğu-
muz manzaranın ardından, Lübnan’da 
gördüğümüz ilgi ve teveccüh, Türkiye’nin 
dış politikadaki başarılı çizgisini bir kez 
daha teyit etmiş oldu. Başbakan Sayın 
Saad Hariri’nin davetlisi olarak gittiği-
miz Lübnan’da öncelikle Cumhurbaşkanı 
Sayın Süleyman’la, Meclis Başkanı Sayın 
Berri ile görüştük. Ardından, Kavşara 
Bölgesi’ne geçtik ve orada coşkulu bir 
kalabalığa hitap ettik, aynı zamanda 
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Aydamun’da yaptırdığımız okulun açılı-
şını Saad Hariri kardeşimle birlikte orada 
gerçekleştirdik.

Ertesi gün, Arap Bankalar Birliği’nin 
şahsıma tevdi ettiği ödülü aldıktan son-
ra, yine Başbakan Hariri’nin eşliğinde 
Sayda’ya geçtik.Orada da, Lübnan’ın en 
büyük hastanelerinden birini, en modern 
şekilde inşa ettirdiğimiz Sayda Travma 
ve Rehabilitasyon Merkezi’ni açtık. Lüb-
nan temaslarımız çerçevesinde bu ülke-
de görev yapan birliğimizi ziyaret ettik. 
Beyrut’ta yoğun görüşmelerimiz oldu... 
Siyasi tarafların her biriyle oturduk, ko-
nuştuk. Lübnan’ın istikrarının, iç barışı-
nın, Lübnan halkı için olduğu kadar bölge 
için ne büyük ehemmiyet arz ettiğini 
taraflarla görüştük. Lübnan ziyaretimiz, 
hem dış politikamızın bölgede meydana 
getirdiği olumlu etkiyi görmemiz, hem de 
Lübnan’ın iç barışına katkıda bulunarak 
ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz açı-
sından son derece verimli geçti.

Geçtiğimiz hafta başında ise, Avrupa Bir-
liği-Afrika Zirvesi’ne onur konuğu olarak 
davet edildiğimiz Libya’ya gittik. Burada 
Zirvenin yanısıra şahsıma tevdi edilen 
barış ödülünü de milletimiz adına teslim 
aldık. Tıpkı Lübnan gibi, Libya’da da çok 
büyük bir heyecan ve teveccühle karşı-
landık… Şimdi şunu özellikle ifade etme-
liyim değerli arkadaşlarım: Bizim, yakın 
coğrafyamızda gördüğümüz ilgi, heyecan, 
coşku, aslında bölgemizde nekadar büyük 
bir hasretin, ne kadar büyük bir özlemin 
varolduğunu gösteriyor. Sokaklara, cad-
delere, dükkanlara, evlerin balkonlarına, 

meydanlara taşan coşku ve heyecan, esa-
sen halklar arasındaki, ülkeler arasındaki 
yüz yıllık kopukluğun, yüz yıllık uzaklı-
ğın aslında ne kadar manasız ve isabetsiz 
olduğunu ortaya koyuyor.

 Tarihi geçmişimiz olan komşu ve dost 
ülkelere yönelik ilgisizliğin, kopuklu-
ğun makul bir gerekçesi olamaz değerli 
kardeşlerim. Türkiye gibi bir devlet, böl-
gesindeki gelişmelere kayıtsız kalamaz, 
komşularıyla, bölge ülkeleriyle ilişkilerini 
ihmal edemez. Bölgesiyle ilgilenmek bir 
ülke için eksen kaymasına işaret etmez, 
bölgesine bigane kalmak eksenini yitir-
mekle izah edilebilir. Büyük devlet olmak, 
büyük düşünmekle mümkündür. Kendi 
ülkesinde Sivas’ın ötesine geçemeyenler, 
uçağa binip yurtdışına gidemeyenler, 
Balkanlar’a, Ortadoğu’ya, Orta Asya’ya 
bigane kalanlar, Türkiye’nin uluslararası 
çıkarlarını, milli menfaatlerini koruya-
mazlar. Türkiye’yi iddialarından, çıkar-
larından, tarihi rolünden uzaklaştıran 
bir dış politika anlayışını hakim kılmak 
isteyenler, sadece bu ülkeye ve bu millete 
değil, bölge haklarına da büyük bir hak-
sızlık yapmış olurlar.

Kimse kendi çapsızlığını,  kendi viz-
yonsuzluğunu, kendi yetersizliğini, 
Türkiye’nin bölgesel ve küresel bir güç 
olma gayretlerinin önüne bir engel ola-
rak koyamaz. Sanal korkularla, ideolojik 
takıntılarla Türkiye’nin uluslararası viz-
yonu daraltılamaz. Bakın, acı bir gerçeği 
burada dile getirmek durumundayım... 
Son iki hafta sonunda rektörlerimizle 
yaptığımız toplantılarda da bunu ifade 
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ettim: Bu ülkede, geçmişte, irtica tehdidi 
var diye, Arap Dili Edebiyatı Bölümleri 
kapatıldı, bu bölümlere öğrenci alınma-
dı. Komünizm tehdidi var diye, Rus Dili 
Edebiyatı Bölümleri kapatıldı. Yine çok 
acıdır... Üniversitelerimiz arasında, kendi-
sini Balkanlara, Kafkasya’ya, Ortadoğu’ya, 
Afrika’ya adamış, bu konuda uzmanlaş-
mış, otorite olmuş üniversiteler bulamı-
yorsunuz. Ortadoğu ile ilgili enstitülerde, 
bölümlerde, Arapça bilen eleman sayısı 
bir elin parmaklarını geçmiyor. Ortadoğu, 
Kafkasya, Balkanlar orijinal kaynaklar-
dan değil, İngilizce kaynaklardan takip 
edildiği için, Türkiye’de çok yaygın olan 
ortak isimlerin dahi İngilizce yazılışıyla 
aktarıldığına şahit oluyoruz. Bakıyorsu-
nuz, bildiğiniz Hüseyin’i Hoseyn diye te-
laffuz edenler, yazanlar oluyor; bildiğiniz 
Muhammed’i Mohammad diye yazan ve 
telaffuz edenler çıkıyor.

Bu yabancılaşmanın, bu uzaklaşmanın, 
tek boyutlu dış politikanın bize neler kay-
bettirdiği çok açık... Bugün, Arap ülkele-
rindeki İngiliz, Amerikan, Alman, Fransız 
yatırımlarına bakın; Arap ülkelerinin 
buralardaki yatırımlarına bakın, kaybet-
tiklerimizin sadece bir boyutunu, insafsız 
bir boyutunu açık olarak görürsünüz. Tür-
kiye dış politikada ezberleri bozdu, boz-
maya da devam edecek. Türkiye, anlamsız 
küslükleri sona erdirdi, anlamsız hasreti 
sona erdirdi, bu yönde ilerlemeye devam 
edecek. Kim hangi yorumu yaparsa yap-
sın. Kim hangi yaftayı yapıştırırsa yapış-
tırsın. Açık açık ifade ediyorum: Bölge-
mizde barıştan, adaletten, dayanışma ve 
kardeşlikten öte hiçbir amacımız, hedefi-

miz, gayemiz, niyetimiz yok. Haksız olana 
çıkıp mertçe ‘haksızsın’ dedik ve demeye 
devam edeceğiz. Haklıyı savunmaya, hak-
lının arkasında durmaya cesaretle devam 
edeceğiz. Dış politikada çıkarlarımızı gö-
zettiğimiz kadar, insanlığı, vicdanı, hakkı, 
hukuku gözetmeye devam edeceğiz. Bu ül-
kenin dış politikasını sadece ve sadece bu 
millet belirler. Milletten başka hiç kimse 
bu ülkeye rota, istikamet çizemez.

Bakın bugün dünyanın neresinde afet var-
sa, felaket varsa, insani yardıma ihtiyaç 
duyan halklar varsa, bütün imkanlarımız-
la biz oradayız. Haiti’ye, Şili’ye, Tif lis’e, 
Darfur ’a , Bosna-Hersek’e, Kosova’ya, 
Afganistan’a, Somali’ye, Lübnan’a Kızı-
lay’ımızla ulaştık, TİKA ile ulaştık, gerek-
tiğinde barış gücü askerlerimizle ulaştık. 
Pakistan’ın deprem felaketinde, sel fela-
ketinde yanında olduk. Irak’ın yeniden 
yapılandırılmasında her türlü katkıyı 
sunduk. Gazze’nin yaralarının sarılması 
için milletçe seferber olduk. Aynı saikle, 
aynı niyetle, aynı samimiyetle, İsrail’de, 
Hayfa’daki orman yangınına da yardım 
elimizi uzattık. Talimat verdim, iki yan-
gın söndürme uçağımız Hayfa’ya gitti ve 
oradaki çalışmalara katkı sağladı. İsrail’le 
meselemiz var deyip ormanların yanması-
na, tabiatın kül olmasına, insanların ölü-
müne seyirci kalamazdık. Bu ne insanlığa 
yakışır, ne bizim manevi değerlerimize 
uygun düşer. Şunu da altını çizerek ifade 
ediyorum: Biz, Gazze için haykırırken, 
Mavi Marmara için sesimizi yükseltirken, 
hangi hassasiyetle bunu yaptıysak, orman 
yangınına da işte o hassasiyetle yardım 
elimizi uzattık. 
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Bizim insanlığımız, bizim vicdanımız, 
bizim manevi değerlerimiz, çocukların 
öldürülmesine, sivillerin katledilmesine, 
yardım gemilerine korsanca saldırılma-
sına karşı çıkmamızı gerektiriyor. Bizim 
insanlığımız, bizim vicdanımız, bizim 
manevi değerlerimiz, ölen insanlara, ya-
nan tabiata sahip çıkmayı, onlara yardım 
elini uzatmayı bize emrediyor. Eğer bu 
noktada kafa karışıklığı yaşayanlar varsa, 
onlar bizi yanlış tanımışlar demektir. Biz, 
Mavi Marmara’nın, oradaki 9 şehidimi-
zin ruhaniyesiyle ilgili hassasiyetimiz 
devam etmektedir. Gazze’ye yapılanları 
unutmadık unutmayacağız. Eğer yeni bir 
dönem başlatmak isteyenler varsa, tekrar 
ediyorum, önce suçunu kabul edecek, 
özür dileyecek ve tazminat ödeyecek. Bu 
adımların atıldığını görürsek, biz de o za-
man durumu değerlendiririz. Bu adımlar 
atılmadığı sürece, hiç kimse de bizden 
adım atmamızı beklemesin. Biz, kategorik 
düşünmüyoruz, biz kin ve nefretle hare-
ket etmiyoruz. Bizim amacımız, bölgede 
barış ve istikrarın hakim olmasıdır. Bizim 
gayemiz, bölgede adalet ve refahın tesis 
edilmesidir. Biz, yapılan yanlışı asla sine-
ye çekmeyiz, asla unutmayız, ama yanlı-
şından dönene de ‘yok sen yanlışta ısrar 
et’ demeyiz.

Değerli arkadaşlarım...

Dış politikamızla doğrudan alakalı olan 
bir başka hususa da burada değinmek du-
rumundayım... Bildiğiniz gibi, bir süredir, 
Amerika Birleşik Devletleri Hariciyesi’nin 
gizli yazışmaları, bir internet sitesi ara-
cılığıyla yayınlanıyor. İlgili site, 250 bin 

gizli yazışmanın ellerinde bulunduğunu, 
bu yazışmalardan önemli bir kısmının 
Ankara’dan gönderildiğini ifade ediyor. 
Şu ana kadar yayınlanan ya yazışmalarda, 
diplomatlar tarafından, gerek Türkiye, 
gerek diğer ülkeler için son derece seviye-
siz, nezaketsiz ve son derece dikkatsiz bir 
dilin kullanıldığını görüyoruz. Belli ki bu-
radaki diplomatlar, belli medya kuruluşla-
rını, belli çevreleri takip ederek, kendi ni-
yet ve arzuları doğrultusunda bir çerçeve 
çizmek istemişler. Bu üslubun ötesinde, 
yazışmaların yayınlanması, yayınlanma 
tarzı, seçilmesi, sansürlenmesi, sadece 
belli ülkelere, belli bölgelere, belli konula-
ra ait yazışmaların yayınlanması da niyet 
hakkındaki şüphelerimizi artırıyor.

Bu çapta bir olayın, sıradan, önemsiz, 
kendi halinde, münferit bir hadise gibi 
takdim edilmesi mümkün değildir. Yalan, 
yanlış bilgilere, nezaketsiz yorumlara da-
yanan bu yazışmaların sızdırılmasını ve 
yayınlanmasını bir erdem veya şeffaflaş-
mayı sağlayan olumlu bir gelişme olarak 
göstermek isteyenler, resmin tamamını 
gözden kaçırmış olurlar. Ortada büyük bir 
ciddiyetsizliğin olduğu ne kadar açıksa, 
birilerinin bundan farklı hesaplar içinde 
olduğu da o kadar açıktır.

Sağduyu ve serinkanlılık, özellikle diplo-
maside hayati derecede önemlidir değerli 
arkadaşlarım... Bir meseleyi daha anla-
madan, önünü ardını görmeden, niyetini, 
hedefini analiz etmeden verilen her tepki 
erkendir ve eksiktir. Nitekim, yazışmala-
rın yayınlanmaya başlamasıyla birlikte 
gelişmeleri izlediğimizi, internet sitesinin 
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eteğindeki taşları dökmesini beklediğimi-
zi ifade ettim. Ne yazık ki, Ana Muhalefet 
Partisi meseleye böyle bir hassasiyetle 
yaklaşmaktan kaçındı. Daha ilk çıkan 
yazışmalarla birlikte, konuyu iç politika 
malzemesi yapmak gibi bir fırsatçılığın 
içine girdi. CHP’nin, yabancı diplomat-
ların hezeyanlarına, yalanlarına, iftirala-
rına sarılarak götürdüğü kampanyanın, 
CHP kitlesinde bile rahatsızlık doğurdu-
ğunu görüyoruz.

Ben önceki gün Sivas’taki toplu açılış tö-
reninde de ifade ettim... Sivaslıların güzel 
bir deyimi var: Akıl elden, fikir emanet... 
CHP Genel Başkanı, kendisi politika üre-
temediği, kendisi bir dil oluşturamadığı 
için, ABD’li diplomatların yazışmaların-
dan medet umar hale geldi. Allah aşkına 
şu hale bakar mısınız? Bir ülkenin ana 
muhalefet partisi, işi gücü bırakıyor, ya-
bancı diplomatların iddialarına borazan-
lık yapıyor. Kendi ülkelerinden o kadar 
kopuklar, o kadar uzaklar ki, iç politikayı 
dahi yabancı diplomatlara havale etmiş 
durumdalar. Hatırlayın, VİKİPEDİ adlı 
sitede yazılanlara inanıp, Meclis Genel 
Kurulu’nda benim dünyanın en zengin 
8’inci Başbakanı olduğumu iddia ettiler. 
Şimdi Wikileaks’e inanıp İsviçre’de 8 
banka hesabının peşine düştüler. CHP 
madem değişiyor, oldu olacak ismini de 
değiştirip VİKİ CHP yapsın...

Günlerdir, bir İsviçre’dir tutturmuşlar... 
Böyle bir şey yok diyoruz, belge getir 
diyorlar. İddia sizin, madem öyle, gidin 
belgesini de siz getirin... Sizin ardı arkası 
gelmeyen yalanlarınıza, iftiralarınıza bel-

ge yetiştirmeye çalışsak, millete hizmet 
için vaktimiz kalmaz. Ben buradan açık 
açık söylüyorum... İddia sahibi iddiasını 
ispatla mükelleftir. Daha da ileriye gidi-
yorum: CHP gitsin, İsviçre’deki 300’ün 
üzerindeki bankayı tek tek dolaşsın, bu 
hesapların belgesini bulsun, o hesaptaki 
parayı da, tüm mal varlığımı da CHP’ye 
bağışlayacağım. Biz diyoruz ki, yalan üze-
rine nasıl siyaset inşa edilmezse, yalan 
üzerine diplomasi de, dış politika da inşa 
edilmez. Gelin siz, “kendinize başka kıla-
vuz bulun”… ABD’li diplomatların iftira 
üstüne kurulu kılavuzlukları sizi millete 
götürmez.

Esasen, CHP Genel Başkanı, iftirayı, ça-
mur atmayı, ardından da pişkinliği bir 
siyaset haline getirmiş durumda. Bir 
konuda iftira atıyor, çamur atıyor, ortaya 
bir iddia atıyor, ya da bir görüş söylü-
yor; ardından cevabını alınca, mahcup 
olmak bir yana, yüzü kızarmak bir yana, 
işi pişkinliğe vurup sıyrılmaya çalışıyor. 
“Dersim’de analar ağlamadı mı” diyen 
arkadaşına, önce “gereğini yapsın” dedi, 
ardından “konu kapanmıştır” dedi. “Genel 
Af ” dedi, çarketti. Sabah “Başörtüsü” dedi, 
akşam yalanladı. “Ben aday olmam” dedi, 
ertesi gün adaylığını açıkladı. “Çarşaf lis-
te” dedi, “Blok liste”ye döndü. “Gömleğimi 
parasını verdim, ben aldım” dedi, fatura 
başka yerlerden çıktı. Hatırlayın... CHP 
Genel Başkanı, 12 Eylül Halkoylamasını 
SBS sınavı zannetti ve sabah akşam bir 
havuz problemidir tutturdu... Havuz aşağı 
havuz yukarı derken kendi havuzlu villası 
ortaya çıktı. 



229

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -7

Liste uzayıp gidiyor... Aynı tavrı, İsviçre 
bankaları konusunda da sergiledi. Önce 
iddialara sahip çıktı, kendisini ispata 
davet edince işi pişkinliğe vurup iddia 
bizim değil demeye başladı. Eğer iddia 
sizin değilse, iddia ABD’li diplomatlara 
aitse, soruyorum, peki o zaman sen bu 
topa niye girdin? Burada senin rolün ne? 
Sen küresel yalanların sözcüsü müsün? 
Ergenekon’a avukatlıktan sonra, şimdi de 
Wikileaks’in avukatlığına mı soyundun? 
Geçen hafta CHP Grup toplantısında kul-
landığı ifade aynen şu değerli arkadaşla-
rım: BU İDDİALAR YABANA ATILACAK 
İDDİALAR DEĞİL... BU İDDİALARIN BİR 
KISMINI DAHA ÖNCE CHP DİLE GETİR-
MİŞTİ... Şimdi Grup toplantısında bunu 
söylüyor, cevabını alınca da “bana ne 
kızıyorsun, Amerika’ya kız” diyor... Önce 
AK Parti hakkında binbir yalan, tezvirat 
üretiyorlar; ardından bazı diplomatlar 
bu yalanlardan kriptolarında bahsedince, 
dönüp kendi yalanlarına inanıyorlar. Ar-
tık birisi, CHP Genel Başkanına siyasetin 
bir ciddiyet ve seviye işi olduğunu hatır-
latmak zorunda. Ağzına geleni söylemek, 
boş konuşmak, mugalata yapmak siyaset 
tarzı olamaz. Yüzü kızarmamak, pişkinlik 
yapmak iyi bir haslet değildir. Bu tarz si-
yaset yapanlar sandıktan çıkamadılar.

Esasen şu son bir haftadır sergilenen 
manzaraya bakınca, CHP’nin nasıl bir dış 
politika zihniyetine sahip olduğu, daha 
doğrusu ciddi bir dış politika anlayışının 
olmadığı ortaya çıkıyor. Biz, Wikileaks 
yazışmalarına karşı temkinli davranmaya 
devam edeceğiz. Şu ana kadar görünen o 
ki, bu kriptolar, hem bahsi geçen ülkele-

rin iç politikasına, hem dış politikasına 
şekil vermeye yönelik bir içerik arzediyor. 
Dosta düşmana şu hatırlatmayı yapmak 
durumundayım: Türkiye’nin dış politi-
kasını hiç kimse değil, sadece ve sadece 
millet belirler. Dış politikada bize hiç 
kimse istikamet çizemez; rotayı, istika-
meti yalnızca ve yalnızca aziz milletimiz 
çizer. 8 yılda Türkiye bu anlayışla yürüdü, 
bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza 
devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da ülkemizin çıkar-
larını, milletimizin çıkarlarını her şeyin 
üzerinde tutacağız, Türkiye’nin itibarını 
daha da artıracağız, medeniyetimizin 
bize yüklediği vizyon ve sorumluluğu en 
ideal şekilde yerine getireceğiz. Biz kimin 
ne dediğine, ne yazdığına, hangi dediko-
duyu, iftirayı ürettiğine değil; hakikatin 
ne olduğuna ve milletimizin ne dediğine 
bakacak, yolumuzda o şekilde yürümeye 
devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım...

Önceki ve geçen hafta sonlarında, Baş-
bakanlık İstanbul Dolmabahçe Ofisi’nde, 
Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci kap-
samında üniversite  rektörlerimizle 
bir araya geldik. İki oturum halinde 
gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarda, 
üniversitelerimizin sorunlarını ele al-
dık, hocalarımızın görüş ve önerilerini 
dinledik. Üniversitelerin, Türkiye’nin 
kalkınmasında daha etkili olması, başta 
terör sorunu olmak üzere her türlü sos-
yal meselede daha aktif rol alması, öncü 
olması gerektiğini o toplantılarda ifade 
ettik. Şunu memnuniyetle gözlemledim: 
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Türkiye’de üniversite eğitiminde artık 
ciddi bir heyecan oluşmuş durumda. 
Eski üniversitelerle yeniler arasında, 
devlet ve vakıf üniversiteleri arasında 
hem dayanışma, hem de tatlı bir rekabe-
tin olduğunu gördüm. Hükümet olarak 
eğitime, bu kapsamda yüksek öğretime 
yaptığımız katkıların yanı sıra, üniver-
sitelerin kendini yenileme çabaları artık 
farklı bir sürecin oluştuğunu gösteriyor.

Gaziantep’teki devlet ve vakıf üniversi-
telerine, başta Suriye olmak üzere, çok 
yoğun bir yabancı öğrenci talebi olduğu-
nu, sadece Trakya Bölgemizdeki üniver-
sitelere 3 bin 200 müracaatın yapıldığını 
öğrendik. Sanayi ile üniversitelerimiz 
artık daha fazla işbirliği yapıyor, üniversi-
te artık daha fazla toplumla kucaklaşıyor 
ve toplumsal meselelere yoğunlaşıyor. 
O toplantıda da ifade ettim değerli arka-
daşlarım... AK Parti iktidarına kadar, bazı 
dillerin konuşulması dahi yasaktı. Ama 
görüyoruz ki, bundan 5 yıl, 10 yıl sonra, 
Hakkari’nin, Van’ın, Kars, Iğdır, Mardin, 
Adıyaman’ın sokaklarında, dünyanın dört 
bir yanından gelmiş, farklı dilleri konu-
şan genç öğrenci kitlelerini göreceğiz.

Bizim eğitim noktasında bugün attığımız 
adımlar, inşallah orta ve uzun vadede 
Türkiye’nin çehresini daha da değiştire-
cek, inşallah Türkiye’yi çok daha hızlı bir 
kalkınma sürecine taşıyacak. Bu hafta da 
gerek yurtiçinde açılışlarımız, gerek ulus-
lararası temaslarımız yoğun olarak de-
vam edecek. Pakistan Başbakanı, değerli 
kardeşimiz Gilani bugün resmi bir ziyaret 
amacıyla Türkiye’ye geliyor. Yarın ise, Po-

lonya Başbakanı Sayın Tusk’u ülkemizde 
ağırlayacağız. Hafta sonunda ise Mardin 
ve Siirt’i ziyaret edecek, orada açılışlar 
yapacağız.

Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşla-
rım...

Son olarak iki güzel gelişmeyi dikkatle-
rinize sunarak konuşmamı tamamlamak 
istiyorum... 41 ülkenin üyesi olduğu Asya 
Parlamenterler Asemblesi’nin Suriye’nin 
Başkenti Şam’da yapılan 5’inci Genel 
Kurulu’nda, Şanlıurfa milletvekilimiz Ab-
dülkadir Emin Önen, Asya Parlamenterler 
Assemblesi’nin Mali İşler ve Personelden 
Sorumlu Başkan Yardımcılığına seçildi. 
Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyo-
ruz. Hafta sonunda, Bursa’nın Mustafake-
malpaşa İlçesi, Ova-Azatlı beldesinde Be-
lediye Başkanlığı seçimi yapıldı ve 1.220 
oydan 651’ini, yani oyların yüzde 53’ünü 
alan AK Parti Adayı İlhan Gürkaş Belediye 
Başkanı seçildi. Seçimde, AK Parti yüzde 
53 oy oranına ulaşırken, CHP yüzde 26; 
DP yüzde 7.5; ve MHP yüzde 6 oranında 
oy aldı. Kendisini tebrik ediyor, başarı di-
leklerimizi iletiyoruz.

Ova-Azatlı’da 12 Eylül referandumunda 
yüzde 73 oranında HAYIR oyu çıkmıştı... 
12 Eylül akşamından itibaren, HAYIR 
diyenleri de anlamaya çalışacağımıza dair 
bir söz vermiş ve bu yönde çalışmaları-
mızı başlatmıştık. Nitekim Ova-Azatlı’ya 
genel başkanlar gitti, partiler burada yo-
ğun propaganda çalışması yaptı ancak, 
farklı kesimleri anlamak noktasında AK 
Parti’nin çabaları sonuç verdi. Güven, sa-
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mimiyet, dürüstlük öne çıkarak AK Parti 
tercih edildi. Sonuçların hayırlı olmasını 
diliyorum. Bugün ayrıca Muharrem ayı-
nın ilk gününü idrak ediyoruz. Muharrem 
ayının da ülkemiz, milletimiz ve tüm 
insanlık için hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum. Grup toplantımıza ba-
şarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun...
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Çok değerli yol arkadaşlarım, teşkilatımı-
zın değerli mensupları, sevgili gençler, de-
ğerli hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor; Aralık 
Ayı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımı-
zın ülkemize, milletimize, demokrasimize 
hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Teşkilat olarak Haziran ayı ortasında ger-
çekleşecek genel seçimler için hazırlıkla-
rımızı sürdürürken, hükümet olarak da 
ülkemize, milletimize hizmetlerimizi hız 
kesmeden devam ettiriyoruz. Türkiye gene-
linde, 81 vilayetimizde, ilçe ve köylerimizde 
başlattığımız projeleri tek tek tamamlıyor, 

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 10 Aralık 2010
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yeni projeleri başlatıyor, hiç durmadan, 
duraklamadan eser üretiyor, milletimize 
hizmet ediyoruz. Bunu daha önce de ifade 
ettim değerli arkadaşlarım: Biz, 2011 se-
çimlerinde Türkiye’ye kazandırdıklarımızı 
ve kazandıracaklarımızı anlatacağız. Her 
bir yerleşim yerinde, insanın olduğu her 
yerde 8 yıl boyunca ne yaptık, bundan sonra 
neleri yapmayı planlıyoruz, bunları tek tek 
milletimize aktaracağız. İç politikadan dış 
politikaya, ekonomiden demokratikleşme-
ye, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, 
ulaştırmadan enerjiye, bayındırlıktan tarı-
ma kadar her alanda eserlerimizi, adeta su 
damlasının mermere temayüz etmesi gibi 
tekrar tekrar anlatacağız.

Şunu unutmayınız değerli kardeşlerim... 
Hafıza-i beşer, nisyan ile maluldür... Bazı 
vatandaşlarımız, 8 yıl önce nasıl bir Türkiye 
olduğunu hatırlamıyor olabilir. Özellikle 
genç nesiller, Türkiye’nin bu seviyelere 
nerelerden geldiğini yeterince bilmiyor 
olabilir. Bizden önceki istikrarsız dönemler, 
yamalı bohça misali koalisyon dönemleri, 
hizmet üretmeyen, çare üretmeyen, so-
run çözmeyen iktidarlar hatırdan çıkmış 
olabilir. Muhalefet partilerinin, iktidarda 
oldukları dönemde bu ülkeye ne kadar ağır 
bedeller ödettikleri, ekonomide, dış politi-
kada Türkiye’yi nasıl gerilere götürdükleri 
hatırlanmıyor olabilir. İşte onun için biz, 
Türkiye’yi nereden aldığımızı, nereye taşı-
dığımızı ve ülke için, millet için daha neleri 
yapacağımızı sabırla, sağduyuyla, nezaket-
le, yapıcı bir üslupla tek tek anlatacağız.

Her zaman kucaklayıcı olacağız değerli 
arkadaşlarım... Halkla iletişim kurarken, 

“şu partili, bu partili” demeden, dünya gö-
rüşüne, yaşam tarzına, ideolojisine, siyasi 
fikirlerine bakmadan, yani hiç bir ayrım gö-
zetmeden iletişim kuracağız. Şunu unutma-
yın... Bizim derdimiz, oylarımızı muhafaza 
etmek değil... Bizim derdimiz, oylarımızın 
üzerine bir kaç puan oy eklemek değil... 
Bizim derdimiz, Türkiye’nin tamamına ses-
lenmek, Türkiye’nin tamamını kucaklamak 
ve 73 milyonun tamamına hitap edebilmek. 
Nasıl ki hizmet üretirken, eser üretirken ay-
rımcılık yapmadıysak, hizmet ve eserlerimi-
zi anlatırken de ayrımcılık yapmayacağız.

Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum: 
Genel seçimlere 7 ay gibi bir süre var ve son 
derece hassas bir döneme girmiş bulunu-
yoruz. Bizim, teşkilat olarak, teşkilatımızın 
tüm bireyleri olarak, bu hassasiyetlere 
azami ölçüde dikkat kesilmemiz gerekiyor. 
Bakınız, muhalefet partileri için, 2011 se-
çimleri çok ciddi bir sınav niteliği taşıyor. 
Muhalefet partilerinin üst yönetimleri, şu 
ana kadar sergiledikleri başarısız perfor-
mansı 2011 seçimlerinde de tekrar eder-
lerse, seçmenlerinin yüzüne bakamayacak, 
ısrarla işgal ettikleri o koltukları muhafaza 
etmekte zorlanacaklar. Bunu çok iyi bildik-
leri için, maalesef hırçınlıklarını artırmış, 
üsluplarını çok aşağı çekmiş durumdalar. 
Nezaketi, ilkeyi, tutarlı ve dürüst olmayı 
tamamen unutmuş durumdalar. Hakaret 
ederek, iftira atarak, çamur atarak seçmen-
leri nezdinde prim toplayacaklarını zanne-
diyorlar. Oysa bu ülkenin 73 milyon insanı 
her zaman nezaketten yanadır, her zaman 
yapıcı üsluptan, hoşgörüden, diyalogdan 
yanadır.
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AK Parti’ye hakaret ederek, AK Parti kad-
rolarına iftira atarak, çamur atarak prim 
toplayacaklarını zannedenler çok büyük 
bir yanılgı içindeler. Hakaret ve iftira bu-
merangdır... Döner, gelir, hakaret sahibini, 
iftira sahibini vurur. Ben, CHP seçmen-
lerinin de, MHP seçmenlerinin de, BDP 
seçmenlerinin de, parti üst yönetimlerinin 
dil ve üslubundan ziyadesiyle rahatsız 
olduğunu biliyorum ve görüyorum. Öyle 
hakaretler, öyle kelimeler kullanıyorlar ki, 
seslendikleri kitlenin bile yüzü ekşiyor. O 
meydanlarda topladıkları kalabalıklar, o 
hakaretleri dinlediklerinde, hakaret edile-
nin kendi başbakanları, kendi bakanları, 
kendi hükümetleri olduğunu görüyor ve 
bundan ciddi şekilde rahatsız oluyorlar. 
Şimdi bakın... Biz, her zaman söyledik, bu 
seviyeye inmeyeceğiz, onların seviyesine 
düşmeyeceğiz, onlara aynı dille cevap ver-
meyeceğiz. Onların hakaret ve iftiralarını 
biz milletimize havale edecek, milletimizin 
hakemliğine havale edecek, milletin san-
dıkta gerekeni söylemesini bekleyeceğiz.

Ancak burada bir istisnamız var... Bizzat 
ben, çalışma arkadaşlarım, teşkilatımızın 
tamamı, yolsuzluklar konusunda son de-
rece hassasız ve bu hassasiyetimizi en üst 
düzeyde muhafaza edeceğiz. Bize yolsuz-
luk iftirası atanlara, bize çamur atmaya 
niyetlenenlere, gereken şekilde cevap ve-
receğiz. Görüyorsunuz... Bazıları, işi gücü 
bıraktı, hiç bir belgeye dayanmadan, dedi-
kodulardan, iddialardan, ithamlardan yola 
çıkarak, aklına ilk geleni söyleyerek bir 
tarz tutturmuş gidiyor. Bu zat, iftirayı ade-
ta meslek edinmiş durumda. İftira atmak 
konusunda hiç bir ilkesi yok, hiç bir kriteri 

yok. Attığı her iftira yalanlandığında, yüzü 
kızarmak, mahcup olmak, utanmak, özür 
dilemek gibi hasleti de yok. Tek bir amacı, 
tek bir gayesi var... “Ben iftira atayım, ben 
çamur atayım, tutmazsa da izi kalır” zihni-
yetinde. 

Bunlar biliyorsunuz Ergenekon’un avukat-
lığını yapıyorlar... Geçmişte Ergenekon’dan 
besleniyorlardı, ama şimdi o kaynakları 
kuruduğu için, ona benzer başka kaynak-
lar aramaya başladılar. Baktılar ki Wiki-
leaks belgeleri Ergenekon’la benzer bir işi 
yapıyor, aynı vazifeyi görüyor, sorgusuz 
sualsiz Wikileaks belgelerine sarıldılar. 
İftirayı dahi kendileri üretemiyor, yabancı 
diplomatlardan ödünç alıyorlar. Yabancı 
internet sitelerinin iddialarını alıp, bunun 
borazanlığını yapıyorlar. En sert şekilde 
böyle bir şey olmadığını söylediğimizde, 
yüzleri kızaracağı yerde, utanacakları, 
sıkılacakları yerde, belgesini getir diyor-
lar... Ya sen 12 Eylül Halkoylamasında 
gidip muhtardan belgeni alamadın, oy 
kullanamadın, şimdi kalkmış bizden belge 
istiyorsun. Belge kim, sen kim? Ben, ispat 
edin, hesapları bulun, hem o hesaptaki 
paraları, hem mal varlığımı size bağışlaya-
cağım diyorum, “biz haram para istemeyiz” 
diyorlar. Anadolu’da güzel bir söz vardır: 
Her boyayı boyadın, bir fıstık yeşili kaldı... 
Şimdi İsviçre’deki bankaları tespit ettiler, 8 
hesabı tespit ettiler, bunların belgesini bul-
dular, oturdular, bu para haram mı, helal 
mi, sıra ona geldi, kendi aralarında bunu 
tartışıyorlar.

Malzeme tükenmiş durumda... Elde malze-
me kalmadı... Müflis tüccar ne yapar? Eski 
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hesapları karıştırır... Bunlar da şimdi eski 
hesapları karıştırmaya başladılar. Belli ki, 
eski genel başkanlarının tozlu raflardaki 
klasörlerini karıştırıyorlar.1999’da, döne-
min İstanbul Valisinin, İstanbul Belediye 
Başkanlığım sırasında benim hakkımda 
yazdığı, tamamen dedikodulardan oluşan 
bir mektubu belge diye sallayıp, oradan 
medet umar hale geldiler. Zamanın DSP-
MHP-ANAP Koalisyonu dahi o belgeyi 
ciddiye almamıştı. Eski Genel Başkanları, o 
iddialarından dolayı bir gazete tarafından 
dava edilmiş ve tazminata mahkum olmuş-
tu. Şimdiki Genel Başkan, meydanı boş 
zannediyor, ben iftirayı atar, kenara çekili-
rim diyor. Ona, meydanın boş olmadığını, 
ilkesiz, tutarsız, samimiyetsiz siyasetin bu 
ülkede artık hiç bir değer ifade etmediğini, 
ahlaksızca iftiraların iftira sahibinin yanı-
na kar kalmayacağını inşallah biz göstere-
ceğiz.

Sadece biz de göstermeyeceğiz değerli 
arkadaşlarım, ben eminim ki, bizzat CHP 
seçmenleri, bizzat CHP’ye oy vermiş vatan-
daşlarım, kardeşlerim de bu tarz siyasetten 
son derece rahatsızlar. Nasıl rahatsız olma-
sınlar? Öyle bir Genel Başkan düşünün ki, 
12 Eylül halkoylamasında herkesi oy ver-
meye çağırıyor, herkesi HAYIR demeye ça-
ğırıyor, ama kendisi gidip oy kullanmıyor. 
Hayır bile diyemiyor. Öyle bir Genel Baş-
kan düşünün ki, “Dersim’de analar ağla-
madı mı” diyen arkadaşına önce “gereğini 
yapsın” diyor, ardından “konu kapanmış-
tır” diyor. Öyle bir genel başkan düşünün 
ki, üzerindeki pahalı gömlek için “parasını 
verdim de aldım” diye açıklama yapıyor, 
ardından fatura başkasının adına çıkıyor. 

“Genel Af ” diyor, çark ediyor. “Başörtüsü” 
diyor, U dönüşü yapıyor. “Havuzlu villa” 
diyor, kendi havuzlu villası ortaya çıkıyor. 
“Çarşaf liste” diyor, blok listeyi savunuyor. 
“Ben Genel Başkan adayı değilim” diyor, 
ertesi gün genel başkanlığa adaylığını 
açıklıyor. Böyle bir genel başkandan, CHP 
kitlesi memnuniyet duyabilir mi? Genel 
Başkanlarının, Hükümete yönelik, Başba-
kana, Bakanlara yönelik iftiralarının asıl-
sız olduğunu gören CHP seçmeni, böyle bir 
genel başkana güvenebilir mi?

Tekrar ediyorum değerli arkadaşlarım: 
Yolsuzluklar noktasında en sert şekilde, 
demokratik yollardan, hukuk yoluyla 
mücadelemizi vereceğiz. Türkiye, dürüst 
insanlara çamur atmanın, iftira atmanın 
bu kadar kolay, bu kadar rahat, bu kadar 
serbest olduğu bir ülke değildir. İftira atan, 
iftirasını, iddiasını ispatla mükelleftir. İs-
patlayamayan, ya o koltuğu bırakır, ya da 
siyasi, hukuki bedeline katlanır. Siyaseti 
vizyonla, projeyle yapamayanlar, böyle boş 
işlerle uğraşmayı maharet sanırlar. Başör-
tüsünü komisyona havale ederler, Kürt 
meselesini komisyona havale ederler, ana-
yasa meselesini komisyona havale ederler, 
sonra da siyaset yapıyoruz derler. Allah 
aşkına bunların herhangi bir memleket 
meselesine dair somut bir önerisi olduğu-
nu, bir politikası olduğunu bilen var mı? 
Bunların herhangi bir konuda iki gün aynı 
düşünceyi dile getirdiğini duyan var mı?

Maalesef Türkiye’nin kronik birçok soru-
nunu çözdük, ama muhalefet sorununu 
çözemedik. Muhalefet sorunu giderek 
daha da büyüyor... Önümüzdeki 7 ay bo-
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yunca hazırlıklı olmamız gereken bir baş-
ka husus da şudur değerli arkadaşlarım: 
Hırçınlık ve hırs nedeniyle gözü dönmüş 
olanlar, her yola, ama her yola başvurmak-
tan çekinmeyecek, seçim gününe kadar 
her yöntemi mubah olarak göreceklerdir. 
İftiraların ötesinde, muhalefetin, sokak 
olaylarını, öğrenci olaylarını kışkırttığını, 
desteklediğini, teşvik ettiğini ibretle izli-
yoruz. Dikkatinizi çekiyorum; O marjinal 
örgütlerle CHP’nin de, medyanın da tek bir 
ortak yanını bulamazsınız. Hiç bir konuda 
anlaşamayanlar, şu anda Hükümete saldırı 
noktasında ittifak içine girmiş görünüyor-
lar. Şiddet içeren sokak eylemlerini med-
ya çarşaf çarşaf sayfalarına, ekranlarına 
taşırken, CHP de bu eylemcileri Meclis 
koridorlarına, grup toplantılarına kadar 
taşımaktan çekinmiyor.

Bunların tüm derdi zaten haber olabil-
mek... Kendilerini manşetlerde gören 
eylemciler, şiddetin, protestonun dozunu 
daha da artırıyorlar. Kanunlara uygun 
şekilde tepkilerini ortaya koyduklarında, 
basın açıklaması yaptıklarında, eleştirile-
rini dile getirdiklerinde haber olamadık-
ları için yol kesiyorlar, hakaret ediyorlar, 
polise ve kamu görevlilerine saldırıyorlar. 
İnsanların konuşmalarına, düşüncelerini 
açıklamalarına izin vermeyenler, varlı-
ğına dahi tahammül edemeyenler, çıkıp 
özgürlükten bahsedemezler. Üniversiteler-
de baskı ve şiddet uygulamayı, özgürlük 
arayışı gibi gösterenler demokrasi perdesi 
altında faşizm yapmaktadırlar. Ana mu-
halefet partisinden destek ve teşvik gören 
eylemciler, faşizm özentilerini daha fazla 
sergiler hale geliyorlar. Bugün, sırf hükü-

mete karşılar diye bu illegal eylemleri, bu 
faşizan eylemleri teşvik edenler, okşayan-
lar, yarın aynı kitlelerin hedefi olacakları-
nı unutmasınlar. Ankara Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nde, bizim arkadaşımızla birlikte 
kendi arkadaşları da çirkin şiddet eyle-
mine maruz kalıyor, eylemi faşizm olarak 
nitelendiriyor, ama ertesi gün çıkıp, genel 
başkanıyla birlikte eylemi mazur göster-
menin, saldırganlığı mazur göstermenin 
gayretine giriyorlar. 

Biz bu ilkesiz siyaset tarzıyla meşgul 
olmayacağız değerli arkadaşlarım. Bizi 
çekmek istedikleri tuzaklara biz gelmeye-
ceğiz. Bakın onlar ekonomi konuşmazlar 
ve konuşamazlar; zira kurabilecekleri 
tek bir cümleleri yok. Onlar dış politika 
konuşmazlar ve konuşamazlar; zira dış 
politikaya ilişkin hiç bir vizyonları yok. 
Terörle mücadele konusunda, Milli Birlik 
ve Kardeşlik Projesi konusunda, ezberleri 
tekrar etmenin, kendilerini yalanlamanın 
ötesine dahi geçemediler. Türkiye’nin hiç 
bir sorunu için ortaya bir reçete sunmuş 
değiller. Türkiye adına, millet adına tek bir 
projelerini, çözüm önerilerini, 10 yıl, 20 yıl 
sonrasına ilişkin tek bir hedeflerini, pro-
jeksiyonlarını göremezsiniz. Biz farklıyız, 
AK Parti farklı ve Allah’ın izniyle bu farkı 
her geçen gün daha da açacağız. Onlar her 
yolu mubah görecekler, biz ilkeli siyaset ya-
pacağız. Onlar iftira atacaklar, biz milletin 
her bir kuruşunu büyük bir hassasiyetle 
muhafaza edeceğiz. Onlar dedikoduyla, 
söylentiyle, çetelerin, yabancı diplomat-
ların yalanlarıyla konuşacak; biz milletin 
diliyle, samimiyetin, ihlasın diliyle konuş-
maya devam edeceğiz. Onlar Ankara’da 
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polemik üretecekler, biz bu polemiklere 
takılıp kalmayacak, 81 vilayette hizmet 
üreteceğiz.

Hafta sonunda Sivas’a gittik, Sivas’ta muh-
teşem bir havaalanı terminal binasını, bin 
kişilik bir öğrenci yurdunu, okulları, pan-
siyonları hizmete açtık. Yarın ve öbür gün 
inşallah Mardin ve Siirt’e gidiyor, orada 
da hizmetlerimizin, eserlerimizin açılışını 
gerçekleştiriyoruz. Ben, şu özgüveni her 
birinizde görmek istiyorum: Bizi, bizim 
kendimizin anlatmasına hiç gerek yok. 
Bizi zaten eserlerimiz anlatıyor, bizi zaten 
hizmetlerimiz anlatıyor, Türkiye’nin şu 8 
yılda kat ettiği mesafe bizi zaten anlatıyor. 
Dikkat ediniz, bizi sadece Türkiye değil, 
bizi, Kosova anlatıyor, Pakistan anlatıyor, 
Lübnan anlatıyor. Türkiye içinde inşa etti-
ğimiz okullar, yollar, hastaneler, konutlar 
kadar, uluslararası zeminde mert duruşu-
muz, ilkeli duruşumuz, onurlu duruşumuz 
bizi anlatmaya yetiyor. Kosova’ya gidi-
yorsunuz, yer gök kırmızı beyaz Türk ve 
Kosova bayraklarıyla donanmış. Lübnan’a 
gidiyorsunuz, insanlar sokaklara dökül-
müş, Lübnan bayrağıyla birlikte bizim 
bayrağımızı sallıyor. Lübnan’ın köyüne 
gidiyorsunuz, tüm komşu köylerin, komşu 
şehirlerin oraya toplandığını, TÜRKİYE 
TÜRKİYE diye slogan attığını görüyorsu-
nuz.

Bugün artık Türkiye Cumhuriyeti pasapor-
tu bir değer ifade ediyor. Bugün artık Türk 
Lirası bir değer ifade ediyor. Bugün Türki-
ye Cumhuriyeti vatandaşı olmak bir değer 
ifade ediyor. Allah’ın izniyle çok daha faz-
lasını yapacağız. 8 yılda milletimizi hayal 

kırıklığına uğratmadık, Allah’ın izniyle uğ-
ratmayacağız. Bu millet her şeyin en iyisini 
hak ediyor ve biz aziz milletimizi her şeyin 
en iyisiyle buluşturmaya devam edeceğiz. 
Kimse umutsuz olmasın, kimse karam-
sarlığa kapılmasın. Türkiye’de iyi şeyler 
oluyor, daha da fazlası olacak. Bir kez daha, 
Türkiye’ye yaptıklarınız için, Türkiye’ye 
kazandırdıklarınız için, Türkiye’ye yaşat-
tığınız sevinç ve başarılar için sizlere, siz 
aziz teşkilatıma teşekkür ediyorum. Böyle 
yol arkadaşlarım olduğu için Rabbime her 
zaman şükrettim ve şükretmeye devam 
edeceğim. Allah yolumuzu, bahtımızı açık 
etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Siz-
leri sevgiyle selamlıyor, kolaylıklar diliyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Sağo-
lun, varolun. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler... 2010 yılının bu son Grup top-
lantısında sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Konuşmamın hemen ba-
şında, 2011 yılının ülkemiz, milletimiz ve 
tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, 

iyilik, güzellik, bolluk ve bereket dolu bir 
yıl olmasını temenni ediyorum. Sizlerin, 
sizlerin şahsında tüm vatandaşlarımın, 
tüm insanlığın, huzurlu, sağlıklı, umutla-
rın karşılık bulduğu, hayallerin gerçekleş-
tiği nice yıllara erişmesini diliyorum.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 28 Aralık 2010
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Önceki gün, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si Genel Kurulu’nda Bütçe müzakereleri 
tamamlandı ve 2011 Bütçemiz kabul 
edildi. Bu yoğun maratonu da başarıy-
la tamamladığınız için sizlere teşekkür 
ediyorum. 2011 Bütçesi, AK Parti Hükü-
metlerince hazırlanan 9’uncu bütçe oldu. 
Daha önceki 8 bütçe gibi 2011 bütçesini 
de, insan merkezli, ekonominin odağına 
insanı alan bir anlayışla hazırladık. Yeni 
bütçede de en büyük payı eğitim alıyor. 
Sağlığa, adalet ve emniyete, toplumun her 
kesimini gözeten sosyal harcamalara bu 
bütçemizde de önemli paylar ayrılıyor. 
Küresel krizi başarıyla atlattığımız bu sü-
reçte, 2011 yılının yeni başarılarla dolu, 
ekonomide yeni hedeflerin yakalanacağı, 
istikrarlı büyümenin devam edeceği bir 
yıl olacağını görebiliyoruz.

Ben önceki gün kapanış konuşmamda da 
ifade ettim: Biz, 4 yıl sonrasını, 5 yıl son-
rasını değil, artık 13 yıl sonrasını, Cum-
huriyetimizin kuruluşunun 100’üncü 
yıldönümü olan 2023 yılını konuşuyoruz. 
Sadece 4-5 yıl sonrasına ait değil, 2023’e 
ait gerçekleşebilir hedef ler koyuyor ve 
bu hedeflere ulaşmak için de kararlılıkla 
çalışıyoruz. Kardeşlikle, birlik ve beraber-
likle, istikrar ve güvenle, barış ve huzurla 
bütün hayallerimizi, tüm hedef lerimizi 
gerçeğe dönüştüreceğiz. Biz, 14 Ağustos 
2001’de yola çıkarken, hedeflerimizi sı-
raladığımızda birileri çıkıp “kaynak ne? 
diye sormuşlardı. Biz de onlara “kaynak 
Türkiye’dir” demiştik. Evet...  Kaynak 
Türkiye’dir. Kaynak, tarihimizdir, kültü-
rümüzdür, köklü ve zengin medeniye-
timizden aldığımız ilham ve vizyondur. 

Kaynak, bu ülkenin çalışkan, dinamik, 
dürüst işgücüdür. Kaynak, yolsuzlukların 
giderilmiş olması, hortumların kesilmiş 
olması, israfa son verilmiş olmasıdır. Kay-
nak sıfır sorun politikasıdır, aktif dış po-
litikadır. Kaynak kardeşliğimizdir, birlik 
ve beraberliğimizdir, demokrasi, istikrar, 
güven ve huzur ortamıdır.

Biz bunlara inandık, biz Türkiye’ye inan-
dık, güvendik ve 8 yılda da bu kaynağı 
harekete geçirerek çok büyük hedeflere 
ulaştık. Şimdi de kaynak Türkiye’dir diyo-
ruz... Dikkat ediniz, kaynak Ali’dir, Veli’dir 
değil, kaynak Türkiye’dir diyor ve 2023 
hedeflerine doğru azimle ilerliyoruz. Tür-
kiye 8 yılda hayalleri gerçeğe dönüştürdü, 
inşallah önümüzdeki 13 yılda çok daha 
büyük hayalleri gerçeğe dönüştürecek ve 
bugünkünden çok farklı bir Türkiye inşa 
edilmiş olacaktır. Tabii, 2010 yılının bu 
son günlerinde, yeni bir yılın arifesinde, 
çiftçilerimizi ve öğrencilerimizi, onlarla 
birlikte ailelerini sevindirecek üç önemli 
müjdeyi de burada vermek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Biz AK Parti iktidarını 8 yıl önce devral-
dığımızda adeta tarım sektörü çökmüş, 
çiftçi if lasın eşiğine gelmişti. Çiftçinin 
ürünü değer bulmuyor, ürün tarlada 
çürüyor, çiftçi borcunu ödeyemiyor ve 
haciz kıskacında adeta kıvranıyordu. 8 
yıl boyunca tarım sektörünü her açıdan 
destekledik. Yasal düzenlemelerle, destek-
lerle, teşviklerle, yol gösteren, rehberlik 
eden girişimlerle her zaman çiftçimizin, 
üreticimizin yanında olduk. Şimdi bütçe 
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görüşmelerinde, muhalefetten kürsüye 
her çıkan, popülist siyaset geleneğinin bir 
izdüşümü olarak, çitçiyi, köylüyü, tarım 
sektörünü istismara yeltendi. Anadolu’yu, 
Trakya’yı gezen, çiftçinin tarlasına, evi-
ne misafir olan, AK Parti’nin alın terine 
verdiği değeri oralarda görür. Nitekim, 
3 Kasım seçimlerinden sonra girdiğimiz 
her seçim, bütün politikalarımızla birlikte 
tarımda nasıl çiftçimizin, köylümüzün, 
üreticimizin yanında olduğumuzun açık 
teyidi olmuştur.

Değerli arkadaşlarım…

2002 yılında, biz iktidara geldiğimizde, 
Ziraat Bankası’nın çiftçiye kullandırdığı 
tarımsal kredi miktarı sadece 228 milyon 
lira idi. Bugün itibariyle çiftçimizin kullan-
dığı kredi miktarı, dikkatinizi çekiyorum, 
13 milyar TL’ye ulaştı. Tarım kredi koo-
peratiflerinin kullandırdığı krediyle bir-
likte, çiftçinin kullandığı kredi miktarı 15 
milyar TL’ye ulaştı. 2002’de sadece 67 bin 
kişi kredi kullanmışken, bugün krediden 
yararlanan çiftçi sayısı 900 bin rakamını 
aştı. Şu anda, haftada ortalama 18 bin 279 
çiftçi Ziraat Bankası’ndan kredi kullanıyor. 
Bu kullanılan kredilerin de yüzde 93’ü süb-
vansiyonlu kredilerden oluşuyor. Tarımsal 
krediler içinde yatırım kredilerinin payı 
2002 ve öncesinde yüzde 5 oranındayken, 
bu da bugün yüzde 40 oranına yükselmiş 
durumda. Şurası son derece önemli… 
Takipteki tarımsal kredilerin oranı, 2002 
yılında yüzde 62 seviyelerini aşmıştı. Kre-
di alan her 100 çiftçiden 62’si borcunu 
ödeyemiyor, kredisi takibe düşüyor ve 
haciz kıskacına giriyordu. Bugün, dikkati-

nizi çekiyorum, takipteki kredi oranı yüz-
de 1.6’ya gerilemiştir. Muhalefet, işte bu 
1.6’lık oranı görüyor. Yüzde 62’den buraya 
geldiğimizi görmüyor. Sağdan soldan en 
marjinal örnekleri toplayıp sanki manzara 
buymuş gibi sunuyor. Yüz kişiden 62’si 
takibe düşüyordu, şimdi yüz kişiden 1.6’sı 
takibe düşüyor ve inşallah bu oran daha da 
düşecek.

Şimdi geliyorum çiftçilerimize verece-
ğimiz müjdeye… Ziraat Bankası’nın, 
tarımsal kredi faiz oranı, 2002 yılında 
yüzde 59’du. Biz bunu en son yüzde 13 
seviyesine kadar indirmiştik. Bu oran da 
çiftçimize, yüzde 0 ila yüzde 9.75 arasın-
da yansıyordu. Şimdi, 1 Ocak 2011’den 
itibaren, Ziraat Bankası’nın tarımsal kre-
di faiz oranını yüzde 13’ten yüzde 10’a 
çekiyoruz. Hayvancılık ve tarımsal sula-
ma kredilerine hazinece yüzde 100 faiz 
desteği verilmeye devam edilecek. Yani bu 
alanlarda kredi faiz oranı sıfır. Diğer tüm 
kredilerde ise, hazine artık faizin yüzde 
25’ini değil, yüzde 50’sini karşılayacak. 
Yani çiftçimiz, Ziraat Bankası’ndan artık 
yüzde 0 - yüzde 5 aralığında faizle kredi 
kullanabilecek. Düşük faizli kredi kullan-
dırımı nedeniyle oluşacak gelir kayıpları 
karşılığında, ziraat bankası ve tarım kredi 
kooperatiflerine yapılacak ödemeler için 
2011 yılı bütçesinde 776 milyon TL kay-
nak ayırdık. Yani bütçeye ek yük getirmi-
yoruz. Bu yeni faiz oranlarının, çiftçimize, 
köylümüze, üreticimize hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Bir diğer müjdemiz ise üniversite öğren-
cilerimize… Şimdi değerli arkadaşlarım… 
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Tıpkı çiftçilerimiz gibi, öğrencilerimizin 
de zaman zaman istismar edilmek isten-
diklerini, mevcut şartlarının çok farklı 
şekilde lanse edilerek gerçek durumun 
yansıtılmadığını görüyoruz. Esasen, top-
lumun tüm kesimleri gibi öğrencilerimiz 
de onlar için yaptığımız hizmetleri, yatı-
rımları çok yakından görüyor, hissediyor 
ve geçmişle bugün arasındaki farkı net 
olarak görüyorlar. Bütçeden eğitime ayır-
dığımız pay, 80 yeni üniversite, 160 bin 
yeni derslik, 750 bin bilgisayar ve her 
sınıfa bilgisayar, internet ve akıllı tahta 
götürecek olan FATİH Projemiz aslında 
gençlere yaptığımız yatırımların ne bü-
yük bir devrime tekabül ettiğini gösteren 
birkaç örnek. 

Şimdi Ana Muhalefet Partisi Genel Başka-
nı çıkıyor, TOKİ’ye yetki vereceğiz, yurt 
inşa ettireceğiz ve her öğrenci yurt im-
kanına kavuşacak diye vaade bulunuyor. 
Belli ki, Genel Başkan’ın, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde görüşülen, tartışılan, 
çıkarılan yasalardan hiç ama hiç haberi 
yok. 25 Kasım’da çıkarılan ve CHP Genel 
Başkanı’nın kurultayda bu vaadi verme-
sinden önce Resmi Gazetede yayınlanan 
yasal düzenlemeyle biz zaten bu yetkiyi 
TOKİ’ye verdik. Bunun ötesinde, 8 yılda 
yurt kapasitesini biz 188 binden 247 
bine çıkardık. Üstelik bunu yaparken, 
eski yurtlarda ve yeni yurtlarda odada 
kalan öğrenci sayılarını 1-3 kişi seviye-
sine düşürerek yaptık. Tabii bu noktada 
en önemli hizmeti kredi ve burs ödeme-
lerinde yaptık. 2002 yılında üniversite 
öğrencilerine aylık 45 TL burs ve kredi 
ödemesi yapılıyordu. Bu ödemeler çok geç 

başlıyor, 3 ayda bir öğrenciye veriliyordu. 
Biz, bu burs miktarını 200 TL seviyesine 
çıkardık ve aydan aya ödemeye başladık. 
Master öğrencilerine 400, doktora öğren-
cilerine de ayda 600 TL ödeme yaptık. 
2002 yılında, 452 bin öğrenciye burs ve 
kredi veriliyordu, 2010 yılında biz bu sa-
yıyı 961 bin öğrenci sayısına ulaştırdık. 
Şu anda isteyen her öğrenciye durumuna 
göre burs ya da kredi veriyoruz. Ayrıca, 
öğrencilere aylık 120 TL de beslenme yar-
dımı yapıyoruz.

1 Ocak 2011’den itibaren, üniversite öğ-
rencilerinin burs ve kredi miktarlarını 
yüzde 20 oranında artırıyoruz. Aylık 200 
TL alan öğrencimiz, 1 Ocak’tan itibaren 
aylık 240 TL burs ve kredi alacak. Böylece, 
üniversite öğrencilerinin kredi ve burs 
miktarını, 2002 yılına göre yüzde 433 
oranında artırmış oluyoruz. Aylık 400 TL 
alan master öğrencileri artık aylık 480 
TL alacak. Aylık 600 TL alan doktora öğ-
rencimiz de artık aylık 720 TL burs ya da 
kredi alabilecek. Aynı şekilde beslenme 
yardımını da yükseltiyoruz… 120 TL olan 
beslenme yardımını da aylık 150 TL’ye 
çıkarıyoruz. Bu yeni burs ve kredi mik-
tarlarının da üniversite öğrencilerimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Geliyorum 
üçüncü müjdemize… 

Değerli arkadaşlarım…

2003 yılından beri, dar gelirli ailelerimize, 
çocukları okula devam etme şartıyla belli 
miktarlarda ödeme yapıyoruz. Ödemeyi, 
Ziraat Bankası ve PTT Şubeleri aracılığıy-
la, anne adına açılan hesaplara yapıyoruz. 
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Kız çocuklarının eğitimini önemsiyor, 
onların okula gönderilmesi için erkek ço-
cuklara göre daha fazla ödeme yapıyoruz. 
2003 yılında 59 bin öğrenciyle başladık. 
2009 yılında 2 milyon öğrenci sayısına 
ulaştık. Şu anda da 2 milyon 173 bin 
öğrenci ailesine bu yardımı yapıyoruz. 1 
Ocak 2011’den itibaren, şartlı nakit trans-
feri miktarlarını da yüzde 22 - yüzde 50 
arasında oranlarda artırıyoruz. İlköğreti-
me devam eden erkek öğrenci için aylık 
20 TL ödüyorduk, bunu aylık 30 TL’ye 
yükseltiyoruz. İlköğretime devam eden 
kız öğrenci için aylık 25 TL ödüyorduk, 
bunu da 35 TL’ye çıkarıyoruz. Ortaöğre-
time devam eden erkek öğrenci için 35 
TL olan yardımı 45 TL’ye çıkarıyoruz. 
Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için 
verdiğimiz desteği de 45 TL’den 55 TL’ye 
çıkarıyoruz.

Bu yeni miktarların da öğrencilerimize, 
ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. 
Burada da altını çiziyorum… Üniversite, 
ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine 
sağladığımız bu destekler, bütçeye asla 
ek yük getirmiyor. Bütçenin kendi için-
deki aktarımlarla bu artışları sağlıyoruz. 
Bütçe disiplininden asla taviz vermiyo-
ruz. Bütün bu iyileştirmelerin, artışların, 
çiftçilerimize, öğrencilerimize, öğrenci 
okutan ailelerimize bir kez daha hayırlı 
olsun diyorum…

Değerli arkadaşlarım...

Dün, 27 Aralık, İstiklal Marşımızın Şai-
ri Mehmet Akif Ersoy’un 74’üncü vefat 
yıldönümüydü. AK Parti Gençlik Kolları 

Başkanlığı tarafından düzenlenen bir 
törenle dün Mehmet Akif ’i yad ettik. Bu-
gün de buradan kendisini bir kez daha 
rahmetle, minnetle anıyor, mekanı cen-
net olsun diyoruz, ülkemiz ve milletimiz 
adına kendisine bir kez daha şükran-
larımızı sunuyoruz. Elbette onun hatı-
rası İstiklal Marşımızla, yazdığı destan 
niteliğindeki dizelerle, söz var oldukça 
yaşamaya devam edecektir. Ancak biz de, 
hatırasına sahip çıkmak adına son derece 
anlamlı ve somut çalışmalar yapıyoruz. 
Burada sadece bir örneği hatırlatmak 
isterim: Mehmet Akif ’in babasının do-
ğum yeri olan, Kosova’nın İpek şehrinde, 
ŞUŞİSA Köyü’nde onun hatırasına bir 
İlkokulu TİKA eliyle inşa ettik ve adını 
da Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 
koyduk.

Değerli arkadaşlarım...

Mehmet Akif, İstiklal Marşımızın şairi, 
milli şairimiz... Ancak, şunu özellikle 
ve altını çizerek ifade etmek istiyorum: 
Mehmet Akif, İstiklal Marşı şairi oldu-
ğu kadar, emirü’l-şuara olduğu kadar, 
aynı zamanda büyük bir mütefekkir, 
büyük bir münevverdi. Mehmet Akif, 
bir cihan imparatorluğunun parçalan-
masına, çöküşüne; Kurtuluş Savaşına 
ve Cumhuriyet’in kuruluşuna tanıklık 
etti. Osmanlı halklarının tek tek savrul-
masını, kopmasını bizzat o coğrafyaları 
gezerek müşahede etti. Yaşanan acıyı 
yüreğinde hissetti ve o acıyı, sızıyı eser-
leriyle kağıda döktü. Akif ’in hemen her 
dizesi, her satırı, çok geniş bir coğrafyayı 
uyanışa, silkinmeye, kardeşliğe, birlik 
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ve beraberliğe, ilerlemeye, kalkınmaya 
çağırdı.

Bu noktada Akif adeta çırpındı, adeta 
yüreğini parçaladı, Necid Çöllerinde, 
Mısır’da, Türkiye’nin birçok vilayetinde 
ruhları dizeleriyle sularken, toprağı da 
gözyaşıyla suladı. “Elemim, bir yüreğin 
kârı değil, paylaşalım” diyordu Mehmet 
Akif... Gezip gördüğü, şahit olduğu coğ-
rafyayı şu dizelerle ifade etmişti: 
 
Örümcek bağlamış, tütmez ocakla; yanmış 
ormanlar; 

Ekinsiz tarlalar, ot basmış evler, küflü har-
manlar; 

Ipıssız aşiyanlar, kimsesiz köyler, çökük 
damlar; 

Emek mahrumu günler, fikr-i ferda bilmez 
akşamlar... 

Geçerken ağladım geçtim; dururken ağladım 
durdum; 

Bütün bunlardı, zira, gezdiğim alemde meş-
hudum...

Mehmet Akif, gezdiği coğrafyalarda sa-
dece yoksulluk, sadece sefalet değil, bu 
yoksulluğun ve sefaletin sebebi olarak da 
dağılmışlığı, parçalanmışlığı, nifakı, fit-
neyi görmüştü. İşte Akif bunun için son 
derece önemlidir değerli arkadaşlarım... 
Akif ’e, İstiklal Marşı Şairi deyip geçe-
meyiz, Akif ’e, Çanakkale Destanının şa-
iri deyip geçemeyiz. Akif, bu muhteşem 
dizelerin ötesinde, bizim medeniyet de-
rinliğimizi her zerresiyle teneffüs etmiş, 
istikbale ilişkin de silinmeyecek ufuk 
çizmiş bir şairdir. Diyor ki Mehmet Akif: 

Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmi-
şiz: 

Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz!

Kapkaranlıkken bütün âfâkı insaniyetin, 

Nur olup fışkırmışız, ta sinesinden zulmetin.

Evet değerli arkadaşlarım... Çöküşü de, 
Kurtuluşu da, zulmeti de, zaferi de görmüş 
bir şair ve mütefekkir olarak Akif, bugün 
de bizim yolumuzu aydınlatıyor. Mehmet 
Akif, tecrübeye dayanan, vatan sevgisine, 
millet sevgisine, imana dayanan sağlam bir 
tefekkürle bugün de bize rehberlik yapıyor. 
Şurası son derece önemli... Diyor ki Akif: 
Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez.  
Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez. 

Evet... Kurtuluş Savaşı’nın en ateşli dö-
neminde, Kurtuluş Savaşı meşalesini 
güçlendirmek için ,  Mehmet Akif ’ in 
Kastamonu’da, Nasrullah Camii’nde yap-
tığı konuşmanın bir kısmını burada hatır-
latmak istiyorum... Milletler, topla, tüfekle, 
zırhlı ile, ordularla, tayyarelerle yıkılmaz. 
Milletler ancak, aralarındaki rabıtalar çö-
zülerek, kendi başının derdine, kendi hava-
sına, kendi menfaatine, kendi menfaatini 
temin etmek kaygısına düştüğünde yıkılır. 
Düşmanlarımızın bugün bizden istedikle-
ri, ne filan vilayet, ne filan sancaktır; doğ-
rudan doğruya başımızdır, devletimizdir... 
Ey cemaat, gözünüzü açınız, ibret alınız. 
Bizim senelerden beri kanımızı, iliğimizi 
kurutan dahili meseleler yok mu? Havran 
meselesi, Şam meselesi, Yemen meselesi, 
Kürdistan meselesi, Arnavutluk meselesi... 
Bunların hepsi düşman parmağı ile çıkarıl-
mış meselelerdir. Artık kime hizmet ettiği-
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nizi, kimin hesabına birbirinizin gırtlağına 
sarıldığınızı anlamak zamanı zannediyo-
rum ki gelmiştir. Allah rızası için olsun, 
aklımızı başımıza toplayalım...

Mehmet Akif, Nasrullah Camii kürsüsün-
den bu hitabı yaparken, cemaatin gözyaşla-
rına boğulduğu ifade ediliyor... Doğu Cep-
hesindeki El Cezire Kumandanı Nihat Bey, 
Mehmet Akif ’e bir telgraf çekiyor ve özetle 
şunları söylüyor: “Nasrullah Camii şerifin-
de yaptığınız konuşma, aynen Diyarbakır 
Camii kebirinde müminlere okunmuştur. 
Biz bunu yeterli görmedik. Konuşmayı 
basarak, cephe illeri olan, Elaziz, Diyarbe-
kir, Bitlis Ve Van halkına, buradaki tüm 
Mehmetçiğimize dağıttık...” Evet değerli 
arkadaşlarım... Akif, bütün bu coğrafyanın 
insanını bir ailenin ferdi olarak gördü: 

Arab’ın Türk’e, Laz’ın Çerkez’e yahud Kürd’e, 
Acem’in Çinli’ye rüçhanı mı varmış, nerde? 

diyerek ırkçılığı, kavmiyetçiliği reddetti. 
Merhum Akif ’in de dediği gibi, bizi, ara-
mızdaki rabıtalar birbirimize kardeş kıldı. 
Bizim, bu topraklar üzerinde, etnik kökeni 
her ne olursa olsun, tüm vatandaşlarımızla 
aramızdaki rabıta, tarihimizdir, kültürü-
müzdür, medeniyetimizdir. Bizim aramız-
daki rabıta, devletimizdir, milletimizdir, 
bayrağımızdır, vatanımızdır. Bizim aramız-
daki rabıta, ortak dilimiz, resmi dilimiz 
olan Türkçe’dir. Bu rabıtaları sarsmak, bu 
rabıtaları zayıflatmak, zaafa uğratmak bu 
rabıtaları sorgulamak, tartışmak, Mehmet 
Akif ’in 80 yıl önce söylediği gibi, bu mille-
te değil, bu milletin birliğinden, kardeşli-
ğinden hazzetmeyenlere hizmet etmektir.

80 yıl önce nasıl ki bu milleti bölmek, par-
çalamak için araya nifak sokmak isteyen-
ler, tefrika sokmak isteyenler varsa; bugün 
de bunu gerçekleştireceği zannına kapı-
lanlar var. O gün olduğu gibi bugün de, bu 
milletin arasına tefrika sokmak isteyenler 
bizatihi bu milletin, 73 milyonun düşman-
larıdır. Şunu da açık açık söylüyorum: 80 
yıl önce başaramadılar... O gün bu ülkenin 
doğusu batısı, kuzeyi güneyi bir oldu ve 
Kurtuluş Savaşı Destanını yazdı. Bugün de 
biriz, beraberiz. Bugün her zamankinden 
güçlüyüz. Bugün kardeşliğimizi yücelt-
miş, birliğimizi pekiştirmiş durumdayız. 
Tekrar ediyorum: Son günlerdeki yapay 
tartışmalar, terör örgütünün ve onun 
uzantılarının kirli bir oyunu, tuzağı, çirkin 
bir tezgahıdır. Benim milletim bu tezgaha 
gelmeyecek, bu oyunu bozacaktır. Özellik-
le medyaya, siyasetçilere, sivil toplum ör-
gütlerine, kanaat önderlerine de, bu çirkin 
oyunu görmelerini, bu oyunu bozmak için 
milletin yanında yerlerini almalarını içten-
likle tavsiye ediyorum.

Bakın senaryo çok açık... Terör örgütü, her 
seçim öncesinde yaptığı gibi, bir kez daha 
seçim sürecini etkilemek, iç politikaya şe-
kil vermek istiyor. Hedef AK Parti olduğu 
için, hedef AK Parti iktidarı olduğu için, ne 
yazık ki milletin kaybetmesi uğruna, ülke-
nin kaybetmesi uğruna, bu çirkin senaryo-
da terör örgütüyle birlikte o malum çeteler 
de işbirliği yapıyorlar. Bunu geçmişte de 
yaptılar, bugün de bu gayretin içindeler. 
Ben, bu oyunu, bu tezgahı milletimin 
bozacağına bütün kalbimle inanıyorum. 
Milletim bu oyunu defalarca bozdu, yine 
bozacaktır. Doğu’nun, Güneydoğu’nun 
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meselesi İstanbul’dan bakarak, Ankara’dan 
bakarak anlaşılmaz. Ben buradan vatan-
daşlarıma çağrı yapıyorum... Muş’a artık 
haftanın 7 günü uçak kalkıyor. Edirne’den 
Van’a kadar yaptığımız yollarla bölgenin 
tüm illerine güvenli, konforlu şekilde ula-
şılıyor. Gidin Muş’a, gidin Bitlis’e, Van’a, 
Diyarbakır’a, bölgenin nasıl değiştiğini, 
nasıl geliştiğini görün. Oradaki gündemin 
nasıl farklı olduğunu hissedin. Orada nasıl 
bir kardeşlik coşkusu olduğunu bizzat mü-
şahede edin. Tarihi eserleri ziyaret edin, 
tabiat güzelliklerini seyredin, halkla kay-
naşın... Üniversitelerin, okulların, yolların, 
şehirlerimizi de şehirlerimizin atmosferini 
de nasıl değiştirdiğini görün. İnanın, o za-
man bölgeye bakış da değişecek, bu terör 
simsarlarının gerçek yüzü de ortaya çıka-
caktır.

Biz, bir yandan bölgemizin alt yapı sorun-
larını çözüyor, ekonomiyi, ticareti gelişti-
riyoruz, diğer yandan hak ve özgürlükleri 
geliştiriyoruz. Bir yandan sosyal politikalar-
la devletin şefkat elini, merhamet yüzünü 
milletimize gösteriyor, devlet-millet kaynaş-
masını sağlıyoruz, diğer yandan terörle ak-
tif bir mücadele yürütüyoruz. Önümüzdeki 
dönemde de milletimizin birliğini, bütünlü-
ğünü, kardeşliğini pekiştirerek Demokratik 
Açılım sürecini kararlılıkla sürdüreceğiz. 
İleri demokrasiden, temel hak ve özgürlük-
lerden asla taviz vermeyeceğiz. Milli Birlik 
ve Kardeşlik sürecini azimle devam ettire-
rek ülkemizin kronik sorunlarını hal yolu-
na koyacak, 73 milyon vatandaşımızı aynı 
samimiyetle kucaklamayı sürdüreceğiz. 
Ne statükocu, vesayetçi, inkarcı anlayışlara 
teslim olacağız, ne de afaki taleplerle siyasi 

ortamı gerenlere, milletimizin hassasiyetle-
rini kaşıyanlara eyvallah edeceğiz. Çözüme 
karşı olan anlayışlarla, çetelerle, karanlık 
odaklarla nasıl mücadele ediyorsak, çözüm 
süreçlerini sabote etmek isteyen istismarcı-
larla da aynı şekilde mücadele edeceğiz. Mil-
letimizin içini sızlatan, yüreğini daraltan, 
gözyaşını akıtan hangi mesele varsa üzerine 
kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım...

Son olarak bir konuyu da burada değer-
lendirmek durumundayım... Biliyorsunuz, 
Pınar Karşıyaka Basketbol Takımımız, Kıb-
rıs Rum Kesimi’nin APOEL takımıyla FİBA 
Erkekler EURO Challenge Kupası’nda önce 
İzmir Karşıyaka’da, ardından da deplas-
manda Kıbrıs Rum kesiminde bir karşılaş-
ma yaptı. APOEL takımı, Karşıyaka’da bize 
yaraşan bir misafirperverlikle ve güven 
içinde oyununu oynadı ve döndü. Ancak, 
maalesef, Karşıyaka takımımız aynı misafir-
perverliği, bırakınız misafirperverliği, aynı 
güvenli ortamı orada göremedi. Sahaya 
inen, yüzü maskeli seyirciler, hem sahada, 
hem koridorda, hem soyunma odasında 
oyuncularımıza saldırdılar. Ben öncelikle 
Pınar Karşıyaka takımımıza geçmiş olsun 
dileklerimi bir kez daha iletiyorum. Pınar 
Karşıyaka takımımızı karşılamak üzere 
Devlet bakanımız Faruk Nafiz Özak ve 
Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz Sayın 
Egemen Bağış İzmir’e gittiler ve benim de 
geçmiş olsun dileklerimi oyunculara ve ta-
kım yetkililerine ilettiler.

Esasen, spora kadar sirayet eden bu ırkçı 
saldırı, Rum kesiminin hangi haleti ruhi-
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ye içinde olduğunu da bir kez daha tüm 
dünyaya göstermiş oldu. Biz, uzlaşma için, 
diyalog için, sorunların çözümü için mü-
cadele verirken, Rum kesiminde ırkçılığın, 
Türklere karşı şiddet eylemlerinin, nefret 
eylemlerinin artması, elbette kaygı verici-
dir. Bu olay bile, tek başına, Ada’da kimin 
barış taraftarı olduğunu, kimin de barışa 
şans tanımak istemediğini açık açık göste-
riyor. APOEL takımına verilen ceza yeterli 
değildir ve meselenin üstünü örtmez. Özel-
likle Avrupa Birliği’nden, hem bu olaya 
ilişkin, hem de Ada’da tırmandırılan nefret 
ve ırkçılığa ilişkin tatmin edici açıklamalar 
beklediğimizi hatırlatmak istiyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Yoğun bir yıl geçirdik... Milletimize hiz-
metle dolu dolu geçen bir yılı geride bı-
rakıyoruz. Küresel finans krizi nedeniyle 
ekonomik anlamda tüm dünyada zor bir 
yıl olmasına rağmen, biz 2010 yılını yeni 
umutlara doğru koştuğumuz bir fırsat yılı-
na çevirdik. Yıl içinde yapılan Anayasa De-
ğişikliği ve halkımızın bu değişikliğe onay 
vermesiyle, 2010 yılı ülkemiz ve demokra-
simiz açısından bir dönüm noktası oldu. 
2011’e daha büyük heyecanlarla, daha 
büyük umut, hayal ve hedeflerle giriyoruz. 
2011 yılı boyunca da her alanda milleti-
mize hizmet yolculuğumuzu kararlılıkla 
sürdüreceğiz. İnşallah, Haziran ayında ala-
cağımız yetkiyle, çok daha güçlü, çok daha 
kararlı şekilde Büyük Türkiye hedefine 
doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ben, 
bir kez daha, sizlerin, ailelerinizin, aziz 
milletimin ve insanlığın yeni yılını tebrik 
ediyorum. Huzur dolu nice yıllara eriş-

menizi diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun.
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Çok değerli yol arkadaşlarım, teşkilatımı-
zın değerli mensupları, sevgili gençler, de-
ğerli hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor; 2011 
yılının bu ilk Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısının ülkemize, milletimize, de-
mokrasimize hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum.

Konuşmamın hemen başında, Pazartesi 
günü Ankara’da bir helikopter kazasında 
kaybettiğimiz 5 şehidimize, Kara Pilot 
Üsteğmenler Şükrü Pürlü, Taner Erdoğan, 
Fikri Dilsiz, Erhan Gül ve Kemal Taşcı’ya 
Allah’tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine 
sabır ve başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin ve aziz milletimizin başı 

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 14 Ocak 2011
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sağolsun diyorum. Hafta içinde, bizi ve 
spor camiamızı üzen bir başka acı haber 
Trabzon’dan geldi... Bir trafik kazasında 
kaybettiğimiz 5 tekvandocumuz, Emanet 
Özlem Akgündüz, Ümitcan Akgündüz, Fat-
ma Yıldırım, Fatih Kasım Fırtına ve Abdül 
Ziya Bostan’a da Allah’tan rahmet, aileleri-
ne ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Geçtiğimiz haftalar içinde çeşitli illerimiz-
de toplu açılışlar gerçekleştirdik. Son bir 
ay içerisinde, Mardin, Siirt, Konya, Muş, 
Bitlis, Erzurum ve Kars’ta onlarca eseri, 
hizmeti resmi olarak vatandaşlarımızın 
hizmetine aldık. Yarın inşallah Muğla’ya 
gidiyor, orada da toplu açılış yapıyoruz. 
Akşam İstanbul’da Seyrantepe Stadı’nın 
açılışını yapıyor, Pazar günü de yine 
İstanbul’da bir toplu açılış gerçekleştiriyo-
ruz. Yine son bir ay, uluslararası temaslar 
noktasında son derece yoğun geçti. Özel-
likle Kuveyt ve Katar’a geniş bir işadamı 
heyetiyle gerçekleştirdiğimiz ziyaretler, 
bölge ülkeleriyle her alandaki işbirliğimizi 
güçlendirmek adına adeta bir dönüm nok-
tası teşkil etti. Kuveyt’le vizeleri kaldırmak 
için mutabakata vardık. Katar’ın 2022 
Dünya kupası için yapacağı yatırımlarda 
Türk müteahhitlerinin tecrübesinden is-
tifade etmesi için tanıtımlarımızı yaptık. 
Bunların ötesinde, her iki ülkede de, her 
alanda mevcut ilişkilerin ve işbirliğinin 
yeterli düzeyde olmadığını; tarihleri ortak, 
kültürleri ortak ülkelerin çok daha fazla 
dayanışma ve işbirliği içinde olmaları ge-
rektiğini vurguladık.

Tunus, Cezayir, Mısır, Sudan ve Lübnan’da 
gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Lübnan 
Başbakanı, Kıymetli Kardeşim Saad Hariri, 
Lübnan’daki son gelişmeler hakkında tara-
fımıza bilgi vermek, eşgüdüm ve istişare-
lerde bulunmak üzere bugün ülkemize bir 
çalışma ziyareti yaptı. Sabah saatlerinde 
kendisiyle ayrıntılı şekilde bir görüşme-
miz oldu. Bildiğiniz gibi, Türkiye olarak 
Lübnan’ın huzur, istikrar ve refah içinde 
kalkınmasına büyük önem atfediyoruz. 
Bu tavrımız hem halklarımız arasında var 
olan dostluk ve kardeşlik bağlarından, 
hem de Lübnan’ın bölgesel barış ve istikrar 
bakımdan taşıdığı hayati önemden kay-
naklanıyor.

2006 yılında yaşanan savaş ve sonrası 
dönemde Lübnan’a tam destek verdik. 
Her zaman Lübnan Devletinin ve halkının 
yanında yer aldık. Lübnan’da bir ulusal 
uzlaşı hükümeti kurulması sürecinin başa-
rıyla sonuçlanması için tüm ilgili taraflar 
nezdinde yoğun çaba harcadık. Son olarak 
Kasım ayında Lübnan’a gerçekleştirdiğim 
ziyaretin temel amacı da, Lübnan’a des-
teğimizi teyit etmek, tüm Lübnanlı siyasi 
gruplara birlik ve bütünlük mesajı vermek-
ti. 2009 parlamento seçimlerinden epey 
sonra, 2010 sonunda Lübnan’da nihayet 
bir Hükümet kurulmuştu. Ne var ki, Sayın 
Hariri’nin Başbakanlığında kurulan Ulu-
sal Uzlaşı Hükümeti içindeki 11 Bakanın 
istifa etmesi ile ortaya yeni bir bunalım 
çıktı. Yakın tarihte büyük acılar ve yıkım-
lar yaşamış olan Lübnan halkının yaraları 
henüz tam olarak sarılmış değil. Hal böy-
leyken, ülkenin yeniden siyasi istikrarsız-
lığa sürüklenmesine müsaade edilemez. 
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Bölgemizdeki diğer ihtilaflarda da kritik 
gelişmelerin vuku bulduğu bir sırada, 
Lübnan’da ortaya çıkacak bir istikrarsızlı-
ğın bölge üzerinde de olumsuz yansımaları 
olacaktır.

Bu çerçevede, Lübnan’daki Hükümet bu-
nalımının diyalog ve istişareyi ön plana çı-
karan demokratik ve katılımcı yöntemlerle 
çözümlenmesi için, tüm ilgili tarafların 
çabalarını artırmaları gereklidir. Tarafla-
rın tam bir sorumluluk bilinciyle hareket 
etmesine ve Lübnan’ın ortak çıkarlarını 
her türlü mülahazadan üstün tutmalarına 
ihtiyaç vardır. Lübnan Özel Mahkemesi ile 
ilgili hususların, Lübnan içinde ve dışında 
ayrışma ve çatışmaya yol açmayacak, adil, 
siyasi mülahazalardan uzak bir yaklaşımla 
ele alınması zorunludur. Bu konuda hiç 
bir tarafta, hak ve hukukunun çiğnendiği 
yolunda mağduriyet hissi oluşturmayacak 
bir formül bulunmaya çalışılmalıdır. Bu-
nun da yolu kamplaşma değil, diyalogdur. 
Mahkemeyle ilgili zıtlaşmanın, Lübnan’ın 
iç huzurunun sağlanması ve komşularıyla 
ilişkilerinin normalleştirilmesi yönünde 
kaydedilen gelişmeleri geri çevirmesine 
izin verilmemelidir. 

Bulunduğumuz noktada, bölge ülkeleri-
nin ve uluslararası toplumun önde gelen 
aktörlerinin Lübnan’daki hükümet bu-
nalımının süratle giderilmesi için ortak 
çaba ortaya koymaları gerekiyor. Türkiye 
olarak, önümüzdeki dönemde üzerimize 
düşeni yapmayı ve gerekli tüm girişimler 
içinde aktif biçimde yer almayı sürdüre-
ceğiz. Lübnan’da tüm taraf larla diyalog 
kurabilen bir ülke olarak, biz, kardeşimiz 

Lübnan’ın huzur, istikrar ve emniyet orta-
mına kavuşmasını güçlü şekilde destekle-
meye devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım...

Tunus’ta bir gencin kendisini yakması 
sonucu başlayan olaylar tırmanmaya ve 
kardeş ülke Tunus’tan yeni ölüm haberleri 
almaya maalesef devam ediyoruz. Tunus’ta 
bir an önce huzur ve istikrarın tesis edil-
mesi en büyük temennimiz. Yine Mısır’da, 
bir Kıpti kilisesine yönelik saldırıyı ve 
ardından gelişen olayları kaygıyla izlediği-
mizi ifade etmek istiyorum. 

Bu vesileyle de şunu tekrar söylemek du-
rumundayım: Bizim inancımızda, can aziz-
dir, can kutsaldır değerli arkadaşlarım... 
Biz, terör kelimesiyle İslam kelimesinin, 
Müslüman kelimesinin yan yana kullanıl-
masından büyük rahatsızlık duyuyoruz. 
Elbette bu noktada bir kara propaganda 
yürütüldüğünün farkındayız, ama bazı 
gafillerin de bu kara propagandanın değir-
menine su taşıdığını üzülerek görüyoruz. 
Hiç kimse, kendi siyasi hırsı, kendi ideolo-
jisi için insan canına kıyarken, bu insanlık 
dışı saldırılarına İslam dinini bir bahane 
ya da gerekçe olarak gösterme insafsızlığı 
içinde olamaz. Tüm Müslümanlar da, Müs-
lümanları töhmet altında bırakan bu tür 
eylemler karşısında net bir duruş, cesur bir 
duruş sergilemek durumundadır.

Değerli arkadaşlarım...

Almanya Başbakanı Sayın Merkel, Güney 
Kıbrıs Rum Kesimi’ni ziyareti esnasın-



Recep Tayyip ERDOĞAN

250

da bazı açıklamalarda bulundu. Sayın 
Merkel’in açıklamaları, Türk tarafını ren-
cide ettiği kadar, tarih bilgisinden yoksun 
ve bizzat Sayın Merkel’in önceki ifadele-
riyle aleni şekilde çelişen açıklamalardır. 
Almanya Başbakanı, Kıbrıs meselesine ne 
kadar Fransız kaldığını bu son açıklama-
larla göstermiştir. Almanya Başbakanı’nın, 
Almanya içinde Türkler üzerinden yürüt-
tüğü popülist siyaseti şimdi Kıbrıs’a kadar 
taşıması, Türkler aleyhine açıklamalarla 
Rum kesimine şirin görünme çabaları son 
derece manidardır. Bu tavır ve açıklamalar, 
uzak görüşlü, vizyon sahibi bir lider görün-
tüsü vermemektedir. Sayın Merkel’in tarih 
bilgisini gözden geçirmesini ve Ada’da 
uzlaşma için her türlü fedakarlığı gösteren 
Türk tarafından özür dilemesini beklediği-
mizi de burada ifade etmek istiyorum.

Değerli yol arkadaşlarım, teşkilatımızın 
değerli mensupları...

2011 seçimleri yaklaştıkça, Türkiye’de he-
men her seçim öncesinde tezgaha sürülen 
bir takım çirkin oyunlar, bir takım çirkin 
gündemler ve kara propaganda yine aynı 
şekilde tezgaha sürülüyor. Şu bir kaç haf-
tadır, bir kaç aydır konuşulan, tartışılan, 
Hükümet aleyhine bir kampanyaya dönüş-
türülen meseleleri alın, önceki seçim dö-
nemleriyle karşılaştırın, tamamının aynı 
olduğunu göreceksiniz. Çoğu meselede, 
manşet değiştirmeye, analizi değiştirmeye, 
bakış açısını değiştirmeye dahi tenezzül 
etmediklerini, bayat manşetlerle, bayat ha-
berlerle, bayat yorum ve analizlerle hükü-
mete saldırdıklarını sizler de kolayca fark 
edeceksiniz.

