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Değerli yol arkadaşlarım, aziz milletim, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Sizlerin şahsında bütün milletimizi 
de sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. 
Yeni dönemin ülkemize, milletimize hayır-
lar getirmesini diliyorum. 

Dün ,  Karacaahmet’te  “ Huve’ l  Baki” 
yazılı bir mezar taşının başındaydık, 
bugün, burada, sizlerin arasında ve 
milletimizin huzurundayız.. .  Zor bir 

durum, ama siz de bilirsiniz ki; hayat 
böyle işte. Annemizin vefatı dolayısıyla 
acımızı paylaşarak hüznümüzü hafif-
leten başta Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere bütün milletimize ve milletimi-
zin bütün temsilcilerine ailemiz adına 
teşekkür ediyorum . Gerek lütfedip 
bizzat gelerek, gerek bulunduğu yer-
de hayır ve dualarını gönderen, yurt 
içinde ve yurt dışında taziye mesajla-
rını çeşitli vasıtalarla bize ileten bütün 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 11 Ekim 2011
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gönül dostlarımıza şükranlarımızı su-
nuyoruz. Herkesten Allah razı olsun. 
Aziz Milletimizin gösterdiği bu gönül 
inceliğini hayat boyu unutmayacağız. 
Taziye mesajlarına doğrudan karşılık 
veremediğimiz dostlarımız bizi lütfen 
mazur görsünler. Dostlar sağ olsun ve 
dostluğumuz ebedi olsun. Merhameti 
sonsuz olan Allah, herkesin bütün geç-
mişlerine rahmet eylesin. 

Evet ,  annelerimiz,  babalarımız bizi 
hayata hazırladılar, hayat yolundaki 
meşakkatlerle nasıl başa çıkacağımızı 
bize öğrettiler ama aynı zamanda ku-
laklarımıza şu hakikati de fısıldadılar. 
Dediler ki, bir değirmendir bu dünya. El 
Hak öyledir. Bir değirmendir bu dünya 
ve Baki olan O’dur Ölüm haktır… Hesap 
haktır… Ebedi Hayat haktır… Evet, her 
zaman, her lahza bu hakikati hatırlama-
ya ve hatırlatmaya çalışıyoruz. Musalla 
taşının arkasında bize şahitlik edecek 
olanların haklarını helal etmelerini her 
şeyden önemli görüyoruz. İnşallah son 
nefesimize kadar üzerimizdeki bütün 
hakları helal ettirecek bir hayat yaşa-
rız ve üzerimizde kul hakkı kalmadan 
huzura varırız. Buradaki bütün emek 
ve gayretlerimizin, milletimize hizmet 
yolundaki bütün samimi çabalarımızın 
bizi daima istikamet üzere tutmasını 
temenni ediyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye, 1 Ekim tarihi itibariyle yeni bir 
başlangıç yapmıştır. Meclisimizin bu-
güne kadarki en geniş kapsamlı temsil 

hüviyetine kavuşmuş bir Meclis olarak 
teşekkül etmesi çözüm bekleyen sorunla-
rımızın halli için büyük bir güvencedir, 
büyük bir imkândır. Bu tarihi imkânı en 
iyi şekilde değerlendirmek milletimizin 
bize verdiği vekâlet gereği üzerimize 
kaydedilmiş bir borçtur. İnşallah bu 
borcumuzu zaman kaybetmeden bir an 
evvel ödeyeceğiz. Yeni bir anayasa için 
siyasi partilerimizin belli bir mutabakat 
zemininden hareketle değişim sürecini 
başlatmış olmalarından ve diyalog kapı-
larını açmalarından dolayı bütün parti-
lerimize teşekkür ediyorum. 

İyi bir başlangıç yaptık… Doğru yolda-
yız… Farklılıklarımızla birlikte ‘birlik’ 
olacağız ve ülkemizi elbirliğiyle huzura 
erdireceğiz… Unutmayalım ki, bu aziz 
milletimizin özünde, kumaşında, maya-
sında bin yıldır bizi biz kılan güçlü bir 
irademiz zaten var. Şimdi bize düşen, 
milletimizle birlikte milletimizin rızası-
na uygun bir metin üzerinde mutabakat 
sağlamaktır. Yapacağımız anayasa, mil-
letimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle 
taşıyacak güçlü bir iradenin eseri ola-
caktır. Bunu yapacak yeterli birikim ve 
tecrübemiz olduğundan da kimsenin 
şüphesi olmasın. İnanıyorum ki, bu Mec-
lis milletimizle birlikte yapacağı yeni bir 
anayasa ile adını tarihe kaydettirecektir. 
Halkımız, ilk defa kendi eliyle ve kendi 
iradesiyle bir anayasa yapacaktır. Bu ta-
rihi fırsatı milletimizin kazanç hanesine 
kaydetmek büyük bir onurdur. 

TBMM’de temsil edilen bütün parti -
lerimizin ön şart olmaksızın Uzlaşma 
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Komisyonu’nda masaya oturmaları 
kanaatimce en önemli eşiğin aşılması 
anlamına gelir. Hepimizi biliyoruz ki, 
bu mesele yeni bir mesele değildir. Bir 
buçuk asırlık bir geçmişi olan anayasa 
tartışmaları elimizin altında olduğuna 
göre Türkiye’deki siyasi, akademik ve 
entelektüel birikim fazlasıyla yeterlidir. 
Bu konuda bizim ortaya koyduğumuz 
irade hiçbir tartışmaya izin vermeyecek 
kadar açık ve nettir. Partilerin büyük-
lüklerine, aldıkları oy oranlarına, mil-
letvekili sayılarına bakmaksızın Uzlaş-
ma Komisyonuna her partinin eşit üye 
sayısı ile dâhil olması yeni bir anayasa 
için ortaya koyduğumuz iradenin ve sa-
mimiyetimizin göstergesidir. Şimdi bize 
düşen bu süreci olabildiğince pozitif bir 
iklim içinde yürütmek ve hayırlısıyla 
tamamlamaktır. 

Siyasi partilerimizin özellikle bu ana-
yasa meselesini siyasi rekabete feda 
etmemeleri alınacak yolu kısaltacak en 
önemli husustur. Bu konuda herkesten 
beklentimiz mevcut pozitif iklimi mille-
timizin beklentileri istikametinde daha 
da pozitif hale getirmesine katkıda bu-
lunmaktır. Süreç kendi tabii mecrasında 
işleyecektir. İnşallah bu hayırlı süreci 
akamete uğratacak her türlü menfi ihti-
mali bertaraf edecek bir müşterek irade 
oluşur ve Türkiye aydınlık yarınlara 
daha hızlı adımlarla yol alır. 

Değerli arkadaşlar…

Bölgemizde geleceğe yön verecek tarihi 
gelişmeler yaşanıyor. Türkiye olarak 

samimi çabalarımızın özellikle bölge 
halkları nezdinde bulduğu karşılık , 
Türkiye’nin haklı duruşunun bir te -
zahürüdür. Dünyanın neresinde başı 
öne eğilmiş, çaresiz kalmış, ötelenmiş 
bir  toplum varsa Türkiye oradadır. 
Umutları yeşerten Türkiye’ye duyulan 
güvenle birlikte ülkemizin itibarı her 
gün artmaktadır. Bunu Somali’de gör-
dük… Bunu Haiti’de, Şili’de, Pakistan’da 
müşahede ettik. Bunu Tahrir Meydanın-
da bizzat yaşadık… Libya ve Tunus’ta 
bize gösterilen muhabbeti anlatamam. 
Maalesef bu büyük teveccühe rağmen 
ülkemizin ve Hükümetimizin zaman 
zaman haksız eleştirilere maruz kaldı-
ğını da görüyor, üzülüyoruz. Herkesin 
Türkiye’nin  büyüklüğü nispet inde 
düşünmesi, Türkiye’nin sahip olduğu 
zenginlikler ve savunduğu değerler da-
iresinde kalması milli menfaatlerimiz 
gereğidir. 

Türkiye bölge üzerinde herhangi bir giz-
li gündemi olan bir ülke değildir. Tür-
kiye tarihiyle, coğrafyasıyla, medeniyet 
birikimiyle bölgesindeki gelişmeleri 
barış ve istikrar istikametine kanalize 
edebilecek ender ülkelerden biridir ve 
bugün de bütün yaptığımız bu istikamet 
üzere gayret sarf etmektir. Bizim kita-
bımızda kaynağını halktan almayan, 
şiddet ve baskı yoluna başvurmak su-
retiyle korunan bir yönetim asla meşru 
olamaz. Türkiye kendi ilkeleri ve milli 
menfaatleri neyi gerektiriyorsa, bundan 
sonra da o istikamette, gündeminden ta-
viz vermeden yoluna devam edecektir. 
Mısır, Libya ve Tunus ziyaretimizin ar-
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dından BM 66’ıncı Genel Kurulu kapsa-
mında New York’ta bulunmuş, orada bu 
tezlerimizi uluslararası toplum önünde 
bir kez daha kararlı bir şekilde dile ge-
tirme imkânımız oldu.

 ABD’den döndükten sonra da yoğun 
dış seyahat programımız devam etti. 
Bu çerçevede 29-30 Eylül tarihlerin-
de Makedonya’ya giderek soydaşları-
mızla, oradaki kardeşlerimizle hasret 
giderdik ,  bir  kez daha kucaklaştık . 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak 
Makedonya’ya ikinci kez gerçekleştirdi-
ğim bu ziyaretin ülkenin Bağımsızlığı-
nın 20’inci yıldönümüne denk gelmesi 
ayrıca anlamlıydı. Bilindiği gibi, Make-
donya ile aramızda çok köklü ve tarihsel 
bağlar mevcuttur. Ziyaretim vesilesiyle 
bu bağların daha da güçlendirilerek 
geleceğe taşınması hususundaki ortak 
iradeyi bir kez daha müşahede etmiş 
olduk. Makedonya Başbakanı, değerli 
dostum Başbakan Gruevski ile bu kap-
samda ülkelerimiz arasındaki ilişkileri 
tüm yönleriyle ele alma imkânı bulduk, 
her alanda ilişkilerimizi somut işbirliği 
projeleriyle geliştirme ve çeşitlendirme 
konusunda görüş birliğine vardık. Yine 
orada Makedonya Cumhurbaşkanıyla, 
Meclis Başkanıyla, diğer siyasi parti 
temsilcileriyle ve sivil toplum kuruluş-
larıyla bir araya gelme fırsatımız oldu. 

Bütün Balkan coğrafyasında olduğu gibi 
Makedonya’da da Türkiye’nin birleştiri-
ci, kaynaştırıcı ve uzlaştırıcı konumunu 
büyük bir memnuniyetle görmüş olduk. 
Üsküp’te TİKA tarafından restore edilen 

Murat Paşa Camii’nde Cuma namazı-
mızı eda ederken bize böyle muhteşem 
bir miras bırakan ecdadımızla nasıl 
gurur duyduysak, namaz çıkışı oradaki 
kardeşlerimizin Türkiye coşkusundan 
da aynı şekilde gurur duyduk. Keza 
Gostivar’da ve Kalkandelen’deki o mu-
azzam coşkuyu milletimiz adına paylaş-
mak bizim için büyük bir bahtiyarlıktı. 
Makedonya’da Uluslararası  Balkan 
Üniversitesi’nin mezuniyet törenine de 
iştirak ederek orada mezun olan gençle-
rimizin Balkanların parlak geleceğinin 
en önemli teminatı olacağını dile getir-
dik. 

Makedonya ziyaretimizin ardından 3-5 
Ekim 2011 tarihlerinde de Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı, değerli kardeşim, Kga-
lema Motlanthe davetine binaen Güney 
Afrika Cumhuriyeti’ne gittik. 6 yıl önce 
de 2005 yılının Mart ayında, bildiği-
niz gibi, o dönemde Cumhurbaşkanı 
Yardımcılığı görevini yürüten Cum -
hurbaşkanı Sayın Zuma’nın davetine 
icabetle gökkuşağı ülkesi olarak anılan 
bu ülkeyi ziyaret etmiştim. Ziyaretim 
sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Motlante ile baş başa ve heyetlerarası 
görüşmelerde bulundum. Cumhurbaş-
kanı Sayın Zuma ile de görüşmemiz 
oldu. Johannesburg ’a düzenlenen İş 
Forumu’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Motlante ile birlikte katılarak iki ülke 
işadamlarına hitap ettik. Ayrıca, Güney 
Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişki-
ler ve İşbirliği Bakanlığı’nda Türk dış 
politikası temalı bir Konferans verdim. 
Ziyaretim sırasında iki ülke arasında 
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Ortak Bildiri’ye de imza atarak işbirliği-
mizde yeni bir boyuta geçtik. 

Gelişmiş demokrasisi ve ekonomisinin 
yanı sıra mevcut siyasi gücüyle Güney 
Afrika Cumhuriyeti, Afrika’ya Açılım 
Stratejimiz çerçevesinde özel önem at-
fettiğimiz bir ülkedir. Biz çok boyutlu 
dış politikamız kapsamında daha önce 
2005’i Türkiye’de “Afrika Yılı” olarak 
ilan etmiş ve bu doğrultuda Kıta’yla 
ilişkilerimizde yeni bir anlayışı hâkim 
kılmıştık. Ağustos 2008’de İstanbul’da 
düzenlediğimiz “Türkiye-Afrika İşbir-
liği Zirvesi”yle ilişkilerimizi çok daha 
sağlam bir zemine oturttuk. Ticaretten 
yatırıma, kırsal kalkınmadan tarıma, 
enerjiden ulaştırmaya kadar birçok 
alanda geleceğe yönelik ortak hedef ler 
belirledik. Bazı ülkelerin küresel kriz 
nedeniyle dış misyon sayılarında azalt-
maya gittiği bir dönemde, biz Afrika’nın 
muhtelif  köşelerinde Büyükelçilikler 
açtık, hâlâ da açmaya devam ediyoruz. 
Son iki yılda 12 yeni büyükelçilik ve bir 
başkonsolosluğu Afrika’da açtık. Bugün 
itibariyle 24 olan Afrika’daki büyükelçi-
lik sayımızı 2012 yılında 33’e çıkarmayı 
hedefliyoruz. Amacımız her alanda iliş-
kilerimizi daha da güçlendirmek, karşı-
lıklı dostluk ve işbirliği imkanlarından 
azami ölçüde yararlanmaktır. Bunun 
bir örneği olarak, Türk Hava Yolları son 
yıllarda Afrika’ya yönelik uçuşlarını 
arttırarak bu sürece aktif katkı sağladı. 
Bu çerçevede THY’nin 2007 yılından 
bu yana Johannesburg’a ve Capetown’a 
doğrudan sefer düzenlediğini büyük 
bir  gururla  ve memnuniyetle  i fade 

ediyorum . Türkiye-Güney Afrika İş 
Forumu’nda da ifade ettim: Biz Afrika’ya 
menfaat esasında değil, dostluk temelin-
de bakıyoruz. 

Şunu da özellikle yinelemek istiyo -
rum… Afrika deyince gözünün önünde 
pırlanta ışıltısı gelenler bugün Kıta’nın 
yaşadığı sorunların da en önemli mü-
sebbipleridir. Maalesef özelde Afrika’ya, 
genelde ise daha adil bir uluslararası 
düzen konusunda bizim bu hissiyatları-
mızı paylaşmayanlar, ne yazık ki insan-
lık namına ortaya kayda değer bir eser 
koyamıyorlar. Devlet adamlığı unvanını 
taşımak gelecek seçimleri değil, gelecek 
nesilleri düşünerek hareket etmeyi, in-
sanlığı kutuplaştıran değil, birleştiren 
bir istikamette hareket etmeyi gerekti-
rir. Bunun idrakinde olmayanlar, devlet 
adamlığının gerçek vasıf larına Fransız 
kalanlar gerçeği anladıklarında çok geç 
kalacaklardır. Sadece devlet adamları-
nın değil, insanlığın büyük bir umutla 
sarıldığı kuruluş ve örgütlerin de bu 
hassasiyetle hareket etmesi gerekiyor. 
Bu çerçevede, yarın Avrupa Birliği Ko-
misyonu taraf ından yayımlanmasını 
beklediğimiz 2011 Türkiye İlerleme 
Raporu’nun tarafsız, adil, gerçekçi ve 
vizyoner bir bakış açısıyla kaleme alına-
cağını ümit ediyoruz.

Değerli arkadaşlar…

D ü n ,  A n t a l y a ,  I s p a r t a ,  M a n i s a  v e 
Denizli’de meydana gelen sel felaketin-
de hayatlarını kaybeden vatandaşlarımı-
za Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa-
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lar diliyorum. Denizli’de 1 Manisa’da 2 
vatandaşımız vefat etmiştir. Antalya’da 
kaybolan 6 vatandaşımızı arama ça -
lışmalarımız devam ediyor. Bölgedeki 
ekiplere ilaveten gönderdiğimiz arama 
kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmıştır. 
Ayrıca, şimdiden Antalya’ya Afet ve Acil 
Yönetimi Başkanlığı tarafından 1 mil-
yon lira acil yardım ödeneği aktarmış 
bulunuyoruz. Felaket bölgelerinde ya-
raların acilen sarılması için devletimiz 
bütün imkanlarıyla vatandaşlarımızın 
yanındadır. Bu düşüncelerle sözlerime 
son verirken yeni dönemin ülkemize ha-
yırlı olmasını diliyor hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 
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Değerli yol arkadaşlarım, sevgili AK Parti-
liler, hepinizi en kalbî duygularla selamlı-
yorum. 18’nci İstişare toplantımızın hayır-
lı olmasını diliyorum. 

AK Parti ile başlayan ve güçlü bir gele-
nek haline gelen istişare toplantılarımız 

en verimli, en bereketli toplantıları-
mızdır. Burada, kurucu kadrolarımızla, 
Meclis grubumuzla, parti teşkilatımızın 
ana kademeleriyle bir arada olmaktan 
büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu ve-
sileyle yol arkadaşlarımızın eşlerini, 
çocuklarını, ailelerini de saygıyla se-

AK Parti Kızılcahamam 18. 
İstişare ve Değerlendirme 

Toplantısı Açılış Konuşması

Ankara | 15 Ekim 2011
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lamlıyorum. Çünkü onlar yol bizim ar-
kadaşlarımızın en yakın yol arkadaşları 
olarak bu dava için büyük fedakârlıklar 
gösteriyorlar. Keza, burada bizzat bu-
lunmayan ama yüreklerimizin birlikte 
olduğu arkadaşlarıma da yürekten sevgi 
ve selamlarımı iletiyorum. 

Yeni bir dönemin, yeni bir maratonun 
başındayız. Alnımız ak, yüzümüz ak ola-
rak milletimizin huzurundayız. Bugüne 
kadar Türkiye’nin imar ve inşası yolun-
da ülkemize büyük eserler kazandırdık. 
Şimdi daha büyük eserler kazandırmak 
için gücümüzü, enerjimizi topladık ve 
yeniden koşmaya başladık. Bu marato-
nun sonunda da milletimize altın ma-
dalya getireceğiz ve bayrağımızı onurla 
göndere çekeceğiz. Bakınız, bir cümley-
le bizden önceki tabloyu hatırlayalım: 
Türkiye uçurumun kenarına getirilmiş-
ti, siyaset kurumunun takat ve dermanı 
kalmamıştı, demokratik mekanizmalar 
kilitlenmişti ve ülkemiz krizden krize 
sürükleniyordu. 

Hamdolsun, iş başına geldiğimiz ilk 
günden itibaren ülkemiz ayağa kalktı. 
AK Partiyle geldi büyüme ve gelişme. 
AK Parti ile ‘kriz’ kavramı tarih oldu. 
9 senelik iktidarımızda geriye doğru 
tek bir adım atmadık. Sürekli ileri bir 
demokrasi için, ileri bir hukuk düzeni 
için, sürekli refah ve toplumsal huzu-
ru artırmak için alın teri döktük ve 
bugünlere geldik. AK Parti ile birlikte, 
Türkiye çözümsüz görünen sorunların 
üstesinden geldi, demokratik istikrar 
oturdu, ekonomi ile birlikte halkımızın 

ekmeği aşı büyüdü. AK Parti ile birlikte, 
Türkiye’nin sözü bütün dünyada din-
lenir oldu, saygınlığımız en üst düzeye 
çıktı. 

Şimdi,  bütün enerjimizi toplayarak 
yeni bir başlangıç yapıyoruz. ‘İktidar 
yorgunluğu’na zerre kadar prim ver-
miyoruz ,  z ira  gücümüzü mil let ten 
alıyoruz. ‘Yaşasın millet’ diye girdiği-
miz yolda ülkemizin yeni hedef lerine 
milletimizle beraber yürüyor, beraber 
koşuyoruz. Nice engeller, nice barikat-
lar aştık. Sayısız tahkir ve tezyife maruz 
kaldık ama yolumuzdan dönmedik . 
“Bu şarkı burada bitmez” dediğimizde 
yüreklerimizde bu ülke için büyük bir 
aşk ve heyecan vardı. Ondan önce de 
sayısız tuzakla karşılaştık, ondan sonra 
da yolumuza sayısız barikatlar kuruldu, 
duvarlar örüldü. Ama Allah’ın lütfü ile 
“o şarkı orada bitmedi” ve giderek mille-
timizin gönlünde yankılandı. 

“Kimsesizlerin kimsesi  olmak” gibi 
ulvi bir idealle çıktığımız yolda daima 
milletimizle el ele, gönül gönüle olduk. 
Büyük milletimizin teveccühü ile parti-
mizi kurduğumuz gün, “bundan sonra 
hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedik 
ve Allah’a şükür geride bıraktığımız on 
yılda hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ne 
siyaset eskisi gibi oldu, ne de devlet me-
kanizması eskisi gibi işledi. AK Parti ile 
beraber Türkiye’nin bütün göstergeleri 
pozitif  istikamete çevrildi ve Türkiye 
dünyanın yıldızı en parlak ülkeleri ara-
sına girdi. 
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Yolun başı  i le  bulunduğumuz yeri 
sürekli hatırlatıyorum, çünkü zemi -
nimizi asla unutmamak zorundayız. 
Unutmayalım ki, zeminlerini unutan-
lar,  söylem ve eylem tutarsızl ığına 
düşmeye mahkûm olurlar. Tutarsızlı-
ğa düşenler siyasetten tasfiye olmaya 
mahkûmdurlar. Biz ise, milletin önüne 
düşmedik. Hiçbir zaman millete ‘düşün 
peşimize’ demedik ve bu psikoloji içinde 
olmadık. Biz, “Türkiye’de bundan böyle, 
millet siyasetin arkasından gitmeyecek, 
siyaset milletin arkasından gidecek” 
derken bunu bütün içtenliğimizle söyle-
dik ve yolda bu anlayıştan vazgeçmedik. 
Allah’ın izniyle başardık, ama ‘başarı’ 
bizim nihai gayemiz olmadı. 

Türkiye’nin gücünü toplaması, güçlü 
bir irade oluşturması halinde imkânsız 
görülen sorunların çözüleceğine bütün 
yüreğimizle inanıyorduk. O yüzden 
daha iktidar emanetini almadan ve 
daha 3 Kasım seçimlerine gitmeden 
birinci kuruluş yıldönümümüzde, 14 
Ağustos 2002’de şöyle dedik: “Bir daha 
bugünlere dönmemek için, çıtayı biraz 
daha yükseltiyor ve tek başına iktidar 
yetmez diyoruz. Türkiye’nin istikrarı, 
devletimizin itibarı, halkımızın mut-
luluğu için AK Parti olarak hedefimiz 
yüzde 50 diyoruz.” İşte bugün, o hedefe 
ulaşmış oluyoruz. 12 Haziranda bütün 
partilerin toplamından daha fazla oy 
aldık. İftiharla söyleyeyim ki, seçimden 
sonra da yükselişimiz devam ediyor. Ne 
kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek 
azdır. 