İşte en son, tütün ve alkol konusundaki 
bazı modern düzenlemeleri, heykel tartış-
masını, yargının verdiği kararları, RTÜK 
uygulamalarını, Hükümetle, bizimle ilgili 
olup olmadığına dahi bakmadan, bizim 
aleyhimize bir kampanyaya dönüştürme 
gayreti içindeler. Bir kere altını çizerek 
söylüyorum: Bu son tartışmalar, doğal 
akışı içinde giden tartışmalar değil, açık 
açık bir kampanyadır. Üstelik, hükümet 
aleyhine yürütülen zorlama kampanyalar-
dır. Tekrar söylüyorum: Bu kampanyalar, 
her seçim öncesinde AK Parti’yi yıpratmak 
için başlatılan o malum tezgahların bir 
yenisidir.

Bakınız değerli arkadaşlarım... Kurulduğu 
günden itibaren ifade ediyoruz; AK Parti, 
muhafazakar demokrat bir partidir. Biz 
muhafazakarız. Aile bizim için önemlidir, 
mahremiyet bizim için önemlidir, tarih 
ve tarihi şahsiyetler, tarihi şahsiyetlerin 
manevi değerleri bizim için son derece 
önemlidir. Biz köksüz bir millet, köksüz 
bir devlet değiliz. Medeniyet inşa etmiş ve 
medeniyet tasavvuru olan bir milletiz. Biz 
muhafazakar olduğumuz kadar demokrat 
bir partiyiz... Evrensel değerleri benimse-
miş, özgürlüklere saygı duyan, başkasının 
özgürlüğünü kısıtlamadığı sürece, başka-
sının kutsal değerlerine hakaret etmediği 
sürece her türlü fikrin serbestçe ifade 
edilmesini savunan bir partiyiz. Herkesin 
yaşam tarzına saygılıyız. Kimsenin giyim 
kuşamına, yeme-içmesine, inancına, iba-
detine kısıtlama getirmeyen, tam tersine 
bu noktada en geniş özgürlükleri savunan 
ve bunun gereklerini yerine getiren bir 
partiyiz.
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8 yıldır bizim bu noktada samimiyeti-
miz test ediliyor. 8 yıldır, en küçük, en 
marjinal hadiseler, büyütülerek adeta 
bir rejim meselesine dönüştürülüyor. 
Birileri, ısrarla ve inatla, bize gizli niyet-
ler, gizli hedef ler, gizli ajandalar izafe 
ediyor. Soruyorum değerli arkadaşlarım: 
8 yıldır hangi özgürlüğü kısıtladık? 8 
yıldır kimin yaşam tarzına müdahale et-
tik? 8 yıldır biz yaşam tarzlarına yönelik 
olarak neyi yasakladık? AK Parti iktidarı 
baskı uyguluyor, yasaklıyor, sindiriyor 
diyorlar. Mahalle baskısı diyorlar... Allah 
aşkına, şu AK Parti iktidarına, Hüküme-
te, bakanlara, ailelerimize atılan iftiralar, 
hakaretler, ithamlar bugüne kadar hangi 
partiye, hangi siyasetçiye bu boyutta ya-
pılmıştır? Sen, bu ülkenin hükümetine, 
bakanlarına, milletvekillerine, sokak 
ağzıyla en ağır hakareti yapan, bunu da 
köşesinde yazacak kadar ileri giden ki-
şiye partinin rozetini takacaksın, ondan 
sonra da çıkıp bu ülkede özgürlük yok 
diyeceksin. Ondan sonra nezaketten, 
edebten, terbiyeden bahsedeceksin. Sen, 
kendisini yolsuzlukla itham ettiğin, 
yargılanması için imza attığın kişiyi il 
başkanı yapacaksın, ondan sonra çıkıp 
namuslu insanları yolsuzlukla itham et-
meye devam edeceksin.

Ş i m d i  C H P  G e n e l  B a ş k a n ı  RT Ü K 
Kanunu’nu diline dolamış, buradan bize 
en ağır hakaretleri, en ağır ithamları sa-
vuruyor... Yahu, insan kimi neyle itham 
ettiğini önceden bir incelemez mi, bakmaz 
mı? İnsan neyi eleştirdiğinden bu kadar mı 
habersiz, bu kadar mı bilgisiz olur? 1994 
yılında RTÜK yasası, dikkatinizi çekiyo-

rum, CHP’nin iktidar olduğu dönemde 
çıkarılmış. O yasanın 25’inci maddesine de 
gerektiğinde Başbakan ve Bakanlara yayın-
ları durdurma yetkisi verilmiş. Yani Başba-
kan ve Bakanlara bu yetkiyi zaten bizzat 
CHP 1994’te sağlamış. Şimdiki CHP Genel 
Başkanı bunu bilmiyor, bundan haberi 
yok. Belli ki kimse de kendisini uyarma-
mış... Şimdi çıkıyor, kendilerinin çıkardığı 
yasadan bizi sorumlu tutuyor, bize haka-
ret ediyor. Yüzün kızarması edebtendir. 
Utanmak edebtendir... Maalesef yüzlerin 
kızarmadığı, edebin rafa kaldırıldığı bir 
muhalefetle karşı karşıyayız.

Ve yine maalesef, sadece siyasi muhalefe-
tin değil, artık sivil muhalefetin de edebi, 
terbiyeyi, üslup ve erkanı terk ettiği bir sü-
reçten geçiyoruz. Şunu açık açık söylüyo-
rum değerli arkadaşlarım: Birileri yıllarca 
bu toplumun belli bir kesimine tepeden 
baktılar, seçkinci bir tavırla yaklaştılar, 
küçümsediler, tahkir ettiler. Tarihi sadece 
bunlar bilirler... Bilim bunların tekelinde-
dir... Hiç kimse değil, ama sadece bunlar 
estetikten anlar. İncelik, zerafet, nezafet 
sadece bunların malıdır. Müzikten, mima-
riden, heykelden, resimden sadece ve sade-
ce bunlar anlar, başkası hiç ama hiç bir şey 
anlamaz. Maşallah, bunlara göre, entellek-
tüellik kazanılan bir şey değildir; babadan 
oğula, dededen toruna geçer. Bunlar mü-
rebbiyedir, bunlar allame i cihandır, her 
şeyin en iyisini bunlar bilirler. Her türlü 
özgürlüğü savunurlar ama bir o kadar da 
entellektüel despottur bunlar...

Şimdi ben, Kars’taki o heykel için ucube 
derken, aynı zamanda kralın da çıplak ol-
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duğuna işaret ettim... İçlerindeki despotiz-
mi yıkamayanlar, içlerindeki o görünmez 
krala çıplak dedirtmek de istemiyorlar. 
Gözü olan, gözüyle birlikte iz’anı olan 
herkes, güzelle çirkini, estetikle ucubeyi 
birbirinden ayırır. Bunun için hiç de asil 
bir aileden gelmiş olmaya, sırça saraylarda 
büyümüş olmaya gerek yoktur. Bunlar, 
dikkat ediniz değerli arkadaşlarım, sadece 
milletin siyasi tercihlerini değil, milletin 
beğenilerini, değerlerini, estetik anlayışı-
nı, güzellik anlayışını da aşağılamayı, ona 
hakaret etmeyi alışkanlık haline getirmiş 
olanlardır.

Benim hükümetim, en doğuda Moğo-
listan’dan, en batıda Avusturya’ya kadar, 
kuzey’de Kırım’dan, güneyde Yemen’e ka-
dar, bu ülkeye, bu millete ait olan sanat şa-
heserlerine sahip çıkmış, onları ayağa kal-
dırmış bir hükümettir. Edirne’den Kars’a, 
Trabzon’dan Hatay’a kadar 5 bine yakın 
vakıf eserine sahip çıkan, onaran, kültür 
mirasına kazandıran işte bu hükümettir. 
Sporun da, sanatın da altın çağını, parlak 
dönemini yaşadığı dönem, işte bu hükü-
met dönemidir. İzmir, Trabzon, Erzurum, 
İstanbul, Antalya bu dönemde uluslararası 
spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptı, 
yapıyor. İstanbul bu dönemde Avrupa’nın 
kültür başkenti oldu.

Bunları biz sağladık, bizim çabaları-
mız, bizim lobi faaliyetlerimiz sağladı. 
Türkiye’nin dünya çapında artan önemi, 
gücü, itibarı bu organizasyonları getirdi. 
Ama söyledim ya... Seçim öncesi bir kam-
panyaya ihtiyaç vardı ve işte o kampanya 
yürütülüyor. 8 yıldır her fırsatta söylenen 

türkü, bugün seçim arefesinde tekrar söy-
leniyor. Milletimiz engin ferasetiyle artık 
neyin ne olduğunu çok net olarak görüyor. 
Sizlerden de ricam, oynanan bu oyunları, 
bu tezgahları, bu kampanyaları bütün 
netliğiyle milletimize anlatmanız. Doğu’da 
batıda, kuzeyde güneyde, her nerede olur-
sa olsun, benim vatandaşım şundan emin 
olmalı: Bu hükümet, 8 yıldır kimsenin 
yaşam tarzına müdahale etmemiştir ve 
etmeyecektir. Tam tersine, herkesin yaşam 
tarzı, bu hükümetin, bizlerin teminatı al-
tındadır.

Yoğun şekilde tartışılan ve yine hüküme-
timizle ilgili hale getirilmeye çalışılan bir 
başka konu da son dönemde yaşanan tah-
liyeler... Özellikle, malum bir davadan do-
layı tahliye edilenlerle ilgili olarak, sabah 
akşam çeşitli yayın organlarında bir zihin 
bulandırma operasyonu olduğunu, hükü-
metle, bu örgüt arasında bir illiyet bağı 
kurulmak istendiğini görüyoruz, bu da gö-
zümüzden kaçmıyor. Biz, zamanın, taraf-
ların birbirini suçlama zamanı olmadığını 
biliyoruz. Taraflar birbirini suçlamak yeri-
ne otursun, soruna birlikte köklü çözümler 
üretsin istiyoruz. Ne var ki, muhalefetin de 
istismarıyla, sürecin faturasının hükümete 
kesilmek istendiğini görüyoruz.

Bakın değerli arkadaşlarım... Yargıtay’ın 
iş yükünün fazla olduğunun biz çok iyi 
farkındayız. Bununla ilgili olarak en ba-
şından itibaren tedbirler de aldık. Ancak 
uygulama noktasına gelindiğinde, sudan 
bahanelerle engellendik. 2005 yılında 
İstinaf  Mahkemeleriyle ilgili kanunu 
çıkardık, 2007 yılında uygulama başlaya-
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cakken, bizzat yüksek yargının talepleri 
doğrultusunda bu süreç ertelendi. İstinaf 
Mahkemeleriyle ilgili en önemli sorun, 
hakim ve savcı sayısının azlığıdır. Bunu biz 
de biliyoruz, nitekim yüksek yargı da bunu 
çeşitli kereler ifade etti. Ancak, hakim ve 
savcı alımları, bizim dönemimize kadar 
hiç olmayan gerekçelerle engellenmiş, yük-
sek yargı adeta üzerindeki ağır iş yükünü 
atmamak için direnmiştir.

Dikkatinizi çekiyorum değerli arkadaş-
larım: 1934 yılından beri hakim adaylığı 
sınavları Adalet Bakanlığı tarafından ya-
pılıyor. Ancak, bizim dönemimizde, 2006 
yılında, sınavlara itiraz edildi ve en son 
da 2008 yılında mülakatlarda görüntü ve 
ses kaydı şartı getirildi. Farklı başka sınav-
larda, başka kurumların sınavlarında gö-
rüntü ve ses kaydı talebine itibar etmeyen 
Danıştay, hakim ve savcı alımlarında bize 
bunu şart koşuyor. Şurası son derece çarpı-
cı: Adalet Bakanlığı, mülakatlarda görüntü 
ve ses kaydına dair yürütmenin durdurul-
ması için başvuruda bulunuyor. 2 yıldır bu 
başvuru genel kurula gelmiyor. Ama aynı 
Danıştay, Sağlık Bakanlığı aleyhine açılan 
Tam Gün Yasası aleyhine başvuruyu sade-
ce 24 saat içinde görüşüp, karara bağlıyor. 
Son 4 yılda 5 kez, hakim ve savcı alımları 
için yürütmeyi durdurma kararı verdiler. 
Sonra da çıkıyor, iş yükümüz fazla, per-
sonelimiz az diyerek Hükümeti suçlama 
yoluna gidiyorlar.

Ama bazı konularda iş yükü de, personel 
azlığı da mazeret olmuyor... Mesela benim 
dosyam önlerine geldiğinde, jet hızıyla 
görüşüp karara bağlıyorlar. Başka bazı 

davalarda inanılmaz performans sergili-
yorlar, jet hızıyla karar verebiliyorlar. Bizi, 
yargıyı siyasallaştırmakla itham edenler, 
yargının nasıl siyasallaştığını, ne yönde 
siyasallaştığını buyursun bu örneklerden 
görsünler... Bizim yargıyı siyasal etkiden 
uzaklaştırmak için yaptığımız girişimlerin 
nasıl bir dirençle, nasıl engellerle karşılaş-
tığını buyursunlar, buradan görsünler. 12 
Eylül halkoylamasıyla millet bu noktada 
söyleyeceğini söylemiştir. Arzusunu, tale-
bini dile getirmiştir. Biz de yasama ve yü-
rütme olarak bu noktada üzerimize düşeni 
yerine getirecek ve yargıdaki bu sorunları 
hızla aşacağız.

Bugün bir kez daha ifade ediyorum: Yargı-
yı, birilerinin arka bahçesi olmaktan çıka-
rıp, milletin ön bahçesi haline getireceğiz. 
“onama mı istersin, bozma mı?” diyerek 
belli çevrelerin arzusuna göre karar veren 
bir yargıdan, vicdanıyla karar veren bir 
yargıya geçişi inşallah tamamlayacağız. 
Tüm bu süreçte aleyhimize yürütülen 
kampanyaları boşa çıkaracağız değerli 
arkadaşlarım... Milletimize gideceğiz, her 
şeyi samimi şekilde milletle konuşacağız 
ve bu tezgahların hepsini bozacağız. Biz, 
tezgahları bozarak, oyunları bozarak, şer 
organizasyonlarını çökerterek bu günlere 
geldik. Cesaretimiz, kararlılığımız, sami-
miyetimiz sayesinde milletin takdirine 
mazhar olduk. Aynı şekilde devam edece-
ğiz. Hazreti Mevlana’nın ifade ettiği gibi, 
Bulanmadan, donmadan akacak, menzile 
erişeceğiz.

Ben, Genişletilmiş İl Başkanları toplantı-
mızın başarılı geçmesini diliyorum. Siz-
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lerin, sizlerle birlikte tüm teşkilatımızın, 
ailelerinizin yeni yıllarını tebrik ediyor, 
sağlık, mutluluk ve bereket içinde bir yıl 
geçirmenizi diliyorum. Allah yar ve yar-
dımcımız olsun diyor, hepinizi muhabbet-
le selamlıyorum. Sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun...
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Sevgili Ankaralılar, çok değerli kardeşle-
rim, değerli yol arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, gençler, hanımefendiler, beye-
fendiler... Ankara Arena Spor Salonu’nu 
hınca hınç doldurmuş siz sevgili kardeş-
lerimi sevgiyle, saygıyla, en kalbi muhab-
betlerimle selamlıyorum. Buradan bütün 
Ankara’ya, tüm Ankaralı kardeşlerime, 
ilçeleriyle, köyleriyle tüm Ankaralı hem-
şehrilerime selamlarımı, sevgilerimi yol-
luyorum.

Diyor ki Hazreti Mevlana: Gel, her ne olur-
san ol, yine gel, bizim dergahımız, ümit-
sizlik dergahı değildir, yüz kere, bin kere 
tövbeni bozmuş olsan da yine gel... Diyor 
ki Hazreti Hacı Bektaş Veli... 

Sevgi, muhabbet kaynar, yanan ocağımızda 
Bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda  
Hırslar, kinler yok olur aşk meydanımızda 
Arslanla ceylan dosttur kucağımızda...

İ ş t e  b i z  b u y u z . . .  B i z  h e r  r e n g i y l e 
Türkiye’yiz . . .  Biz  Anadolu’yuz ,  b iz 
Trakya’yız... Türkiye’nin tamamını kucak-
layan, aşkla kucaklayan, sevgiyle kucakla-
yan, kardeşlikle kucaklayan yegane parti 
biziz. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı 
değil... Bizim partimiz, aslanla ceylanın 
dostça, kardeşçe varolduğu, birbirine 
saygıyla varlığını sürdürdüğü bir parti. 
AK Parti, bir Türkiye partisidir. AK Parti, 
insana, sadece ve sadece insan olarak ba-
kan, insana insan olduğu için değer veren, 
Yunus’un deyimiyle, yaradılanı; Yaradan-
dan ötürü seven bir partidir.

Biz kimsenin etnik kökenine bakmayız. 
Biz kimsenin derisinin rengiyle ilgilen-
meyiz. Biz insanları, inançlarına, mez-
heplerine göre kategorize etmeyiz. Değil 
mi ki insandır, değil mi ki candır, bizim 
başımızın üzerinde, bizim yüreğimizin 
baş köşesinde yeri hazırdır. İşte onun için, 

AK Parti Ankara Il Başkanlığı 
“Türkiye 2023’e Yürüyor, 

Ankara AK Parti’de Buluşuyor” 
Programı (Ankara)

Ankara | 23 Ocak 2011
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bugün aramıza katılan, bugün partimize 
katılan, bugün AK Parti heyacanına ortak 
olan tüm kardeşlerime hoşgeldiniz diyo-
rum. Medeniyet yolunda, istikrar yolunda, 
Büyük Türkiye yolunda, bizlerle birlikte 
yürümeyi seçmiş kardeşlerime hoşgeldi-
niz diyorum. Bugün Partimize katılan tüm 
kardeşlerime; “Bu parti sizin partinizdir, 
kendi partinize hoşgeldiniz” diyorum...

Bakın sevgili kardeşlerim...

Dün, Batman’da muhteşem bir açılış 
töreni gerçekleştirdik... Batman Cumhu-
riyet Meydanı’nda toplanmış on binlerce 
vatandaşımızla birlikte, Batman’a kazan-
dırdığımız 69 eserin toplu açılışını gerçek-
leştirdik. Dün Batman tek yürek oldu, bize 
bağrını açtı, bize yüreğini açtı ve bize Bat-
man sıcaklığını yaşattı. Şuraya dikkatinizi 
çekiyorum... Batman’da kalabalık toplan-
masın diye haftalar öncesinden kampanya 
başlatıldı. Terör örgütü ve onun uzantıları, 
Batmanlı açılış heyecanını, açılış coşku-
sunu yaşamasın diye tehditler savurdu. 
Bildiriler yayınladılar, zorla kepenkleri 
kapattırdılar, Batmanlıları tehdit ettiler, 
korkuttular. Ama Batman bu tehditlere 
boyun eğmedi. Batman, o muhteşem açılış 
töreninden uzak durmadı. Batman, Başba-
kanını samimiyetle kucakladı, bakanlarını 
samimiyetle kucakladı.

Çok açık söylüyorum: Batman’da, bizim 
ziyaretimiz öncesinde yapılan eylemler, ya-
yınlanan bildiriler, vatandaşı korkutmaya, 
sindirmeye yönelik tahrikler, bizim doğru 
yolda olduğumuzun en bariz göstergesidir. 
Siz gidiyorsunuz, orada 69 farklı eserin, 69 

farklı hizmetin açılışını yapıyorsunuz, ama 
birileri bundan rahatsız oluyor. Demek 
ki doğru yoldayız. Demek ki başarıyoruz. 
Demek ki biz bu sorunu çözüyoruz. Terör 
örgütü, kalkınmadan rahatsız oluyor ki 
eylem yapıyor. Terör örgütü, oraya yap-
tığımız hizmetlerden rahatsız oluyor ki 
insanları tahrik ediyor. Terör örgütü, okul-
lardan, yollardan, hastanelerden korkuyor 
ki insanların açılış törenine gitmesini 
engelliyor. Belli ki, terör örgütü, istismar 
zemininin artık kaybolup gittiğini görüyor, 
onun için de kardeşliği, dayanışmayı engel-
lemenin mücadelesi içine giriyor...

Biz 8 yıldır bir şey söyledik... Dedik ki: 
Terörle mücadele, sadece güvenlik ted-
birleriyle başarıya ulaşmaz. Yoksullukla 
mücadele edeceğiz dedik. Yasaklarla müca-
dele edeceğiz dedik. Yolsuzlukla mücadele 
edeceğiz dedik. Terör örgütünün elinden 
tüm istismar araçlarını alacak, Türkiye’nin 
81 vilayetini eş zamanlı büyüteceğiz dedik. 
İşte bugün, bunu başardığımızı görüyo-
ruz. Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci’nin 
adım adım hedefe ilerlediğini görüyoruz. 
Türkiye’nin 81 vilayetinde, 780 bin kilo-
metrekaresinde kardeşliğin, dayanışma-
nın, paylaşmanın yüceldiğini görüyoruz. 
Ben, son bir ay içinde, Türkiye’nin doğu-
sunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde 
illerimize gittim. Oralarda toplu açılış 
törenleri yaptım. Mardin hızla değişiyor. 
Konya değişiyor. Muş, Bitlis, Muğla, Erzu-
rum, Kars hızla değişiyor. İstanbul değişti-
ği kadar, en doğuda Ardahan da değişiyor.

Şundan emin olun sevgili Ankaralılar... 
Ülkemin her yerinden, her şehrinden artık 



257

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -7

umut fışkırıyor. Lütfen, şu 8 yıl öncesini 
bir gözlerinizin önüne getirin. Başkent 
Ankara, bırakınız Hakkari’yi, bırakınız 
Edirne’yi, yanı başındaki Çankırı’ya, yanı 
başındaki Yozgat’a, Kırıkkale’ye, Bolu’ya 
bile ulaşamıyordu. Başkent Ankara, bı-
rakınız Ardahan’ı, Iğdır ’ı, Tekirdağ’ı, 
Denizli’yi, kendi köylerine, kendi ilçeleri-
ne, Nallıhan’a, Şereflikoçhisar’a, Çubuk’a, 
Güdül’e bile hizmet ulaştıramıyordu. 
Şimdi Ankara kendi köylerine ulaşıyor... 
Çubuk’un İğbek Köyü’ne, Kızılcahamam’ın 
Dereneci Köyü’ne, Güdül’ün Çukurören 
Köyü’ne kadar Ankara yol götürüyor, su 
götürüyor. 

Şimdi Ankara 80 vilayetin tamamına 
ulaşıyor. Ankara artık, Ardahan’a kadar 
duble yollarla bağlanıyor, Artvin’e konut 
götürüyor, Şırnak’a üniversite götürüyor, 
Eskişehir’e, Konya’ya, Sivas’a, Yozgat’a, 
Bursa’ya, İstanbul’a hızlı tren hatları 
döşüyor. Ankara artık, sadece köyleriy-
le, sadece ilçeleriyle, 80 vilayetle değil; 
Bağdat’la ilgileniyor, Kabil’le ilgileniyor, 
Karaçi’ye uzanıyor, Beyrut’a ulaşıyor, 
Gazze’ye, Kudüs’e kadar yardım elini uza-
tıyor. Ankara, AK Parti iktidarıyla, gidiyor, 
Melbörn’deki, Toronto’daki, Berlin’deki, 
İskeçe, Kırcaali, Sancak’taki vatandaşla-
rına, soydaşlarına ulaşıyor. Ankara, AK 
Parti iktidarıyla, işte bu AK kadroyla, 
Moğolistan’a uzanıp, oradaki Türk eserle-
rini ayağa kaldırıyor. Ankara AK Parti’yle 
Saraybosna’ya uzanıyor, oradaki cami-
lerimizi, külliyelerimizi, köprülerimizi 
tamir ediyor. Ankara AK Parti iktidarıyla, 
Kudüs’te, Kosova’da Osmanlı şehitlikleri-
ni tamir ediyor.

8 yıl önce, ayakları üzerinde duramayan, 
sendeleyen, kendi derdine merhem bu-
lamayan bir Ankara vardı; bugün ham-
dolsun, dünyayı kucaklayan, dünyaya 
güçlü şekilde barış mesajlarını haykıran, 
hakkı söyleyen, haklının yanında yerini 
alan bir Ankara var. Bir köy, bir kasaba 
görünümündeki Ankara, bugün sadece 
Türkiye’nin değil, dünyanın üniversite 
kenti. Ankara bugün sadece Türkiye’nin 
değil, dünyanın bir sanayi kenti. Ankara 
bugün, modern altyapısıyla, modern ula-
şım imkanlarıyla, Türkiye’nin de, dünya-
nın da önemli bir turizm kenti. Ankara 
artık, uluslararası ticarette söz sahibi olan 
bir uluslararası fuar kenti. Ankara, Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin başkenti olduğu 
kadar, artık bölgesinde barışın, huzurun, 
istikrarın, diyaloğun başkenti oluyor. 
Ankara, bizim başkentimiz olduğu kadar, 
medeniyetler ittifakına, küresel ekono-
miye, küresel barış çabalarına başkentlik 
yapıyor.

Şunu çok samimi olarak söylüyorum... 8 
yılda Türkiye’ye nice rekorlar yaşattık, 
ama yeterli değil. 8 yılda Türkiye’ye nice 
tarihi başarılar yaşattık, ama yeterli değil. 
8 yılda Türkiye’yi her alanda büyüttük, 
ama yeterli değil. Biz, bütün bunları birer 
başlangıç olarak görüyoruz. Türkiye’nin 
bundan çok daha fazlasını hakettiğini dü-
şünüyor, buna bütün kalbimizle inanıyo-
ruz. Türkiye için daha fazla projemiz var. 
Türkiye için daha büyük hayallerimiz, 
daha büyük hedeflerimiz var. İşte onun 
için 2023 diyoruz. İşte onun için, Cumhu-
riyetimizin 100’üncü Yıldönümü diyoruz.
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Dikkatinizi çekiyorum... Biz, Haziran 
2011’i konuşmuyoruz. Biz 2015’i, 2020’yi 
konuşmuyoruz. Biz geniş bir vizyonla, 
geniş bir ufukla bakıyor, 12 yıl sonrasını, 
2023’ü konuşuyoruz. Bakın sevgili kardeş-
lerim, çok güzel bir söz var: Küçük insan-
lar kişileri, vasat insanlar olayları, büyük 
insanlar fikirleri konuşurlar... Biz işte fi-
kirleri konuşuyoruz, biz hedefleri konuşu-
yoruz, biz geleceği konuşuyor, Türkiye’nin 
geleceğini kendimize dert ediyoruz. İşte 
görüyorsunuz... Başta Ana Muhalefet Par-
tisi olmak üzere, muhalefet partileri, sabah 
akşam kişileri konuşuyorlar.

Allah aşkına soruyorum size... Ana mu-
halefet Partisi’nden, muhalefet partile-
rinden, bugüne kadar Türkiye’ye ilişkin, 
Türkiye’nin ciddi sorunlarına ilişkin, dış 
politikaya, ekonomiye ilişkin, bir tek insaf-
lı eleştiri, bir tek gerçekçi öneri, bir tane 
ayakları yere basan proje duydunuz mu? 
CHP’nin, MHP’nin, BDP’nin dış politikada 
vizyonları ne? Bunların ekonomiye ilişkin 
tek bir analizleri, tek bir hedefleri var mı? 
Kardeşliği yüceltmeye, dayanışmayı pe-
kiştirmeye, hoşgörüye, uzlaşmaya ilişkin 
bir tek cümle kurduklarını gördünüz mü? 
Türkiye dediğiniz zaman sus pus olurlar. 
Ama Başbakan deyin, bakanlar deyin, 
hakaret dağarcıklarında ne varsa bir bir 
ortaya dökerler. Sabah akşam Başbakan’a, 
bakanlara hakaret etmekten, bizim kadro-
larımıza iftira atmaktan, çamur atmaktan, 
Türkiye’ye ilişkin tek bir cümle söyleyemez 
hale geldiler.

Şu ciddiyetsizliğe bakar mısınız? Bol kese-
den dağıtıyor, dar gelirli aileleri istismar 

ediyor, olmayacak vaadlerde bulunuyor; 
kendisine “kaynak nedir?” diye sorduğu-
muzda, “kaynak benim” diyor... Şimdi hak-
kını yemeyelim, CHP kaynak konusunda 
gerçekten iyidir... Ne zaman iktidara ortak 
oldularsa, işte o zaman milletin hazinesi-
ne kaynak yaptılar. Ne zaman koalisyon 
ortağı oldularsa, işte o zaman, milletin 
hazinesine borular kaynattılar, o boruları 
da yandaşlarının cebine bağladılar. İnan-
mayan varsa, buyursun İstanbul’a baksın. 
İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanı ol-
duğumda, ilk işim CHP’nin o kaynak yapa-
rak bağladığı rant borularını kesmek oldu. 
İnanmayan varsa, buyursun Kocaeli’ne 
baksın, Edirne’ye baksın... İnanmayan 
varsa, CHP’nin iktidar olduğu dönemlere 
baksın.

Biz bunlara aldırmayacağız değerli kar-
deşlerim... Biz, kişileri, olayları değil, 
fikirleri konuşacağız, hedefleri, hayalleri, 
vizyonu, projeleri konuşacağız. 2023 yılın-
da, Avrupa Birliği üyesi olmuş, dünyada 
etkinliğini artırmış ve dünyanın en büyük 
10 ekonomisi arasına girmiş bir Türkiye 
hedefliyoruz. Biz, 2002 sonunda Türkiye’yi 
230 milyar dolar seviyesinde bir milli ge-
lirle devraldık. 2008 sonunda milli geliri, 
2002’ye göre 3 kattan fazla artırarak 742 
milyar dolara çıkardık. Küresel kriz süre-
cinde bir miktar gerileme olsa da, 2010 
yılında inşallah yeniden bu seviyeyi yaka-
lamış olacağız. 2014 yılında hedefimiz 1 
trilyon dolarlık bir gayri safi yurtiçi hasıla. 
2023’te ise, Türkiye’nin milli gelirini 2 
trilyon dolar seviyesinde görmek istiyoruz, 
hedefimiz bu ve bunun için çalışıyoruz, 
çalışacağız. 
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2023’te Türkiye’nin nüfusunun 82 milyona 
ulaşacağını tahmin ediyoruz. 82 milyonluk 
bir nüfusla, kişi başına düşen milli gelirin 
de 25 bin dolar olmasını hedefliyoruz. 13 
yıl sonra inşallah İhracat 500 milyar do-
lara, dış ticaret hacmi ise bir triyon dolara 
ulaşmış olacak. İstihdam oranını yaklaşık 
10 puan artırarak çalışan nüfusumuzu 30 
milyona çıkaracak, Türkiye genelinde iş-
sizlik oranını yüzde 5’lere kadar çekeceğiz. 
İlköğretimde yüzde 100 okullaşma oranını 
neredeyse yakaladık. 2023 yılında, okul 
öncesi eğitim ve ortaöğretimde de yüzde 
100 oranına ulaşmış olacağız.

2023 yılı itibariyle sağlık sigortası sistemi 
dışında hiç bir vatandaşımız kalmayacak. 
Yüz bin vatandaşa düşen hekim sayısı 
2002 yılında 87 idi. Bugün biz bu oranı 
153 hekime kadar yükselttik. 2023 yılında, 
yüz bin vatandaşa düşen hekim sayısını 
en az 210 seviyesine çıkarmış olacağız. Şu 
anda 11 bin kilometre olan Türkiye’nin 
demiryolu ağı iki katına çıkmış olacak. An-
kara-Eskişehir Hızlı Tren hattını bitirdik 
ve işletmeye açtık. Ankara-Konya hattını 
bitirdik ve test sürüşlerine başladık. Eski-
şehir-İstanbul, Ankara-Yozgat-Sivas, Anka-
ra-Bursa hat inşaatları devam ediyor. 2023 
itibariyle, Edirne’den Kars’a, İzmir’den 
Diyarbakır ’a , Trabzon’dan Adana’ya, 
Bursa’dan Antalya’ya yüksek hızlı tren hat-
ları inşa etmiş olacağız. 

Asrın Projesi Marmaray’ı, İstanbul-İzmir 
otoyolunu, Körfez geçişini tamamlamış 
olacağız. 8 yılda 13 bin 600 kilometre 
bölünmüş yol inşa ettik. 2023’e kadar 15 
bin kilometre daha bölünmüş yol inşa 

edecek, böylece mevcut 64 bin kilometre-
lik karayolunun yarısından fazlasını, 34 
bin kilometreyi bölünmüş yol yapacağız. 
Dünyanın en büyük 10 limanından biri 
Türkiye’de olacak. Kendi uçağımızı, ken-
di uydumuzu yerli tasarımla, yerli tekno-
lojiyle kendimiz üretiyoruz ve üretmeye 
devam edeceğiz. Kendi savaş gemimizi, 
kendi tanklarımızı, kendi insansız hava 
uçaklarımızı üretmeye başladık, çok 
daha büyük projelerin altına imza ata-
cağız. Kendi savunma uydumuzu, Türk 
mühendislerince tasarlıyor, imal ediyor 
ve GÖKTÜRK uydumuzu uzaya gönde-
riyoruz. Havacılık organize sanayi bölge-
leri, gemi inşa organize sanayi bölgeleri 
kurarak Türkiye’yi üç kıtanın üretim ve 
lojistik merkezi haline getireceğiz. 

Toplam 8.5 milyon hektarlık sulanabilir 
alanın tamamına yakını 2023 yılına ka-
dar suyla buluşacak. 2023 yılına kadar 
bütün vatandaşlarımız geniş bant inter-
net erişimi imkanına sahip olacak. En az 
3 nükleer enerji santrali tamamlanmış 
olacak. Bugün yıllık 28.5 milyon kişi olan 
turist sayısı 2023 yılında 50 milyonu aşmış 
olacak. 22 milyar dolar olan turizm geliri 
2023 yılında 50 milyar dolara yaklaşacak. 
GAP, DAP ve KOP gibi bölgesel projelerini 
tamamlamış, dünyanın tahıl ambarına, ta-
rım merkezine dönüşmüş bir Türkiye inşa 
edeceğiz.

Demokratikleşme adımlarını kararlılıkla 
sürdürecek, Türkiye’yi bölgenin en ileri de-
mokratik standartlara sahip ülkesi haline 
getireceğiz. Özgürlükleri daha da ileri stan-
dartlara kavuşturacağız. Yeni bir anayasay-
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la, katılımcı, özgürlükçü bir anayasayla, 
büyük Türkiye vizyonuna denk düşen 
güçlü bir anayasayla geleceği kucaklaya-
cağız. Kardeşlikle, birlik ve beraberlikle, 
istikrar ve güvenle, barış ve huzurla bütün 
hayallerimizi, tüm hedeflerimizi gerçeğe 
dönüştüreceğiz.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Ankaralılar...

Biz, AK Parti olarak, Haziran 2011 seçimle-
rine işte bu hedeflerle, bu vizyonla giriyo-
ruz. Planlarımızla, projelerimizle, Türkiye 
için büyük hedeflerimizle, 2011 seçimleri 
öncesinde AK Parti farkını net bir şekilde 
ortaya koyuyoruz. Ben bugün burada, An-
kara İl Teşkilatımızdan özellikle bir ricada 
bulunuyorum: Şimdiden yollara düşüyo-
ruz... Şimdiden, Ankara’nın yollarına çıkı-
yoruz. Allah’ın izniyle, sizlerin gayretiyle, 
Ankara’da ulaşmadığımız tek bir hane kal-
masın istiyorum. En Batı’da Nallıhan’dan, 
en Doğu’da Kalecik’e kadar; en Güneyde 
Şereflikoçhisar’dan en Kuzeyde Kızılcaha-
mam, Çamlıdere’ye kadar, köy köy, sokak 
sokak, mahalle mahalle mesajlarımızı va-
tandaşlarımıza iletmenizi istiyorum.

Biz dedikodularla uğraşmayacağız. Biz, 
diğerleri gibi seviyeyi asla aşağılara çek-
meyeceğiz. Biz nezaketi, zerafeti asla el-
den bırakmayacağız. Biz iftirayla, yalanla, 
çamurla, yıkıcı bir dille değil; planla, pro-
jeyle, hedeflerimizle, yaptıklarımızla ve ya-
pacaklarımızla milletin huzura çıkacağız. 
Şundan emin olun değerli kardeşlerim... 
Milletim engin bir feraset sahibi. Milletim, 
kimin kendisine hizmet ürettiğini, kimin 
de yalanla, iftirayla, hakaretle gününü gün 

ettiğini çok iyi görüyor ve biliyor. Milletim, 
Haziran seçimlerinde, Türkiye’ye hizmet 
edenle, Türkiye’yi paçasından tutup aşağı 
çekeni mutlaka ayırt edecektir.

Bu arada, hassas bir sürece girdiğimizin 
eminim ki hepiniz farkındasınız. Oy hırsıy-
la, koltuk hırsıyla, makam hırsıyla gözleri 
dönen bazı çevreler, yalan ve iftirayla oldu-
ğu kadar, tahrikle, provokasyonla da seçim 
sürecini etkilemek isteyecektir. Benim 
hem doğudaki, hem batıdaki vatandaşla-
rımın, hassasiyetlerini, milli duygularını 
istismar ederek, buradan rant elde etmek 
isteyenler mutlaka olacaktır. Bütün tahrik-
lere, provokasyonlara karşı da dikkatli ola-
cağız. Sağduyuyla, sabırla, soğukkanlılıkla, 
inşallah tüm tahrikleri, tüm tezgahları hep 
birlikte boşa çıkaracağız. Kimlerin kim-
lerle kirli işbirlikleri kurduğunu, doğuda, 
batıda, hangi kirli odakların ortak hareket 
ettiğini milletimize göstereceğiz.

Biz bu yola milletimizle çıktık, milletimizle 
yürüdük, milletimizle geleceğe koşma-
ya devam edeceğiz. Şikayetimizi millete 
sunacağız, desteği milletten bekleyecek, 
milletin hakemliğini her şeyin üzerinde tu-
tacağız. Ben bir kez daha, bugün partimize 
katılan çok değerli kardeşlerimi tebrik edi-
yor, hepsine hoşgeldiniz diyorum. AK Parti 
İl Başkanlığımıza, tüm teşkilatlarımıza, bu 
muhteşem buluşmadan dolayı şükranları-
mı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız 
olsun. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Bü-
tün Ankara’yı, bütün Ankaralı kardeşleri-
mi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok 
değerli misafirler, grup toplantımızı teşrif 
eden değerli misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler... Sizleri sevgiyle selamlıyor; 
yoğun iç ve dış temaslarımız nedeniyle üç 
haftalık bir aradan sonra gerçekleştirdiği-
miz AK Parti Grup Toplantısı’nın, ülkemi-
ze, milletimize, demokrasimize hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum.

İçerde ve dışarıda, özellikle bölgemizde 
çok yoğun gündem maddelerinin olduğu, 
önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreç-
ten geçiyoruz. Bu gündem maddelerine 
geçmeden önce, son haftalarda ülkemizin 
dört bir yanında yaşadığımız ve yaşattığı-
mız büyük açılış coşkusu hakkında sizlere 
bazı özet bilgiler sunmak istiyorum.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 1 Şubat 2011
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8 Ocak’ta, Kars’ta bir toplu açılış töreni 
gerçekleştirdik. TOKİ konutlarından yeni 
okul ve dersliklere, bölünmüş yollardan 
restorasyonlara kadar 43 farklı yatırımı 
orada son derece coşkulu bir katılım eşli-
ğinde Karslı kardeşlerimize kazandırdık. 
Aynı gün, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, 
1914 Harekâtında hayatını kaybeden şe-
hitlerimizi de bir kez daha yad ettik, orada 
ruhlarına bir kez daha Fatiha gönderdik.

Kars’taki temaslarımızın ardından, olduk-
ça geniş katılımlı bir işadamı heyetiyle 
birlikte, Kuveyt ve Katar’a hareket ettik. 
Her iki ülkede, resmi temasların yanında iş 
konseylerinde işadamlarıyla bir araya gel-
dik. Ayrıca, Kuveyt’te, şahsıma tevdi edilen 
İslam Dünyası Mümtaz Şahsiyet Ödülü’nü 
de, ülkem ve milletim adına orada büyük 
bir gururla teslim aldım.

15 Ocak’ta Muğla’daydık… Muğla’nın Fet-
hiye ilçesinde, Muğla ve ilçeleri için yaptı-
ğımız 33 ayrı tesisin toplu açılışını gerçek-
leştirdik. İstanbul’da yine büyük bir açılış 
coşkusu yaşadık. İstanbul Büyükşehir Be-
lediyemizin inşa ettiği 28 kavşak, 3 spor 
salonu, 2 metro istasyonu ve 3 adet stad 
bağlantı tünelini, yani toplamda 36 farklı 
yatırımı orada bir tek toplu açılış töreniyle 
İstanbul’a kazandırdık. Dikkatinizi çekiyo-
rum, sadece bu açılış töreniyle İstanbul’a 
kazandırdığımız bu 36 yatırımın toplam 
bedeli, tam 755 milyon lira.

Ardahan’da 27, Batman’da 69 eser açtık. 12 
Eylül halkoylamasında Türkiye’de rekor 
düzeyde evet oyunun çıktığı, yüzde 96 
oranında evet demiş olan Ağrı’da aynı şe-

kilde 41 yatırımın toplu açılış törenini ger-
çekleştirdik. Hafta sonu, Cumartesi günü 
Burdur’da 49 yatırımı hizmete aldık. Pazar 
günü de Denizli’de, soğuğa rağmen Adalet 
Parkı’nı doldurmuş on binlerce vatandaşı-
mızın coşkulu katılımıyla, bedeli yaklaşık 
yarım milyar TL’yi bulan 72 eseri açtık. 
Bu arada Ukrayna’ya bir resmi ziyaretimiz 
oldu; orada Türkiye Ukrayna Stratejik 
İşbirliği Konseyi’nin kuruluş imzalarını 
attık, vize muafiyeti konusunda müzakere-
lerin başlatılması kararını aldık.

Tabii, Erzurum’da çok daha farklı bir coş-
kuyu, çok daha farklı bir heyecanı yaşa-
dık... Önce, 7 Ocak’ta Erzurum’a giderek, 
25’inci Dünya Üniversiteler Kış Oyunları 
için Erzurum’a kazandırdığımız, yaklaşık 
650 milyon TL’lik bir yatırım bedeliyle 
inşa ettiğimiz 8 büyük spor tesisinin açılı-
şını yaptık. 27 Ocak’ta da, Erzurum Şehir 
Stadı’nda, 58 ülkeden gelmiş 3 binden faz-
la sporcuyla Üniversite Oyunları’nın resmi 
açılış törenini gerçekleştirdik. 

Gerçekten muhteşem bir manzaraydı... 
Erzurum için olduğu kadar, ülkemiz için, 
milletimiz için de gerçekten büyük bir 
gurur tablosuydu. Lapa lapa yağan karın 
altında, statta tam bir kardeşlik tablosu 
çizildi, bir dayanışma coşkusu yaşandı. 
80 yaşındaki Cirit ustası amcamız ile 10 
yaşındaki çocuğumuzun, at üzerinde sta-
dı selamlarken oluşan tablo, Dadaşların 
coşkusu, Ata barı’nın ezgisi 80 ülkenin 
televizyonlarından canlı olarak yayınlandı. 
Gerçekten, o manzara karşısında gururlan-
mamak, o manzara karşısında gözyaşları-
na hakim olabilmek mümkün değildi.
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Birinci Dünya Savaşı’nda çok ağır bir me-
zalime maruz kalmış, Kurtuluş Savaşı’nda 
kilit rol oynamış, Doğu’nun en büyük, en 
canlı şehirlerinden olan Erzurum, maale-
sef bizim dönemimize kadar ihmal edilmiş 
bir şehir görüntüsü arz ediyordu. 8 yıl 
boyunca Erzurum’a her alanda yaptığı-
mız yatırımları, Üniversiad yatırımlarıyla 
farklı bir boyuta taşıdık; orada, Üniversiad 
sonrasında da Erzurum’a, gençliğe hizmet 
edecek eserler inşa ettik ve çok şükür artık 
Erzurum yeniden uluslararası bir marka 
kent olma yolunda önemli bir sınavı başa-
rıyla geçti, geçiyor.

Bugün de, grup toplantımızın ardından, 
Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’e hareket 
ediyoruz... Orada da resmi temaslarda bu-
lunacak, beraberimizdeki işadamı heyetiy-
le iki ülkenin ticaret ve işbirliğini artırmak 
için görüşmeler, toplantılar yapacağız. 
Ben, açılışını yaptığımız tüm eserlerin, 
yaptığımız temasların, ülkemize, milleti-
mize hayırlı olmasını diliyorum. Bu açılış 
coşkusunu şehirlerimize yaşatan siz de-
ğerli milletvekillerimize, genel başkan yar-
dımcılarımıza, bakan arkadaşlarıma; bu 
eserlerin vücuda gelmesinde emeği olan 
herkese, alın teri döken her bir kardeşime, 
tüm kuruluşlara en kalbi şükranlarımı su-
nuyorum.

Burada eğitime ilişkin kısa bir kaç notu 
da sizlerle paylaşmak istiyorum: Dün, 
TRT televizyonu’nun 14’üncü kanalı olan 
TRT Okul’un açılışını gerçekleştirdik. TRT 
Okul, Anadolu Üniversitesi’yle birlikte 
24 saat eğitim yayını yaparak, hem genç-
lerimizin eğitimine, hem de yaşam boyu 

öğrenmeye önemli bir katkı sağlayacak. 
Gerçekleştirdiğimiz yasal bir değişiklikle, 
Kredi ve Yurtlar Kurumumuz, artık yurt-
dışındaki öğrencilerimize de kredi ve burs 
vermeye başlıyor. Yurtdışında öğrenci yur-
du inşası için de hazırlıklarımız başladı. 
Böylece, yurtdışındaki vatandaşlarımız, 
soydaşlarımız, akraba toplulukların yanın-
da, öğrencilerimizin de Büyük Türkiye viz-
yonunu daha yakın şekilde hissetmelerini 
sağlayacağız.

Milli Eğitim Bakanlığımız, başarılı fakat 
ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerine, 
eğitimlerine katkı olmak üzere burs deste-
ği sağlıyordu. Şu anda 212 bin ilköğretim 
öğrencimiz bu burstan yararlanıyor. Burs 
miktarı, 2002 yılında sadece 12 lira 60 
kuruş’tu. Biz, 2010 yılında bursları 88 li-
raya kadar çıkarmıştık. 2011 yılında, 212 
bin öğrencimizin istifade ettiği bu bursu 
yüzde 23 oranında artırdık ve aylık 107 
liraya ulaştırdık. Böylece 2002 yılına göre 
bu burslarda yüzde 751 oranında bir artış 
gerçekleştirmiş olduk. Burslardaki bu ar-
tışın da öğrencilerimize hayırlı olmasını 
diliyorum.

Değerli arkadaşlarım... Bölgemizde, yakın 
coğrafyamızda, önemli olaylar, açıkçası 
tarihe yön verecek önemli gelişmeler 
yaşanıyor. Bizim, AK Parti olarak, bölge-
deki bu olaylara yaklaşımımız, bu olaylar 
hakkındaki tutumumuz günlerdir siyasi 
çevrelerde ve medyada sorgulanıyor. Şunu 
öncelikle söylemek istiyorum: AK Parti, 
her zaman hak ve özgürlükten yana olmuş-
tur. AK Parti, her zaman, ileri demokrasiye 
taraf olmuştur. AK Parti, kurulduğu gün-
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den itibaren, halkın tercihlerinin, halkın 
taleplerinin her şeyin üzerinde olduğuna 
inanmış, her zeminde en güçlü şekilde 
bunu savunmuştur.

Dikkatinizi çekiyorum, AK Parti, “Yeter, 
söz de, karar da milletin” diyerek, sadece 
millete inanarak, sadece millete güvenerek 
iktidara, iş başına gelmiş, emanet yüklen-
miş bir partidir. Her zaman söylüyorum, 
bugün bir kez daha tekrar edeceğim: AK 
Parti’nin rotasını millet çizmiştir, bundan 
sonra da millet çizecektir. AK Parti’nin ku-
maşını millet dokumuştur, bundan sonra 
da millet dokuyacaktır. AK Parti iktidarı, 
milletin demokratik yollarla yönetime el 
koymasıdır, milletin demokrasi yönünde 
ortaya koyduğu güçlü bir haykırıştır, statü-
koya karşı sergilenen büyük bir duruştur. 
AK Parti’nin varlık sebebi, milli iradeye 
ve demokrasiye güç vermektir, hukukun 
üstünlüğünü hâkim kılmaktır, hak ve öz-
gürlükleri en geniş anlamda hayata geçir-
mektir. AK Parti, sadece Türkiye’de değil, 
dünyanın her yerinde, hiç çekinmeden, hiç 
korkmadan, asla ve asla tereddüt etmeden, 
mazlumun yanında, mağdurun yanında 
olmuş; her zaman statükonun, baskı ve 
zulmün karşısında cephe almıştır.

Türkiye bölgede bütün taşları yerinden 
oynatacak, tarihin akışını değiştirecek 
roller oynamakta, şahsiyetli bir dışpolitika 
izlemektedir. Zalime ‘dur’ diyen Türkiye, 
ezberleri bozmaktadır. Katil’e ‘katil’ diyen 
Türkiye, tabuları yıkmaktadır. İnsanları 
yokluğa, ablukaya mahkûm edenlere dur 
bakalım diyen Türkiye, her fırsatta hak-
kı ve hakikati haykırmaktadır. Türkiye, 

bölgesinde barışın, istikrarın, huzurun 
olduğu kadar, demokrasinin, evrensel hu-
kukun, hak ve özgürlüklerin hâkim olması 
için güçlü bir irade ortaya koymaktadır. 
Biz, kardeş halkların, komşu ülkelerin 
istikrarsızlık yaşamaması için, kardeş kav-
gasına sürüklenmemesi için bugüne kadar 
elimizden gelen çabayı sarf ettik, bundan 
sonra da sarf edeceğiz. 

Biz, her zaman diyoruz ki, içindeki so-
runları çözemeyen, iç karışıklıklardan 
kurtulamayan, kendi arasında uzlaşı sağ-
layamayan ülkeler, aydınlık bir geleceğe 
de ulaşamazlar, dışarıdaki menfaatlerini 
de koruyamazlar. Bunun için Filistin’de 
ulusal uzlaşı çağrısı yaptık, bunun için 
Lübnan’da siyasi uzlaşıyı sağlamaya çalış-
tık, bunun için Irak’ta demokratik muta-
bakatın sağlanması için gayret gösterdik. 
Biz, her zaman bölgemizdeki ülkelerin iç 
barışlarını, ulusal uzlaşılarını, birlik ve 
bütünlüklerini, demokratik gelişimlerini 
destekledik, bunun önemini vurguladık. 
İşte bu Grup, Türkiye içinde olduğu kadar, 
başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyada 
mazlumların sesi olarak tarihe ismini yaz-
dırmış bir gruptur.

Şunu çok iyi anlamak durumundayız: Ta-
rihte, baskıyla, sindirmeyle, korkutmayla 
ayakta kalmayı başaran hiçbir yönetim 
yoktur. Tarihin her döneminde, er ya da 
geç, insanlık onuru ve haysiyeti, bütün 
zincirleri kırmış, bütün duvarları yıkmış, 
mazlumun ahı aheste de olsa çıkmıştır. Bu 
yüzden hak ve özgürlüklere hiçbir yönetim 
kayıtsız kalamaz, halkın demokratik talep-
lerine hiçbir iktidar duyarsız yaklaşamaz. 
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Türkiye’de de demokrasi özlemi, milletin 
gür sedasıyla dile gelmiş, 1950’de “Yeter, 
Söz Milletindir” haykırışıyla yankılan-
mıştır. Türkiye Cumhuriyeti, demokratik 
sistemi halkın büyük özlemiyle hayata 
geçirmiştir ve cumhuriyetimiz her geçen 
gün daha ileri demokrasiye doğru yol al-
maktadır. 

Demokratik yönetimin hakim olması, deği-
şime ve gelişime dayanan uzun soluklu bir 
süreç ister. Demokrasi, halkın sesine, gön-
lüne, iradesine, taleplerine sahip çıkmayı, 
bunları yönetime yansıtmayı gerektirir. 
Halka gözünü, gönlünü, kulağını kapayan 
yönetimler, uzun ömürlü olamazlar. Hal-
kın hiçbir özlemi, hiçbir haykırışı, hiçbir 
çağrısı karşılıksız kalmaz değerli arkadaş-
lar… Halka rağmen hiçbir iktidar ayakta 
duramaz. Devlet halk içindir, halkın varlı-
ğıyla, iradesiyle, desteğiyle anlam kazanır.

Bizim temel felsefemiz, ‘insanı yaşat ki 
devlet yaşasın’ anlayışına dayanır. Biz, 
kendimiz için ne istiyorsak, dostlarımız, 
kardeşlerimiz için de aynısı istiyoruz. Biz 
kendimiz için demokrasi, refah, adalet, 
özgürlük istiyorsak, kardeş halklar için 
de aynısı istiyoruz. Biz kendimiz için nasıl 
huzur, güvenlik, istikrar, kalkınma, birlik-
bütünlük istiyorsak, kardeş ülkeler için de 
aynısını istiyoruz.

Buradan, Mısır Devlet Başkanı Sayın Hüs-
nü Mübarek’e çok samimi bir tavsiyede, 
çok içten bir uyarıda bulunmak istiyo-
rum... Bizler insanız, bizler faniyiz... Her 
birimiz ölecek ve geride bıraktıklarımız-
dan dolayı sorgulanacağız. Müslümanlar 

olarak hepimizin gideceği yer, 2 metreküp 
toprak... Hepimiz gelip geçiciyiz, baki 
olan gök kubbe altında hoş bir sada bırak-
maktır, saygıyla anılmaktır, rahmetle yad 
edilmektir. Bizler halk için varız, halkımız 
için bu görevleri yapıyoruz. İşte onun için 
diyorum ki, hem vicdanınızın sesine, hem 
de halkınızın sesine kulak verin. Onun için 
diyorum ki, halkın haykırışına, son derece 
insani taleplerine kulak verin. Halktan 
gelen değişim arzusunu hiç tereddüt etme-
den karşılayın.

Açık söylüyorum: İstismarcıların, kirli 
odakların, Mısır üzerine karanlık senar-
yoları olan kesimlerin inisiyatif almasına 
fırsat vermeden, Mısır’ın huzuru, güvenli-
ği, istikrarı adına önce siz adım atın, halkı 
tatmin edecek adımlar atın. Bugünün dün-
yasında özgürlükler artık ertelenemez, göz 
ardı edilemez. Bizim temennimiz, bu olay-
ların büyük acılara sebep olmadan bir an 
önce son bulması, halkın meşru ve makul 
taleplerinin karşılanmasıdır. Demokrasi ve 
özgürlük, bir ulufe değil, insani bir haktır.

Şunu da bütün kalbimle ifade etmek du-
rumundayım: Mısır’da, ister asker, ister 
polis, isterse sivil olsun, bir tek canın yitip 
gitmesi, bizim, Türk milletinin canından 
can kopmasıdır. Mısır’da bir kişinin dahi 
burnu kanasın istemeyiz, istemiyoruz. Hal-
kın da, iktidarın da, böyle bir sorumluluk 
anlayışı içinde, bölge halklarına yaraşan 
bir vakar ve ağırbaşlılık içinde, Mısır’da 
her kesimi tatmin edecek, özgürlükleri, 
demokrasiyi en ileri standartlara taşıyacak 
bir değişimi omuzlaması en büyük arzu-
muzdur.
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Türkiye olarak, kardeş Mısır ve Tunus 
halkının yanında durmaya, kardeş Mısır 
ve Tunus halkıyla, hüzünleri olduğu ka-
dar, sevinçleri ve umutları da paylaşmaya 
devam edeceğiz. Mısır ’da ve Tunus’ta 
reformların hayata geçmesi, sükunetin 
bir an önce sağlanması, birlik ve bütün-
lüğün kesinlikle bozulmaması en büyük 
arzumuzdur. Tunus’ta da yeni hükümetin, 
Tunus halkının talepleri doğrultusunda 
demokratik reformları hayata geçireceğini, 
en geniş siyasi katılım ve temsili sağlayaca-
ğını ve etkili bir kalkınma planını hayata 
geçireceğini ümit ediyoruz. Türkiye, bu 
kritik süreçte Tunus’un ve Tunus halkının 
yanında olacaktır. 

Değerli kardeşlerim, Ortadoğu, tarih bo-
yunca medeniyetlerin beşiği olmuş bir 
bölgedir. Kadim Mısır’dan Mezopotamya’ya 
ve İslam medeniyetine kadar tarihin en 
köklü medeniyet gelenekleri bu coğrafyada 
ortaya çıkmıştır. Bu medeniyetler bilimde, 
düşüncede ve sanatta insanlığın ortak mi-
rasına çok önemli katkılarda bulunmuştur. 
Bu coğrafyada farklı dinler ve kültürler, 
evrensel değerleri benimsemiş ve evrensel 
bir medeniyet inşa etmişlerdir. Fakat son 
bir asırdır Ortadoğu, bambaşka bir çerçe-
veye oturtulmak istenmektedir. Ortadoğu 
savaşlarla, çatışmalarla, kanla, gözyaşıyla, 
yoksullukla, yolsuzlukla, cehaletle ve insan 
hakları ihlalleriyle anılır hale gelmiştir. 

Biz Türkiye olarak Ortadoğu ve Arap halkla-
rının bunu hak etmediğine inanıyoruz. Bu 
coğrafya nasıl geçmişte bir kültür ve mede-
niyet havzası olmuşsa, 21’inci yüzyılda da 
aynı dinamizmi, aynı evrensel bakış açısını, 

aynı medeniyet perspektifini gösterecek 
değerlere ve enerjiye sahiptir. Ortadoğu 
toplumları, genç ve dinamik nüfusuyla, 
demokrasiye ve insan haklarına olan inan-
cıyla, açık zihni ve özgürlükçü bakış açısıyla 
yeni bir kültür ve medeniyet hareketine 
öncülük edebilir. 

Biz son dönemde yaşanan gelişmeleri bu 
çerçevede değerlendiriyoruz. Değişim ile 
istikrar, reform ile güvenlik, demokratik 
taleplerle sosyal barış arasındaki dengenin 
muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu den-
geyi kurmak suretiyle Ortadoğu toplumla-
rının daha aydınlık, daha demokratik, daha 
özgürlükçü, daha adil ve daha müreffeh bir 
geleceğe doğru adım atacaklarına inanıyo-
ruz.

Biz, demokrasiden kaos çıkacağına hiçbir 
zaman inanmadık. Biz, demokrasiden radi-
kalizmin çıkacağına hiçbir zaman inanma-
dık. Düzen ve istikrar ancak demokrasiyle 
sağlanabilir, ılımlılık, hoşgörü, uzlaşı ancak 
demokrasiyle güçlenebilir. Hür, adil ve de-
mokratik seçimlerden, milletin iradesinden 
kesinlikle korkmamak gerekiyor. Çünkü 
milletin ortak aklı, ma’şeri vicdanı yanlış 
yapmaz, yanlışa yönelmez. Sorun varsa, çö-
züm yeri sandıktır, millete gitmektir.

Ben inanıyorum ki, bu coğrafya demokra-
sinin, evrensel değerlerin, bir arada uzlaşı 
içinde yaşamanın en güzel örneklerini tüm 
dünyaya gösterecektir. Yeter ki, biz kendimi-
ze inanalım, kendimize güvenelim… 

Buradan bir kez daha kardeş halklara ses-
lenmek istiyorum: Karamsar olmak bize 
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yakışmaz. Bizler büyük bir medeniyetin 
mensuplarıyız. Kardeşlik ve dostluk için-
de, özgüvenle hareket etmek, ümit var 
olmak durumundayız. Hak ve özgürlük 
mücadelesi vermek herkesin en doğal hak-
kıdır, ama şiddete başvurmadan, karşımız-
dakilerin de insan olduğunu, kardeşimiz 
olduğunu unutmadan sağduyuyla hareket 
edelim, itidalden ve aklıselimden ayrılma-
yalım. İnanın aşılamayacak hiçbir sorun 
yoktur. Biz, Türkiye olarak her zaman kar-
deşlerimizin hissiyatına ortak olacağız…

Değerli kardeşlerim... Tunus ve Mısır’daki 
olayları en başından itibaren çok büyük 
dikkatle izliyor, özellikle oralardaki va-
tandaşlarımızın güvenliği ve Türkiye’ye 
transferleri noktasında gereken adımları 
atıyoruz. Şu an itibariyle, Mısır’dan yakla-
şık 1200 vatandaşımızı Türkiye’ye taşıdık. 
Türkiye’den transfer konusunda yardım 
isteyen üçüncü dünya ülkelerine de vize 
ve transfer konusunda her türlü yardımı 
sağlıyoruz. 

Önceki akşam da, Amerika Birleşik Devlet-
leri Başkanı Sayın Obama ile bir telefon gö-
rüşmesi yaparak, Mısır’daki gelişmeleri ele 
aldık. Sayın Obama, bölgede demokrasiyi 
içselleştirmiş bir ülke olan Türkiye’nin se-
çimle işbaşına gelmiş, iki kez üst üste genel 
seçim kazanmış Hükümetinin, Mısır’daki 
gelişmelere bakışını önemsediğini ifade 
etmiş, bu yöndeki değerlendirmelerimizi 
almıştır. Bölgedeki meşru ve doğal taleple-
rin karşılanması, istikrarın temin edilmesi 
hususunda hemfikir olduğumuz da bu te-
lefon görüşmesiyle teyit edilmiştir.

Değerli arkadaşlarım, tabii, küçük ya da 
büyük, içerde ya da dışarıda, olumsuz her 
meseleyi derhal istismara yönelen, her me-
selede hükümete fatura çıkarmak ya da il-
gili ilgisiz mesaj vermek isteyen muhalefet, 
Tunus ve Mısır’daki olayları da tersinden 
okumak gibi ciddi bir hatanın içine düştü. 
Başta Ana Muhalefet  Partisi CHP olmak 
üzere, muhalefet partilerinin, Tunus ve 
Mısır olaylarından ders çıkarmak yerine, 
mesaja kulaklarını tıkayarak halkı şiddete 
davet etmeleri, bir kez daha söylüyorum, 
Türk demokrasisi adına bu partiler üzerin-
de kolay kolay silinmeyecek bir lekedir.

Biraz önce de ifade ettim değerli arka-
daşlarım... 1950 yılında, merhum Adnan 
Menderes’in iktidara gelmesi, halkın CHP 
iktidarına karşı adeta demokratik bir baş-
kaldırısı olmuştur. Millet iradesi demok-
ratik bir şekilde, sandıkta tecelli etmiş, 
olgunluk içinde sürece müdahale etmiştir. 
Aynı şekilde, milletin gönlünde kendisine 
silinmez bir yer edinen merhum Turgut 
Özal’ın, üst üste milletin teveccühüne 
mazhar olması, esasen milletin darbeye, 
darbecilere bir karşı çıkışıdır. Aynı şekilde, 
3 Kasım seçimlerinde bu aziz millet, DSP-
MHP-ANAP Koalisyonuna, ondan önceki 
koalisyon yönetimlerine, “Yeter, söz de, ka-
rar da milletindir” diyerek tepkisini ortaya 
koymuştur.

22 Temmuz seçimleri, halkımızın AK 
Parti’ye büyük teveccühüyle birlikte, statü-
koya, baskıya, vesayetçi anlayışa, yasakçı 
anlayışa bir tepkidir. En önemlisi de, 12 
Eylül halk oylaması, CHP, MHP ve BDP 
başta olmak üzere, statükoyu korumaya 
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çalışan, değişeme direnen, milletin irade-
sini hiçe sayan, milletin talep ve arzularına 
kulak tıkayan çevrelere karşı açık bir mesaj 
vermiştir. Bu millet her zaman değişim-
den yana olmuş, değişimi de demokratik 
yollarla, sandık yoluyla gerçekleştirmeyi 
her zaman bilmiştir. Tunus ve Mısır’daki 
olaylar üzerinden AK Parti’ye mesaj gön-
derenler, o mesajı asıl kendileri alması 
gerekenlerdir. Bu millet o mesajı o siyasi 
partilere defalarca vermiştir, 12 Eylül’de 
en güçlü şekilde vermiştir; ne yazık ki o 
siyasi partiler, mesajı doğru okumak nok-
tasında halen direnmektedirler.

Bu ülkede, kimin ileri demokrasiden, öz-
gürlüklerden yana olduğu, kimin de sta-
tükodan, vesayetçi anlayıştan, baskı ve ya-
saklardan yana olduğu gün gibi aşikârdır. 
Bu ülkede kimin hukukun üstünlüğünü 
savunduğu, kimin de üstünlerin hukuku-
nu muhafaza etmek için mücadele ettiği 
ortadadır. Türkiye’de, kimin çetelere karşı 
amansız bir mücadele içinde olduğu, ki-
min de çetelere avukatlık yaptığı herkesin 
malumudur. Kimin milletle birlikte hare-
ket ettiği, kimin de millete bidon kafalı, 
göbeğini kaşıyan adam diyerek millete 
hakaret ettiği aynı şekilde ortadadır. 

Sanırsınız ki onlar halktan yana, özgür-
lükten yana, ileri demokrasiden yana, 
biz karşıyız… Halktan yana olan, halkın 
iradesini baş tacı yapan, milli iradeye göl-
ge düşürülmesine eyvallah etmeyen AK 
Parti iktidarıdır. Demokrasiden yana olan; 
Meclis’i terk edenler, halkoylamasında 
halkı boykota çağıranlar, siyasi iktidara 
tuzak kuran çetelere avukatlık yapanlar 

değil, canı pahasına gecesini gündüzüne 
katarak çalışan, mücadele eden, dik duran 
AK Parti iktidarıdır. Demokrasiden yana 
olan, askeri göreve çağıranlar, milleti dağa 
çağıranlar, halkı sokaklara çağıranlar de-
ğil, statükoyla, vesayetçi güç odaklarıyla, 
çetelerle, darbecilerle mücadele eden, mil-
lete hizmeti varlık sebebi sayan AK Parti 
iktidarıdır.

Değerli arkadaşlarım... Bu vesileyle, başta 
Ana Muhalefet  Partisi CHP olmak üzere, 
muhalefetin artık seviyesi iyice düşen, 
iz’an, insaf ölçülerini iyice aşan, nezaketi, 
saygıyı artık iyice terk eden üslubu hak-
kında da bazı değerlendirmeleri sizlerle 
paylaşmak istiyorum. MHP ve BDP’nin, 
uzun süredir devam eden siyasi nezaket ve 
terbiye dışı üslubunu zaten uzun süredir 
dikkate almıyoruz. Ancak, aynı üslubun, 
CHP’de topyekün bir siyasi söyleme, artık 
bir politikaya dönüşmüş olmasından do-
layı, demokrasimiz adına ciddi bir kaygı 
duyduğumuzu da belirtmek istiyorum.

CHP’nin yeni Genel Başkanı, Genel Başkan 
olduğu ilk Kurultay’da, nasıl bir üslup, na-
sıl bir söylem, nasıl bir ağız kullanacağını 
açık açık ortaya koydu. 12 Eylül halkoy-
laması öncesinde, bu üslup maalesef dibe 
vurdu ve sadece bizim tarafımızdan değil, 
bizzat CHP seçmeni tarafından dahi tep-
kiyle karşılandı. Şu anda, Genel Başkan’ın 
üslubunun, Genel Başkan yardımcıları ve 
milletvekilleri tarafından da benimsendi-
ğini, CHP’ye bütünüyle bir üslupsuzluğun 
hakim olduğunu görüyoruz. Bunun yanın-
da, CHP içindeki tartışmaların, çekişmele-
rin, seçim öncesi hesapların, kontrolsüzlü-
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ğü daha da artırdığına, seviyeyi çok daha 
aşağılara çektiğine şahit oluyoruz.

Öncelikle şunu söylemek istiyorum: CHP 
ve Genel Başkan’ın bu üslubunu, biz bugü-
ne kadar tam anlamıyla istihza ile karşıla-
dık, ciddiye almadık, bu üslubu her zaman 
milletimize şikâyet ettik. Zaman zaman, 
son derece hassas mevzularda yapılan 
açıklamalara, namuslu, şerefli insanlara 
atılan iftiralara, bilgisiz, belgesiz, mes-
netsiz iddialara sert cevaplar vermemiz 
gerekti.

Örneğin, AK Parti’yi, bir terör örgütüyle 
işbirliği halinde gösterme gayretlerine, 
açık söylüyorum, böyle bir densizliğe, biz 
gereken dil ve üslupla cevap verdik. Bu 
ülkedeki her bir siyasi parti, yasal, meşru 
her dernekle, her vakıfla, her sivil toplum 
örgütüyle oturur, konuşur, onları ziyaret 
eder. Eğer burada bir suç varsa, bir yasa ih-
lali varsa, bunu değerlendirecek, bununla 
ilgili karar verecek merci, CHP Genel Baş-
kanı değil, yargıdır, hâkimlerdir, savcılar-
dır.Biz, bütün siyasi partiler gibi, meşru ve 
yasal zeminde herkesle görüşürüz. Bunu 
bir ittifak, bir işbirliği gibi lanse etmek, 
bunu dolandırarak başka yerlere çekmek, 
bize değil, bu iftiraları atanlara zarar verir.

Şimdiki CHP Genel Başkanı’nın, SSK Ge-
nel Müdürlüğü döneminde, terör örgütü 
mensuplarına nasıl sahip çıktığını, nerele-
re, nasıl tayinler yaptığını biz çok iyi bili-
yoruz. Ama bunu hiç bir zaman bir Terör 
Örgütü-CHP ilişkisi olarak lanse etmedik 
ve etmeyiz. Biz böyle bir üslubu, kendi si-
yasi ilkelerimize, duruşumuza asla uygun 

göremeyiz. Son derece nezaketsiz bir dil 
kullanıp, ardından da çıkıp üslup dersi 
vermek, pişkinlik değil de nedir? Ortaya at-
tığı iddialar tek tek çürütüldüğünde, yüzü 
kızarmak varken, mahcup olmak varken, 
pişkinlikle seviyeyi aşağılara çekmek bir 
siyasi yöntem olabilir mi?

Bu üsluptan rahatsız olan sadece biz deği-
liz değerli arkadaşlarım... Vatandaş da bu 
üsluptan rahatsız. Bizzat CHP kitlesi bu 
üsluptan rahatsız. Aylardır bu üslubu giz-
lemeye, örtmeye çalışan o yandaş medya 
dahi bu üsluptan rahatsız. Ben buradan 
açık açık söylüyorum: Eğer CHP Genel 
Başkanı, bu üslupla, bu söylemle devam 
ederse, geçmişte de yaptığımız gibi, ken-
disini âdeme mahkûm eder, istihza için 
bile olsun kendisini muhatap almayız. Bir 
ana muhalefet partisi Genel Başkanını 
muhatap almamak, onu ciddiye almamak 
istemeyiz. 

Ama sözünün ağırlığı kalmayan, üslubu-
nun seviyesi düştükçe düşen bir kişiyi mu-
hatap almak, onun ciddiyetsiz yaklaşımla-
rına cevap vermek de bizim için bir zul’e 
dönüşüyor. Biz, CHP Genel Başkanı’ndan 
bir siyaset ortaya koymasını, ciddi bir si-
yasi proje üretmesini artık beklemiyoruz, 
bundan ümidimiz kalmadı. Ama bari ciddi 
bir üslup, seviyeli bir siyaset tarzı ortaya 
koysun. Herkes, sözünü ölçerek, tartarak, 
edeb ve nezaket dairesi içinde söylemeli.

Bakın, altını çizerek ifade ediyorum: Yol-
suzluk ne kadar büyük bir suçsa, ne kadar 
büyük şenaatse, aynı şekilde, namuslu, 
şerefli insanlara, hiç bir belge olmadan, 
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mesnetsiz şekilde yolsuzluk ithamında 
bulunmak da o kadar büyük suç, o kadar 
büyük şenaattir. Sen yolsuzluk ithamında 
bulunacaksın, iftira atacaksın; insanlar 
işi gücü bırakıp bu iftirayı yalanlamakla 
uğraşacak. İftira yalanlandığında da senin 
yüzün kızarmayacak; işi pişkinliğe vurup 
devam edeceksin. 

Siyaset bu değildir. Siyasette üslup bu 
olamaz. İftira atmanın bedeli pişkinlik 
olamaz. CHP’deki bu üslubun geçtiğimiz 
hafta farklı yansımalarına da şahit olduk... 
Önce, Anayasa Komisyonu’nda, Anayasa 
Mahkemesi’yle ilgili görüşmeler sırasında, 
sokak sokak direnme çağrısı yapıldı. Ar-
dından, Adalet Komisyonu’nda, Yargıtay 
ve Danıştay’la ilgili görüşmeler esnasında 
CHP’li üyeler Komisyon’dan istifa ettiler. 
Seçim öncesinde, CHP tarafından yapılan 
bu tehlikeli çağrıların, CHP’li komisyon 
üyeleri tarafından verilen istifaların son 
derece anlamlı olduğunu burada ifade 
etmeliyim. Bugüne kadar birçok yasanın, 
çok daha önemli yasaların müzakeresinde 
dahi kullanılmayan bir üslup ve yöntem, 
seçime çok az bir süre kala CHP tarafından 
devreye alınmış durumda.

Öncelikle, Adalet Komisyonu’ndan istifa-
ların, Anayasa ve İç Tüzük hükümlerince, 
Komisyonun çalışmasını engellemediğini 
hatırlatmak istiyorum. Yeni üyeler seçilin-
ceye kadar Komisyon çalışmalarına devam 
eder. Anayasa da, İç Tüzük de bunu hiç 
tartışmaya mahal vermeyecek şekilde orta-
ya koyuyor. Sokak sokak direniş çağrısıyla 
ilgili, Burdur ve Denizli’den, CHP Genel 
Başkanı’na tatmin edici bir açıklama yap-

ma çağrısında bulundum. Ne yazık ki, şu 
ana kadar CHP’den, tatmin edici bir açıkla-
mayı bırakın, zımmi olarak bu açıklamayı 
destekleyen açıklamalar geldi.

Açıkçası, gerek bu açıklama, gerek bu 
açıklama karşısında Genel Başkanın sus-
kunluğu, CHP’nin kodlarının, CHP’nin 
genlerinin hiç bir değişime, hiç bir mutas-
yona uğramadığını gösteriyor. 1960 müda-
halesi öncesinde, CHP, aynı şekilde tahrik 
yoluyla, kışkırtma yoluyla, gençleri sokağa 
dökme yoluyla, Medyayı da kullanarak, 
müdahalenin zeminini oluşturdu, müda-
haleye çanak tuttu ve alkışladı. Bugün aynı 
şeyi tekrarlamak istiyorlar. Türkiye’nin 
değiştiğine, aziz milletin ne kadar güçlü 
bir şekilde reyine sahip çıktığına inanmak, 
bunu görmek istemiyorlar.

İşin daha da ilginç yanı şu: Sokak sokak 
direnme çağrısı yapanlar, belli ki seçimde 
bir başarı sağlayacaklarına dair umutlarını 
kaybetmiş durumdalar. Seçimden başa-
rılı şekilde çıkacaklarına inansalar, böyle 
çağrıları asla yapmazlar. Bu bir umutsuz-
luk çağrısıdır, bu, çaresizlik gösterisidir. 
CHP’ye şunu net olarak hatırlatmak is-
tiyorum: Türkiye, 1950’lerin, 1960’ların 
Türkiye’ si değil...Türkiye, ileri demokratik 
standartlara ulaşmış, artık statükoyu, artık 
vesayeti sorgulayan; siyaseti şekillendirme 
gayreti içindeki çeteleri, mafyayı tasfiye 
eden bir ülke. Türkiye demokratik olgun-
luğa erişmiş bir ülke. Millet, artık reyine 
sahip çıkıyor, iktidarına sahip çıkıyor, en 
önemlisi de sandığa, demokrasiye sahip 
çıkıyor. Seçim dışında, sandık dışında, 
demokrasi dışında hiç bir yöntem, milletin 
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nezdinde itibar görmeyecek, tam tersine 
millet tarafından eminim ki şiddetle telin 
edilecektir.

CHP eskiden beri kendi siyaset yapama-
dığı, rakipleriyle baş edemediği için ya bi-
rilerini göreve davet eder, ya halkı sokağa 
davet eder. Halka, demokrasiye, sandığa 
inanan, kendisine güvenen partiler başka-
larından medet ummazlar, sadece millete 
ve demokrasiye inanırlar. CHP artık bu 
kolaycılığı, bu sorumsuzluğu bir yana bı-
rakmalı, demokratik bir siyasi parti gibi 
davranmalı. 

Millete, eline taş sopa alıp, sokak sokak di-
renme çağrısında bulunanlar, bu ülkenin 
birliğine ve kardeşliğine kastetmenin be-
delini elbette seçimde çok ağır şekilde öde-
yecektir. Böyle bir çağrının, herhangi bir 
milletvekilimiz, bırakın milletvekilimizi, 
herhangi bir beldede, bir belediye meclis 
üyemiz tarafından yapıldığında, nasıl bir 
tepkiyle karşılanacağını sizlerin takdirle-
rine sunuyorum. Medyanın nasıl çarşaf 
çarşaf bunu sayfalarına taşıyacağını, dik-
tatörlük, baskı, faşizm türküleri söyleyece-
ğini sizlerin muhayyilesine bırakıyorum. 
Bir heykel tartışmasını dahi, alkolle ilgili 
bir düzenlemeyi dahi rejim meselesine 
taşıyanların, sokak sokak direniş çağrısı 
karşısında derin bir suskunluğa gömül-
müş olmalarını milletimin hakemliğine 
bırakıyorum. Umarım, CHP bir an önce 
hukuka ve demokrasiye saygı göstermesi-
ni öğrenir. Umarım, CHP, erken uyananın 
bildiri yayınladığı, açıklama yaptığı bir 
parti olmaktan, belli politikaları olan, belli 
konular hakkında ortak politikalar üreten 

bir partiye en kısa sürede dönüşür. Buna, 
demokrasi adına emin olun en çok biz sevi-
niriz. Sözlerime burada son veriyor, Meclis 
çalışmalarında sizlere başarılar diliyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor ve 
Allah’a emanet ediyorum.
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler... AK Parti Haftalık Olağan Grup 
Toplantısı’nda sizleri en kalbi duygularım-
la selamlıyor, grup toplantımızın ülkemi-
ze, milletimize, demokrasimize hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum.

Konuşmamın hemen başında, geçtiğimiz 
hafta Ankara Organize Sanayi Bölgesi’nde 

iki ayrı işyerinde ve Antalya’da meydana 
gelen patlamalarda hayatını kaybeden kar-
deşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 
Ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı 
temennilerimi iletiyorum. Patlamalarda 
yaralanan kardeşlerimize de aynı şekilde 
acil şifalar niyaz ediyorum.

Geçtiğimiz hafta Ankara’da bir gün için-
de iki ayrı işyerinde patlama oldu ve 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 8 Şubat 2011
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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde 9, 
İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde de 11 
kardeşimiz hayatını kaybetti. Yaralanan 
53 vatandaşımızdan 41’inin tedavileri 
ayakta yapıldı. 1’i ağır olmak üzere 12 ya-
ralının tedavilerine devam ediliyor. Dün 
de Antalya’da bir petrol dolum tesisindeki 
onarım çalışması sırasında meydana ge-
len patlamada da 2 kardeşimiz hayatını 
kaybetti. İş sağlığı ve güvenliği konusunda 
yapılan tüm çalışmalara rağmen maalesef 
bu tür acı olayların önüne bütünüyle geç-
mek mümkün olmuyor. Elbette, ilgili tüm 
kurumlar, bu acı olaydan gerekli dersleri 
çıkararak, nerede hata olduğunu, nerede 
ihmal olduğunu tespit edecek ve açığı ka-
patmak için daha bir gayretle çalışacaktır. 
Ama ben, özellikle sendikalarımızdan ve 
işverenlerimizden, iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda çok daha hassas olmalarını bir 
kez daha rica ediyorum.

Elbette, Türkiye’nin neresinde olursa 
olsun, bu tür hadiselerin tekrar yaşanma-
ması için biz denetimlerimizi sıklaştırıyor, 
tavizsiz şekilde eksiklerin üzerine gidiyo-
ruz. Ancak, takdir edersiniz ki, her iş yerini 
her an denetlemek, her an gözlemek müm-
kün değil. İşçilerimizin, işverenlerimizin, 
“bana bir şey olmaz” anlayışından artık 
sıyrılarak, muhtemel her vaka için önce-
den tedbirleri almalarını, uyarılara azami 
dikkat göstermelerini bekliyoruz.

Değerli arkadaşlarım... 2011 yılının ilk 
ayına, Ocak ayına ait iki önemli veriyi, 
enflasyon ve dış ticaret verilerini de bu-
rada sizlerle paylaşmak istiyorum. Ocak 
ayında Tüketici Fiyatları, bir önceki yılın 

aynı ayına göre yüzde 4.9 oranında arttı. 
Dikkatinizi çekiyorum, aylık bazda ki bu 
oran, Türkiye’nin 1969 yılından bu yana 
gördüğü en düşük enflasyon oranı oldu. 
TİM verilerine göre ihracatımız da Ocak 
ayında, 2010 yılının Ocak ayına göre yüzde 
23 oranında arttı ve sadece Ocak ayı için 
söylüyorum; ihracatımız 9 milyar 655 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti. 

Burada önemli bir ayrıntıyı da dikkatle-
rinize sunuyorum: Güneydoğu Anadolu 
Bölgemizden, Ocak ayında yapılan ihracat 
rekor bir seviyeye ulaşarak 500 milyon do-
lar oldu. Geçen yılın Ocak ayında Güneydo-
ğu Anadolu Bölgemizden yapılan ihracat 
346 milyon dolardı. Yani geçen yıla göre 
bu yıl yüzde 45 oranında bir artış sağlandı. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yapılan 
ihracat sıralamasında ilk sırayı Ortadoğu 
ülkeleri alırken, ardından da Avrupa Birli-
ği ülkeleri ve Afrika ülkeleri yer aldı. Ülke 
olarak da Irak, İtalya ve Suriye ilk sıralarda 
yer aldılar.

Bu vesileyle bir kez daha tüm ihracatçı-
larımıza, üreticilerimize, işçilerimize bu 
sevindirici rakamlardan dolayı şükranla-
rımı sunuyorum. Dün de 2010 yılı sanayi 
üretimi oranları açıklandı. Sanayi üretimi-
miz beklentilerin çok çok üzerinde, yüzde 
17 oranında artış kaydetti. Bu sevindirici 
gelişmenin de ülkemize milletimize ekono-
mimize hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli arkadaşlarım, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde yapılan bir gösteride 
sarf edilen sözler ve kullanılan pankartlar 
nedeniyle geçtiğimiz hafta bazı açıklama-
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larım oldu. Maalesef, söz konusu gösteride, 
Kıbrıs davasından uzak, bizzat Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Türkiye’nin 
bugüne kadar verdiği mücadeleyi küçüm-
seyen, mücadele ruhunu zedeleyen bir 
tavır sergilendi. Açıkçası, açılan pankartlar 
sadece edep açısından yakışıksız değildir, 
aynı zamanda Kıbrıs Türk’ünün menfaat-
lerine zarar veren, Güney Kıbrıs’ın ekme-
ğine yağ süren bir mahiyettedir. Biz, KKTC 
idarecileri nezdinde gereken uyarıları 
yaptık. Ancak, muhalefetin, her konuyu 
olduğu gibi KKTC ile ilgili bu uyarılarımızı 
da anında istismar malzemesine dönüştür-
düğünü görüyoruz.

Bir kere şunu söylemek durumundayım: 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, siyasi, 
ekonomik, diplomatik anlamda en büyük 
destek, bu dönemde, AK Parti iktidarı 
döneminde verilmiştir. Kıbrıs davası bu 
dönemde en güçlü şekilde savunulmuş, 
KKTC’nin eli bu dönemde güçlendirilmiş, 
KKTC, uluslararası platformlarda daha 
görünür hale gelmiş ve diyalog noktasında 
da her zaman aktif olmuştur. Kıbrıs müca-
delesi ve çözüm iradesi, hiç bir dönemde 
olmadığı kadar bu dönemde en güçlü, en 
kararlı şekilde ortaya konmuştur. Hiç kim-
se KKTC üzerinden istismara kalkışmasın. 
Hiç kimse, Kıbrıs mücadelesini kendi 
küçük hesaplarına alet etmesin. Bugüne 
kadar, Kıbrıs davası için hiç bir adım atma-
yanların, bu konuda ter dökmeyenlerin, 
Kıbrıs davasını kendi davası olarak dahi 
görmeyenlerin, şimdi çıkıp KKTC’yi ha-
tırlamalarını, hem Kıbrıs Türk’ünün, hem 
de vatandaşlarımızın vicdanına havale 
ediyorum.

Kıbrıs bizim milli davamızdır. Bu davadan 
asla vazgeçmeyecek, çözüm için mücadele 
ettiğimiz kadar, Kuzey Kıbrıs’ın menfaatle-
rini korumak için hassasiyetle çalışmaya 
devam edeceğiz. KKTC içinde, Kıbrıs da-
vasına değil, Kıbrıs Rum kesiminin ayak 
oyunlarına hizmet eden her türlü girişim, 
karşısında bizi bulacaktır. Türkiye, her 
zaman yavru vatanın yanındadır ve her 
zaman Kuzey Kıbrıslı kardeşlerine destek 
vermeye devam edecektir.

Değerli arkadaşlarım…

Geçtiğimiz hafta Grup toplantımızın 
hemen ardından, işadamlarının da bu-
lunduğu geniş katılımlı bir heyetle, dost 
ve kardeş ülke Kırgızistan’ın başkenti 
Bişkek’e hareket ettik. Kırgızistan bağım-
sızlığını 1992 yılında elde etti. Bağımsızlığı 
ilk tanıyan ülkelerden biri Türkiye oldu. 
Tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu 
Kırgızistan’ın, 1992 sonrası kalkınma sü-
recinde ülke olarak önemli katkı sağladık. 
Özellikle işadamlarımız ve müteahhitleri-
miz, Kırgızistan’da yaptıkları yatırımlarla 
ülkenin gelişmesinde önemli rol üstlendi-
ler. Şu anda Kırgızistan’da 30 civarındaki 
Türk firmasının yaklaşık 450 milyon 
dolarlık doğrudan yatırımı bulunuyor. 
Kırgızistan’da Türk müteahhitlik firmala-
rınca üstlenilen ve çeşitli altyapı çalışma-
larını da içeren kapsamlı projelerin toplam 
değeri ise 350 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret noktasında da umut verici bir 
tablo var: 2002 yılında Kırgızistan’a ihraca-
tımız sadece 42 milyon dolar iken, küresel 
krize rağmen 2010 yılında 4 kat artışla 
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160 milyon dolarlık bir ihracat rakamına 
ulaştık. Tabii, 2010 yılında Kırgızistan çok 
sıkıntılı bir süreç yaşadı. OŞ ve Celal Abad 
kentlerinde meydana gelen olaylar ülkenin 
tamamını olumsuz etkiledi. Anayasa refe-
randumu ve ardından yapılan seçimlerle, 
Kırgızistan bölgede parlamenter demok-
rasiye sahip tek ülke olarak yoluna devam 
ediyor. Kırgızistan’da huzur ve istikrarın 
sağlanması için Türkiye olarak önemli kat-
kılarımız oldu. 

Yeniden yapılanma sürecini de destekli-
yor, özellikle TİKA aracılığıyla tahribatın 
onarılmasında Kırgızistan’a katkı sağlıyo-
ruz. Kırgızistan’da, Cumhurbaşkanı Sayın 
Otunbeyava, Başbakan, değerli kardeşim 
Sayın Atambayev, Meclis Başkanı Sayın 
Keldibekov ile görüşmelerimiz oldu. Kırgız 
Milli Meclisi Jogorku Keneş’te milletve-
killerine hitap ettim. Yine, şahsıma tevdi 
edilen Kırgız Devlet Nişanı’nı da ülkem ve 
milletim adına büyük bir gururla orada 
teslim aldım.Beraberimizdeki iş adam-
larının katılımıyla Türkiye Kırgızistan 
İş Forumu’nu gerçekleştirdik. Ardından, 
Türkiye’nin Kırgızistan’daki en büyük 
yatırımı olan Türkiye Kırgızistan Ulusla-
rarası Manas Üniversitesi’ni ziyaret ettik. 
Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği yeni 
hizmet binasının açılışını yine bu ziyaret 
vesilesiyle gerçekleştirdik. Kırgızistan’daki 
bazı siyasi parti temsilcileriyle, özellikle de 
oradaki vatandaşlarımızla, soydaşlarımız-
la görüşmelerimiz oldu. 