Geldiğimiz noktada ise kendimizi yenile-
mek zorundayız. Zira siyasetimizi sadece 
rakamlarla ifade edemeyiz, ölçemeyiz. 
Bize göre, asıl olan ‘kemiyet’ değil ‘key-
fiyettir’; asıl olan ‘nicelik’ değil, ‘nitelik-
tir’. Bizim Adalet ve Kalkınma idealimiz 
hiçbir zaman maddi refahla, ekonomik 
göstergelerle, istatistiklerle sınırlı bir ta-
savvur değildir. Bakınız, şu gerçeği özel-
likle ifade ediyorum. Ahlaki zemin esas 
alınmadan, adalet olmadan, paylaşma 
olmadan evrensel değerler sistemi esas 
alınmadan adalet sağlanamaz. Adaletin, 
paylaşmanın esas alınmadığı bir kalkın-
manın ise bize göre hiçbir anlamı yoktur. 
Geride bıraktığımız iki dönemi “aksiyon 
dönemi” olarak isimlendirirsek, 2023 
hedeflerimize varmak için önümüzdeki 
dönemi çok daha farklı bir anlayışla yö-
netmek zorundayız. Bireye, aileye, top-
luma ve toplumsal dokuya daha ziyade 
özen göstermek durumundayız. Kısaca, 
yeni dönemde adalete, hakkaniyete, pay-
laşıma, kaliteye daha çok odaklanmaya 
mecburuz. Bunu kentleşmeden, eğitimin 
kalitesine kadar hayatın her alanını kas-
tederek söylüyorum. 

Değerli arkadaşlar…

12 Haziran seçimlerinde milletimiz 
yeni bir anayasa için bize hayati bir 
görev verdi. Önümüzdeki en öncelikli 
mesele budur. Milletimize layık olabil-
mek için bu görevi hakkıyla yapacağız. 
Konu, TBMM’nin ve siyaset kurumu-
nun en önemli gündem maddesidir. 
Milletin eliyle yapılacak yeni anayasa 
için siyaset kurumu başta olmak üzere 
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bütün toplumsal kesimlerle birlikte son 
derece pozitif bir iklimin mevcut oldu-
ğunu düşünüyorum. İyi bir başlangıç 
yapılmıştır, inşallah bir irade zaafına 
uğramadan, politik rekabete feda et-
meden Türkiye’ye yaraşır bir vakar ve 
olgunlukla bu işi tamamlayacağız. Daha 
önce ifade ettiğim gibi, Uzlaşma Ko-
misyonunun oluşum şekli yeni anayasa 
konusundaki irademizin ve içtenliğimi-
zin açık ispatıdır. Umarım diğer parti-
lerimiz de bu süreçte üzerlerine düşeni 
yapacaklardır. 

İçerik konusu herkesin katılımıyla bu 
süreçte şekillenecektir ama temel bir 
hususu ifade etmek istiyorum. Yeni ana-
yasamız bürokratik ideolojilerin değil 
milletimizin eseri olacaktır. Toplum 
adına kararları önceden veren, özgürlük 
alanlarını ta başta sınırlayan, belirlen-
miş sabitelerle toplumu şekillendirmeyi 
hedef leyen bir anayasa değil, evrensel 
değerlerle tezat teşkil etmeyen ve mil-
letimizin rızasına uygun bir anayasaya 
ihtiyacımız var. 

Bakınız, 1982 yılından beri istisnasız her 
toplumsal kesimin, her siyasal kanadın 
“topluma dar geldiğini” ifade ettiği ve 29 
senedir tartışılan bu darbe anayasanın 
artık bu bedene uymadığında herkes mu-
tabıktır. “Kamusal alan” tartışmalarında 
olduğu gibi, devleti milletten esirgeyen 
bir anlayış değil, devleti millete ait kılan 
ve vatandaşlık aidiyetini perçinleyen bir 
anayasaya ihtiyacımız var. Bizim milleti-
mizi yüzyıllardır ayakta tutan bir değer-
ler sistemimiz zaten var. Türkiye artık, 

kapalı devre bir ülke değil. Artık, eski 
vehimlere yeni vehimler ekleyemeyiz. 
Tarihin en zor şartlarında kenetlenerek 
ay yıldızlı bayrağı altında bütünleşen 
bu büyük milletin geleceğe emniyet ve 
güven içinde yürümesini Allah’ın izniyle 
hiçbir beşeri güç engelleyemez. 

Bugünkü ihtiyacımıza ister yeni bir 
“kontrat” diyelim, ister yeni bir “mukave-
le” diyelim, ister adına “yeni bir toplum-
sal sözleşme” diyelim, demokrasimizi 
geliştiren, özgürlük alanlarını genişleten 
yeni bir anayasa şart olduğunda herkes 
hemfikirdir. Biz, ‘kontrat’ gibi, ‘mukave-
le’ gibi, ‘sözleşme’ gibi kavramların hep-
sinin sınırlayıcı ve yetersiz olduklarını 
düşünüyoruz. Zira millet eliyle yapılacak 
olan bu anayasa, Türkiye Cumhuriyeti-
nin bütün vatandaşlarına kendi ülkele-
rinde ‘ev sahibi’ olduklarını hissettiren, 
vatandaşlık aidiyetlerini perçinleyen bir 
anayasa olacaktır. Bu anayasa, ‘kiracı’ ile 
‘ev sahibi’ arasında bir ‘mukavele’ değil, 
istisnasız her vatandaşımızın hukukunu 
güvenceye alan bir ‘toplumsal mutaba-
kat metni’ olmalıdır. 

Unutmayalım ki, başta Cumhuriyeti-
mizin bekası olmak üzere bütün kaza-
nımlarımızın güvencesi de demokrasi-
dir, millet iradesidir. Bu noktada yine 
unutmayalım ki, bizim temel meselemiz 
devletimizin hukuk zeminini sağlam 
kılmaktır. Gerisi, detaydır, teferruattır, 
usule ilişkindir. İnşallah milletimizin bu 
talebini karşılayacağız ve bunu millet 
olarak birlikte başaracağız. 
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Değerli arkadaşlar…

Herkese çağrımız şudur. En az Türkiye 
büyüklüğünde düşünün. Zira Türkiye 
yeni dünyanın kutup yıldızı olmak için 
sabırsızlanıyor. Türkiye bütün hesap-
larını yeni baştan yapmak zorunda, 
eski yanlışların yerine doğruları koy-
mak mecburiyetinde. Yeni bir dönem 
başlıyor, yeni bir sayfa açılıyor. Türk 
siyasetinin diğer aktörleri önümüzdeki 
imkânların farkında olmasalar da, AK 
Parti bunun farkındadır. Türkiye uzun 
senelerini yanlış zihniyetler elinde içine 
kapanarak, kafasını kuma gömerek zayi 
etti. Dünyanın öncü devletleri, lider ül-
keleri arasında olması gereken bu ülke, 
bu kifayetsiz zihniyetler, önünü gör-
mekten aciz o çapsız siyasetler elinde 
kör kuruşa muhtaç hale getirilmiştir.

2002 öncesinde bu acziyet o kadar bü-
yüdü ki, bu ülkenin en temel, en hayati 
ihtiyaçları için bile dışarıdan borç arar 
hale geldik. Üç kuruş kredi için bu ül-
kenin geleceğini ipotek etmeyi göze 
aldıkları halde gittikleri kapılardan eli 
boş dönmek durumunda kaldılar. Hani, 
mutlaka hatırlayanlarınız vardır; geç-
mişte esnafımızın dükkânlarında du-
vara bir tablo asılırdı. İçimizi acıtan bir 
tablo… Bir tarafta hesabını iyi yaptığı, 
adımını denk attığı için işleri yolunda 
giden tüccarın rahat ve huzurlu halini 
gösteren bir mutluluk resmi vardı. He-
men yanında da işinin gereğini yerine 
getiremediği, işinin hakkını veremediği 
ve hesabını doğru yapamadığı için if las 
etmiş bir tüccarın kararmış dünyası res-

medilirdi. İşte o ikinci resmin Türkiye 
olduğunu düşünürdük ve yüreğimiz 
sızlardı. Hamdolsun ki, o tablo duvar-
lardan indi, tedavülden kalktı. 

Sevgili arkadaşlar…

Bu ülkenin dertlerine derman bulacak, 
ihtiyaçlarına çare olacak gücü, kaynağı 
ve potansiyeli her zaman vardı. Ancak 
bu ülkenin gücünü, kaynağını, potansi-
yelini doğru kullanacak, milletin bek-
lentilerini siyasetin en temel önceliği 
kılacak siyasetçileri, yöneticileri yoktu. 
Kökü asırlar öncesine uzanan bu millet 
bu kahırlı manzaraları kendine de, ülke-
sine de yakıştıramıyordu. Ancak büyük 
bir millet olmanın idrakiyle metanet-
lerini korudular, aklıselimden, sağdu-
yudan asla vazgeçmediler. Ülkeyi daha 
büyük felaketlerin kucağına atacak 
çalkantılara asla meydan vermediler. 
Sabrettiler ve kısa zaman içinde mil-
let iradesinin tecelligahı olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ni yeniden aslına 
döndürdüler. Siyasetçiler bozdu, mille-
timiz yeniden yaptı. 

Ne yazık ki bu mücadele sürerken yıllar 
yılları kovaladı, kaynaklar, imkânlar, 
nesiller heder oldu, kayboldu. Çok kıy-
metli nesillerimiz adeta gün görmeden 
eriyip gitti. Nice genç nesillerimiz genç-
liklerini, enerjilerini, coşkularını, umut 
ve heyecanlarını bu ülke için birer değe-
re dönüştüremeden tarih sahnesinden 
kayıp gittiler. Bu sözlerimden geçmişe 
takılıp kalmak gibi yanlış bir sonuç çı-
karmayacağınızı biliyorum. Ama geçmi-
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şi kolayca unutup, millet olarak bize çok 
ağır bedeller ödetmiş o karanlık yılların 
muhasebesini hakkıyla yapamazsak, 
işte o zaman bu film yeniden başa sara-
bilir, tarih tekerrür edebilir. 

10 yıl gibi siyaset için kısa sayılabile-
cek bir zamanın içine adeta bir tarih 
sığdıran AK Parti’nin tabiatıyla geçmi-
şin günahlarında bir payı, bir hissesi 
yoktur. Ancak mademki biz milletin 
sesi, milletin vicdanı, millet siyasetinin 
temsilcisiyiz; o halde kimsenin kendi 
günahıyla yüzleşemediği yerde Türk si-
yasetinin karanlık yıllarıyla yüzleşmek 
de bize düşer. Aslında 3 Kasım 2002’den 
bu güne yaptığımız da işte budur. Biz 
millet ve memleket sevdalısı bütün AK 
Partililerle birlikte yola çıkarken işte bu 
dersi çalışarak, bu yükü göze alarak yola 
çıktık. Bizler milletimizin yıllar boyun-
ca sabırla, metanetle taşıdığı emaneti 
artık hak ettiği menzillere ulaştırabil-
mek için bir araya geldik. Milletimizin 
sesini, beklentisini, değişim iradesini 
iktidara taşımaya geldik. 

AK Parti siyaseti, milletimizin yanlışları 
doğrularla değiştirme şuuru ve irade-
sinden vücut bulmuştur. AK Parti, ülke-
sini seven, milletine inanan, değerleri-
ne saygılı, dünyayı tanıyan, yeniliklere 
açık, bilgili, donanımlı, vicdan sahibi 
yeni nesillere öncülük etmek üzere yola 
çıkmıştır. AK Parti siyaseti, Türkiye’nin 
büyüklüğüne inanan, milletimizin asır-
lardan bu yana edindiği büyük birikim 
ve tecrübelerin farkında, tarihin ül -
kemize yüklediği misyonun şuurunda 

bir siyasettir. AK Parti, kendini mutlu 
azınlıkların, imtiyazlı sınıf ların, gölge 
iktidarların hegemonyasına kilitlemeye 
asla razı olmayan, olmayacak bir parti-
dir. AK Parti siyaseti, sadece ve sadece 
milleti esas alan, milletin hissiyatını 
siyasi dile tercüme eden bir siyasettir. 
AK Parti siyaseti, demokrasi içinde mil-
let iradesini ve hukuk ilkelerini devre 
dışı bırakacak herhangi bir başka güç 
ve iradeye asla yer olmadığını bilen, 
duruşuyla bu gerçeğin hakkını veren bir 
siyasettir. 

Milletin malına göz dikenlerin, ülkenin 
kaynaklarını talan etmeye yeltenen -
lerin, adaleti, vicdanı hiçe sayanların 
bizim aramızda yeri yoktur, olmamıştır, 
olmayacaktır. Kartvizitinde siyasetçi 
yazdığı halde, her sıkıntıya girdiğinde 
kapı kapı dolaşıp kurtarıcı arayanların, 
demokrasiyi ona buna peşkeş çekme 
alışkanlığında olanların bizim aramızda 
yeri yoktur, olmayacaktır. Bu ülkenin 
menfaatlerini,  kendi kısır siyasi he -
saplarının önüne koyamayanların AK 
Parti’de yeri yoktur, olmayacaktır. Ken-
dini kapalı kapılar ardına kapatanların, 
sırça köşklerde yaşamaktan bu milletin 
dertlerini duyamaz hale gelenlerin bu 
saf larda yeri yoktur, olmayacaktır. Mil-
letin oyuyla geldiği makamlara oturup, 
milletin fikrini, hissiyatını, inancını, 
duruşunu beğenmez hale gelenlerin bi-
zim aramızda yeri yoktur, olmayacaktır. 
Çünkü bizi milletten ayrı düşürecek hiç-
bir şeyin asla ve kat’a bizim kitabımızda 
yeri yoktur, olmayacaktır. 
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Bunu bu salonu dolduran siz değer -
li  yol arkadaşlarım, Türkiye’nin bir 
ucundan diğer ucuna hizmet aşkıyla 
yürekleri çarpan AK Parti sevdalıları 
adına ve bizimle aynı hissiyatı taşıyan 
bütün milletimiz adına söylüyorum. 
Çünkü doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle 
güneyiyle, küçüğüyle büyüğüyle hepi-
miz bir Türkiye’yiz. Çünkü biz hepimiz 
Türkiye’yiz, hep beraber Türkiye’yiz. 81 
vilayetimiz, 74 milyon canımızla hep be-
raber Türkiye’yiz biz. Milletimizin o çok 
sevdiği şarkıda söylediğimiz gibi: 
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 Allahın kuluyuz 
biz  
Has bahçemiz yurdumuzdur, aynı bağın gülü-
yüz biz…

Değerli arkadaşlar…

Bir olmak, beraber olmak, aynı geleceğe 
beraberce yürüyor olmak milletimizin en 
büyük gücüdür. Bu sebeple Türkiye’nin 
büyümesini, gelişmesini, ilerlemesini iste-
meyenlerin en öncelikli hedefi bu ahengin 
ortadan kaldırılmasıdır. Herkes müsterih 
olsun, bu ahengi kimseye bozdurmayaca-
ğız. Gözünü kırpmadan masum insanların 
canına kastedenler meşru bir davanın sa-
vunucusu olduklarına hiç kimseyi inandı-
ramazlar. Türkiye’nin ayağına zincir olmak 
isteyen, genç, kadın, çocuk, hamile, işçi, 

köylü demeden ocaklar söndüren caniler 
sonunda mutlaka kaybedecekler. Demok-
rasinin yollarına mayın döşeyenlerin kan-
dan beslenmesine artık izin vermeyeceğiz. 

Terörle mücadelede yeni bir döneme geç-
tik. Süreci yeni baştan ele aldık ve yeni 
açılımlar, ilave tedbirler geliştirdik. Şartlar 
neyi gerektiriyorsa yapılıyor, eksik bir şey 
varsa tamamlanıyor, bundan kimsenin en 
ufak bir şüphesi olmasın. Terörün acısını 
en çok o bölgede yaşayan masum insan-
larımız çekiyor, terörün maliyetini en 
çok onlar ödüyor. Terör, acıyı büyüterek 
varlığını sürdürmek istiyor. Terörist, acıyı 
büyütmek için evine ekmek alan polise, 
askere kurşun sıkıyor. Acıyı büyütmek için 
hamile kadına, bir veda yemeğine giden 
genç kızların yoluna pusu kuruyor, kur-
şuna diziyor. Zira, o cinayet örgütü, kaos 
istiyor, aklı selimin kaybolmasını, metane-
timizi yitirmemizi istiyor. Herhalde, en çok 
bunu istiyor. Ama bu büyük millet bu tuza-
ğa düşmeyecek. 74 milyon vatandaşımızın 
terör ve terör örgütü karşısındaki hissiyatı 
birdir. İnsan hayatına kastedeni, hayata, 
masumiyete pusu kuranı lanetliyoruz. Te-
rör yoluyla bu milleti birbirine düşürmek 
isteyenler bu karanlık ideallerine hiçbir 
zaman kavuşamayacaktır. 

Bir şey daha var. Bakınız, acı haberi bu-
rada, Kızılcahamam toplantımızda almış-
tık. Alçakça bir cinayete kurban giden 
merhum Hrant Dink’in eşi Rakel Dink 
hanımefendi o büyük acıyı yüreğinde his-
settiği gün yaptığı veda konuşmasında ne 
demişti: “Ülkenden ayrılmadın sevgilim” 
demiş ve şöyle devam etmişti. “Yaşı kaç 
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olursa olsun; 17 veya 27, katil kim olursa 
olsun, bir zamanlar bebek olduklarını 
biliyorum. Bir bebekten bir katil yaratan 
karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapıl-
maz kardeşlerim…” Evet, bu sözleri de 
unutmadık, unutmayacağız. Allah kimse-
ye vermesin… Düşünün, ne büyük acıdır, 
bir annenin, bir babanın evladının katil 
olmayı seçmesi ya da bir seri katil olması. 
Evet, bir cümleyle söylüyorum. İnşallah 
bu acılar son bulacak. Milletimiz, bu acı-
nın bittiğini de görecek.

Değerli yol arkadaşlarım…

AK Parti olarak dış politikada da ezber-
leri bozan, paradigmaları değiştiren bir 
anlayışı hâkim kıldık. En önemlisi dış po-
litikayı milletten bağımsız gören, milletin 
tercih ve beklentilerinin aksi istikamette 
seyreden dış politika anlayışını topye-
kün reddettik. Dış politikayı adeta bir 
“insansız hava aracı” gibi algılayanlar, dış 
politikadan insan unsurunu ayıklayama-
ya gayret edenler maalesef bilerek veya 
bilmeyerek dünyayı da daha yaşanılabilir 
olmaktan çıkarmaya hizmet edenlerdir. 
Milletimizin belirlediği istikamette yürü-
yor, milletimizin tasvip etmediği hiçbir 
politikanın peşinden gitmiyoruz, gideme-
yiz. Halkın gücü karşısında direnebilecek 
hiçbir siyaset, hiçbir politika yoktur. Hal-
ka rağmen hiçbir siyaset meşru sayılamaz. 

Bunu söylediğimiz için ve bu mesajı 
dünyaya duyurduğumuz için bizi eleş-
tirenler bilmelidirler ki Türkiye’nin 
tarihine,  zenginliklerine,  imkân ve 
kabiliyetlerine büyük haksızlık edi -

yorlar. Bugün ülkesine karşı bu hak-
sızlığı yapanlara fildişi kulelerin değil, 
bölgemizdeki yüz milyonların sesine 
kulak vermelerini tavsiye ediyorum. 
Şam’ın sokaklarında, Beyrut’un cadde-
lerinde, Tahrir Meydanı’nda, Üsküp’te, 
Astana’da, Brüksel’de, Washington’da 
yankılanan Türkiye’nin sesine kulak 
tıkamak onlara hiçbir şey kazandırmaz. 
Biz asla bir kahramanlık peşinde deği-
liz… Hiçbir gizli gündemin takipçisi de 
değiliz. Zira biz aklımız kadar gönlü-
müzle, hesabımız kadar hayallerimizle 
hareket eden bir kadroyuz. Yegâne ve 
samimi arzumuz adaletin sömürüye, 
barışın savaşa, özgürlüklerin zulme kar-
şı galip geldiği, huzur ve sevgi dolu bir 
dünya idealine kavuşmaktır. 

Türkiye’yi bulunduğu her yerde barı-
şın ve kardeşliğin savunucusu olarak 
yükseltmenin onurunu taşıyor ve bu 
onuru bu aziz kadroyla, bu aziz dava ar-
kadaşlarımla birlikte paylaşıyorum. So-
ruyorum sizlere… Allah aşkına cebimde 
iki lira okul harçlığım var… Bunun bir 
lirasını pul parasına veriyorum… Bir 
lirasını da Pakistan’da seldeki çocuklara 
ekmek almanız için gönderiyorum.” di-
yen bir öğrencinin, o küçücük yavrunun 
çağrısına kulak vermekten daha onurlu, 
daha evla bir vazife olabilir mi? Hava-
alanına inen Türk uçaklarını görünce 
‘Türkler geldi kurtulacağız’ diye haykı-
ran Somalili kardeşlerimizin dualarına 
nail olmaktan daha anlamlı bir siyaset 
kabul edilebilir  mi? Üzerine fosfor 
bombaları atılan, açık hava hapishane-
si koşullarına mahkûm edilen masum 
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insanların feryadına cevap vermekten, 
uluslararası sularda korsanca bir sal-
dırıyla şehit edilen vatandaşlarımızın 
hukukunu aramaktan daha ilkeli bir dış 
politika olabilir mi? Hangi ilke, hangi 
teori, hangi dış politika anlayışı vicdan-
ların çağrısından daha önemlidir? 

Değerli kardeşlerim…

Bugün BM’de Türkiye konuşuluyor, 
Türkiye’nin haklı tezleri tartışılıyor. Av-
rupa Birliği ülkeleri ekonomik krizle bo-
ğuşurken bütün Avrupa Türkiye’nin yük-
selişini konuşuyor, Türkiye’ye gıptayla 
bıkıyor. Orta Doğu’da, Afrika’da, Asya’da, 
Balkanlar’da ülkemiz tarihten aldığı güçle 
yeniden diriliyor. ABD ile daha önce stra-
tejik ortaklık düzeyinde olan işbirliğimiz 
daha ileri bir düzeye çıkıyor. Rusya ile iliş-
kilerimiz hızla derinlik kazanırken ticaret 
hacmimiz artıyor. Artık Türkiye rol biçi-
len değil, rol belirleyen bir aktördür. Artık 
Türkiye alan el değil, veren eldir. Dün 70 
sente muhtaç olan bir Türkiye’ydik, bu-
gün dünyanın dört bir tarafına kalkınma 
yardımlarında bulunan, sadece Somali 
için halkından 300 milyon dolar bağış 
toplayabilen bir ülke haline geldik. İş 
adamlarımızla, sivil toplum kuruluşları-
mızla, hayır kuruluşlarımızla dünyanın 
her köşesine yardım elini uzatan, mesafe 
tanımaksızın nerede bir yardıma muhtaç 
varsa oraya ilk giden ülkeyiz artık. 

Hangi alana bakarsanız bakın, hangi 
meseleyi ele alırsanız alın bunların hep-
sinde de Türkiye son 9 yılda ezberleri 
bozan bir anlayışı ortaya koymuştur. 