Ben, bu ziyaretimizin, Kırgızistan Türkiye 
ilişkileri noktasında tarihi bir dönüm nok-
tası olacağı inancındayım. Kırgızistan’da 

istikrarın devamı için her türlü desteği sağ-
lamaya devam edeceğiz. Maddi ve manevi 
olarak, hem Kırgızistan’ın yeniden yapılan-
ması, hem de huzur ve istikrar içinde bü-
yümesi için kardeş ülke olarak her zaman 
yanında olacağız.

Tarihe tanıklık ettiğimiz bir başka geliş-
me, önceki gün, Türkiye Suriye sınırında, 
Hatay şehrimizde, Asi nehrinin kenarın-
da gerçekleşti. Türkiye Suriye sınırında, 
Asi nehri üzerinde bir baraj inşa etmek 
merhum Özal’ın hedefleri arasındaydı. Ne 
yazık ki bu hayal o dönemde gerçekleşme-
di. Hükümet olarak biz bu hayalin peşine 
düştük, gerekli girişimlerde bulunduk, 
Suriye ile görüşmeleri yaptık ve 6 Şubat 
2011 tarihinde, Suriye Başbakanı değerli 
kardeşim Itri’nin, onunla birlikte Türk ve 
Suriye vatandaşlarının geniş katılımıyla 
bu barajın temellerini attık. Bu tören, ger-
çekten tarihi bir nitelik arz ediyor.

Zira Türkiye ile Suriye arasında sınırı 
çizen Asi nehri, artık bizi birbirimizden 
ayıran bir nehir olmaktan çıkıyor, bizi 
birbirimize kavuşturan, kucaklaştıran bir 
nehir hüviyetine bürünüyor. Dostluk Ba-
rajı tamamlandığında, üretilen elektriği 
paylaşacak, topraklarımızı bu barajdan 
ortak olarak sulayacak, tarım arazilerini 
taşkınlardan korumuş olacağız. Temel 
atma töreninin ardından Halep’e geçtik 
ve orada da Suriye Devlet Başkanı değerli 
kardeşim Beşşar Esat’la görüşmemiz oldu. 
Bu görüşmemizde bölgesel konuları tüm 
boyutlarıyla masaya yatırdık, görüş alışve-
rişinde bulunduk. Şunu samimiyetle ifade 
etmeliyim ki, Sayın Esat’la birçok konuda 
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fikir birliği içinde olduğumuzu görmekten 
büyük memnuniyet duydum.

Tabii olarak, Sayın Esat’la görüşmemizin 
ana gündem maddelerinden biri, Mısır ve 
Tunus’taki olaylardı. Bu vesileyle bazı hu-
susların altını özellikle çizmek istiyorum 
değerli arkadaşlarım... Öyle bir coğrafyada 
yaşıyoruz ki, bölgede meydana gelen her 
bir olay, doğrudan ya da dolaylı olarak böl-
genin tamamını etkiliyor. Bin yıllar boyun-
ca bir arada yaşamış, kültürleri, gelenekle-
ri, inançları bir olan bu bölge halklarından 
birinin başı ağrısa, birinin burnu kanasa, 
bu hemen diğer ülkelerde, diğer halklarda 
da hissediliyor. Nitekim Filistin bunun 
en somut ve ne yazık ki en acı örneği. Hiç 
kimse Filistin meselesine bir iç mesele 
olarak bakma lüksüne sahip değil. Filistin, 
tüm bu coğrafyanın yüreğinde kanayan bir 
yaradır. Filistin’de bir halka yönelik baskı, 
sindirme, zulüm ve insanlık dışı muamele, 
her an, her saniye bütün bu coğrafyada 
hissedilmiş, Filistin meselesi Filistinlilerin 
meselesi olmaktan çıkmış, bir insanlık me-
selesine dönüşmüştür.

Açıkçası, Filistin meselesi, insani boyutuy-
la bütün Ortadoğu’da siyasi ve ekonomik 
her denklemin merkezinde, parantezinde 
yer almaktadır. Filistin meselesi nasıl bir 
iç mesele değilse, nasıl insanlığın, nasıl her 
birimizin ortak meselesiyse, aynı şekilde, 
tüm bu bölgede, halkların arzuları, taleple-
ri, beklentileri, insanca yaşam haykırışları 
da hepimizin meselesidir. Biz meseleye 
ilkesel bakıyoruz değerli arkadaşlar. Biz 
meseleye insanlık merceğinden, kardeşlik 
zaviyesinden, dostluk, komşuluk pencere-

sinden bakıyoruz, kalp gözümüzle bakıyo-
ruz, Biz, ne kimsenin içişlerine karışmak 
isteriz, ne durumdan vazife çıkarırız, ne de 
kendi kendimize gelin-güveyi oluruz. Biz, 
istiyoruz ki, bölgemizde huzur olsun, barış 
olsun, istikrar olsun, güven olsun, refah 
olsun. Ortadoğu savaşlardan, çatışmalar-
dan, iç karışıklıklardan, istikrarsızlıktan, 
halkın sesine kulak vermeyen anlayışlar-
dan çok çekti. Ortadoğu’daki halklar da 
her şeyin en iyisine, en güzeline layıktır, 
Ortadoğu’daki milletlerin de iradeleri mu-
teberdir, kıymetlidir. Biz siyasetten, ekono-
miden, çıkar kaygısından tamamen azade 
olarak, Mısır’a ve Mısır halkına tamamen 
kardeşlik hukuku içinde gönül bağlarımızı 
uzatıyoruz.

Ben geçen hafta da ifade ettim: Halka 
rağmen, halka karşı hiçbir iktidar ayakta 
kalamaz. İktidarların görevi, halkın sesine, 
haykırışına, taleplerine kulak vermektir, 
gönlünü ve gözünü açmaktır. Bu süreçte 
ABD Başkanı Sayın Obama ile yaptığımız 
telefon görüşmelerinde ifade ettim, bura-
da tekrar ifade etmekte fayda görüyorum: 
Mısır’da, uluslararası gözlemcilerin de-
netiminde düzenlenecek serbest ve adil 
seçimler yoluyla evrensel demokratik ilke-
lere uygun yeni bir hükümete düzenli geçiş 
sağlanmalıdır. Geçiş süreci derhal başlamalı 
ve kısa olmalıdır. Geçici hükümet ittifakla 
belirlenmeli ve tüm taraflar açısından ka-
bul edilebilir ve muteber olmalıdır. Mevcut 
gösteriler sırasında şiddete başvuranlar 
adalete sevk edilmelidir. Geçiş sürecinin bir 
yol haritası ve takvimi olmalıdır. Geçiş süre-
cinde, evrensel ilkelerle uyumlu yeni bir se-
çim yasası benimsenmelidir. Nihai tahlilde, 
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Mısır’ın geleceği sadece Mısırlılar tarafın-
dan sahiplenip yönlendirilebilir. Mısır’da 
yaşanabilecek açlık gibi insani sıkıntıların, 
ekonomik sorunların, halka ciddi bir dram 
yaşatmaması için bir donörler konferansı 
toplanmalıdır. Mısır’ın geleceği adına, böl-
gemizin huzur ve istikrarı adına acilen bu 
adımlar atılmalıdır.

Burada şu hususu da vurgulamak duru-
mundayım... Mısır konusunu iç siyasette 
malzeme olarak kullanma gayretlerinin, 
son derece çarpık biçimde devam ettiğine 
şahit oluyoruz. Adeta elma ile armut birbi-
rine karıştırılıyor. Mısır’daki olaylardan asıl 
ders alması, asıl ders çıkarması gerekenler, 
her zaman olduğu gibi almaza yatıyorlar, 
anlamazdan geliyorlar. On yıllardır bu ülke-
de statükoyu, vesayeti, elitizmi savunanlar, 
millete göbeğini kaşıyan adam, bidon ka-
falı, yüzde 60’ı aptal diyenler, aynaya eğer 
bakarlarsa, orada kendi mübarek yüzlerini 
göreceklerdir. Bu millet, 1950 seçimlerin-
de, 3 Kasım 2002’de, özellikle de 12 Eylül 
2010’da, statükoya, vesayetçi anlayışa, seç-
kincilere, kendisini tahkir edenlere, en gü-
zel cevabı, en güzel mesajı vermiştir. Bu me-
sajı almayanların, almamakta direnenlerin, 
en azından uluslararası denklemde nereye 
tekabül ettiklerini, hangi isimlerle yan yana 
anıldıklarını artık görmelerini temenni edi-
yoruz. Türkiye’de halkın değerlerini, halkın 
iradesini küçümseyenler her zaman darbe 
şak şakçılığı yapmışlar, vesayetçi anlayışları 
savunmuşlardır.

AK Parti iktidarı, ileri demokrasi için mü-
cadele eden, vesayetçi anlayışları ortadan 
kaldıran, milletin demokratik iradesini 

yönetime hâkim kılmaya çalışan bir ikti-
dardır. Biz, otoriter rejimlere karşı oldu-
ğumuz gibi, milli iradeye ipotek koyan 
vesayetçi anlayışlara da karşıyız. Şimdi 
birileri kalkmış, Ortadoğu’da demokrasi-
nin olamayacağını, İslam’la demokrasinin 
bir araya getirilemeyeceğini, demokrasi 
gelirse kaos çıkacağını, radikalizmin arta-
cağını ileri sürüyorlar. Demokrasi havarisi 
geçinen ülkelerin konu Ortadoğu olunca 
demokrasi yerine vesayetçi anlayışlardan 
medet umması, demokrasiyi bölge halkına 
çok görmesi üzüntü verici bir durumdur.

Geçen hafta da söyledim: Demokratik 
düzenlerde aşırı, radikal, hoşgörüsüz anla-
yışlar iktidara gelemezler, gelseler de kala-
mazlar. Radikalizm bahanesiyle korkulara 
hitap edip, demokrasinin önünü kesmek, 
ilkesizlik olur, tutarsızlık olur, samimi-
yetsizlik olur. Bölgede belli bir ülkenin 
çıkarına ters diye, menfaatine aykırı diye, 
bölge halklarının iradelerini hiçe saymak, 
demokrasinin gelişmesine engel olmak, 
vicdansızlık olur, sorumsuzluk olur. Bu-
gün yüksek sesle demokrasi mesajı verme-
yen, halkların iradelerine vurgu yapmayan 
Batılı ülkeler, yarın büyük bir inandırıcılık 
sorunu yaşayacaklar, Ortadoğu halklarının 
hafızasına kötü bir kayıt düşmüş olacak-
lardır.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler... 

Hafta sonunda, Başbakanlık Dolmabahçe 
Ofisi’nde önemli bir görüşme gerçekleş-
tirdik. Kamuoyunda “Cumartesi Annele-
ri” olarak bilinen, kaybolan çocuklarını 
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arayan annelerden 12 tanesini kabul et-
tik ve kendilerini dinledik. Benim, Milli 
Birlik ve Kardeşlik Projesi sürecinde çok 
sık tekrar ettiğim bir ifade var: Anneli-
ğin siyaseti yoktur, anneliğin ideolojisi 
yoktur. Biz, bu sürece ‘analar ağlamasın’ 
diyerek başladık, tamamen insani has-
sasiyetlerle yüreğimizi insanlarımızın 
sorunlarına, dertlerine açtık. Allah uzun 
ömür versin, orada, 103 yaşına ulaşmış 
Berfo Ana’nın hikâyesini dinlediğimizde, 
onun hissiyatını paylaştığımızda, anneli-
ğin siyasetinin de, ideolojisinin de olma-
dığını bir kez daha gördük. Düşünün... 
Bir gece evinize geliyorlar, gözlerinizin 
önünde oğlunuzu alıp götürüyorlar ve 
tam 31 yıldır, evladınızdan bir haber ala-
mıyorsunuz. “Oğluma götürülürken son 
kez, cemil dedim” diyor Berfo ana, “O da 
bana Anne diye seslendi. Son duyduğum 
sözler bunlar oldu” diyor. “31 yıldır ka-
pımı kilitlemiyorum. Belki bir gün çıkar 
gelir, gelirse kapıyı kilitli bulmasın diye 
hep açık tutuyorum” diyor...

Ne yazık ki bu ülke bu acıları yaşadı. Faili 
meçhullerin, katillerin bulunmamasının 
ne büyük bir acı olduğunu biliyoruz. Ama 
evladının kemiklerini dahi bulamayan; 
oğullarını bırakın, mezarlarına dahi, me-
zarlarını bulmaya dahi razı olan acılı an-
neler var ülkemizde. Türkiye’de bir dönem 
yaşananlar maalesef böyle silinmez izler, 
silinmez acılar bıraktı. Şunu samimiyetle 
söylüyorum değerli arkadaşlarım...8 yıldır 
işte biz, bu analar için, bu analar adına çe-
telerle mücadele ediyoruz. Biz, bu anneler 
için, Türkiye’nin tüm anneleri için Milli 
Birlik ve Kardeşlik Projesi diyoruz. Her ne 

sebeple olursa olsun, ülkemizdeki hiç bir 
anne evladı için gözyaşı dökmesin, evladı-
nın yolunu kaygıyla beklemesin diye hu-
kuksuzluğa karşı mücadele veriyoruz. Biz, 
birilerinin yaptığı gibi, acı üzerinden, kan 
üzerinden, şehitlerimiz üzerinden, annele-
rin gözyaşı üzerinden siyaset yapmıyoruz; 
tam tersine, Türkiye bir daha bu acıları ya-
şamasın, kan dursun, gözyaşı dursun diye 
siyaset yapıyoruz.

Açık söylüyorum... Biz mücadeleyi 8 yıl-
dır tek başımıza yapıyoruz. Biz çetelerle 
mücadele ederken, birileri çetelere avu-
katlık yaptı ve yapmaya devam ediyor. Biz 
demokrasi için, hukukun üstünlüğü için, 
12 Eylül müdahalesiyle yüzleşmek için 12 
Eylül’de evet derken, birileri buna hayır 
dedi ve hayır demeye devam ediyor. Bu dö-
nemde işlenen cinayetlerin faillerini rekor 
bir sürede bulduk ve adalete teslim ettik. 
Sadece kendi dönemimizle kalmadık, biz-
den önceki dönemlerde işlenmiş cinayet-
lerin aydınlatılması için de samimi gayret 
içinde olduk. Bugün gizli tertipler tek tek 
açığa çıkarılıyorsa, bugün Türkiye geçmi-
şiyle cesur şekilde yüzleşiyorsa, bu bizim 
eserimizdir; bu, işte bu grubun eseridir.

Eğer statüko, attığımız her adımda önümü-
ze bir duvar gibi dikilmeseydi; eğer hukuk 
zorlanarak üzerimize gelinmeseydi; eğer 
birileri, demokrasinin yanında saf tutmak 
yerine, çetelere avukatlık yapmasaydı, 
inanın Türkiye bugün çok farklı bir yerde 
olurdu. Önümüze çıkan, çıkartılan engel-
lere hiç aldırmıyoruz, aldırmayacağız... 
Biz yolumuza kararlılıkla, cesaretle devam 
edeceğiz. Türkiye’nin yakın tarihindeki 
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tüm karanlık noktaları aydınlatmak, gö-
nülleri huzura kavuşturmak, annelerin, 
babaların gözyaşlarını dindirmek için 
samimiyetle çalışmaya, samimiyetle mü-
cadeleye devam edeceğiz. Ben buradan 
bir kez daha, evladını yitirmiş annelere, 
evladının yolunu gözleyen annelere sabır 
diliyorum... O annelerin yüreği bizim yo-
lumuzu aydınlatmaya yeter ve o aydınlıkta 
var gücümüzle ilerleyeceğiz… 

Değerli arkadaşlarım... 

Erzurum’da 27 Ocak’ta görkemli bir tören-
le başlayan 25’inci Dünya Üniversiteler 
Kış Oyunları, önceki gece yine görkemli 
bir törenle sona erdi. Çok başarılı bir or-
ganizasyon gerçekleştirdik. Türkiye’nin 
ve Erzurum’un sesini tüm dünyaya duyur-
duk ve başta ÜNİVERSİAD Uluslararası 
Komitesi olmak üzere tüm katılımcılar-
dan tam not aldık. Ben öncelikle, böyle 
başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik-
leri, Türkiye’nin adını yücelttikleri için, 
spordan sorumlu devlet bakanlığımıza, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüze, 
Ulusal Komite’ye, katkı veren tüm kurum 
ve kuruluşlarımıza, ülkem ve milletim 
adına şükranlarımı sunuyorum. Özellikle 
Erzurum halkına ve gönüllülere ayrıca te-
şekkür ediyorum.

Tabii oyunlarda Türkiye olarak bizi tatmin 
edecek bir başarı elde edemedik. Ancak, 
başta Erzurum olmak üzere, Türkiye gene-
linde spora, özellikle de kış sporlarına yap-
tığımız yatırımla, bu tablonun çok hızlı şe-
kilde değişeceğine inanıyoruz. Erzurum’a 
kazandırdığımız 650 milyon tutarındaki 

yatırım, şu andan itibaren Erzurumlu 
gençlerimiz başta olmak üzere tüm genç-
lerimizin, sporcularımızın hizmetinde 
olacak. Bu ve benzeri yatırımlarla önümüz-
deki yıllarda başarı grafiği eminim ki hızla 
yükselecektir. 

Bu arada, emniyet teşkilatımızı çok ya-
kından ilgilendiren yasa değişikliğini de 
geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu’nda 
görüştük ve yasalaştırdık. Bu değişiklikle, 
emniyet teşkilatındaki güvenlik görevlile-
rimiz, polislerimiz, 10 yıllık hizmet süre-
sini tamamlamak şartıyla, askerlik vazife-
sini yerine getirmiş sayılacaklar. Çok uzun 
süredir üzerinde çalıştığımız, ilgili tüm 
taraflarla istişare halinde olgunlaştırdığı-
mız bu değişiklik, emniyet teşkilatımızın 
güçlenmesine de önemli katkı sağlayacak. 
Böylece onlarca yıldır konuşulan ama bir 
türlü somut bir adım atılamayan bu me-
seleyi de halletmiş, polis kardeşlerimizin 
önemli bir talebini yerine getirmiş oluyo-
ruz. Değişikliğin tüm polislerimize hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri de çabalarınızdan, 
katkılarınızdan dolayı tebrik ediyorum. 
Yoğun Meclis çalışmalarında hepinize ko-
laylıklar diliyor, Allah yar ve yardımcınız 
olsun diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun…
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Çok değerli milletvekilleri, saygıdeğer 
misafirler, değerli yol arkadaşlarım, hanı-
mefendiler, beyefendiler... Sizleri sevgiyle 
saygıyla selamlıyor; AK Parti Haftalık 
Olağan Grup Toplantısı’nın ülkemize, mil-

letimize, demokrasimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Dün gece Türkiye’de ve İslam 
Dünyası’nda büyük bir heyecanla idrak 
ettiğimiz mübarek Mevlid Kandili’nin de 
hayırlara vesile olmasını diliyor; ülkemize, 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 15 Şubat 2011
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İslam dünyasına ve tüm dünyaya barış ve 
esenlik getirmesini temenni ediyorum.

Konuşmamın hemen başında, Kahraman-
maraş Afşin’de Kömür Sahasında meydana 
gelen heyelanda kaybettiğimiz 2 işçimiz 
için Allah’tan rahmet diliyorum. 50 mil-
yon mekretüp toprağın kaymasıyla oluşan 
heyelan altında kalan 9 vatandaşımızı 
arama çalışmaları da devam ediyor. Arama 
kurtarma çalışmaları için her imkânı sefer-
ber etmiş durumdayız. Havadan, yerden, 
her aracı, her imkânı kullanarak toprak 
altındaki vatandaşlarımıza ulaşmaya ça-
lışıyoruz. Şu anda Enerji Bakanım arama 
kurtarma çalışmalarına yerinde nezaret 
ediyor. Bugün de iki bakanımız çalışmaları 
incelemek için heyelan bölgesine gidiyor-
lar. Ben bir kez daha kaybettiğimiz vatan-
daşlarımıza rahmet diliyor, ailelerine sabır 
ve başsağlığı temenni ediyorum.

Değerli arkadaşlarım... 

Ekonomiye ilişkin iki güzel gelişmeyi de 
burada sizlerle paylaşmak istiyorum. 2010 
yılı kasım ayı istihdam verileri açıklandı 
ve işsizlik oranı kasım ayında yüzde 11 
olarak gerçekleşti. Bu oran geçen yıl yüzde 
13.1 düzeyinde idi. Yani işsizlik 2.1 puan 
gibi yine çok yüksek bir oranda gerileme 
kaydetti. Bir başka güzel gelişmeye IMF’ye 
olan borçlarımızda şahit oluyoruz. Şu an 
itibariyle IMF’e borcumuz 5.5 milyar dola-
ra gerilemiş durumda. 23.5 milyar dolar-
dan devraldığımız borç böylece 5.5 milyar 
dolara kadar indi. Bu gelişmelerinde hayır-
lı olmasını diliyorum.

Değerli arkadaşlarım... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, son dönem-
de gerçekten çok başarılı bir performans 
sergileyerek, ülkemiz, milletimiz adına 
son derece önemli kanunları çıkardı. 
Ocak ayında Türk Ticaret Kanunu ve Türk 
Borçlar Kanunu gibi iki önemli kanunu 
çıkardık. Şubat ayında, Polisimizi askerlik 
vazifesinden muaf tutan kanunu, Danıştay 
ve Yargıtay’da daire sayılarını artıran, Adli 
Tıp Kurumu’nun yapısını yeniden düzen-
leyen kanunu, en son da çeşitli konularda 
düzenlemeler yapan kanunu çıkardık. Ön-
celikle, AK Parti Grubu’na, siz değerli mil-
letvekillerimize, seçildiğiniz günden itiba-
ren, geceyi gündüze katarak sarf ettiğiniz 
özverili mesailerinizden dolayı ülkem ve 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye’de bazı siyasetçiler, bazı siyasi 
partiler,  seçim sandıkları kapandığı 
anda her şeyin bittiğini düşünürken, 
kendilerine gelecek seçim tarihine ka-
dar uzun mu uzun bir tatil verirken, 
biz ,  3  Kasım’dan 22 Temmuz’a ,  22 
Temmuz’dan da bugüne kadar çok yo-
ğun şekilde çalıştık, çalışıyoruz. Bizim 
bu heyecanımızı, bu çalışma azmimizi 
anlamayan ,  buna anlam veremeyen 
muhalefet,8 yıl boyunca çalışmaları en-
gellemek, yavaşlatmak, komisyonları ve 
Genel Kurul’u, sözlü ve fiili şiddete de 
başvurarak çalışamaz hale getirmek için 
yoğun gayret sarf etti. 8 yıldır her fırsat-
ta, bize “aceleniz ne?” diye sordular... 

Bu söz, bu soru son derece manidardır 
değerli arkadaşlarım... Türkiye Büyük Mil-
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let Meclisi Genel Kurulu çalışmalarında, 
bizim yoğun gayretlerimiz ve yoğun mesai-
miz karşısında muhalefetin sıkça dile getir-
diği “aceleniz ne?” sorusu, adına “satüko” 
dediğimiz yalın gerçeğin de işte en bariz şe-
kilde tezahürüdür. CHP’si, MHP’si, BDP’si, 
statükodan o kadar memnun, statükoyla o 
kadar barışık bir halde ki, değişimi, dönü-
şümü, ilerlemeyi, kalkınmayı “aceleniz ne” 
diyerek engellemeyi kendilerine doğal bir 
hak olarak addedecek kadar ülke ve millet 
gerçeklerinden kopmuş haldeler.

Çok açık söylüyorum değerli arkadaşlarım: 
İkinci Dünya Savaşı’nda, neredeyse bütün 
Avrupa büyük bir çöküntü yaşamışken, 
adeta yanmış yıkılmışken, bazı ülkelerde 
taş üstünde taş kalmamışken, milyonlarca 
insan hayatını kaybetmişken, savaş son-
rasında dünyanın en güçlü ekonomileri, 
en güçlü demokrasileri ortaya çıktı, tarihi 
nitelikte dönüşümler yaşandı. Savaşta iki 
atom bombasına maruz kalan ve yenilen 
Japonya, bugün dünyanın en büyük eko-
nomileri arasında yer alıyor. Duvarların 
yıkıldığı, demir perdenin çöktüğü 90’lı 
yılların ardından birçok ülke toparlandı, 
köklü bir değişim gerçekleştirdi ve rekabet 
sahnesinde yerini aldı. Bizde ise, on yıllar 
boyunca bu değişim süreçleri, dünyadaki 
bu gelişme, bu ilerleme maalesef tribünler-
den izlendi.

İşte bugün aceleniz ne diye soranlar, bu 
soruyu sadece bugün değil, on yıllardır so-
ranlardır ve on yıllardır her türlü değişime, 
her türlü yeniliğe karşı çıkarak Türkiye’nin 
yerinde sayması için mücadele edenlerdir. 
Bakın biz, AK Parti olarak kendimize bir 

2023 vizyonu belirledik... 8 yıldır bu vizyon 
için, bu büyük hedefler için ter döküyoruz... 
Bugün, Haziran seçimleri öncesinde bu he-
deflerimizi daha somut hale getiriyor, daha 
ayrıntılı biçimde kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Ama ben şunu da söylemek durumunda-
yım: Bizim, AK Parti olarak 2023 olarak 
belirlediğimiz bu hedefleri, Türkiye 60’lı 
yıllarda, 70’li yıllarda, 80’lerde ve 90’lar-
da zaten yakalamış olmalıydı. Türkiye bu 
hedeflere bundan on yıllar önce ulaşmayı 
ziyadesiyle hak ediyordu, bu ülke bu büyük 
hedeflerle çok daha önce kucaklaşmak için 
her türlü imkana sahipti. Biz, iktidara gel-
diğimizde, define filan bulmadık... Uçsuz 
bucaksız petrol rezervleri bulmadık. Hor-
tumları kestik, delikleri kapattık, “Kaynak 
Türkiye’dir” dedik ve işte o sayede 8 yılda 
13 bin 600 kilometre bölünmüş yol inşa 
ettik, 160 bin derslik, 80 yeni üniversite 
açtık, 480 bin konutun inşaatına başladık, 
350 binini teslim ettik, milli geliri, ihracatı 
3 kat artırdık.

79 yılda 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol, 
8 yılda 13 bin 600 kilometre bölünmüş yol... 
Bu gayret, bu emek, bu vizyon 1960’lı yıl-
lardan itibaren gösterilseydi acaba bugün 
Türkiye nerede olurdu? Eğer birilerinin 
acelesi olsaydı, eğer birileri aceleniz ne diye-
rek bu ülkeyi paçasından tutup çekmeseydi, 
biz bugün 2023’te 2 trilyon dolar değil, 
inanın 4 trilyon, 5 trilyon dolar milli geliri 
hedeflerdik. Bizim acelemiz var değerli 
arkadaşlarım... Hem de çok acelemiz var... 
Binlerce susuz köye ulaştık, daha da fazlası-
na ulaşmak için acelemiz var. Binlerce köye 
yol götürdük, daha da fazlasını götürmek 
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için acelemiz var. Milli geliri 2 trilyon dolara 
çıkarmak için, ihracatı 500 milyar dolara 
yükseltmek için acelemiz var. Yüzde 100 
okullaşma için, 15 bin kilometre daha yeni 
yol, yeni hızlı tren hatları, 500 bin daha yeni 
konut inşa etmek için acelemiz var. 

Hiç kimse de çıkıp, bizi ecel’le korkutmaya 
kalkmasın... Biz bu yola başımızı koyduk, 
biz bu yola canımızı, ruhumuzu, sadece 
elimizi değil, bütün bedenimizi koyarak 
çıktık. Bir beyefendi çıkıyor, şu ifadeleri 
kullanıyor: İktidara geldiğimiz zaman iki 
şey yapacağım diyor... Birincisi, TOKİ’nin 
şimdiye kadar yaptırdığı bütün çalışmaları 
didik didik inceleyeceğim... İkincisi hükü-
metin kademelerinde görev alan ak partili-
lerin bütün mal varlıklarını inceleyeceğim. 
Fitil fitil burunlarından getireceğim...

Dikkatinizi çekiyorum değerli arkadaşla-
rım... Bunlar ortaya ne bir vizyon koyabi-
liyorlar, ne bir siyasal proje koyabiliyorlar, 
ne de toplumun kabullenebileceği bir siya-
set üslubuna sahipler... İktidara gelince yol 
yapacağım diyemez bunlar, iktidara gelin-
ce 500 bin konut inşa edeceğiz diyemezler, 
iktidara gelince Türkiye’nin milli gelirini 2 
trilyon dolara çıkaracağız, Türkiye’yi büyü-
teceğiz diyemezler...

TOKİ şu ana kadar 480 bin konutun inşaa-
tına başlamış, 350 bin konutu hak sahiple-
rine teslim etmiş, 2023 için 500 bin konut 
hedefini önüne koymuş. Beyefendi bunu 
takdir edeceği yerde, çıkmış fitil fitil bu-
runlarından getireceğim diyor. Biz, 2002 
sonunda iktidarı devraldığımızda, ortada 
incelenecek bir TOKİ bile bulamadık. O dö-

nemde çalışanlar anlatıyor: “Sabah 10’da, 
11’de işe gelirdik, kahvaltımızı yapardık, 
Karanfil Sokak’taki kafelerden çıkmazdık, 
saat 3-4 gibi de mesai biter, giderdik...” 
diyorlar. TOKİ’nin kapısına fiilen kilit vu-
rulmuştu, resmi olarak da neredeyse kilit 
vurulacaktı. İşte o kurum bugün 480 bin 
konut rakamına ulaştı, 500 binin ardından 
bir 500 bin konutu daha hedefledi. 

Bugün artık çok net olarak anlıyoruz 
ki, birileri o dönemde bunları çok kötü 
korkutmuş,”fitil fitil burnunuzdan geti-
ririz” demiş, işte onlar da bu korkuyla 
TOKİ’nin kapısına kilit vurmuşlar. Bun-
ların niye acele etmediği belli, bunların, 
iktidarları döneminde niye taş üstüne taş 
koymadıkları belli. Belli ki korkutulmuş-
lar, belli ki korkmuşlar... Belli ki, siyasi 
tecrübeleri bunlara, korkunun ecele fay-
dasının olmadığını bir türlü anlatamamış. 
Biz korkmadık, korkmayacağız, bu ucuz 
tehditlere pabuç bırakmadık, bırakmaya-
cağız. Alnımız AK, verilemeyecek hesabı-
mız yok... Bu tehditleri savuran beyefendi-
ye de samimi şekilde söylüyorum: tehdit 
savurmayı bırak, takdir etme olgunluğuna 
sahip değilsen, hiç değilse milletin takdir 
edeceği bir siyaset ortaya koy; milletin kı-
namayacağı bir siyaset üslubu kullan...

Türkiye’ye kazandırdığımız eserleri, hiz-
metleri, yatırımları görmekte zorlananlar 
varsa, onlara tek bir tavsiyem var: Göz-
lük numaralarını değiştirsinler... Nazar 
etme ne olur, çalış, senin de olur... Bunlar, 
Meclis’le Anayasa Mahkemesi arasında 
mekik dokumaktan, Türkiye’nin nasıl 
değiştiğini bir türlü göremediler. Anayasa 
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Mahkemesi’nin yolunu suyolu haline getir-
diler, bahçeye çadır kurdular, Anadolu’dan, 
Trakya’dan bî haber günlerini gün ettiler.

Aylardır “CHP değişti” diyorlar... CHP’nin 
de, CHP zihniyetinin de değişmediğinin en 
son delili, işte yine Anayasa Mahkemesi’nin 
yolunu tutmalarıdır. CHP, eski tas, eski 
hamam... İşte görüyorsunuz... Bir yandan 
yargıda iş yükü fazla derler, bir yandan yar-
gının tasarrufuyla serbest bırakılan zan-
lılardan bizi sorumlu tutarlar, bir yandan 
da yargıdaki değişimi engellemeye çalışır, 
Anayasa Mahkemesi’nin yolunu tutarlar. 
Bir yandan, siyasallaşmış yargının tarafsız 
hale gelmesi için reformların önünde du-
rurlar, sonra da çıkıp her platformda yargı 
siyasallaşıyor diye feryat ederler. Kendileri 
bugüne kadar, yargıda kadrolaşmak dışın-
da hiç bir şey yapmadılar, yapamadılar; 
bugün de yapılmasını istemiyor, bizim 
reformlarımıza karşı ayak diretiyorlar. 
CHP’deki bu kafa karışıklığının, bu tutar-
sızlığın, bu çark etme siyasetinin bir an 
önce son bulmasını biz samimiyetle istiyo-
ruz değerli arkadaşlarım. Tutarlı, ilkeli, ne 
dediği belli, ne yaptığı belli, siyaseti belli 
bir muhalefet, her zaman söylüyorum, de-
mokrasi adına gereklidir ve biz de CHP’den 
demokrasi adına bunu bekliyoruz.

Değerli arkadaşlarım... 

Son günlerde, bazı iddialarla ilgili olarak 
başlatılan yargı sürecini biz de dikkatle iz-
liyoruz. Emekli ve muvazzaf bazı askerlere 
yönelik bir süreç başlatıldı. Bu süreç, tama-
men yargının tasarrufu altında ilerliyor. 
Çok sık tekrarladığımız bir ilkeyi burada 

bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyo-
rum. Aksi kanıtlanmadığı sürece, herkes 
masumdur. Gözaltına alındığı, sorgulandı-
ğı, tutuklandığı, yargılandığı için hiç kimse 
suçlu kabul edilemez. Hakkında kesin 
hüküm bulunmadıkça hiç kimseye suçlu 
gözüyle bakılamaz. Ancak, ak ile kara’nın 
ortaya çıkması, sürecin hassasiyetle ilerle-
mesi, kamuoyunu tatmin edecek kararla-
rın verilebilmesi için, herkesin yargıya ve 
yargı süreçlerine saygı duyması, bu konu-
da duyarlı, hassas olması takdir edersiniz 
ki elzemdir.

Bu işleri hükümetle ilişkilendirenler he-
zeyan içindedirler... Birileri yargıya siyasi 
müdahalelerde bulunmaya, davalara yön 
vermeye alışık olabilir, bizim de böyle yap-
tığımızı düşünebilir veya birileri böyle bir 
temenni içinde olabilirler. Bizim yürütme 
olarak görevimiz bellidir, yetkimiz bellidir. 
Kimse hükümeti bu tür spekülasyonlara 
alet etme yanlışına düşmesin.

Başta Ana Muhalefet Partisinin Genel 
Başkanı olmak üzere, herkesi bu nok-
tada sağduyulu ve özellikle de sorumlu 
davranmaya davet ediyorum. Yargının 
işleyişini güçleştirecek, yargıyı töhmet 
altında bırakacak, çalışmasını engelleye-
cek girişimler, adaletin tecellisine katkı 
sağlamayacağı gibi, şüphelerin aydınlığa 
kavuşmasını da engelleyecektir. CHP Ge-
nel Başkan Yardımcısının, onun ardından 
tutuklu yakınlarının askere karşı, Türk 
Silahlı Kuvvetlerimize karşı takındıkları 
tavır ve kullandıkları üslup, tahrik edici, 
tahkir edici bir üsluptur.
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Şundan hiç kimsenin endişesi olmasın: 
Bu yargı süreci, sonucu ne olursa olsun, 
Türk Silahlı Kuvvetlerini daha da güçlen-
direcek, bütün iddialara net bir şekilde 
son verecek, zihinlerdeki soru işaretlerini 
ortadan kaldıracak bir süreçtir. Hukuka 
güvenmek, yargıya güvenmek, Türkiye 
Cumhuriyeti’ne inanan, güvenen herkes 
için, her vatandaşımız için tek çıkar yol-
dur, en doğru olandır. Bir kez daha, başta 
Ana Muhalefet Partisi olmak üzere herkesi 
sorumlu davranmaya davet ediyorum.

Zira son birkaç gündür, CHP Genel Baş-
kanı, Haziran seçimleri sonrasına ilişkin 
hayali bir tablo kurguluyor. Daha önce 
Anayasa Komisyonu’nda milletvekillerinin 
yaptığı sokak sokak direnme çağrısına ben-
zer şekilde, CHP Genel Başkanı da Haziran 
sonrasına ilişkin tahrik edici açıklamalar 
yapıyor. Belli ki, CHP, bizzat Genel Başkan 
düzeyinde, Haziran seçimlerinde başarı 
sağlayamayacağı-nı artık kanıksamış du-
rumda. Daha şimdiden, seçimlere 4 ay 
süre olmasına rağmen, başarısızlıklarına 
kılıf aramaya, seçim sonrasına ilişkin kaos 
senaryoları çizmeye başladılar. Cumhuri-
yet Halk Partisi’nin, en üst düzeyde, Genel 
Başkan düzeyinde, artık siyaseti bırakıp, 
falcılık yapmaya başlamış olmasını da ben 
milletin takdirine bırakıyorum.

Değerli arkadaşlarım... Bölgemizde, önce 
Tunus’ta başlayan, ardından Mısır’a sıçra-
yan gelişmeleri çok yakından takip ettik ve 
ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Mısır’da Devlet 
Başkanı istifa etti ve yeni bir süreç böylece 
başlamış oldu. Mısır’da hadiseler başladı-
ğında, biz son derece samimi bir biçimde 

hissiyatımızı ortaya koyduk, içtenlikle 
tavsiyelerimizi dile getirdik. Dikkatinizi 
çekiyorum... Birileri susarken, birileri 
tepkisiz kalırken, birileri bekle gör poli-
tikası izlerken, biz cesaretle çıktık, Mısır 
halkının haykırışlarına karşılık verilmesi 
gerektiğini savunduk. Mısır’da, Devlet 
Başkanı’nın istifası sonrasında çıkıp açık-
lama yapanlar, aslında mahcubiyetlerini, 
çifte standartlı tavırlarını örtme gayreti 
içindeler. Biz ise, bugün, haysiyetli, onur-
lu, ilkeli duruşumuzla, Mısır karşısında 
mahcup değil, gururluyuz ve Mısır’ın coş-
kusunu, Mısır’la birlikte gayet haklı olarak 
paylaşan bir ülkeyiz.

Birileri, bazı ülkeler, bazı liderler, Mısır’ın, 
Ortadoğu ülkelerinin, İslam Coğrafyası’nın 
demokrasiyi hak etmediğini, onlar için 
demokrasinin henüz erken olduğunu gizli 
ya da aleni şekilde dile getirirken, biz Mısır 
için demokrasi, Mısır için özgürlük de-
mekten asla çekinmedik. Biz ileri demok-
rasiye, hukukun üstünlüğüne, temel hak 
ve özgürlüklere inanan bir siyasi anlayışa 
sahibiz. İlkeli olmak, samimi olmak bu de-
ğerleri her zaman ve herkes için istemeyi 
gerektirir. Biz, nasıl sandık yoluyla milletin 
tercihiyle iktidara gelmenin faziletine ina-
nıyorsak, sandık yoluyla, halkın takdiriyle 
iktidarı bırakmayı da bir erdem olarak 
görüyoruz. İktidara halk getirir; iktidardan 
halk götürür.

Şunu da hatırlatmak durumundayım... Biz, 
kendimiz için ne istiyorsak, komşumuz 
için de onu isteyen bir milletiz. Bir kom-
şumuz, bir kardeşimiz için ne istiyorsak, 
bütün kardeşlerimiz, bütün komşularımız 
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için de onu isteyen bir milletiz. Mısır için 
istediğimizi, biz bölgemizdeki tüm dost 
ve kardeş ülkeler için, yeryüzündeki tüm 
halklar için istiyoruz. Bu taleplerimizi, 
uyarılarımızı, tavsiyelerimizi de görüştü-
ğümüz tüm liderlere samimi bir şekilde 
iletiyoruz. Biz, güçlü bir ülkeye, tarihiyle, 
medeniyetiyle, tecrübesiyle büyük bir ül-
keye yakışan, yaraşan neyse, işte onu yap-
tık ve onu yapıyoruz.

Bakın... Son derece ibret vericidir... Yakın 
ya da uzak, bütün ülkeler Mısır’ı izliyor, 
Mısır’da devlet başkanı istifa ediyor, yeni 
bir süreç başlıyor; ama bizim Ana Muhale-
fet Partisinin Genel Başkanı, dünyadan ha-
bersiz şekilde, Mısır’da Devlet Başkanı’nın 
istifasından iki gün sonra bile çıkıp, “Baş-
bakan aceleci davrandı” diyor... İşte tıpkı 
Meclis’te nasıl aceleleri yoksa dış politi-
kada da aceleleri yok... On yıllar boyunca 
Türkiye’nin doğusuna, güneyine nasıl bak-
tılarsa, bugün de aynı şekilde bakıyorlar. 
On yıllar boyunca nasıl umursamadılarsa, 
ilgilenmedilerse, bugün de aynı durum-
dalar. Daha da vahimi, on yıllar boyunca 
Arapları, Ortadoğu’yu nasıl küçümsediler-
se, maalesef bugün de aynı yerdeler ve işte 
en son da Arap kadınlarını tahkir edecek 
kadar vicdansız ve izansızlar.

Değerli arkadaşlarım... Biz, en başından 
itibaren Mısır’la ilgili kaygılarımızı, endi-
şelerimizi ve tavsiyelerimizi dile getirdik. 
Bir dönüm noktasında, bir karar aşama-
sında bulunan Mısır’da, en kısa zamanda 
serbest ve şeffaf seçimlerin yapılmasını, 
anayasal bir demokrasinin tesis edilmesi-
ni, katılımcı, çoğulcu bir anlayışla Mısır’ın 

yeni bir döneme girmesini arzuluyoruz. 
Mısır’ın ekonomik sorunlarını aşması için 
bir donörler toplantısının yapılması gerek-
liliğini her platformda vurguluyoruz. Kar-
deş bir ülke olarak, Mısır’ın kalkınmasına, 
Mısır’ın huzur ve istikrar içinde aydınlık 
bir geleceğe ilerlemesine her türlü katkıyı 
sağlamaya hazırız.

Bu vesileyle Grup Toplantımızda bazı hu-
susları bir kez daha vurgulamakta fayda 
görüyorum değerli arkadaşlarım... Biz, 
iktidarda olduğumuz şu 8 yıl boyunca bir 
şeyi hep savunduk: Bölgesel istikrar, barış 
ve huzur ortamının, tek tek her ülkeyi 
olumlu etkilediğini, bölgesel kalkınmaya 
katkı sağladığını; bölgedeki savaş ve çatış-
maların da aynı şekilde bölgenin tamamını 
olumsuz etkilediğini ifade ettik.

Nitekim sıfır sorun politikamız, barış 
çabalarımız, temaslarımız, Türkiye’nin 
olduğu kadar tek tek bölge ülkelerinin 
de istikrar ve refahına önemli katkılar 
sağladı. Şundan herkes emin olmalıdır: 
Nüfuz peşinde değiliz, tahakküm peşinde 
değiliz, hiç kimsenin içişlerine karışmak, 
dizayn faaliyetlerine girişmek gayretinde 
değiliz. Son derece samimi bir şekilde kar-
deşlik diyoruz, barış diyoruz, dayanışma 
diyoruz. Bugüne kadar bölgemizde barış 
ve istikrarı zedeleyecek her girişimin kar-
şısında cesaretle durduk ve yine barış ve 
istikrarın tesisi için cesaretle ter döktük. 
Tunus’un derdi bizim derdimizdir, çünkü 
biz onları, tıpkı onların bizi gördükleri gibi 
kardeş görüyoruz. Mısır’ın meselesi bizim 
meselemizdir. Çünkü biz Mısırlıları, tıpkı 
onların bizi gördükleri gibi kardeş görüyo-
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ruz. Lübnan’ın, Filistin’in, Irak’ın derdini 
nasıl kendi derdimiz olarak görüyorsak, 
Tunus’un, Mısır’ın da derdini aynı şekilde 
kendi derdimiz olarak görüyoruz.

Bakın değerli arkadaşlarım... Öyle zaman-
lar oldu ki, kelimeler gelip boğazımıza 
düğümlendi, bazı meseleleri içimize 
attık, sabrettik. Özel görüşmelerde ce-
saretle dile getirdiğimiz bazı hususları, 
hassasiyetler nedeniyle, açığa vurmadık, 
paylaşamadık. Ama ben bugün, işte o 
hususlardan bir tanesini özellikle sizlerle 
paylaşmak arzusundayım. Mısır’da yeni 
bir dönem başlarken, Mısır yeni bir baş-
langıç yaparken, kardeş bir ülke, kardeş 
bir halk olarak içimizi kanatan bazı mese-
leleri burada dile getirmek durumunda-
yım. Şimdi ben sizden empati kurmanızı 
istiyorum... Kendinizi, bir an olsun başka-
larının yerine koymanızı istiyorum. Sizin, 
bu empatiyi çok kolay kuracağınızı, o 
başkalarının hissiyatını çok iyi anlayaca-
ğınızı biliyorum. Allah kimseye vermesin 
değerli arkadaşlarım... Düşünün... Dün-
yanın en büyük açık hava hapisanesinde, 
Gazze’de bir baba, bir annesiniz... 5 tane 
çocuğunuz, 5 tane yavrunuz, dışarda, 
evin önünde cıvıl cıvıl oynarken, havadan 
yağan fosfor bombalarıyla oracıkta düşüp 
ruhlarını teslim ediyorlar. 

Evet... Bir kez daha söylüyorum, bir kez 
daha dua ediyorum: Allah kimseye verme-
sin, Allah kimseye yaşatmasın... Bahçeye 
çıkıyor, 5 yavrunun kanlı bedenleri önün-
de, boğazınız düğümlenmiş, göğsünüz 
sıkışmış, kalbiniz adeta durmuş şekilde, 
neye uğradığınızı anlayamaz şekilde, sı-

kılı yumruklarla 5 yavruya bakıyorsunuz. 
İstiyorsunuz ki, kardeşiniz gelsin ve sizi 
oradan uzaklaştırsın. İstiyorsunuz ki, kar-
deşiniz gelsin ve sizi kollarınızdan tutsun. 
İstiyorsunuz ki, kardeşiniz, bacınız gelsin 
ve gözyaşlarınızı silsin. Ama kardeşiniz 
gelmiyor... Kardeşiniz gelemiyor... O yav-
ruların cansız bedenlerini alıp siz karde-
şinize gitmek istiyorsunuz... Refah Sınır 
Kapısını geçip, kardeşinizle kucaklaşmak 
istiyorsunuz. Yavrularınızın bedenini 
NİL nehrinde yıkayıp, kardeş bir topra-
ğa, Kahire’nin mezarlıklarına defnetmek 
istiyorsunuz. Ama Refah Sınır Kapısı’nı 
geçemiyorsunuz... 

Orada, sınırın öte yanında, sınır kapısı-
nın hemen arkasında, tarihte Firavun’un 
zulmünü görmüş bir millet olduğunu, o 
milletin sizi kucaklamaya hazır olduğu-
nu biliyor ama o millete, kardeşlerinize 
kavuşamıyor, onlarla kucaklaşamıyorsu-
nuz. Siz, Mısır’daki son olaylar sırasında, 
o tünellerden size koşan kardeşlerinizi 
kucaklarken, onlar, on yıllardır size ku-
cak açamıyor, sizi o tünellerin başında 
kucaklayamıyor. Bugün artık şu çok net 
olarak görülmüştür... Belki Refah sınır 
kapısından kuş bile uçurtmazsınız, bel-
ki ülkenizin etrafına aşılmaz duvarlar 
örebilirsiniz; ama biliniz ki, insanların 
yüreklerine, insanların beyinlerine, ruh-
larına hat çizemez, sınır koyamaz, onları 
mahkûm, mahpus edemezsiniz. Milyon-
larca insanın, mezarlıklarda ölülerle bir-
likte yaşadığı, on binlerin çöp yığınları 
arasında ölüm kalım mücadelesi verdiği 
bir düzeni, mazlumun ahının arşı inlettiği 
bir sistemi uzun süre ayakta tutamazsınız.
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Buradan dünyanın vicdanına da sesleni-
yorum: Son yüz yıldır, Ortadoğu’da sadece 
petrol, Mısır’da sadece piramit görenler, 
sadece bunu görmek isteyenler, bu coğraf-
ya için demokrasiyi çok görenler, erken gö-
renler, çok büyük bir yanılgı içindedirler. 
Zulüm ile, baskı ile abad olunamayacağını 
bugün tüm dünya bir kez daha görmeli ve 
anlamalıdır.

İşte onun için, Mısır’ın sevincini sevinci-
miz, coşkusunu coşkumuz olarak görüyo-
ruz. Mısır’da istikrarın tesisini, Mısır’da in-
san haklarına, anayasal, katılımcı, çoğulcu 
bir demokrasiye dayalı yeni bir dönemin 
başlamasını en az Mısırlı kardeşlerimiz 
kadar biz de arzuluyoruz. Mısır halkı da 
her şeyin en iyisine, en güzeline layıktır. 
Ümidimiz, Mısır ’ın aydınlık yarınları 
kucaklaması, Mısır halkının iradesiyle şe-
killenecek anayasal demokrasiye en kısa 
zamanda geçilmesidir.

Buradan, AK Parti Grup toplantısından bir 
kez daha Mısır’ı selamlıyorum. Buradan 
Tunus’u, Tunuslu kardeşlerimi selamlı-
yorum. Allah’ın selamı üzerlerine olsun, 
Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum. 
Her zaman barışı, her zaman kardeşliği 
savunmuş bu büyük ülkenin siz değerli 
milletvekillerini de saygıyla selamlıyor, 
dünyaya örnek teşkil eden bir ülke inşa et-
tiğiniz için sizleri kutluyor, hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum. Sağolun, varolun...
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Çok değerli yol arkadaşlarım, teşkilatımı-
zın değerli mensupları, sevgili gençler, de-
ğerli hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor; Şubat 
Ayı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımı-
zın ülkemize, milletimize, demokrasimize 
hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

2011 Genel Seçimlerine 4 aydan daha az 
bir süre kaldı... Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantımız vesilesiyle, girdiğimiz bu çok 
kritik süreç hakkında, sizinle ve aziz mil-
letimizle bazı değerlendirmelerimi paylaş-
mak istiyorum. 

Öncelikle bir şeyi vurgulamak durumun-
dayım değerli arkadaşlarım... AK Parti, hiz-
met siyaseti üzerine kurulmuş, yegane he-
defi, gayesi, amacı millete, ülkeye hizmet 
etmek, hizmet üretmek olan bir partidir. 
14 Ağustos 2001’de, partimizi kurarken, 
siyaseti temize çekeceğimizi, siyasette te-
miz bir sayfa açacağımızı, siyasetin dilini, 
üslubunu değiştirirken, Türkiye’ye hizmet 
siyasetini egemen kılacağımızı ifade etmiş-
tik. Yalanla, iftirayla, tutarsızlıkla, yolsuz-
lukla bir arada anılan siyaset kurumunu, 
milletin nezdinde yeniden güvenilir bir 

kurum yapacağımızı söylemiş, bunun sö-
zünü vermiştik. Hamdolsun, 9.5 yıl önce 
verdiğimiz sözleri tuttuk ve tutuyoruz. 
Hamdolsun milletimize mahcup olmadık 
ve olmamak için de azami bir gayretle ça-
lışıyoruz. 

Şimdi şuraya özellikle dikkatlerinizi çek-
mek istiyorum değerli arkadaşlarım... 
Bizleri televizyonlar aracılığıyla izleyen 
aziz vatandaşlarımızın da dikkatlerini 
buraya çekmek istiyorum... İktidarda bu-
lunduğumuz 8 yıl boyunca, milletimize ve 
ülkemize hizmet yarışında muhalefet par-
tileri bizimle rekabet edemediler. Hizmet 
üretmede, eser üretmede, ortaya proje koy-
mada, Türkiye’ye itibar, Türkiye’ye vizyon 
kazındırmada bizimle yarışamadılar, yapı-
cı, vizyona dayalı bir muhalefet sergileye-
mediler. Hizmet siyasetinde bizimle reka-
bet edemeyenler, maalesef 8 yıl boyunca 
belden aşağı vurarak, çamur atarak, iftira 
atarak, milleti korkutarak, tehdit ederek 
bu yarışta öne çıkacaklarını zannettiler. 

Türkiye’ye ilişkin tek bir proje, Türkiye’nin 
geleceğine ilişkin bir tek plan, Türkiye’yi 
büyütmeye, aziz milletimizi refaha ulaş-

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 16 Şubat 2011
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tırmaya yönelik bir tek hedef ortaya koy-
mayanlar, koyamayanlar, centilmenlik dışı 
hareketlerden medet umdular. Biz milletle 
işbirliği yaparken, onlar gittiler çetelerle 
işbirliği yaptılar. Biz bu yolda milletimiz-
le yürürken, onlar gittiler karanlık güç 
odaklarıyla, mafyayla kol kola yürüdüler. 
Biz Türkiye’yi büyütmenin mücadelesini 
verirken, onlar Türkiye’nin paçasından 
tutup, aşağı çekmenin mücadelesi için-
de oldular. Biz yurtiçinde, yurtdışında 
Türkiye’ye güç kazandırırken, itibar kazan-
dırırken, onlar demokrasi dışı, hukuk dışı 
yollardan halkın iktidarını yıpratmanın, 
demokrasiyi törpülemenin gayreti içinde 
oldular. Bizimle hizmette yarışamayanlar, 
bizimle rekabet edemeyenler, 8 yıl boyun-
ca kaos üreterek, kargaşa üreterek, yalan, 
iftira, çamur üreterek milli iradeye yön 
çizeceklerini zannettiler.

Şimdi bakın... Seçime 4 aydan kısa bir süre 
kala, PKK terör örgütü ve onun uzantıları, 
her seçim öncesinde olduğu gibi yine taşe-
ronluk üstlenmiş durumda. Son günlerde, 
sokakları çatışma alanına çeviren, araba-
ları kundaklayan, masum okul talebele-
rini istismar eden, belediye otobüslerine 
saldıran eylemler, dikkatinizi çekiyorum, 
terör örgütünün seçim sürecini etkilemeye 
yönelik eylemleridir, Türkiye’de siyaseti 
dizayn etmeye yönelik eylemlerdir. Çünkü 
terör örgütünün bu eylemlerle varabileceği 
bir hedefi yoktur, amaç, gerilimi artırarak 
hükümeti zor durumda bırakmaktır. 

Türkiye’de her seçim öncesinde terör ör-
gütü bu şekilde taşeronluk üstlenmiştir, 
gerilimden nemalanmaya çalışmıştır. 

Türkiye’de iç siyaseti yönlendirmek, şekil-
lendirmek, milleti korkutarak iktidarları 
yıpratmak amacıyla her seçim öncesinde 
terör örgütü ihale üstlenmiştir. Son gün-
lerde ortaya konan eylemler, Türkiye’nin 
ulaştığı konumdan rahatsızlık duyan 
ulusal ve uluslararası düzeydeki karanlık 
odaklarla, ülke içindeki o malum çetelerle 
işbirliği içinde sahnelenmektedir. Bugün 
artık, Kandil’deki terör örgütüyle, kendisi-
ni iktidar ortağı gibi gören güç odaklarının 
işbirliği, iddianamelerle açık ve net olarak 
ortaya konmuş durumdadır.

Buradan bir kez daha tekrar etmekte fay-
da görüyorum: Aziz milletim oynanan bu 
oyunu, sahneye konulan bu oyunu, bu 
çirkin, bu kirli senaryoyu lütfen iyi an-
lasın. Bu ülkede on yıllardır oynanan bu 
kirli oyunu biz bozduk, milletin desteğiyle 
bozduk. Bugün de, bu seçim öncesinde de 
biz bu oyunu bozacağız, yine milletimizle 
birlikte bozacağız. Şunu artık herkes bilsin: 
bu ülkede, söz de, karar da, yetki de, terör 
örgütlerinde, çetelerde, mafyada, karanlık 
güç odaklarında değil, artık sadece ve sa-
dece millettedir. Bugün artık, egemenlik 
kayıtsız şartsız milletin; bugün artık söz 
de, karar da, yetki de milletindir.

Geliyorum bir başka konuya...8 yıldır 
bizimle hizmette rekabet edemeyenler, 
rekabet edemeyeceğini anlayanlar, korku 
kampanyaları üzerinden kendilerine bir 
egemenlik alanı oluşturma gayretine gir-
diler. Burası da son derece önemli değerli 
arkadaşlarım... CHP, MHP, BDP, ortak bir 
dil, ortak bir söylem oluşturarak, arkala-
rına bazı destekçilerini, yandaşlarını da 
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alarak, Türkiye sanki bir korku tünelindey-
miş, Türkiye’ye sanki korku hâkimmiş, bir 
korku imparatorluğu kuruluyormuş gibi 
koro halinde kampanya yürütüyorlar. Ta-
mamen yargı tasarrufundaki bazı olaylar-
dan yola çıkarak, sanki Türkiye’de haklar, 
özgürlükler, demokrasi tehdit ve tehlike 
altındaymış gibi bir atmosfer oluşturmaya, 
bununla da kendi kitlelerini güya korkut-
maya çalışıyorlar.

Bir kere şunu tekrar söylüyorum: Bu kam-
panya, bayat bir kampanyadır. Bu kampan-
ya, 1960 öncesinde merhum Adnan Men-
deres ve Hükümeti’ne uygulanmış, son 
derece yapay, son derece gerçek dışı, sanal 
ve bayat bir kampanyadır. Tıpkı bugün 
olduğu gibi, 1960 öncesinde de, CHP, halkı 
sokak sokak direnmeye çağırmış, sokak-
ları kışkırtmış, parlamentoyu kışkırtmış, 
medyayı da arkasına alarak müdahaleye 
zemin hazırlamıştır. 27 Mayıs müdahale-
sinin daha ikinci gününde, CHP’nin Genel 
Başkanı İsmet İnönü, Ayten Sokak’ta, ken-
disini arayan müdahalecilere, “Büyük bir 
iş yaptınız. Başarınıza yardımcı olmak için 
asıl ben sizin emrinizdeyim” diyecek kadar 
müdahaleye sevinmiş, alkış tutmuş, selam 
durmuştu. 1960 ve öncesinde atılan man-
şetleri, yapılan yorumları, CHP’nin çağrı-
larını alın, işte bugünkülerle karşılaştırın. 
Arada hiç bir fark göremeyeceksiniz.

Sivil diktatörlük, korku imparatorluğu, 
sivil faşizm, korku siyaseti, örtülü faşizm, 
medyaya baskı, sansür gibi kavramların, 
aslında bugün ortaya çıkmış değil, 1960 
ve öncesinde, 1980 ve öncesinde, 28 Şubat 
ve öncesinde ortaya çıkmış, gerektiği za-

man fırına sürülmüş kavramlar olduğunu 
fark edeceksiniz. Bu yaygarayı yapanlar 
darbecilerin işbirlikçileridir, sivil uzantı-
larıdır ve amaçları da hak ve özgürlükleri 
geliştirmek değil özgürlükleri yok sayan 
vesayetçi anlayışı hakim kılmaktır. Darbe 
olunca alkış tutan bu jakobenler, aynı za-
manda darbe öncesinde de darbe şartlarını 
oluşturmak için bizatihi gayret göstermiş-
lerdir. Darbe şakşakçılarının, darbe koşul-
larının oluşması için işbirlikçilik yapan bu 
statüko muhafızlarının söylemlerine siz 
aldırmayın. Onların özlemi ileri demokrasi 
değil vesayet rejimidir; onların amacı öz-
gürlükleri hâkim kılmak değil yasakların 
varlığını devam ettirmektir; onların koru-
maya çalıştığı milletin iradesi değil, güç 
odaklarının çıkar düzenidir.

Açık söylüyorum bundan sonra millet 
iradesine kast etmek isteyenler AK Parti 
iktidarının boyun eğmeyen dik duruşunu 
karşılarında bulurlar. Bundan sonra darbe-
ye tevessül edenler, yüce Türk yargısını ve 
aziz Türk milletini karşılarında bulurlar. 
Bundan sonra darbecilerle işbirliği yapan-
lar, darbeye zemin hazırlayanlar, her türlü 
hukuksuzluğa başvuranlar yargılanmak-
tan kurtulamazlar, adaletten kaçamazlar.

CHP’nin önceki Genel Başkanı ‘irtica’ 
üzerinden korku siyaseti takip ediyordu; 
şimdiki Genel Başkan da faşizm iftiraları 
üzerinden aynı siyaseti takip ediyor. Korku 
siyaseti, bu CHP’nin genlerine işlemiştir. 
Bunlar demokrasi içinde mücadele ede-
meyince demokrasi dışı güçlerden medet 
umarlar. Bunlar seçime 4 ay kalmış olsa da 
sandıktan medet umamaz, sokağı, dağı gös-
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terirler... Buradan BDP’ye açık açık soruyo-
rum: Gazeteci Yazar Orhan Miroğlu’na yö-
nelik tehditler sivil faşizm değil de nedir? 
Gazeteci Yazar Mehmet Metiner’e yönelik 
ortaya çıkarılan suikast planları basına, 
basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne ale-
ni bir tehdit değil de nedir? Sadece türkü 
söyleyen, acılarına ağıtlar yakan, barışın, 
kardeşliğin, özgürlüğün ezgisini dünyaya 
duyuran, sadece ve sadece insanlık için 
feryad eden bir sanatçıya, Şivan Perver’e 
yönelik tehditler, bizatihi hıyanet, bizatihi 
ihanet, bizatihi faşizm değil de nedir? 

Oysa Şivan Perver, toprağına sesleniyor, va-
tanına sesleniyor, kardeşlerine sesleniyor 
ve diyor ki: 
 
İnan ki seni özledim

Barış güvercinine sor

Dosta ahbaba sor

Hapisane duvarlarına sor

Onlar sana doğruyu söylesinler

Baharın rengine sor,

Şu ağaçtaki güle sor

Ben seni çok özledim

İnan ki seni özledim... 

Bu dizeleri dile getirecek kadar yüreği ya-
nık, toprağına, vatanına, kardeşlerine bu 
kadar hasret içinde, gönlünün derinlikle-
rinden inan ki seni özledim diye haykıran 
bir sanatçıyı tehdit etmek Kürtlerin, sade-
ce Kürtlerin değil, insanlığın sesini kesmek 
değil de nedir?

Bir yandan demokrasi diyeceksiniz, bir 
yandan barış diyeceksiniz, bir yandan hak, 
hukuk diyeceksiniz; ama öbür yandan 
Hakkâri’de imam öldürenlere, Batman’da 
yangına koşanları katledenlere, İstanbul’da 
Serap’ı yakanlara, Mersin’de Suphi Kar-
deşimizi yakanlara sahip çıkacak, kucak 
açacak, bağrınıza basacaksınız. Doğu ve 
Güneydoğu’da, AK Parti tarafından karar-
lılıkla yürütülen yatırımları, kalkınmayı, 
demokratikleşmeyi, özgürlükleri, açılımı 
görmeyecek, gidecek çetelerle işbirliği ya-
pacaksınız. On yıllar boyunca faili meçhul-
lerden şikayet edeceksiniz, sonra çıkıp, faili 
meçhullerle itham edilen çetelerle işbirliği 
yapacak, terör örgütünün işlediği faili meç-
hullere sahip çıkacaksınız. Kusura bakma-
yın beyler... Benim Kürt kardeşim de, Türk 
kardeşim de, nasıl bir kirli oyunun, nasıl bir 
kirli kampanyanın içinde olduğunuzu gayet 
iyi görüyor. Nasıl bir tutarsızlık, nasıl bir sa-
mimiyetsizlik içinde olduğunuzu benim 74 
milyon vatandaşım çok iyi görüyor.

Aynı şekilde MHP... Genel Başkan başta 
olmak üzere, Partiden mikrofon başına, 
kamera karşısına geçen her yönetici, ilk 
kelimeden son kelimeye kadar kontrolsüz, 
izansız, insafsız şekilde küfrediyor, hakaret 
ediyor, tehdit savuruyor. Bir yandan özgür-
lüklerin baskı altına alındığını söylüyor, bir 
yandan korku siyaseti diyor; diğer yandan 
sistematik şekilde hakareti, milleti, hükü-
meti korkutmayı bir siyaset tarzı olarak 
benimsiyorlar. Bu ülkenin Başbakanına, Ba-
kanlarına, hatta ailelerine dil uzatacaksın, 
bu ülkenin bürokratlarını “burnunuzdan 
fitil fitil getireceğim” diyerek külhanbeyi 
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ağzıyla korkutacaksın, sonra da çıkıp Hükü-
meti korku siyasetiyle itham edeceksin. 

Aynaya bakın aynaya... Diktatör görmek 
istiyorsanız da aynaya bakın, mübarek 
bir yüz görmek istiyorsanız da yine gi-
din aynaya bakın... Bizi, bazı diktatörlere 
benzetenlere ben soruyorum: Defalarca 
seçime girdiniz, defalarca kaybettiniz, 
defalarca partinizin oylarını düşürdünüz. 
İkinci, üçüncü parti oldunuz, baraj altında 
kaldınız. Yine de o koltuğu terk etmediniz. 
Mısır’ı biz mi örnek alacağız, yoksa asıl siz 
mi örnek alacaksanız?

Ben her seçim öncesinde çıktım samimi-
yetle, açık yüreklilikle söyledim: “Partim 
ikinci parti olursa derhal Genel Başkanlığı 
bırakırım” dedim. Siz bunu söyleyeme-
diniz. O koltuklarınızı, o makamlarınızı 
bırakıp gidemediniz. Allah aşkına, Mısır’ı, 
Tunus’u örnek alacak acaba ben miyim, 
yoksa siz misiniz? Tunus’ta, Mısır’da, 
30 yıldır sıcak koltuklarından bir türlü 
kalkamayanlar halkın haykırışlarıyla ni-
hayet kalktılar. Peki, siz halkın mesajını 
ne zaman okuyacaksınız, siz ne zaman 
sandıklara kulak vereceksiniz, siz acaba ne 
zaman, hangi durumda o koltukları ehline 
teslim edeceksiniz? Bize talkın verenler, 
maşallah salkımı götürüyorlar... Bizi dikta 
özentisiyle suçlayanlar, maşallah kendi 
partilerini diktayla yönetiyorlar. Bizi kor-
kutmakla itham edenler, kendi kitlelerini, 
kendi tabanlarını korkutarak ayakta kalma 
mücadelesi veriyorlar.

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım... Bu ma-
lum koronun, yani CHP, MHP ve BDP’nin, 

onlarla birlikte yandaşlarının, son günler-
de bazı olaylardan yola çıkarak bu korku 
ve dikta söylemini artırdıklarını görüyo-
ruz. Özellikle CHP ve Genel Başkanı, artık 
Haziran seçimlerinden umudunu kestiği 
için, süreci tamamen korku üzerine kurgu-
luyor, kendi tabanını korkutarak buradan 
bir başarı elde edeceğini, bir çıkış yolu bu-
lacağını zannediyor. Buradan soruyorum: 
Sayın Kılıçdaroğlu, “Sokak sokak direnme 
çağrısı” yapan milletvekillerinizle ilgili 
hangi işlemi yaptınız? CHP’nin üzerinde 
o kara leke öylece dururken, siz ne hakla 
çıkıp AK Parti’yi sivil dikta ile itham ede-
biliyorsunuz? Türk Silahlı Kuvvetlerine 
hakaret eden Genel Başkan Yardımcınızla 
ilgili hangi işlemi yaptınız, partinizin üst 
düzey yetkilisi tarafından dile getirilen 
müdahale özlemi karşısında, defteri ka-
patmak dışında ne tavır aldınız? O soru 
işareti orada öylece dururken, hangi hakla 
çıkıp bizi korku imparatorluğu kurmakla 
itham ediyorsunuz? Kardeş Arap halkla-
rının kadınlarına en ağır şekilde hakaret 
eden, ırkçılığın, ayrımcılığın en korkunç 
derecesine ulaşmış milletvekilinizle ilgili 
ne işlem yaptınız? Peki şimdi çıkıp bizi ne 
hakla ayrımcılıkla suçluyorsunuz? 

Biz bunu hatırlatınca, CHP Genel Başkanı 
Irak diyor, Bağdat diyor... Ben de diyorum 
ki, Hodri Meydan, Buradan, Ankara’dan 
Irak adına konuşmayın. Yüreğiniz yetiyor-
sa, cesaretiniz varsa, gidin, çıkın Bağdat’ın 
sokaklarına ,  Basra’nın sokaklarına , 
Kerkük’ün, Musul’un sokaklarına; orada 
AK Parti deyin, orada Türkiye deyin, ora-
da ay yıldızlı bayrak deyin, ondan sonra 
gelin burada, Ankara’da bizi eleştirin. Sa-



Recep Tayyip ERDOĞAN

294

dece Bağdat’ın, Basra’nın değil; bi zahmet 
Şam’ın, Amman’ın, Tahran’ın, Beyrut’un, 
Kahire’nin, Kabil’in, Gazze’nin, Tif lis’in, 
Piriştine’nin, Brüksel’in, Paris’in sokakla-
rına gidin, orada bizi sorun, size oralar-
da bizi en güzel şekilde anlatacaklardır. 
Bağdat’ın sokaklarında Türk olduğunuzu 
söylediğinizde inanın boynunuza sarıla-
caklar. Beyrut’ta Türk olduğunuzu söyledi-
ğinizde sizi yüreklerine misafir edecekler. 
Şam’da Türkiyeli olduğunuzu söylediğiniz-
de inanın ellerini göğe açıp sizin için hayır 
duası edecekler. Siz, elinizde üye kayıt fişi, 
Ergenekon terör örgütünü aramayı bırakın 
da, gidin yurtdışında Türkiye’nin itibarını 
görün, yaşayın.

Şuna bak ya... Türkiye’nin kanını emen, 
enerjisini tüketen bir terör örgütüne üye 
olmak istediğini pervasızca söylüyor; 
ardından utanmadan, sıkılmadan, yüzü 
kızarmadan, bizi, partimizi, hükümeti sivil 
diktatörlükle, baskıyla, korku siyasetiyle 
itham ediyor. Danıştay’ın 2’inci dairesine 
git, orada aradığın terör örgütünün izini 
bulursun. Diyarbakır’ın karanlık sokak-
larına git. Bir gece vakti ensesine kurşun 
sıkılanların izinde aradığını bulursun. 
Çorum’a git, Sivas’a git, Kahramanmaraş’a 
git, Gazi Mahallesi’ne, Kanlı 1 Mayıs’ın 
yaşandığı Taksim meydanına git... Oralar-
da aradığının izlerini bulursun. Hiçbirini 
yapamıyorsan Dersim’e git benim oradaki 
kardeşlerime sor, akrabalarına sor onlar 
sana anlatırlar... 

Eski Genel Başkan avukattı, ama yeterli 
olmadı; yeni Genel Başkan işi üyeliğe ka-
dar götürdü. Ana Muhalefet  Partisi Genel 

Başkanı’nın, bir terör örgütüne üye olma 
arzusu karşısında, Vatana, Millete Hayırlı 
Olsun diyemiyorum; çetelere, mafyaya, ka-
ranlık suç örgütlerine hayırlı, uğurlu olsun 
diyorum.

Değerli yol arkadaşlarım... Sevgili kardeş-
lerim... Tekrar ediyorum: Hizmette yarı-
şamayanlar, rekabet edemeyenler, belden 
aşağı vurarak, korkutarak, tehdit ederek 
rant sağlamaya çalışıyorlar. Buradan, siz-
ler aracılığıyla, aziz milletimize, 74 milyon 
vatandaşıma sesleniyorum... Lütfen, elinizi 
vicdanınıza koyun ve 8 yıl önceki Türkiye 
ile bugünkü Türkiye’yi kıyaslayın. Bugün 
özgürlüklerin baskı altında olduğunu id-
dia eden herkese samimi çağrıda bulunu-
yorum: Lütfen, 8 yıl önceki özgürlüklere, 
demokrasi kalitesine bakın, bir de bugün-
küne bakın ve kararınızı öyle verin. 8 yıl 
önce konuşulamayanların konuşulduğu 
bir Türkiye var. 8 yıl önce dile dahi getiri-
lemeyenlerin samimiyetle tartışıldığı bir 
Türkiye var. 8 yıl önce hayali dahi kurula-
mayan reformların gerçekleştiği bir Tür-
kiye var. Bundan 8 yıl, 10 yıl, 15 yıl önce, 
talimatla manşetler atılırken, emirle köşe 
yazıları yazılırken, bugün serbestçe, özgür-
ce, bağımsız şekilde medyanın yayınlarını 
sürdürdüğü bir Türkiye var. Konuşanın 
susturulduğu, yazanın hapsedildiği bir 
Türkiye’den, herkesin kendisini özgürce 
ifade edebildiği bir Türkiye’ye ulaştık.

Altını çizerek söylüyorum: Bizim, 8 yıl 
boyunca müdahale ettiğimiz, üzerinde 
baskı kurduğumuz, kısıtladığımız, sesini 
kıstığımız tek bir yayın organı yok, zaten 
olmaz da, olamaz da... Şimdi bir internet 
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sitesine yönelik, tamamen yargı yoluyla 
bir tasarrufta bulunuluyor. Vay efendim, 
Hükümet basını susturuyor... Malum koro 
hemen devreye giriyor. Ya arkadaşlar, aca-
ba Anayasa’da, yasalarda, medya patronla-
rının, medya mensuplarının dokunulmaz 
olduğuna dair bir hüküm var da, bizim 
bundan haberimiz mi yok? Medya kuru-
luşları her şeyden muaf mıdır? Vergiden 
muaf mıdır? Her türlü suçtan muaf mıdır? 
Onlar sorgulanamaz mı, yargılanamaz mı? 

Maalesef, bu yaygaraya, hiç üzerine vazife 
olmadığı halde, hariçten birileri de ina-
nıyor ve görüş bildiriyor. Ya, 8 yıldır bize, 
aralıksız şekilde hakaret eden yazarlar var. 
Sistematik hakareti, iftirayı yayın politika-
sı haline getirmiş gazeteler, televizyonlar, 
internet siteleri var. Bu ülkenin Hüküme-
tine, Hükümet üyelerine, en ağır küfürleri 
eden köşe yazarları var. Gerektiğinde, hak-
kımız dedik ve hukuk yoluna başvurduk. 
Ama hukukun dışına çıkılmasına, ifade 
özgürlüğünün kısıtlanmasına tevessül de 
etmedik, edilmesine izin de vermedik.

8 yıl önce atılamayan, atılmasından korku-
lan manşetler bugün özgürce atılıyor.8 yıl 
önce yazılamayan, yazılmasına cesaret edi-
lemeyen mevzular bugün özgürce yazılı-
yor. 74 milyona samimiyetle sesleniyorum, 
gönlümden ve gönül diliyle sesleniyorum... 
Her bir vatandaşımın endişesi, emin olu-
nuz benim endişemdir. Bize oy versin, 
vermesin, bize gönül versin, vermesin, bizi 
sevsin ya da sevmesin, her bir vatandaşı-
mın yaşam tarzı bizim namusumuzdur, 
bizim teminatımız altındadır. Herkesin en-
dişesini anlama gayreti içindeyiz. Korkula-

rı anlama gayreti içindeyiz. Herkesi rahat-
latmanın, herkesi mutlu etmenin gayreti 
içindeyiz. Biz öleceğimizi her an aklımızda 
tutuyoruz. Biz hesaba çekileceğimizi bir 
an bile olsun unutmuyoruz. Biz millet 
karşısında muhasebemizi her fırsatta yapı-
yoruz. Baskı, dikta, korku imparatorluğu, 
korku siyaseti bizim tarzımız değildir, bi-
zim siyasetimiz değildir ve olamaz.

Aziz milletimden uyanık olmasını bilhassa 
rica ediyorum. CHP’ye oy vermiş, gönül 
vermiş kardeşlerimin, sanal korkulara 
prim vermemesini önemle rica ediyorum. 
MHP’ye oy vermiş, gönül vermiş kar-
deşlerimin, olmayan baskılara, olmayan 
korkulara prim vermemesini önemle rica 
ediyorum. BDP’ye, diğer tüm partilere 
oy vermiş kardeşlerimin, oluşturulmaya 
çalışılan yapay korku atmosferine kanma-
malarını önemle rica ediyorum. Hizmetle, 
planla, projeyle, ufukla, vizyonla siyaset 
yürütemeyenler, kitleleri korkutup ayakta 
kalmaya çalışıyorlar. Milletim korkmasın... 
CHP’li, MHP’li, BDP’li kardeşim asla kork-
masın, korkutanlara asla boyun eğmesin. 

Türkiye’yi dışardan izleyen, uzaktan izle-
yenlere de söylüyorum: Yürütülen kam-
panyalara, art niyetli bilgilendirmelere, de-
zenformasyona kulak asmayın, yeterince 
araştırmadan, incelemeden, söylenenlere 
inanmayın. Buradan, kendisini, yaşam tar-
zını tehdit altında hisseden kardeşlerime, 
vatandaşlarıma da sesleniyorum. Endişe 
hisseden kardeşlerime, vatandaşlarıma 
sesleniyorum, 8 yıldır, bıkmadan, usanma-
dan, köşelerinde gerilim üreten, sürekli bir 
gerilim atmosferinde yaşayan yazarlara, 
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aydınlara sesleniyorum: Lütfen arkalarına 
yaslansınlar, derin bir nefes alsınlar, biraz-
cık gevşesinler, rahatlasınlar ve Türkiye’yi, 
AK Parti’yi, vicdan terazisinde tartıp bir 
kez daha değerlendirsinler. Gerilim, korku, 
endişe pompalayan, iftiraya, yalana, haka-
rete dayanan, kışkırtmadan medet uman, 
çetelerin peşine takılan siyaset, Türkiye’ye 
hiçbir şey kazandırmaz, tam tersine kay-
bettirir.

8 yıl boyunca biz şunu samimiyetle söyle-
dik. Söz milletindir, Karar milletindir, Yetki 
milletindir, egemenlik milletindir. Sandık 
milletin önüne gelir, millet hür vicdanıyla 
orada söyleyeceğini söyler. Bugün de bunu 
söylüyor; bugün de demokrasi diyor, kar-
deşlik diyor, büyük Türkiye diyoruz. Allah 
izin verirse, nefesimiz yettikçe demokrasi 
demeye, kardeşlik demeye, Büyük Türkiye 
demeye devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim... Burada bir hususu 
daha dikkatlerinize getirmek istiyorum... 
Ana Muhalefet  Partisi CHP, yaklaşan se-
çimlerle birlikte popülist vaatlerine de hız 
vermiş durumda. Normal şartlarda, Ana 
Muhalefet Partisinin bu kadar uçuk va-
atler savurduğu bir ülkede anında faizler 
fırlar. Ama bizim Ana Muhalefet Partisi ne 
ulusal, ne de uluslararası piyasalarda ney-
se ki ciddiye alınmıyor.

Bakın değerli arkadaşlarım... 2002 Kasım 
ayında biz ilk bütçemizi hazırladık. O gün-
den bugüne de tam 9 bütçe hazırladık. 9 
bütçemizin tamamında da sosyal yardım-
lar tarihinin en büyük oranlarına ulaştı. 
Biz, Türkiye’de yokluğu, yoksulluğu en iyi 

bilen, en yakından hisseden bir kadroyuz. 
On yıllar boyunca istikrarsızlığın, kötü 
yönetimin, krizlerin, bu ülkede yoksulluğu 
nasıl katmerleştirdiğini biz çok iyi biliyo-
ruz. 8 yıl boyunca biz iki şey yaptık: Bir, 
Türkiye’yi büyütmek yoluyla yoksulluğu 
azaltmanın mücadelesini verdik; İki, yok-
sulların her an yanında olduk, devletin şef-
kat elini, merhamet elini her an yoksullara 
uzattık. Bizim, 8 yıl boyunca yaptığımız 
ve şu anda da devam eden yardımlarımız, 
başta Ana Muhalefet Partisi olmak üzere 
rakiplerimiz tarafından kıyasıya eleştirildi.

CHP bu ülkedeki kronik yoksulluğun en 
baş müsebbibi olmuştur. 8 yıl boyunca 
yoksullukla mücadelemizi de CHP hiç bir 
zaman içine sindirememiştir. Eski Genel 
Başkan da, şimdiki Genel Başkan da, her 
fırsatta sosyal yardımlardan dolayı hükü-
meti hedef yaptılar. Kadere bakın ki, seçi-
min hemen öncesinde, sandık yaklaşırken, 
CHP bütün söylediklerini, bütün eleştiri-
lerini, hatta hakaretlerini unuttu ve seçim 
öncesinde nihayet sosyal devleti hatırladı. 
Bizi taklit ederek, bizim politikalarımızı 
taklit ederek, ama maalesef ölçüyü, hesabı, 
kitabı karıştırarak, bol keseden dağıtmak 
gibi bir hatanın içine girdiler. Ben CHP 
Genel Başkanı’na kaynak ne diye sormuyo-
rum. Artık CHP’de kaynağın ne olduğunu 
herkes biliyor... Aslında, CHP’de bir kaynak 
sorunundan ziyade, ciddi bir matematik 
sorunu, ciddi bir 4 işlem sorunu var. 

Önceki gün, CHP Genel Başkanı, İstanbul’da, 
çok önemli bir proje diyerek, aile sigortası 
projesini açıklıyor. Değerli arkadaşlarım, 
yaptığı hesap şu, lütfen dikkatle dinleyin... 
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Türkiye’de 12 milyon 715 bin yoksul var 
diyor. Yoksul ailelere, en az 600 TL, en fazla 
1.250 TL maaş bağlayacağız diyor. Bunun 
da bütçeye yükü 7 milyar TL diyor. Bunu 
anlatırken, bir noktayı da vurguluyor, di-
yor ki: hesabımızı kitabımızı yaptık... Bakın 
bu ifadeler, bizzat Sayın Kılıçdaroğlu’na ait 
ve CHP’nin resmi web sitesinde bulunan 
ifadeler. Şimdi arkadaşlar... Eğer 12 milyon 
715 bin yoksul varsa, bunlara ayda en az 
600 TL verseniz, yıllık bütçeye maliyet 24 
milyar TL. Ben en azdan hesaplıyorum, 
söyledikleri rakamın 3 katından fazla çı-
kıyor. Ortalama hesaplarsanız, ayda 925 
lira. Yıllık bütçeye maliyeti 36 milyar lira. 
Söyledikleri rakamın 5 katı... 

Allah aşkına, çok önemli bir projeyi kamu-
oyuna açıklarken, oturup bir hesap yapma-
dınız mı? Bir hesap makineniz yok muy-
du? Böyle ciddiyetsizlik olur mu? Daha ilk 
açıklamada çarpmayı, bölmeyi, çıkarmayı, 
toplamayı yanlış yapıyorlar, yalan yanlış 
rakamlar kullanıyorlar. Bu sadece umut 
simsarlığı değildir, bu aynı zamanda 4 işle-
mi dahi yapamama durumudur, bu büyük 
bir skandaldır... Başbakan Yardımcımız 
hatalarını ortaya çıkarıyor, hatayı düzel-
teceklerine “siz hesap kitap bilmezsiniz” 
diyorlar, hakaret üstüne hakaret ediyorlar.

Ben daha önce de söyledim... İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu-
ğunda bu vaadini dile getirdi. Şu anda CHP 
Genel Başkanı. Buyursun, belediyelerinde 
bu projeyi hayata geçirsin. Antalya’da, 
İzmir’de, Mersin’de o vaadinin arkasında 
dursun. Ama buradan CHP Genel Başka-
nına samimi bir tavsiyede bulunacağım. 

Bakınız, Kâğıthane’ye Kağıttepe dedi, oy 
vereceği sandığı bulamadı, herkesi HAYIR 
demeye çağırdı kendisi HAYIR diyemedi, 
Erzurum-Batman uçaklarını birbirine ka-
rıştırdı, engin futbol bilgisinin üzerine en 
son da biliyorsunuz yürüyen merdivenler-
de zor anlar yaşadı. Bunlar tabii şeylerdir, 
insanlık halidir, her insanın başına gelir. 
Ama kendinize iyi bir ekip seçmezseniz, 
bu tür hadiseler başınızdan eksik olmaz; 
kendinize iyi bir ekip, iyi bir kılavuz seçer-
seniz, o zaman bu tür zorluklar yaşanmaz.

AK Parti’nin başarısı, işte gurur duydu-
ğumuz bu kadronun, bu ekibin, sizlerin 
sayesindedir. Türkiye’ye 8 yıldır tarihi 
seviyedeki başarıları işte bu ekip yaşat-
mıştır. Ekip iyi olmazsa patinaj yaparsınız, 
koşu bandında enerji tüketir, bir adım yol 
alamazsınız, yürüyen merdivene biner, 
sonunda başladığınız yere dönersiniz. 
Ben bir kez daha, Türkiye’ye yaşattığınız 
başarılardan, sevinçlerden dolayı sizlere 
şükranlarımı sunuyorum. Sizler aracılığıy-
la tüm teşkilatımıza, tüm vatandaşlarımıza 
en kalbi selamlarımı iletiyorum. Allah yo-
lumuzu açık etsin diyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sağolun, varolun, 
Allah’a emanet olun…
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Çok değerli milletvekilleri, saygıdeğer 
misafirler, değerli yol arkadaşlarım, hanı-
mefendiler, beyefendiler... Sizleri sevgiyle 
saygıyla selamlıyor; AK Parti Haftalık 
Olağan Grup Toplantımızın ülkemize, mil-
letimize, demokrasimize hayırlı olmasını 
diliyorum.

Bölgemizde çok önemli gelişmelerin ya-
şandığı bir süreçten geçiyoruz. Aynı şe-

kilde ülkemizde, seçime 110 gün kala, iç 
siyasetin hareket kazandığı bir döneme de 
giriyoruz. Yakın çevremizde bir süredir ya-
şanan halk hareketlerinin dalga dalga ya-
yıldığını; Tunus’ta başlayan olayların önce 
Mısır’a, ardından da Yemen, Bahreyn, Lib-
ya, Fas ve Cezayir’e sıçradığını görüyoruz.

Öncelikle şunu belirtmek durumundayım 
değerli arkadaşlarım… Tunus ve Mısır’da-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 22 Şubat 2011
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ki olaylarla ilgili samimi tavsiyelerimiz, 
kimi siyasetçiler ve yazarlar tarafından 
farklı şekillerde eleştirildi. Özellikle Ana 
Muhalefet  Partisi’nin Genel Başkanı, 
Mısır’ın eski Devlet Başkanına yaptığımız 
tavsiyeleri erken olarak nitelendirdi. An-
cak Mısır’da ortaya çıkan sonuç karşısında 
bir kez daha mahcup oldu. Aynı Genel 
Başkan, bugün Libya ile ilgili acele açıkla-
malar yapmamızı bekleyerek, bir yandan 
kendisiyle çelişiyor, bir yandan da dış po-
litika alanında en küçük bir vizyona sahip 
olmadığını aleni olarak ortaya koyuyor. 
CHP Genel Başkanı, maalesef, daha da ile-
riye giderek, kendisine sorulan çanak bir 
soru karşısında, “ödülün hakkını veriyor 
Sayın Başbakan” diyecek kadar sorumsuz-
ca bir açıklama yapıyor.

Son dönemde ismi geçen ülkelerin harita-
da yerini göster deseniz, belki de göstere-
mez… O ülkelerdeki toplumsal yapı nedir, 
Türkiye’nin bu ülkelerle ilişkileri hangi 
aşamadadır, oralarda ne kadar Türk vatan-
daşı yaşıyor, ne kadar Türk işadamı yatırım 
yapıyor diye sorsanız, bunların çoğunu da 
bilmez. Ne Türkiye’nin bu bölgedeki men-
faatlerinden veya hassasiyetlerinden haberi 
var, ne de bu ülkelerin iç yapıları hakkında 
bir kanaate sahip... Ama, sırf Hükümeti, 
sırf AK Parti’yi eleştirmek uğruna, kendi 
ülkesinin çıkarlarını, Libya’daki Türk vatan-
daşlarının güvenliğini çiğneyecek kadar da 
ileriye gidebiliyor. 

Muhalefet Partileri, gazeteciler, köşe yazar-
ları ve medya kuruluşları, Türkiye’nin dış 
politikasına ilişkin olarak şu gerçeği artık 
görmek durumundadırlar: Türkiye, hiç 

kimsenin keyfi için, aceleyle, duygusallıkla, 
özellikle de ısmarlama beyanat veren, dış 
politikasını gündelik gelişmelere göre be-
lirleyen bir ülke değildir. Türkiye, geçmişte 
olduğu gibi, dış politikasında birilerinin pe-
şine takılıp giden, gelişmeleri tribünlerden 
izleyen, akıntıya göre yol alan, en önemlisi 
de gündemi belirlenen bir ülke değildir. Biz, 
ne zaman, nerede ve nasıl açıklama yapaca-
ğımızı çok iyi biliyoruz. Bu konuda hiçbir 
bilgiye sahip olmadığı halde akıl verenlerin 
yönlendirmesine de ihtiyacımız yok. Biz 
her konuda ilkesel duruşumuzu, samimi 
kanaatlerimizi ortaya koyar, tarihi mesuli-
yetimizin bilincinde olarak gereken mesajı 
tüm dünyaya veririz. Ama biz aynı zamanda 
Türkiye’nin ve Türk milletinin menfaatleri-
ni de en üst düzeyde gözetir, bunlara kesin-
likle halel gelmemesi için gayret sarf ederiz. 

Eğer bugün, Batılı kimi ülkelerin ne söyleye-
ceği, nasıl tavır alacağı değil de, Türkiye’nin 
ne söyleyeceği, nasıl tavır takınacağı merak 
ediliyorsa; Türkiye’nin alacağı tavır olayla-
rın seyrini etkiliyorsa, öncelikle bu durumu 
iyi anlamalı, bunun sorumluluğuyla ha-
reket etmeliyiz. Bu konular hariçten gazel 
okuyarak, desteksiz atarak, fantezi yaparak 
değerlendirilemez. Milletlerin kaderini, 
halkların geleceğini, insanların yaşamını 
ilgilendiren konularda büyük bir hassasiyet 
göstermek, meselenin her yönünü ele al-
mak gerekir. Büyük devletlere yakışan nasıl 
kenarda durup seyretmek değilse, kenar-
dan laf üretmek de değildir.

Biz gelişmeleri 24 saat çok yakından ve 
tüm boyutlarıyla izliyoruz, gereken temas-
ları sağlıyor, gereken adımları da atıyoruz. 
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Diplomasi sadece medya karşısına geçip 
konuşmakla, söylem üretmekle yapılmaz. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir du-
rumda yapılması gereken neyse hepsini de-
ğerlendirir, gereğini yapar ve yapmaktadır. 
Biz ne ilkesel duruşumuzdan taviz veririz, 
ne kardeş halkların haykırışlarına kulak 
tıkarız, ne de Türkiye’nin çıkarlarına zarar 
veririz. Böyle hassas ve önemli bir konu-
nun iç politika polemiği haline dönüştürül-
mesi son derece yanlıştır, ülkemizin milli 
çıkarlarına zarar verir.

Şunu da ifade etmek durumundayım: 
Libya’da bana tevdi edilen ödül, Filistin 
meselesine duyarlılığımız, o konudaki ça-
balarımız, Filistin halkı için çırpınışımız 
için tevdi edilmiştir. Bu ödül, bir yöneti-
min değil, Ortadoğu halklarının Türkiye 
sevdasının bir tezahürüdür. Nitekim 
bugün Ortadoğu’nun neresine giderseniz 
gidin, kardeş halklar Türkiye’nin politika-
larını gönülden desteklemekte, bağrına 
basmaktadır. Libya’da şahsımız nezdinde 
Türkiye’ye verilen ödül, Filistin davasına 
yaptığımız katkılar sebebiyle halkların sev-
gisinin bir sonucu olarak verilmiştir.

Ben, Kasım ayında Libya’da ödül alırken 
bir konuşma yaptım ve orada bulunanla-
ra şunları açık açık ifade ettim: “Savaşlar, 
çatışmalar, afetler, zulümler gizli kalma-
dığı gibi, insan hakları, evrensel değerler, 
demokratik haklar da artık gizli kalmıyor, 
yerele sıkışmıyor. Bize düşen, tarihimiz-
den, medeniyetimizden, inançlarımızdan 
aldığımız ilhamla, evrensel insan haklarını 
herkesten, her ülkeden önce bizim ken-
dimizin hayata geçirmesidir. Bu noktada, 

kendimizi özeleştiriye tabi tutmayı hayati 
derecede önemli görüyorum. İslam coğraf-
yasının yoksullukla, terörle, ayrımcılıkla, 
insan hakları ihlalleriyle anılıyor olması, 
aynı şekilde inançlarımıza yönelik açık bir 
haksızlıktır. Bu sorunları gidermek, hepi-
mize düşen ahlaki ve siyasi bir görevdir. 
Bu gerçekleri görüp üzerine cesaretle ve 
kararlılıkla gitmek zorundayız. Yeryüzün-
deki her türlü haksızlığa, her türlü hukuk-
suzluğa karşı onurlu bir duruş sergilerken, 
gerektiğinde kendimizi ve çevremizi de 
sorgulama olgunluğunu da göstermek du-
rumundayız.”

Ben bu sözleri, bu düşüncelerimi, bulun-
duğum her platformda samimiyetle dile 
getirdiğim gibi, Libya’da ödül alırken de 
samimiyetle dile getirdim. Biz Libya’daki 
vatandaşlarımızın tahliyesi için gece gün-
düz uğraşırken, özellikle diplomatik kanal-
lardan vatandaşlarımızı buraya getirmek 
için görüşmeler yaparken, vatandaşları-
mızın oradaki güvenliğini en üst seviyede 
gözetirken, birilerinin çıkıp, Hükümeti 
sıkıştırma gayretine girmesi, açıklama 
gibi, ödül gibi küçük meselelere takılması, 
sorumsuzca olduğu kadar, açık söylüyo-
rum, tehlikelidir. Libya’da durum bu kadar 
hassasken, buradan siyasi rant elde etme 
çabalarına girişmek, en hafif tabiriyle fır-
satçılıktır, sorumsuzluktur, seviyesizliktir. 
Libya’da olaylar vuku bulur bulmaz, biri-
lerinin işi gücü bırakıp, ödül meselesine 
takılması, bu kadar küçük hesapların 
içine girmesi dikkat çekicidir ve bu küçük 
hesapları da ben milletimin hakemliğine 
havale ediyorum.
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Bakın değerli arkadaşlarım… Libya’daki 
olaylarla ilgili olarak, bizi ve tüm bölgeyi 
ciddi şekilde kaygılandıran haberler alı-
yoruz. Tunus’un, Mısır’ın tersine, Libya’da 
göstericilere yönelik sert tedbirlere baş-
vurulduğu, ölü sayısının 400’ü aştığı 
yönünde bilgiler geliyor. Bütün bunların 
ötesinde, bizim Libya’da 25 bin civarında 
vatandaşımız bulunuyor. Şu ana kadar 
Libya’dan 800 vatandaşımızı tahliye ettik. 
2 bin 850 vatandaşımız tahliye talebinde 
bulundu. Başbakan Yardımcımız, Dışişleri 
Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız, Genel 
Kurmay Başkanlığı, Afet İşleri Genel Mü-
dürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 
Denizcilik Müsteşarlığı, Kızılay, hatta İs-
tanbul Büyükşehir Belediyemiz, ilgili tüm 
kuruluşlarımız şu anda teyakkuz halinde-
ler ve tahliye çalışmalarını yürütüyorlar. 
Vatandaşlarımızın yerlerini, toplandıkları 
ve bekledikleri mekanları tespit ettik. 7 
uçağımız tahliye için şu anda hazır bekli-
yor. 

Libya ile gerekli diplomatik görüşmeleri 
sürdürüyoruz. Bingazi’de 600 civarında 
vatandaşımızı tahliye etme çalışmaları-
mız sürüyor. İDO’ya ait 1.200 yolcu kapa-
siteli 2 feribotumuz dün saat 13’te hareket 
ettiler ve Libya’nın Tripoli ve Derme şehir-
lerine varmak üzereler. Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığımıza ait bir fırkateyn de bu 
feribotlarımıza refakat ediyor. Dış Tica-
retten Sorumlu Devlet Bakanlığımız işa-
damlarımızla, işçilerimizle, yakınlarıyla 
sürekli irtibat halinde. Türk Kızılay’ı, İDO 
feribotlarıyla Libya’daki vatandaşlarımıza 
yardım malzemesi götürüyor. Mersin’den 
hareket edecek, Kızılay ekibini ve yardım-

larını taşıyan bir gemi de tahliye sırasında 
vatandaşlarımıza refakat edecek. Şu anda 
önceliğimiz Libya’daki Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşlarının tahliyesidir. 

Libya otoritelerine de, Libya’daki muha-
liflere de, ülkelerindeki yabancıların can 
güvenliğinin sağlanması konusunda azami 
ölçüde hassas olmaları gerektiğini hatır-
latmak istiyorum. Demokratik taleplerini 
dile getirenlere karşı insafsız müdahale-
lerin yapılması, şiddet sarmalını büyütür 
ve ülkenin bütünlüğü açısından tehlikeli 
sonuçlar doğurur. Şiddetin daha büyük 
şiddeti besleyeceği unutulmamalıdır. Biz, 
Libya’da akan kanı, kendi vücudumuzun 
bir parçasından akan kan olarak görürüz, 
insanların hayatını kaybetmesinden, ya-
ralanmasından büyük üzüntü duyarız. 
Şunu açıkça ifade etmek durumundayım: 
Libya’da bulunan Türklerin hayatları ve 
hakları kardeş Libya halkına emanettir. 
Yönetimin veya göstericilerin bu hassasi-
yetimizi çok iyi anlamalarını, azami özeni 
göstermelerini bekliyorum.

Bakın değerli arkadaşlarım… Biz, Tunus 
ve Mısır’daki olaylar sırasında, bir rol kap-
mak, şov yapmak, buradan bir rant elde 
etmek için değil; tamamen insani kaygı-
larla, tamamen ilkelerimizle hareket ettik. 
Tunus’ta, Mısır’da, bir yandan oradaki kar-
deşlerimizin güvenliği için kaygılanırken, 
o ülkelerin iç barışı, huzuru için kaygıla-
nırken, bir yandan da taleplere kulak veril-
mesini tavsiye ettik. Ne kimsenin içişlerine 
karıştık, ne de bazı ülkelerin yaptığı gibi 
susmayı, tepkisiz kalmayı, günü kurtaran 
açıklamalar yapmayı tercih ettik.
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Bugün Libya için, Bahreyn için, Yemen, 
Fas, Ürdün, Cezayir, İran ve Irak için de 
aynı şeyi söylüyor, buralardaki olaylara da 
aynı nazarla bakıyoruz. Bu ülkelerin hiç 
birindeki olaylar diğerine benzemiyor. Bu 
ülkeleri ve olayları tıpatıp birbirinin aynı 
görmek tamamen yanıltıcı olacaktır. Biz 
ülkelerin iç hesaplarıyla, siyasi mücadele-
leriyle, etnik veya mezhepsel çekişmeleriy-
le ilgili değiliz. Biz insanla ilgiliyiz; canla, 
hayatla, haklarla ilgiliyiz… Dünyanın nere-
sinde olursa olsun hayatların son bulması-
na, hakların esirgenmesine, özgürlüklerin 
ortadan kaldırılmasına karşıyız. Bizim 
duyarlılığımız, tamamen insani hassasiyet-
lerledir.

Biz işte o nedenle ilkeli bir duruş sergili-
yor, ülkelere, halklara, halkların dinine, 
mezhebine bakmadan evrensel değerleri 
savunuyoruz. Bütün bu coğrafyadaki halk-
ları biz kendimize kardeş olarak görüyor, 
kardeşlik hukukunun gereğini yerine ge-
tiriyoruz. Bir tek kişinin dahi artık burnu 
kanamasın; devletler, milletlerine, kendi 
halklarına düşman nazarıyla, tehdit naza-
rıyla bakmasın, ertelenemez değişim ta-
lepleri sağlıklı şekilde gerçekleşsin istiyo-
ruz. Halkının taleplerine, arzularına kulak 
tıkayan, halkının inançlarına, beklentileri-
ne duyarsız kalan, kendi halkını düşman, 
kendi halkını tehdit gibi gören hiçbir 
yönetim uzun süreli ayakta kalamaz. Hele 
halkına şiddet uygulayan, gayrı insani 
yöntemlerle talepleri bastırmak isteyen 
hiçbir yönetim istikametini koruyamaz, is-
tikrarı sağlayamaz. Biz bölgede hem istik-
rar, barış, huzur, güvenlik istiyoruz; hem 
de insani hakların, özgürlüklerin, demok-

ratik taleplerin karşılanması gerektiğini 
savunuyoruz. Çünkü istikrar, bastırmakla, 
susturmakla, sindirmekle değil; adaletle, 
hoşgörüyle, refahla sağlanabilir. Biz 8 
yıldır bunu söylüyoruz, bundan sonra da 
hakkı, hukuku, evrensel değerleri, demok-
rasiyi savunmaya devam edeceğiz. 

Tekrar ediyorum değerli arkadaşlarım… 
Önceliğimiz, vatandaşlarımızın ve bu 
coğrafyadaki halkların güvenliğidir. Bu 
güvenliği tesis etmek için elimizden geleni 
yapmaya devam edeceğiz. Yine tekrar edi-
yorum… Bu olaylar, gelişmeler üzerinden 
siyasi rant elde etme çabası, hükümeti 
yıpratma çabası, vatandaşlarımızın güven-
liğini tehlikeye atacağı kadar, bir fırsatçılı-
ğı, bir yangından mal kaçırma gayretinin 
tezahürüdür. İnsanımızın güvenliğini ve 
kardeş halkların esenliğini ilgilendiren 
böyle hassas bir konuda ortak bir ulusal 
duruş ortaya koymalıyız ve ülkemizin, 
milletimizin menfaatlerini tek ses olarak 
savunmalıyız. Muhalefeti de, onun yandaş 
ve Candaş medyasını da, sorumlu davran-
maya, büyük bir ülkenin muhalefeti, bü-
yük bir ülkenin medyası ve aydınları gibi 
davranmaya davet ediyorum.

Değerli arkadaşlarım… Biliyorsunuz, 10 
yıl önce, 21 Şubat 2001’de, bir Milli Güven-
lik Kurulu Toplantısı sonrasında patlak 
veren ekonomik kriz, Türkiye’nin yaşadığı 
en büyük ve en derin kriz olarak tarih say-
falarında yer etti. Şimdi, MHP Genel Baş-
kanı Sayın Devlet Bahçeli, Mersin’de halka 
hitap ediyor ve aynen şu ifadeleri kullanı-
yor: alnımız açık, başarıda öpülmek üzere. 
Ensemiz de açık, başarısızlığımızda tokat 
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atılması için. Bir defa denenmek istiyoruz, 
iktidara talibiz. Yine Mersin’de, Mut ilçe-
sinde, 2001 ekonomik krizinin 10’uncu yıl-
dönümünden tam bir gün önce de şunları 
söylüyor: “Milletimizin bir özelliği vardır, o 
da şudur: eğer birisi bir iş başarmışsa, onu 
alnından öper, takdir eder. Ama birisinin 
bir hatası olmuşsa, onun da ensesine bir 
tokat atar.”

Öncelikle, Sayın Bahçeli’yi, aziz milleti-
mizin bu engin ferasetini, bu hakemliği-
ni, bu olgunluğunu teslim ettikleri için 
tebrik ediyorum. Gerçekten de bu millet, 
kendisine hizmet edeni alnından öpmüş; 
yüklediği emaneti yere düşürenleri de 
asla affetmemiş, seçim sandığında, MHP 
Liderinin deyimiyle ensesine tokadı vur-
muştur. Ancak, MHP Lideri, bir defa de-
nenmek istiyoruz derken, 2001 yılında, 
DSP ve ANAP’la iktidar ortağı iken ülkeye 
ödettiği bedeli, ardından da 3 Kasım 2002 
seçimlerinde ensesine yediği tokadı belli ki 
hatırlamıyor, hatırlamak istemiyor.

Ben, aziz milletimizin, şu hususu iyi hatır-
lamalarını ve her an hatırlarında tutmala-
rını özellikle rica ediyorum… Türkiye’de, 
demokrasiye ne zaman müdahale edilmiş-
se, demokratik haklar ne zaman geriye 
gitmişse, sivil siyaset üzerinde ne zaman 
baskı kurulmuşsa, o zaman ekonomi çok 
ağır darbeler almıştır. Siyaset dışı kurum-
ların siyasete müdahalesi kadar, çetelerin, 
karanlık güç odaklarının, hukuk dışı ör-
gütlenmelerin siyaseti dizayn çabaları da 
aynı şekilde ekonomiyi olumsuz etkilemiş, 
faturayı da en ağır şekilde millete, çalışana, 

esnafa, çiftçiye, yoksula, işçiye, işadamına, 
sanayiciye yüklemiştir. 

1960 müdahalesi ve sonrasındaki ekono-
mik duruma bakın, bu tabloyu görürsü-
nüz. 1971’den sonra yaşananlara bakın, bu 
tabloyu görürsünüz. 1980 müdahalesi ve 
sonrası ekonomik duruma bakın, bu tab-
loyu görürsünüz. İşte, 1997 yılında, sivil 
siyasete yönelik müdahale, tarihimizin en 
büyük ekonomik krizi olarak baş göster-
miş, 21 Şubat 2001’de de adeta patlayarak 
arkasında çok büyük bir enkaz bırakmıştır.

Bizim, AK Parti olarak, 8 yıl boyunca altını 
kalın çizgilerle çizerek ifade ettiğimiz bir 
gerçek var değerli arkadaşlarım… Demok-
ratikleşme, dış politika, içerde istikrar 
ve güven ortamı; güçlü bir ekonominin, 
sağlıklı bir ekonominin en önemli ön şart-
larıdır. Demokrasiden taviz vererek güçlü 
bir ekonomi olamazsınız. Dış politikada 
pasif kalarak büyüyemezsiniz. İçerde is-
tikrarı, güven ortamını, birlik ve beraber-
liği, kardeşliği, dayanışmayı sağlayamadan 
kalkınamazsınız 8 yıl boyunca ekonomide 
sağladığımız tarihi başarıların altında, işte 
bu gerçek yatıyor.

Biz, Türkiye’nin, demokrasiyle, aktif dış 
politikayla, istikrar ve güvenle büyüyece-
ğine, ekonominin bunlarla doğrudan ilgili 
olduğuna inandık ve tüm bu alanları 8 yıl 
boyunca atbaşı beraber götürdük. 8 yıl bo-
yunca, Türkiye’nin ekonomide elde ettiği 
başarıları bir tesadüf olarak görenler, bunu 
iddia edenler çıktı. 8 yıl boyunca ekonomi-
deki iyileşmeyi geçici görenler, her an kriz 
çıkacağını iddia edenler, hatta kriz için 
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tarih verecek kadar ileri gidenler çıktı. 8 yıl 
boyunca ekonomideki rekor seviyede başa-
rıları uluslararası konjonktüre bağlayanlar 
oldu. Bunların tamamı yanlıştır, yalandır, 
art niyetli yaklaşımlardır.

Nitekim, 8 yıl boyunca, Türkiye, ekonomi-
de elde ettiği istikrarlı büyüme ve ilerleme 
ile, küresel finans krizi karşısındaki sapa-
sağlam duruşu ile, tüm bu iddiaları boşa 
çıkarmış, demokrasiyle büyüdüğünü, aktif 
dış politika ile, istikrar ve güvenle kalkın-
dığını hem kendi milletine, hem de tüm 
dünyaya ispat etmiştir.

Bakınız değerli arkadaşlarım… Bir Ana-
yasa kitapçığının fırlatılması ile, 675 bin 
lira olan dolar kuru, birkaç gün içinde 1 
milyon 470 bin liraya ulaştı. 2001 krizi 
öncesinde yüzde 39 seviyesinde olan 
enflasyon, kriz sonrasında yüzde 68.5’a 
yükseldi. Devlet İç Borçlanma Senedinin 
faiz oranı, yüzde 36.2’den, yüzde 100’e 
çıktı. Gecelik faiz oranları yüzde 7 bin 
500’e kadar fırladı. Merkez Bankası Dö-
viz rezervi 26 milyar dolardan 16 milyar 
dolara düştü. Devalüasyonun hemen ön-
cesinde, Merkez Bankası’ndan 5.4 milyar 
dolar, düşük kurdan çekim yapıldı ve 
ülkenin milli bankası, milletin hazinesi 
adeta birilerine peşkeş çekildi. 23 banka 
fona devredildi. Fona devredilen banka-
ların millete maliyeti 46 milyar lira oldu.

Dikkatinizi çekiyorum: 2000-2001 kri-
zi nedeniyle, Ziraat Bankası’nın, Halk 
Bankası’nın, Emlak Bankası’nın, TMSF ve 
Merkez Bankası’nın zararlarını karşılamak 
amacıyla yüksek faizlerle senet ihracı yap-

tılar. Bu ihraçlardan kaynaklanan ana para 
ve faizleri biz ödedik. En son ödemeyi 2010 
yılında yaptık ve bu borcu biz kapattık. 
Enflasyon hesabını yaptığınızda, sadece bu 
senetlerin ihracının Türkiye’ye bugünkü 
maliyeti 382 milyar lira oldu. Ayrıntısına 
girmiyorum değerli arkadaşlarım… Sizler 
de, bizler de, aziz milletimiz de o günleri 
daha dün gibi hatırlıyor. İşsizliğin nasıl 
yükseldiğini, esnafın nasıl sokaklara dö-
küldüğünü, kepenklerin nasıl kapandığını, 
çarkların nasıl durduğunu, fabrika baca-
larının nasıl söndüğünü herkes çok iyi 
hatırlıyor.

2008 yılsonunda, biz AK Parti iktidarı ola-
rak, son yüzyılın en büyük küresel finans 
krizini gördük ve yaşadık. ABD, Avrupa, 
Japonya gibi büyük ekonomiler çok büyük 
sıkıntılar yaşarken, ağır bedeller öderken, 
Türkiye bu küresel krizi başarıyla atlattı ve 
krizi en az etkiyle aşan ülkeler arasında yer 
aldı. Ne dolar kuru fırladı, ne faizler yük-
seldi, ne de tek bir banka fona devredildi. 
Öyle ki, 2002 yıl sonunda 28 milyar dolar 
olarak devraldığımız Merkez Bankası re-
zervlerini, küresel krize rağmen 82 milyar 
dolara çıkardık.

MHP – DSP – ANAP Hükümeti, IMF’ten 
25 milyar dolar kredi kullandı, bize 23.5 
milyar dolar borç bıraktılar. Biz ise, küresel 
krizde IMF’ten tek kuruş almadığımız gibi, 
bize devredilen o 23.5 milyar borcu, 5.4 
milyar dolara kadar çektik. Ekonomi kısa 
bir daralma döneminin ardından rekor 
seviyede büyümeye başladı, enf lasyon, 
faizler, tarihinin en düşük seviyelerini 
gördü. Tüm dünyada işsizlik arttı, küresel 
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kriz sürecinde bizde de arttı. Ancak aylık 
2-2.5 puanlık büyük düşüşlerle işsizliği en 
son yüzde 11’e çektik ve küresel kriz öncesi 
seviyelere çok yaklaştık.

Şimdi Sayın Bahçeli çıkıyor, bizi bir kez 
deneyin diyor… Sayın Bahçeli… Bu millet 
size, 1999’da bir şans tanıdı, bir imkan 
verdi, sizi denedi. Ama siz, bu millete hiç 
unutamayacağı çok ağır bir fatura ödetti-
niz, tarihin en büyük bedelini bu millete 
yüklediniz. Üzerinden 10 yıl geçmiş olma-
sına rağmen de hala bugün bile Türkiye 
tarihinin o en büyük ekonomik krizinin 
hesabını vermediniz. Milletin karşısına 
çıkıp bunun muhasebesini yapmadınız. 
Doğrudur, hafıza-ı beşer nisyan ile ma-
luldür… Ancak, bu millet, 10 yıl önce, 
21 Şubat’ta başlayan o büyük krizi, o acı 
manzarayı, o ağır faturayı unutmamıştır, 
unutması da mümkün değildir.

Bakın değerli arkadaşlarım… AK Parti ik-
tidarı, 8 yıl boyunca sadece o büyük krizin 
etkilerini silmek için mücadele etmemiş, 
aynı zamanda bir daha bu ülkede böyle kriz-
ler yaşanmasın diye de cesur bir mücadele 
vermiştir. Bugün Türkiye, son 100 yılın en 
büyük küresel ekonomik krizi karşısında, 
dimdik, sapasağlam ayakta duruyorsa, ken-
di imkânlarıyla, kendi kaynaklarıyla krizi 
aşıyorsa, bu, 8 yıl boyunca yaptığımız cesur 
reformların bir neticesidir.

Şu noktanın özellikle altını çiziyorum: Bu-
gün biz çetelerle, hukuk dışı örgütlenmeler-
le mücadele ediyorsak, bu ülkede demok-
rasiye bir daha müdahale edilmesin diye 
çaba sarf ediyorsak, işte bu, aynı zamanda 

bu ülkede bir daha ekonomik krizlerin ya-
şanmaması içindir. Biz, Milli Birlik ve Kar-
deşlik Projesi derken, içerde huzuru, içerde 
istikrarı, güven ortamını pekiştirerek, bu 
ülkede ekonomik krizlerin bir daha yaşan-
mamasını istediğimiz için de bu adımları 
atıyoruz.

Dikkatinizi çekiyorum değerli arkadaşla-
rım… Bu ülkede CHP ne zaman iktidar orta-
ğı olmuşsa, ne zaman iktidarın bir ucundan 
tutmuşsa, ülkede ekonomik kriz yaşanmış, 
ekonominin dengeleri altüst olmuş, hemen 
kuyruklar, karaborsa, yolsuzluk, yoksulluk 
ülkenin üzerine karabasan gibi çökmüştür.

Bu ülke aynı şekilde MHP’nin iktidar ol-
duğu dönemi de görmüş, ülke tarihinin 
en büyük ekonomik krizini yaşamıştır. 
Demokratikleşme diye bir gayreti olmayan-
ların bu ülkeye yaşatacakları manzara aynı 
manzara olacaktır. Mafyadan, çetelerden 
rahatsızlık duymayanların, bizim çetelerle 
mücadelemiz önünde set oluşturanların 
Türkiye ekonomisine yaşatacakları tablo 
inanın aynı o geçmişteki tablo olacaktır. 
Yargının sorunlarıyla, yargının işleyişiyle, 
yargıdaki siyasallaşma ile ilgilenmeyenler, 
bunu kendilerine dert edinmeyenler, yar-
gıdaki reformları desteklemeyenler; ekono-
mide geçmişi aratmayacaklar, eğer ellerine 
fırsat geçse, 60’larda, 70’lerde, 90’larda, işte 
21 Şubat 2001’de yaşattıkları manzarayı 
Türkiye’ye yine yaşatacaklardır.

CHP de, MHP de, bizim ekonomi poli-
tikalarımızı eleştirmeden önce, lütfen 
çıksınlar, kendileri bu ülkeye ekonomik 
olarak ne verdiler, bu ülkenin neresinde 
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taş üstüne taş koydular, buyursunlar, bunu 
izah etsinler. CHP de, MHP de, bizi eleştir-
meden önce, iğneyi bize batırmadan önce, 
kendi özeleştirilerini yapsınlar, çuvaldızı 
kendilerine batırsınlar, geçmişte millete 
yaşattıklarının hesabını versinler, eğer 
vicdanları el veriyorsa buyursunlar ondan 
sonra bizi eleştirsinler. 

Ben, Ergenekon Örgütü’ne üye olmak iste-
diğini pervasızca beyan eden CHP Genel 
Başkanı’na açık adres gösterdim. Git Da-
nıştay 2’inci Dairesi’ne bak, git Sivas’a bak, 
Kahramanmaraş’a bak, Gazi Mahallesi’ne, 
kanlı 1 Mayıs olaylarına bak, daha da 
göremiyorsan git Dersim’e bak dedim… 
Önceki gün çıkmış bana diyor ki: Sivas’a 
baktım, orada Hayati Yazıcı’yı gördüm… 
Normal şartlarda böyle ciddiyetsiz bir 
cevap üzerinde durmazsınız değerli ar-
kadaşlarım… Ama bu cevap, aslında CHP 
Genel Başkanı’nın, CHP üst yönetiminin, 
Türkiye’nin meselelerine nasıl baktığının 
en bariz, en ibretlik tezahürüdür. Bu cevap, 
CHP üst yönetiminin on yıllardır değişme-
den gelen zihniyetinin, bilinçaltının dışa-
vurumudur.

Değerli arkadaşlarım… Bunlar, on yıllar 
boyunca, var olanı değil, görmek istedikle-
rini gördüler. Kahramanmaraş olaylarına 
baktılar, orada sadece sinema filmi gördü-
ler. Bunlar çorum olaylarına baktılar, ora-
da sadece Sünnilik gördüler. Gazi Mahalle-
si olaylarına baktılar, orada sadece Alevilik 
gördüler. Taksim’deki kanlı 1 Mayıs olay-
larına baktılar, izdiham gördüler. Bunlar 
Abdi İpekçi cinayetine, Uğur Mumcu, 
Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Muammer Ak-

soy suikastlerine baktılar, orada sadece dış 
mihrak gördüler. Bunlar Danıştay saldırısı-
na baktılar, türban gördüler. Başörtüsüne 
baktılar, gerici gördüler; milletin inançları-
na baktılar irtica gördüler. Kürt meselesine 
baktılar, silah gördüler. Doğu-güneydoğu 
meselesine baktılar, et balık gördüler. 
Bunlar faili meçhullere baktılar, hiç bir şey 
göremediler. Bunlar, halka baktıklarında 
da, bidon kafa gördüler, göbeğini kaşıyan 
adam gördüler, yüzde 60 aptal gördüler.

İşte şimdi de, Sivas’a baktılar, göre göre 
Devlet Bakanımız Hayati Yazıcı’yı gördüler. 
Hata bizde ki, ellerine adres tutuşturduk… 
Oy vereceği sandığı bulamayanlar, bizim 
verdiğimiz adresleri, Taksim’i, Sivas’ı, 
Dersim’i nereden bulacaklar? Zaten on 
yıllardır, bunlar, görmeleri gerekeni gör-
selerdi, Türkiye inanın bugün çok farklı 
bir yer olurdu. O deliler karartılmasaydı, 
o suikastlerin, faili meçhullerin, provo-
kasyonların üzerine cesaretle gidilseydi, 
millete farklı adresler, farklı odaklar, mih-
raklar gösterilmeseydi, Türkiye’nin yakın 
tarihinde böyle karanlık delikler, böyle 
kara lekeler olmazdı.

Ama bugün Türkiye bunları tartışıyor. 
Türkiye bugün gerekeni yapıyor. Türkiye, 
geçmişi aydınlatmak, gelecekte böyle kirli 
tahriklere mahal vermemek için cesaretle 
çetelerle mücadele ediyor. Bu ülkenin Ana 
Muhalefet  Partisi Genel Başkanı, terör 
örgütüne üye olmak istediğini açık açık 
beyan etse de, biz terör örgütleriyle, çete-
lerle, karanlık suç odaklarıyla mücadeleye 
devam edecek, geçmişteki o karanlık pro-
vokasyonlarla da cesaretle yüzleşeceğiz.
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Değerli arkadaşlarım… 

Tabii, Ana Muhalefet Partisi’nin de, diğer-
lerinin de, bakıp da göremedikleri, ya da 
görüp de algılayamadıkları başka şeyler 
de var. 8 yıldır Türkiye’nin nasıl gelişti-
ğini, dönüştüğünü, değiştiğini göremedi-
ler. Ekonomideki büyümeyi, 13 bin 600 
kilometre bölünmüş yolu, 160 bin yeni 
dersliği, 80 yeni üniversiteyi, hızlı treni, 
480 bin konutu, sağlıkta, tarımda, ener-
jideki dönüşümü göremediler. Şehirlerin 
nasıl dönüştüğünü, şehirlerimizden nasıl 
umut fışkırdığını hissedemediler. Şimdi, 
seçimin hemen öncesinde, seçime 110 gün 
kala, sandık ufukta görününce, bunlar da 
yoksulları, emeklileri, gençleri, işsizleri ni-
hayet görmeye başladılar, ya da görür gibi 
yapmaya başladılar. 22 Temmuz akşamı 
sandık kapandığı andan itibaren görme-
dikleri, görmezden geldikleri meseleleri 
nihayet hatırlamaya başladılar. 

Ama hala göremedikleri şeyler var… Bakı-
nız, CHP Genel Başkanı, Aile Sigortası adı 
altında bir proje açıklıyor. Bunu, büyük bir 
proje olarak açıklıyor, hesabımızı kitabımı-
zı yaptık diyerek açıklıyor. Ancak, büyük 
proje dedikleri, hesabımızı kitabımızı 
yaptık dedikleri bir projeyi bile açıklarken, 
yalan yanlış rakamlarla, yanlış hesaplama-
larla, dört işlem hatalarıyla açıklıyorlar. 
Kullandıkları hemen tüm veriler ve hesap 
yöntemleri hatalı olduğu kadar, daha da 
vahimi, Türkiye’de zaten var olan, şu an 
uygulanan projeleri, AK Parti’nin başlat-
tığı ve başarıyla uyguladığı yardımları 
görmüyor, bizim projelerimizi kendi yeni 
projeleri gibi açıklama yoluna gidiyorlar. 

Bir yandan önemli bir proje açıkladıklarını 
ifade ediyorlar, bir yandan da verilerde, 
hesaplamalarda çok ciddi hatalar sergili-
yorlar. Seçimin hemen öncesinde, alelacele 
açıklanan bu sözde-proje, tekrar söylüyo-
rum, umut simsarlığıdır, popülizmdir, hal-
kın duygularını, yoksulluğu aleni şekilde 
istismardır.

Ben CHP Genel Başkanına açık açık çağrı-
da bulundum, buradan bir kez daha bulu-
nuyorum… İstanbul’a Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı iken, yoksullara maaş bağ-
layacağınızı ifade ettiniz. Buyurun, bugün 
3 Büyükşehir Belediyesi sizde. CHP Genel 
Başkanı olarak çıkın, bu projenizi uygu-
layın. Eğer samimi iseniz, eğer sözünüz 
senetse, buyurun belediyelerinizde bu işi 
yapın. Her mikrofon uzatıldığında, siz ne 
sorarsanız sorun, benim adım Kemal, ben 
söz verirsem tutarım diyor… Ne sorarsanız 
sorun, ilgili, ilgisiz, ben yürekli adamım 
diyor… Tamam, kabul ediyoruz, siz yürekli 
adamsınız, siz sözünüzü tutarsınız… Öy-
leyse hodri meydan, buyurun, İstanbul’a 
adayken verdiğiniz sözleri tutun… Benim 
ülkem, benim milletim işte ne çektiyse, bu 
populist zihniyetten çekti. Ufukta sandık 
görülünce bol keseden atıp tutanlar, seçim 
sonrasında mahcup oldular.

1991 yılında kar eden SSK, bu beyefendi-
nin genel müdür olmasıyla 1992’den iti-
baren zarar etmeye başladı, 1999’a kadar, 
genel müdürlüğü döneminde sürekli zara-
rını katlayarak artırdı. 1991’de 128 bin lira 
kar eden SSK, 1992 sonunda 2 milyon 556 
bin lira, 1998 sonunda ise 447 milyon lira 
açık verdi. CHP Genel Başkanı SSK Genel 
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Başkanı iken, SSK hastanelerinin durumu 
ne idi, bugün ne… Benim vatandaşım, 
benim işçi kardeşim, SSK Hastanelerinin 
o eski halini hatırlayacaktır. Sabah 5’ten 
itibaren hastane önlerinde nasıl kuyruklar 
oluştuğunu, SSK hastanelerinin önünde 
nasıl çileler çekildiğini, hayatların nasıl ka-
rardığını; vatandaş muayene olabilse bile 
ilacını almakta nasıl zorluk çektiğini bizzat 
ben yaşadım, ben biliyorum.

Bunların döneminde, 37.5 milyon SSK’lı 
toplam 370 hastaneden hizmet alıyordu, 
bugün toplam 2 bin 522 hastaneden hiz-
met alıyor. Yani istediği hastaneye, kamu, 
özel fark etmez, gidip muayene oluyor. 
SSK’lı için sadece SSK Hastanelerinde 32 
bin yatak vardı. Bir hastanede yataklar 
bomboşken, SSK hastanelerinde yatış için 
aylar sonrasına gün veriliyordu. Bugün 
SSK’lılar, diğer sigortalılarla birlikte, 150 
bin yatak sayısından istifade ediyorlar. 
7 yıl boyunca SSK Hastanesi çilesini bu 
vatandaşa çektirenler, bugün çıkıp da bol 
keseden dağıtmadan önce o günlerin he-
sabını versinler. Biz bu boş vaatlerin, bu 
umut simsarlığının takipçisi olacağız de-
ğerli arkadaşlarım…

Yalan yanlış rakamlarla, çarpıtmalarla, 
dört işlem hatalarıyla, büyük bir ciddi-
yetsizlik içinde ortaya konan sözüm ona 
projelerin maskesini düşüreceğiz. Milletin, 
geçmişte olduğu gibi, kandırılmasına, po-
pülist vaadlerle zihninin bulandırılmasına 
müsaade etmeyeceğiz. Şunu herkes bilsin 
ki, siyasette popülizm dönemi, siyasette bol 
keseden savurma, Kaf Dağı’nın ardındaki-
ni vaat etme dönemi AK Parti ile bir daha 

açılmamak üzere kapanmıştır. Seçime 110 
gün kala, biz, yaptıklarımızla, eserlerimiz-
le konuşacak; şimdiye kadar olduğu gibi, 
yapabileceklerimizin sözünü verecek, sö-
zünü verdiğimizi de Allah’ın izniyle birer 
birer yapacağız.

Bir kez daha Allah yolunuzu, yolumuzu 
açık etsin diyorum. Meclis çalışmalarında 
her birinize başarılar diliyorum. Tüm mi-
safirlerimizle birlikte grubumuzu sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah’a ema-
net ediyorum.
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Çok değerli milletvekilleri, saygıdeğer 
misafirler, değerli yol arkadaşlarım, ha-
nımefendiler, beyefendiler... Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor; AK Parti 
Haftalık Grup Toplantısının ülkemiz, mil-
letimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.

Bugün biliyorsunuz 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü… Konuşmamın hemen başında, 
Grubumuzdaki hanım kardeşlerimizin, 
hanım misafirlerimizin, ülkemizin tüm 
kadınlarının ve dünya kadınlarının 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. 
Dünya Kadınlar Günü’nün, ülkemizdeki 
ve dünyadaki tüm çalışan kadınlar, tüm 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 8 Mart 2011
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çilekeş, vefakar, cefakar kadınlar için ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu vesileyle birkaç hususu burada özellikle 
dikkatlerinize sunmak istiyorum: AK Parti 
olarak, AK Parti Hükümeti olarak, göreve 
geldiğimiz andan itibaren, kadına yönelik 
ayrımcılığı, istismarı, özellikle de şiddeti 
sona erdirmek için yoğun mücadele içinde 
olduk. Kabinedeki hanım bakanlarımızla, 
milletvekilleri-mizle, AK Parti kadın kolla-
rının gayretli çalışmalarıyla, teşkilatımızla 
8 yıl boyunca bu noktada çok önemli mesa-
fe katettik. Yasalarda önemli değişiklikler 
yaptık; Anayasa değişiklikleriyle kadınla-
rın hak mücadelesine omuz verdik; genel-
gelerle, mevzuat değişiklikleriyle ayrımcı-
lığın tüm izlerini silmenin gayreti içinde 
olduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı 
altında ilk kez Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu’nu kurduk. Kadınların, sosyal 
hayatta, ekonomik faaliyetler içinde, ticari 
faaliyetler içinde, özel sektör ve kamuda 
yönetici olarak daha fazla yer almasını des-
tekledik, teşvik ettik.

Siyasette kadının çok daha fazla görev ve 
sorumluluk üstlenmesini hedefledik ve 
bu alanda başarı da elde ettik. Yerelde, 
İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi üye-
lerimiz arasında hanım kardeşlerimiz 
bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’ndeki hanım milletvekili oranı ise, ilk 
kez bu dönemde yüzde 9 gibi bir seviyeye 
ulaşmış durumda. Bu oran, hiçbir zaman 
yüzde 4 seviyesini aşmamıştı. Çalışan ka-
dınların sorunları bizim sorunumuz oldu; 
süt izninden sigorta primlerinin yatırıl-
masına kadar geniş bir yelpazede onların 

yanında olduk. Okula gidemeyen, okula 
gönderilmeyen kadınlar ve kız çocukları-
nın meselesi bizim meselemiz oldu. Dü-
zenlediğimiz kampanyalarla 350 bin kız 
çocuğu ve kadını okulla buluşturduk, eği-
timli yaptık. Yoksul kadının derdi bizim 
derdimiz oldu. Sosyal politikalarımızda, 
doğrudan sosyal yardımlarda adres ola-
rak kadınları gördük. Evini çekip çevirsin, 
özürlü çocuğunu okutsun, evdeki tüm ço-
cuklarını okula göndersin diye kadınlara 
doğrudan nakdi yardımlar yaptık.

Burada şunu da söylemek durumun-
dayım: Şiddete uğrayan, şiddete maruz 
kalan her kadının derdi de hiç şüphesiz 
bizim derdimizdir, bizim sorunumuzdur. 
Ayrımcılığı nasıl kesin bir şekilde redde-
diyorsak, kadınlara, çocuklara yönelik 
şiddeti de aynı şekilde reddediyor, kadın-
lara şiddet uygulanmasını, silah doğrul-
tulmasını insanlık dışı bir eylem olarak 
görüyor ve lanetliyoruz. Biliyorsunuz, 
Türk Ceza Kanunu’nda bir değişiklik ya-
parak, Töre cinayetlerine müebbet hapis 
cezası getirdik. Yayınladığımız genelgeler-
le, kadına ve çocuklara yönelik şiddetin 
önüne geçmek için ciddi tedbirler aldık. 

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, kadı-
na yönelik şiddet konusunda, biri 2010 
yılı Şubat ayı, biri de geçtiğimiz hafta 
olmak üzere, geniş katılımlı iki çalıştay 
düzenledi. Bu çalıştaylarda ortaya çıkan 
sonuçlar, başta TBMM Kadın Erkek Fır-
sat Eşitliği Komisyonu olmak üzere ilgili 
kurumlara iletildi. Çalıştaya katılan, bu 
sorunun çözümünde muhatap olan tüm 
kurumlarımızın, koordinasyon içinde 
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çalışarak, daha yoğun gayret göstererek, 
şiddetin önüne geçmek için ne yapılması 
gerekiyorsa acilen uygulama planına ge-
çirmeleri noktasında ben burada çağrımı 
yapıyorum.

Diyorlar ki “kadına yönelik şiddet artı-
yor...” Hayır… Kadına yönelik şiddet art-
mıyor, tersine azalıyor… Ama geçmişte 
kadına yönelik şiddet bilinmediği için, biz 
bugün bunu görünür hale getirdiğimiz 
için şiddet artıyormuş gibi lanse ediliyor. 
Bizim kararlı mücadelemiz sonucunda 
geçmişte halının altına süpürülen, hası-
raltı edilen, gözlerden kaçırılan sorunlar 
gün yüzüne çıkıyor, tartışılıyor, tedbirler 
ve çözüm yolları geliştiriliyor.

Gelişmiş ülkelerde görülen kadına şiddet 
olaylarının benzerleri elbette Türkiye’de 
de görülebiliyor. Bu durumu üzüntüyle 
karşılamanın ötesinde, mücadele edilme-
si gereken büyük bir sorun olarak görüyor 
ve gereken adımları atıyoruz. Bu noktada 
istatistiğin bizim için hiçbir önemi yok. 
BİN hanım kardeşimiz de şiddete uğrasa 
kötüdür, BİR kişi de şiddete uğrasa kö-
tüdür, insanlık dışıdır. Dolayısıyla biz bu 
meseleyi sıfıra indirmek için var gücü-
müzle çalışacak, kadına, çocuğa yönelik 
şiddete bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da sıfır tolerans göstereceğiz. 

İnşallah, 12 Haziran seçimlerine AK Parti 
olarak, bugüne oranla daha fazla hanım 
kardeşimizi aday göstererek gireceğiz. 
Bu süreç bir kartopu gibi büyüyecek, ka-
dınlar kendi haklarına daha fazla sahip 
çıkacak ve inşallah bizzat kadınlar eliyle 

sorunlar çözüme kavuşacak. Bir kez daha 
ülkemizin tüm kadınlarının, tüm dün-
ya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutluyor, hayırlara vesile olması-
nı diliyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Geçtiğimiz hafta, savcıların talimatıyla 
bazı gazetecilerin gözaltına alınması ve 
tutuklanması basın özgürlüğü konusunda 
yeni bir tartışmayı başlattı. Tartışmanın, 
gerçek mecrasından çıkarak, belli medya 
kuruluşları ve muhalefet partileri tarafın-
dan, son derece haksız, mesnetsiz şekilde, 
Hükümet aleyhine bir kampanyaya dönüş-
türülmek istendiğini görüyoruz. Ben, bu 
kürsüden de, başka vesilelerle de, defaatle 
basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü konusun-
daki görüşlerimizi, tavrımızı, tutumumu-
zu ifade ettim. Şiir okuduğu için mahkum 
olmuş bir Başbakan olarak, ifade özgürlü-
ğünü canımız pahasına savunduğumuzu, 
basın özgürlüğüne sonuna kadar saygılı 
olduğumuzu her fırsatta belirttim.

AK Parti, geçmişten bu yana susturulan, 
bastırılan, yok sayılan, özgürlükleri elin-
den alınan büyük bir kitlenin temsilcisi 
olarak iktidara gelmiştir; hak ve özgürlük-
leri geliştirmeyi varlık sebebi olarak gör-
müştür. Son dönemde mücadele ettiğimiz 
çeteler, karanlık odaklar, vesayetçi güçler, 
vatandaşı tehdit olarak gören, halkın hak 
ve özgürlüklerini ortadan kaldırmaya 
çalışan, milli iradeyi güçten düşürmeye 
çalışan anlayışın temsilcisiydiler. Bunlara 
karşı demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, 
hukuk devletini savunan, ayakta tutmaya, 
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geliştirmeye çalışan ise biz olduk, AK Parti 
iktidarı oldu.

Şimdi birileri çıkıp senaryoyu tersine 
çevirmeye, bizi özgürlük karşıtıymış gibi 
konumlandırmaya çalışıyor. Bizler baskı-
nın, dışlamanın, hor görmenin, hukuksuz-
luğun ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz 
değerli kardeşlerim. Bizim siyasi mücade-
lemiz, ileri demokrasinin gelişmesi, özgür-
lüklerin güçlenmesi içindir. Biz 70’li yılları 
gördük… Biz 12 Eylül 1980 darbesini yaşa-
dık. Biz 90’lı yıllarda, 28 Şubat sürecinde, 
demokrasinin nasıl askıya alındığına, ifade 
özgürlüğünün nasıl kısıtlandığına, konu-
şanların nasıl susturulduğuna şahit olduk.

Sadece ben değil… Bu grup içinde pek çok 
arkadaşım bu acıları yaşayarak, tecrübe 
ederek, yasakların, kısıtlamaların, mah-
kumiyetlerin mağduru olarak buraya, bu-
güne ulaştılar. Şunu burada altını çizerek 
ifade etmek durumundayım: Son yaşanan 
gözaltılar ve devam eden yargı süreci, ken-
di mecrasında yürümektedir, yürütmenin 
değil tamamen yargının iradesi dahilinde 
gerçekleşmektedir. İçinde olmadığımız bir 
yargılama süreci hakkında bizden görüş 
belirtmemizin istenmesi son derece yanlış-
tır. Bu olayın bizimle ilişkilendirilmesi, bu 
olay üzerinden hükümetin yıpratılmaya 
çalışılması, AK Parti’nin eleştiri tahtasına 
oturtulması ise daha büyük bir yanlıştır.

Birileri çıkmış olup biten her şeyi hükü-
mete fatura etmenin, hükümeti bu işlerin 
içindeymiş gibi göstermenin gayreti için-
de; başka birileri de çıkmış ‘hükümet adım 
atsın, yargıya müdahale etsin’ diyerek 

hükümeti sürecin içine çekmeye çalışıyor. 
Bunların ikisi de yanlıştır. Hükümet dur-
ması gereken yerde durmaktadır. 

Değerli arkadaşlar... 

Biz biliyoruz ki, Basın özgürlüğü, ancak 
ve ancak demokrasi içinde mümkündür. 
Demokrasinin olmadığı, demokrasinin 
ileri standartlara ulaşmadığı, demok-
rasinin tehdit, siyasetin vesayet altında 
olduğu bir ortamda hiç kimse basın öz-
gürlüğünden, ifade özgürlüğünden bah-
sedemez. Biz bu ülkede, bir kısım basın 
kuruluşlarının, demokrasiyi rafa kaldır-
ma operasyonlarında nasıl görevler yük-
lendiğini çok iyi biliyoruz, çok iyi hatırlı-
yoruz. 1960’ın hemen öncesinde, ülkede 
kaos oluşturmak, toplumu kışkırtmak, 
müdahaleye zemin hazırlamak için ga-
zetecilerin ve yayın kuruluşlarının nasıl 
vazife yüklendiklerini, ya da nasıl du-
rumdan vazife çıkardıklarını biliyoruz. 
Aynı şekilde, 28 Şubat sürecinde, man-
şetlerin nerelerde hazırlandığını, nasıl 
ısmarlama manşetler atıldığını, köşe 
yazarlarının ellerine nasıl ısmarlama 
konular verildiğini de çok iyi biliyoruz.

Bazı uluslararası basın kuruluşları , 
Türkiye’de yaşananları anlamakta zorluk 
çektiklerini, rahatsızlık duyduklarını açık-
lıyorlar. Doğrusu, hukuk devleti anlayışını 
savunan, yargının bağımsızlığına vurgu 
yapan Batılıların, konu Türkiye olunca 
anlama zorluğu çekmesini de biz yadır-
gıyoruz. Aslında onların anlama zorluğu 
çekmesini mazur görmek gerekiyor. Çün-
kü o ülkelerde basın kuruluşları çetelerin 
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tetikçiliğini yapmıyor, basın mensupları 
darbelere çanak tutmuyor, basın özgürlü-
ğünden istifade ederek psikolojik harekat-
lar yürütülmüyor.

Biz şuna inanıyoruz: Demokrasinin olma-
dığı yerde basın özgürlüğünün olmayaca-
ğını görecek, anlayacak, idrak edecek en 
önemli kesim, bizzat gazetecilerdir, bizzat 
basın kuruluşlarıdır. Demokrasiyi ve ana-
yasal nizamı ortadan kaldırmak amacıyla 
terör örgütü kurmak iddiası, basın özgür-
lüğü tartışmalarıyla üzeri örtülemeyecek 
kadar önemli bir konudur. Bunun üzerin-
den hükümetin yıpratılmaya çalışılması da 
aynı şekilde son derece yanlıştır. 

Demokrasiyi, millet için değilse bile, ken-
disi için en fazla desteklemesi gereken 
kesim gazeteciler olmalıdır. İleri demok-
ratik standartların mücadelesini en önde 
vermesi gereken kesim gazeteciler, medya 
kuruluşları olmalıdır. Yaşadıkları kötü tec-
rübelerden yola çıkarak, 28 Şubat sürecin-
de hissettikleri baskıdan, yönlendirmeden, 
manüplasyondan yola çıkarak, şu son yıl-
lardaki çetelerle mücadeleye en fazla des-
tek vermesi, en heyecanlı şekilde izlemesi 
gereken kesim basın olmalıdır.

Eğer, basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğü-
ne yönelik en küçük bir baskı görürsek, en 
küçük bir kısıtlama, haklarda en küçük bir 
gerileme görürsek, bunun karşısında ilk 
duracak olan biz oluruz, AK Parti olur. Şu 
anda, terör örgütü, kendisi gibi düşünme-
diği için, gerçekleri yazdıkları, gerçekleri 
söyledikleri için, yüreklerinin sesine ku-
lak verdikleri için gazetecileri, sanatçıları 

tehdit edecek kadar ileri gidiyor. Bu gaze-
tecilere de, bu sanatçılara da biz sahip çıkı-
yoruz, onların da hakkını biz savunuyoruz. 
İnsanlık adına, ifade özgürlüğü adına, 
demokrasi adına onlar için biz sesimizi 
yükseltiyoruz. 

Ben her zaman söylüyorum: Her gazeteci, 
her medya kuruluşu, elini vicdanına koy-
sun, 2002 yılı öncesindeki çalışma şart-
larıyla bugünü kıyaslasın… Manşetlerde, 
köşelerde, satırlarda, en önemlisi de zi-
hinlerde mayınlar vardı… Bu mayınların 
nasıl temizlendiğini, yasak kelimelerin, 
yasak konuların nasıl tarihte kaldığını 
lütfen herkes iyi görsün. Önceki grup 
toplantımızda ifade ettim, burada bir kez 
daha soruyorum: 8 yıl boyunca, manşeti-
ne karıştığımız tek bir gazete var mı? 

Açık söylüyorum: Rahatsız olduğumuz 
dönemler oldu, yalan yazıldığı dönemler 
oldu, hakaretler edildi… Ama hakkımızı 
gittik yargıda aradık. Şu anda, hükümeti 
sistematik olarak eleştiren, hakaret eden 
birçok gazete, bir çok köşe yazarı var. Hü-
kümeti amansız şekilde topa tutan yayın-
ların, gazetecilik faaliyetinin ötesine geçe-
rek, siyasi bir kampanyaya dönüştüğünü 
de zaman zaman görüyoruz. Televizyonda, 
internette, köşelerde, manşetlerde, herkes 
hükümetle ilgili, yanlış ya da doğru istedi-
ği her şeyi söylüyor, yazıyor ve yayınlıyor. 
Bize yönelik iyi niyetli eleştirileri özellikle 
değerlendiriyor, kendimizi özeleştiriye 
tabi tutuyoruz. Eğer eleştiri haksız bir sal-
dırıya, hakarete dönüşüyor ise, ya çıkıp 
cevap hakkımızı kullanıyoruz veya yargıya 
gidiyoruz. 
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Allah’a şükür bizim kendisini muhalefet 
partisi gibi konumlandıran medya ile mü-
cadele edebilecek, kendimizi savunabilecek 
gücümüz var. Biz düşüncemize güven-
diğimiz için düşünce zemininde gelecek 
saldırılardan korkumuz yok. Biz, ‘muhtar 
bile olamaz’ diyen medyayla çarpışa çarpışa 
iktidara geldik; siyasi gücümüzü de medya-
dan değil, sadece milletimizden aldık. Ne 
kimseye minnet ederiz, kimsenin vesayeti 
altına gireriz, ne de bu tür yollara tenezzül 
eder, muhalifleri susturmaya çalışırız. AK 
Parti’nin bu tür yöntemlerle muhalif yazar-
ları susturduğu iddiasını kendimize haka-
ret kabul ederiz. 

Biz, kendimize, düşüncemize, teşkilatımıza 
ve en önemlisi de milletimize inanıyoruz, 
güveniyoruz. Tutuklanan, gözaltına alınan 
gazeteciler üzerinden, “Hükümetin eleşti-
riye tahammülü yok” diye kampanya başla-
tanlara açık açık soruyorum: Hangi gazeteci 
Hükümeti eleştirdiği için bugün tutuklu-
dur? Hangi gazeteci basın faaliyetinden, 
gazetecilik faaliyetinden dolayı tutukludur? 
Bakın şu anda, tutuklu ve hükümlü olarak 
cezaevlerinde, mesleği gazeteci şeklinde 
kayda geçen 27 kişi var. Bu 27 kişiden bir 
tanesi bile gazetecilik faaliyetinden dolayı 
cezaevinde değil. “Anayasal düzeni zorla 
değiştirmeye kalkışmak”, “silahlı terör ör-
gütüne üye olmak”, “cinsel istismar (Hüse-
yin Üzmez)”, “nitelikli yağma”, “ateşli silah 
bulundurmak”, “resmi belgede tahrifat”… 
Mesleği gazeteci olarak geçen 27 kişinin 
cezaevinde bulunma gerekçeleri...

Biz dünyanın en ileri standartlara sahip 
basın yasalarından birini çıkardık. Ama, 

diğer bazı yasalardan, yasa maddelerinin 
yorumlanmasından kaynaklanan çeşitli 
sorunlar yaşanabiliyor, bunların da tek tek 
üzerine gidiyoruz.

İşte şu anda, Adalet Bakanlığımız Basın 
Yasası’nda bazı değişiklikler yapılmasına 
dair bir paketi Başbakanlığa gönderdi. Ya-
salardaki açıkları ortadan kaldırıyor, farklı 
yorumlanacak maddeleri değiştiriyoruz. 
Bu kadar çaba, bu kadar gayret, iyi niyet or-
tadayken, gazetecilik faaliyeti dışında suç 
isnatlarıyla gazetecilerin tutuklanmasını, 
Hükümet aleyhine bir kampanyaya dönüş-
türmek açık söylüyorum insafsızlıktır.

Tekrar etmekte fayda görüyorum: Son 
tutuklamalar, tamamen yargının tasarru-
fuyla olmuştur. Hükümetin bu meselede 
hiçbir dahli olamaz; olursa zaten yasalara, 
Anayasa’ya, demokrasiye aykırı olur ki 
buna zaten izin vermeyiz. Bizim inancımı-
za göre aksi ispat edilene kadar herkes ma-
sumdur. Yargılama bitmeden kimse suçlu 
görülemez, suçlu ilan edilemez. Yargıla-
mada asıl olan adaletin gecikmeden tecelli 
etmesidir. Yargılama sürecinde yaşanan 
eleştirilerden, polemiklerden, en çok biz 
rahatsız oluyoruz. Gerilimden, kutuplaş-
madan, haksız suçlamalardan en çok biz 
şikayet ediyoruz. Ama kusura bakmayın, 
kimse bizden yürütme olarak çıkıp taraf 
tutmamızı, sürece müdahale etmemizi 
beklemesin.

Demokratik ülkelerde siyasi iktidarların 
nerede nasıl durması gerektiği bellidir. 
Bizim görevimiz yargının işini kolaylaş-
tırmaktır, hukuk düzeninin güvenliğini 
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sağlamaktır. Devam eden davalarla, ope-
rasyonlarla ilgili toplumda farklı görüşle-
rin, farklı hassasiyetlerin olması doğaldır. 
Toplum adalet ister, adalet çağrısı yapar. 
Toplumdaki duyarlılığı, hassasiyeti göz 
ardı etmek mümkün değildir. Yasama ve 
yürütme nasıl toplumsal duyarlılıktan 
etkileniyorsa, yargı da toplumun adalet 
çağrısına duyarsız kalamaz. Ancak yargı, 
toplumdan gelen eleştirilerle değil, elin-
deki bilgi ve delillerle hareket eder; gazete 
manşetleriyle değil, dava dosyasıyla karar 
verir.

Toplumsal duyarlılığın yüksek olduğu, si-
yasi atmosferi ciddi şekilde etkileyen dava-
larda yargının özenle olduğu kadar ivedi-
likle de hareket etmesi önem taşımaktadır. 
Herkesi bir kez daha sorumlu davranmaya, 
yargıyı rahat bırakmaya, yargının çalışma-
sını kolaylaştırmaya çağırıyorum. Burada 
önemli olan, adaletin olabilecek en hızlı 
şekilde tecelli etmesi, yargının hükmünü 
vermesidir. Yargıdan beklentimiz budur. 
Herkesi de bu sorumluluk çerçevesinde, 
süreci hızlandırmaya yardımcı olacak bir 
şekilde hareket etmeye davet ediyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Türkiye içinde, basın özgürlüğü merke-
zinde yürütülen tartışmaların, Türkiye 
dışında da hükümeti yıpratma amaçlı bir 
kampanyaya dönüştüğünü görüyoruz. 
Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere, 
belli çevreler, son olaylar üzerinden dünya 
kamuoyuna, uluslararası basına ülkele-
rini şikayet etmek gibi bir gayretin içine 
girmiş durumdalar. CHP Genel Başkanı, 

daha önce İsrail’e, Brüksel’e değişik ve-
silelerle ülkesini şikayet etmişti. En son 
İngiltere’de, aynı şeyi yaptı ve bir kez daha 
ülkesini oradaki çevrelere şikayet etti. Ülke 
içinde, kasıtlı olarak, planlı olarak yürütü-
len kampanyaları boşa çıkarmak için mü-
cadele ettiğimiz kadar, ülke dışında da bu 
karalama kampanyaları karşısında hukuk 
yoluyla hakkımızı arıyoruz. 

Bakınız, son derece ibret verici bir hadi-
seyi bütün boyutlarıyla burada sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 14 Eylül 2010 tari-
hinde, İngiltere’nin The Daily Telegraph 
Gazetesinde, Con Coughlin imzasıyla bir 
haber yayınlanıyor… Haberin başlığı şu: 
“İran, Türkiye’de iktidardaki AK Parti’ye 
25 milyon dolar bağışladı…” Bu başlığın 
hemen altındaki spotta da şu ifadeler yer 
alıyor: “İran, Başbakan Erdoğan’ın, ülke-
nin laik anayasasını terk etmeye hazırlan-
dığı korkularını artıracak bir hamleyle, 
Türkiye’nin iktidar partisi AK Parti’ye 25 
milyon dolar bağış yapmayı kabul etti.”

The Daily Telegraph’ta yayınlanan bu 
haber, ilginçtir, hemen 15 dakika sonra 
İsrail’in Haaretz gazetesinin internet site-
sinde de yayınlanıyor. Bu haberin hemen 
ardından, Türkiye’de bir takım açıklama-
lar yapılıyor… CHP’nin bir milletvekili, 
haberin aslını araştırma gereği duymadan, 
soru önergesi veriyor ve peşinen şahsımı 
suçlayarak “Gereğini yapacak mısınız?” 
diye soruyor. Bir başka CHP Milletvekili 
basına açıklama yapıyor, “Buna inanıyo-
rum” diyor. YARSAV Başkanı açıklama ya-
pıyor, bu haberin kapatma konusu olacağı-
nı söylüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı 
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çıkıyor, bunun kapatma nedeni olduğunu 
söylüyor. Yine bir CHP milletvekili, “Ben 
bu iddianın doğru olduğu kanaatindeyim” 
diyor.

Biz, bu iddiaya karşı önce çok sert tepki 
verdik, onunla kalmadık, İngiltere yargı 
makamları nezdinde hemen hukuksal 
süreci başlattık. Genel Başkan Yardımcı-
mız Ömer Çelik Başkanlığında konunun 
her adımda takipçisi olduk. Nihayet yargı 
kararını verdi, gerçek açığa çıktı ve söz 
konusu gazete, 28 Şubat’ta bir düzeltme ve 
özür açıklaması yaptı. Daha da vahimi, dün 
bazı gazetelerde de yer aldı, İngiliz Gaze-
tesinde yayınlanan bu haberin, istihbarat 
örgütlerinin talimatıyla yazıldığı iddiası 
ortaya atıldı. İki gün önce, bir başka İngiliz 
Gazetesi, The Independent, Con Coughlin 
hakkında bir haber yayınladı. Haberde AK 
Parti’yle ilgili yalan haberin yüz kızartıcı 
olduğunu ifade edilerek, bu yazarın, Irak 
operasyonu sırasında olduğu gibi, bu ha-
berde de istihbarat örgütlerinden talimat 
aldığı belirtilerek, özeleştiri çağrısında 
bulunuldu. 

Evet… Biraz önce de ifade ettim… Sadece 
bizde değil, dünyanın birçok ülkesinde 
gazeteciler, bilerek ya da bilmeyerek, iste-
yerek ya da istemeyerek, belli çevreler ta-
rafından kullanılabiliyor, ya da gazetecilik 
faaliyetinin dışına çıkarak belli çevrelere 
hizmet verebiliyor.

Değerli arkadaşlarım… İngiliz Gazetesi 
onurlu davranmış ve çıkmış, bu yalan 
haberden dolayı dobra dobra özür dilemiş-
tir… Ancak, iki haftadır tüm çağrılarımıza 

rağmen, bu haberi evire çevire kullanan, 
bu haber üzerinden fırsat avcılığı yapan, 
bu haberi AK Parti’nin kapatılmasına ad-
res olarak gösterenler, aynı onurlu davranı-
şı gösterememiş, özür dileme nezaketinde 
dahi bulunamamışlardır. CHP’ye, Genel 
Başkan Yardımcısına, milletvekillerine, 
YARSAV’a, tıpkı o İngiliz Gazetesi gibi yüz-
lerinin kızarıp kızarmadığını, özür dileyip 
dilemeyeceklerini buradan bir kez daha 
sormak istiyorum. Hiçbir belge, bilgi ol-
madan, İngiltere’de yayınlanan bir haber 
üzerinden AK Parti’yi hedef alanların, 
artık bir özeleştiri yapıp yapmayacaklarını 
öğrenmek istiyorum.

Siyasi ahlak özeleştiriyi gerektirir, özür 
dilemeyi gerektirir. CHP ve milletvekil-
lerini buradan bir kez daha siyasi ahlaka 
davet ediyorum. Yabancı bir gazetenin 
yalanına inanıp bizi töhmet altında bı-
rakan CHP’nin Genel Başkanı, sonra da 
gidiyor, İngiltere’de ülkesini şikayet ediyor, 
Türkiye’de basın özgürlüğü tehdit altın-
da diyor… CHP Genel Başkanı bununla 
da kalmıyor… İngiltere’den İsrail’e mesaj 
gönderiyor… “CHP iktidarda olsaydı, Mavi 
Marmara’ya izin vermezdik. İsrail’le ilişki-
lerin bozulmasına izin vermezdik” diyor… 
Bunu da, Mavi Marmara şehitlerine, Filis-
tinlilere, Gazze halkına yapılmış çok ağır 
bir haksızlık olarak gördüğümüzü ifade 
ediyorum.

Siz korsanlığa göz yumabilirsiniz. Siz Gaz-
ze karşısında susabilirsiniz. Siz, ilişkiler bo-
zulmasın diye çıtınızı çıkarmayabilirsiniz. 
Ama biz, haksızlık karşısında haykırmaya, 
kendi vatandaşımızın hakkını, hukukunu 
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korumaya, kendi vatandaşlarımızla bir-
likte dünyanın her yerinde mazlumlara 
yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Son grup toplantımızdan bu yana, yurt 
içinde ve yurt dışında yine yoğun bir prog-
ramımız oldu. Geçtiğimiz hafta Almanya’ya 
resmi bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziya-
ret vesilesiyle, Düsseldorf ’ta on bini aşkın 
vatandaşımızla bir araya geldik, özlem 
giderdik. Türk-Alman Sanayi Odası’nda 
iki ülkenin iş adamlarıyla buluştuk, CeBİT 
2011’in açılışını, Almanya Şansölyesi Sa-
yın Merkel’le birlikte gerçekleştirdik.

A l m a nya  p ro g ra m ı m ı z ı n  a rd ı n d a n 
Brüksel’e geçmeyi planlıyorduk. Ancak, 
merhum Necmettin Erbakan Hocamızın 
cenaze merasimi nedeniyle programımızı 
yarıda kestik ve İstanbul’a dönerek cenaze 
namazına katıldık. Bu vesileyle, 54’üncü 
Hükümetin Başbakanı, Saadet Partisi Ge-
nel Başkanı, ülkemizin yetiştirdiği ender 
şahsiyetlerden, önemli bilim adamların-
dan biri olan, Profesör Doktor Necmettin 
Erbakan’a bir kez daha Allah’tan rahmet 
diliyor, mekanı cennet olsun diyorum.

Geçtiğimiz iki hafta içinde, önemli açılış 
ve temel atma törenlerini de gerçekleş-
tirdik. İstanbul’da, MARMARAY’ın para-
lelinde inşa edilecek Tüp Geçit’i temelini 
atarak inşasını başlattık. Bildiğiniz gibi 
MARMARAY’dan raylı araçlar, yani tren 
işleyecek, Tüp Geçitten ise lastikli araçlar 
geçecek. Dün de bir başka önemli projenin 
Mersin’de Alaköprü Barajı’nın temelini 

attık. Bu barajdan, denizin altına döşenen 
borular aracılığıyla Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne su aktaracağız. Dünya-
da ilk kez denenen bu projeyle, Kuzey 
Kıbrıs’ın su sorununa çözüm üretirken, 
Mersin Anamur topraklarının da sulanma-
sını sağlayacağız.

Erzincan’da bir açılış töreniyle, Erzincanlı 
vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla 81 
farklı eserin açılışını yaptık. Aynı gün, 
İstanbul’da Samsunlular Gecesi’ne katıldık 
ve Samsunlu kardeşlerimizle buluştuk. Pa-
zar günü İzmir’de yoğun bir programımız 
vardı… Önce Ege Sanayici ve İşadamları 
Derneği’nin Yüksek İstişare Konseyi Top-
lantısına katıldık. Ardından, Kızılay’ın 
İzmir’de inşa ettiği ve bölgeye hizmet ve-
recek Kan Merkezi’ni açtık. İzmir’de çok 
önemli bir projeyi, İZBAN projesini hiz-
mete açtık. İzmir’de, Aliağa’dan başlayıp 
kuzeyde Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Alsan-
cak, güneyde ise Şirinyer, Gaziemir, Adnan 
Menderes Havaalanı ve Cumaovası’na 
kadar uzanan bir hatta, günde ortalama 
550 bin yolcu güvenle ve konforla seyahat 
edecek.

Bugün de, grup toplantımızın ardından 
Hatay’a geçiyor, bugün Hatay’da ve yarın 
da İskenderun ilçemizde toplu açılışlar ya-
pıyoruz. Hatay’da, Havaalanı Terminal Bi-
nası da dahil olmak üzere 52 farklı eserin 
toplu açılışını yapacak, akşam saatlerinde 
Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir prog-
rama katılacağız. Yarın da İskenderun’da, 
Kamunun ve özel sektörün yatırımlarını 
resmi olarak hizmete açacağız.
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Değerli arkadaşlarım...

Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yaşanan 
gelişmeleri çok yakından izliyoruz. Şunu 
ifade etmeliyim ki, bu olaylar sırasında 
Türkiye’nin duruşu, tavrı, dünyaya verdiği 
mesaj, insanlığın ve vicdanın sesini yan-
sıtmıştır. Biz, kardeş ve dost ülke halkla-
rının yaşadığı acıları, kendi acımız olarak 
görüyoruz, sıkıntıların bir an önce son 
bulmasını, bölgenin istikrara kavuşmasını 
arzu ediyoruz. Biz her zaman zulmün ve 
baskının yanlışlığına vurgu yaptık, halk-
ların hak ve özgürlüklerini savunduk. Ne 
çıkarları istikametinde başka ülkelere mü-
dahale edenlerden olduk, ne de gelişmeleri 
tribünden izleyip vicdanımızın sesini sus-
turduk.

Tunus ve Mısır, Türkiye’nin mesajını doğ-
ru anladı, şükran duygularıyla karşılık ver-
di. Libya’da ise çatışmalar ve kaos devam 
ediyor. Maalesef, çatışmalarda çok sayıda 
insanın hayatını kaybettiğini, gerilim ve 
şiddetin tırmandığını görüyoruz. Libya’da 
bir an önce sağduyunun, sükunetin hakim 
olmasını temenni ediyoruz. Daha fazla 
insan hayatını kaybetmeden, daha fazla 
kardeşimiz ölmeden, bu kardeş kavgası-
nın bitmesini istiyoruz. Libya’dan şu ana 
kadar, bizden tahliye talebinde bulunan 
19 bin 600 vatandaşımızı ve 54 ülkeden 
4 bin 500 yabancı ülke vatandaşı tahliye 
ettik. Yani toplamda 24 bin 100 kişi tahliye 
edildi. 

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin bu en büyük 
tahliye operasyonuyla, dünyanın takdir 
ve övgüsünü kazanırken, vatandaşlarını 

naklettiğimiz ülkelerin de teşekkürlerine 
mazhar olmuştur. Bir kez daha, bu operas-
yonda görev alan tüm arkadaşlarımı tebrik 
ediyorum. Bu arada, Libya’dan tahliyesini 
gerçekleştirdi-ğimiz, 67 şirketin toplam 
8 bin 92 çalışanıyla ilgili önemli bir müj-
demizi de buradan açıklamak istiyorum. 
Çalışma Bakanlığımız, bu 8 bin 92 işçimi-
ze, şirketlerin talep etmesi durumunda, 
Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında ödeme 
yapma kararı aldı. İşçilerimizin prim öde-
me durumlarına göre, kendilerine 3 ay 
süreyle aylık 475 lira ile 1.186 lira arasın-
da ödeme yapılacak. Yine şirketlerin talep 
etmesi durumunda, bu işçilere Türkiye’de 
bulundukları süre içinde mesleki eğitim 
desteği verilebilecek. Eğer işçilerimizin 
geri dönüşü uzayacak olursa, Kısa Çalışma 
Ödeneği uygulamasının uzatılması da gün-
deme gelecek. Bunun da hayırlı olmasını 
diliyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Türkiye Büyük Millet Meclisi geçtiğimiz 
hafta, 12 Haziran’da Genel seçimlerin ya-
pılması kararını aldı ve böylece süreç baş-
ladı. Yüksek Seçim Kurulu, önümüzdeki 
günlerde takvimi yayınlayacak. Biz de, AK 
Parti olarak, aday belirleme sürecine, pro-
paganda sürecine ilişkin takvimimizi belir-
liyoruz. Bugün İl Başkanları toplantısında 
bu takvim teşkilatımıza iletilecek. 3 Kasım, 
28 Mart, 22 Temmuz ve 29 Mart seçimleri 
öncesinde olduğu gibi, 12 Haziran seçim-
leri öncesinde de, parti içi demokrasiyi 
en ideal şekilde işletecek, aday belirleme 
sürecini en sağlıklı şekilde sonuçlandıraca-
ğız. Bilimin, teknolojinin bu alandaki tüm 
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imkanlarını seferber ederek, kamuoyu 
araştırmaları, anketler yoluyla; elbette ka-
naat önderlerinin, şehrin ileri gelenlerinin, 
teşkilatın, siz milletvekillerimizin görüşle-
rini alarak aday listemizi şekillendireceğiz.

Genel Merkezimiz de, propaganda sürecin-
de kullanılacak malzeme ile ilgili çalışma-
larını sürdürüyor. Yapıcı, ufuk ve vizyon 
verici bir anlayışla milletin huzuruna çıka-
cak, milletimizden, istikrar adına, güven 
adına, güçlü Türkiye adına, 2023 hedef-
leri adına bir 4 yıl daha yetki isteyeceğiz. 
Seçim öncesinde inşallah birkaç kez daha 
bir araya gelecek ve seçim sürecini birlikte 
değerlendireceğiz.

Ben bu arada, anayasa gereği istifa edecek 
olan, Adalet Bakanımız Sayın Sadullah 
Ergin, İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay ve 
Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım’a 
da yaptıkları hizmetlerden dolayı ülkem, 
milletim ve grubumuz adına şükranlarımı 
sunuyorum. Ben, Meclis çalışmalarında 
sizlere bir kez daha başarılar, kolaylıklar 
diliyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum…
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Sevgili gençler, çok değerli yol arkadaş-
larım, değerli misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler… Sizleri sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum… AK Parti Genel Merkez Genç-
lik Kolları’nın düzenlediği, Vizyon 2023 
Konulu 3’üncü Gençlik Sempozyumu’na 

katılan, 81 vilayetimizden tüm genç kar-
deşlerime hoş geldiniz diyorum. İki gün 
sürecek bu sempozyum boyunca, bilgileri-
ni, birikimlerini, değerli fikirlerini bizler-
le, genç kardeşlerimizle paylaşacak olan 
akademisyenlere, bakan arkadaşlarımıza, 

AK Parti 3. Gençlik 
Sempozyumu: Vizyon 2023 Açılış 

Konuşması

Ankara | 11 Mart 2011
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parti yöneticilerimize şimdiden teşekkür 
ediyorum. Elbette, böyle anlamlı, geniş 
katılımlı ve önemli sempozyumu düzen-
leyen, gençlik sempozyumunu artık gele-
neksel hale getiren AK Parti Genel Merkez 
Gençlik Kolları Başkanlığımıza, İl Gençlik 
kolları başkanlarımıza, teşkilatımız men-
subu tüm genç kardeşlerime de şükranları-
mı sunuyorum.

Konuşmamın hemen başında şunu 
ifade etmek istiyorum: AK Parti, etnik 
kökenler üzerinden siyaset yapan bir 
parti değildir. AK Parti 74 milyonun 
tamamını kucaklayan, 74 milyonun ta-
mamı için siyaset yapan bir partidir. AK 
Parti, farklı inanç grupları üzerinden 
siyaset yapan, siyaset üreten bir parti 
değildir. AK Parti, her inanç grubuna 
eşit mesafede duran ve onlarla birlikte 
siyaset üreten bir partidir. Aynı şekilde 
AK Parti, kadınlarla, gençlerle siyaset 
yapan ve siyaset üreten bir partidir. AK 
Parti’nin gençlik kolları, siyasetin bizzat 
içinde olmuştur. AK Parti’nin gençleri 
bizzat siyaset üretmiştir. AK Partili genç 
kardeşlerim, bizzat siyasetin mimarı ol-
muşlardır. 

Biz gençleri oy deposu gibi görenlerden 
asla değiliz. Biz, gençleri, direklere bay-
rak asan, broşür asan ucuz işgücü olarak 
görenlerden değiliz. Biz, gençlerin his-
siyatını, enerjisini, heyecanını istismar 
edenlerden hiç değiliz. Türkiye’nin tüm 
gençlerinin siyasette aktif  olarak yer 
almasını, Türkiye’ye ufuk çizmelerini, 
gelecek vizyonunu şekillendirmelerini 
her zaman gönülden arzu ettik, bunu 

da samimiyetle destekledik. Gençlerin 
siyasetten, siyaset üretmekten ve icra 
etmekten uzak tutulmalarına tahammül 
edemeyiz. Ancak, gençlerin, kandırıl-
mak suretiyle, ellerine silah, ellerine 
taş, sopa verilerek sokaklara dökülmesi-
ne de aynı şekilde rıza gösteremeyiz.

Bu ülke yakın tarihinde çok büyük ka-
yıplar verdi değerli genç kardeşlerim… 
Ülkenin aydınları, yazarları kaybedildi. 
Ülkenin gençleri kaybedildi. Ülkenin ener-
jisi, kaynakları, heyecanı heba edildi. Ama 
altını çizerek ifade ediyorum, yakın tarihi-
mizde topyekûn nesiller, birilerinin provo-
kasyonlarına, tahriklerine, çirkin heva ve 
heveslerine feda edildi. Bizim gençliğimiz 
bunu yaşadı sevgili kardeşlerim… 80 ön-
cesinde gençler, ellerine silah verilerek, 
hedef gösterilerek, kendi hayatlarına ve 
başkalarının hayatlarına kastettiler. Genç-
lerin demokratik zeminde kalmalarına, 
okumalarına, kendilerini geliştirmelerine; 
çatışmanın, vurup kırmanın, öfkenin, nef-
retin tarafı değil, barışın, uzlaşmanın, fikir-
ler üzerinden konuşmanın tarafı olmasına 
müsaade edilmedi. Nice genç kardeşimiz, 
nice genç arkadaşımızın, sokak aralarında 
çatışmalarda hayatları sönerken, 12 Eylül 
sonrasında da gençler idam sehpalarında, 
hapishanelerde, işkence hanelerde bitiril-
di, tüketildi.

1980 sonrası, ülkenin üzerinden olduğu 
gibi, gençliğin de üzerinden silindir gibi 
geçti. Siyaset gençlere bir öcü gibi gös-
terildi. Siyaset yapmak gençlere haram 
görüldü. Siyaset yapan gençler dışlandı, 
ötelendi. Gençler, ülke meselelerinde 
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söz söylemesin, görüş beyan etmesin, ta-
raf tutmasın, siyasete yaklaşmasın diye 
özel gayret sarf edildi. İşte, AK Parti ola-
rak, toplumdaki bu önyargıyı ortadan 
kaldırdık. Siyasetin kötü bir şey olmadı-
ğını, siyasetin, millete hizmet boyutuyla 
kutsallığını, gençlerin de azami ölçüde 
siyasette yer almaları gerektiğini vur-
guladık. Her yaştan genç kardeşimizin, 
siyasetin her kademesinde yer almasını 
destekledik, teşvik ettik.

Sevgili gençler; seçilme yaşını 25’e indi-
ren AK Parti olmuştur. AK Parti, seçilme 
yaşını 25’e indirerek, gençlere ne kadar 
güvendiğini açık, net, samimi olarak or-
taya koymuştur. AK Parti, seçilme yaşını 
25’e indirmekle kalmamış, 2009 yerel 
seçimlerinde de gereğini yapmıştır. 
2009 seçimlerinde, yerel yönetimlerde, 
30 yaşın altında 641 genç kardeşimiz 
görev üstlenmiştir. 12 Haziran seçimle-
rinde de, gençlerin adaylığını destekli-
yor, yeni oluşacak parlamentoda daha 
fazla genç kardeşimizin, ülkeyi ve genç-
liği temsil etmesini arzuluyoruz. 

Biz en önemlisi şunu yapıyoruz sevgi-
li genç kardeşlerim: Liderlerin, genel 
başkanların, yönetici kadronun, millet-
vekillerinin koltuğa yapışıp kalmasını 
önlüyor, vakti zamanı gelince koltuk-
ları, makamları gençlere teslim etmek 
için kendi önümüze ölçütler koyuyoruz. 
Üst üste başarısız sonuçlar almalarına 
rağmen, koltukları gençlere teslim et-
meyenlere inat, biz tüzüğümüze koydu-
ğumuz bir madde ile 3 dönem görev ya-
panların artık çekilmesi şartı getirdik. 

Siyasetle gençler arasındaki engelleri 
tek tek kaldırdığımız gibi, eğitimle genç-
ler arasındaki engelleri de kaldırıyoruz. 
Biz, “gençlik geleceğimizdir“ demekle 
kalmıyor; geleceğimizi sağlıklı bir ze-
minde inşa etmek, donanımlı gençler 
yetiştirmek için var gücümüzle çalışı-
yoruz.

Gençliğin, nesillerin heba olmaması, en 
verimli çağlarında gençlerin kendilerini 
geleceğe hazırlaması için, üzerimize düşen 
neyse biz onu yapıyoruz. Şunu her an ak-
lınızda bulundurmanızı sizlerden önemle 
rica ediyorum sevgili kardeşlerim: Benim 
genç kardeşime eziklik asla ve asla yakış-
maz. Benim genç kardeşim, asla ve asla 
bir özgüven eksikliği içinde olamaz. Sizler, 
kapasite olarak, birikim olarak, deneyim 
olarak hiçbir ülkenin, hiçbir coğrafyanın 
gençlerinden daha geride değilsiniz.

Sizler, tarihe yön vermiş, bilime, sanata 
istikamet çizmiş, çağlar kapamış, çağlar 
açmış, kıtalara hükmetmiş bir ülkenin, bir 
tarihin çocuklarısınız. Sizler, Yemen şehitle-
rinin, Sarıkamış şehitlerinin, Çanakkale’de, 
Filistin’de, Balkanlar’da, Kafkasya’da şehit 
olmuş dedelerin torunlarısınız. Sizin tarihi-
nizde Alparslan var, Melikşah var, Ertuğrul 
Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi, Fatih Sultan 
Mehmet var. Sizin tarihinizde Sultan Sü-
leyman var, Yavuz Sultan Selim var, Kazım 
Karabekir Paşa, Fevzi Çakmak Paşa, Fahret-
tin Paşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa var. Sizin 
tarihinizde, Ali Kuşçu, Farabi, İbni Sina, 
Şeyh Edebali, Fuzuli, Ahmet Hani, Yunus 
Emre, Mevlana, Mimar Sinan, Mehmet Akif 
var. Sizin tarihinizde Seyit Onbaşılar, Nene 
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Hatun’lar, Hayme Ana’lar, Bala Hatun’lar 
var. Sizin tarihinizde, medeniyetinizde, is-
mini sayamadığım nice nice büyük devlet 
adamı, âlim, kahraman, nice büyük gönül 
insanı var. Siz boynunuzu yere eğemez, 
mahcubiyet içinde olamaz, umutsuzluğa 
yüreğinizde yer veremezsiniz. Siz, en uzak 
yıldızları hedeflemekle mükellefsiniz. Siz, 
dünyayı, Türkiye’yi, milleti dönüştürmekle 
mükellefsiniz.

Unutmayınız ki sizler, Türkiye Cumhuriyeti 
gibi büyük, itibarlı bir devletin gençlerisi-
niz. Diyor ya Arif Nihat Asya: 
 
Delikanlım, işaret aldığın gün atandan,

Yürüyeceksin… Millet yürüyecek ardından!

Sana selam getirdim, Ulubatlı Hasan’dan! 

Elde sensin, dilde sen; gönüldesin, baştasın,

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın! 

İşte bu özgüvenle hareket etmenizi sizler-
den rica ediyorum. Büyük düşünmenizi, 
büyük hedefler koymanızı, o hedeflere doğ-
ru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi siz-
lerden rica ediyorum. Sizler, siz AK Gençlik, 
işte böyle bir gençliksiniz. Sizler, Türkiye’ye 
rota, millete istikamet çizecek bir gençliksi-
niz. Üstat Necip Fazıl’ın dediği gibi: 
 
İşte bütün meselem, her meselenin başı,

Ben bir genç arıyorum, gençlikle köprübaşı!

Bekleyin, görecektir, duranlar yürüyeni!

Sabredin, gelecektir, solmaz, pörsümez yeni!

Karayel, bir kıvılcım; simsiyah oldu ocak!

Gün doğmakta, anneler ne zaman doğuracak?

İşte sizler, gençlikle köprübaşı, gelecekle 
köprübaşı, solmaz, pörsümez yeninin ön-
cüleri, liderleri gençlersiniz. 

Ve ben sizlerden rica ediyorum… 2023 
hedef lerine en fazla sahip çıkacak olan 
sizlersiniz.2023 hedef lerini yıldızlara 
kadar duyuracak olan sizlersiniz. 2023 
hedeflerine sımsıkı sarılıp, var gücünüzle 
onları gerçekleştirmek için çabalayacak 
olan sizlersiniz. Size inanıyor, size sonsuz 
derecede güveniyorum.

Sevgili gençler…

Her birinizin, başını iki elinin arasına 
alıp şunu düşünmesini istiyorum… Aca-
ba, Türkiye’nin şu son 8 yılda yaşadığını, 
Türkiye önceki dönemlerde de yaşamış 
olsaydı ne olurdu? Acaba, bizden önceki o 
8 yıllarda, o on yıllarda da, Türkiye bu viz-
yona sahip olsaydı ne olurdu? Bizim sahip 
olduğumuz heyecana, acaba bizden önce-
kiler sahip olsaydı; Türkiye yolsuzluklar-
dan, yasaklardan, yoksulluktan çok daha 
erken arındırılmış olsaydı bugün nereler-
de olurduk? O provokasyonlar, tezgâhlar, 
tahrikler bu milletin enerjisini tüketme-
seydi, bu milletin gençlerini yiyip bitirme-
seydi acaba bugün Türkiye nerede olurdu? 
Bunu sormanızı istiyorum… Çünkü eğer 
bunu sorarsanız, eğer bunu sorgularsanız, 
geleceğimiz geçmişimize benzemez. Faili 
meçhulleri sorgulayın. Terörü, terörü do-
ğuran sebepleri sorgulayın. Bize düşman 
diye sunulan konuları, mevzuları sorgula-
yın. Hayali düşmanları, sanal düşmanları 
sorgulayın. Ekonomideki, dış politikadaki 
o beceriksiz dönemleri sorgulayın. Bu mil-
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lete demokrasiyi nasıl çok gördüklerini, 
reformları nasıl engellediklerini sorgu-
layın. Geçmişteki o gazete manşetlerini, 
talimatla köşe yazanları, darbelere çanak 
tutanları sorgulayın. Bunları sorgulayın, 
bunların ülkeye ne ağır bedeller, ne ağır 
faturalar yüklediğini sorgulayın… Bunları 
sorguladığınız sürece, gelecekte bunlar bir 
daha yaşanmayacaktır.