İşte Avrupa Birliği süreci… İlk resmi 
başvurumuzu 1963 yılında yapmışız 
ama 2002’ye kadar bir arpa boyu yol ala-
mamışız. Biz geldik iki yılda Kopenhag 
Kriterlerini tamamladık, 3 Ekim 2005’te 
müzakerelere başladık. Şunu öncelikle 
belirtmek isterim… Türkiye Avrupa 
Birliği standartlarına bugün en yakın 
olduğu noktadadır. Avrupa Birliği’nden 
müzakere tarihini alan da müzakereleri 
başlatan da AK Parti Hükümeti olmuş-
tur. Bütün çifte standartlara, bütün hak-
sızlıklara rağmen biz reform sürecinde 
kararlıyız, kararlı bir şekilde de yolumu-
za devam ettireceğiz. Varsın onlar kendi 
ayak oyunlarını sürdürsünler… Varsın 
verdikleri sözü tutmamanın ne demek 
olduğunu kendileri değerlendirsinler… 
Zaten ne halde oldukları da ortada… Biz 
hele bir şu müktesebata uyum sürecini 
tamamlayalım gerisini o zaman da zaten 
konuşuruz, konuşacağız. 

Çarşamba günü yayımlanan İlerleme 
Raporu bir kez daha bazı konularda Av-
rupa Birliği’nin ciddi bir akıl tutulması 
içerisinde olduğunu gösterdi. Maalesef 
müzakere sürecini tıkayan sorun alanla-
rında hala Avrupa Birliği tarafından sta-
tükocu bir yaklaşımın benimsendiğini 
bu Rapor’da bir kez daha gördük. Şurası 
açıktır… Bugün Avrupa’da Türkiye’nin 
AB üyeliği için gerekli adımları atmadı-
ğını söyleyenler de, Türkiye’de Hüküme-
timizin AB sürecine önem vermediğini 
belirtenler de yanılgı içerisindedir. Biz 
Avrupa Birliği  perspektifimize kon -
jonktürel gelişmeler zaviyesinden bak-
mıyor, bu süreci Türkiye’nin muasır 
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medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma 
hedefinin en önemli parçası olarak de-
ğerlendiriyoruz. İçeride veya dışarıda 
hiçbir şahsi ve sorumsuz davranışın 
Türkiye’nin reform kararlılığını gölgele-
mesine müsaade etmeyiz, etmiyoruz ve 
etmeyeceğiz. 

Bizim bu kararlılığımız neticesinde Tür-
kiye karşıtı setlerin de bir bir yıkılmaya 
başlaması esasen bizim tezlerimizin 
haklılığını ortaya koyması bakımından 
manidardır. İşte vize konusundaki ça-
balarımızın meyvelerini vermeye başla-
ması, bu konuda son günlerde yaşanan 
olumlu gelişmeler bizi haklı çıkarmak-
tadır. Şunu da herkesin bilmesi gerekir 
ki her konuda olduğu gibi vize mesele-
sinde de Türkiye bir lütuf beklentisinde 
değildir, sadece hakkını olanı talep edi-
yor. Hakkımızı alana kadar da bu müca-
delemize devam edeceğiz. 

Aynı şey Kıbrıs meselesinde de geçer-
li… Bugün sondajla Kıbrıs meselesinin 
çözüm sürecini sabote eden sorumsuz 
hareketleri herkes dikkatle ve ibretle iz-
lemeli. Hiç kimse Ada’nın ortak malı ve 
ortak zenginlikleri üzerinde tek taraf lı 
hak iddia edemez. Hak iddia eden ve 
hatta bu doğrultuda tek taraf lı çabalara 
girişen olursa da Türkiye’den bunun 
karşılığını misliyle görür. Kıbrıs bizim 
milli davamız. Başından beri “kazan-
kazan” ilkesinin hayata geçirilmesini 
biz savunduk. Başından beri çözümden 
yana olan taraf biz olduk. Başından beri 
yapıcı olan, sözlerini tutan taraf  biz 
olduk. Ama sürekli çözümden kaçan ve 

işi yokuşa süren ise Rumlar oldu. Buna 
rağmen AB üyeliği ile ödüllendirilen de 
yine Rumlar oldu. 

Özellikle Avrupa Birliği’ne sesleniyo-
rum… Bu sorun artık AB için bir namus 
meselesidir. AB ya 2004 yılında yaptığı 
tarihi hatadan geri dönerek 26 Nisan 
2004 tarihli Konsey kararını uygulaya-
cak ve KKTC ile ticaretin önünü açacak 
ya da Rum kesimini şımartmaya devam 
ederek ömür boyu bu kara lekeyle ya-
şamak zorunda kalacak. Şunu da tek-
rarlamakta fayda görüyorum… Bizim 
arzumuz 2012 yılının ikinci yarısında 
Birleşik Kıbrıs Devleti’nin AB Dönem 
Başkanlığı’nı üstlenmesidir. Aksi takdir-
de tek taraf lı olarak Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nin üstleneceği bir Dönem 
Başkanlığı’nda bizim için yok hükmün-
de olan bir sözde ülkeyle aynı masaya 
oturmayız, oturmayacağız. Tutulmayan 
sözlerin, atılmayan adımların, cevabı 
verilemeyen soruların bedelini artık 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ’nin 
ödemeyeceğini  herkesin bilmesi  ve 
bu düşünceyle hareket etmesi gerekir. 
Türkiye’nin Avrupa Birliğine adaylık sü-
recindeki mevcut engellerin aşılmasının 
bedeli, hiçbir şekilde Kıbrıs Türklerinin 
yalnız bırakılması olamaz. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye çok boyutlu dış politikasıyla 
insanlığın vicdanına seslenirken ekono-
mik olarak da dünyanın her köşesinde 
ağırlığını hissettiren bir konuma gelmiş-
tir. Sadece birkaç örnek veriyorum… Al-
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manya ile biz göreve geldiğimizde, yani 
2002’de ikili ticaret hacmimiz 13 milyar 
dolar, 2010 yılında bu rakam iki kattan 
fazla artış gösteriyor ve 30 milyar dola-
ra yükseliyor. Keza Fransa ile 2002’de 5 
milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2010 
yılında yaklaşık 3 kat artışla 14.2 milyar 
dolar oluyor. ABD ile ticaret hacmimiz 
2002’de 6.5 milyar dolar, 2010’da ise 16 
milyar dolar… Yine 2.5 katlık bir artış... 
Brezilya ile ticaret hacmimiz 2002’de 
285 milyon dolar, 2010’a geldiğimizde 
bu rakam 2 milyar dolara yükseliyor. 
Hindistan’a bakıyoruz… 2002’de ticaret 
hacmimiz 640 milyon dolar, 2010’da 4 
milyar dolar… Çin’le 2002’de 1.5 milyar 
dolar olan ticaret hacmimiz ise dikka-
tinizi çekiyorum 19.5 milyar dolara 
çıkıyor, yani 13 katlık bir artış sağlanı-
yor. Mısır’la ticaret hacmimiz 2002’de 
444 milyon dolar iken 2010’da 3 milyar 
doların üzerine çıkıyor. Keza Libya ile 
2002’de 900 milyon dolar olan ticaret 
hacmi 2010’da 2.3 milyar dolara yükse-
liyor. 

Bütün bunlar oturduğumuz yerde ge-
lişmeleri seyrederek başarılabilir mi 
arkadaşlar… Önümüzdeki  dönemde 
de bu yoğun dış politika gündemimiz 
devam edecek. Önce Kazakistan’a ardın-
dan 1–2 Kasım tarihlerinde Türkiye’den 
Almanya’ya işgücü göçünün 50’inci 
yılı dolayısıyla Almanya’ya gideceğiz. 
Dile kolay tam 50 yıldır vatandaşla -
rımız Almanya’nın ekonomisine,  bu 
ülkenin ilerlemesine ve kalkınmasına 
katkı sağlıyor. Dikkatinizi çekiyorum… 
Almanya’da yerleşik vatandaşlarımızın 

sahip oldukları küçük ve orta ölçekli 
70 bin civarındaki işletme şu anda 350 
bin kişiye istihdam sağlıyor ve bu işlet-
melerin cirosu da 35 milyar avro’ya ula-
şıyor. Almanya ziyaretimizde Şansölye 
Merkel’le birlikte katılmayı öngördüğü-
müz etkinliklerde bir kez daha gurbetçi-
lerimizle hasret giderecek, entegrasyon 
konusuna verdiğimiz önemi dile geti-
receğiz. Almanya’dan da hemen G-20 
Zirvesi’ne katılmak üzere Fransa’nın 
KAN(Cannes) şehrine geçerek orada 
da Türkiye’nin dünya ekonomisindeki 
yerini,  dünya ekonomisine yapacağı 
katkıları değerlendirecek, ayrıca muha-
taplarımızla da ikili görüşmeler gerçek-
leştireceğiz. 

Değerli arkadaşlar…

2008 yılında başlayan küresel ekonomik 
kriz dünyada etkisini bugün de bütün 
yoğunluğuyla sürdürüyor. Her gün med-
yadan krizin çeşitli ülkelerdeki olumsuz 
etkilerine dair haberler almaya devam 
ediyoruz. Gelişmiş pek çok ekonomide 
göstergeler maalesef uzun süredir negatif 
bir çizgide seyrediyor. ABD ve AB ülkeleri 
de dâhil pek çok ülkede kriz yönetimle-
rinden maalesef istenen sonuçlar henüz 
alınamıyor. Türkiye dünyada büyük sı-
kıntıların yaşandığı böyle bir dönemde 
büyüme dinamizmi ve istikrarıyla dikkat 
çekiyor. Türkiye’nin kriz yönetimindeki 
başarısı, geçmişte bizim yaşadığımız sı-
kıntıları bugün yaşamakta olan ülkeler 
için bir örnek teşkil eder hale geldi. 
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Biz sadece küresel ekonomik krizin et-
kilerini bertaraf etmiyor, aynı zamanda 
yakaladığımız her büyük hedefin yerine 
daha büyüğünü koymayı da başarıyoruz. 
Ülke olarak en olumsuz şartlarda bile 
büyümeye, gelişmeye, ilerlemeye devam 
ediyoruz. Ekonomimizi birçok ülke için 
gıpta edilir hale getiren aslî faktör budur. 
Buralara dersimize çok iyi çalışarak gel-
dik. Hatta şunu da rahatlıkla söyleyebili-
rim ki, bu noktaya geçmişte yaşadığımız 
ekonomik krizlerden kendimize doğru 
dersler çıkardığımız için geldik. 9 yıllık 
AK Parti iktidarının bırakın her yılını, 
her ayını, her gününü bir önceki günden 
daha ileride tamamlamak için büyük 
gayret sarf ettik.

Değerli arkadaşlar…

Bu mücadelede milletimiz en temel da-
yanağımız, en büyük gücümüz oldu. İşte 
bu güçle ülkemizin ekonomide seneler-
den beri çözülemeyen bütün kronikleş-
miş sorunlarını aşmayı başardık. Güçlü 
büyüme performansı ile enf lasyondaki 
düşüşün birlikte gerçekleştirilebileceği-
ni ortaya koyduk. Bu yılın ilk çeyreğin-
de yüzde 11.6 büyüme ile dünyanın en 
hızlı büyüyen ekonomisi olduk. İkinci 
çeyrekte yüzde 8.8 büyüme ile aynı tem-
poyu koruduk. Böylece en olumsuz kü-
resel şartlara rağmen ekonomimizi bu 
yılın ilk yarısında yüzde 10.2 büyütmeyi 
başardık. İktidara geldiğimizde, 2002 
yılında, satın alma gücü paritesine göre 
kişi başına düşen gelirimiz AB ortalama-
sının yüzde 36’sı iken, 2010 yılı itiba-
riyle bu oranı AB ortalamasının yüzde 

48’ine yükselttik. Bu da Avrupa Birliği 
ile aramızdaki refah farkını nasıl hızla 
azalttığımızı açıkça ortaya koymaktadır. 

Bununla beraber kronikleşmiş, adeta 
üzerimize yapışıp kalmış enf lasyon so-
rununu da aşmayı başardık. Enflasyonu 
kalıcı olarak tek haneli rakamlara in-
dirdik. Yıllar boyunca yüzde 60 - 70 se-
viyelerinde, hatta zaman zaman yüzde 
100’ü aşan enflasyon nedeniyle gelirleri 
eriyen sabit ve dar gelirli vatandaşları-
mız gerçek anlamda gelir artışlarına ka-
vuştular. 2002’de Türkiye’de en zengin 
yüzde 10’luk kesimin ortalama geliri, 
en yoksul yüzde 10’luk kesimin geliri-
nin 18.3 katıydı. Bizim hükümetlerimiz 
döneminde yoksul kesimin geliri daha 
fazla artmış ve 2009 yılında bu fark 13 
katına kadar gerilemiştir. Daha adil bir 
gelir paylaşımı noktasında da önemli 
mesafe aldığımız ortadadır. 

Bunun sadece 9 yılda yakalanmış bir iyi-
leşme olduğuna herkesin dikkat etmesi 
lazım… Maalesef  siyaseti  otomatiğe 
bağlamış olanlar rakamların, verilerin, 
göstergelerin ne dediğine bakacak ce-
sareti kendilerinde bulamıyorlar. Ba-
kınız 2002 yılında 230 milyar dolarlık 
bir ekonomisi olan Türkiye, 2010 sonu 
itibariyle bu rakamı 736 milyar dolar se-
viyesine kadar yükseltmiştir. Bu süreçte 
görülmemiş boyutta bir küresel kriz 
yaşanmış olmasına rağmen biz bunları 
başardık. Bunun hayalini bile kurama-
yacak olanlar elbette bu tabloyu takdir 
edecek olgunluğu da gösteremezler.
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Değerli arkadaşlar…

Bütün bu başarılar  Türkiye’nin ba -
şarılarıdır ve daha büyük hedef lere 
yürüdüğümüz şu günlerde en büyük 
güvencemiz de yine milletimizdir. Mil-
letimizle birlikte aynı şuur ve kararlılık 
içinde çalışarak, çıtayı hep daha yu -
karılara koymanın, hep daha fazlasını 
başarmanın gayreti  içinde olacağız. 
2002 yılında 3 bin 492 dolar olan kişi 
başına gelirimizi 10 bin doların üzerine 
çıkardık. Hep söyledik, biz bunu yeterli 
görmüyoruz, 2023 yılında kişi başına 
milli gelirimizi 25 bin dolara çıkarmayı 
hedef liyoruz. İktidara geldiğimizde 36 
milyar dolar seviyesinde olan ihracatı-
mız adeta sıçrama yaparak 2008 yılında 
132 milyar dolara ulaştı. Küresel kriz 
nedeniyle 2009 ve 2010 yıllarında bir 
miktar gerileme olduysa da uygulamaya 
koyduğumuz yeni stratejilerle bu yılın 
eylül ayı itibariyle yıllık ihracatta yeni-
den 2008’deki rekor seviyeyi yakaladık. 
Hedefimiz 2023 yılında 500 milyar do-
lar ihracat yapan bir Türkiye… Biz bu 
hedefe samimiyetle inanıyoruz, çünkü 
bu potansiyeli ülkemizde, insanımızda 
görüyoruz. 

Ancak bu noktada istikrarın korunması 
ve mali disiplinin elden bırakılmaması 
çok önemli… Göreve geldiğimizden bu 
yana tavizsiz bir şekilde uyguladığı -
mız mali disiplin ile bütçe açıklarını 
önemli ölçüde kapattık. 2002 yılında 
milli gelire oranla yüzde 10 seviyesinde 
devraldığımız kamu bütçe açığını 2010 
yıl sonu itibariyle yüzde 2.3 seviyesine 

kadar düşürdük. Kamu bütçe açığının 
bu yıl yüzde 1 seviyelerine gerilemesini 
bekliyoruz. Bunlar gelişmiş ülkelerin 
orta vadede hayal bile edemeyeceği 
oranlardır. Bugün İngiltere’nin kamu 
bütçe açığı yüzde 10.4, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin yüzde 10.2, Japonya’nın 
yüzde 9.2, Fransa’nın yüzde 7 seviyesin-
dedir. Biz bu oranı yüzde 1 seviyesine 
indirmekten söz ediyoruz ki, bu tablo 
herhalde aradaki farkı bariz biçimde 
ortaya koyuyor.

Sevgili AK Partililer…

2002 yılında görevi devraldığımızda Ha-
zinemiz ortalama ancak yüzde 62.7 faiz 
oranı ile borçlanabiliyordu. Sağladığı-
mız istikrar ve güven ortamı sayesinde 
2010 yılında ortalama Hazine borç -
lanma faizini yüzde 8.1 seviyesine dü-
şürdük. 2002 yılında milli gelirimizin 
yüzde 15.5 düzeyinde olan kamu kesimi 
faiz ödemeleri 2010 yılı sonu itibarıyla 
yüzde 4.6 seviyesine kadar geriledi. Geç-
mişte vatandaşlarımızın cebinden faize 
giden para bugün yatırım olarak, sosyal 
destek olarak, hizmet olarak vatandaşla-
rımıza geri dönüyor. Küresel kriz döne-
minde gelişmiş ekonomilerin çoğunda 
işsizlik oranları çok yüksek artışlar ger-
çekleşirken ülkemizde artış sınırlı kaldı. 
İşsizlik oranındaki artışa rağmen kriz 
döneminde ülkemizde toplam istihdam 
hiçbir zaman azalmadı. Krizin en yoğun 
yaşandığı 2009 yılında bile toplam istih-
damımızı 83 bin kişi arttırdık. Krizin et-
kisiyle 2009 yılında yüzde 14’e yükselen 
işsizlik oranı, 2010 yılında yüzde 11.9’a 
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geriledi ve Şubat 2011’de kriz öncesi 
seviyelere geldi. Haziran ayı itibariyle 
işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine 
göre 1.3 puan azalarak yüzde 9.2’ye ka-
dar geriledi. 

Bunlar ekonomimizin sağlıklı bir ze-
minde yükseldiğinin işaretleridir. Biz 
ülkemizin kaynaklarını en doğru alanla-
ra yönlendirerek israf ekonomisine son 
verdik ve verim ekonomisi anlayışını 
hâkim kıldık. Devlet ağırlıklı, maliyeti 
yüksek, verimliliği düşük, hantal yapıyı 
değiştirdik. Ekonomide özel sektörün 
ağırlığını artıracak politikaları uygu-
lamaya koyduk, girişimcimizi destek-
ledik. Rekabet koşullarını oluşturarak, 
ekonomide devleti düzenleyici ve denet-
leyici konuma getirdik. Piyasaların et-
kin şekilde işlemesini temin ettik. Özel 
sektörümüzü teşvik edecek ve müteşeb-
bislerimizin önünü açacak politikaları 
bundan sonra da uygulamaya devam 
edeceğiz.

Sevgili arkadaşlar…

Malumunuz, geçmiş yıllarda Türkiye’nin 
en büyük sıkıntılarından biri banka if-
lasları ve bunun ekonomiye faturasıydı. 
Biz bu tabloyu tamamen değiştirdik, 
bankaları ekonominin sırtındaki bir 
yük olmaktan çıkarıp kâr üretir hale 
getirdik. Sadece devlete borç veren ve 
bu şekilde risk almadan yüksek kârlar 
elde eden bir bankacılık düzeninden, 
reel sektöre kredi vererek kâr edebilen 
bir yapıya geçmiş durumdayız. Bugün 
gelişmiş ülkelerin büyük bankalarının 

sağlamlığı sorgulanırken, kredi notları 
düşürülürken, bizim bankalarımızdan 
övgüyle bahsediliyor. Avrupa bankaları-
nın hali hazırda 200 milyar doların üze-
rinde sermaye açığı olduğu bizzat resmi 
ağızlar tarafından dile getiriliyor. 

Yine Avrupa bankalarının sermaye 
yeterlilik oranı yasal sınır olan yüzde 
5 oranının altına düşmüş durumda… 
Buna karşılık bizim bankacılık sektö-
rümüzün ortalama sermaye yeterlilik 
oranı bugün yüzde 16.6 ile Avrupa ve 
ABD bankalarının kat kat üzerindedir. 
Ülkemizde yasal alt sınır yüzde 8 olma-
sına rağmen bankalarımızın sermaye 
yeterlilik rasyosu bunun iki katından 
yüksek, yüzde 16.6 seviyesindedir. Bu 
göstergeler bankacılık sektörümüz dün-
yada, hem gelişmiş hem de gelişmekte 
olan ülkeler içinde en iyi, en güçlü ban-
kacılık sektörlerinden biri haline geldi-
ğini açıkça ortaya koyuyor. 

Biz Cumhuriyetimizin 100.  kuruluş 
yıldönümü olan 2023 yılına dünyanın 
en büyük 10 ekonomisinden biri olarak 
gireceğimizi söylerken bütün bu göster-
gelerden hareket ediyoruz. Hesabımızı 
bütün bu somut gerçeklerden yola çı-
karak yapıyoruz. Milletimizle gönül gö-
nüle vererek 9 yılda bütün karanlıkları 
aydınlığa çevirdik. Evvel Allah, milleti-
mizle birlikte bundan çok daha fazlasını 
başaracak gücümüz de, enerjimiz de, po-
tansiyelimiz de vardır. Yeter ki birbiri-
mize bağlılığımızı, ülkemize sevgimizi, 
huzur ve istikrarımızı kaybetmeyelim. 
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Siyasi istikrar ile ekonomik istikrar ilişki-
sini en iyi ortaya koyan tablo Türkiye eko-
nomisinin bugün ulaştığı noktadır. Şimdi, 
yepyeni bir Anayasa ile ülkemizde istikrarı 
kurumsallaştırmak istiyoruz. Demokrasi 
ile kalkınma birbirinden ayrılamaz. İktida-
ra geldiğimiz ilk günden itibaren demokra-
siyi güçlendirmek üzere attığımız adımlar 
bu istikrar tablosunun ortaya çıkmasında 
doğrudan etkili olmuştur. İnşallah bu dö-
nemde hep beraber hazırlayacağımız çağ-
daş ve sivil bir Anayasa ile sadece istikrarı 
değil, Türkiye’nin diğer bütün kazanımla-
rını da kalıcı hale getirme imkânı bulaca-
ğız. Ekonomik kalkınmanın devamı için, 
refah düzeyimizin artması ve sosyal barış 
için bunu gerekli görüyoruz.

Değerli arkadaşlar…

Bu ülkede atılan her adımın meyvesi kısa 
zamanda alınabiliyor, başka ülkelerde 
olmayan çok önemli bir meziyettir bu. Ba-
kınız bugün Avrupa büyük bir borç krizi 
yaşarken, bizim ülkemizde artık kamu bor-
cu diye bir sorun yoktur, kalmamıştır. İk-
tidarımız boyunca uyguladığımız ihtiyatlı 
politikalarla kamu borcunu riskli seviye-
lerden makul seviyelere düşürdük. Bugün 
Avrupa ülkelerinde yaklaşan seçimler ve 
siyasi istikrarsızlık gerekli önlemlerin hız-
la alınmasını engelliyor. 

Biz bugüne kadar halkımızın deste -
ğini arkamıza alarak, doğru politika-
ları cesaretle uygulamaya koyduk ve 
kararlılıkla sürdürdük. 2010 yılsonu 
itibariyle Türkiye’nin, kamu borç oranı 
yüzde 42.2 iken, Euro Bölgesi’nde bu 

oran yüzde 85.1 ve AB genelinde yüz-
de 80’dir. Yani Türkiye’nin kamu borç 
oranı Euro Bölgesi’nin yarısı kadardır. 
Yunanistan ve İtalya gibi borcu yüzde 
100’ü aşan ülkelerden bahsetmiyorum 
bile… Avrupa’da borç krizi yaşanırken 
işte bizim borç seviyemiz ortada… Bu yıl 
yüzde 40’ın altına inmesini bekliyoruz. 

Şu anda Türkiye, dünyada en sağlam 
makroekonomik temellere sahip ülke-
lerden biridir.  Dünya ekonomisinde 
kırılganlıklar ve belirsizlik ortamı en 
azından bir süre daha devam edecek 
gibi görünüyor. Bu olumsuzlukların 
küresel sisteme entegre olmuş bulunan 
ülkemiz piyasalarına kısa vadeli yansı-
maları olması doğaldır. Ancak şunu açık 
ve net olarak söyleyebilirim ki ülke dı-
şında yaşananların orta ve uzun vadede 
Türkiye ekonomisine kalıcı olumsuz bir 
etkisi olmayacaktır. Ekonomimiz sağ-
lam temeller üzerindedir. Tüm kurum-
larımızla gerekli tedbirleri alacak güçte 
ve kararlılıktayız, hiç kimsenin endişesi 
olmasın.

Sevgili AK Partililer, değerli arkadaşla-
rım…

Türkiye’nin meselelerini değerlendir-
mek üzere gerçekleştireceğimiz bu yeni 
istişare toplantımızda önümüzdeki yeni 
dönemin vizyonunu ve fikirlerini de 
hep birlikte olgunlaştıracağız. Sizlerin 
Türkiye’nin önündeki bu yeni dönemin 
ne kadar önemli ve değerli olduğunun 
şuurunda olduğunuzdan eminim. AK 
Parti siyasetinin her temsilcisi, her fer-
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di, bu memleketin birer hizmet neferi 
olduğunu aklından hiç çıkarmamak 
durumundadır. Bu hep böyle oldu, bun-
dan sonra da böyle olacak. Türkiye’nin 
her derdiyle ilgilenmek, milletimizin 
her sıkıntısına herkesten önce koşmak 
bizim boynumuzun borcudur. Tek bir 
arkadaşımın bile ne halkın huzuruna, 
ne Hakkın huzuruna alnında en ufak 
bir lekeyle çıkmasına gönlümüz razı 
değildir. Bu şuur, AK Parti siyasetinin 
vicdani temelidir, özüdür. 

Bu sözlerle konuşmama son verirken 
10 yıl boyunca beraber yürüdüğümüz 
bütün yol arkadaşlarıma bir kere daha 
kalbi şükranlarımı sunuyorum. Aramıza 
yeni katılan her arkadaşımıza gönülden 
hoş geldiniz diyorum. Bu yolculuğun 
bir durağında bize aziz hatıralarını 
bırakarak aramızdan ayrılan ve ebedi 
aleme göçen bütün arkadaşlarımıza da 
Allah’tan rahmet diliyorum. 18. İstişare 
toplantımız partimize, ülkemize, mil-
letimize hayırlı olsun. Allah yar ve yar-
dımcımız olsun.
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Değerli yol arkadaşlarım, değerli basın 
mensupları, hanımefendiler, beyefendi-
ler, sizleri bir kere daha en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum.

Yoğun ve çok yararlı geçtiğine inandığım 
18. İstişare ve değerlendirme toplantımı-

zın da sonuna geldik. AK Parti istişare 
kültürünü özümsemiş, istişare temeli üze-
rine bina edilmiş, istişare etmek suretiyle 
Türkiye’ye nice başarılar kazandırmış bir 
partidir. Parti kimliğimizi meydana geti-
ren her detay bu istişare kültürünün bir 
eseridir, bunun bir tezahürüdür. Zira biz 

AK Parti Kızılcahamam  
18. İstişare ve Değerlendirme 

Toplantısı Kapanış Konuşması

Ankara | 17 Ekim 2011



29

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -8

milletimiz için, ülkemizi için en iyi, en gü-
zeli, en doğruyu arayan ve buna ulaşmaya 
çalışan bir hareketiz, böyle bir hareketin 
mensuplarıyız. 

Hani Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye 
öğüdü var ya… “Ey oğul… Güçlü, kuvvetli, 
akıllı ve kelamlısın. Ama bunları nerede 
ve nasıl kullanacağını bilmezsen sabah 
rüzgârlarında savrulur gidersin. Öf ken 
ve nefsin bir olup aklını mağlup eder. 
Kişinin gücü, günün birinde tükenir, ama 
bilgi yaşar. Bilginin ışığı, kapalı gözler-
den bile içeri sızar, aydınlığa kavuşturur. 
Gidenin değil, bırakmayanın ardından 
ağlamalı... Bırakanın da bıraktığı yerden 
devam etmeli.” 

Partimizi kurduğumuz andan itibaren 
daha önce Türkiye’de eşine az rastlanan 
bir şekilde parti içi demokrasi kanalları-
nın işletilmesi noktasında ilkemizi ortaya 
koyduk. Düzenli olarak gerçekleştirdiği-
miz Merkez Karar Yönetim Kurulu Top-
lantılarımızla, Merkez Yürütme Kurulu 
toplantılarımızla, Genişletilmiş İl Başkan-
ları Toplantılarımızla, İstişare ve Değer-
lendirme Toplantılarımızla AK Parti sade-
ce Türkiye’de değil, dünya uygulamaları 
açısından da örnek bir parti içi demokrasi 
anlayışını geliştirmiştir. 

18’inci İstişare ve Değerlendirme Toplan-
tımızda da bu anlayışın bir sonucu olarak 
3 gün boyunca milletvekillerimizle, ku-
rucu üyelerimizle, MKYK üyelerimizle, 
kadın ve gençlik kolları başkanlıkları-
mızla bir arada adeta bir şölen havasında 
kendimizi yeniledik. Açılış töreninin ar-

dından iki gün boyunca bazı Bakan, Genel 
Başkan Yardımcısı, Grup Başkanvekili ve 
Milletvekili arkadaşlarımız (Siyasi İşler 
Başkanlığımız ve Genel Sekreterimizin ri-
yasetinde) kendi alanlarıyla ilgili sunum-
lar yaptılar, daha sonra da bu alanlarda 
bütün Partililerle birlikte görüş alışveri-
şinde bulundular. 

İstişare ve Değerlendirme Toplantımızın 
ilk gününde; Dışişleri Bakanımız Ahmet 
Davutoğlu Türk dış politikası üzerine, 
Grup Başkanvekilimiz Nurettin Canikli 
yasama faaliyetleriyle ilgili, Avrupa Kon-
seyi Parlamenterler Meclisi Başkanı, An-
talya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu 
Parlamenter Meclisi’nde yaptığı başarılı 
çalışmalarla ilgili, Avrupa Birliği Baka-
nı ve Başmüzakerecimiz Egemen Bağış 
AB süreci ve son yayımlanan İlerleme 
Raporu’yla ilgili Partili arkadaşlarımızla 
gün boyu istişarelerde bulundular. 

İkinci gün de yani dün; Ekonomiden So-
rumlu Başbakan Yardımcımız Ali Babacan 
Türk ekonomisi ve dünya ekonomisindeki 
yeri, İçişleri Bakanımız İdris Naim Şahin 
terörle mücadeledeki yeni anlayışımız, 
Yine Başbakan Yardımcımız Beşir Atalay 
aynı şekilde terör meselesi, Genel Başkan 
Yardımcımız ve Partimiz adına Anayasa 
çalışmalarının koordinasyonundan so-
rumlu arkadaşımız Ömer Çelik de Anaya-
sa süreci üzerine Partililerimizi bilgilen-
dirdiler, istişarede bulundular. 

Bu sabah da şahsımın Başkanlığında 
bütün Bakan arkadaşlarımın katılımıyla 
Partililerimizle genel bir görüşme ger-
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çekleştirerek hem milletvekillerimizin 
bölgelerindeki sorunları tekrar değerlen-
dirme fırsatı bulduk, hem de Türkiye’nin 
meselelerine grubumuzun vukufiyetle 
sahip çıktığını görmekten büyük mutlu-
luk duyduk. Ekonomiden dış politikaya, 
terörle mücadeleden yeni Anayasa yapım 
sürecine kadar arkadaşlarımızın sorula-
rıyla, yorumlarıyla, eleştiri ve önerileriyle 
ülkemizin sorunlarını aşma konusundaki 
hassasiyetleri gerçekten takdire şayandı. 

Bu aile atmosferi altında bir kez daha 
gördük ki AK Parti Türkiye’ye 10 yıl bo-
yunca kazandırdığı başarılara yenilerini 
eklemek için aynı heyecanla, aynı şevkle 
“durmak yok yola devam “ diyor. Ben bir 
kez daha bütün yol arkadaşlarıma, bütün 
AK Parti ailesine gösterdikleri bu hassasi-
yetten, bu Türkiye sevdalarından dolayı 
teşekkür ediyor, her birinizle ayrı ayrı 
onur duyduğumu bilmenizi istiyorum. 

Değerli arkadaşlar…

İstişare toplantımızda da arkadaşlarımı-
zın özenle üzerinde durdukları en önemli 
gündem maddelerinden biri anayasa 
oldu. Türkiye’nin bütün meselelerinin dü-
ğümlendiği anayasa meselesi ileri demok-
rasi ve Güçlü Türkiye için önümüzdeki en 
önemli konudur. ‘Muasır medeniyet’ he-
defimizin gerçekleşmesinin yolu yeni bir 
anayasa ile istikbale yürümektir. Milletin 
emanetini taşımanın yolu da buradan 
geçiyor. Milletimizin bu beklentisini kar-
şılamanın tam zamanıdır. 12 Eylül refe-
randumundan çıkan güçlü irade ve 12 Ha-
ziran seçimlerinde Türk siyasi tarihinde 

eşi görülmemiş bir kararlılıkla milletimiz 
“Türkiye artık İleri Demokrasiye geçsin” 
mesajı vermiştir. Bu mesaj, tartışılmazdır. 

Evet, artık milletimiz her türlü vesayet-
ten arınmış bir demokrasi ile yönetimi 
elinde tutmak istiyor. Egemenlik hakkını 
milletimiz bir daha kimseye vermek iste-
miyor. Temel hak ve özgürlükler alanının 
tamamında söz hakkı sadece milletin 
olsun istiyor. Devlet, hiçbir surette millet-
ten esirgenmemelidir. Sadece Türkiye’ye 
ayak bağı olan eski statükoyu değiştirmek 
yetmez yeni perspektifimizin yeni bir 
statüko inşa etmek olmadığını da işin ba-
şında ilan ediyoruz. Milletimiz hür irade-
siyle egemenlik hakkını kayıtısız şartsız 
kullanma yetkisini Türkiye Büyük Millet 
Meclisine vermiştir. Meclisimiz milletten 
aldığı bu yetkinin hakkını en doğru şe-
kilde verecektir. Devletimizin şekli henüz 
belirlenmeden, Cumhuriyetimiz henüz 
ilan edilmeden kurulan ve İstiklal müca-
delemizi yöneten Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 91 yıllık birikimiyle yeni bir 
anayasayı yapacak kudrettedir. Yeter ki, 
yüzyüze konuşalım. Yeter ki, birbirimize 
ses geçirmez ideolojik duvarların ardın-
dan seslenmeyelim. Yeter ki, bürokratik 
ideolojilerin ref leksiyle ya da marijinal 
önkabullerle meşruiyet zemininden ay-
rılmayalım. Millete verdiğimiz sözlerin 
arkasında duralım ve milletin mutlulu-
ğunda hissedar olalım. 

Millet egemenliğinin tam olarak tahakkuk 
etmesinin olmazsa olmaz şartı sağlam bir 
temel üzerinde insanı ve toplumu esas 
alan, bütün kurumları hukuk zeminine 
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çeken yeni bir anayasadır. Bakınız, mev-
cut anayasaya göre devletimizin kurum-
ları var bir de “anayasal kurumlar” var. 
Anayasal kurumların devletin üzerinde 
birer devlet görüntüsü vermesi yıllarca bu 
ülkeye, bu millete büyük bedeller ödet-
miştir. Vatandaşı yok sayan, vatandaşlık 
aidiyetini yaralayan bir anayasa ile bu-
lunduğumuz noktadan ileriye gidemeyiz. 
Eksi vehimleri terkedilim ve bütün vatan-
daşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti devle-
tine aidiyetlerini perçinleyelim. İki temel 
ilkeyi artık tam olarak hayata geçirelim. 

‘Adalet mülkün temelidir’ sözü artık sa-
dece mahkeme duvarlarında kalmasın. 
Unutmayalım ki buradaki mülk, devlettir. 
Devlet ise milletindir, millet aittir… Bu-
nun için diyoruz ki, yeni bir anayasa ile 
her vatandaşımızın hukukunu güvenceye 
almak zorundayız. Bunun için diyoruz 
ki, bu ülkede kimse ‘kiracı’ değildir, her 
vatandaşımız mülk sahibidir, ev sahibidir, 
devletin sahibidir. İstiyoruz ki, Hakimiyet 
Kayıtsız Şartsız Milletindir ilkesi de artık 
sadece TBMM Genel Kurul Salonunu süs-
leyen bir cümle olmasın. Millet egemenlik 
hakkını kendi eliyle kullansın ve korusun. 

Değerli kardeşlerim…

Bizler, Türkiye’yi hakettiği aydınlık ya-
rınlara, milletimizin hayali olan mutlu 
ve müreffeh geleceğe taşıma azmiyle, 
sevdasıyla yola çıkan bir siyasetin tem-
silcileri, bir büyük ailenin mensupları-
yız. Bizim derdimiz milletimizin derdi, 
bizim sevincimiz yediden yetmişe bütün 
milletimizin sevincidir. Batıdan doğuya, 

kuzeyden güneye Türkiye’nin meselesi 
bizim meselemizdir. Bu sebeple bu salonu 
dolduran mümtaz topluluğun sayısı fiziki 
imkânlarla sınırlı olsa da; inanıyorum ki 
milletimizin her bir ferdi ruhuyla, kalbiy-
le, umut ve heyecanlarıyla burada bizimle 
birliktedir. Sadece Ankara değil, İstanbul 
değil; Kars da, Muğla da, Ordu da, Sivas 
da, Tekirdağ da, Şırnak da, Kilis de bütün 
beklentileri, bütün umutları ve hayalle-
riyle buradadır. Çünkü AK Parti sadece 
batının ya da doğunun değil, sadece güne-
yin ya da kuzeyin değil, sadece kıyının kö-
şenin değil, 780 bin kilometrekarelik bu 
büyük vatanın her bir karışının partisidir. 

AK Parti sadece Türkiye’nin partisi de-
ğil, dünyanın partisidir. Mogadişu’dan 
Sayaybosna’ya, Şam’dan Üsküp’e, Sana’dan 
Bişkek’e,  Abu dabi’den İslamabad’a , 
Gazze’den Bingazi’ye, Priştina’dan Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetine dünyanın 
neresinde bir mazlum varsa AK Parti 
onun yanı başındadır. Türkiye’deki seçim 
sonuçları sadece 81 vilayetimizde değil 
kalbi kırık olan uçsuz bucaksız bir coğ-
rafyada yüzmilyonlarca insan tarafından 
coşkuyla takip edilmiştir. İnanıyorum ki, 
AK Parti’ye gönül veren herkes bu büyük 
sorumluluğu ruhunun derinliklerinde 
hissediyor. Öyle olmasaydı bu kadar geniş 
bir coğrafya ile gönül köprüleri kuramaz-
dık. AK Parti, birlikten, bütünlükten yana 
olduğu için, uf kunu geniş tuttuğu için 
milletimiz tarafından coşkuyla sahiplen-
miştir. Bu gerçek 12 Haziran’da bir kere 
daha ortaya çıkmış, AK Parti bu ülkenin 
her şehrinden, her bölgesinden, her kö-
şesinden oy almış, destek almış, teveccüh 
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görmüştür. Her yaş grubundan, her gelir 
grubundan, her inanç grubundan insanın 
ortak umudu, ortak coşkusu ve heyecanı 
olmuştur. Dolayısıyla her vekil arkadaşım 
sadece bölgesinin değil, bir uçtan bir uca 
bütün Türkiye’nin milletvekilidir. 

Bu ülkede yaşayan 74 milyon canın ema-
neti bizim omuzlarımızdadır. Bu emaneti 
taşımak kolay değildir, bu yük ağır bir 
yüktür. Ancak bu büyük mesuliyet, di-
rayetle yerine getirebilenler için başka 
hiçbir şeyle kıyas edilemeyecek bir onur 
kaynağıdır. 9 yıllık iktidar dönemimizde 
milletimiz artan bir teveccühle bize bu 
bahtiyarlığı fazlasıyla yaşattı. Biz de gece 
gündüz demeden çalışarak onların bek-
lentilerini karşılamanın, hayallerini ger-
çeğe dönüştürmenin gayreti içinde olduk. 
Allah’a hamdolsun ki, mahcup olmadık. 
Milletimizin umutlarını, hayallerini kır-
madık. Yine milletimizin büyük desteği 
ve fedakârlığıyla Türkiye’yi girdiği karan-
lık girdaplardan el birliğiyle çıkardık, bu-
günlerden çok daha parlak bir geleceğin 
eşiğine getirdik.

Değerli arkadaşlarım…

Mutlaka dikkatinizi çekmiştir; bulun-
duğumuz her ortamda, yaptığımız her 
konuşmada Türkiye’nin ne kadar heyecan 
verici bir geleceğe doğru yürümekte oldu-
ğuna vurgu yapıyoruz. Bizim bu sözleri-
miz, geçmişte pek çok örneği görüldüğü 
gibi siyaset gündeminin boşluklarını 
doldurmak üzere ortaya atılmış hesapsız, 
dayanaksız sözler değildir. Aksine, bizim 
geleceğe dair umutlarımız açık, net, so-

mut bir zemine dayanıyor. Milletimizle 
birlikte çok büyük zorluklara göğüs ge-
rerek elde ettiğimiz kazanımları, gelecek 
için koyduğumuz hedeflerin bir teminatı 
olarak görüyoruz. İstişare ve değerlen-
dirme toplantımızın açılışında da ifade 
ettim. 2002 yılında devraldığımız Türkiye 
her haliyle iflas etmiş, her unsuruyla dibe 
vurmuş bir haldeydi. Bu koca ülke adeta 
bir dağın tepesinden derin çukurlara yu-
varlanıyordu. Milletimizle birlikte kolları 
sıvayıp harekete geçtik, adeta tırnağımız-
la kazıya kazıya yeniden o tepeye tır-
manmaya başladık. Yanlışları doğrularla 
değiştirdikçe yavaş yavaş kendimize gel-
dik, gücümüzü topladık ve nihayet düze 
çıkmayı başardık. 

Eğer aynı kararlılık içinde çalışıp ça-
balamaya devam eder, huzurumuzu ve 
istikrarımızı koruyabilirsek, biliyoruz ki 
bundan sonrası çok daha kolay olacak. Biz 
ülkemize her zaman inandık, bugün de 
inanıyoruz, yarın da Allah’ın izniyle inan-
maya devam edeceğiz. Bizim inandığımız 
Türkiye kendini sınırları içine kapatılmış, 
boş vehimlerin elinde esir bırakılacak bir 
ülke değildir. Bu ülkeyi yönetmeye talip 
olanların bu gerçeği çok iyi kavraması, bu 
şuura sahip olması lazım… Etliye sütlüye 
karışmayanlar, hudutların ötesinde olan 
bitenlerle ilgilenmeyenler bu ülkenin 
hakkını veremeyen, Türkiye’nin ufkunu 
göremeyenlerdir. Onlar kendi vehimlerin-
den inşa ettikleri dünyayı gerçek zannedi-
yorlar. 

Milletimizin çok iyi bildiği bir gerçeği 
buradan onlara bir kere daha hatırlatı-
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yorum… Türkiye tarihiyle, insanlarıyla, 
kaynaklarıyla, henüz tamamı harekete 
geçirilememiş potansiyeliyle büyük 
bir ülkedir. Bölgesinde lider, dünyada 
ağırlığı ve itibarı tartışılmaz olan bir 
ülkedir. Almanya’da, Güney Afrika’da, 
Endonezya’da, Amerika’da, Avustralya’da, 
Brezilya’da yaşayanlar bunu biliyor, ama 
bu ülkedeki bazı köhne zihniyetler maa-
lesef bu gerçeği göremiyor. Ama bakınız, 
Türkiye büyüdükçe, onlar küçülüyor. Ül-
kemizin itibarı yükseldikçe, onların başı 
yere düşüyor. Halkın umudu büyüdükçe, 
onlar bunalıma giriyor. Küçük düşünü-
yor, milletimizle aralarındaki duvarı 
aşamıyorlar. Asabileşiyor, zaman zaman 
saldırganlaşıyorlar. 

Bakınız, açık söylüyorum. Bu ülkenin altı-
na senelerce korku tünelleri kazan köste-
bek zihniyetlere avukatlık yapanlar dosya 
işportacılığı yaparak siyasi ikballerini te-
minat altına alamayacaklarının farkında 
olsunlar. Allah’a şükür ki, attıkları taş her 
defasında kendi başlarına düşüyor, yine 
düşecek. Kendi üstlerini, başlarını temiz-
lemeden sağa sola attıkları çamur yine 
kendi duvarlarına yapışacak. Ana mu-
halefet bütün demokrasilerde çok temel 
bir kurumdur. Ama bizim ana muhalefet 
partimizin genel başkanının hallerini 
gördükçe içim acıyor. Zaman zaman böyle 
muhalefete can feda diye düşündüğüm de 
oluyor ama, daha çok üzülüyorum. 

Son günlerde bizim muhalefet yine kara 
propaganda peşinde. İsim vermeyeceğim 
ama, siz zaten ‘robot resmini’ tanıyacak-
sınız. Biri çıkmış siyasetin kirlendiğinden 

söz ediyor. İnsan biraz haya eder. Biraz 
diyorum, zira o kadarı da yeter. Biraz haya 
eden insan bütün Türkiye’nin duyduğu 
“yamyamları doyuramıyorum” diyen ken-
di belediye başkanının itirafını da duyar 
ve bir ses verir. Hani, senaristin biri sana 
‘hafiye’ rolünü oynarsan baş aktör olur-
sun dedi de sen bu rolü çok benimsedin 
ya… Daha evvel kaç defa karanlıkta ıslık 
çaldın, kaç defa içi boş dosyaları havada 
salladın? Şimdi Beşir Atalay için salladı-
ğın dosyayı daha evvel, Kayseri Büyük-
şehir Belediye Başkanımız için de Hayati 
Yazıcı için de sallamıştın. Saçma sapan 
bir elektronik mailden hareketle “istifa 
istifa” diye meydan meydan dolaşmıştın. 
Gerçek ortaya çıktığı zaman ise ne “bir 
köstebek beni aldattı” dedin ne de özür 
diledin. Defalarca mahcup olduğun bu 
yöntemden artık vazgeç. Ya vazgeç ya da 
kılavuzunu değiştir. 

Değerli arkadaşlar…

Her toplantımızda olduğu gibi bu toplan-
tımızda da mevcut durumumuzu, gelecek 
hedeflerimizi konuştuk, tartıştık, paylaş-
tık. Şimdi yeni bir sürecin başında, yeni 
bir maratona başlıyoruz. Yol gösterici bü-
tün katkılar için arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. Sözlerimi bitirirken aziz mil-
letimizin birlik ve beraberliğinin daim ol-
masını diliyorum. Ekranları başında bizi 
izleyen bütün vatandaşlarıma esenlikler 
diliyorum. AK Parti 18. İstişare ve Değer-
lendirme Toplantısı’nın demokrasimiz, 
ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyor, hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum.
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Çok değerli yol arkadaşlarım, sevgili kar-
deşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, 
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları top-
lantımıza başlarken sizleri en kalbi mu-
habbetlerimle selamlıyorum. Genişletil-
miş İl Başkanları toplantımızın, ülkemize, 
milletimize, demokrasimize hayırlar getir-

mesini temenni ediyorum. Yine konuşma-
mın başında, Van’da meydana gelen dep-
rem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyo-
rum. Hepimizin, milletimizin başı sağol-
sun. Depremde yaralanan kardeşlerimize 
de buradan acil şifalar temenni ediyorum. 