Biliniz ki, bugün, dünden daha iyidir; ama 
yarın, bundan daha iyi olmak zorundadır. 
2023 hedeflerini biz bu anlayışla belirle-
dik. Türkiye’nin son 8 yılda yaşadığını, 
kesintisiz devam ettirmesi, ara vermeden 
devam ettirmesi için 2023 dedik. Bu ivme 
bozulmasın, bu heyecan kaybolmasın, ha-
yal kırıklığı yaşanmasın, Türkiye aralıksız 
büyüsün diye 2023 hedeflerini belirledik. 
Muhalefet, kısır politikalar, kısır tartışma-
lar içinde, bırakın milleti, bırakın ülkeyi, 
kendi derdine çare üretemezken, biz şu 
anda 2023’ü konuşuyoruz. 2013’te 1 tril-
yon dolar milli gelir; 2023’te 2 trilyon dolar 
milli gelir hedefliyoruz. 82 milyon nüfusla, 
kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolara 
çıkarmayı hedefliyoruz. 500 milyar dolar 
ihracat diyoruz.

Türkiye, 2023 yılına kadar, dünyanın en 
büyük 10 ekonomisi arasında yerini ala-
cak diyoruz, buna yürekten inanıyor ve 
bunun için çalışıyoruz. 6 bin 100 kilometre 
bölünmüş yola 13 bin 600 kilometre bö-
lünmüş yol ekledik, bunu 15 bin kilomet-
reye çıkarıp, bir 15 bin kilometre daha yol 
inşa edeceğiz diyoruz. 483 bin konut inşa 
ettik, Haziran’a kadar 512 bin konuta ula-
şıyor, 2023’e kadar bir 500 bin konut daha 

inşa ediyoruz. Demokrasisiyle, katılımcı, 
eşitlikçi bir Anayasayla, insan haklarıyla, 
büyüklüğüyle, itibarıyla, dünya lideri bir 
Türkiye hedefliyoruz. Bunu başaracağız… 
2023’te inşallah hep birlikte farklı bir Tür-
kiye inşa edeceğiz.

Sevgili gençler, değerli yol arkadaşlarım…

Şunu özellikle hatırınızda bulundurmanı-
zı, bir an olsun aklınızdan çıkarmamanızı 
sizlerden özellikle istiyorum… Biz en ba-
şından itibaren şunu söylüyoruz: Siyasetin 
tek limanı Ahlaktır… Siyaset, ahlaksızlığın 
sığınağı olamaz. Siyaset, ahlaksızlık üzeri-
ne yürütülemez, ahlaksızlığa kılıf olarak 
örtülemez. Kendi vicdanı karşısında, ken-
di arkadaşları karşısında, hatta rakipleri 
karşısında ahlakın en temel ilkelerinden 
yoksun olanlar, milletin önünde gidemez, 
millete öncülük, liderlik yapamazlar.

Aile bizim en kutsal değerimizdir. Aile bizi 
biz yapan, bizi bir arada tutan en büyük 
zenginliğimizdir. Ailenin yıpratılmasına, 
çürütülmesine, pörsütülmesine asla mü-
saade etmeyiz. Biz aynı şekilde, siyasetin 
seviyesinin aşağılara çekilmesine, siyase-
tin üslubunun, yönteminin ayaklar altına 
alınmasına da rıza gösteremeyiz.

Biz, tüm teşkilatımızla, bütün mensupla-
rımızla, nezaketten yana olacak, yapıcı bir 
üslup kullanacak, gönül diliyle konuşa-
cağız. Muhalefetin, ibretle izlenen üslup 
ve yöntemi bizim nezdimizde kendisine 
sığınak bulamayacak. İşte görüyorsunuz… 
Her ağızlarını açtıklarında, “dinleniyoruz, 
izleniyoruz, takip ediliyoruz” diyerek bizi 
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suçluyor, bizi itham ediyorlardı. Kimin 
kimi izlediği, kimin kimi takip ettiği işte 
bugün tek tek ortaya dökülüyor. Hani o 
medyaya yansıyan konuşmalarda “balık” 
ifadeleri geçiyor ya…

CHP’de balık baştan kokmuş sevgili ar-
kadaşlarım… CHP’de tuz kokmuş tuz… 
İşte AK Parti ile diğerleri arasındaki fark 
budur… Biz koltuk mücadelesi içinde 
değiliz, biz makam, rütbe hırsı içinde de-
ğiliz. Biz, millete hizmet için bu yola çık-
tık. Biz bu yola hep birlikte çıktık. Biz bu 
yolda beraber yürüdük. Biz, yol arkadaş-
lığı değil, kader arkadaşlığı yaptık. Biz, 
birbirimizin ayağına, omzuna basarak 
değil; ilkeli siyasetle, ahlaklı siyasetle, 
birbirimize omuz vererek, gönül birliği 
yaparak bugünlere ulaştık. Biz, gençleri 
tiksindirecek değil; gençleri cezp edecek, 
gençleri çekecek, gençlerin örnek alacağı 
bir siyaset benimsedik. 

Aynı şekilde de devam edeceğiz. Yanlış 
yola tevessül eden kim olursa olsun, bizim 
partimizde kendisine yer bulamaz. Yanlışa 
tevessül eden kim olursa olsun, bizim par-
timizde müsamaha göremez. Biz milletin 
ahlakıyla ahlaklandık, millete örnek olma-
ya devam edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

Ben, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, 
hanım kardeşlerimize de ifade ettim… 
Terör, bu ülkede önce gençleri, ardından 
da onların annelerini, babalarını, eşlerini, 
nişanlılarını vuruyor. Ne yazık ki, gençler 
bir kez ölürken, geride bıraktıkları bin kez 

ölüyor. Biz, bu ülkede, artık ne gençler, ne 
de yakınları ölmesin; artık hiç kimsenin 
burnu dahi kanamasın istiyoruz. Kardeşlik 
bu ülkenin atmosferine hâkim olsun, nifak 
tohumları bu topraklarda filizlenmesin 
istiyoruz. Hiç kimse, gençler üzerinden, 
gençleri ve gençliği istismar ederek siyaset 
yapmasın istiyoruz. Hele hele gençlerin 
kanı üzerinden siyaset artık son bulsun 
istiyoruz. Gençler bu ülkede zaman zaman 
kullanıldı, bugün de kullanılıyor sevgili 
kardeşlerim… Dün, sağ-sol çatışmasıyla 
birbirine düşürülen gençlik, bugün de 
Türklük-Kürtlük; Alevilik-Sünnilik üzerin-
den birbirine düşürülmek isteniyor. Genç-
ler birbirine silah doğrulturken, doğuda, 
batıda birileri ellerini ovuşturuyor.

Sizlerin şahsında ülkemin tüm gençlerine 
sesleniyorum: Artık silah tüccarları kazan-
masın, artık gençlerin kanıyla beslenen 
vampirler kazanmasın., gençler üzerinden 
oy avcılığı yapanlar kazanmasın. Bu ülke-
de artık gençler kazansın, anneler kazan-
sın, babalar kazansın, ülke kazansın. İşte 
onun için, tüm gençlerden, Milli Birlik ve 
Kardeşlik Projesi’ne sahip çıkmalarını, her 
platformda kardeşliği yüceltmelerini isti-
yorum. Gençlerin, kendilerini tahrik eden-
lere karşı uyanık olmalarını istiyorum. 
Gençlerin, kendilerini kullandırtmama-
larını istiyorum. Karşınızdakini dinleyin; 
karşınızdakine saygı duyun, “yaratandan 
dolayı, yaratılanı sevin”. Hoşgörüden, anla-
yıştan, nezaketten asla taviz vermeyin. İfa-
de özgürlüğünü, ileri demokratik standart-
ları önce kendi içinizde, sonra çevrenizde 
egemen kılın. Kim ne derse desin, kim 
hangi kampanyayı yürütürse yürütsün, 
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kim hangi raporu hazırlarsa hazırlasın… 
Türkiye değişiyor, gençlik değişiyor, de-
mokrasi ileri standartlara ulaşıyor.

Avrupa Birliği, bugün Türkiye’nin deği-
şimini eleştirecek değil, Türkiye’deki de-
ğişimi örnek alması gereken bir noktaya 
gelmiştir. İşte görüyorsunuz… Katılım 
müzakerelerinde bizim hızımıza dahi 
yetişemiyorlar. Ayrımcılıkla mücadelede, 
ırkçılıkla mücadelede, asimilasyonla mü-
cadelede yeterli kararlılığı gösteremiyor-
lar. Türkiye’de basın özgürlüğü yok diyen-
ler, kendi gazetecilerinin nasıl istihbarat 
örgütlerine çanak tuttuğunu görmüyor, 
göremiyorlar. Avrupa Parlamentosu’nun 
son raporu, tarafsız değildir, objektif 
değildir, hakkaniyetli değildir. Bu rapor, 
Türkiye’deki değişimi görme, takdir etme 
becerisinden yoksundur. Türkiye’yi belli 
medya kuruluşlarının sayfalarından iz-
leyenler, asla ve asla objektif olamazlar. 
Avrupa Parlamentosu’nu, Türkiye’de ve 
Türkiye dışında yürütülen kampanyaları 
değil, Türkiye’yi görmeye ve anlamaya da-
vet ediyoruz. 

Ben bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, bir kez daha, Gençlik Kollarımızın dü-
zenlediği 3’üncü Gençlik Sempozyumu’na 
başarılar diliyorum. Tüm katılımcılara, 
Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı-
mıza, değerli hocalarımıza ve arkadaşla-
rımıza teşekkür ediyorum. Sözlerimi bir 
kez daha Üstat Necip Fazıl’ın çağrısıyla 
bitiriyorum: “Kökü ezelde ve dalı ebedde 
bir sistemin, aşkına, vecdine, diyalektiği-
ne, estetiğine, irfanına, idrakine sahip bir 
gençlik… Kim var diye seslenilince, sağına 

ve soluna bakmadan, fert fert “ben varım!” 
cevabını verici, her ferdi, “benim olmadı-
ğım yerde kimse yoktur” fikrini besleyici 
bir dava ahlakına kaynak bir gençlik… 
Zifiri karanlıkta, ak sütün içindeki ak kılı 
fark edecek kadar gözü keskin ve gerçek 
kahramanlık madeniyle sahtesini ayırt et-
mekte kuyumcu ustası bir gençlik… Genç 
adam!… Bundan böyle senden beklediğim 
şudur: Tabutumu, öz ellerinle musalla taşı-
na koyarken, Anadolu kıtası büyüklüğün-
deki dava taşını da gediğine koymayı unut-
ma ve bunu tek vasiyetim bil… Allah’ın 
selamı üzerine olsun…” Evet… Allah’ın 
selamı üzerinize olsun, yolunuz, bahtınız 
açık olsun diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum…
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Değerli yol arkadaşlarım, çok değerli mi-
safirler, hanımefendiler, beyefendiler... 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; AK 
Parti Haftalık Olağan Grup Toplantımı-
zın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Konuşmamın hemen başında, dün tüm 
sağlık çalışanlarımızın coşkuyla kutladık-
ları 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyor; 

sağlık çalışanlarımız için hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum. 780 bin kilo-
metrekarelik vatan toprağının hemen her 
karışında özveriyle, fedakarca, cefakarca 
hizmet veren, başta hekimlerimiz olmak 
üzere tüm sağlık personelimize bu vesi-
leyle milletçe bir kez daha şükranlarımızı 
ifade ediyoruz.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 15 Mart 2011
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Elbette her meslek önemlidir... Ancak, öğ-
retmenlerimiz ve sağlık personelimiz, mal-
zemeleri insan olması hasebiyle son derece 
hayati meslekleri icra ediyorlar. Bildiğiniz 
gibi yola çıkarken, Türkiye’yi 4 ana temel 
üzerinde büyüteceğimizi ifade ettik ve 8 yıl 
boyunca da eğitim, sağlık, adalet ve emni-
yet noktasında Cumhuriyet tarihimizin en 
büyük yatırımlarını, en büyük hizmetleri-
ni milletimizle buluşturmanın mücadelesi 
içinde olduk. Hastahaneye sağlıklı gidenin 
hasta olduğu bir dönemden, bugün artık 
ülkemizin dört bir yanında, 74 milyon 
vatandaşımızın kaliteli, hızlı ve güvenilir 
sağlık hizmeti aldığı bir noktaya ulaştık.

Şurası son derece önemli sevgili arka-
daşlarım... AK Parti iktidarından önce, 
Türkiye’de sağlık hizmetlerinden memnu-
niyet oranı yüzde 39 seviyesinde idi... Biz 
bunu şu anda yüzde 73 oranına yükseltmiş 
durumdayız. 2003-2010 yılları arasında 
509’u hastane ve ek binası, 1.384’ ü birin-
ci basamak sağlık kuruluşu olmak üzere 
1.893 sağlık tesisini tamamlayarak halkı-
mızın hizmetine sunduk. 2002 yılında dev-
let hastanelerimizde sadece 18 MR cihazı 
vardı, bugün bu sayı 247. Tomografi cihazı 
sayısını 121’den 375’e, Diyaliz cihazı sayı-
sını 1.510’dan 4 bin 119’a yükselttik. Tam 
donanımlı ambulans sayısını 618’den 2 
bin 547’ye çıkardık, 132 kar paletli ambu-
lans ve 4 deniz ambulansını hizmete aldık. 
18 helikopter ve 2 uçak ambulans ile Hava 
ambulans hizmetini hiçbir ücret almadan, 
bütün Türkiye sathında yaygınlaştırdık. 

Tek başına, Aile Hekimliği uygulaması 
dahi, sağlıkta nasıl bir mesafe katettiğimizi 

göstermeye yetiyor. Eski Yeşilçam film-
lerinde, elinde çantasıyla milyarderlerin 
evlerine giden doktor sahneleri hepimizi 
imrendirmiş; tatlı bir hayal olarak hafıza-
larımızda yer etmişti... Bugün, artık her 
ailenin bir hekimi var... Hiç bir ücret öde-
meden ulaşabildiğimiz, yanına giderek, 
telefon ederek danışabildiğimiz, gerekli 
hal ve şartlarda evimize kadar misafir etti-
ğimiz doktorlarımız var... Sağlık hizmetleri 
noktasında da, sağlık çalışanlarımızın ça-
lışma şartları noktasında da henüz kendi-
mizi işin başında addediyoruz... Sağlık hiz-
metlerinden memnuniyet oranını yüzde 
100’lere yaklaştırmak, bunun yanında sağ-
lık çalışanlarımızın haklarını en ideal şe-
kilde teslim etmek için çalışmalara devam 
edeceğiz. Ben bir kez daha, hekimlerimiz-
den hemşire kardeşlerimize, ebelerden tek-
nisyenlere kadar, tüm sağlık çalışanlarının 
14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, özverili 
gayretlerinden dolayı kendilerine şükran 
ve minnet duygularımızı ifade ediyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Hafta içinde, Japonya 8.9 büyüklüğünde 
bir depremle sarsıldı. Depremin ardından 
gelen Tsunami, Japonya’da sahil şeridinde 
ciddi manada can ve mal kaybına yol açtı. 
Henüz tablo net olarak ortaya çıkmış de-
ğil... Ancak, görünen o ki,Japonya, İkinci 
Dünya Savaşı sonrası en büyük felaketi, en 
büyük acıyı yaşıyor. Deprem acısını bilen 
bir millet olarak, Japon dostlarımızın bu 
hüznünü paylaşıyor, kendilerine başsağ-
lığı ve geçmiş olsun mesajlarımızı bir kez 
de buradan, AK Parti grubundan iletiyo-
ruz. Öncü bir Kızılay ekibimiz şu anda 
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Japonya’ya ulaştı ve ihtiyaçların tesbiti 
çalışmalarına başladı. Kızılay başta olmak 
üzere, tüm imkanlarımızla Japon dostları-
mızın yanında olacağız. İhtiyaç duyulması 
halinde arama, kurtarma, tıbbi destek ve 
diğer alanlarda ekiplerimiz hazır bekli-
yorlar. 17 Ağustos depreminde bizi yalnız 
bırakmayan Japonya’ya biz de yardım ve 
destek elimizi uzatıyoruz ve uzatmaya de-
vam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim...

Geride bıraktığımız hafta, açılışlar ve ulus-
lararası temaslar noktasında yine oldukça 
yoğun geçti... Son Grup Toplantımızın 
ardından Hatay’a hareket ettik ve Hatay’a 
kazandırdığımız havaalanı terminal bi-
nası başta olmak üzere 72 farklı eser ve 
hizmeti Hataylı kardeşlerimizin hizmetine 
sunduk. Yağmura rağmen, Havaalanında 
toplanan vatandaşlarımızla birlikte, bü-
yük bir heyecan içinde hizmetlerimizin 
açılışını gerçekleştirdik. Bir sonraki gün 
de, Hatay’ın İskenderun ilçesine geçtik ve 
İskenderun’da inşa ederek tamamladığı-
mız Adalet Sarayı’nın, onunla birlikte çev-
re ilçelerdeki eser ve hizmetlerimizin toplu 
açılışını gerçekleştirdik. İskenderun’da 
da, hem yağmur, hem de fırtınaya rağmen 
vatandaşlarımızın tören alanını hınca hınç 
doldurduğuna şahit olduk. Yola çıktığımız 
andan itibaren adeta marşımız haline 
gelen, “Beraber yürüdük biz bu yollarda 
/ Beraber ıslandık yağan yağmurda” di-
zelerini Hatay ve İskenderun’da muşah-
has, mücessem bir şekilde hissettik. Yine 
İskenderun’da, Türk ve Rus şirketlerinin 
ortaklığıyla, 2 milyar dolarlık bir yatırım 

bedeliyle kurulan demir çelik tesislerinin 
açılışını yaptık. Ülkemizin köklü ve büyük 
demir çelik fabrikası İsdemir’i de ziyaret 
ederek, işçi kardeşlerimizden, yöneticiler-
den fabrikaya ilişkin bilgi aldık.

Hafta içinde, Sırbistan Başbakanı Sayın 
Mirko Cvetkoviç ve heyetini Ankara’da 
ağırladık. Cuma günü, AK Parti Genel Mer-
kez Gençlik Kollarının düzenlediği 3’üncü 
Gençlik Şurası’nın açılışını yaptık, 81 vila-
yetten gelen genç kardeşlerimizle kucak-
laştık. Hafta sonunda ve dün İstanbul’da 
temaslarımız oldu... Cumartesi günü, 
Erzurum’un Kurtuluş günü vesilesiyle 
İstanbul’daki Erzurumlu kardeşlerimizle 
hasret giderdik. Dün de, İstanbul Üniver-
sitesi, Türkiye Gelecek Araştırmaları Vakfı 
ve Başbakanlık Kamu Diplomasi Koordina-
törlüğü tarafından düzenlenen Dünya Li-
derleri Zirvesi’nin açılışını gerçekleştirdik. 
Zirve dolasıyla ülkemizde bulunan devlet 
ve hükümet başkanlarıyla birebir görüş-
meler yaptık.

Bugün de, grup toplantımızın hemen ar-
dından beraberimizdeki heyetle, 2’inci Üst 
Düzey İşbirliği Konseyi toplantısını ger-
çekleştirmek üzere Rusya Federasyonu’na 
hareket ediyoruz. Moskova’da, Rusya 
Federasyonu Başkanı Sayın Medvedev 
ve Başbakan Sayın Putin’le birebir ve 
heyetlerarası görüşmelerimiz olacak. Tür-
kiye Rusya iş forumuna da katılacağımız 
Moskova’da, Diplomasi Akademisi tarafın-
dan şahsıma tevdi edilen fahri doktora ün-
vanını da teslim alacağım. Perşembe günü 
de Tataristan’ın başkenti Kazan’a geçecek, 
orada temaslarda bulunağız.
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Değerli arkadaşlarım...

Geçtiğimiz Cumartesi günü, çok çok 
önemli bir yıldönümünü idrak ettik... Bil-
diğiniz gibi, İstiklal Marşımız, bundan, 90 
yıl önce, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde okunmuş, alkışlar ve 
gözyaşları içinde milli marşımız olarak res-
men kabul edilmişti. Bu vesileyle, İstiklal 
Marşı’nın kabülünün 90’ıncı yıldönümün-
de, merhum Mehmet Akif ’i ve Marşı kabul 
eden Meclis’teki üyeleri rahmetle, minnet-
le yadediyorum. Biliyorsunuz bu yıl, yani 
2011 yılı, vefatının 75’inci yıldönümü ol-
ması nedeniyle, Hükümetimiz tarafından 
Mehmet Akif Yılı olarak kabul edildi. 

Kültür ve Turizm Bakanlığımız eliyle, yıl 
sonuna kadar Mehmet Akif ’i, onun ruhu-
na, hatırasına, ideallerine yakışır şekilde 
anmanın yoğun gayreti içinde olacağız. Bu 
çerçevede, 12 Mart’ta Ankara’da, Tacettin 
Dergahı’nda iki önemli eserin açılışı ya-
pıldı. Mehmet Akif Müze Kütüphanesini 
ve İstiklal Marşı Anıtını Kültür ve Turizm 
Bakanımız hizmete açtı. İstanbul’da, 12 
Mart dolayısıyla Ümraniye Belediyemizin 
düzenlediği bir törende, İstiklal Marşı 
beste yarışmasına katılmış 11 farklı eseri, 
tanınmış sanatçılarımızın yorumlarıyla 
dinleme fırsatımız oldu. Yıl sonuna kadar, 
eserlerle, yayınlarla, bilimsel toplantılarla 
Akif ’i anmaya devam edeceğiz. Akif ’i kuru 
kuru anmayacak, onun ruh dünyasını gele-
cek nesillere aktarmak için de samimi çaba 
içinde olacağız.

Şunu da burada özellikle vurgulamak 
durumundayım: İstiklal Marşı, bizim öğ-

rencilerimiz için, ezberlenmesi gereken 
10 kıta olmaktan çıkmalıdır. İstiklal Marşı 
bir ev ödevi sınırında kalmamalıdır. İstik-
lal Marşı, törenlerde, okulların açılışında, 
kapanışında okunan, manası ıskalanan 
bir marş olmamalıdır. İstiklal Marşı, bizim 
tarihimiz olduğu kadar, geleceğimizdir, 
gelecek tasavvurumuzdur ve gelecek 
ideallerimizin, hedef lerimizin adeta 
Amentüsü’dür. Akif ’in İstiklal Marşı’nı 
hangi şartlar altında ve hangi hissiyatla 
yazdığını her an hatırda tutmak zorunda-
yız. Akif, bir cihan devletinin parçalanışını, 
yıkılışını, çöküşünü görmüş bir mütefek-
kirdi. Osmanlı Cihan Devleti’nden kopan 
her bir toprak parçası, Akif ’in yüreğinden 
bir parça olarak kopup gitmişti. Hayatı 
boyunca gözü, kulağı, kalbi hep Osmanlı 
coğrafyasında oldu. Hicaz için, Mısır için, 
Irak, Filistin için samimi gözyaşları döktü. 
Balkanlardan gelecek her bir habere pür 
dikkat kesildi. Pakistan’dan, Bangladeş’ten 
sevindirici bir haber aldığında, inanın, on-
lardan çok daha fazla Akif sevindi. Üstad 
Necip Fazıl’ın dediği gibi, Akif, mürekkep 
yerine adeta damarlarından kalemine kan 
çekerek, gönül diliyle şiirlerini yazdı, gö-
nül diliyle İstiklal Marşı’nı yazdı.

Akif ’in kardeşlik tanımını ve kardeşlik 
hissiyatını anlamak ve tatmak gerçekten 
önemli değerli dostlarım... Son derece 
samimi bir insandı. İnsan sevgisiyle do-
nanmış, insanlığın hüznüyle hüzünlenen, 
sevinciyle sevinen, heyecanıyla heyecan-
lanan bir insandı. Akif, çöküşü gördüğü 
kadar, kuruluşu da gördü, bizzat yaşadı. 
Hatta, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu-
şunda, bizzat rol aldı ve yoğun emek sar-
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fetti. Kastamonu’da, Burdur’da, Ankara’da 
kalabalıklara yönelik hitapları, gözyaşla-
rının adeta sel olup akmasına vesile oldu. 
Bir milletin, kazmasıyla, küreğiyle, istiklal 
ve hürriyet için seferber olmasında Akif ’in 
gerçekten büyük gayretleri oldu. Tabii 
burada tevazuuna özellikle dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum. Alçakgönüllüydü, mü-
tevazıydı, tam bir gönül insanıydı. İstiklal 
Marşı için açılan şiir yarışmasına, ödüllü 
olduğu için katılmayı reddetmiş, “Ben 
para karşılığı şiir yazmam” demişti. Ancak, 
ödül kaldırıldıktan sonra İstiklal Marşı’nı 
bu coğrafyaya armağan etti ve sonrasında 
da hiç bir hediyeyi, kendisine sunulan hiç 
bir imkanı kabul etmedi. İstiklal Marşı’nın 
şairi, çayına şeker bulamayan, bulduğu 
bir avuç üzümü çayına şeker olarak ka-
bul eden bir insandı. Tevazusu, İstiklal 
Marşı’nın sahipliği konusunda da örnek 
teşkil eder. “Onu kimse yazamaz” diyordu 
Akif... “Onu hiç bir şair yazamaz... Onu, ben 
bile yazamam” diyordu... İstiklal Marşı be-
nim değil, milletindir” diyordu.

27 Aralık 1936’da vefat ettiğinde, o koca 
şair, o muhteşem şair, tarihin yetiştirdiği o 
eşsiz mütefekkir, ne acıdır ki, kimsesiz bir 
garip gibi defnedildi. Beyazıd Camii’nin 
avlusuna tabutu yerleştirildiğinde, et-
rafta sadece bir kaç kişi vardı. İstanbul 
Üniversitesi’nden bir öğrencinin, tabu-
tun üzerindeki küçük notu görmesiyle, 
acı haber dalga dalga esnaf ve öğrenciler 
arasında yayıldı ve bir anda mahşeri bir 
kalabalık toplandı. Yakındaki Emin Efendi 
lokantasının bayrağı emanet alındı, Top-
kapı Sarayı’ndan Kabe’nin örtüsü getirildi 
ve merhumun tabutu üzerine örtüldü. Bü-

tün hayatı gibi, cenazesi de son derece mü-
tevazi oldu. Ancak, yazdığı şiir, bu ülkenin 
tarihine, bu milletin derin hafızasına hiç 
silinmeyecek şekilde kaydoldu.

Tabii bu hafta yine önemli bir yıldönümü-
nü, Çanakkale Deniz Zaferimizin 96. Yıl-
dönümünü milletçe hep birlikte idrak ede-
ceğiz. İnşallah, Cuma günü Çanakkale’de 
olacak, şehitlerimizin manevi huzurunda, 
onlara bir kez daha dualarımızı göndere-
cek, milletçe minnet ve şükran duygula-
rımızı ifade edeceğiz. Akif ’i hatırlarken 
Çanakkale Zaferimizi, Çanakkale’yi yade-
derken Akif ’i yadetmemek elbette imkan 
dahilinde değil. Hicaz’da el-Muazzam 
İstasyonu’nda, Çanakkale’den gelen ha-
beri bekleyen Mehmet Akif, bizzat Enver 
Paşa’nın çektiği telgrafla o muhteşem za-
ferin müjdesini alınca, gözyaşları içinde 
secdeye kapanmıştı.

Şair ve Yazar Eşref Edip, o geceyi şöyle 
anlatıyor: “Çanakkale’de, Sakarya’da, 
Dumlupınar’da kahramanlık destanı yaz-
mış olan o bulunmaz nesıl, Asım’ın Nesli 
idi... Akif o gece, bu neslin maddî manevî 
terkibini, gelecek nesillere anlatmadan ca-
nını almaması ıçın Allah’a yalvardı. Duası, 
hıçkırıklarla kesiliyordu. Şimdi sizlere bır 
hakıkatı iblâğ edeyim” diyor Eşref Edip... 
“Çanakkale Destanını Mehmet Akif, Hicaz 
yolculuğu devam ederken, daha yolda yaz-
dı ve ancak ondan sonradır kı, tabıî hüviye-
tine girebildi.”

Evet... Kalbi, yüreği, ruhu memleket aş-
kıyla dolu, vatan sevdasıyla her bir gence 
emsal teşkil eden Merhum Mehmet Akif ’i 
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minnetle şükranla yadediyor, Allah O’ndan 
razı olsun, mekanı cennet olsun diyorum... 
Aynı şekilde, Çanakkale şehitlerimizi, tüm 
şehit ve gazilerimizi de buradan bir kez 
daha rahmetle yadediyor ve dualarımızı 
gönderiyorum...

Değerli arkadaşlarım…

Burada önemli bir hususu da sizlerle pay-
laşmak istiyorum… Bakınız… İstiklal Mar-
şımızın şu kıtasına özellikle dikkatlerinizi 
çekiyorum... 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  
Senin iman dolu göğsün gibi serhaddin var  
Ulusun! Korkma, nasıl böyle bir imanı boğar,  
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış cana-
var...

Evet... tek başına bu dizeler bile, tıpkı Akif 
gibi, İstiklal Marşımızın da sadece bizim 
değil, çok geniş bir coğrafyanın zenginli-
ği olduğunun güzel bir ispatıdır. İstiklal 
Marşı, bizim millet olarak hissiyatımızı en 
mükemmel şekilde anlattığı kadar, bütün 
bu coğrafyanın, bütün bu coğrafyadaki kar-
deşlerimizin de hissiyatını yansıtıyor.

Buradan açık açık söylüyorum değerli 
arkadaşlarım… Biz, Kerbela Faciası’nın 
acısını tam 1372 yıldır yüreğimizde taşı-
yoruz. Tam 1372 yıl boyunca ne zaman bir 
kardeşin bir kardeşe kastettiğini duysak, 
kardeşin kardeşe zulmettiğini, kardeşlerin 
birbirini katlettiğini duysak, Kerbela’nın 
o ağır atmosferi ruhumuzu adeta teslim 
alır. Bizim bugün, özellikle ortadoğu’da, 
afrika’da, özellikle Libya’daki kardeşle-

rimize mesajımız çok net… Hiç tereddüt 
etmeden, gizlemeden, saklamadan, üzeri-
ni örtemeden şunu söylüyoruz: biz, yeni 
Kerbelalar yaşamak istemiyoruz. Biz, kar-
deşlerimizin katledildiğine dair haberler 
almak istemiyoruz. Yoksulluğun çığ gibi 
büyüdüğü, adaletsizliğin hüküm sürdü-
ğü, bilginin, hikmetin yitirildiği böyle bir 
dönemde, biz, kardeşlerimizin birlik ve 
dayanışma yerine, birbiriyle uğraşmasını, 
çatışmasını, kamplaşmasını ve kutuplaş-
masını artık gururumuza yediremiyoruz.

Libya’da yere düşen her can, bizim canı-
mızdan can kopmasıdır. Ne güzel söylüyor 
Mehmet Akif: 
 
Sizi bir aile efradı yaratmış Yaradan; 

Kaldırın ayrılık esbabını artık aradan.

Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez… 

Bingazi’de, Sirte’de, Trablus’ta, Zaviye’de, 
Misrata’da, Libyanın her zerresinde yaşa-
nan acıyı biz yüreklerimizde hissediyoruz. 
Bizim tarafımız bellidir, bizim tarafımız 
son derece nettir: Biz haktan yanayız, hu-
kuktan yanayız, adaletten, barıştan, özgür-
lükten, demokrasiden, kardeşlikten yana-
yız. Mısır için, Tunus için, Filistin, Lübnan 
için bugüne kadar ne söylediysek, Libya 
için de aynısını hiç tereddüt etmeden söy-
lüyoruz ve “kardeş kardeşi vurmasın” diye 
haykırıyoruz. İnsanlar, insanlık onuruna 
yaraşır şekilde yaşasın istiyoruz. Zulüm 
ile abad olunmaz, kan üzerine medeniyet 
kurulmaz diyoruz. 
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Libya, kendi meselesini kendisi bir an 
önce çözsün, libya kucaklaşsın ve kendi 
istikametini tayin etsin istiyoruz. Arap 
Birliği’nin, Afrika Birliği’nin Libya’nın is-
tikbali, huzuru, refahı için aldığı kararları 
tüm kalbimizle destekliyoruz. Türkiye, 
bölgedeki her meselede, her anlaşmazlıkta, 
tüm taraflarla diyalog kurabilen, tüm taraf-
larla konuşabilen bir ülke olarak üzerine 
düşen sorumluluğu hakkıyla yerine geti-
riyor. Türkiye, bölge meselelerinde ilkeli 
davranıyor, tutarlı davranıyor; duygusal-
lıktan ziyade ilkelerle hareket ediyor. Lib-
ya meselesinde de biz ilkelerimizi ortaya 
koyduk. Taraflara hiç çekinmeden gerekli 
uyarıları yaptık, gerekli tavsiyelerde bu-
lunduk. Bundan sonra da biz dik durmaya, 
ilkeli davranmaya, ilkeler üzerinden politi-
ka üretmeye devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım...

Bugün sabah saatlerinde ekonomiye ilişkin 
iki güzel haber aldık... İşsizlik oranı 2010 
yılı aralık döneminde geçen yılın aynı dö-
nemine göre 2.1 puan düşerek yüzde 11.4 
geriledi. Yine Şubat ayında bütçe 988 mil-
yon lira fazla verdi. Böylece Ocak-Şubat dö-
neminde bütçe toplam 1milyar 933 milyon 
lira fazla vermiş oldu. Şuraya dikkatlerinizi 
çekiyorum son 28 yıllık dönemde bütçe ilk 
kez hem Ocak hem de Şubat aylarında fazla 
veriyor. Ve şurası da çok önemli değerli ar-
kadaşlarım. Türkiye seçime gidiyor, üç ay 
sonra sandığa gidiyor ve türkiye’nin bütçesi 
fazla veriyor. Bu Türkiye’nin daha önce şa-
hit olmadığı bir tablo. Bu tablo tartışmaya 
mahal bırakmayacak şekilde bir güven ve 
istikrar tablosu. Aziz milletimize bu vesiley-

le birkez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu 
tabloyu bozmadan, ekonominin dengeleri-
ni sarsmadan yolumuza devam edeceğiz.

12 Haziran seçimlerine ilişkin olarak, 
YSK’nın belirlediği takvim çerçevesinde bi-
zim de takvimimiz işliyor... AK Parti olarak, 
aday adaylığı başvuruları Pazartesi akşam 
itibariyle sona erdi. 5 bin 500’den fazla aday 
adayı, AK Parti listesinden milletvekili seçil-
mek için başvuruda bulundu. Geçen hafta 
da ifade ettiğim gibi, bilimsel yöntemleri 
kullanarak, şehirlerimizin beklentilerini en 
üst seviyede gözeterek, hakkaniyet ölçütle-
rinden çıkmadan aday listemizi belirleye-
ceğiz.

Şunu özellikle ifade etmek durumundayım 
değerli arkadaşlar... Biz bir aileyiz... Biz, çı-
kar birliği yapanların partisi değil, millete 
hizmet sevdasıyla bir araya gelmiş, gönül 
birliği, kader birliği yapmış bir partiyiz. 
Başvuruda bulunan aday adaylarından 
listeye giremeyecek arkadaşlarımızın, asla 
küsmeden, gücenmeden, kırılmadan, gönül 
koymadan yola devam etmelerini rica edi-
yorum. Listelerin kesinleşmesiyle birlikte, 
tüm teşkilatımızın artık çok daha yoğun 
şekilde araziye inmelerini, adaylarımızla, 
aday adaylarımızla, her köye, her mahalle-
ye, sokağa, her haneye ulaşmalarını istiyo-
rum.

AK Parti farkını, seçim sürecinde bir kez 
daha milletimize göstermek zorundayız 
değerli arkadaşlarım... Aziz milletimize, 
makamlara, koltuklara, rütbelere değil, 
hizmete talip olduğumuzu açık, samimi 
şekilde göstermek zorundayız. Biz, başka-
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larının yaptığı gibi, öfkenin, nefretin diline 
prim vermeyecek, nezaketle, hoşgörüyle, 
gönüller kazanarak yolumuzda ilerleyece-
ğiz. İşte muhalefetin halini görüyorsunuz... 
Hizmete değil, makamlara; yapmaya değil, 
bizim 8 yılda yaptıklarımızı bozmaya talip 
olduklarını her fırsatta ortaya koyuyorlar... 
Ana Muhalefet Partisi’nin Genel Başkanı, 
evet, frenleri boşalmışçasına, olmayacak 
vaadler dağıtmaya, belli kesimleri istismar 
etmeye, özellikle yoksulları, özellikle bek-
lenti içindeki vatandaşlarımızı istismar 
etmeye hız vermiş durumda.

Ben, CHP Genel Başkanı’nın boş ve asla 
gerçekleşmeyecek popülist vaadlerini eleş-
tirme gereği bile duymuyorum... Gündemi 
değiştirmek için, aslı astarı olmayan, he-
sabı kitabı ortaya konmamış, Türkiye’nin 
gerçeklerini dikkate almayan bu boş va-
adler milletimizden zaten gereken cevabı 
alacaktır... Dikkatinizi çekiyorum değerli 
arkadaşlarım... Aile sigortası diyorlar... 
Ya, siz ailenin sigortasını attırdınız, aile 
kurumunu kirlettiniz... Şimdi çıkıp hangi 
yüzle aile sigortası diyorsunuz? Siz bırakın 
gençleri istismar etmeyi, bırakın bedelli 
askerliği, önce millete, önce kendi parti-
nize ödettiğiniz bedelin hesabını verin. 
Eski Genel Başkan, bir kaset komplosuyla 
gitti... Bunu yeterli bulmamışlar ki, yeni 
kaset komploları için görüşmeler yapıyor, 
komplocuları teşvik ediyorlar... Bunlar or-
talığa dökülünce de, mazeretlerinden daha 
büyük özürler beyan ediyorlar. Bizzat ken-
dileri, gazeteci kimliği altında bir takım 
şahısları komplolarda kullanıyor, bunun 
arkasından da çıkıp, “Türkiye’de basın öz-
gürlüğü yok” diyorlar...

Bakın değerli arkadaşlarım... “Türkiye’de, 
basın özgürlüğü yok” denilerek başlatılan 
kampanya, şu anda uluslararası bir boyut 
kazanmış durumda... Uluslararası çevre-
lerde, uluslararası basında, Avrupa rapor-
larında Türkiye, adeta bir diktatörlük gibi, 
bir demir perde ülkesi gibi lanse ediliyor, 
bu minvalde yazılar, eleştiriler, analizler 
arka arkaya sıralanıyor. Bu uluslararası 
kampanya, evet, çok acıdır, ulusal bir 
kampanya tarafından destekleniyor ve kö-
rükleniyor. Birileri, o malum medya kuru-
luşları, kendi hırsları uğruna, bir kez daha 
Türkiye’nin yurtdışında karalanmasından, 
Türkiye’nin imajının zedelenmesinden 
rant sağlama gayretine giriyorlar. Birkez 
daha, AK Parti kaybetsin de, Türkiye’ye ne 
olursa olsun anlayışıyla hareket ediyorlar.

Biz buna izin vermeyeceğiz. Uluslararası 
basını, uluslararası çevreleri, Türkiye’de 
yaşanan hadiseleri daha objektif, daha tu-
tarlı şekilde değerlendirmeye, gelişmeleri 
daha yakından takip etmeye davet ediyo-
rum. Türkiye’de gazeteci kisvesi altında 
on yıllardır ne tür kirli senaryoların uygu-
landığını, medyanın nasıl müdahalelere 
çanak tuttuğunu, medyanın terör örgüt-
lerinin değirmenine nasıl su taşıdıklarını 
görmelerini istiyorum.

Türkiye bir hukuk devletidir değerli arka-
daşlarım... Türkiye, ileri demokratik stan-
dartlara ulaşmayı önüne hedef olarak koy-
muştur. Bu hedefleri gerçekleştirmek için 
8 yılda tarihi nitelikte reformlar yapılmış-
tır. Aynı şekilde reformlara devam edecek, 
ileri demokratik standartları Türkiye’ye 
kazandırmak için mücadelemizi sürdüre-
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ceğiz. Tekrar ediyorum: Bırakalım, yargı 
görevini yapsın. Bırakalım yargı, en hızlı 
şekilde kararını versin. Kimse, yargının 
işini zorlaştırma çabasında olmasın. En 
önemlisi de hiç kimse, kendi ülkesinin 
imajını zedeleyecek bir gayretin, böyle 
bir mücadelenin içine girmesin. Geçen 
hafta da söyledim. Biz, o malum medyaya 
rağmen, milletimizin takdiriyle buralara 
geldik. Bundan sonra da rotamızı medya 
değil, millet çizecek.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, Meclis çalışmalarında sizlere bir kez 
daha başarılar diliyorum. Yolunuz, bahtı-
nız açık olsun diyor, sizleri Allah’a emanet 
ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum...
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Çok değerli kardeşlerim, değerli yol arka-
daşlarım, değerli misafirler, hanımefendi-
ler, beyefendiler… Sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, grup toplantımızın ülkemiz ve 
milletimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Konuşmamın hemen başında, 
dün Türkiye başta olmak üzere, ortak 
coğrafyamızda coşkuyla kutlanan Nevruz 

Bayramını tebrik ediyor, tüm milletimize, 
kardeş ülkelere, tüm insanlığa hayırlı ol-
masını temenni ediyorum. Baharın müjde-
cisi olan Nevruz’un, özellikle bugünlerde 
bir kez daha derin acılar yaşayan coğraf-
yamızda, yüreklerde, ruhlarda da bahara 
vesile olmasını niyaz ediyorum.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 22 Mart 2011
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Bahar, yenilenme, tazelenme anlamını ta-
şıyan, bunun yanında kardeşliği, dayanış-
mayı, barışı simgeleyen Nevruz’un, bu yıl 
da bazı şehirlerimizde şiddet eylemlerine 
dönüştürülmek istendiğini gördük. Neyse 
ki, milletimiz, istismara, tahriklere kulak 
asmadı, küçük olayların dışında ülke gene-
linde üzücü hadiseler yaşanmadı. Milletin 
her hassasiyetini, inancını, geleneklerini, 
kültürel değerlerini adeta birer istismar 
fırsatı olarak görenlerin eli, dünkü Nevruz 
kutlamalarında da boş kaldı. Milletimize, 
sağduyusundan dolayı teşekkür ediyor, bir 
kez daha Nevruz’un hayırlara vesile olma-
sını diliyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Geçtiğimiz hafta, grup toplantımızın 
hemen ardından, beraberimizde bir he-
yetle Rusya Federasyonu’na hareket ettik. 
Başkent Moskova’da, önce Türkiye Rusya 
İş Forumu’nun açılışına katıldık ve ora-
da işadamlarına hitap ettik. Rusya’da, 
Başbakan Sayın Putin ve Devlet Başkanı 
Sayın Medvedev’le görüşmeler yaptık. 
Sayın Medvedev’in de katılımıyla, sebebi 
ziyaretimiz olan, Türkiye Rusya Üst Dü-
zey İşbirliği Konseyi’nin İkinci toplantı-
sını gerçekleştirdik. Toplantının önemli 
sonuçlarından biri, Türkiye ile Rusya 
arasındaki vizelerin kaldırılması oldu. 
Ülkelerimiz arasında vizenin karşılıklı ola-
rak kaldırılması kısa süre öncesine kadar 
hayal dahi edilemeyecek bir adımdı. Sa-
yın Medvedev’in Mayıs ayındaki Türkiye 
ziyareti sırasında bu konuda bir anlaşma 
imzalanmıştı. Anlaşmanın yürürlüğe giriş 
tarihi olarak 17 Nisan’ı belirledik ve artık 

17 Nisan’dan itibaren iki ülke arasında 
vizesiz seyahat başlıyor. İki ülke arasında 
vizelerin kalkması, işadamlarımızın daha 
rahat seyahatini temin edecek, her iki 
ülkenin turizm gelirlerinin artmasını da 
olumlu yönde etkileyecek. Bu gelişmenin 
de Türkiye ve Rusya için hayırlı olmasını 
diliyorum.

Moskova’da, Rusya’nın önemli enstitü-
lerinden biri olan, Rusya’ya diplomat 
yetiştiren, Türk öğrencilerin de okuduğu 
Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü’nde 
şahsıma tevdi edilen fahri doktora ün-
vanını aldım ve öğrencilere hitap ettim. 
Rusya’nın başkenti Moskova’dan, Tata-
ristan Cumhuriyeti’nin Başkenti Kazan’a 
geçtik. Rusya Federasyonu içinde bir Cum-
huriyet olan Kazan, ortak dilimiz, ortak 
kültürümüz, kan ve kardeşlik bağımız do-
layısıyla yakın işbirliği içinde olduğumuz 
cumhuriyetlerden biri. Cumhurbaşkanı 
Rüstem Minnihanov’un misafiri olarak bu-
lunduğumuz Kazan’da, 2013 yılında yapı-
lacak Dünya Üniversite Oyunları için inşa 
edilecek tesislerin müteahhitliğine talip 
olduğumuzu orada Sayın Cumhurbaşkanı 
nezdinde ifade ettik.

G e r e k  R u s ya’ d a ,  g e r e k  Ta t a r i s t a n 
Cumhuriyeti’nde Türk işadamlarının 
yoğun yatırımları bulunuyor. Yatırımla-
rımızın yanı sıra, müteahhitlerimiz de 
gerçekten başarılı çalışmalara imza attılar 
ve atıyorlar. Dünya genelinde olduğu gibi 
Rusya’da da çok güzel bir imaja sahip 
olan müteahhitlik firmalarımızın, başta 
Üniversite Oyunları olmak üzere gelecek 
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dönemde daha fazla iş yükleneceklerini 
umud ediyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Rusya temaslarımızın ardından ,  18 
Mart’ta, Çanakkale Deniz Zaferimizin 
96’ıncı yıl kutlama törenlerine katıldık. 
Çanakkale’de şehir stadında ve ardından 
Şehitlikte yapılan resmi törende, bir kez 
daha Çanakkale’nin kahramanlarını ve 
tüm şehitlerimizi hayırla yadettik. Ben 
her fırsatta, özellikle gençlerimize, şehit-
likleri ziyaret etmelerini, orada şehitleri-
mizin ruhuna bir fatiha göndermelerini, 
mezar taşlarındaki isimlere ve o isimlerin 
memleketlerine dikkat etmelerini tavsiye 
ediyorum. Çanakkale’deki şehitlik, dikkati-
nizi çekiyorum, Çanakkale şehitlerinin bir 
kahramanlık abidesi olduğu kadar, bizim, 
millet olarak, 74 milyonun kardeşliğinin 
de bir abidesidir. Diyarbakır’dan Edirne’ye, 
S a m s u n ’ d a n  A d a n a ’ y a ,  İ z m i r ’ d e n 
Ankara’ya kadar her ilimizden Mehmet-
çiğin orada koyun koyuna yattığını görü-
yoruz. Sadece Türkiye’den değil, çok daha 
geniş bir coğrafyadan kardeşlerimizin 
de Çanakkale’ye geldiklerini, bize destek 
verdiklerini, dedelerimizle omuz omuza 
çarpışarak orada bir kardeşlik destanı yaz-
dıklarını anlıyoruz.

Şunu da belirtmek durumundayım… Biz 
iktidara geldiğimizde, Çanakkale Şehit-
liği adeta bir harabe durumundaydı… 
Maalesef, bizim şehitliğimiz ile, yabancı 
ülkelerin şehitlikleri arasında belirgin bir 
farklılık vardı. Biz, bunu içimize sindire-
meyiz, buna tahammül edemeyiz dedik ve 

son 8 yılda 25 milyon lira, yani eski parayla 
25 trilyon lira harcayarak, Şehitler Abidesi, 
Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası, Yah-
ya Çavuş Şehitliği, Ertuğrul Tabyası başta 
olmak üzere tüm o bölgeyi elden geçirdik. 
İşte onun için, her genç, her vatandaşımız 
mutlaka oraya gidip, oradaki havayı te-
neffüs etmeli, o kardeşlik abidesini orada 
görmelidir. Bu vesileyle, bir kez daha, 
Çanakkale Deniz Zaferimizin 96’ıncı Yıl-
dönümünü tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi 
şükranla, minnetle, rahmetle bir kez daha 
yadediyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Çanakkale’deki törenlerin ardından, bu 
yıl 11’incisi yapılan Cidde Ekonomik 
Forumu’na katılmak üzere beraberimiz-
deki heyetle Suudi Arabistan’a hareket 
ettik. Forum çerçevesindeki görüşmele-
rimizin yanı sıra, Forum’da katılımcılara 
hitap etme fırsatımız oldu ve Türkiye 
ekonomisi ile dış politikamız üzerine 
ayrıntılı değerlendirmelerde bulunduk. 
Cidde’de, Ziraat Bankası’nın Suudi Arabis-
tan’daki ilk şubesinin de açılışını törenle 
gerçekleştirdik. Yine Suudi Arabistan’da, 
ülkenin ilk üniversitesi olan Ummul Kura 
Üniversitesi’nde şahsıma tevdi edilen fahri 
doktora ünvanını aldım ve büyük bir salo-
nu dolduran gençlere hitap ettim.

Şunu, hükümetimiz adına, AK Parti adına 
büyük bir memnuniyetle ifade etmek du-
rumundayım değerli arkadaşlarım… Aktif, 
onurlu, ilkeli dış politikamız sayesinde, 
dik duruşumuz sayesinde, artan itibarımız 
sayesinde, inanın bugün komşu ülkelerin 
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caddelerinde serbestçe yürümenin, elini 
kolunu sallayarak dolaşmanın imkanı 
kalmadı. Bunu bir şikayet olarak değil, 
Türkiye’nin dünyadaki imajını, dünyada-
ki Türkiye sevgisini somutlaştırmak için 
söylüyorum. Bulunduğumuz her ortamda, 
kendi vatandaşlarımızın, kendi vatandaş-
larımız kadar diğer kardeşlerimizin yoğun 
tezahüratlarıyla, izdihama varan muhab-
betleriyle karşılaştık. Gittiğimiz her yerde, 
insanların, göz yaşları içinde, gözlerinde 
parıldayan umut ışığıyla bizi selamladık-
larına, bize hayır duaları ettiklerine şahit 
olduk.

Bu vesileyle, Rusya’da, Tataristan’da, Suu-
di Arabistan’da, kucaklaşamadığımız, has-
bihal edemediğimiz tüm kardeşlerimizin 
bizi affetmesini, anlayışla karşılamasını 
rica ediyor, kalplerimizin karşı karşıya 
olduğunu, bir ve beraber olduğunu hatır-
latmak istiyorum. 

Şimdi bu durumu çok iyi anlamak duru-
mundayız değerli arkadaşlarım… Bize, 
ülkemize, milletimize yönelik bu tevec-
cüh, bu muhabbet, bizi kibire, gurura 
değil, tam tersine büyük bir hassasiyete 
ve sorumluluğumuzun idrakine sevket-
melidir. Şu anda, herhangi bir bölgesel ya 
da küresel gelişmede, kimin ne dediğine 
değil, Türkiye’nin ne dediğine bakılıyor. 
Türkiye’nin tavrı, Türkiye’nin duruşu, 
Türkiye’nin ağzından çıkacak kelimeler 
dikkatle izleniyor ve dünyanın her yerinde 
yankılanıyor. Bugün, dünyanın her yerin-
de, Türkiye’nin sözünün ağırlığı var…

Bakın; bu durum, bize çok büyük bir so-
rumluluk yüklüyor. Biz, artık gündemin 
peşine takılıp gidemeyiz. Biz, günü kur-
taran açıklamalarla yetinemeyiz. Bugün 
artık biz, her sözümüzü adalet terazisinde 
hassas bir şekilde tartarak konuşmak, 
onlarca, yüzlerce etkeni ve dinamiği dik-
kate alarak konuşmak, görüş beyan etmek 
zorundayız. Bizim temel ilkelerimiz belli: 
Bizim dış politikamız, barış, adalet, ulus-
lararası hukuk, hakkaniyet ve dayanışma 
ilkeleri üzerine kuruludur. Farklı şekilde 
söyleyebiliriz, farklı kelimelerle ifade ede-
biliriz… Ama her hadise karşısında biz, bu 
temel ilkeler çerçevesinde hareket ederiz.

“Mısır için sesini yükselten Başbakan, Lib-
ya için neden susuyor” şeklinde son derece 
haksız, yakışıksız ve maalesef bilgisizlikten 
kaynaklanan eleştiriler yapıldı. Biz, neyi 
nerede ve nasıl söyleyeceğimizi çok iyi bili-
riz… Burada tekrar söylüyorum beyler: Biz 
bakkal dükkanı değil, dünyanın en büyük 
ülkelerinden birini, Türkiye’yi yönetiyo-
ruz… Öncelikle bizi sessiz, tepkisiz, taraf-
sız kalmakla itham edenler, bölgede esen 
değişim rüzgarlarının ilhamını nereden 
aldığına çok dikkatli baksınlar… Biz, sesi-
mizi de, tepkimizi de belli bir üslup içinde 
ortaya koyuyor, tarafımızı çok net şekilde 
tüm dünyaya gösteriyoruz. Biz değişimin 
tarafındayız. Biz, demokrasinin, insan hak-
larının, ifade özgürlüğünün tarafındayız. 
Biz çatışmanın, baskının, şiddetin, zulmün 
tarafında değil, hakkın, adaletin, uzlaşma-
nın, kucaklaşmanın yanındayız.

The Guardian Gazetesinin muhabiri Lib-
ya’da tutuklanıyor, Türkiye’nin devreye 
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girmesiyle serbest bırakılıyor. The New York 
Times muhabirleri tutuklanıyor, serbest 
bırakıldıklarına dair belgeye, “Türkiye’nin 
hatırı için serbest bırakılmışlardır” ifadesi 
yazılıyor. Bunları görmemekte ısrar eden-
ler, başlarını kumdan çıkarıp çevrelerine 
baksınlar… Şunu açık ve net olarak ifade 
ediyorum: Bizim Libya ile ilişkimiz, pet-
rol ilişkisi değildir, çıkar ilişkisi değildir, 
oradaki müteahhitlik hizmetlerimiz, ya-
tırımlarımız odaklı bir ilişki asla değildir. 
Bizim Libya ile temasımız, oradaki vatan-
daşlarımızın can güvenliğini sağlamak, 
onları tahliye etmekten ibaret de değildir. 
Trablus’un da, Bingazi’nin de her bir ferdi, 
bizim öz be öz kardeşimizdir. Atasözle-
rimize bile girmiş Fizan’ın; Atatürk’ün, 
diğer bir çok subay ve erlerimizin hatı-
ratına girmiş olan Tobruk’un, Derne’nin, 
Misrata’nın, Sirte’nin, Zaviye’nin derdi hiç 
şüphesiz bizim derdimizdir.

Libya’da hadiseler başladığı andan itiba-
ren, biz taraflarla diyalog halinde olduk. 
Mısır’daki, Tunus’taki gibi, Libya’da da 
değişimin kansız, çatışmasız, sorunsuz 
gerçekleşebilmesi için, kılı kırk yaran bir 
hassasiyet içinde olduk. Nasıl ki Libya’dan 
tahliye çalışmalarını saniye saniye izlediy-
sek, Libya’daki gelişmeleri, Libya’daki kar-
deşlerimizin şartlarını da saniye saniye, an 
be an izledik. Taraflarla defalarca telefonda 
görüştüm. İlgili tüm ülkelerle defalarca gö-
rüşmeler yaptım. En son dün akşam Sayın 
Obama’yla bir telefon görüşmemiz oldu. 
İşte en son önceki gün İngiltere Dışişleri Ba-
kanı Sayın Cameron aradı ve Libya ile ilgili 
yarım saat telefon görüşmesi yaptık.

Kaddafi’ye, 1 Mart ve sonrasındaki temas-
larımızda, çekilmesini, görevini, Libya’nın 
tamamının güveneceği kişilere terk etmesi-
ni açık açık tavsiye ettik. Tekrar ediyorum: 
Bizim hassasiyetimiz, Libya’daki dönüşü-
mün sorunsuz şekilde olabilmesi içindi. 
Bir kardeş katliamı yaşanmasın, bir kaos 
ortamı oluşmasın diye çırpınıp durduk. Biz, 
Libya kendi meselesini, harici müdahaleler-
le değil, kendisi çözsün, istikametini kendisi 
belirlesin, değişimi kendi dinamikleriyle 
gerçekleştirsin istedik. Bizim, Libya’ya mü-
dahale, Libya’ya operasyon konusundaki 
endişemiz, son derece haklı bir endişedir. 
Bu tür operasyonların geçmişte hiçbir fayda 
sağlamadığını, tam tersine can kayıplarını 
artırdığını, işgale dönüştüğünü, ülkelerin 
birlik ve bütünlüğünü ciddi şekilde zedele-
diğini gördük ve yaşadık.

Paris toplantısını elbette sorgulayacak, el-
bette eleştireceğiz… Libya’ya yönelik, altını 
çizerek ifade ediyorum, sadece ve sadece 
insani yardım amaçlı operasyonun şemsiye-
si Birleşmiş Milletler olmalıdır. Yani operas-
yon, meşru bir zeminde yürütülmelidir. BM 
Güvenlik Konseyinin almış olduğu 1970 ve 
1973 sayılı kararlar bu çerçevede yorum-
lanmalıdır. Şu anda Libya’da devam eden 
operasyonun, Libyalılar ve bölge ülkeleri 
tarafından, petrol ve çıkar amaçlı bir ope-
rasyon olarak algılanıyor olması, Batı’nın 
müdahalesi olarak algılanıyor olması, bizim 
haklılığımızı zaten ortaya koymuştur.

Değerli arkadaşlarım…

Biz istişarelerimize devam ediyoruz… 
Libya halkının esenliğini, huzurunu, 
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Libya’nın iç barışını temel hedef olarak 
görüyor, bunu sağlayacak şekilde adımlar 
atılması için temaslarımızı yoğun şekil-
de sürdürüyoruz. Şunu da altını çizerek 
söylüyorum: Türkiye, asla ve asla, Libya 
halkına silah doğrultan taraf olmayacaktır. 
Türkiye’nin politikası çok nettir, tavrı son 
derece nettir. Sonuç getirecek, Libya’nın iç 
barışını tesis edecek çabalara da Türkiye 
her zaman destek olmaya devam edecektir. 
Şu anda Bahreyn’de, Yemen’de devam eden 
olaylar karşısındaki kaygımızı, endişemizi 
de gerekli platformlarda dile getiriyoruz. 
Özellikle Bahreyn’de bir mezhep çatışma-
sının endişesini taşıyor, bunu önlemek için 
yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. 
Bahreyn’le birlikte, Yemen’de, Suriye’de, 
hiç arzu etmediğimiz sonuçların ortaya 
çıkmaması için, hiçbir ülkenin yapmadığı 
kadar yoğun temas trafiği yürütüyoruz.

Sorumluluğumuzun farkındayız değer-
li arkadaşlarım… Bölgedeki değişimin 
olumlu yönde seyretmesi için yoğun gay-
ret içindeyiz. Ümid ediyorum ki, bölgede-
ki değişim, Libya’dakinden farklı olarak, 
tabii seyrinde ve sağlıklı bir zeminde 
ilerler, ülkelerin ve halkların refahını, hu-
zurunu artıracak bir istikamette seyreder. 
Bunu sağlamak için Türkiye olarak gerek-
li tavsiyelerde bulunuyor, gerekli temasla-
rı yapıyoruz. Bu hassas süreçte ben, ülke 
içinde ve dışında, söz söyleyen herkesin 
de büyük bir hassasiyet içinde olması ge-
rektiğini hatırlatmak isterim. Bölgemizde 
tarih yazılıyor… Türkiye, bölgede tarihe 
not düşüyor. Herkesin bu anlayışla ha-
reket etmesini, küçük hesapların peşine 

takılmak yerine sorumlulukla olaylara 
bakmasını rica ediyorum.

Değerli arkadaşlarım… 

Seçim tarihinin oldukça yaklaştığı bugün-
lerde, aday tespit çalışmalarımızı yoğun 
şekilde sürdürüyoruz. Geçen hafta aday 
adayları başvurularını yaptılar. Hafta so-
nunda Temayül Yoklamaları gerçekleşti. 
Tüm kriterleri gözeterek, inşallah üç hafta 
içinde adaylarımızı tespit etmiş olacağız ve 
listemizi Yüksek Seçim Kurulu’na bildire-
ceğiz. Her bir şehrimizde, vatandaşımızın, 
“ben de olsaydım işte bu ismi seçerdim” 
diyeceği, AK Parti ruhunu özümsemiş, 
ilkelerimizi benimsemiş, AK Parti’nin uf-
kuna, vizyonuna sahip, dürüst, çalışkan, 
donanımlı, millet sevdalısı isimleri inşal-
lah milletimizin takdirine sunacağız.

Yine bu arada, Seçim Beyannamesi çalış-
malarımız süratli şekilde devam ediyor. 
Kampanyaya yönelik çalışmalarımız sürü-
yor. Gerek beyanname, gerek kampanya 
olarak AK Parti farkını bir kez daha ortaya 
koyacak, yapıcı bir kampanya ile milleti-
mize planlarımızı, projelerimizi, hedefle-
rimizi sunacağız. Yine bu süreçte, Meclis 
çalışmalarımızı da hız kesmeden sürdüre-
cek, milletimiz için, ülkemiz için hayati de-
recede önemli yasal değişiklikleri inşallah 
tamamlayacağız. Bu düşüncelerle sözleri-
me son verirken, sizlere Meclis çalışmaları-
nızda başarılar diliyorum. Bir sonraki grup 
toplantımızda buluşmak umuduyla sizleri 
Allah’a emanet ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli kardeşlerim, değerli yol arka-
daşlarım, AK Parti’nin saygıdeğer milletve-
kili adayları, sevgili vatandaşlarım, hanı-
mefendiler, beyefendiler… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum.12 Haziran 

2011 seçimlerine AK Parti’nin milletvekili 
adayı olarak girecek, şahsım da dâhil 550 
adayımıza başarılar diliyorum. Yolumuz, 
bahtımız açık olsun. Allah utandırmasın. 
Allah, yar ve yardımcımız olsun diyorum.

AK Parti 24. Dönem 
Milletvekilleri Aday Tanıtım 

Toplantısı

Ankara | 18 Nisan 2011
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550 milletvekili adayımız, ülkemize, illeri-
mize, milletimize, demokrasimize, içinde 
bulunduğumuz geniş coğrafyaya ve büyük 
medeniyete hayırlı olsun. Evet… Bir ku-
yumcu hassasiyetiyle, ak sütün içindeki ak 
kılı fark edecek kadar büyük bir titizlikle 
adaylarımızı tespit ettik. 6 bin başvuru 
içinden, kılı kırk yaran bir incelikle 550 
aday belirledik. Şunu buradan büyük bir 
gönül rahatlığıyla söylüyorum. Bugün, 
işte burada, bu salonda, Türkiye’nin bütün 
renkleri var. Bugün burada, Türkiye’nin 
bütün sesleri, bütün nefesleri, bütün zen-
ginliği var. Bugün burada, Türkiye’nin 
bütün zenginlikleri, Türkiye’nin birikimi, 
enerjisi var. Bugün buradaki fotoğraf, bü-
yük Türkiye fotoğrafıdır. Bugün buradaki 
manzara, yeniden büyük bir Türkiye’nin 
manzarasıdır. Bu tablo, bir Türkiye tablo-
su olduğu kadar, Türkiye’nin umudunu 
yansıttığı kadar, Afganistan’ın, Irak’ın, 
Libya’nın, Filistin’in, Saraybosna’nın, 
Gazze’nin, Kudüs’ün umudunu yansıtıyor.

Bu fotoğraf, barış fotoğrafıdır. Bu fotoğraf, 
huzurun, istikrarın, demokrasinin, refahın 
fotoğrafıdır. Bu fotoğraf, tarihinden, bü-
yük medeniyetinden, zengin kültüründen 
aldığı ilhamla, yeniden büyük bir mede-
niyet inşa etme iradesinin fotoğrafıdır. Bu 
fotoğraf karesi içindeki 550 aday, Türkiye 
aşkıyla, Türkiye sevdasıyla, hizmet kararlı-
lığıyla, yola çıkmış; sadece bedenini değil; 
gönlünü, yüreğini, zihnini Türkiye ideal-
leri için ortaya koymuş bir kadrodur. Bu 
kadro fedakâr bir kadro, Bu kadro, özverili 
bir kadro… Bu kadro, makam hırsıyla, ik-
bal hırsıyla, çıkar hırsıyla yola çıkmış de-
ğil, milletin uğruna, milletin yoluna başını 

koymuş bir kadrodur. Diyor ya üstat: Kim 
var diye seslenilince, sağına ve soluna bak-
madan, fert fert “ben varım” cevabını veri-
ci, her ferdi, benim olmadığım yerde kimse 
yoktur fikrini besleyici, dava ahlakına 
sahip bir gençlik. İşte bu kadro, o gençlerin 
oluşturduğu bir kadrodur. İşte bu kadro, 
büyük Türkiye davasını omuzlamaya, o 
davayı gediğine koymaya kastetmiş, azmet-
miş bir kadrodur. Ben her zaman söyledim; 
bugün burada bir kez daha söylüyorum. Bu 
yola sizlerle çıkmış olmaktan bahtiyarım. 
Bu yolda sizlerle yürüyor olmaktan dolayı 
gururluyum. Rabbime, bana sizin gibi yol 
arkadaşları nasip ettiği için şükrediyorum, 
hamlediyorum. 

Daha yola çıkarken biz şunu söyledik: AK 
Parti’yi millet kurmuştur. Biz sadece onun 
tabelasını asıyoruz. Bizim kadrolarımız, bi-
zatihi milletten, milletin kendi evlatların-
dan teşekkül etmiştir. Bizim kadrolarımız, 
icazetli, vesayetli, güdümlü, ısmarlama 
kadrolar değildir. Bizim kadrolarımız, çe-
teleri, mafyayı, hukuk dışı suç örgütlerini 
temsil eden, onlardan beslenen, onlarla 
yol arkadaşlığı yapan değil, milletle gönül 
birliği yapan, kader birliği yapan bir kad-
rodur. Bu kadronun özü, milletin özüdür, 
milletin AK ve aydınlık yüzüdür. Bu kadro, 
bizim diğerlerinden farkımızı ortaya ko-
yan bir kadrodur. İşte görüyorsunuz. Önce 
çetelerin avukatı olduklarını söylediler. 
Ardından, çetelerin operasyonuyla birbir-
lerine girdiler. Yetmedi. Kürsüye çıktılar, 
“nerede bu Ergenekon örgütü, gidip üye 
olacağım” dediler. Ergenekon’un üye kayıt 
ofisini bulamayanlar, şimdi kendi parti ça-
tıları altında, Ergenekon’un irtibat ofisini 
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açmaya karar verdiler. Dışardan aday bula-
madılar, içerden, Silivri’den aday transfer 
ettiler. 

Şimdi soruyorum: buradan, MHP’ye, 
CHP’ye soruyorum: Siz, milletin iradesini 
mi temsil ediyorsunuz, Silivri’nin iradesini 
mi? Siz, milletin iradesini mi temsil ediyor-
sunuz, yoksa çetelerin, mafyanın, cuntanın 
iradesini mi? Siz gücünüzü milletten mi 
alıyorsunuz, yoksa çetelerden, mafyadan, 
karanlık örgütlerden mi? Hani siz doku-
nulmazlığın kaldırılmasını istiyordunuz? 
8.5 yıl boyunca, dokunulmazlıktan başka 
muhalefet adına tek bir cümle kurmayan 
siz değil miydiniz? Lütfen, bir kere de sö-
zünüzün arkasında durun, bir kere de çark 
etmeyin…

Biz, 8.5 yıl boyunca, hiçbir tehdide boyun 
eğmedik değerli arkadaşlarım. 8.5 yıl 
boyunca çetelere, mafyaya, karanlık suç 
örgütlerine asla ve asla boyun eğmedik. Çe-
telerin karşısında boynunu bükenlerden, 
hazır ola geçenlerden, ruhunu çetelere 
satanlardan olmadık. Milletin emanetini 
kutsal bildik, o emaneti hakkıyla taşıdık, o 
emaneti yere düşürmedik. Bundan sonra 
da aynı şekilde devam edeceğiz. Türkiye’yi 
aydınlığa kavuşturduk, daha da aydın-
latmaya devam edeceğiz. İşte, aydınlığa 
tahammül edemeyenler, aydınlıktan gözü 
kamaşanlar, ışıktan gözleri incinenler, 
şimdi karanlığa methiyeler düzüyor, 
karanlıktan medet umuyorlar. Bir bedel 
ödeniyor değerli arkadaşlarım. Biz, gücü-
müzü milletten alır, yetkiyi milletten alır, 
hesabımızı da millete veririz. Tek hesap 
merciimiz, aziz milletimizdir. Gücünü, 

yetkisini, iradesini milletten almayanlar 
ise, hesabı başka yerlere öder, başka yerlere 
bedel verirler. 8.5 yıl boyunca olduğu gibi, 
bundan sonra da çeteler karşısında geri 
adım atmayacağız. Çeteler karşısında boy-
numuzu bükmeyecek, mücadeleyi sonuna 
kadar sürdüreceğiz… Çetelerin, mafyanın, 
suç örgütlerinin tekrar üreme şansı bula-
mayacağı bir Türkiye’yi hep birlikte, işte 
bu kadroyla inşa edeceğiz.

 Bu kadro, bir kez daha, tüm Türkiye’yi 
temsil eden, tüm Türkiye’yi yansıtan bir 
kadrodur. Her etnik köken, her inanç gru-
bu, her düşünce, her sosyal grup, bizim 
550 kişilik listemizde hakkaniyetle temsil 
edilmektedir. Hiç kimse dışarıda bırakıl-
mamıştır. Hiç kimse ötelenmemiş, dışlan-
mamıştır.8.5 yıl boyunca olduğu gibi, bu 
listeyle de Türkiye bir kez daha samimi-
yetle kucaklanmıştır. Listemize bakıp da, 
AK Parti’nin bazı bölgelerden çekildiğini, 
bazı bölgelerde iddiasını kaybettiğini söy-
leyenler, açık söylüyorum, çok büyük bir 
yanılgı, çok büyük bir yanılsama içindeler. 
Bunu söyleyenler, bunu yazıp çizenler, 
adaylarımızı tanımadıkları kadar, AK 
Parti’nin çözüm için ortaya koyduğu irade-
yi, samimiyeti, kararlılığı da görmüyorlar, 
görmek istemiyorlar. Bunu söyleyenler, 
değişimden, değişiklikten, tazelenmekten 
korkuyor, çekiniyorlar. AK Parti, hiçbir yol 
arkadaşını yolda bırakmaz. Yapılan sadece 
bir nöbet değişimidir. AK Parti hiçbir böl-
geden çekilmiyor, çekilmez…

Bir Azeri atasözü şunu söylüyor sevgili kar-
deşlerim: “Dertsizler, yeryüzüne yüktür”. 
Evet, bizim derdimiz var. Bizi dert bu yol-
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lara düşürdü. Bizim derdimiz, Türkiye sev-
damız, Türkiye davamız var. Dikkatinizi 
çekiyorum, biz, futbol takımına yıldız ara-
mıyoruz, Türkiye’nin meselelerine, dertle-
rine, sorunlarına çözüm üretecek isimleri 
buluyor, milletin teveccühünü kazanmış 
isimleri belirliyor, listelerimize o isimleri 
koyuyoruz. Siz tanımıyor olabilirsiniz, is-
mini duymamış olabilirsiniz, o isimlerin 
millet nezdinde, siyasette neye tekabül etti-
ğini kestiremiyor olabilirsiniz. Ama bizim 
listemizdeki 550 kişinin her biri, birikimli, 
donanımlı, deneyimli, her şeyden önce yü-
reği, millet aşkıyla dolu isimlerdir. 

AK Parti, girdiği her seçimde Türkiye’nin 
7 coğrafi bölgesinde birinci olmuş, 80 vi-
layetten milletvekili çıkarmış bir partidir, 
12 Haziran’da da inşallah aynı sonuç çok 
güçlü bir şekilde sandığa yansıyacaktır. Biz 
sorunlardan beslenen değil, çözüm odaklı 
bir siyasetin mensuplarıyız. Biz istismar 
siyaseti değil, çözüm siyaseti, hizmet siya-
seti peşinde bir kadroyuz. Biz, listelerle, 
kampanyalarla milletin gözünü boyayan-
lardan değil, milletle birebir iletişim ku-
ran, muhabbet kuran bir partiyiz. Önceki 
gün de ifade ettim: Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projemiz, hiçbir kesintiye uğramadan de-
vam edecek. Kürt meselesini çözmek adına 
bu güne kadar çok önemli adımlar attık, 
cesaretle, kararlılıkla bu adımlarımız sü-
recek. Büyük Türkiye, kardeşliğin üzerine 
tesis edilecek. Biz bu kardeşliği daha güçlü 
şekilde pekiştireceğiz.

Bizim Seçim Beyannamemiz, kampanya-
mız, üslubumuz, yöntemlerimiz, bütün 
bunlarla birlikte aday listemiz, kardeşlik 

üzerine, uhuvvet üzerine, dayanışma üze-
rine bina edilmiştir. Bunu bugün görme-
yenler, göremeyenler, 12 Haziran seçimleri 
sonrasında ne büyük isabet kaydettiğimizi 
fark edecek ve inşallah mahcup olacak-
lardır. Burada şu hususun altını özellikle 
çiziyorum. İstismar, bizim siyasetimizde 
kendisine asla ve asla yer bulamayacak. 
Birileri benim Kürt kardeşlerimi istismar 
ediyor, yoksulluğu istismar ediyor. Biz 
onlardan olmadık, olamayız. Birileri, fark-
lı inanç gruplarını, mezhepleri istismar 
ediyor; biz onlardan olmadık, olamayız. 
Birileri, şehit cenazelerini, akan kanı, akan 
gözyaşını, hatta şehitlerimizi istismar edi-
yor. Biz onlardan olmadık, olamayız. Biz, 
son derece samimi şekilde, kardeşliğimizi 
pekiştirecek şekilde çözüm istiyor, aynı 
samimiyetle çözüm için çalışıyoruz. Biz, 
kan üzerinden, gözyaşı üzerinden, çatış-
ma, kutuplaşma üzerinden değil, kardeşlik 
üzerinden siyaset üretiyoruz.

Bakın şu anda, CHP’si, MHP’si, BDP’si, 
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı, yani YGS 
üzerinden, çok yoğun bir şekilde gençleri-
mizi istismar etmenin gayreti içindeler.1.7 
milyon gencin hayallerini, geleceklerini, 
umutlarını, siyasi malzemeye dönüştü-
rerek, buradan kendilerine bir rant sağ-
lamanın çirkin gayreti içindeler. Sevgili 
kardeşlerim; söz konusu olan, 1.7 milyon 
gencin hayalleridir. Söz konusu olan, 1.7 
milyon gencin geleceğidir, umududur. 
Gece gündüz ders çalışan, uykusundan, 
oyunundan, eğlencesinden fedakarlık ya-
pan gençlerin hissiyatını siyasi malzeme 
haline getirmek, çok açık söylüyorum, ah-
laksızlıktır, fırsatçılıktır. Eğer, sınavda bir 
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yanlış varsa, bir kayırma varsa, yasa dışı, 
kirli ilişkiler varsa, buna karşı çıkacak, 
bunun karşısında güçlü tepki koyacak ilk 
kişilerden biri ben olurum. Devletin ilgili 
kurumları, son derece büyük bir hassasiyet 
içinde meseleyi inceliyor, araştırıyor ve 
takip ediyorlar. Ama, soruyorum, bir tek 
kişinin kayırıldığına dair somut deliliniz 
var mı? Şifre iddialarından çıkar sağladığı-
nı ispat edebileceğiniz tek bir genç var mı? 
Yok. Ama ortada fırsat var. Ortada, duygu-
ları istismar edilecek, sokağa dökülecek, zi-
hinlerine, yüreklerine şüphe düşürülecek 
bir genç kitle var. Bu ülkenin başbakanı 
olarak, YGS ile ilgili iddiaların tamamının 
takipçisiyim. Gençlerimiz rahat olsunlar, 
müsterih olsunlar, gönül rahatlığı içinde 
ikinci sınava hazırlansınlar. Gençlerimiz, 
kendilerini istismar edenleri, iddiaları 
fırsatçılığa çevirenleri de lütfen çok iyi 
görsünler, tanısınlar. Hiç kimsenin asla ve 
asla hakkı yenmez, buna müsaade etmeyiz; 
gençlerimiz bunu bilsinler…

Değerli kardeşlerim, çok değerli yol arka-
daşlarım... 

Yunus Emre ne güzel söylemiş:
 
Biz, sevdik âşık olduk

Sevildik, maşuk olduk 

Her dem yeni doğarız 

Bizden kim usanası... 

İşte 12 Haziran seçimleri öncesinde, aziz 
milletimize biz şunu söylüyoruz. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığımız sıra-
sında, yapmıştık. 3 Kasım-22 Temmuz 

arasında yaptık. 22 Temmuz’dan beri 
yapıyoruz.12 Haziran’dan sonra da yapa-
cağız. Yani, yapmıştık, yaptık, yapıyoruz ve 
yapacağız. Şimdi burada sizlere, kampanya 
sürecinde kullanacağımız sloganlarımız-
dan birini açıklıyorum: Evet… Diyoruz ki: 
İstikrar sürsün; Türkiye büyüsün. Ancak, 
istikrar içinde büyüyen bir Türkiye 2023 
hedeflerine ulaşabilir. Önceki gün, beyan-
namemizi açıklarken ilk sloganımızı ora-
da seslendirmiştik: Türkiye Hazır; Hedef 
2023. Bugün de diyoruz ki: istikrar sürsün; 
Türkiye büyüsün.8.5 yıl önce hayal gibi 
görünen, ulaşılamaz gibi görünen birçok 
hedefi, gerçeğe dönüştürdük, rekor seviye-
lere, tarihi seviyelere ulaştık. Şimdi daha 
büyük hayaller kuruyor, daha büyük he-
defler belirliyoruz. İstikrarı olan Türkiye, 
itibarı ve istikbali olan bir Türkiye’dir.

Sevgili kardeşlerim…

Arabalarda kısa far, sadece önünüzü gör-
menize yarar… Ama uzun far, önünüzdeki 
çok geniş bir alanı aydınlatır. Biz, kısa farla 
yetinmiyoruz, artık Türkiye için uzun far-
ları yakıyoruz. Varsın, birilerinin gözleri 
kamaşsın. Biz hızla hedeflerimize yürü-
meye, hatta koşmaya devam edeceğiz. Ben, 
beyannamemizi açıklarken, bir öngörümü, 
bir tahminimi açık açık söyledim: Yarın çı-
karlar, bunları sahiplenirler, bunları takip 
ederler dedim. Aynen çıktılar, “bu projeler 
bize aitti” demeye başladılar. Ya, on yıllar-
dır bu ülkenin siyasetinde varsınız. On 
yıllardır iktidarlara geldiniz, iktidarların 
ucundan tuttunuz. Hangi projeyi yaptınız, 
hangi projeyi ortaya koydunuz, Allah aşkı-
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na, Türkiye’nin neresinde taş üstüne siz taş 
koydunuz?

Değerli arkadaşlarım…

Burada sizlere son derece ibretlik iki va-
kayı aktarmak istiyorum. Tarih, 11 Nisan 
2010… İzmir’in Kiraz ilçesinde, 73 yaşın-
daki bir çoban amcamız, Mehmet Kurt, dağ 
başında kalp krizi geçiriyor. Hemen, 112 
aranıyor. Bir ambulans helikopter derhal 
olay yerine geliyor, Mehmet amcamızı alı-
yor ve hastaneye yetiştiriyor. Bir başka vaka 
Diyarbakır’da yaşanıyor. Güneydoğu’da, 
kış boyunca yolları kapalı kalan bir kö-
yümüz. Köyde yaşayan, 40 yaşlarında bir 
vatandaşımız, sabah namazını kılıp evine 
dönerken, kalp krizi geçiriyor ve köy mey-
danına yığılıp kalıyor. Köy muhtarı, hemen 
112 Acil Servis’i arıyor. Dikkatinizi çekiyo-
rum, telefondan hemen 20 dakika sonra, 
köyün semalarında ambulans helikopter 
görünüyor. Köye, tarihinde ilk kez bir heli-
kopter iniyor. Hastamız, derhal, doktorlar 
tarafından sedyeye alınıyor, helikopter ha-
valanıyor. Hasta kardeşimiz, o anı şöyle an-
latıyor: herhalde öldüm de uçuyorum diye 
düşündüm… O sırada kalbimdeki ağrı arttı 
ve sonrasını hatırlamıyorum” diyor. Evet… 
Hastanın kalbi, helikopterde iken duruyor 
ambulans helikopterdeki elektroşokla has-
tanın kalbi çalıştırılıyor. Kalbinde hiç hasar 
oluşmadan, hasta hemen Diyarbakır Devlet 
Hastanesi’nde tedaviye alınıyor. Kalp krizi 
geçirdikten sonra 35 dakika içinde anjiyo 
yapılıyor, üç damarı değiştiriliyor. “Bizim 
köyde 1500 kişi yaşıyor, hepsi beni kenara 
çekip uçmak nasıl diye soruyor. Ben havada 

öldüm, sonra yeniden dünyaya geldim. Gök-
yüzünde doğdum” diye anlatıyor. 

İşte mesele budur. İşte AK Parti iktidarı 
budur. İşte, hayallerin gerçeğe dönüşmesi; 
“hayaldi, gerçek oldu” tablosu budur. 12 Ha-
ziran seçimlerine girerken, biz yaptıklarımı-
zı anlatmıyoruz, yaptıklarımız, eserlerimiz 
zaten bizi anlatıyor. Biz geleceği anlatıyo-
ruz, gelecek tasavvurumuzu anlatıyoruz, 12 
yıl sonra nasıl bir Türkiye’de yaşamak iste-
diğimize dair hayallerimizi, hedeflerimizi 
anlatıyoruz. Türkiye’nin her meselesine iliş-
kin çözüm önerimiz var. Her alanda, örneği 
görülmemiş, yaşanmamış, tamamen oriji-
nal, tamamen uygulanabilir projelerimiz 
var. Afaki, hayali, masalımsı hedefler değil; 
ulaşılabilir, kavuşulabilir hedeflerimiz var. 
Önceki gün “Türkiye Hazır, Hedef 2023” 
beyannamemizle projelerimizin, hedefle-
rimizin bir kısmını açıkladık. Daha açıkla-
yacağımız, milletle paylaşacağımız birçok 
hedefimiz, birçok projemiz var. Zamanı 
geldikçe, yeri geldikçe bunları da inşallah 
açıklayacağız. Kampanyamızı da, 22 Nisan 
saat 14’te, Bayburt’tan başlatıyoruz, Allah’ın 
izniyle Bayburt’ta bismillah diyoruz. He-
men arkasından, aynı gün Gümüşhane’ye 
geçiyor, orada ikinci mitingimizi yapıyoruz. 
Ulaşabildiğim illere bizzat ben gideceğim. 
Ulaşamadıklarımıza, programımızın imkân 
vermediği şehirlere bakan arkadaşlarımız, 
genel başkan yardımcılarımız gidecekler. 

Değerli arkadaşlarım, çok değerli adayla-
rımız... 

Birazdan, burada her bir aday arkadaşımız 
tek tek sahneye gelerek, aziz milletimize 
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tanıtılacaklar. Ardından, Altındağ Necip 
Fazıl Kültür Merkezi’ne geçeceğiz ve orada 
adaylarımızla kendi aramızda bir toplan-
tı yapacağız. Hemen yarından itibaren, 
tüm adaylarımız illerine dağılmış, kolları 
sıvamış, sahaya, araziye çıkmış olacaklar. 
Şunu sizlerden özellikle rica ediyorum: 
Kapısı vurulmamış, kendisine ulaşılma-
mış, hali, hatırı sorulmamış tek bir hane, 
tek bir insan bırakmayacağız. Sizlerle her 
karşılaştığımda, üzerinizde, Anadolu’nun, 
Trakya’nın tozunu, toprağını, terini gör-
mek istiyorum. Şundan emin olun. AK 
Parti birinci partidir, AK Parti, bugün de 
milletin yegâne umududur. Ancak, bu 
gerçek, hiçbir arkadaşımızı rehavete sevk 
etmeyecek. Teşkilatımızla, belediye baş-
kanlarımızla, aday adaylarımızla, gençleri-
mizle, hanım kardeşlerimizle, hep birlikte 
sokaklara, caddelere dağılacağız.

Bizim üslubumuz, muhalefetin üslubu 
gibi asla olmayacak. Biz kırıcı değil, yapıcı 
olacağız. Biz gönüller kazanacak, gönüller-
de kendimize yer edineceğiz. Nezaketten, 
zarafetten, tevazudan asla taviz vermeye-
ceğiz. Sokağa çıktığınızda, vatandaşımız 
sizi gördüğünde, tanımasa bile, işte bu AK 
Partili diyecek; işte bu AK Parti’nin adayı 
diyecek. Tavırlarınızla, üslubunuzla, teva-
zuunuzla inanıyorum ki bunu başaracak-
sınız. Yolun hemen başında, sizlere, Üstat 
Necip Fazıl’ın mısralarıyla, üzerinizdeki 
yükü, sorumluluğu, vazifeyi bir kez daha 
hatırlatmak istiyorum
 
Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya! 

Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya? 

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. 

Yine üstadın çağrısıyla diyorum ki:
 
Mehmed’im, sevinin, başlar yüksekte!

Ölsek de sevinin, eve dönsek de

Sanma bu tekerlek kalır tümsekte.

Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir.

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir… 

Bir kez daha, tüm adaylarımız, ülkemiz, 
illerimiz, milletimiz ve coğrafyamız için 
hayırlı olsun diyorum. Allah utandırma-
sın, Allah, yolumuzu, bahtımızı açık etsin 
diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. Sağolun, varolun, Allah’a emanet 
olun…
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Çok değerli kardeşlerim, değerli yol arka-
daşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, Bayburt ve Gümüşhane illerimizde 
ilk mitinglerimizi gerçekleştirdik; her iki 
ilimizde de toplu açılışlar yaptık ve biraz 
önce Ankara’ya döndük. Bildiğiniz gibi Bay-
burt, milletvekili sayısı 2’den 1’e düşürülen, 
sadece 1 milletvekili çıkaracak olan tek ili-
miz. Bayburt’un bu hüznünü de paylaşmak, 
daha önce planladığım halde yapamadığım 
ziyareti telafi etmek amacıyla ilk mitingi-
mizi Bayburt’ta gerçekleştirdik, Bayburt’ta 
Bismillah dedik. Gerek Bayburt’ta, gerek 
Gümüşhane’de çok büyük bir coşku ve 
teveccühle karşılandık. 8.5 yıl boyunca 
Türkiye’ye, tek tek illerimize kazandırdık-
larımızın, milletimizde büyük bir heyecan 
oluşturduğuna, millet nezdinde büyük bir 
mazhariyet gördüğüne orada bir kez daha 
şahit olduk. Aziz milletimiz, AK Parti Hükü-
metlerinin icraatlarından memnuniyetini 
her şekilde ifade ediyor ve çalışmalarımızı 
takdir ediyor. Hizmet odaklı siyaset, insan 

odaklı siyaset mutlaka karşılık buluyor, 
mutlaka etki bırakıyor. Biz, temposu çok 
yüksek bir hizmet anlayışıyla hareket edi-
yoruz.

Bakınız değerli arkadaşlarım. İlk demok-
ratik seçimlerin 1950’de yapıldığını, 
demokrasiye dayalı ilk hükümetin bu ta-
rihte kurulduğunu hesap edersek, 2002’ye 
kadar 52 yıl geçmiş oluyor. 1950’deki ilk 
Menderes Hükümeti 19’uncu Hükümet’ti. 
2002’deki Hükümet ise 57’inci Hükümetti. 
52 yılda Türkiye 38 hükümet görmüş. Yani 
ortalama 16 ayda bir hükümet değişmiş. 
Seçimlerin normal süresinde yapılması 
demokrasi tarihimizde çok az görülmüş. 
İşte AK Parti ile Türkiye, uzun soluklu hü-
kümetlerin, yani istikrar ve güvenin hâkim 
olduğu bir döneme kavuştu.