AK Parti Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 26 Ekim 2011
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Bu vesileyle, yurtdışından taziye mesaj-
larını ileten, geçmiş olsun mesajlarını 
ileten, yardım teklifinde bulunan tüm ülke 
liderlerine, dost ve kardeş ülke halklarına 
da ülkem ve milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum.

Gerçekten, Van’a da fiziken yakın bir 
mesafede olan Bakü, ilk andan itibaren 
seferber olarak, gerek kurtarma ekip-
leriyle, gerek malzeme dolu uçaklarını 
yollamak suretiyle acımızı hafif leten 
bir çaba içinde oldu. Dün, İzmir’deki 
açılış ve temel atma töreninde, ardından 
gerçekleştirdiğimiz Türkiye Azerbaycan 
Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi toplan-
tısında, özellikle Azeri halkına teşekkür-
lerimi ilettim.

Değerli arkadaşlarım… 

23 Ekim Pazar günü öğlen saat 13.41’de, 
Van merkezli 7.2 şiddetinde bir deprem 
afetine maruz kaldık. Deprem anından 
itibaren, ilgili bakanlarımız, Van millet-
vekillerimiz, ilgili kurumlarımız derhal 
harekete geçtiler. Ben, deprem haberini 
aldığım İstanbul’dan, bakan arkadaşla-
rımla birlikte Van’a hareket ettim. Van 
Ferit Melen Havalimanına ulaştıktan 
sonra, orada kısa bir brifing aldık ve 
derhal helikopterlerle Erciş ilçemize ha-
reket ettik. Erciş’te, önce kaymakamlık-
ta ayrıntılı bilgi aldık, kriz merkezinin 
ihtiyaçlarını tespit ettik, ilgili kurumla-
ra hemen talimatlarımızı verdik. 

Daha sonra ilçe merkezinde ana cadde 
üzerindeki yıkılmış binalara giderek fe-

laketin boyutunu, ihtiyaçları bizzat ye-
rinde müşahede ettik. Erciş’ten yeniden 
Van’a geçtik. Van’da, kriz merkezinde, 
bakan arkadaşlarımızın, milletvekille-
rimizin, valimizin, kurum temsilcileri-
mizin katılımıyla ayrıntılı bir toplantı 
yaptık. Çalışmaların ne aşamada oldu-
ğunu, yapılanları ve yapılacakları ayrın-
tısıyla değerlendirdik. Ardından da Van 
merkez’de yıkılan bina enkazlarından 
bir bölümünü ve oradaki çalışmaları ye-
rinde inceledik. Sabah 5 gibi de Van’dan 
Ankara’ya döndük. Orada bizimle ince-
lemelerde bulunan bakanlarımızın bir 
kısmı Van’da kaldılar. Bu arkadaşlarım, 
şu anda hem arama kurtarma çalışma-
larını, hem yardım dağıtımını, hem de 
sonrasında yapılacak işleri bizzat yerin-
de koordine ediyorlar.

Değerli arkadaşlarım… 

D e p r e m  h a b e r i  a l ı n ı r  a l ı n m a z , 
İstanbul’dan, akşam saat 8’de, 10’da, 
gece 12’de, 2.15’te ve 2.45’te 5 ayrı uçak 
Van’a hareket etti. Bu uçaklar, arama 
kurtarma ekibinden çadıra, battaniye-
den katalitik sobaya kadar, ilk planda ih-
tiyaç duyulacak malzemeyi İstanbul’dan 
Van’a taşıdılar. Ankara’dan aynı gün 
2 uçak, ertesi gün de 4 uçak, insan ve 
malzeme yüklü olarak bölgeyle intikal 
etti. Yine İzmir’den, Uşak’tan uçaklar 
bölgeye ulaştılar.  Toplamda, sadece 
Türk Hava Yolları’na ait 16 uçak ilk 2 
günde Van’a insan ve malzeme taşıdı. 
Bölgeye, benim talimatımla, ilk etapta 3 
milyon Türk Lirası Acil Yardım Ödeneği 
gönderildi. Başbakanlık adına açtığımız 
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yardım hesaplarında da şu an itibariyle 
1 milyon 728 bin Lira yardım toplandı. 

48 il ve 39 kurumdan, arama – kurtar-
ma, sağlık ve ilk yardım personeli, araç, 
malzeme temin ettik. Bunları, 22’si Türk 
Havayolları, 22’i askeri ve 8’i özel kargo 
uçağı olmak üzere toplam 52 uçak ve 
diğer nakil vasıtalarıyla bölgeye ulaş-
tırdık .  Genelkurmay Başkanlığımız -
dan Emniyet Genel Müdürlüğümüze, 
Kızılay’dan Türksat’a, belediyelerimiz-
den sivil toplum örgütlerine kadar tüm 
Türkiye bu deprem için seferber oldu. 
Bütün kurumlarımız ve kuruluşlarımız, 
tüm güçleriyle bölgede faaliyet göste-
riyor. 3 bin 755 kamu personeli ve 422 
sivil toplum örgütü mensubu bölgede 
çalışıyor. 16 arama kurtarma köpeği, ka-
muya ait 595 arama kurtarma aracı, si-
vil toplum örgütleri ve özel şirketlere ait 
54 iş makinesi ve araç, 860 sağlık ekibi, 
7’si hava ambulansı olmak üzere toplam 
140 ambulans, 33 jeneratör bölgede faal 
durumda.

Bu sabah saat 9 itibariyle, sizlere böl-
gedeki son durumu da aktarmak isti-
yorum: Depremde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımızın sayısı maalesef 461’a 
ulaştı. Yaralı sayısı: 1.352. Bölgeye şu 
ana kadar ulaştırdığımız malzemeyi de 
özet olarak sizlerle paylaşmak isterim: 
Kızılay tarafından, 17 bin 836 çadır, 60 
prefabrik ev, 76 bin 560 battaniye, 36 
seyyar mutfak, 3 bin 51 mutfak seti, 5 
bin 139 katalitik soba sağlanarak Van 
merkez, ilçeler ve köylerine ulaştırıla-
rak vatandaşımıza dağıtıldı, dağıtılı-

yor. Çadır, battaniye ve diğer malzeme 
ihtiyacının karşılanması için 5 sivil, 3 
askeri olmak üzere 8 uçakla şu anda 
aralıksız olarak sevkiyata devam ediyor. 

Bu arada, depremle ve yaraların sarıl-
masıyla ilgili olarak, bakanlıklarımızın 
da önemli çalışmaları oldu ve bu çalış-
malar devam ediyor. Milli eğitim nokta-
sında, Van merkez ve Erciş başta olmak 
üzere, depremden zarar gören ilçe ve 
köylerimizde 14 Kasım tarihine kadar 
eğitime ara verdik. Bölgede sadece 1 
okul tamamen yıkıldı. Onun dışında 
okullarda genel olarak hafif  hasar ol-
duğu tespit edildi. Milli Eğitim Bakan-
lığımız tarafından görevlendirilen 37 
mühendis, okulların eğitime hazır hale 
getirilmesi için bölgeye ulaştı. Bu ara-
da, Van Merkez’de 7, Erciş’te 56 olmak 
üzere toplam 63 öğretmenimiz maalesef 
hayatını kaybetti. 13 öğretmenimiz de 
yaralandı. Hayatını kaybeden öğretmen-
lerimize de Allah’tan rahmet diliyor, 
yakınlarına, eğitim camiasına, milleti-
mize bir kez daha başsağlığı dileklerimi 
sunuyorum. 

Ulaştırma Bakanlığımız, kendi iş maki-
nelerini seferber etmesi yanında, insan 
ve malzeme naklini kolaylaştıracak ön-
lemler de aldı. Yardım sevkiyatını sağ-
lamak amacıyla Van Havaalanı takviye 
edildi. PTT Genel Müdürlüğümüz, yar-
dım malzemelerini bölgeye kargo ücreti 
almaksızın gönderme kararı aldı. İleti-
şimin sağlıklı çalışabilmesi için TÜRK-
SAT tarafından bölgeye anten sistemi 
yerleştirildi. Afetler düşünülerek, bu 
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Haziran ayında Ulaştırma Bakanlığımız 
tarafından Türkiye’de 25 ayrı bölgeye 
Seyyar baz istasyonları gönderilmişti. 
Bunlardan biri de Van’da bulunuyordu. 
Depremin şiddeti nedeniyle, Van’daki 
bu seyyar baz istasyonuna ek olarak 28 
adet daha seyyar baz istasyonu özellikle 
çadır kentlere kuruldu. Bu arada GSM 
şirketlerimizi de buradan tebrik edi-
yorum. İletişimde, bu boyutta bir afete 
rağmen sıkıntı kısmi kaldı. 3 şirketimiz 
tarafından da Van’da yaşayan aboneler 
için ücretsiz konuşma imkanı sağlandı. 

İçişleri Bakanliğimiz, Ağrı Valisi ve 5 
mülki idare amirini çalışmalarda ko-
ordinasyonu sağlamaları için Van’a gö-
revlendirdi. Maliye Bakanlığımız, Van 
ilinin tamamında, Bitlis’in Adilcevaz ve 
Ağrı’nın Patnos ilçelerinde 23 Ekim’den 
itibaren mücbir sebep hali ilan etti . 
Buna göre; tüm beyanname ve vergile-
rin bildirim ve ödeme süreleri ileri bir 
tarihe ertelendi. Her türlü vergi, ceza ve 
gecikme faizi ödeme süresi yine aynı şe-
kilde ileri bir tarihe atıldı. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığımız, depremden 
zarar gören KOBİ’lerimizle, esnaf  ve 
sanatkarlarımıza 100 bin lira üst limitli 
acil destek kredisi sağlamaya başladı. 
Bu kredilerin ilk 6 ayı ödemesiz olmak 
üzere 2 yıl geri ödemeli olacak ve faizin 
tamamı KOSGEB tarafından karşılana-
cak. Van Organize Sanayi bölgemizde 
hasar olmadığı,  Erciş Küçük Sanayi 
Sitesi’ndeki küçük çaplı hasarların da 
acilen tamir edileceği yine bakanlığımız 
tarafından açıklandı. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıği-
miz, deprem nedeniyle oluşan hayvan 
kayıplarının telafi edilmesi, zirai kredi 
borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi ve 
çiftçilere faizsiz kredi sağlanması için 
çalışmalarını başlattı. Ziraat Bankası 
tarımsal kredi borçlarını, Halk Bankası 
da esnaf kredi borçlarını 1 yıl süreyle 
erteleyecek. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlıığımız deprem bölgesinde çalış-
malarını tamamladı. Çok şükür hiçbir 
sosyal bakım merkezinde kaybımız yok. 
Sevgi evlerinde, çocuk evlerinde, bakım 
merkezlerinde, kadın konuk evlerinde 
kalan vatandaşlarımız güvenli yerlere 
taşındılar ve kendilerine psikolojik des-
tek sağlanıyor. 

Çalışma Bakanlığımız deprem bölgesin-
de “kısa çalışma ödeneği” uygulamasını 
devreye aldı. Depremden etkilenen ve 
en az 4 hafta faaliyette bulunamayacak 
işverenler, 3 ay süre ile her bir işçi için 
aylık 497 ila 1.247 Lira arasında ödeme 
yapabilecekler. Deprem tarihinden iti-
baren 3 aylık süre için tahakkuk edecek 
prim borçları da 1 yıl süreyle ertelendi. 
Çevre ve Şehircilik Bakanımız bölgede 
incelemelerini sürdürüyor. Ayrıca bu 
bakanlığımıza bağlı 210 teknik personel 
de yine deprem bölgesinde. Gençlik ve 
Spor Bakanlığımız Van ve Erciş’teki tüm 
spor tesislerini ve sahaları çadırkent ve 
hastaneye dönüştürdü. Bölgedeki öğren-
cilerle yurtlarımızda kalan öğrenciler 
Van Merkez, Siirt ve Diyarbakır’a nak-
ledildi ve ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrı-
ca bu bölgedeki öğrencilerimizin yurt 
ücretleri ertelendi. Türkiye genelinde, 
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ailesi Van’da yaşayan öğrencilerden de 3 
ay süreyle yurt ücreti alınmayacak. 

Enerji Bakanlığımızın çabalarıyla, şu 
anda Van’ın yüzde 100’üne yakın kısmı-
na elektrik veriliyor. Verilemeyen böl-
gelerde de arama kurtarma çalışmaları 
devam ettiği için tedbiren kesinti yapı-
lıyor. Erciş’in yüzde 90’ına elektrik ve-
riliyor. Burada verilemeyen kısımlarda 
arama kurtarma çalışmaları devam et-
tiği için kesinti sürüyor. Bölgeye kömür 
sevkiyatını hızlandırdık. Günlük 2 bin 
ton kömürü ihtiyaç duyulan yerlere gön-
deriyoruz. Maden kazalarında tecrübeli 
Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun 91 ki-
şilik ekibi de bölgede arama kurtarma 
çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede şu 
an için doğalgaz kaçağı yok. Muhtemel 
sızıntı riskleri dikkatle takip ediliyor. 
Van’a doğalgaz kesintisiz veriliyor. Gaz 
şebekesinde hasar olan yerler kapatıldı, 
hasarlı yerler dışına gaz arzı sağlanıyor. 
Ayrıca, hastaneler gibi acil gaz ihtiyacı 
olan tesislere de çok hızlı şekilde şebeke 
döşeniyor ve doğalgaz temini yapılıyor. 

Ben, bu vesileyle, buradan, tüm bakan-
lıklarımıza ve bakan arkadaşlarımıza, 
milletvekillerimize, tüm kurum ve ku-
ruluşlarımıza, bölgedeki çalışanlara, 
özel şirketlere, sivil toplum örgütlerine, 
gönüllülere şükranlarımı sunuyorum. 
Emniyet ve sağlık personelimizi özellik-
le tebrik ediyorum. Başbakanlık Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığımıza, 
Kızılay’ımıza teşekkür ediyorum. Özel-
likle arama kurtarma çalışmalarında 
milletçe hepimizi sevindirecek neticeler 

alan, Sağlık Bakanlığı kurtarma ekiple-
rine, kurumlarımızın arama kurtarma 
ekiplerine, özel ekiplere, Azerbaycan 
ekibine teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlarım… 

Bunlar, Van’daki deprem için hükümet 
olarak ilk planda, acil olarak gerçekleş-
tirdiğimiz çalışmaların sadece bir kısmı. 
Arama kurtarma, sağlık, yaraların sarıl-
ması, barınma, beslenme başta olmak 
üzere her alanda ve bütün imkanları-
mızla deprem bölgesindeyiz. Daha Van’a 
yaptığım o gece ziyaretinde, durumu ve 
çalışmaları tespit ettikten sonra, hemen 
yeniden yapılanma için planlamayı da 
yaptık. Çadırların kurulması, geçici ba-
rınakların inşası, ardından kalıcı konut-
ların yapılması için ilk değerlendirme-
leri tamamladık ve ilgili arkadaşlarımız 
kolları sıvamış, çalışmalara başlamış 
durumda. 

Bu afetler her zaman olacak. Depremler, 
sel felaketleri, kazalar her zaman yaşa-
nacak. Fay hatları üzerinde yaşıyoruz 
ve bu sarsıntıları, bu depremleri her za-
man görecek, hissedecek ve yaşayacağız. 
Ancak burada önemli olan, bu afetler 
karşısında her an tedbirli olmak, hazır-
lıklı olmak ve anında müdahale edebil-
mek. Çok acı hadiseler yaşadık, çok acı 
kayıplar verdik, büyük yıkımlara şahit 
olduk. Ama yine de “bana bir şey olmaz” 
mantığıyla tedbirin elden bırakıldığına, 
çürük binaların inşa edildiğine, çürük 
binalarda yaşamın devam ettiğine şahit 
oluyoruz. 
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Bir musibet bin nasihattan evladir deni-
lir ama çok acıdır ki, yaşanan onca dep-
reme rağmen hala nasihat alınmadığını 
işte en son Van’da gördük. Enkaza baktı-
ğınızda, malzemenin ne kadar kalitesiz 
olduğunu, o betonun adeta kuma dönüş-
tüğünü, zemin kattaki beton kolonların 
zayıf lığından ya da kesilmesinden do-
layı bütün bir binanın ve içindekilerin 
acı fatura ödediğini görüyorsunuz. Be-
lediyeler de, müteahhitler de, denetim 
elemanları da, bu ihmallerin cinayetle 
eşanlamlı olduğunu artık görmek duru-
mundadır. 

Burada şunu özellikle ifade etmek zo-
rundayım: Bizler, kaza ve kadere iman 
etmiş insanlarız. Bu, elbette ki tedbirin, 
tevekkülün ortadan kalkması anlamı-
na gelmez. Yaşanan felaketleri, acıları, 
ölümleri, yıkımları, tüyler ürpertici bir 
ırkçılık, ayrımcılık vesilesi olarak kul-
lanmayı şiddetle reddettiğimi ve kınadı-
ğımı burada altını çizerek ifade etmek 
istiyorum. Sosyal paylaşım sitelerinde, 
bazı televizyon ekranlarında, bazı gazete 
köşelerinde, hatta fısıltı yoluyla sağda 
solda dile getirilen, ayrımcılığa ilişkin 
her ifade, her tavır, her ima, çok açık söy-
lüyorum, insanlık dışıdır, vicdansızlıktır, 
hatta lanetlidir. Bırakınız ima etmeyi, 
bırakınız ifade etmeyi, kim ki kalbinde 
depremden dolayı bir ayrımcılık hissine 
sahipse, imanını tazelesin, kaza ve ka-
dere imanını gözden geçirsin, kendisine 
lütfen insanlık aynasında tekrar baksın. 

Kardeşlik kara günde belli olur. Kardeş-
lik, dayanışma böyle afet zamanlarında 

somutlaşır. Ben, 74 milyonu Van için 
seferberliğe davet ediyorum. Biz, devlet 
olarak her imkanı seferber ettik. Van’ı, 
Vanlı kardeşlerimizi elbette aç açıkta 
bırakmayacağız. Bingöl’e nasıl anında 
müdahale ettiysek, Elazığ ’a , Bala’ya, 
Simav’a, afet yaşayan her zerreye nasıl 
anında ulaştıysak, Van’a da ulaştık ve 
orada da yaraları saracağız. Ama 74 mil-
yonu da, bizim nasıl kardeş olduğumu-
zu, nasıl seferber olduğumuzu, oradaki 
sarsıntıyı nasıl yüreğimizde hissettiği-
mizi göstermeye çağırıyorum. Gün, bu 
ülkenin nasıl bir ve bütün olduğunu 
gösterme günüdür. Gün, bu ülkenin 
hamurunda nasıl bir kardeşlik mayası 
bulunduğunu ispat etme günüdür. Gün, 
Türkiye düşmanlarına, millet düşman-
larına, kardeşlik ve dayanışma yoluyla, 
birlik ve beraberlik gücünü gösterme 
günüdür.

Bakın değerli arkadaşlarım…

Acı üzerinden siyaset yapılmayacağı-
nı en güçlü şekilde savunan parti AK 
Parti’dir. Felaketleri, afetleri, ölümleri, 
gözyaşlarını bir siyasi malzemeye dönüş-
türmeyen, bir fırsat olarak kullanmayan, 
istismar etmeyen tek parti AK Parti’dir. 
Acı üzerinden siyaset yapmayı şiddetle 
reddediyoruz ve reddetmeye devam ede-
ceğiz. Ancak, depremin ardından, daha 
ilk saniyelerde, devleti, hükümeti suç-
layan, enkaz kaldırmak yerine fitne çı-
ğırtkanlığı yapanları da ben milletimin, 
özellikle de Doğu Güneydoğulu kardeşle-
rimin takdirine havale ediyorum. Bu ül-
kenin Başbakanı, deprem haberini duyar 
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duymaz kalkıyor, İstanbul’dan bölgeye 
gidiyor, gece uçuşuyla Erciş’e ulaşıyor. 
Ama bakıyorsunuz, o acının, o enkazın, 
o yıkıntının içinde birileri siyasi rant 
kavgası yapmak gibi bir vicdansızlık ser-
giliyor. Enkaz altında canlılar var. Enkaz 
altında cesetler var. Ama birileri, adeta 
devlet oraya ulaşmasın, yaralıların yara-
sını sarmasın, vatandaşına el uzatmasın 
diye tahrik içine giriyor. 

Açık söylüyorum: Van depremi,  bir 
turnusol kağıdıdır.  Bölgeye yatırım 
gelmemesi, huzur, kardeşlik gelmemesi 
için yıllardır mücadele edenler, deprem 
esnasında da devlet yardımı ulaşma-
sın diye elinden gelen provokasyonu 
yapıyor. Güya çıkacak, “bakin, devlet 
gelmedi,  hükümet gelmedi” diyerek 
bölge insanını tahrik edecek. Ölümler 
umurunda değil… Enkaz altında kalan-
lar umurunda değil. Yıkılan evler, sönen 
ocaklar umurunda değil. O, harap olmuş 
ocaklar üzerinden rant devşirmeye ça-
lışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Van’a ulaşıyor; Bursa, Ankara, Erzurum 
Belediyeleri ulaşabiliyor, ama o bölge-
deki malum belediyeler hemen yanıbaş-
larına ulaşmaktan aciz kalıyorlar. Polis 
taşlamak, asker taşlamak, Molotof at-
mak, sağı soğu yakıp yıkmak için anın-
da organize olanlar, bakıyorsunuz, afet 
anında ortalıkta görünmüyorlar. 

Benim milletim şunu da görsün… Aske-
ri, polisi, jandarması, bütün güvenlik 
birimleri orada mağdur vatandaşımın 
yardımına koşarken, terör örgütü sal-
dırılarına devam ederek, hem de Van’ın 

ilçelerinde mayın tuzakları kurarak, 
ne kadar kanlı bir şebeke olduğunu bir 
kez daha gösteriyor.İşte bu alçaklığa 
verilecek en net cevap, dayanışmadır, 
kucaklaşmadır. Terör örgütü ve onun 
uzantılarının, ayrıştırmak için her türlü 
tahriki denediği bu millet, Van depremi 
vesilesiyle nasıl bir ve bütün olduğunu, 
nasıl kardeş olduğunu tüm dünyaya gös-
terecektir.

Değerli arkadaşlarım…

25 askerimizin şehit edildiği Çukurca sal-
dırısının ardından, güvenlik güçlerimizin 
o bölgedeki operasyonları da yoğun ve ba-
şarılı şekilde devam ediyor. Bir yandan te-
rörle mücadeleyi sürdürürken, bir yandan 
da uluslararası temaslarımızı yoğunlaştır-
dık. Hafta içinde, Irak Bölgesel Yönetimi 
eski Başbakanı ve KDP Başkan Yardımcısı 
Sayın Neçirvan Barzani ile bir görüşme 
yaptık. Mesut Barzani ile de telefon görüş-
memizin ardından bir araya gelme kararı 
aldık. Yine hafta içinde, İran Dışişleri Ba-
kanı Salihi’yi kabul ederek son gelişmelere 
ilişkin değerlendirmelerimizi kendilerine 
ilettik. Perşembe günü, Medya sahipleri, 
genel yayın yönetmenleri ve temsilcileriy-
le bir araya geldik ve yaklaşık 3 saatlik bir 
toplantıda, hem kendilerini bilgilendirdik, 
hem de medya terör ilişkisine dair bazı 
hissiyatımızı kendileriyle paylaştık. Bugün 
de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kapalı 
oturumda terör meselesi ele alınacak. 

Tabi ben hafta içinde de ifade ettim: Te-
rörle mücadele, milli bir meseledir ve tüm 
Türkiye’nin eksiksiz katılımıyla, desteğiyle 
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yürüyecek bir mücadeledir. Bu meselenin 
siyaset üstü, yani, siyasi çıkarların bir ke-
nara bırakılarak, dayanışma, uyum ve ko-
ordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğini 
de defalarca vurguladık, vurguluyoruz. 
Burada bir hususa özellikle dikkatlerinizi 
çekiyorum: Terör örgütü, Milli Birlik ve 
Kardeşlik Projesinin ardından, çok bariz 
bir şekilde hedefine AK Parti’yi ve AK 
Parti hükümetini koymuştur. Gerek terör 
örgütünün, gerek onun uzantılarının ta-
vırlarında, açıklamalarında, hedefin AK 
Parti ve AK Parti hükümeti olduğu çok 
net olarak görülüyor. Ne yazık ki, başta 
Ana muhalefet Partisi CHP olmak üzere, 
Meclis’te grubu bulanan partiler de, terör 
örgütünün bu tuzağına düşüyor, bilerek 
ya da bilmeyerek örgütün bu saldırılarına 
adeta destek veriyorlar. 

Çok ilginçtir… CHP Genel Başkanı, sal-
dırının üzerinden saatler geçmeden, ka-
meraların karşısına çıkıyor ve “Şehitlerin 
sorumlusu hükümettir, hükümet istifa et-
meli” diyor. Ya böyle Ana muhalefet partisi 
olur mu? Ana muhalefet partisinin genel 
başkanı, böyle sorumsuzca bir açıklama 
yapabilir mi? Sen Hükümeti istifaya ça-
ğırarak ne yaptığının farkında mısın? Bu 
çağrıyla, terör örgütüne paye verdiğinin, 
destek verdiğinin, yüreklendirdiğinin far-
kında mısın? Aradan 1 gün geçiyor, yine 
bir Kılıçdaroğlu klasiği yaşanıyor… Ben 
öyle bir şey söylemedim, hükümet istifa 
etsin demedim diyor… 

Hatasını telafi etmek için bir gazeteye 
mülakat veriyor; bu sefer orada ayrı bir 
skandalın altına imza atıyor. Bizim, Irak 

Bölgesel Yönetimiyle yaptığımız görüşme-
leri kastederek, Sayın Kılıçdaroğlu, “Kimse 
öyle bir hayale kapılmasın. Barzani’yi ora-
da yaşatmazlar” diyor. Sayın Kılıçdaroğlu 
sen bu sözünle kimi tehdit ediyorsun? Ki-
min adına kimi tehdit ediyorsun? Kime yol 
gösteriyorsun, kime akil veriyorsun? Allah 
aşkına böyle düşüncesizlik, böyle patavat-
sızlık olur mu? Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Ana muhalefet Partisi Genel Başkanı, böyle 
sorumsuz bir açıklama yapabilir mi? Önce 
hükümeti istifaya çağırarak terör örgütüne 
paye vermek isteyen, ardından da terör 
örgütü adına Barzani’ye aba altından sopa 
gösteren bir anlayış, terörle mücadeleye ne 
kadar destek verebilir? 

Ne diyorlar? Biz çözüm önerisi getiriyoruz, 
hükümet dinlemiyor diyorlar… Ya bu anla-
yış, bu mantık, bu tavır terörle mücadeleye 
aklı başında çözüm önerisi getirir mi, geti-
rebilir mi? Tek başımıza da kalsak, biz bu 
mücadeleyi sürdüreceğiz değerli arkadaş-
lar. Hem terörle mücadele edecek, hem de 
Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’ni kararlı-
lıkla yürüteceğiz. Demokrasiden asla taviz 
vermeyeceğiz. İnsan haklarından asla taviz 
vermeyeceğiz. Demokrasi Güvenlik denge-
sini asla sarsmayacağız ve Allah’ın izniyle, 
milletimizin desteğiyle bu sorunu Türkiye 
gündeminden çıkaracağız.

Değerli arkadaşlarım…

Dün, İzmir’de, gerçekten tarihi nitelikte 
bir temel atma törenini, Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı Sayın Aliyev’le birlikte ger-
çekleştirdik. Socar ve Turcas Grubu’nun 
İzmir Petkim yarımadasında inşa edeceği, 
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5 milyar dolarlık Türk Azeri ortak rafineri 
yatırımı dün start aldı. Bu törende yine aynı 
grubun bir fabrikasının açılışını yaptık ve 
Haydar Aliyev Endüstri Meslek Lisesi’nin 
de temelini attık. 2015 yılında tamamlana-
cak Star Rafinerisi, Türkiye’de ve Avrupa’da 
bir noktaya yapılan en büyük yatırımlardan 
biri olma özelliğine sahip. Rafinerinin inşa-
atında 10 bin kişi istihdam edilecek. 2015 
yılında bittiğinde de bin kişi burada daimi 
olarak çalışacak. Türkiye’nin bir enerji üssü 
olmasına da önemli katkı sağlayacak bu ya-
tırımın hayırlı olmasını diliyorum. 

Şimdi bu toplantımızın ardından da, Su-
udi Arabistan’ın başkenti Riyad’a hareket 
edeceğiz. Suudi Arabistan Veliaht Prensi 
Sultan bin Abdülaziz geçtiğimiz hafta vefat 
etmişti. Riyad’da, Kraliyet ailesine taziyele-
rimizi bildirecek, ayrıca resmi temaslarda 
bulunarak akşam yeniden Türkiye’ye döne-
ceğiz. Ben bir kez daha, Van depreminden 
dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet diliyorum; yakınlarına, 
Vanlı kardeşlerimize, tüm milletimize sa-
bır ve başsağlığı temenni ediyorum. Geniş-
letilmiş İl Başkanları toplantımıza da başa-
rılar diliyor, ülkemize, milletimize hayırlı 
olmasını temenni ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 



43

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -8

Çok değerli arkadaşlarım, değerli milletve-
killeri, kıymetli misafirler, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor; AK Parti Grup Top-
lantımızın ülkemize, milletimize, demok-
rasimize hayırlar getirmesini diliyorum. 
Konuşmamın hemen başında, hafta içinde 
kaybettiğimiz, bir kalp krizi neticesinde 

Hakk’a yürüyen, değerli kardeşimiz, Ordu 
Milletvekilimiz Harun Çakır’a Allah’tan 
rahmet diliyorum. Ailesinin, yakınlarının, 
arkadaşlarının, başta Ordulu vatandaşları-
mız olmak üzere tüm milletimizin başı sağ 
olsun. Harun kardeşimizin mekânı cennet 
olsun, Allah O’ndan razı olsun diyorum. 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 1 Kasım 2011



Recep Tayyip ERDOĞAN

44

Harun kardeşimizi Hakk’a uğurladığımız 
gün, bir başka anlamlı kaybımız daha var-
dı… Merhum Adnan Menderes’in bakanla-
rından, İmam Hatip Okullarının kurulma-
sında çok büyük emeği geçmiş, Merhum 
Tevfik İleri’nin muhterem eşleri Vasfiye 
İleri de Hakk’ın rahmetine kavuştu. Bu ve-
sileyle, Merhume Vasfiye İleri ve merhum 
Tevfik İleri’yi de rahmetle, minnetle yade-
diyor; İleri ailesine başsağlığı diliyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Geçtiğimiz hafta Salı günü grup toplantı-
mızı, İzmir’deki açılış nedeniyle gerçek-
leştirme imkanımız olmadı. SOCAR ve 
TURCAS Grubu’nun, İzmir Aliağa’da inşa 
edeceği rafinerinin temelini, Azerbaycan 
Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev ile 
birlikte attık. 5 milyar dolar tutarında 
olan bu Türkiye-Azerbaycan ortak yatırı-
mı Avrupa’da tek bir noktaya yapılan en 
büyük yatırımlardan biri olma özelliği-
ni taşıyor. Aynı törende, Haydar Aliyev 
Meslek Lisesi’nin temelini attık ve yine 
PETKİM tarafından tamamlanan AYPET 
Fabrikası’nın açılışını yaptık. Bu büyük 
yatırımların da ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum.

Değerli arkadaşlarım… 

Van depreminin üzerinden bugün itiba-
riyle 10 gün geçti… Arama kurtarma çalış-
malarında olsun, hasar tespit çalışmala-
rında olsun artık son safhaya ulaştık. Van 
Merkez’de arama çalışmaları artık sona 
erdi. Erciş’te de çalışmalar tamamlanmak 
üzere. Deprem anından itibaren, toplam 

1.792 adet artçı sarsıntı meydana geldi. 
Yaptığımız uyarılarla, aldığımız tedbir-
lerle, artçı sarsıntıların kayba yol açması 
önlendi. Yaraların sarılması, yardımların 
dağıtılması, depremzedelerin geçici barı-
naklara yerleştirilmesi çok büyük ölçüde 
tamamlandı. Bugün itibariyle, Van dep-
reminde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın 
sayısı 601… Depremde 4 binin üzerinde 
vatandaşımız yaralandı, 188 vatandaşı-
mız ise enkaz altından canlı olarak kurta-
rıldı. 

Şu an itibariyle 3 bin 686 kamu personeli, 
762 STK mensubu deprem bölgesinde 
çalışmalarını sürdürüyor. 7’si hava am-
bulansı olmak üzere 177 ambulans da şu 
anda bölgede görev yapıyor. Bölgeye ulaş-
tırdığımız çadır sayısı 44 bin 164’e ulaştı. 
2 bin 310 Mevlana Evi de bölgede kuruldu 
ve hizmet vermeye başladı. Başbakanlık 
kaynaklarından depremzedeler için 13 
milyon Lira yardım ödeneği ayırmıştık. 
Başbakanlık yardım hesaplarında da, 10 
günde, Suudi Arabistan Krallığından gön-
derilen 50 milyon dolarla birlikte, toplam 
118 milyon lira toplandı ve bunlar da böl-
ge için seferber edildi. 

Geçici barınakların yapılması, kalıcı ko-
nutların planlanması, bölgedeki insanı-
mızın her türlü ihtiyacının karşılanması 
için tüm imkânlarımızı harekete geçirdik 
ve yaraları çok hızlı şekilde sarıyoruz. 
İnşallah, Van’ı da, Erciş’i de, çok daha sağ-
lıklı, çok daha sağlam bir şekilde yeniden 
inşa edecek ve bu tip afetlere karşı çok 
daha dayanıklı bir yapıya kavuşturacağız. 
Ben, Grup toplantımız vesilesiyle, bir kez 
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daha hayatını kaybeden tüm vatandaşla-
rımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı 
kardeşlerimizin bir an önce sağlıklarına 
kavuşmalarını temenni ediyorum. Bu-
radan, başta komşularımız olmak üzere, 
depremzedelere yardım gönderen, yar-
dım önerisinde bulunan, taziye mesajla-
rını ileten tüm ülke liderlerine, tüm ülke 
halklarına şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye, 74 milyonun tamamıyla, Van 
depreminde gerçekten dünyaya örnek 
teşkil edecek bir dayanışma gösterdi. 
Siyasi partilerimize, sivil toplum örgüt-
lerimize, sanatçılarımıza, spor kulüpleri 
ve sporcularımıza, medyamıza, beledi-
yelerimize, işverenlerimize, yardımları, 
katkıları ve destekleri için teşekkür 
ediyorum. Edirne’den Kars’a, Sinop’tan 
Hatay’a kadar, Van ile dayanışma içine 
giren 80 vilayetimize, oralarda yaşayan 
tüm kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, 
yurtdışından seferber olan vatandaş, 
kardeş ve akraba topluluklara ülkem, 
milletim adına sonsuz teşekkür ediyo-
rum. Yayın kuruluşlarının, sivil toplum 
örgütlerinin kampanyalarına katılıp 
Van’la dayanışma içine giren vatandaş-
larıma teşekkür ediyorum. İstanbul so-
kaklarında kâğıt toplayarak geçimlerini 
sağlamaya çalışan, ama kazandıklarını 
Van’a yardım olarak gönderecek kadar 
da gönlü zengin olan kardeşlerime teşek-
kür ediyorum. 

Aynı şekilde, Sakarya’nın Hendek ilçesin-
de, tekerlekli sandalyesiyle balon satarak 
geçimini sağlayan, bir günlük kazancıyla 
aldığı 2 battaniyeyi Van’a gönderen Mu-

rat Özer kardeşime teşekkür ediyorum. 
Harçlıklarını, biriktirdikleri küçük tasar-
ruflarını Van’daki kardeşlerine gönderen, 
Türkiye genelindeki tüm yavrularımıza 
şükranlarımı sunuyorum. Silivri’de, Van 
için gönderdiği battaniye arasında 5 bin 
lirasını unutan kardeşime de; battaniye-
deki o 5 bin lirayı bularak hemen sahibine 
iade eden depremzede kardeşime de te-
şekkür ediyorum. Trabzon’da yetiştirme 
yurdunda kalan, bisiklet alma hayaliyle 
biriktirdiği 61 lirayı Van’daki deprem-
zede kardeşlerine gönderen Muhammet 
Demirci’ye; Muhammet’e bisiklet alarak 
bu tavrını ödüllendiren işadamımıza da 
buradan hassaten teşekkür ediyorum. 

İşte bu millet, böyle aziz bir millettir… Bu 
millet, acının, gözyaşının, mağduriyetin 
rengine, ırkına, coğrafyasına hiçbir zaman 
aldırış göstermeyen onurlu ve fedakâr bir 
millettir. On yıllardır bu milleti birbirin-
den ayırmak, birbirine soğutmak için ya-
pılan her türlü nifak girişimi, Allah’a çok 
şükür Van’da enkazın altında kalmıştır. 
Bu milletin hamuru sevgiyle, hürmetle, 
aşkla karılmıştır. Bu millet, kardeşlikle, 
dostlukla birbirine kenetlenmiş, yekvücut 
olmuştur. Milletimizin birliği, bütünlü-
ğü, kardeşliği bir günde değil, bin günde 
değil, binlerce yılda oluşmuştur, yüzlerce 
olayda test edilmiştir. Senlik-benlik, ayrı-
lık-gayrılık bizim aramıza sızamaz; kimse 
bu milletin içinden ötekiler çıkaramaz, 
düşmanlar üretemez. 

Van depreminden sonra yaşananlar, bin 
yıllık kardeşlik hukukumuzun ne kadar 
sağlam olduğunu bir kez daha ortaya 



Recep Tayyip ERDOĞAN

46

koymuştur. Herkesin insani duyarlılıkla 
hamiyet elini uzattığı, dayanışma içine 
girdiği böyle bir günde tahrikten, fitne-
fesattan, ayrımcılıktan medet umanların 
çıkması deprem acısı kadar yüreklerimizi 
dağlamıştır. Kimlerin istismarcı olduğu, 
kimlerin milletin hissiyatını sömürdüğü, 
kan ve gözyaşından beslendiği; kimlerin 
de bu ülkede birlik ve beraberlik için, kar-
deşlik için mücadele ettiği işte Van depre-
minde açık ve net şekilde ortaya çıkmıştır.

Bakın… Çok enteresan… 23 Ekim Pazar 
günü Van’da 7.2 şiddetinde bir deprem 
oluyor… Van’da binalar yıkılıyor… Erciş’te 
köyler yerle bir oluyor… Depremden he-
men bir gün sonra, Van Belediyesi’ne ait 
cenaze aracı Malatya’da görüntüleniyor… 
Van Belediyesi’nin cenaze aracının o tarih-
te, o saatte Malatya’da ne işi var? Cenaze 
aracı, Malatya’dan Van’a terörist cesedi 
taşıyor… Ya sizin başka işiniz yok mu? O 
cenaze Malatya’dan Van’a nasıl olsa götü-
rülür. Vanlının deprem enkazı altında in-
lediği bir günde sizin işiniz terörist cesedi 
taşımak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, hatta 
Bakü, hatta Erivan Van’a koşuyor, Van için 
seferber oluyor, ama Van Belediyesi’nin 
aracı Malatya’ya gidiyor… Türkiye Van’da, 
Erçiş’te enkaz altında kalanların acı-
sıyla kıvranırken, örgüt uzantıları, Van 
Belediyesi’ne ait Belediye Garajı’nda basın 
açıklaması yapıyor, Van’da 3 günlük yas 
ilan ediyorlar… Dikkat edin, deprem için 
yas ilan etmiyorlar, öldürülen teröristler 
için yas ilan ediyorlar… 

Bunların sahte Cuma namazı kıldıran sah-
te imamları da, biliyorsunuz İstanbul’da 

sahte para operasyonunda tutuklandı… 
Bunların deprem, acı, gözyaşı diye bir der-
di yok… Bunlar, depremden ne kaldırırız, 
enkazdan ne götürürüz, deprem acısını 
nasıl istismar ederiz onun peşindeler… 
Bütün Türkiye Van’daki enkazı kaldır-
mak, yaralıların yarasını sarmak için se-
ferber olurken, Azra bebeğin kurtulmasıy-
la tüm Türkiye büyük bir sevinç yaşarken, 
bunlar Van kırsalında güvenlik güçlerine 
tuzak hazırlayacak kadar vicdandan, 
iz’andan ve insanlıktan yoksunlar.

İşte Bingöl’deki hadiseyi gördünüz, oku-
dunuz… Bayram alışverişine çıkan Hatice 
kardeşimiz, oğlu Veysel’i, kızları Ceylan 
ve Hazal’ı korumak için canlı bombanın 
üzerine kapaklanıyor ve hayata gözlerini 
yumuyor. Bir annenin, 3 çocuğunun göz-
leri önünde havaya uçması ne demektir? 
Oyuncakçı dükkânı önündeki masum 
sivilleri, küçük bebeleri hedef almak ne 
demektir? Herkesin can kurtarma der-
dinde olduğu saatlerde insanların canına 
kastetmek nasıl bir canavarlıktır? Çok 
merak ediyorum… Acaba terörist taziye-
sinde boy gösterenler, o canlı bombanın, 
çocuklarının gözü önünde anne öldüren, 
sokaktan geçen Mehmet Çelik’i katleden, 
Hatice kardeşimizin 16 yaşındaki Vey-
sel’ini ağır yaralayan o teröristin evine de 
taziyeye gidecekler mi? Acaba bu vahşete, 
bu cinayete lanet okuyup, terör örgütüne 
karşı bir kınama cümlesi kurabilecekler 
mi? 

Terör örgütü bugün sadece insanımızın 
yaşamına kastetmiyor, aynı zamanda 
insani değerlere, demokrasiye, barış ve 
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istikrara, kardeşliğimize kastediyor. Bu 
değerleri ağzından düşürmeyenlerin, çı-
kıp da terör örgütünün bu sabotajlarına, 
bu gözü dönmüşlüğüne, bu cinayetlerine 
ses çıkarması, tepki vermesi gerekmez 
mi? Herkes gösterdiği tepkiyle, takındığı 
tavırla asaletini, karakterini ortaya koyar. 
Kim nasıl davranırsa davransın, Sela-
hattin Eyyubi’nin torunları, Selahattin’e 
yaraşır şekilde, artık cinayetlere, katli-
amlara, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı 
kahramanca tavır alıyorlar. Benim Kürt 
kökenli kardeşim, artık açık yüreklilikle, 
cesaretle, korkmadan, çekinmeden bu ca-
nilere “Edi Bese” diyor, “yeter artık” diyor, 
benim adıma öldürme diyor, elinin kanını 
bana bulaştırma diyor… Allah’ın izniyle, 
milletimizin sabır ve dirayetiyle bu kanlı 
örgütün de, onun uzantılarının da maske-
si artık tek tek düşüyor.

Bakın değerli arkadaşlarım… Şurası son 
derece önemli… Teröre karşı çok yoğun 
bir mücadele veriyoruz, çok kararlı şekil-
de terörün üzerine gidiyoruz. Terörle mü-
cadele adına yapılabilecek ne varsa onu 
yapıyor, atılabilecek hangi adım varsa 
onu atıyoruz. Ancak, bunu yaparken, de-
mokrasiden, haklardan, özgürlüklerden 
asla ve asla taviz vermiyoruz. Bölge halkı-
nın zarar görmemesi için kılı kırk yaran 
bir hassasiyetle hareket ediyoruz. Terör 
ile bölge halkını birbirinden ayırıyor, hiç 
kimseye en küçük bir zarar gelmemesi 
için büyük bir dikkat gösteriyoruz. Nite-
kim güvenlik güçlerimizin bu hassasiyeti 
bölgede büyük takdir görüyor. Terör örgü-
tü, bu hassasiyeti kırmak, sivillerin zarar 
görmesini sağlamak için her türlü tahriki 

sergiliyor ama güvenlik güçlerimiz sabır-
la bunların üstesinden geliyor. 

Şundan herkes emin olsun… Güvenlik-
özgürlük dengesinden asla taviz vermeye-
ceğiz. Eskiye dönüş kesinlikle söz konusu 
olmayacak. 90’lı yıllara dönme kaygısının 
yersiz olduğunu bugün herkes görüyor. 
Verilen mücadelenin sadece terör ör-
gütünü hedef aldığını, günlük yaşamı 
etkileyecek hiçbir olumsuzluğa geçit ve-
rilmediğini bugün herkes daha iyi anlıyor. 
Hamdolsun, demokrasiyi ve hukuku zaa-
fa düşürmeden terörle etkin bir mücadele 
ortaya koyuyoruz, kesinlikle terör örgütü-
nün kurduğu tuzaklara düşmüyoruz. 

Bu noktada, şu vurguyu altını kalın çizgi-
lerle çizerek tekrarlamakta fayda görüyo-
rum… Deprem sonrasında kimi mecralar-
da ortaya konan ırkçı ve ayrımcı görüş ve 
imaları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. 
Nasıl ki terör örgütü ve uzantıları, benim 
Kürt kökenli kardeşimin temsilcisi değilse; 
benim Doğu Güneydoğu’daki vatandaşım 
da topyekûn terör sempatizanı olarak 
yaftalanamaz, ırkçı terör örgütüyle aynı 
kefeye konamaz. Biz, önceki hafta medya 
temsilcileriyle bir toplantı yaptığımızda, 
Anamuhalefet, muhalefet çıktı, bunu bir 
sansür girişimi olarak değerlendirdi… Ta-
bii bunların dünyadan haberi yok… Terör-
le mücadele eden ülkelerde, terör medya 
ilişkisi üzerine yapılan tartışmalardan 
bunların haberi yok. Biz o toplantıda çok 
açık ve net olarak ifade ettik: “Propaganda, 
terörün oksijenidir” dedik… Medya, hiç 
farkına varmadan, terörün sözcülüğünü 
yapabiliyor, terörle bir ortak yaşam kura-
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biliyor dedik. Başka ülkelerde yaşanan tec-
rübeleri anlattık, hassasiyetleri paylaştık. 
Atılan manşetlerin, ekranlardaki görüntü-
lerin, haber vermenin ötesine geçip, ülke-
nin doğusuyla batısını, kuzeyiyle güneyini 
karşı karşıya getirebileceğini, buna dikkat 
edilmesi gerektiğini ifade ettik.