22 Temmuz seçimlerini anayasal süresi 
içinde, birkaç aylık bir öne almayla yaptık. 
12 Haziran seçimlerini aynı şekilde Ana-
yasal süresi içinde gerçekleştiriyoruz. Yani, 
uzun bir yoldan geliyoruz, uzun soluklu 

AK Parti Milletvekilleri ile 
Yemek

Ankara | 22 Nisan 2011
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yeni bir yolculuk için kendimizi hazırlıyo-
ruz. Takdir edersiniz ki, bu uzun yolculukta 
bayrak değişimi, yenilenme, tazelenme 
kaçınılmazdır. Bu, bazı arkadaşlarımızın 
yorulduğu, bıktığı, usandığı, yılgınlık gös-
terdiği anlamına asla gelmez. Esasen, bizim 
partimizin kuruluş felsefesi, bu tür taze-
lenmeleri gerekli kılıyor. Biz, 22 Temmuz 
seçimleri öncesinde de böyle bir nöbet de-
ğişimini gerçekleştirdik. O gün listeye alın-
mayan arkadaşlarımızın bir kısmı bugün 
milletvekili adayı oldular. Bazı arkadaşları-
mızı bürokraside, bazılarını partimizde, ba-
zılarını yerel yönetimlerde değerlendirdik.

AK Parti büyük bir siyaset okuludur… Bu 
okulda yetişmiş hiçbir arkadaşımızın heba 
olmasına biz müsaade etmeyiz. Zira her 
zaman söylediğim gibi, siyaset, sadece par-
lamento çatısı altında yapılmaz. Siyaset ve 
siyaset yoluyla hizmet, bir davadır; dava 
tutkusuyla yapıldığında her zeminde, her 
zamanda yapılabilir. Tüzüğümüzde yer alan 
o malum maddeyi de tabii burada hatırla-
mak durumundayız. Biz, tüzüğümüze, 3 
dönem üst üste milletvekilliği yapma sınırı 
koyduk.2023’ü hedeflediğimiz şu günlerde, 
listemizi belirlerken, 2015 seçimlerini de 
gözetmek zorundaydık. Ben, tüzük gereği 
bir sonraki seçimlere girmeyeceğim.

Partimizin daha güçlü şekilde yolunda 
ilerlemesi, hizmetleri, yatırımları devam et-
tirmesi, 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için, 
bugün milletvekili olan arkadaşlarımızın 
da ara verip, 2015’e hazırlanması gereki-
yordu. Listelerin oluşumunda bu gerçeğin 
büyük etkisi olmuştur. Uzun yolculuğumuz 
esnasında bazı arkadaşlarımız yoruldu. Ba-

zıları, bizim partimizden seçilmişken, mille-
tin bizim partimize verdiği oylarla siyasete 
girmişken, beraber yürüdüğümüz bu yolda 
şerit değiştirdi. Bazı arkadaşlarımız da, 
listelerde adını göremeyince, istifa yolunu 
seçti. Ben, her birinizi onlardan münezzeh 
görüyorum.

Bizim yol arkadaşlığımızın ebediyen devam 
edeceğine gönülden inanıyorum. Biz, yolu 
Meclis’te kesişen, Meclis’te tanışmış, buluş-
muş kişiler değiliz. Biz, yolun en başında ka-
der birliği yapmış, beraber bugünlere kadar 
yürümüş, yolun sonuna kadar da beraber 
yürüyecek bir kadroyuz. Külfeti bu ülkede 
hep birlikte paylaştık, bir somun ekmeği 
bulduğumuzda birlikte bölüştük. Önümüz-
deki dönemde de nimeti, külfeti paylaşarak 
yolumuzda ilerleyeceğiz. Seçim sürecinin 
hızlandığı, mitinglerimizin başladığı bu-
günden itibaren, ben hepinizi, teşkilatımız-
la dayanışma içinde sahada görmeyi arzu 
ediyorum. Teşkilatımızın sizin tecrübenize, 
birikiminize, becerilerinize gerçekten ihti-
yacı var. Dava arkadaşlığını göstermek, AK 
Parti’nin kardeşlik anlayışını ispat etmek, 
birlik ve beraberliğimizi herkese yansıtmak 
amacıyla, omuz omuza bu süreci yürütelim 
istiyorum.

Son grup toplantımızda da ifade ettim. Ben, 
her birinizden razıyım. Lütfen siz de ben-
den, birbirinizden razı olun. Üzerimde bir 
hakkınız varsa, benden yana helal olsun. 
Sizler de bana ve birbirinize hakkınızı helal 
edin. Bu bir son yemek değildir. Bu bir ayrı-
lık yemeği, bir veda yemeği değildir. Biz bi-
riz ve beraberiz. Bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da beraber yürüyeceğiz. Bu 
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birliği, bütünlüğü her fırsatta gösterelim. 
AK Parti içinde fitne çıkarmak isteyenlere 
asla fırsat vermeyelim.

Çalışmalarınızdan, gayretlerinizden do-
layı sizlere bir kez daha teşekkür ediyo-
rum. Özellikle ailelerinize, çocuklarınıza, 
fedakârlıklarından dolayı şükranlarımı 
iletiyorum. Ailelerinize, illerinizdeki vatan-
daşlarımıza selamlarımı iletin. Allah yar 
ve yardımcımız olsun, yolumuz açık olsun 
diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
yeniden görüşmek, yeniden buluşmak üze-
re hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
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Sevgili Kocaelililer, değerli kardeşlerim, 
sevgili gençler… Dost ve kardeş ülkeler-
den Gençlik Şöleni’ne katılan değerli 
misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Genç-
lik Şöleni’nin ve Kocaeli Mitingimizin, 
Kocaeli’ne, ülkemize, milletimize hayırlar 

getirmesini diliyorum. Yurtdışından gelen 
tüm misafirlere, Kocaeli dışından gelen 
tüm misafirlere de hoş geldiniz diyorum. 
Buradan tüm Kocaeli’ne, Başiskele’ye, 
Çayırova’ya ,  Darıca’ya ,  Derince’ye , 
Dilovası’na, Gebze’ye, Gölcük’e, İzmit’e, 
Kandıra’ya, Karamürsel’e, Kartepe’ye, 

AK Parti Gençlik Şöleni (Kocaeli)

Kocaeli | 22 Mayıs 2011
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Körfez’e, oralarda yaşayan tüm kardeş-
lerime selamlarımı, sevgilerimi yollu-
yorum. Ayrıca bugün, bu muhteşem 
Gençlik Buluşması’nda, Kocaeli’nin ve 
Türkiye’nin tüm gençlerini, AK gençliği, 
hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 19 
Mayıs’ın hemen ertesinde, İstanbul’un Fe-
tih Yıldönümü olan 29 Mayıs’ın arefesin-
de, umudumuz, geleceğimiz, aydınlığımız 
olan gençliği selamlıyorum.

Gençler! Başınız,  öne eğilmeyecek… 
Çünkü sizler, şanlı bir tarihin, köklü bir 
medeniyetin, çok büyük bir ülkenin ve 
mağrur bir milletin evlatlarısınız. Sizin 
atalarınız, bu topraklardan yola çıkarak 
tarihi baştan başa yeniden yazdılar. Sizin 
atalarınız, en büyük kahramanlık destan-
larını tarihin sayfalarına işlediler. Sizin 
atalarınız, üç kıtaya, adalet, eşitlik, barış 
ve huzur götürdüler. İşte siz böyle ataların 
torunlarısınız.

Ne güzel söylemiş Arif Nihat Asya…  
Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendi-
ni  
Göster: kabaran sular nasıl yıkar bendini! 
Küçük görme, hor görme, delikanlım ken-
dini! 
Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın;  
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın! 

Bu kitaplar Fatih’tir, Selim’dir, Süleyman’dır;

 
Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinan’dır; 
Haydi, artık uyuyan destanını uyandır! 

Bilmem, neden gündelik işlerle telaştasın  
Kızım, sen de Fatihler doğuracak yaştasın!  

Delikanlım! işaret aldığın gün atandan 

Yürüyeceksin... 

Millet yürüyecek arkandan! 

Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan... 

Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın;

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!

İşte mesele bu… Biz yaptık, yine yaparız 
ve Allah’ın izniyle de yapıyoruz. Tarihten 
aldığımız güçle, medeniyetimizden aldı-
ğımız ilhamla, Türkiye’nin önüne vizyon 
koyuyor, ufuk koyuyor, emin adımlarla 
geleceğe ilerliyoruz. Bu kutlu yürüyüşte 
en büyük gücümüz sizsiniz. Siz bu ülkenin 
en büyük değeri, en büyük zenginliğisiniz. 
Ahlakınızla, çalışkanlığınızla, bilginiz ve 
zekanızla, sizler, sadece Türkiye için değil, 
Ortadoğu için, balkanlar için, Avrupa için 
umutsunuz. Size, daha iyi bir Türkiye ema-
net etmek için var gücümüzle çalışıyoruz, 
çalışacağız.

Bizim yaşadığımız acıları yaşamama-
nız için her alanda reformlar yapıyor, 
Türkiye’yi baştan başa yeniden inşa edi-
yoruz. Bu kutlu emaneti, gönül huzuruyla 
sizlere teslim edecek olmanın gururunu, 
bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bir kez daha bu 
ülkenin tüm gençlerini yürekten kutluyo-
rum, başarılar diliyorum, Allah yolunuzu, 
bahtınızı açık etsin diyorum.

Sevgili gençler, sevgili Kocaelili kardeşle-
rim…
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Türkiye için, demokrasimiz için, ekonomi-
miz için son derece büyük önem arzeden 
bir seçime hazırlanıyoruz. Ekonomide elde 
ettiğimiz başarıları bir üst seviyeye çıkar-
mak için bu seçim çok önemli. Dış politika-
da Türkiye’yi daha da aktif, güçlü, itibarlı 
bir konuma yükseltmek için bu seçim çok 
önemli. Demokrasiyi ileri standartlara 
kavuşturmak, özgürlükleri daha da geniş-
letmek için 12 Haziran çok önemli. Ama 
özellikle çetelerle mücadele için bu seçim 
çok önemli.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim…

Biz, AK Parti olarak, siyaset mühendis-
liğinin her zaman karşısında olduk. Biz 
her zaman şunu söyledik: söz milletindir, 
karar milletindir, yetki milletindir. Millet 
dışında hiç bir kuvvet bu ülkeye istikamet 
ve rota çizemez. 27 Mayıs’ta bu ülkeye 
milli irade dışında rota çizmeye kalkıştılar, 
ülkeyi uçurumun eşiğine getirdiler. 12 
Eylül’de, milli iradeyi hiçe saydılar, ülkede 
çok ağır yaralar açtılar. 28 Şubat’ta, bu ül-
kede bir kez daha milli iradeye müdahale 
ettiler, siyaset mühendisliği yaptılar, ülke-
yi yokluğa, yoksulluğa, zulme ve baskıya 
mahkum ettiler. Biz, hiç bir şekilde, sivil 
siyasete müdahale edilmesine, siyasetin, 
o siyaset mühendisleri eliyle şekillendiril-
mesine seyirci kalmayız, müsaade etmeyiz.

Bakın… CHP’de bir kaset olayı çıktı, eski 
genel başkan gitti, yerine kaset mamülü bir 
genel başkan geldi. Ardından, işte o kaset 
yoluyla, CHP’ye yeni bir şekil verdiler. Yeni 
CHP dedikleri, sadece kaset mamülü bir 
CHP değil, aynı zamanda siyaset mühen-

dislerinin tasarımı olan bir CHP’dir. Şimdi 
aynısını MHP’ye yapıyorlar. MHP’yi de, 
aynı çirkin kaset tezgahlarıyla şekillendir-
mek, yeniden tasarlamak istiyorlar. Bunu 
çok çirkin, çok tehlikeli gördüğümü ifade 
etmek istiyorum. Siyaset, elbette ki kirin-
den, pasından, edebsizliklerden arındırıl-
malıdır, elbette temiz olmalıdır. Ama bunu, 
milletim sandıkta yapar. Demokrasilerde 
siyaset tasarımını, siyasetin yeniden dizay-
nını, sadece ve sadece millet yapar.

Bu kaset komplolarından dolayı bizi, AK 
Parti’yi suçlayanlar, çok ciddi bir hezeyan 
içindeler. Özellikle, CHP’nin kaset mamü-
lü, kasetlerden nemalanmış, kasetler saye-
sinde iş başına gelmiş genel başkanı’nın, 
çıkıp AK Parti’ye iftira atması, kendi mü-
nasebetsiz pozisyonunu örtme çabasın-
dan başka bir şey değildir. CHP’de kaset 
skandalının üzerini örten bizzat Kemal 
Kılıçdaroğlu’dur. CHP’de, kaset mağduru 
beyefendiyi yeniden milletvekili adayı 
yapan, kaset mağduru hanımı liste dışı 
bırakan bizzat Kemal Kılıçdaroğlu’dur. 
CHP’de, Eski Genel Başkan’a şantaj için, 
odasında bayan gazeteciyle pazarlık yapan 
da yine bizzat Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bu 
ortaya saçılan kasetlerden dolayı, sağı-solu 
suçlayacak en son kişi de yine CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

Sevgili kardeşlerim…

Biz, rakiplerimizle sandıkta yarışırız. Biz, 
rakiplerimizle hizmette yarışırız, vizyonda 
yarışırız. Biz rakiplerimizle demokrasi sı-
nırları içinde, demokrasinin kurallarıyla, 
yöntemleriyle yarışırız. Gözlerini gerçek-
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lere kapatıp, çeteleri görmezden gelip, 
çetelerle işbirliği yapan, CHP ve MHP 
genel başkanlarına, bizi suçlamak yerine, 
kendilerine, kendi çevrelerine bakmalarını 
tavsiye ediyorum. CHP zaten şu anda yeni-
den tasarlanmış durumda. Ama, MHP’ye, 
bu çeteleri, bu kirli tezgahı, bu komploları 
görüp, yol yakınken, çetelerle işbirliğinden 
vazgeçmesini tavsiye ediyorum. MHP’ye, 
CHP ile kurduğu çete ittifakından, çete 
kardeşliğinden geri dönmesini tavsiye 
ediyorum. MHP genel başkanı, öfkesine 
hâkim olamayarak, kimyası bozulmuş şe-
kilde AK Parti’yi suçlayacak yerde, gözünü 
açsın, oynanan oyunu görsün.

Sayın Bahçeli! Bu ülkenin başbakanına, 
haddi, hududu, edeb dairesini aşarak 
saldırmak, sizi çeteler nezdinde şirin 
gösterebilir, ama milletim bu üsluptan 
rahatsız oluyor bilesiniz. Öfke patlamaları-
nız, çirkinliğin üzerini örtmeye yetmiyor. 
Hakaretleriniz, küfürleriniz, kontrolsüz 
saldırganlığınız, hiç bir şeyi meşru hale 
getirmiyor. Şu yaşanan manzara, MHP’ye 
gönül vermiş kardeşlerime yapılmış en 
büyük haksızlıktır. Bu MHP üst yönetimi, 
MHP’ye gönül vermiş kardeşlerimi, 12 
Eylül’de CHP’nin ve çetelerin yedeğine 
soktular. Adeta MHP’yi aldılar, CHP’nin 
yavrusu haline getirdiler. 

MHP’ye gönül vermiş kardeşlerimin, par-
tileri üzerinde yapılmak istenen ameliyatı 
görmelerini istiyorum. CHP’ye gönül 
vermiş kardeşlerimin, partilerinin nasıl 
dışarıdan tasarlandığını görmelerini isti-
yorum. Bugün, gözleri dönmüş şekilde bizi 
suçlayanlar, aslında 8.5 yıldır yürüttüğü-

müz çetelerle mücadelemizde, demokrasi 
mücadelesinde, kardeşlik mücadelesinde 
bizi yalnız bırakanlardır. Biz, 8.5 yıl boyun-
ca onlar için de mücadele ettik. Bundan 
sonra da mücadele ederiz. Bu çirkin komp-
loları elbette güvenlik güçleri, istihbarat 
birimleri, yargı takip edecektir. Ama ben, 
başta MHP genel başkanı olmak üzere, par-
tilerin üst yönetimlerine, çeteler nezdinde 
son kullanma tarihleri geçmeden, bizim 
çetelerle mücadelemize destek vermeleri-
ni bekliyorum. Açık söylüyorum: bu milli 
bir görevdir. Bu demokratik bir görev, tari-
hi bir görevdir. CHP’nin, bu sorumluluğu 
yerine getirmeyeceği açıktır. Ama MHP, 
yol yakınken, bu ülkede demokrasi mü-
cadelesine destek vermelidir. Eminim ki, 
MHP gönüldaşlarının da en büyük arzusu 
budur.

Sevgili gençler, değerli Kocaelililer, sevgili 
kardeşlerim…

Siyasetin, hizmet ve hedef üzerinden değil, 
istismar üzerinden yapıldığı bir seçim sü-
recindeyiz. Ne yazık ki muhalefet partileri, 
ülkeye vizyon çizmek, hedef göstermek 
yerine; edep sınırlarını aşan bir üslupla, 
yalanla, iftirayla, hakaretle milletten tevec-
cüh görecekleri zannına kapılmış durum-
dalar.

Şimdi sevgili gençler… Bundan yaklaşık 2 
ay önce, YGS sınavıyla ilgili, ortaya bir şifre 
iddiası atıldı. Bu iddia, yeterince araştırıl-
madan, soruşturulmadan, tamamen art 
niyetli bir şekilde, hükümet aleyhtarı bir 
kampanyaya dönüştürüldü. Kim yaptı bu 
kampanyayı? Başta CHP ve MHP… Başka 
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kim? Onların candaş medyası. İki ay bo-
yunca gençlerin zihnini bulandırdılar. İki 
ay boyunca gençlerin hayalleriyle, umut-
larıyla oynadılar. Gençlerin, gelecek umut-
larını siyaset malzemesi yapacak kadar 
vicdansız, insafsız, acımasız bir kampanya 
yürüttüler.

Sonuçta ne oldu? Yargı olayı açığa çı-
kardı, sınavda kopya olmadığını ortaya 
koydu. CHP Genel Başkanı’na da bir şaka 
yaptılar, eline sahte bir mail tutuşturdu-
lar, onun da ne kadar istismarcı olduğu 
ortaya çıktı. Normal bir insan ne yapar? 
Mahcup olur, yüzü kızarır, utanır, sıkılır 
ve erdemliyse özür diler… Ama insan yüz-
süzse ne olur? Pişkinse ne olur? İstismar-
cıysa ne olur? Düştüğü o komik duruma 
rağmen, hala gençleri istismar etmeye 
devam eder. CHP genel başkanı, bugün 
hala miting meydanlarında YGS sınavını 
istismar etmeye, gençlerin hayallerini oy 
malzemesi yapmaya devam ediyor. Bazı 
illerde, üzerinde hiç bir logo, amblem ol-
mayan bildiriler dağıtılıyor. YGS ile ilgili 
olarak aileler tedirgin edilmek isteniyor.

Gençler! Bu istismarcılara 12 Haziran’da 
cevap verecek misiniz? Bu yüzsüzlere, 
pişkinlere cevap verecek misiniz? Onlara 
sandıkta derslerini verecek misiniz? Siz 
bunlara aldanmıyorsunuz… Siz, durmak 
yok, yola devam diyorsunuz. İnşallah 
ikinci sınava en iyi şekilde hazırlanıp, 
gönül rahatlığı içinde üniversitelere yer-
leşiyorsunuz. Burada, sizin huzurunuzda 
bir kez daha söylüyorum: Bir tek kişinin 
hakkının yenmesine göz yummayız. Bir 
tek kişinin kayırılmasına müsaade etme-

yiz. Hiç endişeniz olmasın, tereddüdünüz 
olmasın, kafanızda hiçbir soru işareti 
olmasın. Her iddianın takipçisiyiz. Ter-
temiz bir sınava girdiğinizden, tertemiz 
bir sınava gireceğinizden de kuşkunuz 
olmasın…

Çok değerli kardeşlerim…

8.5 yılda çok güzel bir ivme yakaladık. 
79 yılda yapılanların üstüne biz kat kat 
hizmet, kat kat yatırım ekledik. Demokra-
si mücadelesini kararlılıkla yürütürken, 
Türkiye’yi büyütmeye, Türkiye’nin itiba-
rını yükseltmeye devam edeceğiz. 2023 
hedefleriyle, Türkiye’ye çizdiğimiz vizyon 
doğrultusuna ilerlemeye devam edeceğiz. 
12 Haziran sonrasında, Türkiye’ye yakı-
şan, Türkiye’nin önünü açan, özellikle de 
ekonominin önünü açan bir anayasayı 
gündemimize alacak, milletle birlikte bu 
anayasayı yapacağız.

Bakın… Önceki gün, Kars ve Van’da mitin-
gimizi yaptık. Dün, Hakkari ve Şanlıurfa’da 
miting yaptık. Tüm engellemelere, baskıya, 
tehdide rağmen, oralarda vatandaşlarımız-
la kucaklaştık. Tüm Türkiye’de büyük bir 
coşku, büyük bir heyecan var. Türkiye so-
runların çözüleceğine gönülden inanıyor. 
Türkiye kardeşliğini daha da yüceltiyor. 
Yeni anayasayla inşallah, bu kardeşliği 
daha da pekiştirecek, 21’inci yüzyılı bir 
Türkiye yüzyılı yapacağız.

Sevgili Kocaelililer…

Buradan toplu açılış töreni için Osman 
Hamdi Bey Kültür Merkezine geçeceğiz. 
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Tek bir törenle, çeşitli kamu kurumları 
tarafından yapılan tesislerin yanısıra, 
Büyükşehir Belediyemizin ulaşım, çevre, 
altyapı, spor ve diğer pek çok alandaki 
tam 127 yatırımını Kocaeli’mize kazan-
dırıyoruz. Bunların arasında Büyükşehir 
Belediyemizce 67 milyon lira harcanarak 
yapılan Gebze Atıksu Arıtma Tesisleri de 
var. Körfez Tüpraş Kavşağı, İzmit Sekapark 
ikinci etabı, İzmit Saraybahçe İçmesuyu, 
Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı, şe-
hirdeki 162 okula yapılan basketbol ve vo-
leybol sahaları, köylerimize yapılan parke 
döşemeleri gibi çok önemli hizmetlerin 
de aralarında bulunduğu tam 399 milyon 
495 bin liralık Büyükşehir yatırımını hiz-
mete açıyoruz. Diğer kamu yatırımlarıyla 
birlikte 507 milyon 618 bin lira bedeli olan 
150 ayrı tesisi sizlerin hizmetine sunmuş 
oluyoruz. Hepsinin de hayırlı olmasını di-
liyorum. 

Biliyorsunuz İzmir ile İstanbul arasında 
büyük bir otoyol projesi başlattık. Bu pro-
jenin en önemli etaplarından biri de İzmit 
Körfez Geçişi… İzmir-İstanbul otoyolu-
nun Gebze-Orhangazi bölümü için, İzmit 
Körfezi üzerinde dünyanın en uzun asma 
köprülerinden birini yapıyoruz. Kocaeli’ni 
marka şehir yapma yolunda önemli bir 
adım olduğuna inandığım bu projenin de 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Bir başka önemli projemiz Gebze’de kur-
ma kararı aldığımız Bilişim Vadisi… Genç 
kardeşlerimin gayet iyi bildiği gibi bilişim 
sektörü, dünyada en büyük katma değe-
ri üreten ve en hızlı büyüyen sektör. Bu 
alanda faaliyet gösteren dünyadaki önemli 

şirketlerin ülkemizde yatırım yapmalarını 
arzu ediyoruz. Gebze’de kuracağımız Bili-
şim Vadisi, Türkiye’de bu alandaki ilk ör-
nek olacak. Kocaeli’ni bilişim sektöründe 
de dünyanın önemli merkezlerinden biri 
haline getirecek bu projenin şimdiden ha-
yırlı olmasını temenni ediyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Biz, bu hizmetlerin devam etmesi için “is-
tikrar sürsün Türkiye büyüsün” diyoruz. 
Aynı şekilde “istikrar sürsün Kocaeli büyü-
sün” diyoruz. Biz, daha büyük hizmetleri 
hayata geçirmek için “Türkiye hazır, hedef 
2023” diyoruz. Artık karar sizde, yetki 
sizde, mühür sizde. Allah yolumuzu açık 
etsin diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum.
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Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, değerli 
yol arkadaşlarım, buradan, Ankara’dan, 
A d a l e t  v e  Ka l k ı n m a  Pa r t i s i  G e n e l 
Merkezi’nden hepinizi muhabbetle se-
lamlıyorum. 81 vilayetimizi, 780 bin kilo-
metrekarenin her bir zerresini, 74 milyon 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 
tamamını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Melbourne’den Berlin’e kadar; Tokyo’dan 
Viyana’ya kadar; Paris’ten Toronto’ya ka-
dar, 5 kıtadaki tüm Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarını, tüm soydaşlarımızı da bu-
radan selamlıyorum. Gözlerini Türkiye’ye 
çevirmiş, Türkiye’den gelecek haberleri 
büyük bir heyecanla takip eden, Bağdat, 
Şam, Beyrut, Amman, Kahire, Tunus, Sa-
raybosna, Üsküp, Bakü, Lefkoşa ve diğer 
tüm dost ve kardeş ülke başkentlerini, dost 
ve kardeş halkları da buradan muhabbetle 
selamlıyorum.

12 Haziran 2011 seçim sonuçları, ülkemi-
ze, milletimize, bütün coğrafyamıza, tüm 
dünyaya hayırlı olsun. Bu sonuçlar, inşal-
lah, bölgemizde ve dünyada, barışa, ada-
lete, huzur ve istikrara katkı sağlasın diyo-
rum. Bugün sandığa giden ve oy kullanan 

tüm vatandaşlarıma yürekten şükranları-
mı sunuyorum. Uzak diyarlardan, gurbet 
ellerden gelip, vatanında oy kullanan kar-
deşlerimize, vatandaşlarımıza şükranları-
mı sunuyorum. Seçimlerde görev alan tüm 
kamu görevlilerine, güvenlik güçlerine, 
sandık görevlilerine, müşahitlere ayrıca 
teşekkür ediyorum.

Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, bugün, 
çok farklı heyecanları aynı anda yaşıyo-
ruz. Bir kez daha, Türkiye’deki her iki 
seçmenden birinin oyunu almış olmanın 
heyecanını yaşıyoruz. Demokrasi tarihi-
mizde nadir rastlanan bir biçimde, üçüncü 
dönem milletimizden yetki almanın heye-
canını yaşıyoruz. 22 Temmuz seçimlerine 
göre oy oranımızı artırmış olmanın heye-
canını yaşıyoruz. Aziz milletimize, bize 
olan, AK Parti’ye olan güveninden dolayı 
buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Şunu 
buradan tüm samimiyetimle ifade etmek 
istiyorum: AK Parti’ye oy vermiş olsun 
ya da olmasın, tüm milletimize şunu tüm 
içtenliğimle söylüyorum: 12 Haziran 2011 
Seçimlerinin galibi, hiç ama hiç şüphesiz, 
Türkiye’dir, bu aziz millettir. Bugün bir kez 

12.6.2011 Seçim Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi

Ankara | 12 Haziran 2011
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daha, Türkiye kazanmıştır. Bugün bir kez 
daha demokrasi kazanmıştır. Bugün bir 
kez daha, milli irade kazanmıştır, topyekûn 
millet kazanmıştır. 

Bugün millet, sandığa gitmiş, mührü eline 
almış ve son sözü söylemiş, son kararı ver-
miştir. Millet, bütün tartışmalara, bütün 
soru işaretlerine, bütün tereddütlere bu-
gün net olarak son noktayı koymuştur. Bu-
gün, benim Türk kardeşim, Kürt kardeşim, 
Zaza, Arap, Laz, Gürcü, Roman, tüm kar-
deşlerim, 74 milyon kazanmıştır. Bugün, 
işçiler kazanmıştır, memurlar kazanmıştır, 
emekliler kazanmıştır. Bugün, benim tüm 
hanım kardeşlerim, genç kardeşlerim, 
bütün yavrularımız kazanmıştır. Bugün 
engelli kardeşlerim, yoksul kardeşlerim, 
kimsesiz kardeşim kazanmıştır. Bugün, 
küresel ölçekte, mazlumların, mağdurların 
umudu kazanmıştır. İstanbul kadar Saray-
bosna kazanmıştır; İzmir kadar Beyrut ka-
zanmıştır; Ankara kadar Şam kazanmıştır; 
Diyarbakır kadar Ramallah, Nablus, Cenin, 
Batı Şeria, Kudüs, Gazze kazanmıştır. Bu-
gün Türkiye kadar Ortadoğu, Kafkasya, 
Balkanlar, Avrupa kazanmıştır. Bugün, 
demokrasi kadar, özgürlük kadar, barış, 
adalet, istikrar kazanmıştır. 

Bu milletin bir evladı olarak, şunu da 
büyük bir gururla söylemek durumun-
dayım: Türkiye, artık bölgesine ve dün-
yaya örnek teşkil edecek bir demokratik 
olgunluğa erişmiştir. Allah Onlardan razı 
olsun, Mekânları Cennet olsun; Adnan 
Menderes’in, Fatin Rüştü Zorlu’nun, Ha-
san Polatkan’ın canlarını feda ettikleri 
demokrasi, bu ülkede sarsılmaz bir güce 

ulaşıyor. Merhum Turgut Özal’ın hayalleri, 
özlemleri artık yerini bulmuştur. Gazi Mus-
tafa Kemal ve arkadaşlarının bina ettikleri 
Türkiye Cumhuriyeti, kuruluş felsefesine 
uygun şekilde, güçlü demokrasisiyle, mua-
sır devletler seviyesine ulaşmıştır. Acılarla 
dolu demokrasi tarihimiz, bugün artık çok 
farklı bir konuma ulaşmış, yaşanan tüm 
acılar, canlarını yitiren, özgürlüklerini yi-
tiren tüm kardeşlerimizin ruhu bir nebze 
olsun şad olmuştur. 

Çetelerin istikamet çizdiği Türkiye Allah’ın 
izniyle, milletin takdiriyle artık geride 
kalmıştır. Millet tartışmasız şekilde ka-
zanırken, milli irade üzerindeki vesayet, 
hukuk dışılık, üstünlerin sultası yine tar-
tışmasız şekilde kaybetmiştir. Türkiye’nin 
önüne yeni, yepyeni, tertemiz bir sayfa 
açılmıştır. Şundan herkesin emin olmasını 
istiyorum; önceki AK Parti Hükümetlerin-
de olduğu gibi, yeni AK Parti Hükümeti 
de, AK Parti’ye oy verenlerin değil, tüm 
Türkiye’nin, 74 milyonun Hükümeti ola-
caktır.

Kardeşlerim… 

Biz, 8.5 yıl boyunca hiç ama hiç kimseyi 
dışlamadık. Kimseye karşı ayrımcılık yap-
madık. Biz, canı kutsal bildik, yaratılanı 
yaratandan ötürü sevdik, canlar arasında, 
milletin fertleri arasında hiçbir ayrım 
yapmadık. Samimi şekilde demokrasinin 
standartlarını yükseltmenin gayesi içinde 
olduk. 74 milyonun kardeşçe, bir ve beraber 
yaşayacağı bir Türkiye inşa etmenin yoğun 
çabası içinde olduk. Bir nebze bile geriye 
gidiş olmayacaktır. 74 milyonun her bir fer-
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dinin yaşam tarzı, inancı, değerleri, bizim 
üzerimizde mübarek bir emanettir. Bize oy 
verenlerin de, vermeyenlerin de yaşam tar-
zını, inanç ve değerlerini, onurumuz, namu-
sumuz, şerefimiz olarak göreceğimizden hiç 
kimsenin, ama hiç kimsenin kuşkusu, şüp-
hesi, tereddüdü olmasın. Hangi partiye oy 
vermiş olursa olsun, her bir kardeşimizin, 
huzur, güven, barış, adalet içinde yaşamını 
idame ettireceğinden hiç kimsenin şüphesi 
olmasın. 

Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı-
dır. Milletimizden aldığımız güçle, yetkiyle, 
demokrasi daha ileri standartlara kavuşa-
cak, özgürlükler çok daha genişleyecek, 
herkes kendisini çok daha rahat ifade ede-
cektir. Bütün kardeşlerimin, 74 milyonun 
böyle bir gönül huzuru içinde olmasını 
yürekten temenni ediyorum. Zira bugün so-
rumluluğumuz çok daha artmıştır. Üçüncü 
dönemde, bu oranda bir teveccüh gören AK 
Parti’nin sorumluluğu kadar, hassasiyeti 
de kat be kat artmıştır. Biz üzerimizde za-
ten büyük bir emanet taşıyorduk. Ama bu 
emanetin ağırlığı bugün çok daha artmıştır. 
Kibirden zaten sakınıyorduk, bugünden 
itibaren çok daha büyük bir hassasiyetle sa-
kınacağız. Gururu, böbürlenmeyi hiçbir za-
man kapımızdan içeriye almadık; bundan 
sonra çok daha büyük bir hassasiyet içinde 
olacağız. Tevazu bizim şiarımızdı. Bundan 
sonra tevazuda toprak gibi olmaya çok daha 
fazla özen göstereceğiz.

Kardeşlerim, aziz milletim…

Sandıktan çıkan sonucu, sandığın verdiği 
mesajı en doğru şekilde okumanın çabası 

içerisinde olacağız. Aziz milletimiz bize, 
sadece hükümet etme yetkisini vermedi, 
aynı zamanda yeni anayasa yapmak için de 
bize bir görev tevdi etti. Milletimiz, bu yeni 
anayasayı, uzlaşmayla, istişareyle, müzake-
reyle yapma mesajını bize verdi. Muhalefet 
partilerinin de bu noktada meydanlarda-
ki vaatlerini sevindirici, umut verici bir 
gelişme olarak değerlendiriyoruz. Yeni 
dönemde, yeni bir anayasa için, en geniş 
anlamda istişare ve uzlaşma arayışı içinde 
olacağımızı ifade ediyorum. Meclis’te olan 
ve olmayan tüm siyasi partilerin, sivil top-
lum örgütlerinin, üniversitelerin, anayasa 
konusunda söyleyecek sözü olan herkesin 
katılımıyla, bu ülkeye yaraşan, bu millete 
yakışan, 2023 hedefleriyle örtüşen, Büyük 
Türkiye’ye kapı açan bir anayasa çalışma-
larını başlatacağız. Meydanlarda ifade et-
tiğimiz gibi, sivil, katılımcı, özgürlükçü bir 
anayasayı hep birlikte yapacağız. 

Bu anayasada herkes kendisini bulacak. 
Bu anayasaya, herkes, her bir vatandaşım, 
“işte benim anayasam” diyecek. Bu anayasa, 
Türkiye’nin Doğu’suna, Batı’sına, Kuzey 
ve Güney’ine hitap edecek. Bu anayasa, 
74 milyonun her bir ferdine eşit mesafede 
duracak. Yeni anayasa, milletin her bir fer-
dini birinci sınıf olarak görecek. Her kimlik, 
her değer, herkesin özgürlük, demokrasi, 
barış ve adalet talebine bu anayasa karşı-
lık gelecek. Bu anayasa, Türk’ün, Kürd’ün, 
Zaza’nın ,  Arab’ın ,  Çerkez’in ,  Laz’ın , 
Gürcü’nün, Roman’ın, Tatar’ın, Türkmen’in, 
Alevi’nin, Sünni’nin, azınlıkların, yani 74 
milyonun anayasası olacak. Bu anayasa, 
kardeşlik, dayanışma, paylaşma, birlik ve 
beraberlik üzerine tesis edilecek.
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Kardeşlerim, aziz milletim…

Başladığımız hiçbir işi bugüne kadar yarım 
bırakmadık. Bütün yatırımlarımızı hızla 
devam ettirecek ve tamamlayacağız. 2023 
hedefleri doğrultusunda, yeni yatırımları-
mızı derhal başlatacağız. Sosyal kesimlerin 
taleplerine bu dönemde çok daha fazla 
karşılık üreteceğiz. Emeklimizi, yoksulu, 
engelliyi, kadın ve çocukları, gençleri, bu 
dönemde çok daha fazla gözeteceğiz. Milli 
Birlik ve Kardeşlik Sürecine hız verecek, 
annelerin gözyaşlarını, gençlerin akan ka-
nını durdurmak için çok daha büyük bir 
gayretle çalışacağız. Bölgesel ve küresel 
meselelerde çok daha aktif olacağız. Bölge-
mizde barışın tesisi için daha büyük çaba 
harcayacak, daha etkin roller alacağız. 
Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da bölgemizde hak diyeceğiz, hukuk diye-
ceğiz, barış, adalet, özgürlük ve demokrasi 
diyeceğiz.

Kardeşlerim, sevgili vatandaşlarım, değerli 
yol arkadaşlarım…

Bir kez daha tekrar etmek istiyorum; Ka-
zanan Türkiye olmuştur, demokrasimiz 
olmuştur, kardeşlik olmuştur. Hiç kimse 
hüzünlenmesin. Hiç kimsenin sevinci, coş-
kusu, diğerlerini üzmesin. Biz hep birlikte 
Türkiye’yiz. Biz, biriz, beraberiz, karde-
şiz. Her zaman ifade ettiğim gibi, bugün, 
hesaplaşma değil, helalleşme günüdür. 
Kampanya sürecinde, istemeden kalbini 
kırdığımız, üzdüğümüz kardeşlerimiz var-
sa, hepsinden helallik diliyorum. Kampan-
ya sürecinde yaşananların, söylenenlerin, 
yanlış anlamaların, incitici kelamın mey-

danlarda kalmasını diliyorum. İstemeden 
incittiğimiz siyasiler varsa, onlardan da he-
lallik diliyorum. Ben, aziz milletime, tüm 
siyasi partilere hakkımı helal ediyorum. 

Bu arada, AK Parti Teşkilatına, buradan 
şükranlarımı iletiyorum. Genel Başkan 
Yardımcılarımıza, Bakan ve milletvekili 
arkadaşlarımıza, İl, ilçe başkanlıklarımıza, 
kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe 
üyelerimize, sandık müşahitlerimize te-
şekkür ediyorum. Bütün Milletvekili aday 
adaylarına ve adaylarımıza teşekkür edi-
yorum. Belediye Başkanlarımıza, İl Genel 
ve Belediye Meclis üyelerimize teşekkür 
ediyorum. Partimizin tüm üyelerine, tüm 
gönüldaşlarına teşekkür ediyorum. Tüm 
sandık görevlilerine, partili partisiz teşek-
kür ediyorum. Genel Merkez çalışanlarına 
teşekkür ediyorum. Onlardan da istirham 
ediyorum: Bugün kazananın Türkiye ol-
duğu bilinciyle, sevinç ve coşkularında hiç 
kimseyi hüzünlendirmemelerini diliyo-
rum. 

Üçüncü dönem AK Parti iktidarı ülkemize, 
milletimize, tüm insanlığa hayırlı olsun. 
Allah yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz, 
bahtımız açık olsun. Her şey Türkiye için. 
Her şey demokrasi için, özgürlük için, kar-
deşlik için. 12 Haziran demokrasi bayramı 
kutlu, mübarek olsun. Allah’ın selamı, 
rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyor, 74 
milyonu bir ve beraber olarak kucaklıyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cum-
huriyetimizin 61’inci, Adalet ve Kalkınma 
Partisinin 4’üncü Hükümeti adına aziz 
milletimizi ve siz değerli vekillerini say-
gıyla selamlıyorum. Meclisimizin 24’üncü 
Dönemi’nin milletimize ve ülkemize ha-

yırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan temenni 
ediyorum.

Bu vesile ile başta Cumhuriyetimizin ku-
rucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere, “muasır medeniyet” yolunda bu bü-

61’inci Hükümet Programı 
Üzerinde Görüşmeler - Hükümet 

Adına Eleştirilere Cevap

Ankara | 8 Temmuz 2011



363

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -7

yük millete hizmeti geçen, eser bırakan, taş 
üstüne taş koyan, bütün devlet ve siyaset 
adamlarına şükranlarımı sunuyorum. 12 
Haziran 2011 Seçimleri ile Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nde temsil yetkisi alan 
bütün siyasi partileri ve siz değerli millet-
vekillerini yürekten tebrik ediyor, hep bir-
likte milletimize yapacağımız hizmetlerde 
başarılar diliyorum. 

Huzur ve güven ortamı içerisinde gerçek-
leşen, hızlı bir şekilde sonuçlandırılan, adil 
ve özgür bir seçim süreci yaşadık. Bu vesile 
ile, bir kez de yüce heyetiniz önünde, seçim 
sürecine katkıda bulunan tüm kişi ve ku-
rumlara bir kez daha teşekkür ediyorum. 
12 Haziran seçimleriyle oluşan bu Meclis, 
yurtiçinde yüzde 87 gibi çok yüksek düzey-
de bir katılım oranı ile şekillendi. Meclisi-
mize girmeye hak kazanan milletvekilleri-
nin temsil ettiği seçmen oranı ise, yüzde 95 
gibi, yine uzun zamandır rastlanmamış bir 
düzeye çıktı. Bu sonuçlar, demokrasimizin 
“katılımcılık” ve “temsil” niteliklerinin 
daha da güçlendiğini gösteriyor. Yine bu 
sonuçlar, milletimizin Meclisi tüm sorun-
larının çözüm adresi olarak gördüğünün 
ve bu Meclis’ten çok şeyler beklediğinin 
açık bir işareti. Parlamentomuzun, seç-
menin kendisine yüklediği emaneti hak-
kıyla yerine getireceğinden, milletimizin 
beklentileri doğrultusunda 4 yıl boyunca 
büyük bir özveriyle çalışacağından şüphe 
duymuyorum.

Millet, Meclis’ten sorunları için çözüm bek-
liyor ve bu Meclis de inşallah bu beklentiyi 
azami ölçüde karşılayacaktır. 12 Haziran 
seçimlerinde milletimiz, yüksek katılım ve 

temsilin yanı sıra, yönetimde istikrarı da 
güçlü bir şekilde sürdürme yönünde tartış-
masız bir irade ortaya koymuştur. Demok-
rasi tarihimizde görülmemiş, dünyada da 
eşine az rastlanır bir şekilde, birbiri ardına 
üç dönem partimizin oylarının artması, 
milletimizin iktidarımıza olan güvenini 
her dönem tazelediğini gösterdi. Siyaset ta-
rihimize silinmez harflerle yazılacak olan 
bu başarı, aynı zamanda sorumluluğumu-
zu ve hassasiyetimizi de artırdı. 12 Haziran 
2011 seçimlerinin asıl galibi hiç ama hiç 
şüphesiz Türkiye’dir, bu aziz millettir. Sa-
hip olduğumuz tecrübe ile hiç eksilmeyen 
heyecanımızı birleştirerek bu millete efen-
di değil hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. 

Değerli milletvekilleri…

Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, köklü 
tarihimizden ve medeniyetimizden aldığı-
mız özgüvenle, ilk günden itibaren, “Kay-
nak Türkiye’dir” dedik. Ülkemizin sahip 
olduğu muazzam potansiyeli harekete 
geçirmek üzere güven verici politikalarla 
milletimizin huzuruna çıkmayı en önemli 
ilke olarak benimsedik. Milletimizi siyase-
timizin öznesi olarak gördük, attığımız her 
adımda insanımızın değerlerini, talep ve 
beklentilerini esas aldık; siyaset kurumuna 
güvenin ancak böyle sağlanacağına inan-
dık. Türkiye’yi zenginleştiren, demokrasi-
sini derinleştiren, ülkemizin itibarına iti-
bar kazandıran siyasetimiz, yeni dönemde 
daha güçlü bir Türkiye için milletten aldığı 
yetkiyi yine milletin hizmetine sunacaktır. 
Ülkeler arasında kıyasıya bir rekabetin 
yaşandığı dünyamızda, kaybedecek bir tek 
günümüzün dahi olmadığına inanıyoruz. 
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Programımızın hemen başında iki önemli 
hususu ifade etmek istiyorum… Ben bu-
rada sizlere, oldukça kapsamlı ve detaylı 
şekilde hazırladığımız Hükümet Prog-
ramının sadece bir özetini aktaracağım. 
Hükümet Programı sizlere dağıtıldı, daha 
detaylı bilgileri oradan okuyabilirsiniz. 
İkinci olarak; programımızı, devamlılık 
esasıyla, 18 Kasım 2002’den bugüne 
ulaşan bir silsile etrafında kaleme aldık. 
4’üncü AK Parti Hükümeti, önceki 3 dö-
nemde başlattığı çalışmaları bir devam-
lılık esasıyla geleceğe taşıyacak. 2015 
yılına kadar olan 4 yıllık dönemde, bir 
yandan başlattığımız çalışmaları tamam-
layacak, bir yandan da yeni projelerimizi 
hayata geçireceğiz. Bir başka deyişle, bu 
Hükümet Programı’nda, “yaptık, yapaca-
ğız” diyor; yaptıklarımızı yapacaklarımı-
zın teminatı olarak sizlere ve kamuoyuna 
bir kez daha hatırlatıyoruz.

Değerli milletvekilleri…

Önceki Hükümet Programlarımız, ülkemi-
zin yıllardır bekleyen sorunlarına gerçekçi 
çözümler içeriyordu. Dünyanın ve bölgemi-
zin yaşadığı çalkantılı dönemlere rağmen, 
bu çözümlerin büyük bir bölümünü hayata 
geçirmiş bulunuyoruz. Diklenmeden dik 
durduk, omuzlarımıza yüklenen emanete 
sahip çıktık, milletimizin ekmeğinden de 
özgürlüğünden de taviz vermedik. Demok-
ratik siyaset kurumunu bir bütün olarak 
zayıflatmaya yönelik her türlü tahrik ve 
tertibi büyük bir sağduyuyla aştık. Bundan 
sonra da, milli irade önüne çıkarılan her 
engeli, kararlı ve cesur bir duruşla, mille-
timizin desteğiyle aşma noktasında hiçbir 

tereddüt taşımıyoruz. Değişimden yana bir 
Hükümet olarak demokrasi ve hukukta, 
ekonomide, sosyal alanda ve dış politikada 
ezberleri bozduk. 

9 yılın ardından şunu büyük bir memnuni-
yetle, ülkem ve milletim adına çok büyük 
bir gururla ifade etmek istiyorum: Bugün 
artık Türkiye’de, siyasetin alanı daha geniş, 
ekonomi daha büyük, sosyal bünye daha 
güçlüdür; ülkemizin itibarı bölgesinde 
ve dünyada çok daha yüksek bir konuma 
ulaşmıştır. Sorunlardan kaçmadık, yapay 
gündemlere takılıp kalmadık. Sorunlardan 
değil, sorunların çözümünden beslenen 
ve büyüyen bir iktidar olduk. Tüm bu re-
form ve dönüşüm sürecinde milletimiz ve 
milli iradenin tecelligahı olan Meclisimiz 
en büyük desteğimiz oldu. Önümüzdeki 
dönemde Meclisimiz içinde diyaloğa, uzlaş-
ma arayışına ve işbirliğine önem vermeye 
devam edeceğiz. Meclisimizin daha verimli 
çalışması için Hükümet ve AK Parti Grubu 
olarak elimizden gelen tüm katkıyı verece-
ğiz. 

Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; nasıl 
ki bu Meclis Türkiye’nin, 74 milyonun 
Meclisiyse, 4’üncü AK Parti Hükümeti de 
hiç kuşkusuz, 74 milyonun hükümetidir. 
81 vilayetin 78’inden milletvekili çıkar-
mış, 7 coğrafi bölgede birinci olmuş bir 
parti olarak, milletimizi topyekün kucak-
layacak, ayrımcılıktan büyük bir hassasi-
yetle kaçınacağız. Tek bir kişi dahi olsa, 
her vatandaşımızın diline, inancına, kül-
türüne, değerlerine, yaşam tarzına, tüm 
farklılıklarına saygı göstermeye devam 
edeceğiz. 12 Haziran seçimlerinde hesap 
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verdiğimiz halkımız, yapılanları takdir 
ettiğini gösterdiği gibi, gelecekte yürüme-
miz gereken yol haritasını da hür irade-
siyle tayin etti. Halkımız istikrar içinde 
yenilenmeye verdiği desteği açıkça ortaya 
koydu. Hepimize düşen görev, işte bu çatı 
altında milletimizin kutlu çağrısına cevap 
vermektir.

Biz de, Hükümet olarak programımızı, 
milletimizin sandıkta verdiği mesajı en 
iyi şekilde okuyarak hazırladık. İnanıyo-
rum ki, sizlerin onayı ile bu Program, yeni 
Türkiye’nin inşasına giden kapıyı sonuna 
kadar açacaktır. Bu program, 21’inci yüz-
yılın yükselen ülkesi olarak, bölgemizde 
ve dünyada hak ettiğimiz konumu daha 
da pekiştirecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Ülkemizin, Cumhuriyetin kuruluşundan 
sonraki en büyük modernleşme hamlesi 
olan Avrupa Birliği’ne katılım sürecini 
kararlılıkla yürüttük, yürütüyoruz. Bazı 
Avrupa Birliği ülkelerinin objektif kriter-
lerden uzak yaklaşımları süreci olumsuz 
yönde etkilese de, biz, Avrupa Birliği stan-
dartlarına uyum konusundaki çalışma-
larımıza samimi olarak devam ediyoruz. 
Önümüzdeki dönemde de sürdüreceği-
miz reformlar, ekonomik gelişme ve aktif 
dış politikanın, Avrupa Birliği ile Türkiye 
ilişkilerini olması gereken noktaya taşı-
yacağına inanıyoruz. Zaman ülkemizin 
lehine işleyecektir. Avrupa Birliği’ne tam 
üyelik sürecine verdiğimiz önemin bir 
gereği olarak Avrupa Birliği Bakanlığını 
kurmuş bulunuyoruz. Bu yeni kurumsal 

yapı içerisinde, Meclisimizin de hayati 
katkıları ile reformlarımızı sürdüreceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

AK Parti Hükümetleri olarak politikala-
rımızı bir bütünlük içerisinde şekillen-
dirdik. Ekonomik istikrarı demokratik 
gelişmelerden ayrı düşünmedik. Gerçekçi 
sosyal politikaları ekonomik ve demok-
ratik gelişmelerle bağlantılı gördük. Bu 
alanlarda aldığımız mesafelerin ülkemizin 
dış politikası ve dünyadaki konumu ile et-
kileşimini büyük bir hassasiyetle gözettik. 
“Demokrasi açığının” geçmişte insanımıza 
ve ülkemize ödettiği ağır bedellerin far-
kında olarak, siyaset kurumunun itibar 
kazanması ve demokrasimizin ayıpların-
dan arındırılması temel önceliğimiz oldu. 
Sonuncusu 12 Eylül 2010 Anayasa Halkoy-
lamalasıyla olmak üzere, pek çok reformu 
cesaretle hayata geçirdik. Ülkemizi yasak-
lardan, olağanüstü hallerden uzaklaştır-
dık; vesayetçi anlayışların sultasına karşı 
milli iradeyi güçlendirdik. Demokrasinin 
tüm kurum ve kurallarıyla yerleştirilme-
si, eksik demokrasiden ileri demokrasiye 
geçişin tam olarak sağlanması üçüncü dö-
nemde de temel hedefimiz.

Bu dönemde, milletimizin TBMM’den 
en önemli beklentisi yeni bir anayasa ya-
pılmasıdır. Hükümet ve AK Parti grubu 
olarak bu konuda tam bir kararlılık içeri-
sindeyiz. AK Parti olarak, yeni anayasanın 
mümkün olan en geniş katılımla hazırlan-
masını, tüm toplumsal kesimlerin taleple-
rini yansıtan tam bir “toplum sözleşmesi” 
olmasını arzuluyoruz. Milletimiz ve Mecli-



Recep Tayyip ERDOĞAN

366

simiz bunu yapacak olgunluğa ve birikime 
sahiptir. Türkiye’nin her alanda katettiği 
mesafe ve artan toplumsal beklentiler, yeni 
anayasayı ertelenemez hale getirmiştir. 
Toplumun yaklaşık 30 yıl önce, bir mü-
dahale ürünü olarak kendisine dayatılan 
bu Anayasayı hak etmediği açıktır. Seçim 
kampanyası sürecinde hemen tüm partiler 
yeni anayasa taahhüdü ile milletimizin 
karşısına çıktılar. Bu taahhüdün gereğini 
yapma noktasında toplumun, Meclis çalış-
malarını ve tüm siyasi aktörlerin gayretle-
rini yakından izlediğini de biliyoruz. 

Bu nedenle, önümüzdeki dönem yeni ana-
yasa dönemi olacaktır. Cumhuriyetimizi 
kuran, en zor şartlarda milli mücadelemize 
önderlik yapan Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi, yeni Anayasayı yapacak tam yetkiye, 
güce ve iradeye sahiptir. 24’üncü Dönem 
Meclis yapımız yeni Anayasanın en geniş 
temsil ve uzlaşma ile yapılması için büyük 
bir fırsat sunuyor. AK Parti grubu olarak, 
Meclisimizin yapacağı bu hayati çalışma-
lara en üst düzeyde destek olacağımızdan 
hiç kimsenin şüphesi olmasın. Elbette yeni 
Anayasanın nasıl olacağına Milletimiz ka-
rar verecek. Biz bu anayasanın; dışlayıcı de-
ğil kapsayıcı, ötekileştirici değil kucaklayıcı, 
ayrıştırıcı değil bütünleştirici, baskıcı değil 
özgürleştirici bir anayasa olması gerektiği-
ne inanıyoruz. Yeni Anayasanın bireyi ve 
onun haklarını esas alan; milli birliğimizi 
ve ortak değerlerimizi koruyan; toplumsal 
çeşitliliği bir zenginlik olarak kabul eden; 
tek sesliliği değil çoğulculuğu öne çıkaran 
ve demokratik hukuk devletinin tüm un-
surlarını içeren bir metin olmasını savu-
nuyoruz. Yeni Anayasanın, sadece Anayasa 

uzmanları tarafından değil, toplumun tüm 
fertleri tarafından anlaşılabilir kısa, öz, açık 
ve tutarlı olması gerektiğini düşünüyoruz. 

Kısacası, yeni Anayasa demokratik ülkele-
rin kabul ettiği temel siyasi değer ve ilkeleri 
benimseyen, demokratik, hiçbir kesimi dış-
lamayan, çoğulcu ve özgürlükçü bir metin 
olmalı. Yeni Anayasanın temel haklar kısmı 
düzenlenirken Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi gibi taraf olduğumuz uluslara-
rası insan hakları belgeleri de esas alınmalı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Bu dönemdeki demokratikleşme hedefimizi 
“İleri Demokrasi” olarak belirledik. Cumhu-
riyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümüne 
doğru ilerlerken hedefimiz, demokratikleş-
me alanında örnek ülkelerden birisi haline 
gelmiş ve müzmin toplumsal sorunlarını 
asgariye indirmiş bir Türkiye’yi tesis etmek-
tir. AK Parti olarak, kurulduğumuz günden 
itibaren, toplumsal sorunların daha fazla 
demokrasi ve daha fazla özgürlük ile çözü-
leceğine inandık. Kronikleşmiş toplumsal 
sorunları örtünün altına iten, görmezden 
gelen politikaları asla benimsemedik ve 
benimsemeyeceğiz. Türkiye’nin, çözümü 
sürekli ertelenen ve ertelendikçe daha da 
karmaşık hale gelen köklü sorunları ile ce-
saretle yüzleştik. Daha önceleri hayal dahi 
edilemeyen adımlar attık. Yıllardan beri 
demokrasi eksikliği ile büyüyen; dil, din, 
mezhep, etnik köken gibi konularda ortaya 
çıkan çok boyutlu ve kalıcı çözüm arayışla-
rımız önümüzdeki dönemde de sürecek. 
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Türkiye, küresel sistemin geleceğinde 
etkili olacak karar mekanizmalarında yer 
alırken ve 2023 yılında ilk 10 ekonomi-
den biri olmayı hedeflerken, iç bünyesini 
de sağlamlaştırmak zorunda. AK Parti 
olarak bizim kararımız nettir. Hepimize 
kaybettiren ve Büyük Türkiye’nin önün-
deki en ciddi engel olarak duran sorunla-
rın çözümü konusunda attığımız büyük 
adımları, ilave adımlarla tahkim ederek, 
sonuca ulaşmaya kararlıyız. Bu konuda 
bugüne kadar çok şeyler yaptık. Denizi 
geçtik, derede boğulmayacağız. Çoğulcu 
ve özgürlükçü demokrasiyi daha köklü 
bir şekilde yerleştirmek ve kardeşliğimizi 
yüceltmek için Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projemizin takipçisi olmaya devam edece-
ğiz. Bizler ortak bir tarihi ve medeniyeti 
paylaşan, ortak geleceğimizi birlikte inşa 
eden tek bir milletiz. Geçmişte tüm insan-
lığa örnek olacak birlikte yaşama tecrü-
besi göstermiş bir ecdadın mirasçılarıyız. 
Ortak değerlerimizi hiçbir şekilde gözardı 
etmeden, farklılıklarımızı zenginlik ola-
rak görmek ve çatışma konusu olmaktan 
çıkarmak hepimizin müşterek sorumlu-
luğu. Her kimliğin kendisini rahatça ifade 
edebildiği ve geliştirdiği bir ortamda, ay-
rıştırıcı kimlik siyaseti yapmadan, kimlik-
lere saygı duyan birlikteliği esas alıyoruz. 
İktidarlarımız döneminde ret ve inkâr 
politikalarını sona erdirdik. Asimilasyon 
politikalarını tamamen bitirme yönünde 
adımlar attık. Bunları devam ettirmeye 
kararlıyız. 

Hiçbir insanımızın kendisini dışlanmış 
veya ikinci sınıf hissetmediği, kapsayıcı ve 
evrensel değerlere dayalı bir vatandaşlık 

anlayışı içerisinde birliğimizi ve bütünlüğü-
müzü pekiştiriyoruz. Toplumsal kesimlerin 
tümünün katılımı ile yürüyen tartışmalar, 
akademik incelemeler, siyasi partilerimizin 
ve sivil toplum kuruluşlarının önerileri, 
yaşanan sorunlara çok daha derinlemesi-
ne yaklaşma imkânı sağladı. Yeni Anayasa 
başta olmak üzere, Meclisimizin milli ira-
deyi esas alan çalışmaları ile bu birikimin, 
somut gelişmelere dönüşerek meyvelerini 
vereceğinden şüphemiz yok. Bütün etnik 
gruplara, müslim veya gayrimüslim, sünni 
veya alevi, başörtülü veya başı açık, yoksul 
veya zengin, kadın veya erkek, engelli veya 
engelsiz, her görüşten vatandaşlarımıza 
aynı nazarla bakıyoruz. Hedefimiz, her 
bireyin temel hak ve özgürlüğünü en ileri 
düzeyde hayata geçireceği bir ortamı oluş-
turmaktır.

Uzun yıllardır yüreklerimizi yakan sorun-
ların tam anlamıyla çözüme kavuşacağı 
yegâne yer, bu yüce Meclisin çatısıdır. Hü-
kümet ve AK Parti Grubu olarak, tüm bu 
meselelere yönelik Meclisimizde oluşacak 
diyalog ve uzlaşma sürecine en güçlü şekil-
de destek olacağımızdan hiç kimsenin kuş-
kusu olmamalı. Ülkemizin geleceğini her 
türlü kısa vadeli menfaatin önünde tutarak, 
gerekenleri hep birlikte hayata geçirmek 
durumundayız. Milli birliğimizi ve gücü-
müzü pekiştirecek olan bu çabalar, insanı-
mızın huzur ve refahına katkıda bulunacağı 
gibi, ülkemizin uluslararası arenada çok 
daha etkili bir güç haline dönüşmesini de 
hızlandıracak. Ustalık dönemi olarak gör-
düğümüz üçüncü iktidar dönemimizde, bu 
temel sorunları milli birlik ve kardeşlik ru-
hunu egemen kılarak çözmekte kararlıyız. 
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Kürt meselesinin çözümü için önceki 
dönemlerimizde çok önemli adımlar at-
tık. Olağanüstü halin kaldırılmasından, 
Kürtçe’nin serbestçe kullanımına ve öğ-
renimine; ekonomik kalkınmadan sosyal 
ve kültürel alandaki reformlara kadar çok 
geniş bir alanda tarihi reformlar gerçekleş-
tirdik. Kardeşliğimizi daha da pekiştirecek 
bu reformlara kararlı bir şekilde devam 
edeceğiz. Biz aynı tarihi, acıyı, sevinci pay-
laşan bir milletin çocuklarıyız. Bu nedenle, 
bu topraklarda ayrılıkçılığın tarihsel, sos-
yolojik ve kültürel hiçbir temeli, zemini 
yok. Bizim çözüm politikamızın odağında 
İNSAN var. Bu nedenle cesaretle attığımız 
demokratikleşme adımları ülkenin bir böl-
gesine ya da toplumun bir kesimine değil, 
tamamına yönelik. Şiarımız, herkes için 
daha fazla demokrasi, daha fazla hak ve 
daha fazla özgürlüktür. Bu yüzden diyoruz 
ki “Biz hep birlikte Türkiye’yiz”.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Geçtiğimiz 9 yılda, adalet hizmetleri ala-
nında önemli atılımlar gerçekleştirdik. 
Öncelikle hukuk sistemimizde, başta Ceza 
Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Tica-
ret Kanunu, Borçlar Kanunu olmak üzere, 
temel kanunları Meclisimizin iradesiyle 
yeniledik. Uzun yargılama sürelerinin kı-
saltılması amacıyla yüksek mahkemelerin 
kapasitelerini artırdık. Bilişim teknoloji-
sini yargının hizmetine sunduk; Ulusal 
Yargı Ağı Projesi’yle (UYAP) adliye, nüfus, 
tapu, polis ve seçim kurulları gibi birçok 
kurumu elektronik ağlarla birbirine bağ-
ladık. Modern adalet sarayları inşa ederek 
adliyeleri bodrum katlarından kurtardık. 

İktidarlarımız döneminde Cumhuriyet 
tarihinde yapılanın 5 katı kadar adalet hiz-
met binası inşa ettik.

Önümüzdeki dönemde, güven veren bir 
adalet sistemine ulaşmak temel hedefimiz. 
Bu süreçte, hazırlamış olduğumuz Yargı 
Reformu Stratejisini bütün boyutlarıy-
la hayata geçireceğiz. “Gecikmiş adalet, 
adalet değildir” anlayışıyla yargı süreç-
lerini daha da hızlandıracağız. Bilindiği 
gibi hükümetlerimiz döneminde istinaf 
mahkemeleri kurulmuş ancak faaliyete 
geçirilememişti. Bu mahkemelerin sayısı 
9’dan 15’e çıkartıldı ve Başsavcıları atan-
dı. İstinaf Mahkemelerinin en kısa sürede 
faaliyete geçirilmesine yönelik çalışma-
lar devam ediyor. Adli Tıp Kurumu’nun 
kapasitesini daha da artırarak, kurumun 
hizmetlerini hızlandıracak ve ülke gene-
line yaygınlaştıracağız. Hakim-savcı ve 
diğer personelin sayısında önemli artış 
gerçekleştirdik. Halen Ülkemizde her yüz 
bin kişiye düşen hakim sayısı 10’dur. Bu 
rakamı önümüzdeki dönemlerde AB orta-
laması olan 20 seviyelerine yaklaştırmayı 
hedefliyoruz. Maddi durumu zayıf olan 
vatandaşlarımızın hukuk davalarında adli 
yardım almalarını kolaylaştıracak, koru-
yucu hukuk uygulamalarını geliştirecek, 
avukatlık hizmetlerini etkinleştireceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

AK Parti iktidarı olarak, ortaya koydu-
ğumuz güvenlik politikalarıyla yerleşik 
güvenlik anlayışında köklü bir paradigma 
değişikliği gerçekleştirdik. “Özgürlük için 
güvenlik” yaklaşımını temel politika ola-
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rak benimseyerek uygulamaya koyduk. 
Güvenlik uygulamalarında ve güvenlik 
personelinin eğitiminde hukuk devletini 
ve insan haklarını esas alan önemli geliş-
meler kaydettik. Toplum Destekli Polislik 
uygulamasıyla, polisimizin vatandaşla-
rımızla daha yakın ilişki içinde olması, 
polise duyulan güveni artırdı. Polis-halk 
yardımlaşması, suç oranlarının düşmesine 
ciddi katkı sağladı. 2007 yılında başlatılan, 
“güvenli okul–güvenli eğitim” projesi ba-
şarılı bir şekilde uygulanıyor. Geliştirilen 
ileri teknoloji ve uzmanlık sayesinde, iş-
lenen suçları ve olayları aydınlatmada en 
başarılı ülkelerden biri haline geldik. Geç-
mişte “faili meçhul” konusunda suçlanan 
ülkelerden biri olan Türkiye, iktidarımız 
döneminde eleştirilen değil, övülen bir 
sicile kavuştu.

AK Parti iktidarı, güvenlik alanında or-
ganize suç örgütleriyle, çetelerle, illegal 
yapılarla etkin bir mücadele yürüttü. Ül-
kemizde, geçmişte görülen mafya ve çete 
örgütlenmeleri önemli ölçüde çökertildi. 
Suç oranlarının düşmesinde organize suç 
örgütlerinin çökertilmesinin büyük payı 
var. Hükümetimizin esas aldığı, işkenceye 
sıfır tolerans ilkesi kararlılıkla uygulanı-
yor. Artık Türkiye işkence ile anılan bir 
ülke olmaktan çıktı. Uyguladığımız başarı-
lı güvenlik politikaları sonucu gelinen nok-
ta, vatandaşlarımız tarafından da takdirle 
karşılanıyor. Bundan sonra da bireylerin, 
özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas 
dengeyi dikkate alarak, insan haklarını 
ve evrensel değerleri esas alan bir asayiş 
ve güvenlik ortamı tesisi için çalışmayı 
sürdüreceğiz. Özellikle mafya, çeteler ve 

organize suç örgütleri ile mücadelemizden 
hiçbir taviz vermeyeceğiz. Vatandaşları-
mız için baskı ve tehdit oluşturabilecek 
bütün yapıların üzerine kararlı bir şekilde 
gitmeye devam edeceğiz. 

Bugüne kadar idarede, merkeziyetçi, içe 
kapanık, kırtasiyeciliğe dayalı, katı hiyerar-
şik yapıların aşılması için çeşitli reformlar 
yaptık. İlk defa kamu yöneticileri için etik 
kurallar getirdik ve denetim mekanizmala-
rı kurduk. Kırtasiyeciliği azaltan mevzuat 
sadeleştirmeleri yaptık, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin yaygın bir şekilde kulla-
nımına önem verdik. Yenilediğimiz Kamu 
Mali Yönetimi Kanunu ile şeffaflığı artır-
dık. Bilgi edinme hakkını getirerek, yöneti-
min tasarrufları üzerinde vatandaşımızın 
denetimini artırdık. 2003 yılından bugüne 
kadar Türkiye İstatistik Kurumu’na dü-
zenli bir şekilde “yaşam memnuniyeti” 
araştırması yaptırdık. Vatandaş ve sonuç 
odaklı yönetim anlayışımız, önümüzdeki 
dönemde de hız kesmeden devam edecek. 
Bakanlıkların yeniden düzenlenmesi başta 
olmak üzere, önümüzdeki dönemde mer-
kezi idare reformlarına ağırlık vereceğiz. 
“İdarenin bütünlüğü ilkesinden” hareketle, 
yerel yönetimleri hizmet odaklı bir anla-
yışla daha da güçlendireceğiz. Bununla 
birlikte, merkezi idarenin strateji geliştir-
me, standart koyma, izleme ve denetleme 
fonksiyonlarını da geliştireceğiz. 

61’inci Hükümet döneminde yeni ve daha 
icracı bir yapı ile etkin bir şekilde hizmet 
sunacağız. Bu çerçevede Başbakanlığa 
bağlı kuruluşların sayısını azalttık ve Baş-
bakanlığın asli görevi olan koordinasyon 
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işlevini güçlendirdik. Devlet Bakanlıkla-
rını kaldırarak, bazı bakanlıkları yeniden 
yapılandırdık. Oluşturduğumuz bu yeni 
yapıyla devlet, vatandaşa daha iyi hizmet 
sunacak kurumlara kavuştu. Bu çerçe-
vede; Kalkınma Bakanlığı, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Bir-
liği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nı kurduk. 

Yerel yönetimlerin, başta öz gelirleri olmak 
üzere finansman ve hizmet imkânlarını 
kuvvetlendireceğiz. Yerel yönetimlerin 
bazı altyapı projelerini merkezi idare büt-
çesinden aktarılacak kaynaklar yoluyla da 
destekleyeceğiz. Büyükşehir Belediyeleri 
konusunda köklü değişiklikler yapıyoruz. 
Nüfusu 750 binden fazla olan illerde Bü-
yükşehir Belediyesi kurarak, il bazında üst 
ölçekli plan ve hizmet bütünlüğü sağlama-
yı hedefliyoruz. Taslağının hazırlıklarını 
büyük oranda tamamladığımız Köy Kanu-
nu da bu dönemde yenilenecek. 

Türkiye, Uluslararası Saydamlık Örgütü 
tarafından yayınlanan Yolsuzluk Algılama 
Endeksinde 2003 yılında 3.1 puanla 133 
ülke arasında 77’nci sırada yer alırken, 
2010 yılında 4.4 puanla 178 ülke ara-
sında 56’ncı sıraya yükseldi. Bu yöndeki 
çabalarımız 61’inci Hükümet döneminde 
de, kapsamlı bir strateji çerçevesinde, 
kararlılıkla ve kesintisiz şekilde devam 
edecek. Kamu hizmetlerinin sunumu sı-
rasında vatandaşlarımızdan diğer kamu 

kurumlarında bulunan bilgi ve belgeler 
artık istenmeyecek. Bugün vatandaşımız, 
devlet ile olan işlerinin büyük bir kısmını 
internet üzerinden kolaylıkla yapabiliyor. 
Okul kaydından vergi ödemelerine, araç 
satışından tapu muamelelerine, ihracat-
ithalattan trafik işlemlerine kadar birçok 
hizmeti elektronik ortamda verilebilir hale 
getirdik. Kamudaki işlemlerin resmi ola-
rak elektronik ortamda gerçekleşmesine 
imkan sağlayan e-imza uygulamasını ha-
yata geçirdik. Tüm vatandaşlarımıza Elekt-
ronik Vatandaşlık Kartı dağıtımını gerçek-
leştireceğiz. Elektronik Vatandaşlık Kartı, 
kamu hizmetlerinin sunumunda kimlik 
doğrulama işlemleri için kullanılacak. Böy-
lece, vatandaşlarımız kamu hizmetlerine 7 
gün 24 saat evlerinden veya işyerlerinden 
ulaşabilecek. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Artık uluslararası bir başarı örneği haline 
gelmiş bulunan ekonomi politikalarımızı 
etkili bir şekilde uygulamaya devam ede-
ceğiz. Güçlü bir ekonominin temelinde 
güven ve istikrar kavramları vardır. Oluş-
turduğumuz güven ortamı ve inşa etti-
ğimiz istikrarla, dokuz yıllık iktidarımız 
döneminde, enflasyon ve kamu açıkları 
gibi temel sorunları çözdük. Aynı şekilde, 
bu dönemde yüksek büyüme oranları ya-
kaladık ve dünyada yükselen bir ekonomi 
olarak ön plana çıktık. Gerçekleştirdiğimiz 
yapısal reformlar ve güçlü düzenlemeler 
ile bir yandan ekonominin kırılganlığını 
azaltırken, diğer yandan da piyasaların 
rekabetçi bir ortamda serbestçe işleyişini 
sağladık. Tüm dünyayı etkisi altına alan 
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ve birçok ülkenin hala etkilerinden sıyrıla-
madığı küresel ekonomik krizden hızlı ve 
güçlü bir şekilde çıkan ve örnek olarak gös-
terilen bir ülke konumuna gelmiş durum-
dayız. Bu sonuca ulaşmamızda, ekonomi 
politikalarımızda esas aldığımız şeffaflık, 
süreklilik, tutarlılık ve öngörülebilirlik il-
kelerimiz önemli rol oynadı. 

61’inci Hükümet döneminde de bu ilkeleri 
esas almaya devam edeceğiz. Uzun vadeli 
bakış açısıyla, sorunlarımıza çözüm ürete-
rek büyüme potansiyelimizi artıracak bir 
çizgi izleyeceğiz. Sürdürülebilir bir ekono-
mik kalkınmanın, güçlü bir demokrasiye 
ve evrensel normlara dayalı olarak işleyen 
adil bir hukuk düzeniyle mümkün olacağı-
nın farkındayız. Yargı reformu başta olmak 
üzere, bu konularda sağlanacak ilerleme, 
önemli bir aşamaya gelmiş olan ekonomik 
dönüşüm sürecini sağlamlaştırmak açısın-
dan da kritik bir rol oynayacak. Ekonomi 
politikalarımızın temel hedefi, insanımı-
zın mutluluğunu ve refahını artırmaktır. 
Günümüzün rekabetçi dünyasında insana, 
insanın niteliklerine, sağlıklı bir sosyal 
ortama yapılan yatırımların, aynı zaman-
da ekonomik potansiyelimize yapılan bir 
yatırım olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla 
ekonomi politikalarımızı güçlü sosyal 
politikalar ile bütünleştirdik ve bir sosyal 
restorasyon dönemi başlattık. 

Değerli milletvekilleri…

Dünya istikrar arayışı içinde çalkantılı bir 
dönemden geçiyor. Küresel ekonomide 
toparlanma süreci devam etmekle birlikte, 
dünya ekonomisinde var olan kırılganlık 

ve belirsizlik ortamı sürüyor. AK Parti ikti-
darının ekonomide gerçekleştirdiği yapısal 
dönüşüm ve bu kapsamda uygulamaya 
koyduğu reformlar ekonomimizin daya-
nıklılığını artırdı. Nitekim küresel kriz bu 
açıdan bir test süreci oldu ve ekonomimiz 
bu sınavdan başarıyla çıktı. G-20 çerçeve-
sinde alınan tüm kararlarda da şu anda 
Türkiye etkin bir rol oynuyor. Kararlılıkla 
uyguladığı tutarlı politikalarla, Türkiye, 
dünya ekonomi ve finans çevrelerinde tak-
dir ediliyor ve örnek gösteriliyor. Yerinde 
ve makul düzeyde aldığımız tedbirlerin 
etkisiyle, Küresel krizin Türkiye ekonomisi 
üzerindeki etkilerini kısa sürede ortadan 
kaldırdık. 

2010 yılında ekonomimiz hızla toparlana-
rak milli gelirimiz yüzde 8.9 oranında arttı. 
Böylece OECD ülkeleri içerisinde en yük-
sek büyüme hızına ulaşarak, kişi başına 
gelirimizi 10 bin doların üzerine çıkardık. 
Satın alma gücü paritesine göre ise milli 
gelir sıralamasında yaklaşık 1 trilyon do-
larlık gayri safi yurtiçi hasılası ile ülkemiz 
16’ıncı sırada yer alıyor. Satın alma gücü 
paritesine göre; 2002 yılında Türkiye’de 
kişi başına düşen gelir AB ortalamasının 
yüzde 36’sı iken, 2010 yılında AB ortala-
masının yüzde 48’ine yükseldi. Bir başka 
ifadeyle, bu dokuz yıllık dönemde Türkiye 
ile AB arasındaki refah farkı azaldı. İkti-
darımız döneminde mali disiplinin, güçlü 
büyüme performansının ve enflasyondaki 
düşüşün eş zamanlı olarak gerçekleştirile-
bileceğini ortaya koyduk. Böylece geçmişte 
ülkemizde hakim olan büyüme için enf-
lasyonun gerekli olduğu kanaati kırılmış 
oldu. Artık işletmelerimiz belirsizliklerin 
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azaldığı bir ortamda geleceği çok daha 
sağlıklı bir şekilde öngörebiliyor ve planla-
yabiliyorlar. 

Diğer yandan, yıllarca enf lasyon orta-
mında gelir kaybına uğrayan sabit ve dar 
gelirli vatandaşlarımız da, gerçekçi gelir 
artışlarına kavuştular. Türkiye, Orta Vadeli 
Program ile maliye politikası açısından 
çıkış stratejisini erken aşamada ilan eden 
az sayıda ülke arasında yer aldı. Bu du-
rum, Türkiye’nin birçok ülkeden olumlu 
bir şekilde ayrışmasını sağladı. Küresel 
krizi, IMF gibi uluslararası kuruluşlardan 
kaynak kullanmadan kendi politikaları-
mız ve imkânlarımızla başarıyla yönettik. 
2002’de, 23.5 milyar dolar olarak devral-
dığımız IMF borcunu, şu an itibariyle 4.7 
milyar dolara indirmiş durumdayız. Küre-
sel kriz sürecinde tek bir bankamız batma-
dı, borç-faiz sarmalına girmedik, finansal 
piyasalarda çalkantılar yaşamadık.

Önümüzdeki dönemde de temel amacımız; 
istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeyi sağ-
lamak, istihdamı artırmak, fiyat istikrarını 
sürdürmek, mali dengeleri sağlamlaştır-
mak ve finansal istikrarı korumaktır. Dokuz 
yıllık kazanımlarımızdan hareketle, 2023 
yılında Dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasına girmeyi hedefliyoruz. 2023 hedef-
lerine ulaşma doğrultusunda önümüzdeki 
dört yıllık hükümet dönemimizde mali 
disiplin, enflasyonla mücadele ve istihdam 
esaslı yüksek ve sürdürülebilir büyüme 
konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz. 
Sermaye hareketlerinin ve ticaretin serbest 
olmasını savunmaya devam edeceğiz. Dal-
galı kur rejimini sürdüreceğiz. Yoksulluk ve 

fakirlikle mücadelede uyguladığımız güçlü 
sosyal politikalarla başlattığımız sosyal 
restorasyon sürecine devam edeceğiz. Hü-
kümet olarak, makro-parasal dengeleri göz 
önünde bulundururken, vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarını da dikkate alan uygulamaları 
sürdüreceğiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Makroekonomide sağladığımız önemli 
başarıların da katkısıyla, eğitim, sağlık, 
sosyal güvenlik ve sosyal yardım harca-
malarının toplamından oluşan sosyal har-
camalarda ciddi artışlar gerçekleştirdik. 
2002 yılı sonrasında kamu yatırımlarına 
önemli kaynaklar ayırarak, daha önceki 
dönemlerde başlanılıp bitirilmeyen yatı-
rımları süratle tamamladık. Bu çerçevede, 
2002 yılında ortalama 9 yılda bitirilen 
kamu yatırımlarını, 2011 yılında 4.2 yılda 
bitirir hale geldik. Böylece yatırımların, 
ekonominin ve vatandaşımızın hizmetine 
daha hızlı ve daha az maliyetle sunulması-
nı sağladık. Önümüzdeki dönemde kamu 
harcamalarında kalkınma potansiyelimizi 
destekleyici mahiyette olan altyapı yatı-
rımlarına ve sosyal amaçlı alanlara öncelik 
vereceğiz. 

Değerli milletvekilleri…

Fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek 
para politikamızın temel amacıdır. Bunun-
la birlikte para politikamız, finansal istik-
rarı gözetecek ve fiyat istikrarını sağlama 
amacıyla çelişmemek kaydıyla, büyüme 
ve istihdam politikalarını destekleyecektir. 
Tek haneli rakamlara inmiş olan enflasyon 
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ve faiz oranlarını kalıcı hale getireceğiz. 
Enflasyon hedeflemesi, temel para politika-
sı rejimi olmaya devam edecek. Hükümeti-
miz ve Merkez Bankası tarafından enflas-
yon hedefleri üç yıllık vadede belirlenecek 
ve kamuoyuna duyurulacak.

Bir kez daha tekrar etmek istiyorum: Dal-
galı döviz kuru rejimi uygulamasını sür-
düreceğiz. Merkez Bankası, fiyat istikrarını 
sağlamak için, uygulayacağı para politika-
sını ve kullanacağı para politikası araçları-
nı bağımsız bir şekilde belirlemeye devam 
edecek. İstanbul Uluslararası Finans Mer-
kezi Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Burada 
vizyonumuzu, İstanbul’un öncelikle böl-
gesel, nihai olarak da küresel bir finans 
merkezi olması şeklinde belirledik. Bu 
amaca yönelik olarak ilan ettiğimiz strateji 
ve eylem planını titizlikle uyguluyoruz. Bu 
faaliyetlerimizle, İstanbul’un 2023 yılında 
dünyadaki en önemli 10 finans merkezi 
içinde yer almasını hedefliyoruz. 

Değerli milletvekilleri…

Ekonomik ve siyasi alanda oluşturulan gü-
ven ve istikrar ortamı sonucunda, ekonomi-
nin dış kaynak ihtiyacından fazla sermaye 
girişi yaşandı. Bu sayede Merkez Bankası 
brüt döviz rezervi, 2002 yılı Kasım ayında 
27 milyar dolar seviyesinden, 30 Haziran 
2011 itibarıyla, altın dahil 99.5 milyar dolar 
seviyesine yükseldi. 2002 yılı sonunda 36 
milyar dolar olan ihracat hacmi, küresel kri-
zin ve son bölgesel gelişmelerin olumsuz et-
kilerine rağmen 2011 yılında yeniden 130 
milyar doları aşacak. İhracattaki bu olumlu 
performansın yanında cari açık konusunu 

da dikkatle takip ediyoruz. Türkiye’nin hızlı 
büyüme dönemlerinde yaşadığı yüksek cari 
açığın altında bazı yapısal nedenler bulunu-
yor. Enerjide dışa bağımlılığın yüzde 74’ler 
seviyesinde olduğu ülkemizde, petrol ve 
doğal gazın neredeyse tümü, kömürün ise 
beşte biri ithal ediliyor. Bu nedenle uluslara-
rası enerji fiyat hareketleri Türkiye’nin cari 
açığını doğrudan etkiliyor. 

Cari açığın gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 
2008 yılında yüzde 5.7 iken 2010 yılında 
yüzde 6.5 olarak gerçekleşti. Enerji fiyat 
etkisinden arındırıldığında ise bu oranlar 
sırasıyla yüzde 1.8’e ve yüzde 4’e geriliyor. 
Cari açığı daha düşük seviyelere indirmek 
ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ama-
cıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
enerji arzı içindeki payını artıracağız. Yine 
bu amaçla nükleer santrallere yönelik ça-
lışmalara kararlılıkla devam edeceğiz. Önü-
müzdeki dönemde başta makine ve otomo-
tiv olmak üzere, demir-çelik, tekstil, hazır 
giyim ve konfeksiyon, elektrik ve elektronik 
ile kimyevi maddeler ihracat stratejimizin 
lokomotif sektörleri olmaya devam edecek. 
Bununla birlikte, yeni rafineri inşası, elekt-
rikli otomobil imalatı, ileri teknoloji içeren 
hava taşıtı motorları ve parçalarının imalatı 
konularında teşvik sistemini güçlendirerek 
yurtiçi üretim kapasitesini artıracağız. Sek-
törlerin uluslararası rekabet gücünün ve 
ülkemizin dünya ölçeğinde pazar payının 
artırılması, dış ticaret dengesi ve cari denge-
nin makul seviyelerde tutulması için etkin 
dış ticaret politikaları uygulayacağız. 

Bu hedeflerin gerçekleşmesi için eşgüdü-
mü sağlamak amacıyla Ekonomi Bakanlığı 
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kurduk. Üretim ve ihracatın, ithalata olan 
bağımlılığını azaltmak amacıyla, ara malı 
ve yatırım mallarında yurtiçi üretim kapa-
sitesini artırıcı politikaları sürdüreceğiz. 
Bildiğiniz gibi 2023 yılı ihracat hedefimiz 
500 milyar dolar. Bu Hükümet döneminde, 
yani 2015 yılı itibariyle, ihracatımızı 200 
milyar dolara ulaştırmış olacağız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

2012-2014 dönemini kapsayacak Orta 
Vadeli Programımızı önümüzdeki aylarda 
açıklayacağız. Orta Vadeli Programı, mevcut 
küresel ekonomik gelişmeler ışığında, kri-
zin etkilerinin özellikle gelişmiş ekonomi-
lerde bir süre daha devam edeceğini dikkate 
alan ihtiyatlı bir yaklaşımla hazırlayacağız. 
Güven ortamının korunması ve büyümenin 
istikrarlı bir şekilde devam etmesi için en 
küçük bir taviz dahi vermeyeceğiz. Şimdiye 
kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken 
tedbirleri kararlılıkla hayata geçireceğiz. 
Ayrıca, bütçe dengelerinin kalıcı bir şekilde 
tesisi ve diğer tedbirlerle cari işlemler açığı-
nı sürdürülebilir seviyelere çekerek, banka-
larımızın ve özel sektörümüzün güçlü bir 
sermaye yapısıyla çalışmasını sağlayacağız. 
Özel sektörümüzün ve hane halkımızın 
borçlanmalarında ise, daha makul miktar-
ları, daha uzun vadeleri ve para birimi ola-
rak Türk Lirası’nı tercih etmelerini teşvik 
edeceğiz.

Değerli milletvekilleri…

2002 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı 
13 milyon kişi, turizm gelirleri ise 12 mil-
yar dolar iken, 2010 yılında turist sayısı 

29 milyon kişiye ve turizm gelirleri de 21 
milyar dolara yükseldi. Bu ivmeyi kararlı-
lıkla sürdüreceğiz. Türkiye’nin Avrupa’da 
ve Ortadoğu’da termal turizm ve sağlık 
turizmi konusunda önemli bir merkez ol-
ması yolunda çalışacağız. Termal turizm, 
hidroterapi merkezleri, kış sporları ve yay-
la turizmi merkezlerinin altyapılarını ve 
yollarını hızla tamamlayacağız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri...

Gümrük hizmetlerinin daha süratli, et-
kin, kaliteli ve standartlara uygun biçim-
de yürütülmesi için Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nı kurduk. Bu Bakanlığa iç piya-
saların takibi ile ilgili ilave görevler de ver-
dik. Önümüzdeki dönemde, gümrük işlem-
lerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması 
ile kaçakçılığın önlenmesi konusunda, alt-
yapı başta olmak üzere, gerekli çalışmalara 
devam edeceğiz. Bu çerçevede, bütün güm-
rük idarelerimizde, gümrük işlemlerini 
kağıtsız ve insansız bir ortamda uygulanır 
hale getirecek, gümrük işlemlerinde “tek 
pencere” uygulamasına geçeceğiz.

Hükümet olarak çalışabilir durumdaki 
bütün vatandaşlarımıza iş sağlamak dai-
ma en önemli önceliklerimizden biri oldu. 
Büyümenin daha fazla istihdam sağlaması 
için işgücü piyasasında gerekli reformları 
yapmaya devam ediyoruz. İstihdamda sağ-
lanan artış bakımında da krizden en çabuk 
çıkan ülkelerden birisi durumundayız. 
2008 yılında ortaya çıkan küresel ekono-
mik kriz, başta gelişmiş ülkeler olmak üze-
re, tüm dünyada işgücü talebinde büyük 
bir düşüşe ve işsizliğe yol açtı. 2007-2010 
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döneminde işsizlik oranı; İspanya’da yüzde 
8.3’ten yüzde 19.9’a, ABD’de yüzde 4.6’dan 
yüzde 9.7’ye, İngiltere’de yüzde 5.4’ten 
yüzde 7.9’a, İrlanda’da yüzde 4.6’dan yüzde 
13.5’e, Yunanistan’da ise yüzde 8.3’ten yüz-
de 11.8’e çıktı. 

Ülkemizde ise zamanında alınan önlemler-
le işsizlikteki artış sınırlı kaldı. Türkiye’de 
daha 2009 yılı bitmeden güçlü büyüme 
dönemi yeniden başladı. İşsizlik 2008 yı-
lında yüzde 11, 2009 yılında yüzde 14 ola-
rak gerçekleşmesine rağmen, 2009 yılının 
ikinci yarısından itibaren düşme eğilimine 
girdi. İşsizlikteki azalma 2010 yılında arta-
rak devam ederek, yıl sonu itibariyle yüzde 
11.9 oranına kadar indi. Bu düşüş trendi 
hızlanarak devam ediyor. 2011 yılı Mart 
ayı itibariyle işsizlik bir önceki yıla göre 
tam 2.9 puan azalarak yüzde 10.8’e indi. 
Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik 
oranımız ise yüzde 9.9 olarak gerçekleşti. 
Böylece, işsizlik kriz öncesi seviyesine geri-
lemiş oldu. Kriz döneminde işsizlik oranın-
da artış olmasına rağmen toplam istihdam 
hiçbir zaman azalmadı. Krizin en yoğun 
yaşandığı 2009 yılında bile toplam istihda-
mımızı 83 bin kişi arttırdık. 2011 yılı Mart 
ayında bir önceki yıla göre 1 milyon 545 
bin vatandaşımıza istihdam sağladık. 