Bugün, depremin ardından çok daha 
somut olarak ifade ediyorum… Diyo-
rum ki, gelin Azra bebeği görelim, gelin, 
Trabzon’dan bisiklet için biriktirdiği para-
yı Van’a gönderen Muhammet’i görelim. 
Azra bebeği, Muhammet’i öne çıkarmayıp, 
ırkçı, ayrımcı imalarda bulunanlar, ne ken-
dilerine, ne bu millete, ne bu ülkeye hayırlı 
bir iş yaparlar. Şunu artık herkesin anla-
ması gerekiyor: Terörle mücadeleye destek 
vermek, bir partiye, bir iktidara destek ver-
mek değildir. Bu, siyaset üstü bir konudur 
ve yapılan iş ülkemizin geleceğine destek 
vermektir. Terör olaylarını hükümeti yıp-
ratma vesilesi olarak görenler, terör örgü-
tünün ekmeğine yağ sürmekten başka bir 
şey yapmış olmazlar. Ben bu noktada, AK 
Parti Grubundan, sağduyulu ve sorumlu 
açıklamalar yapan tüm siyasi partilere de 
şükranlarımı sunuyorum. Irkçılığa, ayrım-
cılığa prim vermeyen, bunu şiddetle kına-
yan, toplumu 74 milyonuyla dayanışmaya 
ve kucaklaşmaya çağıran tüm genel baş-
kanlara, siyasilere, sivil toplum örgütlerine 
buradan teşekkür ediyorum…

Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşla-
rım…

29 Ekim’de millet olarak Cumhuriyetimi-
zin kuruluşunun 88’inci yıldönümünü 

kutladık. Ben de grup toplantımızda bir 
kez daha Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
88’inci yıldönümünün kutlu olmasını di-
liyorum. Kurtuluş ve kuruluşta emeği ge-
çen tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha 
minnetle yâd ediyorum.

Değerli arkadaşlarım… 

Gerek Van Depremi, gerek Çukurca’da 
25 askerimizin şehadetiyle sonuçlanan 
saldırı nedeniyle, Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarının abartılı şekilde yapılma-
ması için Başbakanlık olarak bir genelge 
yayınladık. Öncelikle ifade etmeliyim ki, 
bu genelge, bu anlamda ne ilktir, ne de 
tektir… Geçmişte de çeşitli afet dönemle-
rinde, kutlamaların vakar ve ağırbaşlılık 
içinde yapılması, abartılı, şenlik havasın-
da kutlamaların yapılmaması noktasında 
kararlar alınmıştı. Tabii, milletin anlayışla 
karşıladığı bu karar, Anamuhalefet Partisi 
CHP’nin geleneksel istismarcı reaksiyo-
nunu bir kez daha harekete geçirdi. Huylu 
huyundan vazgeçmez… Can çıkar, huy 
çıkmaz… Kendisini Cumhuriyet’in yegâne 
sahibi, yegâne bekçisi gibi gören, cumhur-
dan kopuk bir cumhuriyet anlayışını sa-
vunagelen CHP, 29 Ekim törenleriyle ilgili 
olarak o bildik refleksini gösterdi.

Değerli arkadaşlarım… 

Cumhuriyetin sahibi şu ya da bu değildir. 
Cumhuriyet Cumhurundur, yani 74 mil-
yonundur. 88 yıl boyunca nasıl ki sevinç-
leri hep birlikte yaşadıysak, hüzünleri de 
hep birlikte yaşadık ve aynı şekilde sevin-
ci de kederi de paylaşmaya devam ede-
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ceğiz. Hiç kimse, meseleyi farklı yerlere, 
farklı mecralara çekme gayretinin içine 
girmesin. Hiç kimse, AK Parti’ye, AK Parti 
hükümetine, Cumhuriyet dersi vermeye 
de kalkmasın… Türkiye Cumhuriyeti, elit-
lerin, seçkinlerin, zenginlerin, belli zümre 
ve grupların değil, 74 milyonun topyekûn 
cumhuriyetidir. AK Parti’nin 9 yıl boyun-
ca kaydettiği en önemli başarılarından 
biri, Cumhuriyeti Cumhurla buluşturmak 
ve barıştırmak olmuştur. 9 yıl boyunca, 
Cumhuriyeti, daha ileri demokrasiyle, 
hukukla, kalkınmayla, dayanışma ve kar-
deşlikle güçlendirme mücadelesi verdik. 

Aynı şekilde bu kararlı mücadeleyi sürdü-
recek ve Cumhuriyetimizi dimdik, en güç-
lü şekilde geleceğe taşıyacağız. Cumhuri-
yet Halk Partisi, eğer değişmek iddiasında 
ise, öncelikle paranoyalarından sıyrılmak 
zorundadır. Kendi sahip olduğu, millete 
de empoze ettiği korkular, bugüne kadar 
Cumhuriyeti yüceltmemiş, aksine geliş-
menin önünde engel olmuştur. 

Burada şu konuya da değinmek duru-
mundayım… CHP, eğer değişim iddiasın-
da, eğer değişim arzusunda ise, en başta 
Genel Başkanı’nın üslubunu sorgulamak 
zorundadır. Bakın değerli arkadaşlarım… 
CHP Genel Başkanı bana bir mektup gön-
deriyor… Gönderdiği mektubu da basına 
veriyor… Sayın Başbakan diye başlayan, 
“saygılarımla” diye biten bir mektup… An-
cak, bu iki ifadenin arasında, mektubun 
kalan bölümü, maalesef bir Anamuhalefet 
Genel Başkanı’na yakışmayacak, edeb ve 
adab sınırlarını zorlayan bir üslupla kale-
me alınmış. Konu ne? Konu Kayseri’yle il-

gili iddialar… Müflis tüccar, eski defterleri 
karıştırırmış… CHP Genel Başkanı, mal-
zemesiz kaldıkça Kayseri iddialarına sa-
rılıyor, oradan bir çıkış yapmanın gayreti 
içine giriyor. TBMM Genel Kurulu’nda bu 
iddiaları dile getirdiği anda belgesiyle, 
deliliyle iddiaların yalan olduğunu ortaya 
koyduk. CHP Genel Başkanı’nın bir kez 
daha yanıltıldığını, aldatıldığını, sınıfta 
kaldığını, yani çaktığını hemen oracıkta 
ispat ettik. 

İddialarından dolayı özür dilemesi gere-
ken CHP Genel Başkanı, her sıkıştığı anda 
Kayseri meselesine sarılıp, güya kendi par-
tisi içindeki yolsuzlukları, usulsüzlükleri 
örtme gayretine giriyor. Bana gönderdiğini 
iddia ettiği bir defter değil, bir kâğıt parça-
sı… O kâğıt parçası da zaten fazlasıyla, baş-
ka birçok belge ve bilgiyle yargıya teslim 
edilmiş durumda. ‘Şüphelinin emniyetteki 
ifadesi saklandı’ dediler, yalan çıktı. ‘Avu-
katın otel parasını belediye ödedi’ dediler, 
yalan çıktı. 2 katlı binaya ‘9 katlı’ dediler 
yalan çıktı. Hâsılı ne kadar iddia ortaya 
attılarsa hepsi yalan ve iftira çıktı.

Sayın Kılıçdaroğlu… Bak ben buradan açık 
açık söylüyorum… Sen bu Kayseri mese-
lesinde çok kötü çaktın… Sen Kayseri’yi 
artık yargıya bırak da, “yamyamları doyu-
ramıyoruz” diyen kendi belediye başkanı-
na bak… Böyle bir genel başkanın CHP’ye 
yakışıp yakışmadığı CHP’nin bileceği iştir, 
ama böyle bir ana muhalefet partisinin 
Türkiye’nin geldiği noktanın çok gerisinde 
kaldığı aşikârdır. Zorla güzellik olmuyor, 
başkan demekle başkan olunmuyor, kong-
reden çıkmakla da lider olunmuyor.
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Değerli arkadaşlarım…

Bugün, Grup toplantımızın hemen ardın-
dan, resmi temaslarda bulunmak ama-
cıyla Almanya Federal Cumhuriyeti’ne 
hareket ediyoruz. Almanya’da, Almanya 
ve Türkiye’yi çok yakından ilgilendiren 
önemli bir yıldönümünün etkinliklerine 
de katılacağız. Bildiğiniz gibi, bundan tam 
50 yıl önce, 30 Ekim 1961’de, Türkiye ile 
Almanya arasında bir İşgücü Anlaşması 
İmzalandı. İkinci Dünya Savaşı’nda ne-
redeyse tamamen yıkılmış ve ayağa kalk-
maya çalışan Almanya’nın imarı için, ül-
kemizden binlerce vatandaşımız, eşlerini, 
çocuklarını, ailelerini bırakarak gurbete 
gittiler. Almanya’ya misafir işçi olarak gi-
den kardeşlerimiz, orada yerleşerek, bu-
gün artık 4’üncü nesle ulaştılar. 

Bugün Avrupa’da, bu şekilde gurbete çık-
mış 6.5 milyonun üzerinde bir Türk nüfus 
bulunuyor. Acıyla, hasretle, gurbetle yoğ-
rulmuş 50 yıl, işçilerimiz için gerçekten zor 
geçti. Emekleriyle bulundukları ülkelerin 
imarına, kalkınmasına çok önemli katkılar 
sağlayan gurbetçilerimiz, ırkçı saldırılara, 
asimilasyona, ayrımcılığa maruz kaldılar 
ve halen de kalmaya devam ediyorlar. 
Göç’ün 50’inci yıldönümü münasebetiyle 
düzenlenen etkinlikler, işte bu sıkıntıların 
ve sorunların ele alındığı bir fırsata da 
dönüştü. Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığımız, iki gün sürecek bir 
sempozyum düzenliyor. Bugün akşam biz 
bu sempozyumun Gala yemeğine katılarak 
vatandaşlarımızla hasret gidereceğiz. Yarın 
da, Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından 
düzenlenen bir etkinlikte, Sayın Merkel’le 

birlikte birer konuşma yapacağız. Bu et-
kinliklerin ardından, Sayın Merkel’le bire 
bir ve heyetler arası resmi görüşmelerimiz 
olacak ve başta terör ve Almanya’daki va-
tandaşlarımızın sorunları olmak üzere her 
meseleyi ayrıntılı şekilde ele alacağız. 

Yarın akşam saatlerinde, Almanya’dan 
Fransa’nın Cannes şehrine geçeceğiz. Bil-
diğiniz gibi gelişmiş 20 ülkenin katılımıyla 
gerçekleşen G-20 zirvesi, 3-4 Kasım tarih-
lerinde Fransa’nın Cannes şehrinde topla-
nıyor. Küresel ekonomiye ilişkin önemli 
müzakerelerin yapıldığı, önemli kararların 
alındığı bu zirvede, Türkiye olarak dene-
yimlerimizi, öneri ve eleştirilerimizi katı-
lımcılara aktarma fırsatımız olacak. G-20 
marjında bir çok ülkenin liderleriyle de 
baş başa görüşmelerimiz olacak. Ayrıca, 
Zirve kapsamında düzenlenen Ekonomi 
Politikaları konulu İş Zirvesi oturumunun 
başkanlığını da bizzat yapacağım. 

Bu arada; dün biliyorsunuz, Birleşmiş 
Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı, 
kısa adıyla UNESCO, Paris’te yapılan Genel 
Konferansında Filistin’i üye olarak kabul 
etti. Türkiye olarak, Filistin’in UNESCO’ya 
üyeliğini öneren karar tasarısının ortak 
sunucuları arasında yer aldık ve Filistin’in 
üyeliğini güçlü şekilde destekledik. Dün, 
bir hak teslim edildi ve Filistin, UNESCO’da 
saygın bir üye olarak yerini aldı. Filistin’in 
Birleşmiş Milletlere üyeliğini de Türki-
ye olarak güçlü şekilde destekliyoruz ve 
destekleyeceğiz. UNESCO üyeliğinin ve 
bu üyelikle birlikte başlayan yeni sürecin 
Filistinli kardeşlerimize, Filistin’e hayırlı 
olmasını diliyor, kendilerini kutluyorum.
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Değerli arkadaşlarım…

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin oldukça 
yoğun bir gündemi var… Anayasa Komis-
yonu çalışmalarını yürütüyor… Bu arada 
2012 bütçesi üzerinde çalışmalar da yoğun 
şekilde devam ediyor. Genel Kurul’da, 
milletimizi yakından ilgilendiren yasalar 
tek tek görüşülüyor. Ben, Meclis çalışma-
larında grubumuza başarılar diliyorum. 
Gayretleriniz, özveriniz, fedakârlığınız için 
sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Sizin ve ailelerinizin Mübarek Kurban 
Bayramını şimdiden tebrik ediyorum; Bay-
ramın ülkemize, milletimize, tüm insan-
lığa hayırlar getirmesini diliyorum. Allah 
yolumuzu açık etsin, Allah yar ve yardım-
cımız olsun diyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Çok değerli arkadaşlarım, değerli milletve-
killeri, kıymetli misafirler, haftalık Olağan 
Grup Toplantımızda sizleri sevgiyle, saygıy-
la selamlıyor; grup toplantımızın ülkemiz, 
milletimiz, demokrasimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Konuşmamın 
başında, geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz, 

Türkiye siyasetinde kendisine müstesna 
bir yer edinmiş, siyasete olduğu kadar fikir 
dünyamıza da önemli katkılar sağlamış de-
ğerli büyüğümüz Bahri Zengin’e Allah’tan 
rahmet temenni ediyor; bir kez de buradan 
ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı 
diliyorum.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 15 Kasım 2011
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Değerli arkadaşlarım…

Bildiğiniz gibi 9 Kasım Çarşamba akşamı 
Van’ın Edremit ilçesi merkezli 5.6 büyüklü-
ğünde bir deprem daha yaşadık. Depremde, 
daha önceki büyük depremde hasar görmüş 
25 bina çöktü. Bu 25 binadan 22’si boştu; 
ancak 2’si otel olmak üzere 3 tanesinde ma-
alesef 40 vatandaşımızı kaybettik. Biliyor-
sunuz ilk depremin olduğu gün beraberim-
de bakan arkadaşlarımla akşam saatlerinde 
deprem bölgesine ulaştık; Erciş ve Van mer-
kezde, hem arama kurtarma çalışmalarını, 
hem de yardım dağıtımını bizzat yerinde 
müşahede ettik. Geçtiğimiz Cumartesi günü 
de, beraberimdeki 10 bakan arkadaşımla 
birlikte hem Erciş’te, hem Van Merkez’deki 
çalışmaları bir kez daha yerinde inceledik, 
tespitlerimizi yaptık. 

Burada, depremle ilgili son bilgileri sizlerle 
paylaşmak istiyorum… 23 Ekim ve 9 Ka-
sım’daki iki depremde toplam 644 vatanda-
şımızı kaybettik (604 + 40). Yine bu iki dep-
remde, enkaz altından 252 vatandaşımız 
yaralı olarak kurtarıldı. Şu anda bölgede 4 
bin 374 kamu görevlisi depremzedelere hiz-
met veriyor. Bölgede 70 bin 936 çadır, 329 
bin 404 battaniye dağıttık. 60 konteynır ve 
2 bin 310 Mevlana Evi de depremzedelerin 
hizmetine sunuldu. Tabii kar yağışıyla bir-
likte yaşam şartları da zorlaşmaya başladı. 
Cumartesi günü yaptığımız incelemelerin 
ardından, bölgeye prefabrik ev sevkiyatına 
hız verdik. AFAD, TOKİ, Kızılay ve STK’lar 
aracılığıyla, bölgeye 18 bin prefabrik evin 
ulaştırılmasını planlamış durumdayız. Yine 
Cumartesi günü önemli bir karar alarak 
Adana, Mersin, İskenderun ve İstanbul’daki 

kamu sosyal tesislerini Vanlı depremzedele-
rin kullanımına açtık. Bu amaçla sevkiyatı 
hemen başlattık. 2 uçak halinde ilk kafile 
İstanbul’a ulaştı. Şu anda da günde 30 yolcu 
otobüsü kaldırmak suretiyle depremze-
deleri kamunun boş lojmanlarına, sosyal 
tesislerine taşıyor ve geçici olarak oralarda 
barınmalarını sağlıyoruz. 

Bunun yanında, depremin zararlarını telafi 
etmek, yaraları acilen sarmak, hayatları 
kolaylaştırmak için de bazı tedbirlerimizi 
güncelledik. Başbakanlık kaynaklarından, 
Acil Yardım Ödeneği olarak 17 milyon 160 
bin lirayı Van Depremi için seferber ettik. 
Başbakanlığın Van deprem hesaplarında şu 
ana kadar 132 milyon lira yardım toplandı. 
Türkiye Diyanet Vakfı ve Kızılay’ın topla-
dığı yardımlarla birlikte, toplam miktar 
200 milyon liraya ulaştı. Bu arada, AK Parti 
meclis grubumuz da Van depremi için bir 
kampanya başlattı ve bu kampanyada 417 
bin 826 lira yardım toplandı. Buradan, AK 
Parti grubunu, siz değerli milletvekilleri-
mizi, bu anlamlı kampanyanızdan dolayı 
tebrik ediyor, hepinize tek tek şükranlarımı 
sunuyorum. Bakanlıklarımızın deprem 
sonrası çalışmalarını da özet olarak sizlerle 
paylaşmak isterim…

Maliye Bakanlığımız, Van’ın tamamında, 
Bitlis’in Adilcevaz ve Ağrı’nın Patnos ilçe-
lerinde vergi uygulamaları bakımından 
mücbir sebep hali ilan etti. 23 Ekim tari-
hinden itibaren verilmesi gereken tüm 
beyannameler ile bildirimlerin, verilme ve 
ödeme süreleri ilerde belirlenecek bir tarihe 
kadar ertelendi. Vadesi deprem anı olan 23 
Ekim’den sonra olan her türlü vergi, ceza 
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ve gecikme faizinin ödeme süresini ileri bir 
tarihe erteledik. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığımız, deprem bölgesinde hayvan-
cılıkla uğraşan ve zarar gören vatandaşla-
rımız için bir dizi tedbir açıkladı. Deprem 
bölgesinde çiftçilerin kredi borçları 1 yıl 
süreyle faizsiz olarak ertelendi. Depremde 
telef olan hayvanları, aynı sayıda temin 
edip hak sahiplerine vermek üzere TİGEM 
görevlendirildi. Ayrıca dün Bakanlar Kuru-
lumuzda müzakere ettik ve depremden et-
kilenen üreticilerimize 4 aylık yem desteği 
ödemelerinin de çalışmasını başlattık. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, 
ilk etapta sigorta primlerini 1 yıl süreyle 
erteledi. Kısa Çalışma Ödeneğini depremin 
hemen ardından devreye aldık. İşçilerin 
mağdur olmaması için, aylık 500 ile 1.250 
Lira arası ücretin ödenmesini sağladık. 
Toplum Yararına Çalışma Programları çer-
çevesinde Van’da 5 bin vatandaşımızın 8 ay 
süreyle istihdamı için çalışmaları başlattık. 
Depremde hayatını kaybeden vatandaşları-
mızın yakınları ile malul kalan vatandaşla-
rımıza aylık bağlanabilmesini öngören bir 
yasa tasarısı hazırladık. Mevcut kanun, 5 
yıllık sigortalılık öngörüyor. Biz bunu dep-
remzedeler için 30 güne çekiyoruz. Mevcut 
yasayla, depremde hayatını kaybeden 66 
öğretmenimizden sadece 4’ünün yakınla-
rına aylık bağlanabiliyor. Yeni yasayla, 66 
öğretmenimizin tamamının ailelerine aylık 
bağlanması mümkün olacak. Ayrıca yara-
lanan veya sakat kalanlara verilecek protez 
gibi tedavi araçları için de katılım payı alın-
mayacak. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, 
Van’daki vatandaşlarımızın elektrik borç-
larını bir yıl süreyle erteledi. Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığımız Van’daki KO-
Bİ’lerimiz ile esnaf ve sanatkârlarımız için, 
depremin hemen ardından bazı tedbirleri 
uygulamaya koymuştu. KOSGEB Acil Des-
tek Kredisi ile depremde işyeri veya mal-
ları zarar gören esnafımıza ve KOBİ’lere, 
sıfır faizli, 6 ayı geri ödemesiz olmak üzere 
toplam 24 ay vadeli 100 bin liralık kredi ve-
receğimizi açıklamıştık. Bu acil destek kre-
disinin vadelerini uzattık. Yani, depremden 
zarar gören esnafımıza, 1 yılı geri ödemesiz 
olmak üzere, toplam 3 yıl vadeli 100 bin li-
ralık sıfır faizli kredi veriyoruz. Ayrıca, dep-
remden zarar görmüş olsun ya da olmasın, 
Van genelindeki tüm esnafımıza, KOSGEB 
aracılığıyla, sıfır faizle, 1 yılı geri ödemesiz, 
toplam 3 yıl vadeli ve 30 bin lira üst limitli 
kredi vereceğiz. Bu yeni uygulamaların da 
hayırlı olmasını diliyorum…

Değerli arkadaşlarım…

Van depremi, gerek milletimiz için, gerekse 
de hükümetimiz için gerçekten çok bü-
yük bir imtihan oldu. Bu imtihanı aşmak, 
başarıyla geride bırakmak için çok büyük 
bir çaba içindeyiz. Şunu samimiyetle ifade 
etmek durumundayım… Cumartesi günü 
Van’da bizzat müşahede ettim… Vanlı dep-
remzedeler, büyük bir vakarla, sağduyuyla, 
sabırla, oradaki çalışmalara yardımcı olu-
yor, hem 74 milyonun, hem de Hükümetin 
çok büyük bir gayretle çabaladığını görü-
yor, hissediyor. Vanlı kardeşlerimizin yalnız 
olmadıklarını, yalnız bırakılmayacaklarını 
kendilerine hissettirmek için çok büyük 
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çaba içindeyiz. Bu çabamız da Vanlılar tara-
fından takdir ediliyor ve gerek Erciş’te, ge-
rek Van’da bu hissiyat heyetimize çok sıcak 
şekilde ifade edildi. 

Elbette bu boyutta bir afet karşısında ek-
sikler olabiliyor, aksaklıklar olabiliyor… 
Ama bunları aşmak için hızla müdahalede 
bulunuyor ve eksiklerimizi süratle kapat-
maya çalışıyoruz. Bakın son 100 yıl içinde 
ülkemizde çok büyük depremler yaşandı… 
1903’te Malazgirt’te 2 bin 626 kişi hayatını 
kaybetti. 1930’da Hakkâri’de 7.2 şiddetinde 
bir deprem oldu ve 2 bin 514 kişi hayatını 
kaybetti. 1939’da, Erzincan’da, kışın en so-
ğuk günlerinde, 26 Aralık’ta 7.9 şiddetinde 
bir deprem oldu ve maalesef tam 32 bin 962 
kişi hayatını kaybetti. 1942’de Niksar’da 
3 bin kişi; 1943’te Tosya-Lâdik’te 2 bin 
824 kişi; 1944’te Bolu-Gerede’de 3 bin 959 
kişi; 1966’da Varto’da 2 bin 394 kişi; 70’te 
Gediz’de 1.086 kişi, 83’te Erzurum-Kars’ta 
1.155 kişi hayatını kaybetti. Sakarya depre-
minde 17 bin 127 kişi hayatını kaybetti. 

En son Van’da 7.2 gibi büyük bir depremde 
can kaybımız 644 oldu. Bu sefer, tarihi-
mizde örneği olmayacak ölçüde hızlı bir 
müdahale gerçekleşti ve 252 kişi, birçoğu 
da depremden günler sonra olmak üzere, 
enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bunu sıfır-
lamak takdir edersiniz ki mümkün değil… 
Ancak biz, her açıdan önlemlerimizi alarak, 
kararlılıkla uygulayarak, deprem öncesine 
ve sonrasına hazırlıklı olarak, kayıpları 
asgariye indirmenin mücadelesi içindeyiz. 
Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimi-
ze bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum, 
yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. 