İstihdamın artırılması ve kayıt dışılığın 
azaltılması amacıyla güvenceli esneklik 
anlayışı ve “işi değil insanı koruma” ilkesi 
çerçevesinde işgücü piyasamızın katılıkla-
rını gidermeyi hedefliyoruz. Böylece başta 
gençler, kadınlar ve vasıfsız işgücümüz 
olmak üzere, işsizlerimize nitelik kazan-
dırarak işe girişlerini kolaylaştıracağız. 

Hükümet olarak işsizliği azaltmak için iki 
stratejik yaklaşım belirledik. Öncelikle, 
aktif işgücü piyasası programları ve teşvik 
paketlerini birbiri ardına devreye alarak 
konjonktürel işsizliği azalttık. Bununla bir-
likte, kangren haline dönüşmüş olan yapı-
sal işsizliğe çözüm bulmak amacıyla uzun 
vadeli stratejiler geliştirdik. Teşviklerin 
yanı sıra, işgücümüzün istihdam edilebilir-
liğini arttırmak amacıyla mesleki eğitim, 
toplum yararına çalışma ve staj program-
ları gibi aktif işgücü piyasası programla-
rını uyguladık. Bu programlardan 2009 
yılından 2011 yılı Haziran ayına kadar 503 
bin işsiz istifade etti. Bu programlar için 
yıllık ayrılan kaynağı üç katına çıkarttık. 
Aktif işgücü programları için artık her yıl 
ortalama 1.5 milyar lira kaynak ayırmaya 
başladık. 2013 yılından itibaren her yıl 
400 bin işsizimizi bu programlardan yarar-
landıracağız. 

Ülkemizde işsizlik sorununun aynı zaman-
da bir mesleksizlik sorunu olduğundan ha-
reketle, işsizlerimize beceri kazandırmak 
amacıyla Uzmanlaşmış Meslek Edindirme 
Merkezleri Projesi’ni başlattık. 5 yıl devam 
edecek olan bu proje ile her yıl 200 bin kişi 
olmak üzere toplam 1 milyon işsizimizi 
eğitimden geçirecek ve işe yerleştireceğiz. 
İşsizliği kalıcı bir şekilde çözmeyi amaçla-
yan, 22 adet somut hedef ile 102 politika 
ve tedbirden oluşan Ulusal İstihdam Stra-
tejisini kararlılıkla uygulayacağız. İşgücü 
piyasamızın ihtiyaç duyduğu ulusal mes-
lek standartlarının tamamını 2012 yılı 
sonuna kadar hazırlayacağız. Önümüzdeki 
dönemde, İŞKUR’a kayıtlı her işsizin bir “iş 
ve meslek danışmanı” olacak ve işsizleri-
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mize birebir hizmet verilecek. İş arayıp da 
mesleği olmayan herkese, mesleğe yönlen-
dirme ve iş bulma hizmeti sunulacak. Bu 
amaçla, İŞKUR 2011 yılında 2.000, 2012 
yılında da 2.000 olmak üzere toplam 4.000 
sözleşmeli “İş ve Meslek Danışmanı” istih-
dam edecek.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Hükümet olarak amacımız sosyal adale-
tin sağlanarak çalışma hayatında barış ve 
huzurun temin edilmesidir. Bu amaç doğ-
rultusunda çalışanlarımızın haklarının ve 
işletmelerimizin rekabet gücünün korun-
duğu, AB standartları ve ILO normlarına 
uygun bir çalışma hayatının geliştirilmesi 
için çalışıyoruz. 2010 yılında yapılan 
Anayasa değişikliğiyle çalışanlarımızın 
sendikal hak ve özgürlüklerinde önemli 
iyileştirmeler yaptık. Memur sendikaları-
na getirilen toplu sözleşme hakkı bunların 
en önemlilerinden biri. Ayrıca Ekonomik 
ve Sosyal Konseye Anayasal güvence sağ-
layarak sosyal diyalog yolunda güçlü bir 
adım attık. 

Hükümet olarak, önümüzdeki dönemde 
evrensel standartlara uygun kaliteli ve 
güvenceli bir çalışma hayatı tesis etmek 
için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Ara-
lık 2002 döneminde brüt 251 lira olan 
asgari ücret, bugün itibarıyla 797 liraya 
yükseldi. Artış oranı: yüzde 218. Önümüz-
deki dönemde kadınların çalışma hayatına 
katılımını artırmak amacıyla, çocuk bakı-
mevleri ve kreş hizmetleri için teşvik uygu-
lamalarını hayata geçireceğiz. Gençlerimi-
zin, kadınlarımızın ve mesleki eğitim alan 

işsizlerimizin istihdamı halinde 54 aya ka-
dar işveren sigorta prim payının devletçe 
karşılanması uygulamasını sürdüreceğiz. 

Özürlü vatandaşlarımızın çalışma haya-
tında daha fazla yer alması için yaptığı-
mız çalışmalar sonuç verdi. 2002-2010 
döneminde kamu kurumlarında istih-
dam edilen engelli memur sayısını 6 bin 
103’ten 19 bine, kamu ve özel sektörde 
istihdam edilen engelli işçi sayısını ise 10 
bin 883’ten 32 bin 257’ye yükselterek 3 kat 
arttırdık. Kamu ve özel sektördeki özürlü 
kontenjanlarının kullanılmasına yönelik 
tedbirleri almaya devam edeceğiz. Yeşil 
kart sahibi olan vatandaşlarımızın hizmet 
akdiyle ya da vergi kaydı olmadan esnaf 
olarak çalışmaları veya tarımsal faaliyette 
bulunmaları durumunda yeşil kartları ip-
tal ediliyordu. Yapılan düzenleme ile yeşil 
kart sahibi vatandaşlarımızın çalışması 
halinde yeşil kartı iptal edilmeyerek askıya 
alınacak. Söz konusu vatandaşımızın çalış-
ması sona erdiğinde ise diğer bürokratik iş 
ve işlemlere gerek kalmaksızın yeşil kartı 
aktif hale getirilecek. Kayıt dışılıkla müca-
dele için de yeni bir eylem planını yürürlü-
ğe koyacağız. 

Değerli milletvekilleri…

Önümüzdeki dönemde, yeni oluşturulan 
Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı ile reel sektöre 
yönelik politika ve uygulamaların daha et-
kin şekilde yürütülmesini sağlayacağız. Bu 
yıl, 2011-2014 yıllarını kapsayan sanayi 
stratejisini uygulamaya başladık. Sanayide 
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uzun dönemli vizyonumuz “orta ve yüksek 
teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim 
üssü olmak”tır. Orta ve yüksek teknolojili 
sektörlerin katma değerini, üretim ve ihra-
cat içindeki payını artıracağız. Düşük tek-
nolojili sektörlerde katma değeri yüksek 
ürünlere geçişi sağlayacağız.

Bu hedeflere ulaşabilmek için yatırım ve 
iş ortamını iyileştirmeye devam edecek, 
rekabet gücümüzü artıracak şekilde alt 
yapıyı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. 2009 
yılında uygulamaya başladığımız yeni 
yatırım teşvik sistemini geliştirerek uygu-
lamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dö-
nemde dünya piyasalarında yer bulabilen 
“Türk Malı” otomobilin üretilebilmesi için 
gereken destek ve teşvik mekanizmasını 
harekete geçireceğiz. Ülkemizin çeşitli 
alanlardaki ihtiyacını karşılamak üzere 
çok amaçlı Hava Araçlarının üretilmesini 
de destekleyeceğiz. Ekonomideki dinamiz-
min kaynağı olan esnaf, sanatkâr ve KO-
Bİ’lerimize önem vermeyi sürdüreceğiz. 

Özel önem verdiğimiz bir diğer alan olan 
savunma sanayinde bugüne kadar çok cid-
di bir aşama kaydettik. Sektörün ihracatını 
1 milyar dolara, cirosunu 2.3 milyar dolara 
ulaştırdık. TSK’nın silah ve teçhizat ihti-
yaçlarının yurt içinden karşılanma oranını 
yüzde 50’ye çıkardık. Savunma sanayiinde 
yürüttüğümüz projelerle 2023’te kendi 
milli tüfeğini, topunu, tankını, helikop-
terini, uçağını, insansız hava araçlarını, 
uydularını tasarlayan, üreten ve ihraç 
eden bir Türkiye hedefliyoruz. Ar-Ge’ye 
ayrılan kaynakların etkin ve verimli kulla-
nılması ve daha çok faydaya dönüşmesini 

sağlamak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nı kurduk. Kurulan Bakanlığı-
mız Ar-Ge ve yenilik alanında özel sektörle 
yakın çalışmayı sağlayarak bilgi ve tekno-
lojinin ürüne dönüşmesinde önemli rol 
oynayacak. 

Değerli milletvekilleri…

Ülkemizde 5.8 milyon kişinin geçimini 
sağlayan ve insanımızın gıda ihtiyacını 
karşılayan tarımda geçtiğimiz 9 yılda ya-
pısal dönüşüme özellikle ağırlık verdik. 
2002 yılında 24 milyar dolar olan tarımsal 
üretimimiz, 2010 yılında 62 milyar dolara, 
tarım ürünleri ihracatımız da aynı dönem-
de 4 milyar dolardan 13 milyar dolara 
yükseldi. 2002-2010 döneminde tarımsal 
desteklemelerde yüzde 255 oranında artış 
sağladık. Tarım kesiminde kredi faizleri 
yüzde 59’dan yüzde 5’e inerken, kredilerin 
tutarı da 30 kat arttı. Özel önem verdiği-
miz hayvancılık ve damlama-yağmurlama 
sulama yatırımlarında ise kredi faizleri 
sıfırlandı. Tarladan sofraya gıda güvenliği-
ni sağlamak amacıyla Bakanlığımızı Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak ye-
niden yapılandırdık. 

Tarımda, kendi nüfusunu yeterli, kaliteli 
ve güvenilir gıda ile besleyebilen, rekabet 
gücünü artırmış, üretimimizle dünyada 
ve bölgemizde söz sahibi olacağımız bir 
ülke konumuna erişmeyi hedef liyoruz. 
Bu çerçevede su kaynaklarının da etkin 
kullanımı ve korunması için bütüncül su 
kaynakları yönetimi modelini gerçekleşti-
receğiz. Bu çalışmaları yeni oluşturduğu-
muz Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile daha 
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etkin şekilde yürüteceğiz. Arazilerin miras 
yoluyla bölünmesinin önüne geçmek ama-
cıyla başlattığımız yasal ve yapısal deği-
şiklikleri sonuçlandıracağız. Önümüzdeki 
dönemde, tarımsal desteklemeleri, tarım 
havzaları modeli kapsamında belirlenen 
bölgeler ve ürünler itibarıyla uygulaya-
cağız. Meraların ıslahı ve kullanımında 
yaşanan sorunları çözecek ve hayvancılık 
yatırımlarına imkân tanıyacak düzenleme-
ler gerçekleştirerek meralarımızın verimli 
ve sürdürülebilir kullanımını sağlayacağız. 
Besi ve süt hayvancılığının dengeli bir şe-
kilde gelişmesi için başlatılan destekleme 
programlarına devam ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri…

Son yıllarda yeterli seviyede elektrik ener-
jisi üretim kapasitesinin oluşturulmasına, 
enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine 
ve üretim ve dağıtım tesislerinin özelleş-
tirilmesine önem verdik. Bu doğrultuda, 
2002 yılında yaklaşık 31 bin megavat olan 
elektrik kurulu gücünü 9 yıllık iktidarı-
mızda yaklaşık 50 bin megavata yükselttik. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kulla-
nımına önem verdik; enerji verimliliği 
konusunda gerekli strateji hazırlıklarını 
tamamladık. Bu çerçevede önümüzdeki 
dönemde yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarını en üst düzeyde değerlendi-
receğiz. Özellikle hidroelektrik santraller 
kapsamında, 2015 yılı sonuna kadar kamu 
ve özel sektör eliyle yürütülen toplam 5 
bin 500 megavatlık ilave gücü devreye 
alacağız. Termik kaynaklar ile başta rüzgâr 
enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji 
kaynaklarından da yararlanarak, bu iki 

alanda toplam 4 bin 800 megavat kurulu 
güce sahip yeni santralleri devreye alaca-
ğız. Nükleer santral kurulmasına ilişkin 
çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bütün 
bu yeni kapasitelerin eklenmesiyle, şu an 
itibariyle yaklaşık toplam 50 bin megavat 
olan elektrik kurulu gücümüzü 2015 yılı 
sonunda 62 bin megavata çıkaracağız. 

2003 yılı öncesinde yalnızca 9 ilimizin do-
ğalgaza erişimi mevcut iken, bunu Haziran 
2011 itibarıyla 70 ile çıkardık. Kalan 11 ili 
de, konumları itibarıyla teknik güçlükler 
ve yüksek yapım maliyetleri içermesine 
karşın, dört yıllık iktidar dönemimizde 
doğal gaz ile buluşturacağız ve artık ülke-
mizde doğal gazı olmayan il kalmayacak. 
Önümüzdeki dönemde, maden aramaları-
nı arttırmaya ve jeotermal potansiyelimizi 
geliştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca deniz-
lerimizde kendi gemilerimizle araştırma 
yapmaya başlayacağız.

Değerli milletvekilleri…

Ulaştırmada vizyonumuz, güvenli, eko-
nomik, konforlu, hızlı ve çevreye duyarlı 
hizmetlerin sunulduğu, sürdürülebilir bir 
sistemi kurmaktır. Ankara-İstanbul hızlı 
tren hattının Ankara-Eskişehir arasını daha 
önce hizmete açtık. Önümüzdeki dönemde 
de Eskişehir-İstanbul arasını ve İstanbul Bo-
ğaz demiryolu tüp geçişini tamamlayacağız. 
Yapımını tamamladığımız Ankara-Konya 
hattına ilave olarak Ankara-Sivas hızlı tren 
hattının yapımına devam ediyoruz. Hızlı 
tren ağımızı 2015 yılı itibarıyla 3 bin 500 
kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz. Kara-
yollarında 9 yıllık iktidarımız süresince 79 
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yılda yapılmış bölünmüş yolun iki katından 
fazlasını tamamladık. Otoyollar dahil 6 bin 
101 km olarak devraldığımız bölünmüş yol 
uzunluğuna biz 9 yılda 13 bin 800 kilomet-
re ekledik. Toplam bölünmüş yol uzunluğu-
muz 20 bin kilometreye yaklaştı.

Hedefimiz, bölünmüş yol uzunluğunu 2015 
yılında 26 bin kilometreye ulaştırmak. Ay-
rıca, önümüzdeki dört yıllık dönemde 18 
bin kilometre sıcak asfalt yaparak devlet 
yollarımızın büyük bölümünde sıcak asfalt 
kaplama çalışmalarını bitirmeyi hedefliyo-
ruz. Otoyollarda Yap-İşlet-Devret Modelini 
kullanarak muazzam bir otoyol hamlesini 
başlattık. Başlattığımız projelerle halen 2 
bin 225 kilometre olan otoyol ağı uzunlu-
ğumuza 750 kilometre ilave ediyoruz. Dö-
nemimizde iç hatlardaki yolcu sayısı 6 kat 
artışla 51 milyona, havayolunu kullanan 
toplam yolcu sayısı ise 3 kattan fazla artarak 
34 milyon kişiden 103 milyon kişiye ulaştı. 
Bu atılımlarla havayolunu halkımızın yolu 
haline getirdik. Hedefimiz, 2023 yılında 
750 uçaklık dev bir filo ile yılda 350 milyon 
yolcu taşımak. Denizcilik sektöründe de 
geçtiğimiz dönemde birçok projeyi hayata 
geçirdik. Özellikle gemi inşa sanayinde bü-
yük atılımlar yaptık. Verdiğimiz desteklerle 
tersane sayısı 37’den 70’e yükseldi. Böylece 
daha önce gemi inşa sanayinde dünya sı-
ralamasında 23’üncü olan ülkemiz, bugün 
dünya 6’ıncılığına çıktı. 

Değerli milletvekilleri…

Hükümetlerimiz döneminde öncelikle 
eğitim sistemimizin fiziki mekân, personel 
ve erişim boyutunu ele alarak donanım-

lı insan yetiştirmenin temel altyapısını 
oluşturduk. 2002-2011 yılları arasında 
163 bin yeni derslik inşa ettik. Eğitim hiz-
metlerini kapsamlı bir yaklaşımla ele alıp, 
çocuklarımızın barınma, spor ve kültürel 
faaliyetlerine yönelik altyapı hizmetlerini 
de güçlendirdik. 747 adet yeni pansiyon, 
920 adet yeni spor salonu ve 6 bin 146 adet 
yeni okul kütüphanesini hizmete açtık. 
Çocuklarımızı bilgi toplumuna hazırlama 
hedefimiz çerçevesinde 2002’de okulları-
mızda çok az sayıda ve çoğunluğu demode 
bilgisayar varken, biz bir milyona yakın 
yeni bilgisayarı okullarımıza tahsis ettik. 
Okullarımızın yüzde 97’sine hızlı internet 
erişimi sağladık. Cumhuriyet tarihimizde 
ilk defa iktidarımız döneminde, ilköğre-
tim ve ortaöğretimde her çocuğumuza 
ücretsiz ders kitabı verilmesi uygulama-
sını başlattık. Engellilerin eğitimine ve 
rehabilitasyonuna harcanan kaynağı 2002 
yılı seviyesine göre 16 kat artırarak 2011 
bütçesinde 3.2 milyar liraya çıkardık. Eği-
tim gören engelli sayısını ise tam 10 kat 
artırdık. Öğretmenlerimizin eğitimdeki 
kritik rolleri dikkate alınarak maaşlarında 
2002-2011 yılları arasında yüzde 300’den 
fazla iyileşme sağlandı. 2002’de toplam 76 
üniversitemiz varken, 89 yeni üniversite 
daha kurarak yükseköğretimi bütün yurt 
sathına yaygınlaştırdık. 

Bütün bu olumlu gelişmeler neticesinde, 
eğitime erişimi kolaylaştırmış bir Hükü-
met olarak, önümüzdeki dönemi, kaliteye 
daha fazla önem vereceğimiz bir süreç 
olarak görüyoruz. Bu çerçevede, derslik, 
altyapı, donanım ve öğretmen gibi zaten 
büyük oranda gelişme kaydettiğimiz alan-
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lara ilaveten, eğitime erişim sorunlarını 
sıfıra indirmek, nitelikli bir eğitim sistemi-
ni yurt sathında yerleştirmek en öncelikli 
hedefimiz. Okul öncesinden, üniversiteye 
uzanan eğitim basamaklarında milli değer-
lerimizi ve uluslararası standartları esas 
alarak eğitim sistemimizi tamamen göz-
den geçirecek ve kaliteyi merkeze alan bir 
dönüşüm programı uygulayacağız. Kaliteyi 
yükselten, okulu öne alıp sınava hazırlık 
süreçlerini azaltan, şekle ve törenselliğe 
değil içerik ve işlevselliğe önem veren, öğ-
renciyi ve aileleri rahatlatan bir anlayışla 
eğitim sistemini yeniden yapılandıracağız. 
Tüm okullar, öğretmenler ve öğrenciler 
arasında kesintisiz bir elektronik iletişim 
ortamı sağlayacağız. FATİH Projesi ile eği-
tim ve öğretim teknolojilerinde çağın ge-
rektirdiği teknolojik gelişmelere uygun ve 
dünyaya örnek olacak yeni bir uygulamaya 
geçeceğiz. Her öğrencimize, eğitim müf-
redatını da içeren birer elektronik kitabı 
(e-kitap) ücretsiz dağıtacağız. Yüksek öğre-
tim sistemimizi, bu dönemde tüm yönle-
riyle reforme edeceğiz. Üniversitelerimizin 
daha özerk olacağı ve kendi özgün gelişme 
alanları içerisinde yarışacağı rekabetçi bir 
ortam oluşturacağız. Özel sektörün üni-
versite kurmasının önünü açacağız. Yeni 
kurulan üniversitelerimizin öğretim üyesi 
açığını hızla kapatmak için öğretim üyesi 
yetiştirme programlarını yaygınlaştıraca-
ğız. 

Değerli milletvekilleri…

İktidarımız süresince kültürü, devletin 
yanı sıra bütün milletimizin bir ortak faa-
liyet alanı olarak gördük ve özel kültürel 

oluşum ve faaliyetlere büyük destekler 
verdik. İktidarımız döneminde tarihi va-
kıflarımızı ve vakıf eserlerimizi yaşatmak 
yolunda dev hizmetler yaptık. Onarılan 
eser sayısını 9 yıl içinde 70 kat artırdık. 
Önümüzdeki dönemde arkeolojik, doğal, 
kentsel ve tarihi SİT niteliği taşıyan alanlar 
ile kültür ve tabiat varlığı niteliği taşıyan 
yapı ve anıtların tespit ve tescil çalışmaları-
na devam edeceğiz. Envanterleri dijital or-
tama aktararak kamuoyu ile paylaşacağız. 
Türk kültür, sanat ve edebiyatının ulusal 
ve uluslararası platformlarda tanıtılması 
çalışmalarına devam edeceğiz. E-kitap ça-
lışmaları kapsamında Türk edebiyatının 
klasik kaynaklarını elektronik ortamda 
yayınlayacağız. 

Tarihi eserlerimizin restorasyonuna 
devam edecek, kültürel mirasımızın ko-
runması için gerekli teknik elemanların 
yetiştirilmesini sağlayacağız. Özel sanat 
kurumlarına, sanat ve kültür ile ilgilenen 
sivil toplum kuruluşlarına verilen des-
tekler artarak devam edecek. Tarihimizin 
önemli şahsiyetleri, olayları, masal kahra-
manları ve kültürel zenginlik unsurlarımız 
belgesel, dizi ve çizgi filmlere dönüştürü-
lerek kültür dünyamıza kazandırılacak. 
Vakıf mirasımızın korunması, yaşatılması, 
vakıf anlayışının geliştirilmesi ve yarını-
mızın teminatı olan gençlere bu anlayışın 
kazandırılması için büyük bir gayret ve öz-
veri içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.

Değerli milletvekilleri…

Sağlık hizmetlerini “temel bir insan hakkı” 
olarak kabul eden Hükümetimiz hayata 
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geçirdiği Sağlıkta Dönüşüm Programı ile 
sağlık alanında pek çok yapısal düzenleme-
ler gerçekleştirdi. Daha kaliteli, daha adil ve 
daha kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunma 
yolunda geçmişte hayal dahi edilemeyen ba-
şarılar kazandık. Sağlıktaki dönüşüm prog-
ramımızın başarıya ulaşmasında büyük 
katkı ve fedakârlıkları olan hekimlerimiz ve 
tüm sağlık çalışanlarımıza buradan bir kez 
daha şükranlarımı iletiyorum. Göreve gel-
dikten sonra sağlık çalışanlarımızın çalışma 
ve iş yeri güvenliği şartlarını iyileştirdik, 
gelirlerini artırdık. Önümüzdeki dönemde 
de iyileştirmelerimiz devam edecek.

İlaçtaki KDV oranını düşürdük ve ilaç fi-
yatlarında önemli oranda indirim sağladık. 
Modern sağlık anlayışının temel unsurları 
arasında yer alan “Aile Hekimliği” uygula-
masına geçtik. Hastaneleri tek çatı altında 
topladık ve vatandaşlarımızın sağlık si-
gortalarıyla bütün sağlık kuruluşlarından 
hizmet almasını sağladık. Sağlık personeli 
sayısında önemli artışlar sağladık. 2002 
yılında 161 bin olan hasta yatağı sayısını 
2010 yılında 201 bine yükselttik. Hasta-
nelerdeki nitelikli yatak oranı yüzde 6’dan 
yüzde 30’a çıktı. Hedefimiz 2015 yılı sonu-
na kadar tüm yataklarımızı nitelikli hale 
getirmek. Koruyucu sağlık hizmetlerinin 
bütçesinde yaklaşık 7 kat artış sağladık. 
2010 yılında başlattığımız evde sağlık bakı-
mı hizmetleriyle yatağa bağımlı hastaları-
mızın evlerinde kaliteli, etkin, ulaşılabilir ve 
güvenli sağlık hizmeti almasını sağlıyoruz. 
Bu uygulama ile bugüne kadar 60 bin kişiye 
ulaştık. 2012 yılında evde bakıma ihtiyacı 
olanların tamamına bu hizmeti ulaştırmayı 
hedefliyoruz. 

2002 yılı sonunda 618 adet olan tam 
donanımlı 112 ambulansı sayısını 2 bin 
547 adede çıkardık. Ulaşımda güçlük 
çekilen bölgelerde 194 adet kar paletli 
ambulansı halkımızın hizmetine sunduk. 
Bu gelişmelerle 112 Acil Hizmeti sadece 
şehirlerde değil, köylerde de yaygın ola-
rak verilen bir hizmet niteliği kazandı. 
Hava ambulans sistemini 2008 yılında fa-
aliyete geçirdik. Temmuz 2011 itibarıyla 
ülke geneline hizmet verecek şekilde 19 
ambulans helikopterimiz ve 2 ambulans 
uçağımız bulunuyor. Hava ambulans sis-
temiyle bugüne kadar 10 bine yakın hasta 
ve yaralı taşıdık. 2011 yılı içinde 3 uçağı 
daha filomuza dâhil ediyoruz.

Bu gelişmeler neticesinde sağlık hizmet-
lerinde vatandaşlarımızın memnuniyet 
oranı yüzde 39’dan yüzde 73’e ulaştı. Önü-
müzdeki dönemde ülkemizi sadece kendi 
halkımız için değil, bölge ülkeleri için de 
cazip bir sağlık üssü haline getireceğiz. Va-
tandaşlarımızı hastalıktan ve yüksek teda-
vi maliyetlerinden korumak için kapsamlı 
bir Koruyucu Sağlık Stratejisini hayata 
geçireceğiz. Hizmet kalitesini artırmak 
ve maliyet-etkin sağlık hizmeti dengesini 
kurabilmek amacıyla inşasına başladığı-
mız “Şehir Hastanelerini” ülkenin dört bir 
tarafına yaygınlaştıracağız. Toplum temelli 
sağlık hizmetlerini geliştirmeye devam 
edeceğiz. Yurt sathında oluşturulacak 29 
sağlık bölgesinde, istisnalar hariç, hastala-
rın diğer bölgelere gitmesini gerektirmeye-
cek seviyede gelişmiş bir hizmet altyapısı 
kurmuş olacağız. Bugün 120 bin olan dok-
tor sayısını 2015’te 130 bine, 163 bin olan 
ebe hemşire sayısını 238 bine çıkaracağız. 
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2015 yılında hastanelerimizdeki nitelikli 
yatak oranını yüzde 45’e yükselteceğiz. 
Aile hekimi başına ortalama 2015’te 3 bin 
200 nüfusun düştüğü bir yapıyı gerçekleş-
tireceğiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Geçmiş dönemlerde yaptığımız reform-
larla, nüfusumuzun yüzde 83’ü sosyal 
güvenlik kapsamına alındı. Yeşil kartlı 
vatandaşlarımızı dahil ettiğimizde sağ-
lık hizmetlerinden yararlanan nüfusu-
muzun oranı yüzde 96’ya ulaşıyor. Tüm 
imkânlarımızı zorlayarak emeklilerimi-
zin maaşlarında ciddi artışlar sağladık. 
2002-2011 yılı Ocak döneminde en düşük 
emekli maaşlarını; çiftçi emeklimiz için 
yüzde 619 oranında artırarak 65 TL’den 
473 TL’ye, esnaf emeklimiz için yüzde 326 
oranında artırarak 149 TL’den 634 TL’ye, 
işçi emeklimiz için yüzde 204 oranında 
artırarak 257 TL’den 782 TL’ye, memur 
emeklimiz için yüzde 149 oranında ar-
tırarak 377 TL’den 936 TL’ye çıkarttık. 
Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin zen-
ginleşen Türkiye’nin yeni imkânlarından, 
milli gelirden daha fazla pay almalarını 
sağlamaya devam edeceğiz. Emeklilerimiz 
için adil bir intibak sistemini kademeli 
olarak hayata geçireceğiz. Yeni dönemde 
tüm vatandaşlarımızın sosyal güvenlik ve 
genel sağlık sigortası kapsamına alınması 
temel hedefimiz. Çalışanların emekli ol-
duklarında oluşabilecek gelir kayıplarını 
en aza indirmek amacıyla tamamlayıcı 
emeklilik sistemlerini çeşitlendirilerek 
geliştireceğiz. 

Değerli milletvekilleri…

Vatandaşlarımıza daha hızlı, etkin ve 
verimli hizmet sunmak amacıyla, sosyal 
yardım ve hizmet alanındaki bütün kurum 
ve kuruluşlarımızı Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı altında birleştirerek tek 
çatı altında topladık. Böylece, ülkemizde 
tüm sosyal yardım ve hizmetlerin tek 
elden ve etkin bir şekilde yürütülmesini 
sağlayacağız. Bizim diğer toplumlardan en 
büyük fark ve üstünlüklerimizden birisi, 
sağlam bir aile yapısına sahip olmamız. 
Önümüzdeki dönemde ailenin korunması 
ve güçlendirilmesi sosyal politikalarımızın 
merkezinde olacak. 2010 yılında yaklaşık 
10 milyon vatandaşımıza ulaştık. İktidarı-
mız döneminde toplam 60.5 milyar liralık 
sosyal yardım harcaması yaptık. Yoksul va-
tandaşlarımızı bir yandan sosyal yardım-
larla desteklerken, onların iş bulmalarına 
ve üretken bireyler olmalarına da büyük 
önem veriyoruz. 

GAP illerinde başlayan ve sonra DAP böl-
gesine de yaygınlaştırılan SODES ile yok-
sulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan 
sosyal sorunları, değişen sosyal yapının 
ortaya çıkardığı ihtiyaçları giderme yo-
lunda büyük adımlar attık. “Sosyal Yardım 
Sisteminin İstihdam ile Bağlantısının 
Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem 
Planı”nı 2010 yılında uygulamaya koyduk. 
Bu Eylem Planı çerçevesinde sosyal yardım 
başvurusunda bulunan veya sosyal yardım 
alan çalışabilir durumdaki vatandaşların 
İŞKUR’a kayıtlarını yapıyoruz. İŞKUR, 
yoksul vatandaşlarımızla özel olarak il-
gilenmeye, onlara yönelik özel mesleki 
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eğitim programları geliştirmeye, iş bul-
malarını kolaylaştırmak için rehberlik ve 
danışmanlık hizmetleri vermeye başladı. 

İktidarlarımız döneminde uyguladığımız 
sosyal politikalar sonucunda ülkemizdeki 
yoksulluğun azaltılması ve gelir dağılımı-
nın düzeltilmesi konusunda çok önemli 
mesafeler katettik. 2002 yılında kişi başına 
aylık 30 doların altında bir gelire sahip 136 
bin kişi varken, 2009 yılında 30 doların al-
tında bir gelire sahip nüfus kalmadı. Aylık 
65 doların altında bir gelirle yaşayan nüfus 
2002 yılında 2 milyon kişi iken, 2009 yılın-
da bu rakam 159 bin kişiye düştü. 129 do-
ların altında bir gelirle yaşamak zorunda 
kalan vatandaşımızın toplam nüfus için-
deki sayısı 2002’de 20 milyon iken, 2009 
yılında bunu 3 milyona indirdik. 2015 
yılına kadar aylık 65 doların altında bir ge-
lirle yaşamak zorunda olan vatandaşımız 
kalmayacak. 2023 için temel hedefimiz; 
mutlak yoksulluğu ortadan kaldırmak. 

Hükümet olarak, yoksullukla mücadele-
de önemli bir başarı ve tecrübe birikimi 
oluşturduk. Bu alanda tecrübelerimizi dik-
kate alarak yeni bir dönemi başlatıyoruz. 
Önümüzdeki dönemde sosyal yardımlar, 
sosyal hizmetlerle eşzamanlı bir biçimde 
uygulanacak. Örneğin, engellisi olan bir 
aileye sosyal yardım verilirken, ailenin 
başvurusuna gerek kalmadan o ailedeki 
engelliye de gerekli rehabilitasyon hizmet-
leri sağlanacak. Sosyal yardımlarda ailenin 
durumu esas olacak. Her aileye aynı tür ve 
aynı miktar yardımı yapmak yerine o aile-
deki kişi sayısı, kişilerin yaşları, sağlık ve 
özürlülük durumları dikkate alınarak yar-

dım miktarı belirlenecek. Ailede çalışabile-
cek durumda ama çalışmayan kişiler varsa 
işgücü piyasasına yönlendirilecek. Kayıtlı 
çalışan kişileri de yoksul durumuna dü-
şerse sosyal yardımlarla destekleyeceğiz. 
Sosyal Konut Projesi ile yoksul hanelere 
teslim edilmek üzere, ilk aşamada 50 bin, 
ikinci aşamada da 50 bin olmak üzere, top-
lam 100 bin konut yapacağız. Bu konutları 
ayda 100 lira taksitle vatandaşımıza vere-
ceğiz. Yeni evlenecek yoksul çiftlerimizin 
20 yıl geri ödemeli, çeyizi içinde, konut 
edinmelerini sağlayacağız. 

Değerli milletvekilleri…

AK Parti iktidarları olarak engellilerimize, 
yaşlılarımıza, korunmaya muhtaç çocuk-
larımıza, şehit ailelerimize, gazi ve malul-
lerimize, muhtaçlarımıza sıcak bir gönül 
ve yaygın imkânlar sunduk. Önümüzdeki 
dönemde Türkiye’yi sosyal hizmet alanın-
da evrensel yaklaşımlarla model ülke ha-
line getireceğiz. Dört ilde pilot uygulama 
olarak başlayan Engelsiz Kent Projesi’ni 
genişleteceğiz. Uygun büyüklükteki yerel 
yönetimlerin özel durumdaki engellilerin 
taşınması için donanımlı araç bulundur-
malarını sağlayacağız. Kamu hizmet bina-
larıyla kültürel ve sosyal tesislerin engelli 
kullanımına uygun projelendirilmesini 
sağlayacağız. 

Kadınlarımızın hakları, refahı, sosyal 
hayatta karşılaştığı engellerin ortadan 
kaldırılması, Güçlü Toplum hedefimiz için 
vazgeçilmezdir. Kadınlarımızın istihdam 
imkanlarında ve sosyal güvenlik hakların-
da, girişimcilik desteklerinde, doğum izin-
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lerinde önemli ilerlemeler sağladık. Sosyal 
destek ve proje desteklerinin yüzde 70’ini 
kadınlarımıza verdik. “Ana-Kız Okuldayız” 
kampanyası ile 567 bin kız çocuğu ve ka-
dınımıza okuma yazma öğrettik. Önümüz-
deki dönemde de hanımlara yönelik bu tu-
tumumuzu devam ettireceğiz. Kadınların 
karar alma mekanizmalarındaki etkinliği-
ni artıracağız. Kadın konukevlerinde kalan 
mağdur kadınlarımız için daha geniş istih-
dam imkânları oluşturacağız. Çocukları ile 
birlikte yalnız yaşayan annelere, barınma 
öncelikli “Stüdyo Evler” ile birlikte her tür-
lü sosyal desteği temin edeceğiz.

Giderek yaşlanan nüfusumuza yönelik 
yapılan bütün bu çalışmaları tek çatı al-
tında daha etkin bir şekilde yürüteceğiz. 
Korunmaya muhtaç çocuklarımıza yönelik 
yaptığımız hizmetlerimizi daha da artıra-
cak ve kalitesini yükselteceğiz. Kurumsal 
bakım hizmeti alan çocuklarımızın, ev ve 
aile ortamının güvenliğini ve sıcaklığını 
hissetmeleri için, “Çocuk Evleri” ve “Sevgi 
Evleri”ni yaygınlaştıracağız. Aileye Dönüş 
ve Aile Yanında Destek Uygulaması ile bu-
güne dek 30 bin çocuğu ailesinin yanında 
destekledik ve bu uygulamayı güçlendire-
rek devam ettireceğiz. 

Değerli milletvekilleri…

İnsanı odak alan Hükümetimiz, gençlerimi-
zin hem aile içinde ve yaşadıkları çevrede, 
hem de okullarda ve sosyal mekânlarda iyi 
yetişmeleri için önemli adımlar attı. Seçil-
me yaşını 25’e düşürerek gençlerin siyasete 
daha fazla katılımının önünü açtık. Üniver-
siteye giriş sınavlarında uygulanan katsayı 

adaletsizliğine son verdik. 2003’ten bu yana 
müracaat eden her üniversite öğrencisine 
burs veya öğrenim kredisi verdik. Yurtların 
hem kapasitesini hem de fiziki durumlarını 
iyileştirerek, tüm yurtlarda tek kişilik veya 
3 kişilik odalara geçtik. Yurtdışı eğitim ve 
değişim programlarından yararlanan öğ-
renci sayısını artırdık. Ülke gençliğine özgü 
ve daha yoğun bir hizmet sunacak Gençlik 
ve Spor Bakanlığı’nı kurduk. Gençliğin sivil 
toplum örgütlerine üyeliğini teşvik ede-
ceğiz. Gençlerin kendi projelerini hayata 
geçirebilecekleri gençlik merkezlerini yay-
gınlaştıracağız. 

Sporu sadece boş zamanları değerlendirme 
aracı olarak değil, aynı zamanda sosyalleş-
menin ve sağlıklı bir toplum olmanın da 
önemli bir aracı olarak görüyoruz. Toplu-
mumuzun bütün katmanlarının spor ile 
tanışması, spor faaliyetlerine aktif olarak 
katılması yönünde büyük yatırımlar yaptık. 
2002’den bu yana tesis sayısını yüzde 500, 
sporun tesisleşmesi için ayrılan kaynağı 
yüzde 600, lisanslı sporcu sayısını yüzde 
bin oranında artırdık. 4 bin 366 amatör 
milli sporcumuza verilen aylık burs mikta-
rını 3 kat artırarak, karşılıksız burs mikta-
rını 2011’de 720 liraya çıkarttık. Geçtiğimiz 
dönemde uluslararası şampiyonalara ve 
üniversite oyunlarına başarılı bir şekilde 
ev sahipliği yaptık. Bundan sonra da bu tür 
organizasyonlara ülkemizin ev sahipliği 
yapması için her türlü girişimi yürüteceğiz.

Değerli milletvekilleri…

Avrupa Birliği’nde ortalama olarak halkın 
yüzde 85’i kentlerde yaşıyor. Türkiye’de 
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ise bu oran iktidarımız döneminde 9 puan 
artarak yüzde 73’e yükseldi. Önümüzdeki 
dönemde yapacağımız çalışmalara daha 
kapsamlı bir bakış açısı ve uygulama bir-
liği kazandıracak olan Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nı kurduk. Bakanlığımız, fiziksel 
planlama ve yapılaşma konusundaki dü-
zenlemeleri ve standartları geliştirecek, 
kalkınma politikalarına uygun ulusal ve 
bölgesel nitelikli mekânsal gelişme stra-
tejilerini hazırlayacak. Çevreye ilişkin dü-
zenlemeler, işlemler ve denetimler de bu 
Bakanlığımız tarafından planlara uyumlu 
şekilde yürütülecek. TOKİ ve yerel yöne-
timlerle müştereken, toplam 60 ilde, 188 
bin konutluk, 248 gecekondu dönüşüm 
ve kentsel yenileme uygulaması başlattık. 
Buna ilaveten, TOKİ eliyle 505 bin konu-
tun yapımına başladık, 360 binini tamam-
layıp hak sahiplerine teslim ettik. Sosyal 
adalet anlayışımızı burada da göstererek, 
hiç geliri olmayan yoksul ailelere peşinat-
sız 100-350 TL taksitle, 10-20 yıl vadelerle 
sosyal konutlar inşa ettik.

Kent içi ulaşımda yerel yönetimlerimizin 
kısıtlı kaynaklarıyla üstesinden geleme-
diği raylı sistem inşaatlarının merkezi yö-
netim tarafından üstlenilmesini sağladık. 
Kent içi trafiği şehirlerarası trafikten ayır-
mak için 58 il merkezinde, 474 adet ilçe 
ve 209 adet belde yerleşiminde 3 bin 786 
kilometre uzunluğunda kent geçişi yaptık. 
Vatandaşlarımızın sağlıklı içme suyuna 
erişmelerine imkân veren ve çevre açısın-
dan önem arz eden atıksu ve yağmur suyu 
sistemlerini kökten çözüyoruz. Bu amaçla 
Su ve Kanalizasyon Altyapı Projesi’ni (SU-
KAP) başlattık. Önümüzdeki dönem bu 

projeye sağlayacağımız kaynaklarla nüfu-
su 25 binin altında olan belediyelerimize 
proje maliyetinin yüzde 50’sine kadar hibe 
desteği vereceğiz.

Önümüzdeki dönemde şehirlerimizi ade-
ta yeniden tasarlayıp kendi finansman 
dinamikleriyle yeniden inşa etme, kentsel 
estetiği, kaliteyi, kültürel değerleri ve çev-
resel hassasiyeti ihya etme anlayışımızı 
sürdüreceğiz. Bu hedefe uygun olarak, 
imar mevzuatını “yaşanabilir mekânlar” ve 
“marka şehirler” hedefine hizmet edecek 
şekilde yenileyecek, kentsel tasarıma ve 
estetiğe imkân tanıyacağız. Orman vasfını 
kaybetmiş, ihmalle yıllardır fiili kullanıma 
açılmış ve kazanılması mümkün olmayan 
alanları kamu yararı ve kişisel fayda denge-
si içerisinde tekrar düzenleyeceğiz. Kentsel 
dönüşüm projelerini süratle hayata geçire-
bilmek için ilave düzenlemeler yapacağız. 
Depreme karşı hazırlıklı olabilmek için 
başta İstanbul olmak üzere riskli şehirler-
de dönüşüm çalışmalarına devam edece-
ğiz. Şebekeli içme ve kullanma suyundan 
yararlanan belediye nüfusu oranını yüzde 
100’e çıkaracağız. Susuz belde bırakmaya-
cak ve ihtiyaç duyulan yerlerde içme suyu 
arıtma tesisleri yapacağız. Şehirlerde toplu 
taşıma altyapısını geliştirmeye devam ede-
ceğiz. Yoğun hatlarda raylı sistemleri hızla 
tamamlayacak ve şehiriçi-şehirlerarası bü-
tünleşmeyi sağlayacağız. 

Değerli milletvekilleri…

12 Haziran seçimleri öncesinde, bazı şe-
hirlerimize yönelik olarak büyük projele-
rimizi kamuoyuna açıklamıştık. İstanbul, 
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Ankara, İzmir ve Diyarbakır başta olmak 
üzere, şehirlerimize ilişkin hazırladığımız 
bu projeler, bu şehirlerimizin marka de-
ğerini güçlendireceği kadar, merkezinde 
bulundukları bölgelere de çok önemli ka-
zanımlar sunacak. Bu projeler, gerek inşa 
aşamasında, gerekse inşa sonrasında, is-
tihdam başta olmak üzere, ulaşım, ticaret, 
çevre, şehirleşme gibi alanlarda farklı bir 
süreci de başlatacak. Bütün bu projelerin 
inşa aşamasında yüz binlerce kişinin is-
tihdam edilmesini hedefliyoruz. Oluşacak 
yeni yaşam alanlarında, depreme dayanık-
lı, sağlıklı yaşam alanları inşa edeceğiz. Bu 
projelerle çevrenin korunmasına da katkı 
sağlıyoruz.

Seçim öncesinde milletimize taahhüt 
ettiğimiz hiçbir vaadi unutmuş değiliz, 
üzerini örtmüş değiliz. Şehirlerimize yö-
nelik açıkladığımız o projeleri, Hükümet 
Programımıza da alarak, taahhüdümüze 
böylece resmiyet de kazandırmış oluyo-
ruz. Ben burada, sadece bir özet vermek 
istiyorum… Ayrıntılı bir listeyi elinizdeki 
kitaplarda bulacaksınız. KANALİSTAN-
BUL Projesi’yle, İstanbul’un batısında, 
Karadeniz ile Marmara Denizi arasında bir 
kanal inşa edeceğiz. Bu kanalın inşasıyla, 
İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğini ka-
nala kaydıracak, İstanbul’un ve Boğaz’ın 
güvenliğini tesis etmiş olacağız. İstanbul’a, 
biri Avrupa, diğeri Anadolu yakasında 
olmak üzere iki yeni şehir inşa edeceğiz. 
Bu yeni şehirler de, İstanbul içindeki kent-
sel dönüşümü destekler nitelikte olacak. 
İstanbul’a 3’üncü bir havaalanı ve 3’üncü 
bir köprü kazandıracağız. Taksim’deki 
Topçu Kışlası’nı, aslına uygun olarak yeni-

den inşa edecek, Taksim trafiğini yer altına 
alacağız. Yassıada ve Sivriada’yı farklı bir 
konseptle yeniden ele alacak, Yassıada’yı 
bir Demokrasi Müzesi’ne dönüştüreceğiz. 

İzmir’de, körfez geçişi projesi, diğer adıyla, 
İzkaray’ı inşa edecek, İzmir Körfezi’nin 
iki ucunu birbirine bağlıyacağız. Anka-
ra-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir 
güzergâhında 583 kilometre uzunluğunda 
çift hatlı yüksek hızlı tren hattını iki etap 
halinde inşa edeceğiz. İzmir-Manisa arası 
ulaşımın uzun yıllardır riskli bir bölgesi 
olan Sabuncubeli geçişinde bir tünel inşa 
edeceğiz. İzmir-Ankara ve İzmir-İstanbul 
otoyolları ile Türkiye’nin üç büyük ilini, 
birbirine kesintisiz, konforlu, güvenli şe-
kilde bağlıyoruz. İzmir şehir merkezini, 
şehir içindeki diğer semtlere ve çevre ilçe-
lere, inşa edeceğimiz 4 metro hattı ile bağ-
layacağız. Bütün bu projelerle, İzmir’i çok 
farklı bir kent konumuna yükseltiyoruz.

Aynı şekilde Diyarbakır projelerimizi de 
bu Hükümet döneminde başlatacağız. 
Diyarbakır’da, Suriçi’ndeki 500 civarında 
sivil mimari örneği yapıyı aslına uygun şe-
kilde yeniden inşa edeceğiz. Diyarbakır’da 
Askeri ve Sivil havaalanını birbirinden 
ayırıyoruz. Dicle nehrine rağmen, yeşil 
alan miktarının oldukça düşük olduğu 
Diyarbakır’a, yeşil ile mimarinin uyum 
içinde yükseldiği yeni bir yaşam alanı 
kazandırıyoruz. Diyarbakır’ı yüksek stan-
dartlı bir otoyolla, hem Habur’a, hem 
de Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, 
Niğde, Ankara, Bolu, Düzce, İstanbul ve 
Edirne’ye kesintisiz bağlıyoruz. Silvan 
Projesi ile 2 milyon 450 bin dekar tarım 
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arazisinin sulanabilmesini sağlayacağız. 
Bu projeyle hayata geçecek sulama sistemi 
sayesinde çiftçilerimize, yılda 735 milyon 
lira ilave gelir elde etme imkanı getiriyo-
ruz. Projenin enerji alanındaki faydası ise 
yılda 102 milyon lira olacak. Silvan Projesi 
ile 318 bin kişiye iş imkânı oluştururken, 
ülke ekonomisine de toplamda yılda 837 
milyon lira katkı sağlayacağız. 

Ankara için projelerimizi de burada ha-
tırlatmak isterim: Ankara savunma sana-
yimizin başkenti. İnşallah, yeni projelerle 
Ankara’nın bu vasfını daha da güçlendiri-
yor, dünyanın en büyük savunma sanayii 
merkezlerinden biri haline getiriyoruz. 
Ankara’ya yeni bir adalet sarayı kazandıra-
cağız. Ankara’ya UEFA kriterlerine uygun 
bir stadyum inşa edeceğiz. Akyurt ilçemize, 
1 milyon 800 bin metrekare alan üzerine 
kurulu uluslar arası standartlarda bir fuar 
merkezi inşa ediyoruz. Ankara–Yozgat–Si-
vas–Erzincan yüksek hızlı tren hattının 
çalışmaları devam ediyor. Ankara–Afyon-
karahisar, Uşak ve İzmir hattının da çalış-
malarına başlayacak, Ankara’yı hızlı trenin 
merkezi, kesişme noktası, ortak istasyonu 
konumuna yükselteceğiz. Ankara merkez 
olmak üzere 3 otoyol projesini tamamlaya-
cağız. Kuzey Ankara protokol yolu kentsel 
dönüşüm projesi, Mamak kentsel dönüşüm 
projesi, 50’inci yıl kentsel dönüşüm çalış-
maları devam edecek. Güneykent adını 
verdiğimiz bir projeyle, Ankara’ya, 500 bin 
kişilik yeni bir şehir kazandıracağız. Sadece 
Ankara, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul değil, 
81 vilayetimiz için hazırladığımız projeleri, 
yeni Hükümet dönemimizde başlatacak ve 
en kısa zamanda tamamlayacağız. 

Değerli milletvekilleri…

İktidarımız döneminde bölgesel kalkınma 
projelerimizi çok yönlü ve kararlı şekilde 
hayata geçirdik. Güneydoğu Anadolu Pro-
jesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve 
Konya Ovası Projesi (KOP) gibi bölgesel 
kalkınma projelerini hızla uygulamaya 
koyduk. Son olarak çıkardığımız Kanun 
Hükmünde Kararname ile Konya’da KOP 
ve Erzurum’da DAP Bölge Kalkınma İda-
relerinin kuruluşlarını da gerçekleştirdik. 
Ülkemizde ilk defa, cazibe merkezi nite-
liğindeki şehirlerimizin, bulundukları 
bölgelere ekonomik güç, dinamizm ve 
kalkınma ivmesi kazandırmasına yönelik 
programları uygulamaya koyduk. Geçmiş 
uygulamalar temelinde, yurdun her yerin-
de bölgesel gelişmenin hızlandırılmasına 
yönelik program ve projelerimizi güçlendi-
receğiz ve yaygınlaştıracağız.

Kalkınma ajanslarının kaynaklarını ve 
imkânlarını artıracağız. Bölgesel ve sek-
törel teşvik sistemini güçlendireceğiz. 
Gelişme düzeyi zayıf kalan bölgelerimizin 
cazibe merkezi şehirler etrafında kentleş-
mesini ve daha hızlı kalkınmasını teşvik 
edeceğiz. KÖYDES ve BELDES Programla-
rıyla köylerimizde ve beldelerimizde içme 
suyu, yol ve benzeri temel ihtiyaçların kar-
şılanması için hummalı bir çalışma yaptık. 
Önümüzdeki dönemde de kentler ve kırsal 
alanlar arasındaki gelir ve refah farkını 
dengelemek için özel gayret sarf edeceğiz. 
KÖYDES Programını kaynaklarını artıra-
rak, kapsamlı bir kırsal kalkınma progra-
mına dönüştüreceğiz. 
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Değerli milletvekilleri…

Göreve geldiğimiz günden bu yana, dış 
politikada temel hedefimiz Türkiye’yi 
bölgesel bir güç ve küresel bir aktör yap-
mak, uluslararası sistemin belirleyici 
ülkelerinden birisi haline getirmek oldu. 
Bu nedenle, dış politikada sorun odaklı 
yaklaşım yerine vizyoner bir yaklaşım be-
nimsedik. İktidara geldiğimizden bugüne 
kadar, demokrasimizin güçlenmesi, ülke-
mizin bölgesel ve küresel sorunlarda daha 
etkin ve belirleyici bir aktör haline gelmesi 
için Avrupa Birliği’ne tam üyeliği stratejik 
bir hedef olarak gördük. Bu süreçte, bazı 
ülkelerin haksız muhalefetine, yolumuza 
çıkartılan suni engellere rağmen tam üye-
lik hedefimiz yolunda gerekli adımları ka-
rarlılıkla atmaya devam edeceğiz. Kıbrıs’ta, 
KKTC halkının ve Türkiye’nin stratejik 
çıkarlarını gözeterek, iki toplumlu ve iki 
kesimli, tarafların siyasi eşitliğine dayanan 
kapsamlı bir çözüme ulaşılması yönündeki 
çabaları sürdüreceğiz.

Derin tarihi ve kültürel bağlarımızın bu-
lunduğu Ortadoğu ile ilişkiler ülkemizin 
dış politikasına güç katan önemli bir stra-
tejik unsurdur. Türkiye ile Ortadoğu coğ-
rafyası arasındaki mevcut ekonomik iliş-
kileri derinleştirmeye yönelik çabalarımız 
bu dönemde daha da güçlenerek sürecek. 
Ortadoğu’da son dönemde cereyan eden 
değişim hareketlerinin, bölgenin daha 
demokratik, şeffaf ve etkin yönetimlere 
kavuşması bakımından önemli fırsatlar 
barındırdığını düşünüyoruz. Bu sürecin 
kardeş halklarımızın meşru özlem ve ta-
leplerini karşılayacak şekilde neticelenme-

si ve bölgenin bu süreçten daha demokra-
tik, daha istikrarlı ve daha müreffeh olarak 
çıkması için her türlü gayreti göstereceğiz. 
Nihai istikrarın ancak yönetimlerin meş-
ruiyetlerini halktan aldıkları sistemlerle 
sağlanabileceği anlayışıyla, kardeş bölge 
halklarının meşru taleplerinin karşılana-
cağı reformların gerçekleştirilmesi gerekti-
ğine inanıyoruz. 

Özellikle, Suriye, Libya, Mısır, Tunus ve 
Yemen’de, bir an evvel iç barış, huzur ve is-
tikrarın tesis edilmesi için aktif bir politika 
izliyoruz, izleyeceğiz. Bu ülkelerdeki siyasi 
istikrarsızlık ortamının yol açtığı insani 
sorunların halli için her türlü yardımı ya-
pıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Hükü-
metimiz Libya’daki kriz baş gösterdiğinde, 
tarihin en büyük tahliye operasyonların-
dan birini yaparak 25 binin üzerinde sivi-
lin ülke dışına transferini sağladı. Halen 
Suriye’deki güvenlik sorunları sebebiyle 
sınırı geçerek ülkemize sığınan 10 bin ci-
varındaki Suriyeli kardeşimize her türlü 
insani yardım ve destek hizmetini sunu-
yoruz. Türkiye, Irak’ın güvenlik, barış ve 
demokrasiye kavuşması için en fazla çaba 
sarf eden ülkelerin başında oldu. 

Bölgede istikrarın sağlanmasının en önem-
li koşullarından biri, Filistin sorununun 
insani ve barışçıl bir yolla çözülmesidir. 
Barışın anahtarı, Birleşmiş Milletler ka-
rarları kapsamında birbiriyle barış içinde 
yaşayan, iki devletli çözümden geçiyor. 
Bu doğrultuda, Türkiye, gerek Filistin uz-
laşmasının sağlanması, gerekse de barış 
sürecinin yeniden canlandırılması için 
aktif çaba göstermeye devam edecek. Sivil 
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toplum kuruluşları tarafından Gazze’ye 
insani yardım amacıyla gönderilen sivil 
konvoya yapılan saldırının ilgili ulusla-
rarası platformlarda takipçisi olacağız. 
İsrail, uluslararası hukuka ve her türlü 
insani değerlere aykırı bu yasadışı eyle-
minden dolayı resmen özür dilemedikçe, 
bu menfur olayda hayatlarını kaybeden 
vatandaşlarımızın yakınlarına tazminat 
ödemedikçe, Gazze’ye yönelik ambargoyu 
kaldırmadıkça, iki ülke arasında ilişkilerin 
normalleşmesi düşünülemez. 

Balkan ülkeleriyle ilişkilerimizi güçlen-
dirmeye, barış huzur ve istikrarın sürekli 
hale gelmesine katkı sunmaya devam ede-
ceğiz. Kafkaslarda barış ve istikrarın temin 
edilmesi ve korunması ülkemiz açısından 
stratejik bir önceliktir. Türkiye, Güney 
Kafkasya’da barış, istikrar ve refahın tesis 
edilmesi, Azerbaycan toprakları ile Yukarı 
Karabağ’daki işgalin sona erdirilmesi ve 
böylelikle Kafkaslardaki bütün akraba top-
luluklar arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi 
için çaba göstermeye devam edecek. Türki-
ye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi 
dahil olmak üzere, Kafkaslarda en geniş 
barış, istikrar ve refah ortamının doğması 
gerektiğine inanıyoruz. 

İktidarlarımız süresince yürüttüğümüz 
aktif ve ön alıcı dış politika neticesinde, 
bugün Türkiye bölgesel ve küresel aktör 
konumuna yükseldi. Uzun yıllar boyunca 
sadece kriz ve afetlerle anılan Türkiye ima-
jının yerini, uluslararası barış ve güvenli-
ğin tesisi için görüşlerine ihtiyaç duyulan 
ve özgün vizyonuyla çözüm üreten Türkiye 
algısı aldı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Dünyanın son derece stratejik bir coğraf-
yasında köklü bir tarih ve medeniyete yas-
lanan büyük bir milletin vekilleri olarak 
ne kadar gurur duysak azdır. Cumhuriyeti-
mizin 100’üncü yılında, 2023 hedeflerine 
doğru ilerleyen ülkemiz, bölgesinde ve 
küresel düzeyde imrenilerek bakılan başa-
rılarına koşar adımlarla devam edecektir. 
Daha önceki Hükümet Programlarımızda-
ki hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz gibi 
buradaki hedef lerimizi de inşallah ger-
çekleştireceğiz. Böylece, milletimizi ileri 
demokrasiye, daha çok refaha, daha çok 
sosyal adalete, daha güçlü bir Türkiye’ye 
kavuşturacağız. Toplumumuzu oluşturan 
tüm kesimleri kucaklayan bir anlayış için-
de çalışmalarını yürütecek olan Hükümeti-
miz, aziz milletimizden ve yüce Meclis’ten 
bir kez daha güven ve destek bekliyor. 

Çalışmalarımızı başta muhalefet partileri-
miz olmak üzere, sivil toplum kuruluşları 
ve ilgili tüm taraflarla diyalog ve işbirliği 
içinde şeffaf biçimde yürüteceğiz. Bütün 
bu çalışmalar sonucu elde edilecek olan 
başarılar, sadece bize ait olmayacak, tüm 
taraf ların katkısıyla milletimizin başa-
rısı haline gelecektir. Bu yeni dönemin 
ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun; 
yolumuz, bahtımız açık olsun diyor sizleri 
saygı ile selamlıyorum. 
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler, 24’üncü dönemdeki bu ilk olağan 
grup toplantımızda sizleri sevgiyle, saygıy-
la selamlıyor; Grup Toplantımızın, ülke-
mize, milletimize, demokrasimize hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum.

Dün, Hükümet Programımız üzerine ya-
pılan görüşmelerde Genel Kurul’da ifade 
etmiştim. Bugün, önemine binaen bir kez 
daha tekrarlamakta fayda görüyorum. 
Biliyorsunuz, dün, Bosna-Hersek’te, Sreb-
renitza katliamı 16’ıncı yıldönümünde 
törenle anıldı ve yeni bulunan cesetler 
de bu törenle toprağa verildi. Geçtiğimiz 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 12 Temmuz 2011
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yıl anma törenlerine bizzat katılmıştım. 
Bu yıl, Hükümet kurma süreci nedeniyle 
toplantılara şahsen katılamadım. Başta 
Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç 
olmak üzere bir heyet bizi temsilen tören-
lere katıldı. Açıkçası bizler de, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin her bir ferdi gibi, 15 yıl 
boyunca olduğu gibi dün de ruhen, tüm 
dualarımızla orada, Srebrenitza’daydık. 

16 yıl önce Srebrenitza’da tarihin en bü-
yük, en acı katliamlarından biri yaşandı. 
Bosna-Hersek’in bu küçük ve şirin kasaba-
sına sığınan binlerce Müslüman Boşnak, 
sadece birkaç gün içinde ölüm makineleri 
tarafından topluca katledildi ve toplu me-
zarlara gömüldü. Aradan 16 yıl geçmesine 
rağmen, bugün hala ölenlerin tam sayısı 
tespit edilemiyor. Şu anda bile, birçok 
anne, bir çok eş ve çocuk, akıbetleri hak-
kında hiçbir haber alamadıkları yavruları-
nı, kocalarını, babalarını, ya da onlara iliş-
kin haberleri dört gözle bekliyorlar. Elbette 
her ölüm acıdır, her katliam, her soykırım 
girişimi elbette insanlık dışıdır. 

Ancak Srebrenitza’nın, Avrupa’nın or-
tasında bir kasaba olması, katliamın da, 
Birleşmiş Milletler ve NATO kuvvetlerinin 
gözlerinin önünde işlenmesi, vahameti 
çok daha artırıyor. Katliamın ayak sesleri 
duyulduğu halde uluslararası toplum ta-
rafından hiçbir şey yapılmadı. Güya Sreb-
renitza güvenli bölgeydi. Güya, bu Güvenli 
Bölge’de, Birleşmiş Milletler ’in barış gücü 
bulunuyordu. “Güvenli bölge” ve “barış 
gücü” kavramlarına inanan binlerce ma-
sum sivil, bu bölgeye akın etmiş, burada 
güvende olacağı zannına kapılmıştı. Ne 

var ki, barış gücü askerleri, bırakınız mü-
dahale etmeyi, katliamları ve tecavüzleri 
tepkisiz şekilde izlemekten kaçınmadı. 
Avrupa’nın ortasında yaşanan bu katliama 
seyirci kalanların, 16 yıl boyunca savaş 
suçlularının yakalanmasında da yetersiz 
kaldıklarını, isteksiz davrandıklarını bura-
da hatırlatmak durumundayım. 

Bosna’da yaşanan katliamların baş sorum-
lusu olarak görülen Radovan Karadzic, 
aranıyor olmasına rağmen, 13 yıl boyunca 
elini kolunu sallayarak dolaştı, hatta dok-
tor olarak çalıştı, ancak 2008 yılında yaka-
lanabildi. Başta Srebrenitza olmak üzere, 
Bosna’da bir çok insanlık dışı katliama 
kumanda eden, “kasap” lakaplı Miladiç ise, 
savaştan 16 yıl sonra, ancak Mayıs 2011’de 
yakalanarak Lahey’e gönderilebildi. 
Srebrenitza’nın mağdurları, 16 yıl boyunca 
katliamın acısını çektikleri kadar, adaletin 
tecelli etmiyor olmasının da acısını yürek-
lerinde taşıdılar. Srebrenitza işte bunun 
için son derece önemlidir değerli arkadaş-
larım. Srebrenitza, vicdanların nasıl karar-
dığını, insan haklarının, insani değerlerin, 
evrensel değerlerin nasıl ayaklar altına 
alındığını göstermesi bakımından önem-
lidir. Srebrenitza, etnik ayrımcılığın ne 
büyük bir felaket olduğunu, etnik temizlik 
girişimlerinin ne kadar gayri insani oldu-
ğunu göstermesi bakımından önemlidir. 
Dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkı-
şanların, ülkeleri insan hakları ihlalleriyle 
kıyasıya eleştirenlerin, kendi inançların-
dan olmayanlara nasıl kayıtsız kaldıkları-
nı, yanı başlarındaki etnik temizliğe nasıl 
göz yumduklarını göstermesi bakımından 
Srebrenitza son derece önemlidir. 
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İşte onun için, burada bir kez daha altını 
çizerek ifade ediyorum: Srebrenitza’yı 
unutmayacağız ve unutturmayacağız. 
Dünyanın hiçbir coğrafyasında böyle bir 
etnik temizliğin, böyle bir katliamın tekrar 
yaşanmaması için, Srebrenitza’nın acısını 
her daim diri tutacağız. Şunu da bu vesi-
leyle ifade etmek zorundayım: Bu millet, 
bu ülke o kadar büyüktür ki, 1991-1995 
arasında Bosna’da yaşanan her acıyı, özel-
likle de Srebrenitza’nın acısını yüreğinde 
hissetmiş; sadece dualarını değil, en ücra 
köylerde bile varını yoğunu Boşnak kar-
deşleri için seferber etmiştir. Bu ülke ve bu 
aziz millet, “bana ne” dememiştir, “uzak” 
dememiştir, Boşnak kardeşlerine sırtını 
dönmemiştir ve elindekini, avucundakini 
Bosna’yla paylaşmıştır. 

Açık söylüyorum: Bugün, bu ülkenin ve 
bu milletin, Mısır için, Libya için, Yemen, 
Irak, Suriye, Afganistan, Filistin için se-
sini yükseltmesini anlamayanlar, dün 
Srebrenitza’ya gözünü kapatan, sırtını 
dönen, katliamcıların sırtını sıvazlayan-
lardır. Biz tarihimiz boyunca haksızlığın 
karşısında bir millet olduk. Gün geldi 
Fransa Kralı’nın hakkını savunduk, gün 
geldi Endülüs’ün hukukunu savunduk, 
gün geldi, ta Açe Sumatra’ya kadar yar-
dım elimizi uzattık. Nerede katliam varsa, 
nerede dram varsa, biz tüm gücümüzle, 
haksızlığa karşı durmak, barışı savunmak, 
mağdurların elinden tutmak için orada ol-
duk. Büyüklüğümüze yaraşır şekilde, dün 
olduğu gibi bugün ve gelecekte de, hakkı 
savunmaya, hukuku savunmaya, barış ve 
dayanışma için çaba sarfetmeye devam 
edeceğiz. Ben, bu vesileyle, kardeş Bosna 

Hersek halkına bir kez daha dayanışma 
mesajlarımızı yolluyorum. Srebrenitza’da 
hayatını kaybetmiş kardeşlerimizi rahmet-
le anıyorum; yakınlarına Cenabı Allah’tan 
bir kez daha sabır niyaz ediyorum. Bosna 
Hersek’in efsanevi kahramanı, büyük lider, 
büyük devlet ve gönül insanı Aliya İzzet-
begoviç, hasta yatağındaki son görüşme-
mizde elimi tutmuş ve “Bosna size emanet” 
demişti. Merhum Aliya’ya da bir kez daha 
Allah’tan rahmet diliyor, emanetinin emin 
ellerde olduğunu, emanetine her daim 
sahip çıkılacağını buradan bir kez daha 
hatırlatıyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli 
misafirler…

Geçtiğimiz hafta, ülke içinde iki acı hadi-
senin de yıldönümleri yaşandı. 2 Temmuz 
1993’te Sivas’ta ve ardından 5 Temmuz 
1993’te Başbağlar’daki katliam, 18’inci 
yıldönümünde bir kez daha anıldı. Başta 
Sivas olayları olmak üzere, AK Parti ikti-
darları öncesinde yakın tarihte yaşanmış 
karanlık olaylar üzerindeki esrar perdesi 
hala dağılmış değil. AK Parti Hükümetleri 
döneminde, bu ve benzeri karanlık hadi-
seleri aydınlatma yönündeki her çabamız 
da engellenmek, üstü örtülmek, karanlığa 
terk edilmek girişimleriyle karşılaşmıştır. 
Dün, Danıştay’a yönelik kanlı saldırıyı, 
kendi siyasi çıkarları için kullanmaya he-
veslenenler, olayın derhal üzerine gidilme-
si karşısında açığa düştüler, hevesleri de 
kursaklarında kaldı. 

Aynı çevreler, belki Sivas olaylarını, 
belki daha da eskiye giderek, Çorum’u, 



393

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -7

Kahramanmaraş’ı aydınlatacak hukuk 
süreçlerini de engellediler ve bugün hala 
engellemeye devam ediyorlar. Sivas olay-
larını bir siyaset malzemesi, bir istismar 
malzemesi olarak 18 yıldır kullananların, 
bugün AK Parti’yi çetelerle mücadelede 
yalnız bırakmaları son derece manidardır. 
Bu çevreler, AK Parti’yi çetelerle mücadele-
de yalnız bırakmakla kalmadılar, Silivri’ye 
giderek mahkemede sanıkların yanında 
oturacak, sanıkların avukatlığını üstlene-
cek kadar da bu mücadelenin karşısında 
durdular. Düne kadar, milleti, milletin 
tercihlerini küçümseyen Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin, söz konusu Ergenekon olunca, 
milli iradeyi ve demokrasiyi hatırlamış 
olmasının ne kadar samimiyetle bağdaştı-
ğını sizin ve aziz milletimizin takdirlerine 
bırakıyorum. 

27 Nisan Açıklamasına destek çıkan CHP 
olmuştur. Meclis’in Cumhurbaşkanı seç-
mesinin önündeki en büyük engel CHP 
olmuştur. Seçmenin yüzde 47’sinin oyunu 
almış AK Parti’nin kapatılmasına alkış tu-
tan CHP olmuştur. 12 Eylül müdahalesiyle 
yüzleşmenin, 12 Eylül Anayasası üzerinde 
en kapsamlı değişikliği yapmanın karşı-
sında yine CHP durmuştur. 12 Haziran 
seçimleri öncesinde AK Parti’ye oy veren-
leri beyinsiz diye nitelendiren; 12 Haziran 
seçim sonuçlarını sendroma bağlayan yine 
aynı CHP olmuştur. Allah aşkına, birden 
bire ne oldu da CHP milli iradeyi keşfetti? 
AK Parti’ye kapatma davası açıldığında, 
“yargı da milli iradedir” diyenlerin bugün 
yargı kararlarını kıyasıya eleştirmeleri çok 
büyük bir çelişkidir. Biz, ne kapatma da-
vasında, ne de bize karşı yapılan haksızlık 

ve hukuksuzluklar karşısında sokağa dö-
külmedik, boykot çağrısı yapmadık, milli 
iradeyi boykot etmek gibi, Meclis’i boykot 
etmek gibi bir yanlışın içinde asla olmadık. 
Sağduyuyla, sabır ve soğukkanlılıkla süre-
ci takip ettik ve çıkan karara da, beğensek 
de beğenmesek de rıza gösterdik ve gereği-
ni de yerine getirdik. 

Biz her zaman ne diyoruz: “diklenmeden 
dik durduk” diyoruz. CHP diklenmiş, ama 
DİK duramamıştır. “İki arkadaşımız ye-
min etmeden Meclis’e girmeyiz” diyenler, 
dün tıpış tıpış gelmiş ve Genel Kurul’da 
yeminlerini etmiştir. Nasrettin Hoca’ya 
sormuşlar; Hocam, âlimsin, bilgilisin, 
tecrübelisin; lakin bugüne kadar bir icat 
yaptın mı, bir keşfin oldu mu demişler. 
“Ekmekle kar yemeyi ben keşfettim” demiş 
Hoca, “ama benim bile hoşuma gitmedi…” 
Şimdi CHP’nin yaptığı bu… Bir boykot icat 
etti ama, kendisinin bile hoşuna gitmedi. 
Nitekim dün, CHP bu yanlıştan döndü ve 
yemin ederek nihayet milli iradenin ge-
reğini yerine getirdi. CHP’nin bu seferki 
çark edişinin, diğerlerinin tersine hayırlı 
bir adım olduğuna inanmak istiyor, en 
azından böyle umuyor, böyle temenni edi-
yoruz.

Değerli arkadaşlarım…

12 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan 
tablonun çok önemli bir boyutuna burada 
özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 
Biliyorsunuz, seçim öncesinde, istismar, 
iftira, tahrik ve baskı yoluyla, AK Parti’nin 
Doğu ve Güneydoğu’dan çekildiğine dair 
yalan yanlış değerlendirmeler yapıldı. 
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Kürt meselesine ilişkin samimi değerlen-
dirmelerimizin çarpıtılmasından tutunuz, 
bölgede belirlediğimiz adaylara yönelik 
istismara kadar; partimizin temsilcilikle-
rinin taşlanmasından tutunuz, konvoyu-
muza silahlı saldırıya kadar her yöntem 
AK Parti’nin karşısında devreye sokuldu. 
Bütün bu çabalara rağmen, AK Parti Doğu 
ve Güneydoğu illerindeki toplam 112 
milletvekilliğinin 70 tanesini almıştır. 7 
coğrafi bölgede olduğu gibi, Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi’nde de AK Parti 
yine birinci parti olarak ipi göğüslemiştir. 

BDP’nin, etnik temelli siyaseti ve “ben 
Kürtlerin temsilcisiyim” şeklindeki iddiası, 
12 Haziran seçimlerinde bir kez daha kar-
şısında AK Parti’yi bulmuştur. AK Parti, 12 
Haziran seçimlerinde, her bölgeden, her 
kesimden, her etnik gruptan, her inanç 
gurubundan, kısacası her iki kişinin birin-
den oy alarak, bir Türkiye partisi olduğunu 
tekraren tescillemiştir. BDP’nin, tıpkı CHP 
gibi, hukuku adeta hiçe sayarak Meclis’i 
boykot etmesi, bir dayatmanın, zorlamanın 
içine girmesi, demokrasiyi ve milli iradeyi 
inkâr etmekten öte anlam taşımaz. Mesele-
nin sorumlusu olarak Hükümeti görenler, 
uzlaşma arayışı yerine tehditler savuranlar, 
göreceksiniz, er ya da geç, tıpkı CHP gibi 
gelecekler, Meclis’te yeminlerini edecekler. 

BDP olmasa da bu Meclis çalışır ve hiz-
met üretir. Nitekim şu anda da tıkır tı-
kır çalışıyor. BDP olmasa da Doğu’nun, 
Güneydoğu’nun sorunları çözülür, Kürt 
kardeşlerimin meseleleri çözülür. Nitekim 
BDP’nin tüm engelleyici ve tahrik edici 
tutumuna rağmen 9 yıl boyunca da devrim 

niteliğinde reformlar gerçekleşmiş, benim 
oradaki kardeşimin sorunları çözüm yo-
luna girmiştir. Ama biz diyoruz ki: BDP de 
gelsin, yemin etsin, Meclis çalışmalarına 
katılsın ve hem milli iradenin, hem de 
milletvekili olmanın gereğini yerine getir-
sin. Biz, gerek yeni Anayasa’nın yapılması 
sürecinde, gerek Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projemizde BDP’nin katkılarını görmek 
isteriz; ama boykotu sürdürürlerse, bu da 
kendi bilecekleri iştir. Biz ne kuru tehditlere 
pabuç bırakırız, ne de yolumuzdan döneriz.

Değerli arkadaşlarım…

Cu m a  g ü n ü ,  Tü rk i ye  B üyü k  M i l l e t 
Meclisi ’nde Hükümet Programımızı 
okuduk. Dün de Hükümet Programı üze-
rine görüşmeler yapıldı; yarın inşallah 
Meclis’ten güvenoyu almak suretiyle, 
3’üncü dönemimizi, 4’üncü AK Parti ik-
tidarını da resmen başlatmış olacağız. 
Hükümet Programımız, son derece detaylı 
bir biçimde, hemen hiçbir konuyu atlama-
dan, hiçbir sorun alanını ihmal etmeden, 
büyük bir titizlik içinde hazırlandı. Takdir 
edersiniz ki, 3 Kasım’dan bugüne kadar 
bir devamlılık içinde, bir silsile dairesinde 
icraatlarımızı gerçekleştiriyoruz. 61’inci 
Hükümet Programı da, önceki iktidarla-
rımızın bir devamı, bir tamamlayıcısı, bir 
mütemmim cüzü olarak hazırlandı. Neler 
yaptığımızı, neleri başlattığımızı hatır-
lattık, ardından da bunları hangi takvim 
içerisinde tamamlayacağımızı, yeni neleri 
yapacağımızı programımıza aldık. 

Esasen, dün, Meclis Genel Kurulu’nda, 
Hükümet Programı üzerinde yapılan gö-
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rüşmeler, AK Parti ile diğerleri arasındaki 
farkı bir kez daha ortaya koydu. Dikkat 
ederseniz, ne CHP Genel Başkanı, ne MHP 
Genel Başkanı, ne de kürsüye çıkan sözcü-
leri, tek cümle ile olsun Hükümet Progra-
mına eleştiri getirmediler, getiremediler. 
MHP, yıllardır okuduğu ezberi, noktasını 
virgülünü değiştirmeden aynen tekrar 
ederken, CHP, Hükümet Programından zi-
yade, yemin kriziyle kendi içine düştükleri 
durumu izah etmenin çabası içine girdi. 
Dün, Meclis Genel kurulunda yaşanan 
tablo, son 9 yılın bir özetinden ibarettir. 
MHP, son derece ufuksuz bir biçimde, eko-
nomiye, dış politikaya, siyasete dair tek bir 
vizyon cümlesi ortaya koymadan o bildik 
ezberini tekrar etti. CHP, kendi iç tartışma-
larının verdiği yorgunlukla, dün bir kez 
daha kafa karışıklığını ortaya koydu, o da 
aynı şekilde bildik nakaratı tekrar etti. AK 
Parti ise, 9 yıl boyunca olduğu gibi, dün de 
ezberleri bozan bir yaklaşım içinde oldu. 

Biz,12 Haziran seçimlerine girerken pro-
jelerle girdik. Seçim kampanyası süresin-
ce projelerimizi anlattık, hedeflerimizi, 
planlarımızı anlattık. Bugün de sadece 
proje konuşuyor, sadece bu ülkeye ilişkin 
hayallerimizi, hedeflerimizi anlatıyoruz. 
Seçim meydanlarında verdiğimiz vaatle-
ri, seçim sürecinde basın toplantılarıyla 
açıkladığımız projeleri, Hükümet Progra-
mına alarak, bunları da resmi bir hüviyete 
kavuşturduk. Önümüzdeki günlerde Hü-
kümet Programını bir Acil Eylem Planı’na 
dönüştüreceğiz. Ayrıca 2012-2014 Orta 
Vadeli Programımızı da yine Hükümet 
Programıyla uyumlu şekilde hazırlayarak, 
uluslararası ölçekte de hedeflerimizi du-

yurmuş olacağız. Bütün bunları yaparak, 
adeta kendi kendimizi bağlıyor, adeta ken-
di kendimizi denetliyor, kendi muhasebe-
mizi kendimiz tutuyoruz. 

Biz milletimize karşı sorumluyuz. Önceki 
dönemlerde olduğu gibi bu yeni dönemde 
de kendimizi millet huzurunda hesaba 
çekeceğiz ve kendimize milletin aynasın-
dan bakacağız. Ben sizlere, bu kadroya 
sonsuz derecede inanıyor ve güveniyorum. 
Allah’ın izniyle bu kadro, önümüzdeki 
4 yılda da Türkiye’yi başarıdan başarıya 
koşturacak; Türkiye’ye yeni rekorları, yeni 
sevinçleri, heyecanları yaşatacaktır.

Değerli arkadaşlarım…

Güven oylamasının ardından, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tatile girecek. 4 yıl 
boyunca gerçekten yoğun bir tempo içinde 
çalıştınız. Seçim sürecinde aynı şekilde 
çok yoğun gayret sarfettiniz ve tatili ziya-
desiyle hak ettiniz. Ancak, bu tatil dönemi 
bizim için bir yan gelip yatma dönemi 
olmayacak. Tüm milletvekili arkadaşla-
rımın, seçim bölgelerinde vatandaşla ku-
caklaşmasını, kaynaşmasını, Ankara’ya dö-
nünceye kadar şehrin ve hemşehrilerinin 
sorunlarıyla hemhal olmasını özellikle rica 
ediyorum. Önümüz Ramazan, İnşallah 1 
Ağustos tarihiyle birlikte bu mübarek ayı 
hep birlikte idrak edeceğiz. Yardımlaşma-
nın, dayanışmanın, paylaşmanın en ve-
rimli zemini olan Ramazan’da, şehirlerin 
yoksul mahallelerini, yoksul hanelerini 
özellikle ziyaret etmenizi, ocağı tütmeyen 
evleri bulup onlarla yakından ilgilenmeni-
zi sizlerden bekliyorum. Teşkilatımızla el 
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ele, onların hazırlayacağı program daire-
sinde, 81 vilayete dağılıp inşallah gönüller 
kazanmaya devam edeceğiz. 

Biz de Hükümet olarak çalışmalarımızı 
ara vermeden, hız kesmeden sürdüreceğiz. 
19-20 Temmuz tarihlerinde, 61’inci Hükü-
metin ilk yurtdışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne yapacağız. Kurtuluş 
Günü’nde inşallah bir kez daha Kıbrıslı 
Türk kardeşlerimizle kucaklaşacak, hasret 
giderecek, yürütülen müzakereler hak-
kında yerinde incelemeler yapacağız. Ben 
şimdiden hepinize iyi tatiller diliyorum. 
Ailenizle, sevdiklerinizle, hemşerilerinizle 
doya doya vakit geçirmenizi; enerjinizi, 
heyecanınızı artırmış şekilde Ankara’ya 
dönmenizi temenni ediyorum. Ailelerinize 
ve şehirlerimizdeki tüm kardeşlerimize 
de bizim hassaten selamlarımızı iletme-
nizi sizlerden rica ediyor, hepinizi Allah’a 
emanet ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli yol arkadaşlarım, değerli basın 
mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yor, sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. 
Türkiye için çok hayırlı sonuçlar doğura-
cağına inandığımız çok başarılı bir seçim 

döneminin ardından sizlerle yeni dönem-
de yeniden beraber olmanın heyecanını 
yaşıyorum. 

AK Parti’nin kuruluşunun 10. yılına üç 
gün kala Allah’a şükür ki başımız dik, 

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 10 Ağustos 2011
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yüzümüz ak. Milletin Partisi 10 yaşın-
da… Geride bıraktığımız 10 yılın 9 yılını 
Türkiye’ye aşkla, heyecanla hizmet ederek 
geçirdik. 14 Ağustos günü kuruluşumu-
zun 10. yılını bütün milletimizle birlikte 
kutlayacağız. O gün 81 vilayetimizde 
halkımızla birlikte iftar edecek, 81 vilaye-
timizde kuracağımız gönül sofralarında 
nimeti, bereketi, sevgiyi, merhameti pay-
laşacağız. Geride bıraktığımız 10 yılda bu 
ülkede siyaseti büyük bir girdaptan çıkar-
makla kalmadık, ülkemize eşsiz başarılar 
yaşattık. Her girdiğimiz seçimde halkı-
mızla daha çok bütünleştik, daha çok ke-
netlendik, daha çok büyüdük. Ülkemizle, 
milletimizle, şehirlerimizle, ekonomimiz-
le, dünyadaki saygınlığımızla birlikte bü-
yümeye, yol almaya devam ediyoruz. 

12 Haziran seçimlerinde Türkiye istikra-
ra, demokrasiye, güvene, adalete, kalkın-
maya ne kadar sahip çıktığını bir kez daha 
ortaya koydu. 12 Haziran seçimleri sadece 
partimiz için değil, Türkiye için, demok-
rasimiz için çok aydınlık, çok umutlu, çok 
güzel neticeler ortaya çıkardı. Demokrasi 
tarihimizin bu büyük başarısının mimarı 
sizlersiniz. Sizleri, bütün teşkilatlarımızı, 
kadın ve gençlik kollarımızı bir kez daha 
yürekten tebrik ediyorum. Ayrımcılık 
yapmadığımız için, bu memleketin bütün 
evlatlarını kucakladığınız için, herkesin 
gönlün girmeyi başardığınız için sizleri 
tebrik ediyorum. 

Evet, Türkiye’nin Kasım 2002’den bu yana 
yönünü çevirdiği istikametin ne kadar 
doğru olduğu 12 Haziran seçimleriyle bir 
kez daha görüldü. AK Parti siyasetinin mil-

letimizin hissiyatıyla ne kadar uyumlu ol-
duğu bir kez daha tescillendi. AK Parti’nin 
sadece belli bir azınlığın, belli bir ideoloji-
nin, belli bir bölgenin, belli bir sınıfın, belli 
bir zümrenin partisi olmadığı, Türkiye’nin 
partisi olduğu aşikar oldu. Seçim sonuç-
larına göre yeni haritalar çizenler, AK 
Parti’nin Türkiye’nin ortak değerleri üs-
tünde yükseldiğini artık rahatlıkla anla-
yabilirler. Siyasi analiz yapanlar, AK Parti 
siyasetinin milletimizin değişim iradesi is-
tikametinde başarıdan başarıya koştuğunu 
açık biçimde müşahede edebilirler. 

AK Parti doğudan batıya, güneyden kuze-
ye bütün Türkiye’nin partisidir. AK Parti 
bütün Türkiye’yi kucaklayan bir partidir. 
AK Parti İstanbullunun da, Diyarbakırlı-
nın da, Konyalının da, İzmirlinin de, Trab-
zonlunun da, Batmanlının da partisidir. 
AK Parti siyasetinin bu ülkenin haritasın-
da giremediği, karşılık bulmadığı, kabul 
görmediği bir yer yoktur. Bir kez daha 
görüldü ki, AK Parti yediden yetmişe, bü-
yükten küçüğe her yaştan, her bölgeden, 
her şehirden insanımızın yegane gelecek 
umududur. İşçisi, köylüsü, esnafı, sana-
yicisi, doktoru, öğretmeniyle her kesim-
den insanımız temsil ettiğimiz değişim 
siyasetinin arkasındadır. Önümüzdeki dö-
nemde ülkemizi daha çok demokrasiyle 
taçlandırmak, milletimizin barış ve huzur 
özlemini eksiksiz olarak hayata geçirmek 
en büyük idealimiz olacaktır. 

Siz bakmayın Türkiye’nin sevincine gölge 
düşürmek isteyen ehliyetsiz, liyakatsiz 
insanların bir bardak suda kopardıkları 
fırtınaya. Bakınız, memleket adına, mil-
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let adına, ülke adına ne pozitif bir cümle 
kurabiliyorlar, ne gelecek için bir umut 
olabiliyorlar. Türkiye’nin onurunu yarala-
mak pahasına, ülkenin itibarına gölge dü-
şürmek pahasına muhalefet ediyorlar. Ne 
acıyı ne sevinci paylaşabiliyorlar. Evet, biz 
işimize bakalım, daha çok gönül kazan-
maya, daha çok halkımızla bütünleşmeye 
bakalım. Gözümüzü Türkiye’nin büyük 
hedeflerinden bir an olsun ayırmayalım. 

Değerli yol arkadaşlarım, yola çıktığımız ilk 
günden beri milletimizin aklından ve vic-
danından hiç ayrı düşmedik, milletimizin 
beklentilerine tek bir an bile bigane kal-
madık. Kendimizi bu ülkenin insanlarının 
dışında, uzağında bir yere de asla ve asla ko-
numlamadık. Kendimizi sırça köşklere asla 
hapsetmedik, etmeyeceğiz. Hiçbir zaman 
bu ülkenin dertlerine, toplumun taleplerine 
gözümüzü kapamadık, kulaklarımızı tıka-
madık. Kendimizi kapalı kapılar, aşılmaz 
duvarlar ardına saklamadık. Millet iradesi-
nin vesayet altına alınmasına asla rıza gös-
termedik, göstermeyeceğiz. Ülkemizle, mil-
letimizle alakamızı, irtibatımızı kesmedik, 
kesmeyeceğiz. Memleketimizi baştanbaşa 
imar için gecemizi gündüzümüze kattık. 
Günü geldi aynı sofraya birlikte oturduk, 
günü geldi aynı cenazenin salından tuttuk. 
Bulunduğumuz makam ve mevkileri hep 
milletimizin bize bir teveccühü olarak 
gördük, yaptığımız işleri de daima hıyanet 
edilmemesi gereken birer emanet şuuruyla 
yaptık. 

Allah’a hamdolsun ki dokuz yıllık görev sü-
remiz boyunca, bizi bu milletin karşısına çı-
kamaz, yüzüne bakamaz hale getirecek bir 

ayıp da işlemedik. Aksine milletimize hangi 
sözü verdiysek sözümüzün arkasında dur-
duk ve gereğini yerine getirdik. Bugün her 
vicdan sahibi Türkiye’nin 2002’den bu yana 
aldığı mesafenin ne kadar önemli olduğunu 
görebiliyor. Dünya ekonomi çevrelerinde 
Türkiye’nin ağır krizlerin altından kalkarak 
yakaladığı bu dinamik büyüme istikrarı 
numune olarak gösteriliyor. Türkiye’nin 
geçmişte yaşadığı sıkıntıların benzerlerini 
yaşayan birçok ülke, Türkiye’nin bu süreçte-
ki politikalarını hayranlıkla izliyor. Ortada 
çarpıcı bir tablo var, inkar edilemez bir ge-
lişme performansı var. Bu istikrarı, bu ba-
şarıyı kendi menfaatlerine aykırı görenler, 
her fırsatta felaket tellallığı yapanlar hiçbir 
zaman güneşi balçıkla sıvamaya muktedir 
olamayacaklardır. Allah’ın izniyle mille-
timiz dirlik ve düzenini koruyarak siyasi 
ve ekonomik istikrara sonuna kadar sahip 
çıkacaktır. Bütün kurumlarımızın demok-
ratik bir ahenk içinde güç birliği yapması 
devlet ile millet arasındaki mesafeyi daha 
çok kapatacak ve yaşanan acılara da son 
verecektir. Siyaset yapıyoruz diye meşruiyet 
zemininden kaçan, ağzını her açıkça zehir 
saçan provokatörler yarınki Türkiye’de 
toplumun önüne çıkamayacaktır. Demok-
rasinin, kardeşlik ve huzur ikliminin geliş-
mesini fırsat bilen ve vatanına, yurduna, 
ülkesine özlemini dile getiren vicdan sa-
hibi insanların kardeşlik mesajlarına bile 
tahammül edemeyenler vicdansızlıklarını 
asla izah edemeyeceklerdir. 

Sevgili yol arkadaşlarım… 

Yeni ve güçlü bir hükümetimiz var. Ka-
ramsarlığa asla prim vermeyeceğiz. Gele-
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cek hedeflerimizden asla şaşmayacağız. 
Türkiye bugün en olumsuz küresel şart-
lara karşı büyüme istikrarını sürdüren 
bir ülkedir. Bu çok önemli; çünkü küresel 
krizin başladığı günden bugüne dünyanın 
ekonomik olarak en sağlam bilinen ülke-
leri bile çok ciddi depremler yaşadılar. 
Çeşitli Avrupa ülkelerinin bu dalgalanma-
lardan ne ölçüde etkilendiğini, nasıl ifla-
sın eşiğine geldiğine dair haberlerin ardı 
arkası kesilmiyor. Euro Bölgesi ülkeleri 
bugün bozulan bütçe dengeleri ve artan 
kamu borçları nedeniyle ciddi sıkıntılarla 
karşı karşıya… Yine dünyanın en büyük 
ekonomisi diyebileceğimiz ABD ekonomi-
sinde de görülmemiş ölçüde büyük sarsın-
tılar yaşanıyor. Sizler de takip etmişsiniz-
dir, daha birkaç gün önce dünyanın önde 
gelen kredi derecelendirme kuruluşların-
dan Standart andPoors, tarihinde ilk kez 
Amerika’nın kredi notunu düşürdü. Dün-
yanın her yerinde ekonomik durgunluk 
hem yönetimleri, hem toplumsal huzuru 
tehdit eder hale gelmiş durumda… Tür-
kiye böyle olumsuz küresel şartlar içinde 
kalkınma iradesini koruyor, dinamizmini 
ve istikrarını devam ettiriyor. Bu tablo çok 
önemli bir tablodur. Ekonomimizin ne ka-
dar dayanıklı hale geldiğinin, kırılganlık-
tan ne kadar uzaklaştığının göstergesidir. 
9 yıl boyunca elde ettiğimiz kazanımların 
nasıl kalıcı hale geldiğinin, zeminimizin 
ne kadar güçlendiğinin göstergesidir.

Değerli arkadaşlarım… 

Bu gerçeği dile getiren sadece bizler 
değiliz, dünyanın en saygın ekonomik 
otoriteleri de bunu söylüyor. Yetmedi, 

ekonomiye dair her türlü rakam, veri ve 
gösterge de buna işaret ediyor. Bakınız, 
küresel ekonomik krizin en ağır şekilde 
seyrettiği 2010 yılında çok kısa bir dur-
gunluğun ardından ekonomimiz hemen 
kendini toparlıyor. Aynı dönemde milli 
gelirimiz yüzde 8.9 oranında artıyor. Yine 
2011 yılı ilk çeyreğinde ekonomimiz yüz-
de 11 oranında büyüyerek bir rekora imza 
atıyor. Bu oran bizi bu dönem itibariyle 
dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi yapıyor. 
Türkiye krize rağmen, en olumsuz şart-
lara rağmen büyüme istikrarını sürdü-
rüyor, atılımına devam ediyor. Dünyada 
if laslar yaşanırken OECD ülkeleri içeri-
sinde en yüksek büyüme hızına ulaşan 
bir Türkiye’den söz ediyoruz. Böyle bir 
süreçte kişi başına geliri 10 bin doların 
üzerine çıkartmış bir Türkiye’den söz edi-
yoruz. Bütün bu olumsuzluklara rağmen 
enflasyonunu yeniden tek haneli rakamla-
ra düşüren, ihracatında 130 milyar dolar 
seviyelerine çıkartan bir ekonomiden söz 
ediyoruz. Darboğaza giren ülkeler IMF ile 
yeni yeni Stand-By anlaşmaları imzalama 
yarışına girerken biz buna gerek duymu-
yoruz. Çok açık söylüyorum; bugün Tür-
kiye ekonomisiyle, dinamizmiyle, istik-
rarıyla dünyanın gıpta ettiği bir ülkedir. 
Sağlam kamu maliyemizle, güçlü bankacı-
lık sistemimizle, dünyanın her köşesinde 
iş kovalayan dinamik, özgüveni yüksek 
girişimcilerimizle ve canlı iç piyasamızla 
bunu da fazlasıyla hak ediyoruz.

Sevgili arkadaşlar… 

Geleceğe bütün bunları başarmış bir 
Türkiye’nin özgüveniyle bakıyoruz. He-
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deflerimizi bu özgüvenle, ama mutlaka 
hesabımızı iyi yaparak belirliyoruz. Dün-
yada yaşanan bütün bu olumsuzluklara 
karşı dikkati asla elden bırakmıyor, günü 
gününe tedbirlerimizi alıyoruz. Kriz psi-
kolojisinin bizi esir almasına izin vermi-
yoruz, izin vermeyeceğiz. İşte en son dün 
yine ekonomi kurmaylarımızla bir araya 
gelerek son gelişmeleri değerlendirme fır-
satımız oldu. Zira milletimizin cebinden 
çıkan her kuruşun sorumluluğunu his-
sediyoruz. Şu anda küresel piyasalarda, 
özellikle gelişmiş ekonomilerde yaşanan 
birtakım sorunlar var. Sadece şu son bir 
haftada değer kaybeden borsaları, dolar 
karşısında değer kaybeden para birimleri-
ni, artış gösteren risk primlerini görüyor-
sunuz. 

Bütün bu gelişmelerin küresel ekono-
miyle entegre olan Türkiye ekonomisine 
de bazı etkileri olabileceği ihtimalini, 
tedbir alınmadığı takdirde sıkıntılarla 
yüzleşmek durumunda kalabileceğimizi, 
kriz işportacılığından medet uman Ana 
muhalefet partisi lideri dışında aklı ba-
şında olan herkes tahmin ediyor, görüyor. 
Bizim yaptığımız bu toplantılar tamamen 
bu etkileri minimuma indirerek Türk 
ekonomisinin büyüme trendinin hız 
kesmeksizin devam etmesi, milletimizin 
cebinden tek bir kuruşun dahi boşa git-
memesi içindir. Yapılan istişareleri Türk 
ekonomisindeki paniğin bir işareti olarak 
yansıtmak isteyenler, büyük bir yanılgı-
nın içerisinde oldukları kadar, açık söylü-
yorum, aynı zamanda kendi ülkesine ve 
milletine karşı büyük bir sorumsuzluk ör-
neği sergiliyorlar. Yapılan istişareler asla 

bir sebep-sonuç veya etki-tepki anlayışıyla 
gerçekleştirilmiyor. Tam aksine Hüküme-
timiz önleyici bir yaklaşımla, bu sorunlar 
kapımızı çalmadan nasıl bunları bertaraf 
edebileceğimizin gayretini, bunun müca-
delesini veriyor. 

Nitekim bu noktada tedbirlerimizi de alı-
yoruz. Bu çerçevede, önümüzdeki dönem-
de öncelikli olarak üzerinde duracağımız 
bazı hususları dün de kamuoyumuzla 
paylaştık, inşallah, bunları 2012-2014 dö-
nemini kapsayacak Orta Vadeli Program-
da detaylandırılacağız. Ben buradan bir 
kez daha altını çizerek ifade ediyorum… 
2008’de başlayan krizin Türkiye’yi teğet 
geçeceğini söylediğimde kriz tellallığı ya-
panlar mahcup olmuşlardı. Şimdi onları 
bir kez daha mahcup edeceğimizi mem-
nuniyetle ifade etmek istiyorum. Bir kez 
daha ifade ediyorum. Küresel ekonomide 
yaşanan son gelişmeler, orta ve uzun va-
dede, Türkiye’yi bu kez teğet bile geçme-
yecektir. Benim bu noktada milletimden 
tek bir ricam var… Ramazan ayını da bir 
imkan bilerek lütfen israftan kaçınalım, 
paramızı çar çur etmeyelim. Aynı şekilde 
firmalarımızın da verimliliği esas alan, 
ihracat odaklı bir üretim, pazarlama ve sa-
tış stratejisi izlemeleri sadece kendi eko-
nomik büyümeleri açısından değil, Türk 
ekonomisinin de bu trendini koruması 
bakımından son derece önemlidir. Milleti-
miz müsterih olsun… AK Parti Hükümeti, 
Türk ekonomisini istikrar ve güven zemi-
ni üzerinde ama ileri demokrasi kararlılı-
ğından da asla taviz vermeden büyütmeye 
devam edecektir.
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Değerli arkadaşlarım…

Biliyorsunuz seçim sürecinde Cumhuri-
yetimizin 100. Kuruluş yıldönümü olan 
2023 yılı için hedeflerimizi açıkça ortaya 
koyduk. Milletimize yakışan çok daha 
mutlu ve müreffeh, çok daha aydınlık, çok 
daha özgür ve adil bir Türkiye’nin sözünü 
verdik. Bütün bu hedeflerle de bir anlam-
da kendimizi bağladık. Bütün bu hedefler 
Türkiye’nin hedef leridir, milletimizin 
bizden beklentileridir. AK Parti’nin ku-
rulduğu günden beri temel misyonların-
dan biri milletimizin hayallerini gerçeğe 
dönüştürmek için var gücüyle çalışmak 
olmuştur. Partimizin kuruluşunun 10. Yıl-
dönümünü kutladığımız şu günlerde ha-
yallerimiz yine milletimizin hayalleridir. 
Geçen dokuz yıl içinde milletimizle bir-
likte kurduğumuz bütün hayaller gerçek 
oldu, inşallah bundan sonra da olacaktır. 
Her AK Partiliye düşen ilk görev milletin 
fikriyatını, milletin hissiyatını siyasetin 
temel gerçeği kılmaktır. Bu çerçevede de-
mokrasinin, adaletin, özgürlüklerin bay-
rağını da büyük bir azim ve kararlılıkla 
taşımaya devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Biz kendimiz için istediğimizi komşumuz 
için de isteriz. Bölgesel barış için yıllardır 
ne büyük fedakarlıklarla çalıştığımızı 
cümle alem biliyor. Biz iç siyasette olduğu 
gibi dış siyasette evrensel insani değerle-
ri savunuyoruz. Biz, barış istiyoruz. Biz, 
daha fazla özgürlük, daha fazla adalet 
diyoruz. Biz kardeş kanı akmasın, gözyaş-
ları dinsin istiyoruz. Devlet tecrübemizi, 

demokrasi tecrübemizi dost ve kardeşle-
rimizle açıkça paylaşmayı esas alıyoruz. 
Devletlerarası çıkarlarımızın barış ve hu-
zur esasında gelişeceğini biliyor, konuş-
tuğumuz herkese adaletin yönünü işaret 
ediyoruz. Özelikle şu mübarek günlerde 
yanı başımızda yaşanan acılar yürekleri-
mizi yakıyor. Komşunun evindeki yangına 
bigane kalmamızı isteyenler, Türkiye’nin 
onurunu yaralamak pahasına “Suriye’den 
bize ne” diyorlar. İnsanlığın vicdanı adına 
yapılan bir uyarıyı romantizm olarak yaf-
talıyorlar. Ve bu gaflet cümlesini Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı Şam’da, 
Suriye Cumhurbaşkanı Esad ile görüşme 
halindeyken söylüyorlar. Yazıklar olsun… 

Biz bölgemizdeki ve dünyadaki her ül-
kenin kendi dinamikleriyle demokrasi 
içinde sorunlarını çözüme kavuşturma-
sından yanayız. Kardeş Suriye’ye Dışişleri 
Bakanımızın götürdüğü mesaj da budur. 
Dışişleri Bakanımız bölge hakkındaki pro-
jeksiyonumuzu açıkça komşu bir ülkenin 
Cumhurbaşkanına iletirken Bakanımızın 
oraya “Türkiye’nin mesajını değil de baş-
ka bir ülkenin mesajını götürdüğünü” 
iddia etmek bir büyük gafletin değilse şifa 
bulmaz bir cehaletin ilanı değil midir? 

Bakınız, Suriye’deki gelişmeler, bölgemi-
zin istikrar ve güvenliği ile birlikte bizi 
doğrudan ilgilendiriyor. Suriye’de, halka 
karşı yapılan ve hepimizi derinden kaygı-
landıran, kabul edilmesi mümkün olma-
yan eylemler üzerine, Dışişleri Bakanımız 
Sayın Ahmet Davutoğlu’nu dün Şam’a gön-
derdim. Dışişleri Bakanımız, Beşar Esad ile 
kapsamlı bir görüşme yaparak Suriye yö-
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netiminin atması gereken adımlar hakkın-
daki değerlendirmelerimizi Sayın Esad’la 
paylaştı. İlettiğim mesaj netti: “Bugün her 
şeyden önce yapmanız gereken, akan kanı 
durdurmak, sivil halka ve göstericilere 
karşı her türlü şiddete ve güç kullanımına 
biran önce son vermektir. ‘Ülkedeki durum 
bu şekilde devam edemez, her gün insanlar 
öldürülürken reformdan bahsetmek, ne 
Suriye halkını ne de uluslararası toplumu 
ikna edecektir. ‘Suriye halkının demokrasi 
talebine kulak verin. Zira her türlü ikti-
darın meşruiyetinin kaynağı, her şeyden 
önce halktır, halkın iradesidir. Yapılması 
gereken, halkın iradesinin özgür ve serbest 
şekilde tecelli etmesini sağlamak ve kendi 
halkınızı ikna etmektir. Bu çerçevede, Suri-
ye’deki gelişmeleri önümüzdeki günlerde 
de yakından izlemeye, ele aldığımız husus-
ların takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

Değerli arkadaşlarım…

Dünyada çözüm bekleyen çok acil, çok 
öncelikli insani meseleler var. Başta So-
mali olmak üzere Afrika’nın önemli bir 
kısmında bildiğiniz gibi büyük bir açlık 
ve kıtlık felaketi yaşanıyor. Yüz binlerce 
insan açlık ve susuzluktan ölümle pençe-
leşiyor. Başta çocuklar olmak üzere her 
gün yüzlerce Afrikalı kardeşimiz hayatını 
kaybediyor. İnsanlığın bütün dikkatiyle 
odaklanması ve çare bulması gereken asıl 
mesele budur. Bu, bir insanlık meselesi-
dir, bu bir dünya meselesidir. Çare de bu 
ölçekte, bu büyüklükte aranmalıdır. 

Yüzyıllar boyu Afrika’nın bütün kaynak-
larını talan edenler, kendi menfaatleri 

uğruna bu bölgeleri dikta rejimlerinin, 
kanlı çatışmaların tutsağı haline getiren-
ler şimdi vicdanları sükût etmiş olarak bir 
faciayı, bir felaketi seyrediyorlar. Orada, 
Afrika’da yaşanan felaketin esasen kendi 
felaketleri olduğundan habersiz olarak 
yaşamaya devam ediyorlar. Uluslararası 
toplum her gün ölüme yürüyen bu ma-
sum çocukları kurtarmak için güç birliği 
yapmayacaksa ne zaman yapacak? Bu 
vicdan yükü dünyanın üzerinden kaldı-
rılamayacaksa bundan böyle hangi me-
deniyetten, hangi evrensel değerlerden, 
ne yüzle söz edilebilecek? Dünyanın ka-
nayan bu yaraya karşı duyarsızlığı bizim 
için asla kabul edilebilir değildir, bunu 
her zeminde sorgulayacağız. 

Bizim milletimiz şu mübarek ayda otur-
duğu her iftar sofrasında bu acıyı vicda-
nında hissediyor. Bizim ne millet olarak, 
ne devlet olarak bu acı insanlık manzara-
sına seyirci kalmamız asla mümkün değil-
dir. Bu çerçevede gerek kamu, gerek sivil 
bütün kurum ve kuruluşlarımızla yardım 
seferberliği başlatmış bulunuyoruz. Baş-
bakanlık olarak bir genelge yayınlayarak 
kamu ve sivil bütün kurum ve kuruluş-
larımıza ve halkımıza yardım çağrısında 
bulunduk. Diyanet İşleri Başkanlığımızın, 
Kızılay’ın, TİKA’nın kampanyaları kadar, 
gönüllü sivil kuruluşlarımızın Afrika’ya 
yardım kampanyaları da bu seferberli-
ğin etkili birer parçası olarak şu anda 
devam ediyor. Hamiyetperver milletimiz 
Ramazan’ın manevi iklimine yakışır bir 
şuurla bu kampanyalara yürekten katılı-
yor, insani görevlerini yerine getiriyor. 
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Buradan bu kampanyalara katılan, destek 
veren yardımsever insanlarımıza gönül-
den şükranlarımı sunuyorum. Afrika’da 
bir iftar sofrası açan bütün vatandaşları-
mızdan Allah razı olsun. İnşallah bu feda-
karlıklar, bu yardımlar o çilekeş kardeş-
lerimizin derdine deva olacak, bu örnek 
gayretler dünyayı da harekete geçirecektir. 

Değerli arkadaşlarım…

Bütün bu hadiseler de gösteriyor ki artık 
siyasetin sınırları ülkelerin sınırlarını 
aşıyor. Bir siyasi parti sadece ülkesinin 
meselelerine yoğunlaşmakla günün ihti-
yaçlarına uygun bir siyaset ortaya koymuş 
olmuyor. Çünkü bugünün dünyasında 
sınırlar artık ülkeleri, halkları birbirin-
den ayırmaya yetmiyor. Bugün artık bir 
ülkenin kendini yaşadığı bölgenin sorun-
larından, sıkıntılarından ayrı düşünmesi 
imkanı yok. Bundan siyaseten kaçınsanız 
bile, vicdanen kaçınamıyorsunuz. Onun 
içindir ki hepimiz hem ülkemizin mese-
leleriyle çok yönlü ve çok boyutlu olarak 
ilgileneceğiz, hem de komşularımızda, 
bölgemizde, dünyamızda ne oluyor buna 
dikkat kesileceğiz. 

Bu Türkiye için daha da gerekli bir hassa-
siyet… Çünkü Türkiye artık sözü dinlenen, 
meselelere katkı sağlayan, barışın ve esen-
liğin teminatı misyonuyla donanmış bir 
dünya ülkesi, bir lider ülke… Dolayısıyla 
AK Parti’nin de bir yüzü ülke meselelerine, 
bir yüzü dünya meselelerine dikkat kesil-
mek mecburiyetindedir. AK Parti siyaseti-
ni şehir şehir ülkemizin her köşesinde tem-
sil etmekte olan siz değerli arkadaşlarımın, 

bu çok hayati gerçeğin fazlasıyla farkında 
olduğunuzdan şüphe duymuyorum. Bu 
şuur ve hissiyatı Türkiye’de siyasetin oda-
ğına taşımayı da bu vesileyle hepimizin 
üstüne düşen bir görev olarak burada zik-
retmek isterim. 

Konuşmama son verirken mübarek Rama-
zan ayınızı bir kere daha tebrik ediyor, ül-
kemize, milletimize, insanlığa hayırlar ve 
bereketler getirmesini temenni ediyorum. 
Gittiğiniz yerlere, oradaki insanlarımıza, 
kardeşlerimize bizden selamlar götürme-
nizi istirham ediyor, sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum.
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Beraber yürüdük biz bu yollarda

Beraber ıslandık yağan yağmurda 

Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda

Bana her şey sizi hatırlatıyor… 

Evet... Bana her şey seni hatırlatıyor ey aziz 
ülkem, ey aziz Türkiye’m… Bana her şey 
sizi hatırlatıyor aziz milletim… Bugün AK 

Parti 10 yaşında… Bugün milletin partisi, 
yani sizin partiniz 10 yaşında… 10’uncu 
yaş gününüz, 10’uncu doğum günümüz 
kutlu olsun…

14 Ağustos 2001’de bizatihi sizin ese-
riniz olan AK Parti 10 yıl sonra bugün 
alnı ak, başı dik bir şekilde, sahibiyle, 
yani sizlerle, milletle birlikte doğum gü-

AK Parti 10. Kuruluş  
Yıl Dönümü Iftarı

Ankara | 14 Ağustos 2011
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nünü kutlamanın heyecanını yaşıyor. 26 
Mart 1999’da Üsküdar’dan Pınarhisar 
Cezaevi’ne doğru yola çıkarken “bu şar-
kı burada bitmez” diyerek başladığımız 
yolculuk nice badireler atlattı.Ama bu 
badirelerin hiçbiri “beraber yürüdük biz 
bu yollarda” şarkısını milletin dilinden 
düşürmeye muktedir olamadı.

Ben, işte o şarkıyı bizimle birlikte söyle-
yen herkesi selamlıyorum…Bu mana dolu 
gecede bu iftar sofrasını, bu kardeşlik 
sofrasını paylaşan bütün kardeşlerime 
hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bu 
harekete gönlünü veren, bu hareket için 
yüreğini ortaya koyan herkesi selamlıyo-
rum. Türkiye’nin 81 vilayetini buradan 
selamlıyorum, tüm ilçelerimizi, tüm bel-
delerimizi, tüm köylerimizi, 74 milyon 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını selamlı-
yorum. Hanım kardeşlerim, sizleri selam-
lıyorum…Gençler, sizleri selamlıyorum…
İşçi kardeşimi, çiftçimi, esnaf ve memur 
kardeşlerimi selamlıyorum. Bütün vatan-
daşlarımız gibi bu ülkenin eşit ve saygın 
vatandaşları olan azınlıklarımızı, farklı 
inanç gruplarımızı selamlıyorum. Dün-
yanın farklı ülkelerinde, farklı coğrafyala-
rında ülkemizi, hüviyetimizi temsil eden 
bütün vatandaşlarımıza buradan sevgi ve 
selamlarımı yolluyorum.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 10’uncu 
yaşının, ülkeme, milletime, demokrasi-
mize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu harekete gönül vermiş, 
emekleriyle bu hareketi yükseltmiş bütün 
kardeşlerime, bütün dava arkadaşlarıma 
şükranlarımı sunuyorum… Kutlu yolculu-

ğumuz esnasında kaybettiğimiz bütün kar-
deşlerimi, hayırla ve özlemle yad ediyor, 
Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad 
olsun…

Değerli yol arkadaşlarım, Ankara İl Teşki-
latımızın değerli mensupları, hanımefen-
diler, beyefendiler, AK Parti’nin kuruluşu-
nun 10.yılında Ankara’da, Sincan’da, bir 
mübarek günün akşamındayız. On binler, 
yüz binler, milyonlar aynı sofradayız. Halil 
İbrahim sofrasındayız, milletimizin gönül 
ziyafetindeyiz. Türkiye’nin her yerinde, 
her şehrinde, her kasabasında, her köyün-
deyiz. Baştanbaşa ülke sathına yayılmış 
bir iftar sofrasındayız. Bir mübarek vakitte 
aziz milletimizle birlikteyiz. Bize bu imka-
nı bahşeden ve bu güzelliği yaşatan Rabbi-
mize sonsuz hamd ediyoruz. 

Buradan, ülkemizin, İslam dünyasının, 
yeryüzünün her köşesine muhabbetimizi, 
selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Her 
zaman zayıf olanın yanında yer alan mil-
letimizin kalbi biliyoruz ki şu mübarek 
zamanlarda Somali’deki kardeşlerinin 
yanındadır. Ne mutlu bize ki, bugün ülke-
mizin her köşesinde insanlarımız iftar sof-
ralarına bir de Somalili kardeşlerini misa-
fir ediyor. Başbakanlık, Diyanet Teşkilatı, 
Kızılay, TİKA gibi kurumlarımızla birlikte 
İHH, Kimse Yok mu, Cansuyu, Yeryüzü 
Doktorları gibi gönüllü kuruluşlarımız 
Somali için büyük bir kampanya yürütü-
yorlar. Türkiye özellikle bu kutlu iklimde 
Afrika’ya uzattığı merhamet eliyle insanlı-
ğa büyük erdemlerin dersini veriyor.
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Adaleti, hakkaniyeti ve paylaşmayı esas 
alan milletimiz bu ayda zengin gönlünü 
alabildiğine açıyor. Devletimiz de milleti-
mizle aynı istikamette yürüyor. Bereketli 
sofralarımız sadece 81 vilayetimizde değil 
Afrika’dan Asya’ya bütün ülkelerde kuru-
luyor. Bizler bu dayanışma ve kardeşlik 
ruhunu hiçbir servete ve hiçbir hazineye 
değişmeyiz. “Kimsesizlerin kimsesi ol-
mak”, ekmeğini, sofrasını paylaşmak, zayıf 
olana kol kanat germek daima korumamız, 
daima savunmamız gereken en önemli de-
ğerlerimizdir. Zira biz, birbirimizin velisi, 
vasisi, hamisi ve kardeşiyiz. Bunun için 
dedik ki: 
 
Aynı yoldan, geçmişiz biz

Aynı sudan içmişiz biz

Yazımız bir kışımız bir

Aynı dağın yeliyiz biz

Şarkılar bir türküler bir

Hep beraber söyleriz biz

Halaylar bir horonlar bir

Aynı sazın teliyiz biz

Gönüller bir dualar bir

Bir Allah’ın kuluyuz biz

Has bahçemiz yurdumuzdur

Aynı bağın gülüyüz biz.

Değerli kardeşlerim…

AK Parti olarak bundan 10 sene evvel “vira 
bismillah” diye denize açıldığımızda bu 
günleri hayal edemezdik. O gün, bir aşk ile, 
bir sevda ile yola çıktık. Bu sevda memle-
ket sevdasıydı. Bu yol, emniyetli değil, bu 

yol güvenli değil, bu yolda tuzaklar, engel-
ler var diyerek azmimizi kırmak isteyenler, 
yolumuza taş koymak isteyenler oldu. Ama 
her zorluğun ardında bir kolaylık oldu-
ğuna inandık, öyle oldu. Daha ilk günden 
“Bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olma-
yacak” dedik ve bugün gönül rahatlığıyla 
“Artık hiçbir şey eskisi gibi değil.” diyoruz. 

Daha yolun başında dedik ki: “Gerekirse 
kendimiz bedel ödeyeceğiz ama milletimi-
ze bedel ödetmeyeceğiz”. Evet, bu sözleri-
mizin üzerinden tam 10 sene geçti. Bugün 
de isteyen istediği gibi bu sözlerimizin 
takibini, bunların sağlamasını yapabilir. 
Bizden önce Türkiye yönetilemiyordu, ara-
bayı atın önüne bağlamışlardı ve Türkiye 
durmuyor, geri gidiyordu. Siyaset koyu 
bir vesayet altındaydı. Biz açıkça ilan ettik: 
“Türkiye’de bundan böyle millet siyasetin 
arkasından gitmeyecek, siyaset milletin 
arkasından gidecek.”Ve dedik ki: “Bundan 
böyle Türkiye’de siyaset her zaman mille-
tin içinden, bağrından hayat bulacaktır.” 
Ve nihayet 3 Kasım seçimlerine giderken, 
genel başkanı olduğum partiden bu kez 
milletvekili seçilebilme hakkım engellenir-
ken biz millete seslendik ve “yakın ışıkları” 
dedik.

Beklenen gün geldi ve milletimiz bütün 
karanlıkları aydınlatmak üzere ışıkları 
yaktı. “Aldanmamak ve aldatmamak” üzere 
çıktığımız yolda milletimizle daima gönül 
birliği içinde yol aldık ve mahcup olmadık. 
AK Parti’nin siyasi programının değişmez 
maddesi “Önce millet” dedik ve ilkemizden 
asla vazgeçmedik. Demokrasi ve özgür-
lükler alanında yol aldıkça, ekonomimiz 
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büyüdükçe, saygınlığımız arttıkça siyase-
timiz daha çok kabul gördü, her seçimde 
milletimizin güveni daha çok arttı. Millete 
olan sevdamız milletin yüreğinde sürekli 
karşılık buldu. Esasen bunu yolun başında 
da öngörmüştük.

Bakınız 14 Ağustos 2002 tarihinde, bun-
dan tam dokuz sene evvel bugün ne demi-
şiz: “ Bir daha bugünlere dönmemek için, 
çıtayı biraz daha yükseltiyor ve tek başına 
iktidar bize yetmez diyoruz. Türkiye’nin 
istikrarı devletimizin itibarı, halkımızın 
mutluluğu için AK Parti olarak Yüzde 50 
diyoruz.” O gün, yani bundan 9 yıl evvel 
yüzde 50 demiştik, bugün milletimizin te-
veccühüyle bu hedefi de aşmış olduk. 3 Ka-
sım 2002’de yüzde 34 olan oy oranımız 22 
Temmuz 2007’de yüzde 47’ye, 12 Haziran 
2011 seçimlerinde yüzde 50’ye çıktı. Bu 
arada iki yerel seçim ve iki referandumda 
da sınavı başarıyla geçtik, alnımızın akıyla 
çıktık. 

Tarih bizi doğruladığı için bundan kendi-
mize bir kibir ve gurur payı çıkardığımız 
zannedilmesin. Her zaman işaret ettiğimiz 
gibi bu tehlikelerin en büyüğüdür. Biz bu 
şerefli emanete layık görüldüğümüz için 
sadece Allah’a şükreder, aziz milletimize 
teşekkür ederiz. Makam ve mevkilerin ca-
zibesine kapılmadan halka hizmetten bir 
an olsun geri durmayız. İlk günkü heyecan 
ve aşkımızı her gün her an tazeleyerek 
bugünlere geldik. Bizim tek gayemiz, mem-
leketimizin her köşesindeki her çocuğun, 
her gencin, her kadının, her anne ve baba-
nın gözündeki ışığı çoğaltmaktır.

AK Parti dünya demokrasi tarihinde eşine 
az rastlanmış bir başarıyla 14 ay gibi bir 
kısa zamanda güçlü bir halk desteği alarak 
iktidara geldi. 3 Kasım 2002 tarihinden 
itibaren Türkiye’nin tıkanan yolları açıldı, 
aydınlandı. Bu süreçte millet iradesine 
karşı çıkanlar, eski Türkiye’ye dair, eski 
siyaset modellerine dair bütün ezberleriyle 
açığa düştüler. Halkın oyunu, halkın irade-
sini küçümsediler. “AK Parti’yi konjonktür 
getirdi” dediler… Ayrımcılığın, çatışmacı 
siyasetin bizi de rehin alacağı beklentisine 
girdiler. Eski gerilim alanları AK Parti’yi 
de çözer dediler. Hatta “devlet içinde dev-
letler olduğunu” alenen söylediler, hukuk 
dışı yapılanmalarla, karanlık senaryolarla 
demokrasinin ışığını karartacaklarını zan-
nettiler. 

Hiçbiri, ama hiçbiri olmadı. Yanıldılar… 
Hem de ne yanıldılar… Biz daha birinci 
kuruluş yıl dönümünde demiştik ki: “AK 
Parti toplumu ayrıştıran unsurlar üzerinde 
siyaset yapmayacaktır. Toplumun vicdanı-
nı kanatacak kararlara ortak olmayacağız. 
Hiçbir zaman kulağımız kendi sesimizle 
dolmayacak ve hakikatin sesi nerden ge-
lirse ona kulak vereceğiz.” Halkla birlikte 
siyaset yaparsanız, milletin rızası, arzusu 
hilafına adım atmazsanız, halka yukarıdan 
bakmazsanız, hukuk ve adaletten, vicdan 
ve merhametten ayrılmazsanız bunların 
hiçbiri olmaz. Nitekim olmadı. Bizler 
durmadan, tereddüt etmeden yolumuza 
devam ettik. Maruz kaldığımız en acımasız 
eleştirilerin içinde bile acaba bir hakikat 
payı var mı diye diyalog kapılarını daima 
açık tuttuk. Türkiye’nin birikmiş bütün 
meselelerinin çoğulcu demokrasiyle çözü-



409

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -7

leceğine inandık. En aykırı fikirleri dahi 
meşruiyet zeminine taşımak için bütün 
gayretimizle çaba gösterdik. Hiçbir zaman 
yegane doğrunun kendi doğrularımız ol-
duğunu düşünmedik. AK Parti, toplumsal 
merkeze yaslanan bir partidir ve öyle kala-
caktır dedik. Başarılarımızı daima milletin 
başarıları, memleketin başarıları olarak 
gördük. 

Değerli kardeşlerim…

Bakın ne oldu? AK Parti iktidarında daha 
önce olmayan bir şey oldu. Türkiye tarihiyle 
ve tabii coğrafyasıyla barış yoluna girdi. 
Daha yolun başında “Biz bu ülkenin hem 
aklı hem vicdanı olmak istiyoruz”demiştik. 
Yol boyunca da bu teraziyi korumaya çalış-
tık. Daima dik durduk. Daima ülkemizin 
onurunu koruduk ve savunduk. AK Parti 
ile Türkiye tarihi bir imkan yakalamışken, 
ülkemiz muasır medeniyet hedeflerine ko-
şarken, kimsenin adalet terazisine taş koy-
masına rıza göstermedik. Yıkıcı eleştirilere 
maruz kalsak da hareket noktamızı, millet 
adına yola çıktığımızı ve daima milletimizle 
birlikte olacağımızı unutmadık. 

Burada sayısız başarı öyküsü anlatabilirim, 
sizler de Türkiye’nin nereden nereye geldi-
ğini biliyorsunuz, ama hepsinden, hepsin-
den önemlisi biz bir şey yaptık. AK Parti 
olarak bütün sosyal ve ekonomik politika-
larımızla, bütün siyasetimizle biz, devlet ile 
toplum arasındaki yaraları kendi yaramız 
bildik. Evet, belki de en çok bunu yaptığımız 
için sayısız haksızlığa maruz kaldık. “Göz-
yaşları dinsin” dediğimiz için bile taş yağ-
muruna tutulduk. Gönlümüz incindi ama 

kimseyi incitmek gibi bir düşünceye sahip 
değiliz. Hakaretlere maruz kaldık ama biz 
de hata yapmış olabiliriz diye bütün sami-
miyetimizle siyasi rakiplerimizden helallik 
istedik. Herkesi her fırsatta meşruiyet zemi-
nine, demokrasinin yegane çözüm adresine, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine çağırdık. 

Evet, biz, millete efendilik etmedik, etme-
yeceğiz. Doğuda başka batıda başka bir 
siyaset dili kullanmadık, kullanmayacağız. 
Ülkemizin doğusuna, güneydoğusuna 
hizmet götürürken nasıl mutlu olduysak 
batısına, kuzeyine, güneyine hizmet götü-
rürken aynı hissiyatı, aynı mutluluğu ya-
şadık. Entelektüel kesimle başka, sermaye 
ile başka, emekçi kitlelerle başka konuş-
mayacağız dedik. Öyle yaptık. Davos’ta, 
Brüksel’de başka, İstanbul’da, Ankara’da 
başka konuşmadık. İkiyüzlü bir iç politika 
yürütmediğimiz gibi ülkemizin menfa-
atlerine halel getirecek bir dış politika 
yürütmedik. Avrupa Birliği hedeflerimizi 
ısrarla takip ederken bölgemizde bir ba-
rış ve güven unsuru olma mücadelemizi 
kararlılıkla sürdürdük. Dünyanın hiçbir 
bölgesindeki, hiçbir ülkesindeki acılara bi-
gane kalmadık. Kendimiz için istediğimiz 
demokrasiyi, huzuru, mutluluğu komşula-
rımız için de istedik. 

Sevgili kardeşlerim…

İşte bu anlayış sayesinde dünyanın en kud-
retli devletlerinin küresel ekonomik krize 
teslim olduğu, güçlü ekonomilerin iflasın 
eşiğine geldiği bir dönemde dünyanın en 
hızlı büyüyen ekonomisi olduk. Daima 
Türkiye ölçeğinde büyük düşündük, hizmet 
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dairemizi Türkiye kadar geniş tuttuk. Bize 
göre, ecdadımızdan aldığımız emaneti yere 
düşürmemek ancak onlar kadar büyük dü-
şünmeyi gerektirir. Nitekim dünkü köhne 
siyasetin 70 sente muhtaç ettiği Türkiye, 
bugün 7 kıtaya ulaşan, 7 kıtada bayrağını 
gururla dalgalandıran bir ülke haline geldi. 
Dün bırakınız başka ülkeleri, kendi vatan-
daşına bile hizmet götürmeyen, acziyet 
içinde olan bir Türkiye bugün, AK Parti ile 
birlikte dünyanın her ülkesine yardım elini 
uzatan, donör bir ülke konumuna yükseldi. 
Bir yandan dünyanın neresinde ecdadımıza 
ait eser varsa onlara sahip çıkıyor, restore 
ediyor, diğer taraftan çaresizliğe mahkûm 
edilen halkların sesi, umudu oluyoruz. 

Nereden nereye…Dün 70 sente muhtaç 
Türkiye…Bugün güçlü tarihi ve kültürel 
bağlarımızın da olduğu dünyanın diğer 
ülkelerine sekiz yılda 5 milyar dolarlık kal-
kınma yardımı yapan bir Türkiye… Sadece 
özel sektörümüzün En Az Gelişmiş Ülkelere 
yaptığı yatırım bugün 2 milyar dolar sevi-
yesinde, inşallah bunu 2015’te 5 milyar, 
2020’ye kadar ise 10 milyar dolar seviyesi-
ne çıkarmayı hedefliyoruz. Şükürler olsun 
ki, bugün partimizin kuruluşunun 10’uncu 
yılında ecdadımızın huzurunda da alnımız 
ak, gönlümüz ferahtır. 

Sevgili kardeşlerim…

Bugün 10 sene önceki iddialarımızın 
nasıl takipçisi olmaya devam ediyorsak 
yarın da bugünkü iddialarımızın takipçi-
si olmaya devam edeceğiz.10 yıl sonra o 
günleri Allah bize de görmeyi nasip eder-
se bugünkü sözlerimiz yine karşımıza çı-

kacak. Evet, yine söylüyoruz. Türkiye’nin 
2023 hedef lerine kavuşması için yine 
önceliğimiz millet olacaktır. Yine aldan-
mayacağız ve yine aldatmayacağız. Yine 
toplumun aklı ve vicdanı olmaya devam 
edeceğiz. Demokrasinin, hak ve adaletin, 
özgürlüklerin çıtasını daha çok yükselte-
ceğiz. Kimsenin hukukunu çiğnememeye 
azami özen göstereceğiz. Kimseyi bizim 
gibi düşünmeye, bizim gibi inanmaya 
zorlamayacağız. Her vatandaşımızın hu-
kukunu en az kendi hukukumuz kadar 
koruyacak, savunacağız. Yeni bir anayasa 
ile milletimizin, ülkemizin yolunu açmak 
zorundayız. Bunun için en geniş mutaba-
katı oluşturmaya öncülük edeceğiz.

Ama sizlerden bir şey rica ediyorum. Ne-
reden nereye geldiğimizi unutmayalım ki 
geleceğe emniyet içinde gidelim. Bunun 
için AK Parti’nin siyaset zeminini asla 
unutmamalıyız. Yola çıktığınız hareket 
noktasını unutursanız yolda şaşırır, men-
zile varamazsınız. Milletimizin hissiyatını 
da en doğru şekilde anlayarak siyasete, 
yönetime taşıyacağız. Unutmayalım ki, 
bizler bugün milletin tamamının emane-
tin taşıyoruz. Bu bir emanettir ve belli bir 
süre için bize taşıma görevi verilmiştir. 
Bizler, bir kesimin, bir zümrenin, bir böl-
genin değil milletin tamamını sahiplen-
meğe mecburuz. Bizim en önemli siyasi 
misyonumuzdevlet ile millet arasındaki 
mesafenin kapanmasıdır. 

On yıllık alın terimiz, emeğimiz bunun 
ispatıdır, bundan sonra da sadece mil-
letin mutluluğu için çalışacağız. Hiçbir 
tahrik, hiçbir sabotaj bizi millet yolundan 
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alıkoyamayacaktır. Siyasi rakiplerimize, 
muhalefet partilerimize çağrımız da mil-
let istikametinde, meşruiyet zemininde 
siyaset yapmalarıdır. Bize düşen, daima 
Türkiye büyüklüğünde düşünmektir. Zira 
milletimizin tamamının, ülkemizin her 
köşesinin hukukunu korumak büyük bir 
akıl, büyük bir gönül ve büyük bir vicdan 
gerektiriyor. Her gün kendimizi gözden 
geçirmek zorundayız. Bu emaneti hakkıy-
la taşıyabiliyor muyum sorusunu sürekli 
kendimize sormak zorundayız. Emanete 
ihanet edenlerin akıbeti bellidir. Esasen 
ihaneti düşünen, cinayeti düşünen, cana 
ve hayata kastetmeyi düşünen herkesin 
akıbeti bellidir. Özellikle şu mübarek 
günlerde milletimizin yüreğine ateş dü-
şürmek isteyenler, gencecik hayatlara 
kastedenler de muhakkak cinayetlerinin, 
ihanetlerinin karşılığını göreceklerdir. 

Milletimiz müsterih olsun…Asla muvaf-
fak olamayacaklar. Ölümsüzlüğü tadan, 
Allah’a giden aziz şehitlerimizin temiz 
ruhları, o cinayetleri tasarlayan karanlık 
ruhlara bu dünyada ve ebedi dünyada 
azap verecektir. Karanlık ruhlar neyin 
peşinde giderse gitsin biz daima aydınlığa 
koşacağız. 74 milyon insanımızın huzur 
ve mutluluğu için alın teri dökeceğiz. 
Karamsarlığa zerre kadar prim verme-
yeceğiz. İlk günkü aşkla millet yolunda 
milletle birlikte olmaya, kardeşliğimizi 
daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. 
AK Parti, on yılda adalet ve barış için, 
huzur ve refah için attığı adımları aynı ka-
rarlılıkla devam ettirecek, ileri demokrasi 
hedefimizden, değişim ve reform karar-
lılığımızdan asla geri adım atmayacağız. 

Sağlam temeller üzerindeki güçlü eko-
nomimizle 2023’e yürüyecek, Türkiye’yi 
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına 
taşıyacağız. Türkiye’nin uluslararası itiba-
rını yükseltmeye devam edeceğiz. Milleti-
mizle birlikte aynı istikamete kararlılıkla 
yürüyeceğiz. 

Bu can bu bedende oldukça Allah’ın izniy-
le millete ait olan bu emanet emin ellerde 
olmaya devam edecek. Milletimizin kur-
duğu ve yaşattığı AK Parti’nin onuncu yılı 
ülkemize hayırlı olsun. Aziz milletimizle 
birlikte geceniz mübarek olsun. Yolun 
açık, bahtın açık olsun ey aziz milletim, 
aziz ülkem… 



Recep Tayyip ERDOĞAN

412

Değerli kardeşlerim, değerli yol arkadaş-
larım, hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Bir mübarek akşam vakti 
İstanbul’da bir iftar sofrasındayız. Geceniz 
hayırlı olsun. Buradan ülkemizin her köşe-
sine, İslam dünyasının her ülkesine ve bü-
tün insanlığa selam, sevgi ve muhabbetle-
rimizi gönderiyoruz. Diliyoruz ki, bu iftar 

sofrasındaki birlik ve beraberlik ruhumuz 
sonsuza kadar devam etsin.

Sevgili kardeşlerim…

Konuşmama başlarken şehit kardeşleri-
me Allah’tan rahmet, ailelerine, yakın-
larına ve milletimize sabır ve metanet 

AK Parti Il Başkanlığı Iftar 
Yemeği (Istanbul)

İstanbul | 21 Ağustos 2011
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diliyorum. Ulvi duyguların zirveye çıktığı 
bu manevi iklimde yaşanan acılar şüp-
hesiz yüreklerimizi yaktı, kalplerimizi 
sızlattı. Ama bu devran böyle gitmeyecek. 
Yaşanan acılar, Allah’ın izniyle son bula-
cak. Açık söylüyorum. Bütün sabotajlara, 
bütün provokasyonlara, demokrasiye 
kurulan bütün pusu ve tuzaklara rağmen, 
biz kardeşlik hukukumuzdan, adaletten 
ve hakkaniyetten, demokrasi ve hukuktan 
geri adım atmayacağız. 

Biz, bu milletle beraber yola çıktık ve bu 
milletin yoluna baş koyduk. Biz adaletin, 
huzurun, kardeşliğin yoluna baş koyduk. 
Bizim için bu yoldan dönmek yoktur. 
Edirne’den Hakkari’ye istisnasız bütün 
vatandaşlarımızın huzur ve güveni için 
bu yola girdik. Her türlü ayrımcılığı ta 
başta reddederek yola çıktığımızı bütün 
milletimiz zaten biliyor. Millete gittiğimiz 
her seçimde, her referandumda bu kar-
deşlik siyasetimiz ibra edildi. Bu siyaset 
sayesinde Türkiye ayağa kalktı ve tarihi 
mesafeler aldı. Zira biz, millet rağmen 
değil, milletimizle birlikte, gönlümüzle, 
aklımızla, vicdanımızla beraber yola çık-
tık. Yolun bir yerinde aklımızı, yolun bir 
yerinde vicdanımızı, yolun bir yerinde ru-
humuzu siyasete, iktidara, koltuğa, maka-
ma, mevkie feda etmedik. Bugüne kadar 
etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. 
Meşruiyet yolundan ayrılmadık ve herke-
se meşruiyetin adresini gösterdik. Sayısız 
haksızlığa maruz kaldık ama millet yolun-
dan, hukuk ve adalet yolundan, meşruiyet 
dairesinden ayrılmayı aklımızdan geçir-
medik. Dayanışma ruhuyla, “çözümsüz” 
olduğu iddia edilen sorunlarımızı çözebi-

leceğimize ta başta inandık. Bu inanç ve 
azimle nice zorluğun üstesinden geldik. 

Bizim siyaset tarzımızın milletçe kabul 
gördüğü günden itibaren eski siyaset 
modelleri, eski yönetim tarzları, eski 
anlayışlar ve ski aktörler tasfiye olmaya 
başladılar. Öyle olmalıydı. Eşyanın tabia-
tına uygun olan buydu. Öyle de oldu. Zira 
eski siyaset çatışma alanlarından, gerilim 
sahalarından, kapanmaz denilen yaralar-
dan besleniyordu. AK Parti iktidarında 
ise illegal sektörler çöküşe geçti. Devlet ile 
vatandaşın arasına giren, istediği yere, za-
yıf gördüğü noktaya kin ve nefret tohum-
ları eken çeteler, mafyalar, organize suç 
şebekeleri hallaç pamuğu gibi dağılmaya, 
savrulmaya başladı. Artık siyaseti rehin 
alamaz oldular. Organize suç örgütlerinin, 
suç ve terör şebekelerinin, mafyanın nasıl 
el ele, iç içe oldukları, birbirlerine nasıl el 
alıp el verdikleri, birbirlerini nasıl besle-
dikleri alenen deşifre oldu. 

Suyun başı tutulunca sular temiz akmaya 
başladı. Tıkanan yollar açılınca milletimiz 
aynı anda bütün alanlarda ayağa kalktı ve 
yürümeye, koşmaya başladı. Eski aktör-
lerin açtıkları yaralar çok büyük ölçüde 
kapanmaya yüz tuttu. Çözümsüz denilen 
sorunlar için güçlü bir millet iradesi belir-
di, bu irade güçlendi, ete kemiğe büründü. 
Barış ve huzurun ülkemize neler kazan-
dırdığını memleketin her köşesi, her şehri 
hissetti. İktidarımız milletimizi bir bütün 
olarak görme kararlılığından hiçbir geri 
adım atmadı. Bütün oyunlar, tezgahlar, 
tuzaklar boşa çıktı. İşte tam bu noktada 
maskeleriyle açığa düşenler oldu. Demok-
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rasiye pusu kurarak eski yöntemlerle, eski 
sabotajlarla Türkiye’yi durduracaklarını 
zannettiler. Türkiye yanlış yapsın, devlet 
ile milletin arası açılsın da eski günler geri 
gelsin istediler. 

Kirli propagandalarıyla, suça azmettirdik-
leriyle, ölüme gönderdikleriyle, pusula-
rıyla, planlarıyla deşifre oldular. Ellerin-
deki pusula yanlıştı, yönleri, istikametleri 
yanlıştı. Ezberleri, alışkanlıkları yanlıştı. 
Zira Türkiye artık yeni bir Türkiye’ydi. 
Evet, ne zaman memleket doğulsa, ne za-
man Türkiye ayağa kalksa suç örgütleri ve 
taşeronları canımızı yakarak demokrasi-
ye, hukuka, adalete pusu kurmakta belli 
bir tecrübe edinmişlerdi. Can yakarak, 
can alarak, ocakları söndürerek bir terör 
ve şiddet sektörü oluşturmuşlardı. Biz ise 
dedik ki, bizi yolumuzdan çeviremeyecek-
siniz. 

Türkiye’de hiçbir vatandaşımızın kalbi-
nin kırık olmasına biz rıza göstermeyece-
ğiz. Şartlar ne olursa olsun, bu ülkenin, 
bu milletin hiçbir sorununu halının altı-
na süpürmeyeceğiz dedik. Büyük riskler 
pahasına milletimizin bütünlüğünden, 
bütün vatandaşlarımızın aidiyet bağlarını 
güçlendirmekten zerre kadar geri adım 
atmadık, atmayacağız. Ülkemizin hiçbir 
köşesine hiçbir vatandaşımızın şiddet ve 
terör tarafından rehin alınmasına da izin 
vermedik vermeyeceğiz. Bugün de bu is-
tikamet üzereyiz. Herkes müsterih olsun. 
Yarın da bu istikametten ayrılmayacağız. 

Şimdi hava harekatı nedeni ile yürütülen 
kara propagandayı da biliyoruz. Biz, değil 

vatandaşımızın malının ve canının zarar 
görmesini; tek bir vatandaşımızın tırnağı-
nın zarar görmesini istemiyiz. Bunu zaten 
bütün vatandaşlarımız da biliyor. Siz ne 
yaparsanız yapın. Biz, bütün dikkatimiz-
le 74 milyon vatandaşımızın, 74 milyon 
kardeşimizin hukukunu korumaya devam 
edeceğiz. Geçmişe asla dönmeyeceğiz ve 
geleceğe milletçe yürüyeceğiz. Hukuk 
zeminden ayrılmadan vatandaşımızın 
hukukun geliştirmeye devam edeceğiz. De-
mokrasiye, pusu kuranlara, masum genç-
lerimizin hayatlarını söndürenlere, insan 
öldürmeyi ‘hayat biçimi’ haline getirenlere 
gelince onları hiçbir zaman masum vatan-
daşımızla bir tutmayacağız. 

Biliyoruz ki, hukuk devletinin olmazsa ol-
maz şartı bu ince ayrımı kılı kırk yaran bir 
dikkatle korumaktır. Hayata, masumiyete, 
cana, huzura kastedenler bizi bu mücade-
leden geri bırakmayacaktır. Bugüne kadar 
nasıl milletimize hizmet ettiysek bundan 
sonra da aynı azimle hizmet edeceğiz. 
Bize göre devlet, adalete, hukuka tabidir. 
Devletin adaletinin, şefkatinin hissedil-
mediği zamanların hangi bedellere mal 
olduğunu unutmadık. Bizler bugün hala 
o günlerin bedelini ödüyoruz. Bedelden 
kastımın asla maddi bir bedel olmadığını 
herkesin özellikle bilmesini isterim. Biz, 
sönen hiçbir hayatı, sönen hiçbir ocağı, şe-
hit düşen hiçbir vatandaşımın bir damla 
kanını milyar dolarlara değişmeyiz. 

Kısaca, Türkiye çekilmek istendiği girda-
ba asla düşmeyecek. AK Parti, bugün 74 
milyon, yarım 100 milyon vatandaşımı-
zın hukukunu kendi hukuku bilmeye ve 
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korumaya devam edecek. Bütün sorun 
alanlarını kapatmaya ve geleceğe bütün 
olarak devam edeceğiz. Bu memleketin, 
bu ülkenin bütün evlatları, bütün gençle-
ri, bütün çocukları bundan emin olsunlar. 
Geleceğe huzur ve güven içinde baksınlar. 
Hukuk ve adalet terazisini asla elimizden 
bırakmadan, meşruiyet hattını asla çiğne-
meden vatandaşımıza, özellikle de Kürt 
kökenli vatandaşımıza büyük acılar yaşa-
tan ve cinayetler tasarlayan bu şebekeye 
yol vermeyeceğiz. Milletimizin hükümeti 
terörle, şiddetle, cinayet tasarımcılarıyla 
mücadelede asla geçmişin tekerrürüne 
müsaade etmeyecektir. 

Açık söylüyorum, eski günleri, karanlığın 
dönmesini bekleyenler boşuna beklerler. 
Demokrasiye pusu kuranlar da akıl dışı 
hevesleriyle baş başa kalacaklar. Bu yolda 
vicdanımızın sukut edeceğini zannedenler 
bir kez daha mahcup olacaklar. Biz, de-
mokrasiden, hukuktan, adaletten feragat 
etmeden kardeşliğimizi derinleştirmeye 
ısrarla, azimle devam edeceğiz. Şehirlerarası 
seyahatlerin azaba dönüştüğü günleri geride 
bıraktık. Tıkanan yolları açtık. Şimdi huzur 
ve mutluluğun yollarına mayın döşeyenlere 
fırsat vereceğimizi kimse bizden beklemesin. 

Ne yazık ki, kara propaganda devam 
ediyor. Fırsat bu fırsat diyenler, eski 
kirli sektörlerini diriltmek isteyenler 
boşuna el ovuşturuyorlar. Umduklarına 
nail olamayacaklar. Doğudan Batıya, Ku-
zeyden Güneye millet olarak daha fazla 
kenetleneceğiz. Açık söylüyorum. O eski 
halin, OHAL’in gelmesi muhal değil, im-
kansızdır artık. Terörün pazarı yerini bu 

memlekette baştanbaşa huzura, barışa ve 
kardeşliğe bırakacak. Meşruiyet zeminin-
den kaçanların bizi doğru anlamalarını 
çok isterdik. Vakit daha çok daralmadan 
bir an evvel meşruiyet zemininden başka 
yol olmadığını anlamalarını herkesin fark 
etmesini isteriz. Türkiye ileri demokrasi 
hedefinden, özgürlüklerden, adaletten, 
refah ve huzur hedeflerinden dönmeye-
cektir. 

Türkiye bugün insanlığın vicdanı olarak 
dünyanın yitirdiği erdem ve faziletlerin 
rehberliğini yapmaktadır. Hakkari’den, 
evet Hakkari’den Ramazan Fitresini zarfa 
koyarak, Ankara’ya gönderen ve “Başba-
kanım bu fitremi Somali’ye gönder” diyen 
can kardeşim de benim öz kardeşimdir. 
Ağrı ’dan ,  Van’dan ,  Kastamonu’dan , 
Uşak’tan ,  Manisa’dan ,  Sakarya’dan , 
İ s t a n b u l ’ d a n  ş u  A ğ u s t o s  s ı cağ ı n d a 
Somali’de, Mogadişu’da bu milletin gön-
derdiği yardımları “çocuklar ölmesin”, 
“insanlık ölmesin”, “anneler ağlamasın” 
diye dağıtan fedakar kardeşlerim de başı-
mın tacıdır, öz kardeşimdir. Biz böyle bir 
milletiz.

Sevgili kardeşlerim…

Daha dün, aklım, ruhum şehit aileleri-
mizin yanındayken ben ve arkadaşlarım 
Somali’de, Mogadişu’daydık. Gözümüzle 
gördük, vicdanımızda yaradık oradaki bü-
yük acıyı. Yoksulluk, kuraklık ve kıtlıktan 
Allah korusun ama daha önemlisi, daha 
acı olanı hukuksuzluk, güvensizlik ve 
umutsuzluktur. Bakınız nerede acı çeken 
bir insan varsa oraya yetişmeye çalışıyo-
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ruz. Hamdolsun büyük vicdan sahibi, bü-
yük merhamet sahibi bir milletimiz var. 
Bugün emin olun ki, bütün insanlık bize 
bakıyor. Demokrasimizle, kalkınmamızla, 
büyümemizle bütün dünyanın gündemin-
deyiz. Buraya nereden geldiğimiz unut-
mayalım. Buraya demokrasiyle, hukuk 
mücadelesiyle geldik. Buraya devlet ile 
millet arasındaki yaraları bir bir sararak 
geldik. Doğuda ayrı batıda ayrı bir siyaset 
diliyle konuşmadan buraya geldik.

Değerli kardeşlerim…

Bildiğiniz gibi Türkiye olarak bilhassa 
bu mana dolu Ramazan ayının rahmet 
ve mağfiretiyle Somali için devletçe ve 
milletçe seferber olduk. Geçtiğimiz hafta 
Çarşamba günü İslam İşbirliği Teşkilatı 
üyelerini çağrımız üzerine İstanbul’da 
getirdik. Toplantıda, İslam dünyasından 
Somali’ye yardım amacıyla 350 milyon 
dolar tutarında nakdi ve ayni yardım 
taahhüdünde bulunulmasını sağladık. 
İnşallah, Somali’nin acil ihtiyaç duyduğu 
500 milyon dolar hedefine bir an evvel 
ulaşmaya çalışıyoruz. 

Biliyorsunuz Türkiye olarak, şu anda 
bizzat yayınladığım genelgeyle Somali’ye 
yardım için bütün imkanlarımızı se-
ferber etmiş durumdayız. TİKA, Sağlık 
Bakanlığı ve Kızılay tarafından uçaklarla 
Somali’ye 150 ton gıda ve yaklaşık 2 mil-
yon TL değerinde sağlık ve diğer ihtiyaç 
malzemelerinden oluşan 5 milyon tonluk 
yardım paketleri ulaşmış durumda. Kızı-
lay tarafından orada kurduğumuz çadır 
kentlerin kapasitesini de inşallah 2 bin 

çadıra çıkaracağız. Bununla birlikte, Sağ-
lık Bakanlığımız tam teşekküllü bir tane 
sahra hastanesini kurdu, ikincisi yolda, 
altı tane sahra hastanesini süratle tamam-
layacağız. 

Orada gördüğümüz acı çok büyük. Bu 
büyük acıyı dindirmek için sorumluluğu-
muzun da büyük olduğunu bizzat gördük. 
Somali’ye yönelişimiz, oraya gidişimiz, 
Somalili kardeşlerimiz için büyük moral 
olduğu kadar dünyanın dikkatini çekmek 
açısından da şimdiden önemli sonuçlar 
vermiştir. Dara düşmüş, zorda kalmış, 
hayat memat mücadelesi veren kardeşle-
rimizin yanında olmak, onlara milletimi-
zin sevgi ve şefkat elini uzatmak, onlarla 
lokmasını paylaşmak son derece duygu 
yüklü bir tablodur. Birlikte gittiğimiz ar-
kadaşlar yüreklerindeki o asil duyguyu 
hem buradan oraya götürdüler hem de 
oradan buraya taşıdılar. Hepsine teşekkür 
ederim, hepsine minnettarım. 

Orada İHH, Kimse Yok mu, Yeryüzü Dok-
torları Derneği, Deniz Feneri gibi sivil gö-
nüllü kuruluşlarımızın hastaneleri orada 
büyük hizmet görüyorlar. Hüdai Vakfı, 
Yardımeli ve Cansuyu gibi derneklerimiz 
de milletimizin yardımlarını Somali’li 
kardeşlerimize ulaştırma gayretindeler. 
Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Kızılay’ın, 
sivil vakıf ve derneklerimizin kampanya-
ları devam ediyor. TİKA mensupları eşi 
görülmemiş bir fedakarlıkla Somali’de 
milletimizin, devletimizin merhamet eli 
oluyorlar. Keza Kızılay mensuplarının 
fedakarlıklarını da diğerleri gibi şükranla 
anmamız gerekir. Hepsini şükranla bura-
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da yad ediyorum. Bizler, yardım malze-
meleri sevkiyatına uçaklarla ve gemilerle 
ulaştırmaya devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim…

Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece 
Bakan ve milletvekili arkadaşlarımız, 
bürokratlarımız ve medya, iş dünyası ve 
sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizden 
oluşan kalabalık bir heyetle Somali’ye 
hareket ettik. Televizyonlarda izlediğimiz, 
medyadan gördüğümüz manzaradan çok 
daha acı, çok daha trajik bir tabloyla ora-
da karşılaştık. Somali temaslarımızın ar-
dından Türkiye’ye döner dönmez yapılan 
yardımların koordinasyonunu sağlamak 
ve bunları daha verimli bir şekilde Somali 
halkının hizmetine sunmak üzere kamu 
ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcile-
riyle bir değerlendirme toplantısı yaptık. 

Bu vesile ile şu hususu altını çizerek ifade 
etmekte fayda görüyorum… Somali ziya-
retimiz bu zamana kadar yürütülen yar-
dım kampanyalarının yeterli görülmesi 
anlamına gelmemelidir. Somali’ye gittik, 
dayanışmamızı gösterdik artık gerisini 
başkaları yapsın gibi bir düşünceye asla 
milletimiz kapılmasın, yardım motivas-
yonunu kaybetmesin. Tam aksine Somali 
için her şey şimdi başlıyor. Dünkü, Somali 
Değerlendirme Toplantımızın ana gayesi 
de bundan sonraki süreçte yardımların 
Somali halkına daha verimli ve etkin bir 
şekilde ulaşmasını sağlamak, ülkenin en 
hızlı şekilde yeniden ayağa kalkması için 
yapılabilecekleri bütün kesimlerle istişare 
halinde değerlendirmekti. 

Türkiye olarak bize yakışan Somali’nin 
bütününü kucaklamak, bütününe hizmet 
götürmektir. Şu anda resmi ve gönüllü 
kuruluşlarımız bütün risklere göğüs ge-
rerek, arazide çok anlamlı, fedakar bir 
görev ifa ediyorlar. Birçok ülke güvenlik 
gerekçeleriyle Somali’ye gitmekte ve ora-
da yardım faaliyetleri gerçekleştirmekte 
tereddüt gösterirken, bizler Türkiye olarak 
Somali’nin yanında olduğumuzu her şekil-
de oradaki kardeşlerimize hissettiriyoruz. 
Bu anlayışla değerlendirme toplantımız-
da Somali’nin ve Somali halkının içinde 
bulunduğu koşulların bir an evvel düz-
letilmesi ve ülkenin daha istikrarlı, daha 
huzurlu bir yapıya kavuşabilmesi için bize 
düşenler noktasında önemli kararlar aldık. 

Altyapı, üstyapı noktasında, gıda, ilaç, 
giyim noktasında, eğitim noktasında, 
oradaki halkın kendi kendine yetebil-
me noktasına gelebilmesi için önemli 
adımlar atmayı hedefliyoruz. Altyapının 
iyileştirilmesine katkı çerçevesinde, ha-
vaalanını şehre bağlayan yolun yapımın-
dan başkentte tam teşekküllü kalıcı bir 
hastane yapmaya kadar, bazı adımların 
somutlaştırılmasını karara bağladık. Ge-
rek Türkiye, gerekse Mogadişu’da lojistik 
merkezleri kurularak, kaynak israfına 
varmadan, bunların oradaki yardımların 
götürüleceği merkezlere ulaştırılmasını, 
verimlilik esasına dayalı bir şekilde sür-
dürmeyi karara bağladık. Bu çerçevede, 
çöplerin toplanması, kemik yığınlarının 
imhası başta olmak üzere, Somali’deki 
yaşam kalitesini iyileştirecek adımların 
da atılması gerektiği hususunda mutabık 
kaldık. 
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Tabii arzu ettiğimiz bütün hedeflere ulaş-
mak için aşılması gereken önümüzde çok 
önemli bir sorun bulunuyor. Bütün bu 
yardımların Somali halkına ulaşması ve 
daha önemlisi Somali’nin kendi ayakları 
üzerinde durabilen bir yapıya kavuşması 
için ülkede iç barışın ve istikrarın tesisi 
hayati önem taşıyor. Somali’deki yetkili-
lerle de bu meseleyi de ele aldık. Taraflar 
arasında uzlaşı sağlanmasının, ülkede 
istikrarın tesis edilmesinin hayati önem 
taşıdığını belirterek, Türkiye olarak bu 
konuda da elimizden geleni yapmaya ha-
zır olduğumuzu ifade ettik. Bu çerçevede, 
Mogadişu’da açmaya karar verdiğimiz 
Büyükelçilik hem yardımların koordinas-
yonu, hem de ülkede iç barışın tesisi için 
yağabileceğimiz katkıların sonuç vermesi 
için önemli bir işlev görecektir. 

Ben bu vesile ile başta milletimiz olmak 
üzere, bu mübarek Ramazan ayında So-
mali halkının acısına ortak olan herkese, 
kamu ve sivil toplum kuruluşlarımıza, 
özellikle medyamıza sonsuz teşekkürleri-
mi sunuyorum.
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Değerli yol arkadaşlarım, sevgili AK Parti-
liler, sizlerin şahsında bütün camiamızı ve 
bütün milletimizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Her birlikteliğimizin, her 
toplantımızın, her istişaremizin rahme-
te, berekete vesile olmasını diliyorum. 
Türkiye’de demokrasimizin, hukuk dü-
zenimizin daha kuşatıcı olması için uzun 

ince bir yolda milletimizle birlikte mesafe 
almaya devam ediyoruz. Bu yoldaki feda-
karlıklarınız için hepinize milletim adına 
teşekkür ediyorum.

“Önce refik sonra tarik” demiştir büyük-
lerimiz. Yani önce yoldaş, önce yol arka-
daşı, sonra yol demişlerdir. Doğru yoldan 

AK Parti Il Başkanları toplantısı

Ankara | 28 Eylül 2011



Recep Tayyip ERDOĞAN

420

gitmenin, doğru menzile varabilmenin ön 
şartı yol arkadaşlarınızın istikamet üzere 
olmasıdır. Bizler bu uzun ve meşakkatli 
yolda milletimiz adına bir emanet taşıyo-
ruz. Bu yolda tökezlemeden yürümemiz 
mutlaka birbirimize sahip çıkmamıza 
bağlıdır. Zira 10 yıl önce yola çıkan bir bü-
yük hareketin mensupları olarak bugün 
9 yıllık bir yönetim tecrübesine sahibiz. 
Yüzde elli oy alan AK Parti ile bu büyük 
tecrübeyi mutlaka daha ileri aşamalara 
taşımak durumundayız. Bunun yolu mil-
letimizle daha çok kenetlenerek, kuşatıcı 
siyasetimizi daha iyi anlatarak demokra-
simizi daha çok güçlendirmektir. Türkiye 
bütün felaket senaryolarına rağmen doğ-
ru yolda doğru menzile ilerlemektedir. 
Demokrasi yolunda, hukuk ve hakkaniyet 
yolunda geriye tek bir adım atmadan 
yürüyüşümüz devam edecektir. Her gün 
kendimizi yenileyerek, her gün yeniden 
kuşanarak ülkemize olan sevdamızı taze-
leyeceğiz. Yüzde 50 oy aldık ama yüzde 
100’ün emanetinin omuzlarımızda oldu-
ğunu unutmayacağız. Hareket noktamızı, 
milletimizle buluştuğumuz günü, buraya 
hangi engelleri aşarak geldiğimizi unut-
mayacağız. 

Değerli arkadaşlar…

Biliyorsunuz, geçtiğimiz ay partimizin 
10’uncukuruluş yıldönümünü 81 şeh-
rimizde milyonlarca gönüldaşlarımızla 
birlikte kutladık. Geçen süre zarfında 
ülkemizi, siyasetimizi doğrudan ilgilen-
diren önemli gelişmeler oldu. Sevincimi-
ze gölge düşürmek isteyenler içeride ve 
dışarıda ne yaparlarsa yapsınlar biz bu 

milletin, bu ülkenin önündeki engelleri 
kaldırmaya devam edeceğiz. Ülkemize 
hizmet için çıktığımız yolda attığımız her 
adım bizi ilk adımlarımız kadar heyecan-
landırıyor. Nereden nereye geldiğimizin 
sürekli muhasebesini yapıyoruz. Bir kibir 
ve gurur vesilesi olarak değil, geleceğe 
emniyet içinde yürümek için bu muhase-
beyi yapıyoruz. AK Parti’nin bu kadar kısa 
bir süreye adeta bir tarih sığdırdığını bi-
liyoruz. AK Parti bu süre zarfında büyük 
bir değişimi mümkün kılmış, Türkiye’nin 
siyasetine damga vurmuştur. 

Bu başarı öyküsünün siyaset tarihimizde 
başka bir örneği yoktur. Zira AK Parti, 
ilk günden bugüne ülkemizin her bölge-
sinde, her şehrinde kuşatıcı, birleştirici 
bir siyasetinin yegane adresi olmuştur. 
Geçen zaman millet iradesiyle, AK Parti 
siyaset çizgisinin ne kadar uyumlu ol-
duğunu, ne kadar ahenkli bir bütünlük 
oluşturduğunu gösterdi, gösteriyor. Zira 
bizim sözümüz milletimizin sözüdür. 
On yıllık bir zamanın içine bu ülke için 
başka bir örneği olmayan büyük bir 
değişim sığdırabilmişsek eğer, bunu bu 
yolda yalnız olmadığımız, adımlarımızı 
milletimizle birlikte attığımız için başar-
dığımızı bilmemiz lazım... Bu gerçeği sa-
dece bizim değil, Türkiye’nin bugünü ve 
geleceği için siyaset üretmeye talip olan 
herkesin iyi bilmesi lazım... 

Siyasetçinin görevi milletin hissiyatını 
siyasetin merkezine taşımak, meselelere 
bu şuurla çareler üretmektir. İktidarda 
da olsanız, muhalefette de olsanız siyase-
tin ve demokrasinin gereği millete ram 
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olmaktır. Biz hemen her toplantımızda 
temel ilkelerimizi, zeminimizi birbirimize 
anlatıyoruz, zira her gün yeni bilgilerle 
yenilenirken ve hayat akıp giderken du-
ruşumuzu özenle muhafaza etmek, yeni 
sorumluluklarımızı birbirimize aktarmak 
zorundayız. Biz, başkaları gibi bürokra-
tik bir siyaset yapmıyoruz. Biz, her gün 
yenilenmek zorundayız. Dünyanın ve 
hadiselerin hızının ve ritminin gerisinde 
kalmamak mecburiyetindeyiz. 

Efendim ben muhalefetteyim, iktidara 
cepheden muhalefet ederim derseniz siya-
setin ruhuna ihanet edersiniz. Hiçbir fikir 
beyan etmeyen, hiçbir öneri getirmeyen 
bir siyaset anlayışı olamaz. Unutmayalım 
ki, muhalefet anayasal bir kurumdur. Bir 
yanlışlık görüyorsanız, doğrusunun ne 
olduğunu ortaya koyacaksınız, bir öneri 
getirecek, kendi doğrunuzu söyleyeceksi-
niz. Ülkesinin itibarını düşürmek paha-
sına, AK Partiye muhalefet edeyim diye 
Türkiye’ye muhalefet etmenin adı siyaset 
olamaz. Siyasette eleştiri, polemik yok mu-
dur, vardır! Ama bunun da en az iki şartı 
vardır... Bir, söylediklerini hakkaniyet çer-
çevesinin dışına çıkmadan söyleyeceksin, 
haksızlık etmeyeceksin. İki, eğer siyaset 
yapıyorsan, misyonunu sadece eleştiri ve 
polemikle sınırlamayacak, memleket gün-
demindeki meselelere kendi doğrularınla 
çareler önereceksin. Aksi halde havanda 
su döğmüş olursunuz…

Değerli arkadaşlarım... 

Her geçen gün meseleleri biraz daha kar-
maşıklaşan, sıkıntıları ağırlaşan bir dün-

yada yaşıyoruz. Eğer ülkeyi yönetmeye 
talipseniz, dünyada neler olup bittiğini 
çok yakından takip edeceksiniz. Takip 
etmekle de kalmayıp tavrınızı, duruşu-
nuzu, çok yönlü stratejilerinizi belirleye-
ceksiniz. Siyaset dünyanın hiçbir yerinde 
düz bir çizgi üzerinde seyretmez. Ferah 
zamanlar olduğu gibi sıkıntılı zamanlar 
da vardır. Esas mesele sıkıntılı zamanlar-
da da dik durmak ve duruşunu korumak-
tır. Her meseleye fotoğrafın bütününü 
aklımızda tutarak ve uzun vadeli projek-
siyonlarla bakmak mecburiyetindeyiz. 
Biz bu gerçeği daima aklımızda tutuyor, 
atacağımız adımları bu dikkat ve has-
sasiyetle atıyoruz. Terör meselesinden 
İsrail’le ilişkilerimize, küresel ekonomik 
krizden bütün uluslararası ilişkilere ka-
dar her gündem başlığında ülkemizin, 
milletimizin menfaatleri esasında ha-
reket ediyoruz. Dünyadan yalıtılmış bir 
Türkiye değil, dünyaya söyleyecek sözü 
olan bir Türkiye için gecemizi gündüzü-
müze katıyoruz. 

Bu anlamda Suriye de bizim meselemiz, 
Somali de bizim meselemizdir.  Nor-
veç’teki terör saldırısını da dikkatle izle-
mek zorundayız, Yunanistan’ı sıkıntıya 
sokan ekonomik krizi de takip etmeliyiz. 
Zira bugünün dünyasında hiçbir mese-
le bir diğer meseleden bağımsız değil, 
hepsi birbirine bağlı meseleler… İsteriz 
ki muhalefet partilerimiz de bütün bu 
süreçlere katkıda bulunsunlar. Bizim 
yaptıklarımızı yanlış buluyorlarsa; ge-
rekçeleriyle birlikte kendi çözüm öneri-
lerini ortaya koysunlar. Hayati meseleler-
de, milli meselelerde her siyasi partiye, 
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her siyasetçiye düşen ülke menfaatleri 
doğrultusunda hareket etmek olmalıdır. 
Eğer siz kritik ülke meseleleri üzerinden 
bile siyasi rant beklentisine girerseniz 
hem ülkenize zarar verirsiniz, hem de 
milletin gözünden düşersiniz.

Değerli arkadaşlar... 

Bize öyle suçlamalar getiriyorlar ki anla-
şılır gibi değil... “Başbakan Arap sokağın-
da siyaset yapıyor” diyorlar. Hani nere-
deyse, Başbakan yurt dışında da siyaset 
yapıyor diyecekler. Açık söylüyorum; ben 
Türkiye’nin Başbakanıysam dünyanın 
her ülkesinin ulaşabildiğim her soka-
ğında Türkiye’nin saygınlığını artırma-
ya çalışırım. Sizin kendi abes ve köhne 
mantığınızla küçümseme gayretinde ol-
duğunuz Arap Sokağı bugünün dünya si-
yasetinin döndüğü yerdir. Sadece bugün 
değil, yüzlerce yıldır dünya siyasetinin 
en önemli merkezlerinden biridir. Bizim 
tarihten gelen bağlarla ayrılmaz bir par-
çası olduğumuz bir coğrafyadır. Orada 
olan her şey bizi de etkiler, orada olan bi-
ten hiçbir şeyi uzaktan temaşa edemeyiz. 
Dünyada barışı tesis etmek, güvenliği, 
huzuru, istikrarı temin etmekle görevli 
uluslararası kurumlar eğer misyonlarını 
yerine getiremiyorlarsa buna da sessiz 
kalamayız. Çünkü bugün dünya sistemin-
de bir boşluk bırakılıyorsa, birileri gelip 
o boşluğu dolduruyor. Eğer iddianızın 
aksine dünyanın bütün ülkelerine eşit 
mesafede durmuyor, bazı ülkelere farklı 
ve imtiyazlı davranıyorsanız artık size 
inanan olmuyor. 

Başta Birleşmiş Milletler Teşkilatı olmak 
üzere bugün pek çok uluslararası ku-
rum ve kuruluşun durumu budur. Bazı 
ülkelerin haksız, hukuksuz, hatta insan-
lık dışı eylem ve hareketlerine sürekli 
göz yumacaksınız, ama bazı ülkelere de 
nefes aldırmayacaksınız. Adalet bunun 
neresinde? Adil davranmadığınız zaman, 
insanlığın vicdanında adalet hissi uyan-
dırmadığınız zaman giderek karmaşıkla-
şan dünya meselelerini de çözemezsiniz. 
Üzülerek ifade edeyim bugün olan bu-
dur. Bu gerçekleri geçen hafta katıldığım 
BM Genel Kurulu’nda da açıkça ifade 
ettim. Bunların mutlaka söylenmesi ve 
bu özeleştirinin özellikle de Batı dünya-
sında yapılması gerekiyor. Biz bunları 
söylüyoruz; çünkü dünya sistemindeki 
bu boşluklar, adaletsizlikten doğan bu 
zaaf noktaları bütün ülkeler gibi sonun-
da gelip bizi de etkiliyor. Kıbrıs’ta da, 
Somali’de de, Suriye’de de, Norveç’te 
de problemin temelinde uluslararası 
toplumun, özellikle de Batılı ülkelerin 
samimiyetsiz, tek yanlı ve hakkaniyetsiz 
tutumları yatıyor.

Bakınız uzun süredir Kıbrıs’ta iki tarafı 
da tatmin edecek çözümün gerçekleş-
mesi olarak yoğun gayretler sarf ediyo-
ruz. Buna karşılık Rum tarafı sürekli 
bahaneler üretiyor, çözümden kaçıyor, 
masadan kaçıyor. Buna karşılık AB’nin 
yaptığı ortada, Rum kesimi tek taraf lı 
olarak üyeliğe alınıyor, KKTC adeta ce-
zalandırılıyor. Kıbrıs Rum Kesimi sondaj 
adı altında sabotaj yapıyor. Buna rağmen 
görevi barışı korumak olan kurumlardan 
ses çıkmıyor. Peki, sorunlar böyle çözü-
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lür mü?Çözülmüyor, çözülemiyor; bugün 
onlarca uluslararası mesele kilitlenmiş 
durumda… Artık bütün ülkelerin gerçeği 
görmesi lazım… Biz sorumluluğumuzun 
gereğini yerine getiriyor, bu gerçekleri 
her zeminde sözü eğip bükmeden en açık 
şekliyle ifade ediyoruz, etmeye de devam 
edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım… 

Dünyada işlenen bütün zulümler, bütün 
haksızlıklar birbiriyle doğrudan irti-
batlıdır. Bütün büyük soygunlar, bütün 
büyük cinayetler, bütün işgaller gibi. 
Bizim zulme ve haksızlığa karşı tavrımız 
ilkeseldir ve hiçbir zaman değişmeyecek-
tir. Eğer bugün kafamızı kuma gömersek, 
önümüzdeki on yıllar boyunca bu aymaz-
lığımızın bedelini öderiz. İnanmayanlar 
şu yakın geçmişimize lütfen bir bakıver-
sinler; aslında bugün attığımız her adım-
da geçmişte eksik bırakılan bir şeyleri de 
tamamlamaya çalışıyoruz. Türkiye’nin 
bu kadar hızlı değişen bir dünyaya biga-
ne kalma lüksü var mı? Bölgemizde tarih 
adeta yeni baştan yazılırken “Bütün bun-
lardan bize ne?” diyebilir miyiz? 

Çalışma odanızın penceresinden bakarak 
dünyayı göremezsiniz. O buzlu camların 
ardından elbette Gazze görünmez, elbet-
te Somali görünmez, Brüksel görünmez, 
Irak, Suriye görünmez. AK Parti olarak 
bizler siyasetin hakkını vermeye, milleti-
mize olan borcumuzu hakkıyla ödemeye 
kararlıyız. Genel merkezimizden parti 
teşkilatımızın en uç noktalarına kadar 
her arkadaşımızla ülke meselelerinin ta-

kipçisi olacağız. Bugünün dünyasının ge-
rektirdiği donanımı edineceğiz, laf değil 
iş üreteceğiz. Türk siyasetindeki bütün 
aktörlerin de bu şuurla hareket etmesini 
temenni ediyoruz. AK Parti bu anlamda 
Türk siyasetini hizmet rotasında tut-
manın, doğru istikamette tutmanın da 
sorumluluğunu taşıyor. Bu önemli nok-
tayı hepimiz çok iyi idrak etmeliyiz. Her 
arkadaşımın bu şuurla hareket edeceğine 
ve sorumluluğunun gereğini liyakatle ye-
rine getireceğine gönülden inanıyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye tek boyutlu bir siyasetle yönetil-
miyor. Attığımız bütün adımlar birbirini 
tamamlıyor. Sadece dünya ile konuş-
muyoruz, sadece dünyadaki kriz bölge-
leriyle ilgilenmiyoruz. Aynı zamanda 
büyüyor, aynı zamanda kalkınıyoruz. 
Daha dün seçimden çıktık ama seçim-
den sonra da ülkemize kazandırdığımız 
büyük eserlerin açılışını yaptık. Konya 
Ankara arası hızlı tren yolunu hizmete 
açtık. Gaziantep’e, Kayseri’ye kazan-
dırdığımız eserlerin açılışını gerçek-
leştirdik. Donanmamıza ilk milli harp 
gemimizi kazandırdık , ikincisini de 
denize indirdik. 15 bin kilometre duble 
yol hedefimizi Şile’de açtığımız yolla aş-
tık. Küresel ekonomik kriz döneminde 
AB üyesi ülkeler dökülürken ülkemizde 
toplam istihdam hiçbir zaman azalmadı. 
Krizin en yoğun yaşandığı 2009 yılında 
dahi toplam istihdamımızı 89 bin kişi 
artırdık. Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO), OECD ile hazırladığı rapora göre, 
G-20 ülkeleri içinde 2008’den itibaren 
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istihdamını artıran ülkeler içinde bi-
rinci olduk. İşte bu çabaların sonucu 
olarak dünyada en hızlı büyüyen ekono-
mi Çin’le birlikte bizim ekonomimizdir. 
İşte bu gayretlerin neticesi olarak kişi 
başına milli gelirimizi 10 bin doların 
üzerine çıkardık. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye bütün şehirleriyle, bütün bölge-
leriyle kalkınırken, milletimizi ekmeği 
aşı büyürken ihanet odakları da boş 
durmuyor. Geçtiğimiz günlerde eli kanlı 
terör örgütünün saldırıları bir kez daha 
yüreklerimizi yaktı. Türkiye’ye musallat 
edilen bu cinayet örgütünün kime, ne za-
man ve nasıl saldırdığını çok iyi görmek 
gerekiyor. Hayata, masumiyete kasteden 
bu cinayet örgütü ne istiyor, kim adına, 
kimin için, neyin karşılığında taşeronluk 
yapıyor? Düğün evini cenaze evine çevi-
riyor. Futbol oynayan, markette evine ek-
mek alan polise kurşun atıyor. Siirt’te bir-
likte bir mutluluğu paylaşmaya, birlikte 
yemek yemeye giden masum gençkızlara 
alçakça pusu kuran bu terör örgütü neyin 
mücadelesini veriyor? Yüzlerce kurşunla 
hayatlarının baharındaki evlatlarımızı 
öldüren bu terör örgütü neyin mücadele-
sini veriyor? Bu cinayetleri tasarlayanlar 
kan dökerek hangi emellerine ulaşmış 
oluyorlar? Ankara Kumrular Sokakta evi-
ne helal bir lokma götürmek için alın teri 
döken genç insanları bombayla öldüren 
bu şebeke hangi insani değerleri savu-
nuyor? Onlara lojistik destek verenler 
başlarını yastığa koyduklarında hiç mi 
vicdanlarıyla yüz yüze gelmiyorlar? 

Terör örgütünden kaçmak isteyen ve 
kendine belki bir gelecek kurmak is-
teyen 5 kadın militanı – ki biri henüz 
17 yaşında- işkenceyle,  dağ başında 
bir mağarada kurşuna diziyorlar ve bir 
yıl sonra da ölen kadınların ailelerine 
kızlarınız gaz zehirlenmesinden öldü 
diyorlar. Bu nasıl bir alçalıştır? Bu nasıl 
bir zehirlenmedir? Batman’da hamile 
bir kadını, MizginDoru’yu ve 4 yaşındaki 
kızı Sultan’ı öldüren bu örgütün insani 
bir değere inandığını hangi vicdan sahibi 
söyleyebilir? Sabah namazına hazırlanan 
bir imama, insanları ebedi kurtuluşa 
çağıran bir din alimine kurşun sıkan bu 
örgüt bütün mukaddes değerleri çiğneye-
rek nereye varmak istiyor? 

Bütün vatandaşlarım emin olsunlar ki, 
Türkiye bu musibeti bertaraf edecektir. 
Türkiye eski karanlık günlere dönme-
den, demokrasi, hukuk ve meşruiyet 
zemininden geriye doğru tek bir adım 
atmadan kandan beslenen bu cinayet 
şebekesini bu milletin yakasından düşü-
recektir. Yeter ki, millet olarak moral ve 
maneviyatımızı en üst düzeyde tutmaya, 
kardeşliğimizi yaşatmaya özenle devam 
edelim. Yeter ki, büyük fotoğraf içinde bu 
cinayet örgütü eliyle Türkiye’yi durdur-
mak isteyen şer şebekelerine karşı millet 
olarak uyanık olalım.

Değerli arkadaşlar… 

Önümüzdeki hafta 1 Ekim’de milli irade-
nin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi göreve başlıyor. Şimdiden yeni 
dönemin Türkiye için hayırlı olmasını 
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diliyorum. Türkiye’nin 2023 hedef le-
rine kilitlenmesi gereken bu dönemde 
ülkemizin daha çok demokratikleşmesi, 
ekmeğini ve aşını daha çok büyütmesi, 
toplumsal barış ve huzurunu sağlam te-
meller üzerinde daha çok derinleştirme-
si en büyük arzumuzdur. Siyasetimizin 
ana gayesi de demokrasidir, hukuktur, 
adalettir. AK Parti’ye göre yeni dönemin 
başarısı milletçe birlik ve beraberlik 
ruhuna sahip çıkmamıza bağlıdır. Buna 
yeni dönemde her zamankinden daha 
çok özen göstereceğiz. 

Bu noktada iktidar partisi ile demokra-
sinin vazgeçilmez unsurları olan muha-
lefet partilerimizin sorumluluğu birdir. 
Yeni bir anayasa için siyasi partilerimi-
zin var olan olumlu iklimi muhafaza et-
melerini, toplumun bütün kesimlerinin 
talepleri doğrultusunda büyük değişime 
destek vermelerini son derece önemsi-
yoruz. Bu alanda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin rehberliği hepimiz için yol 
gösterici olacaktır. Yüce Meclis çatısı al-
tında oluşacak irade, ülkemizi emniyet 
ve güven içinde aydınlıkyarınlara ulaş-
tıracaktır. Meşruiyet zemininde söyleye-
cek sözü ve fikri olan herkesle istişare 
edebilmek için diyalog kapılarımız ardı-
na kadar açık olacaktır. 

Şu gerçeğe özellikle dikkat çekiyorum; 
Bize göre siyasetin tek yolu meşruiyet 
zemininden ayrılmamaktır. Meşruiyet 
zemininin dışına çıkanlar tekrar doğru 
yolu bulabilmek için uzun ve dolaşık 
bir yolu kat etmek zorunda kalırlar. Bize 
düşen, herkese yolun doğrusunu gös-

termektir. Israrla ve inatla eğri yoldan, 
yanlış yoldan gitmek isteyenlere ise söy-
leyecek sözümüz yoktur. Bizler demokra-
sinin, hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. 
Herkesin sorununu meşruiyet zeminin 
dışına çıkmadan çözmesini istiyoruz. 
AK Parti olarak aziz milletimize, aziz ül-
kemize aşkla, heyecanla hizmet etmeye 
devam edeceğiz. Bu kutlu yolda Yüce Al-
lah daima yar ve yardımcımız olsun. Hu-
zurumuza kastedenlere, pusu kuranlara 
Allah fırsat vermesin diyor, sizleri sevgi 
ve saygıyla selamlıyorum.