Bu arada, depremde bizi farklı hüzünle-
re sevk eden olaylar da yaşandı. Atsushi 
Miyazaki’ye bir kez de buradan, ülkem ve 
milletim adına şükranla anıyorum. Annesi 
Keiko Miyazaki’ye, Japon devletine ve Japon 
halkına da minnet ve taziye mesajlarımı bir 
kez de AK Parti grubundan iletiyorum. Yine 
aynı enkazda yaralanan Japon dostumuz 
Miyuki Konnai’ye de acil şifalar diliyor, aynı 
şekilde şükranlarımızı ifade ediyorum. Otel 
enkazında hayatını kaybeden, Doğan Haber 
Ajansı Muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve 
Cem Emir’e de Allah’tan rahmet diliyor, ai-
lelerine, yakınlarına, özellikle Doğan Haber 
Ajansı çalışanları ve basın camiamıza da 
taziye mesajlarımı iletiyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Önceki hafta, Almanya ve Fransa’yı kapsa-
yan bir resmi ziyaretimiz oldu. Almanya’nın 
başkenti Berlin’de, Türkiye’den Almanya’ya 
İş Göçü’nün 50’inci yıl etkinliklerinden ba-
zılarına katıldık. Almanya Cumhurbaşkanı 
Sayın WULF ve Şansölye Sayın Merkel’le 
görüşmeler yaptık. Almanya’dan, G-20 
zirvesine katılmak üzere Fransa’nın Can-
nes şehrine geçtik. 2 gün süren zirvede, 
küresel ekonomiye ilişkin müzakerelerde 
Türkiye olarak deneyimlerimizi paylaştık, 
öneri ve eleştirilerimizi dile getirdik. Ger-
çekten küresel ekonomi zor bir dönemden 
geçiyor. Küresel ekonomideki krizin, son 
dönemde Avrupa merkezli olarak tezahür 
etmeye başladığını görüyoruz. İspanya ve 
Yunanistan’ın ardından, şu anda İtalya’nın 
da krizin etkilerini çok sıcak şekilde his-
settiğine şahit oluyoruz. Avrupa’da birçok 
ülkede borç stoku yüksek seviyelere çıktı. 
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Bütçe açıkları aynı şekilde… Finans sektörü 
yine zor bir süreçten geçiyor.

Bakın değerli arkadaşlarım… Biz, Avrupa 
Birliği üyelik müzakerelerimiz noktasında, 
Avrupa Birliği liderlerine her zaman, po-
pülizmden kaçınma çağrısında bulunduk. 
Esasen bu çağrı, sadece Türkiye’nin üyeli-
ğiyle ilgili değil, Avrupa’nın geleceğiyle de 
çok yakından ilgili bir çağrıydı. Türkiye, 
popülizmden sıyrılarak, popülizmi tarihe 
gömerek 9 yılda reformlarını kararlı bir şe-
kilde gerçekleştirdi. Milletimizle gerçekten 
samimi bir iletişim dili kurduk. Gerçekleri 
çok net, çok şeffaf şekilde milletimizle 
paylaştık. Fiyat artışı yapacaksak, sosyal 
kesintiye gideceksek, bir reform gerçekleş-
tireceksek, bunu milletimize çok açık bir 
dille ifade ettik ve milletimizden aldığımız 
güçle bugünlere ulaştık. Örneğin, sosyal 
güvenlik ve sağlık sisteminde gerçekleştir-
diğimiz tarihi nitelikteki reformu, konunun 
tüm taraflarıyla, işçi-işveren sendikalarıyla, 
ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla, medyayla, 
üniversitelerle istişare ederek uygulamaya 
koyduk. Milletimiz de bu noktada bizi an-
ladı, bize tam destek verdi. Bankacılıkla, fi-
nans sektörüyle, vergilerle, maaş artışlarıy-
la ilgili düzenlemelerde, IMF’le ilişkilerde, 
enflasyonla mücadelede… Yani her konuda 
milletimizin desteğini alarak yürüdük. 

3 Kasım 2002’den bu yana, dikkat ediniz, 
5 seçim, 2 referandum gerçekleştirdiğimiz 
halde, mali disiplinden, para politikaların-
dan taviz vermedik; muslukları sonuna 
kadar açarak popülizme tevessül etmedik. 
Biz, Türkiye’de böyle kararlı bir duruş sergi-
lerken, Avrupa’ya, Avrupalı liderlere de po-

pülizmden her alanda kaçınma çağrısında 
bulunduk. Bugün de Avrupa’ya aynı çağrıyı 
yapıyoruz. Avrupalı liderler, şahsi beklenti-
lerini, siyasi beklentilerini bir kenara koy-
malı ve Avrupa’nın, Avrupa ekonomisinin 
geleceğini öne çıkarmalıdır. Avrupa’yı, avro 
Bölgesini zor günler bekliyor… Uzak görüş-
lü liderler, böyle zor günlerde zor kararlar 
alarak, Avrupa’nın geleceği adına çok önem-
li adımları atmış ve isimlerini de tarihe 
kaydetmiş olurlar. Ama günübirlik politika-
larla hareket edenler, sorunları gizleyenler, 
erteleyenler, önlemleri almakta gecikenler, 
kendi halklarına, kendi ülkelerine büyük 
haksızlık yaparlar. Avrupa’nın bugün yaşa-
dığı kriz, geçmişte atılması gereken adımla-
rın atılmamasının bir neticesidir. Sorunlar 
ertelenmiş, saklanmış, birikmiştir ve bugün 
de devasa boyutta, daha yıkıcı bir boyutta 
açığa çıkmaktadır. 

Şunu da Avrupalı liderlere, Avrupalı dost-
larımıza hatırlatmak durumundayım: 
Atılacak adımların niteliği kadar, alınacak 
tedbirlerin içeriği kadar, bunların kararlı-
lıkla ve bir an önce yapılması da son derece 
önemlidir. Avrupa Birliği’nin bugün her za-
mankinden çok daha fazla ortak mekaniz-
malara ihtiyacı var. Özellikle avro bölgesin-
de çok daha güçlendirilmiş bir ortak maliye 
politikası kaçınılmaz hale gelmiştir. Ortak 
para birimini kullanan 17 ülkenin, ortak 
bir maliye politikasının olmaması önemli 
bir zaaftır. Bakın İrlanda’da bankalar iyi 
şekilde denetlenemedi, faturayı İrlanda’yla 
birlikte İngiltere’de ödüyor. Yunanistan’ın 
mali tablosu, Yunanistan kadar Fransa’yı da 
tehdit ediyor. Portekiz reformları ağırdan 
aldıkça, bundan İspanya’nın büyümesi de 
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etkileniyor. Küresel ekonomide sorunlar 
nasıl ortaksa, çözümler de ortak ve Avrupalı 
liderlerin artık bunu görüp, buna göre tavır 
almasını bekliyoruz, tavsiye ediyoruz. 

Biz, işte bu görüşlerimizi Fransa’da, 
Cannse’da gelişmiş ülkelerin liderleriy-
le paylaştık. Umut ediyoruz ki, Avrupa 
bu süreçten en az hasarla çıkar. Türkiye 
olarak, güçlü ekonomimizle, krizi en az 
etkiyle atlatan ekonomik yapımızla, kriz 
içindeki ülkelerle deneyimlerimizi paylaş-
maya devam edeceğiz. Avrupa’nın mevcut 
sorunları aşabilmesi için, Türkiye olarak 
katkılarımızı sürdüreceğiz. Yine umut 
ediyorum ki, Avrupalı liderler, bu son kriz 
sürecinde Türkiye’nin önemini çok daha 
iyi anlamışlardır. Biz her zaman ifade ettik: 
Türkiye yük olmayacak, yük alacak dedik. 
Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı var dedik. 
İşte bu son kriz, Avrupa’nın Türkiye’ye ne 
kadar ihtiyacı olduğunu da bir kez daha 
göstermiştir. Popülizmde ısrar eden liderle-
re, Türkiye’nin bu krizde nasıl sapasağlam, 
dimdik ayakta olduğunu görmelerini, Tür-
kiye ile ilgili değerlendirmelerini yeniden 
gözden geçirmelerini şiddetle tavsiye edi-
yoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Suriye ile ilgili olarak son günlerde önemli 
gelişmeler oldu. Arap Ligi, 16 Ekim’deki 
toplantısında, Suriye yönetiminden bazı 
şartların karşılanmasını istemiş, Suriye 
Yönetimi de bunu kabul etmişti. Ne var ki, 
tıpkı bize yapıldığı gibi, Arap Ligi’ne karşı 
da Esed yönetimi tarafından samimiyetsiz 
bir tavır sergilendi. Arap Ligi’ne reformlar 

konusunda adım atacağı sözünü veren 
Esed yönetimi, adeta operasyonlara, baskı-
lara hız vererek kan akıtmaya devam etti. 
12 Kasım’da Kahire toplantısında Arap 
Ligi Suriye’nin bu dürüst olmayan, güven 
vermeyen tavrını değerlendirdi ve aldığı 
kararları dünya kamuoyuna duyurdu. 
Arap Ligi, talepler yerine getirilinceye ka-
dar Suriye’nin toplantılara ve çalışmalara 
katılımını askıya aldı. Suriye’deki sivillerin 
korunması, şiddetin sona ermesi amacıyla, 
Arap Ligi, başta BM olmak üzere ilgili tüm 
kuruluşlarla ve Suriye muhalefetiyle temas 
halinde olma kararını da yine bu toplantıda 
aldı. Arap Ligi’nin Kahire zirvesinde, Suriye 
Hükümetine karşı ekonomik ve siyasi ted-
birlerin alınması, üye ülkelerin Şam’daki 
büyükelçilerini çekmesi, Suriye muhalefeti-
nin tanınması da değerlendirildi. 

Türkiye olarak, Arap Ligi’nin aldığı tüm bu 
kararları, zamanlı ve sağduyulu kararlar 
olarak değerlendirdik ve desteklediğimizi 
de ifade ettik. Suriye yönetimi, en son Arap 
Ligi’ne karşı sergilediği samimiyetsiz tavır-
dan geri adım atmak, verdiği sözleri tutmak 
yerine, maalesef şiddetin boyutunu ülkesin-
deki yabancı temsilciliklere yöneltmek gibi 
yeni bir yanlışın içine girdi. 12 Kasım gecesi, 
Suriye’deki Suudi Arabistan, Katar, Fransa 
temsilciliklerine saldırılar gerçekleştirildi. 
Türkiye’nin de, Şam, Halep ve Lazkiye’deki 
temsilcilikleri bu saldırılarda hedef alındı. 
Biz öncelikle bu saldırıları şiddetle kınadık. 
Suriye’deki diplomatik temsilciliklerin gü-
venliğinin derhal sağlanması çağrısında bu-
lunduk. Ankara’daki Suriye Maslahatgüzarı 
Dışişleri Bakanlığımıza çağrıldı ve Suriye’ye 
bir Nota tevdi edildi. Ayrıca, Şam Büyükel-
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çiliğimizde görevli personelin bir kısmı ile 
aile fertlerinden oluşan 60 kişiyi önceki gün 
itibariyle tahliye ederek ülkemize ulaşmala-
rını sağladık. 

Tabii bizi asıl üzen nokta, Lazkiye’de bazı 
kendini bilmezler tarafından, kameralar 
önünde Türk Bayrağı’na yönelik olarak 
yapılan çirkin saldırı girişimi oldu. Şunu 
buradan Esed yönetimine açık açık ifade 
etmek istiyorum: Tarih boyunca, yüzlerce 
yıldır Ay Yıldızlı Türk Bayrağına uzanan 
her el, hiç tereddütsüz biçimde cevabını al-
mıştır, bundan sonra da alacaktır. Ben şuna 
da çok eminim… Ay Yıldızlı Türk bayrağı, 
Türkiye için, milletimiz için ne kadar aziz 
ve kutsalsa, Suriye’nin kardeş halkı için 
de en az o kadar azizdir ve kutsaldır. Hatta 
Türk bayrağının anlam ve önemini, barışın, 
kardeşliğin ve özgürlüğün sembolü olduğu-
nu, yeryüzünde Türkiye kadar iyi bilecek 
milletlerden birisi, hiç şüphesiz Suriye 
halkıdır. Türk Bayrağına yönelik çirkin sal-
dırı, ben inanıyorum ki, Suriye’deki bir avuç 
kendini bilmezin, kışkırtmalar neticesinde 
ortaya koyduğu bir eylemdir. Yabancı ülke 
vatandaşlarını ve diplomatlarını korumak, 
her ülkenin onurudur, namusudur. Bunlar 
üzerinden mesaj vermeye çalışmak ise ac-
ziyettir, telafisi zor olan bir şuursuzluktur.

Esed Yönetimine bir kez de buradan, AK 
Parti Grubu’ndan sesleniyorum: Türkiye 
temsilciliklerine ve Türk Bayrağına yö-
nelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Özür 
dilemenin ötesinde gereğinin yapılmasını, 
sorumluların derhal bulunmasını da Suriye 
yönetiminden bekliyoruz. Suriye yönetimi-
nin, sadece Suriye’deki Türklere ve Türk 

bayrağına değil, kendi halkına da saygı duy-
masını istiyor ve arzuluyoruz. Öldürerek, 
hapsederek, sindirerek hiçbir yere varıla-
mayacağı, artık daha iyi görülmeli, idrak 
edilmelidir. Medeni dünyaya, komşularına 
ve insanlık değerlerine sırt çeviren hiçbir 
yönetim başarılı olamaz, ayakta kalamaz. 
Uluslararası meşruiyetini ve toplumsal 
desteğini kaybeden hiçbir yönetim uzun 
ömürlü olamaz. Daha son dönemde, kendi 
halkına karşı savaş açanların nasıl trajik bir 
sona ulaştıklarını Beşar Esed de görmelidir. 
Kendisine tekraren hatırlatıyorum: Zulüm 
ile abad olunmaz… Mazlumun kanı üzerine 
gelecek inşa edilmez… Mazlumun ahını 
alanlar, bunun bedelini er ya da geç öderler. 

Türkiye olarak, Suriye halkıyla dayanışma-
mızı en güçlü şekilde sürdüreceğiz. Esed 
yönetiminden istenen, dürüst, inandırıcı, 
cesur ve kararlı bir liderlik ortaya koyması; 
halkının ve uluslararası toplumun beklenti-
lerine karşılık vermesidir. Suriye yönetimi 
bıçak sırtı gibi ince ve tehlikeli bir çizgi üze-
rindedir. Dönüşü olmayan yola girmemele-
ri, ucu uçurum olan bu yoldan bir an evvel 
dönmeleri hepimizin arzusudur. Çok geç 
olmadan sağduyunun ve aklıselimin sesine 
kulak verilmelidir. Yanlışta inat edenler, sa-
dece kendileri kaybetmezler, ülkelerine de 
kaybettirirler. 

Biz, Suriye’nin ve Suriyeli kardeşlerimizin 
kaybetmesini, sıkıntıya düşmesini kesin-
likle arzu etmeyiz. Yöneticilerin en büyük 
sorumluluğu ülkesinin ve milletinin gele-
ceğini güvence altına almaktır. Bunun yolu 
ise milletiyle kavga etmek değil, milletiyle 
aynı yöne bakmaktır. Süreç nasıl gelişirse 
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gelişsin bizler, Suriye halkını asla kaderiyle 
baş başa bırakmayacak, iyi günde olduğu 
gibi kötü günde de dayanışmamızı sürdüre-
ceğiz. Tabii her konuda olduğu gibi, Suriye 
konusunda da CHP’nin tam bir kafa karışık-
lığı içinde olduğunu görüyoruz. Suriye’ye 
iki heyet gönderen CHP, oradaki gerçeği 
görmek yerine, maalesef Suriye üzerinden, 
Suriye Yönetiminin diliyle, Hükümetimize 
ağır eleştirilerde bulunmuştu.

Düşünebiliyor musunuz? Suriye’deki mu-
haliflerin eylemleri, bizzat CHP tarafından 
terörist faaliyetler olarak nitelendirildi. 
CHP heyeti, Beşar Esed’in benimle ilgili, 
Dışişleri Bakanımla ilgili sarf ettiği çok ağır 
ifadeleri geldiler, burada iç politika malze-
mesi olarak kullandılar. CHP heyetinden 
beklenen, yabancı bir devlet adamının, Tür-
kiye Cumhuriyeti Hükümeti hakkında sarf 
ettiği hezeyanlar karşısında dik durmak, 
onurlu bir duruş sergilemektir. Ne yazık ki 
CHP bunu tercih etmemiş, Beşar Esed’in 
ağır hakaretlerini iç politika malzemesi ola-
rak kullanmaktan da kaçınmamıştır.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Uluslararası ilişkilerimiz noktasında son 
bir konuyu daha burada dikkatlerinize 
sunmak istiyorum… Bildiğiniz gibi Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün, kuruluşu-
nun 28’inci yıldönümünü çeşitli törenlerle 
kutluyor. 28 yıl önce, 15 Kasım 1983’te, 
Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi oy birli-
ğiyle bir karar almış ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ilan etmişti. 
Tanınma noktasındaki sıkıntılara rağmen, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bağımsız 

bir ülke olarak, her zaman diyalog ve uz-
laşmayı savunarak 28 yılı geride bıraktı. 
KKTC’nin kuruluşuna Türkiye olarak bü-
yük destek verdik. 28 yıl boyunca KKTC’nin 
yaygın şekilde tanınması için her türlü ça-
bayı gösterdik. Özellikle son dönemde, AK 
Parti hükümetleri döneminde, KKTC’nin 
kalkınması, refahı, ekonomik ve siyasi ola-
rak güçlenmesi için çok büyük destekler 
sağlıyoruz. 

Türkiye’yi temsil etmek üzere, Kıbrıs’tan da 
sorumlu olan Başbakan Yardımcımız Beşir 
Atalay bugün KKTC’deki törenlere katılıyor. 
28’inci Kuruluş Yıldönümünde, Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti’nin kardeş halkıyla 
aynı coşkuyu ve aynı heyecanı yaşıyoruz. 
28’inci kuruluş yıldönümünü AK Parti Gru-
bu olarak yürekten tebrik ediyor; bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs 
halkıyla dayanışmamızı tavizsiz sürdürece-
ğimizi buradan bir kez daha hatırlatıyoruz.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler…

Bundan üç gün sonra, 18 Kasım’da bir başka 
anlamlı yıldönümüne inşallah hep birlikte 
ulaşacağız… 14 Ağustos 2001 tarihinde kur-
duğumuz AK Parti, 14 ay gibi kısa bir süre 
içinde örgütlenmesini tamamladı, ilk seçi-
mine girdi ve 3 Kasım 2002’de, Türkiye’nin 
birinci partisi olarak millet tarafından 
iktidar göreviyle görevlendirildi. 18 Kasım 
2002 tarihinde kurduğumuz ilk AK Parti 
Hükümeti, her seçimde milletimizden daha 
fazla takdir ve teveccüh toplayarak 9 yılı ge-
ride bıraktı. İktidarda yıpranmayı bir kena-
ra bırakın, her seçimde oylarını artırarak 3 
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dönem üst üste milletten yetki alan yegâne 
parti AK Parti oldu. Biz 9 yılın muhasebesi-
ni her fırsatta yapıyoruz ve yapmaya devam 
edeceğiz. Allah’a hamdolsun, millet, bize, 
kendisine hizmetkârlık yapmak gibi çok 
kutsal bir vazife tevdi etti ve biz de bu rüt-
beye layık olabilmek için 9 yıl boyunca can 
hıraş çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. 

9 yılda yaptıklarımızı burada tek tek say-
mak mümkün değil… Çok şükür, eğitimden 
sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan 
enerjiye, toplu konuttan sanayiye, tarımdan 
kültüre, sanata, spora kadar her alanda ilk-
leri başardık, rekorların altına imza attık. 
Milletimize mahcup olmadan, yavaşlama-
dan, asla hız kesmeden yine milletimiz 
için çalışmaya devam edeceğiz. Bu üçüncü 
dönemimizde, ustalık dönemimizde, inşal-
lah daha fazla ilki, daha fazla rekoru mille-
timize yaşatacak, 2023 hedeflerimize doğru 
kararlılıkla ilerleyeceğiz. 

Burada, 9 yıl boyunca, alnımızın akıyla 
verdiğimiz bir mücadeleyi özellikle vur-
gulamakta fayda görüyorum… Türkiye’de, 
siyasete, ekonomiye, iç ve dış politikaya, sos-
yal hayata, özellikle de demokrasiye sirayet 
etmiş bir hastalığı, yani vesayet sistemini 
Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle, 
sizlerin de özverili gayretleriyle, bir daha 
dirilmeyecek şekilde tarihin tozlu raflarına 
havale ettik. Yola çıkarken, “yeter, söz de, 
karar da milletindir” demiştik… 9 yıl bo-
yunca bu ilkemizden asla taviz vermedik. 9 
yıl boyunca, bu ilkeyi gerçeğe dönüştürme 
mücadelemizden bir adım bile geri gitme-
dik. Bütün tahrikleri, kirli senaryoları boşa 
çıkardık. Müdahale girişimlerini, müdahale 

senaryolarını deşifre ettik. Millet iradesine 
yönelik her türlü girişim ve eylem karşısın-
da, milletin iradesini en güçlü şekilde sa-
vunduk. Çetelerle, karanlık suç örgütleriyle, 
millet iradesini gasp etmek için kurulmuş 
teşkilatlarla kıyasıya mücadele ettik ve tüm 
o suç şebekelerini adalete sevk ettik. 

Şunu her zaman en güçlü ve en samimi 
şekilde savunduk değerli arkadaşlarım… 
Biz, millet iradesi üzerindeki hiçbir vesayeti 
kabul edemeyiz. Hiçbir çete, hiçbir örgüt, 
hiçbir zümre veya kesim, milletin üzerinde, 
millet iradesinin üzerinde değildir. Demok-
rasi üzerindeki vesayeti, gölgeyi asla ve asla 
kabul etmiyoruz. Altını çizerek ifade ediyo-
rum: Demokrasi üzerindeki, özgürlükler ve 
temel haklar üzerindeki her türlü vesayeti 
reddediyor, elimizin tersiyle itiyor ve kar-
şısında olduğumuzu, olacağımızı buradan 
bir kez daha vurguluyorum. Bir AK Parti 
vesayetinden söz edenler, bunu dillerine do-
layanlar, statükonun psikolojik harekâtına 
neferlik ettiklerinin artık farkına varsınlar. 
‘Takiyye yapıyor’ diyenler nasıl yanıldıysa, 
‘gizli gündemi var’ diyenler nasıl yanıldıy-
sa, sivil dikta ve vesayet rejimi çığırtkanlığı 
yapanlar da aynı şekilde yanılmaktadırlar. 
Milletimiz, artık bu tür sanal tehlikelere, 
özel üretim korku hikâyelerine prim vermi-
yor. 

AK Parti iktidarı, değişimden, demokratik-
leşmeden, özgürlüklerden yana olduğu için, 
milletin değerlerini ve taleplerini baş tacı et-
tiği için büyümektedir, güçlenmektedir. AK 
Parti, dinamizmini, enerjisini, gücünü mil-
letimizin hissiyatından ve değişim iradesin-
den almaktadır. Bu yüzden Türkiye’nin en 
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değişimci partisi, en dinamik partisi, en bü-
yük siyasi dönüşüm hareketi AK Parti’dir. 
AK Parti’yi kimse statükocu, vesayetçi, bas-
kıcı gösteremez. Çünkü AK Parti’nin varlık 
sebebi bunları ortadan kaldırmaktır. Bunun 
yerine ikame edilecek olan ise sadece ve 
sadece milletimizin değişim iradesidir, hak 
ve özgürlük talepleridir. AK Parti’nin başa-
rısı karşısında, AK Parti’nin millet nezdin-
de her gün artan teveccühü karşısında ne 
yapacağını bilemeyenler, AK Parti vesayeti 
iddiasıyla geçmişe olan özlemlerini dile ge-
tiriyorlar. 

Bakın değerli arkadaşlarım… Biz, statükoya 
karşı, vesayete karşı yoğun mücadele verir-
ken, başta Ana muhalefet Partisi CHP olmak 
üzere, vesayete kol kanat geren, bizim çete-
lerle mücadelemizi her adımda engelleme-
ye çalışanlar çıktı. CHP, vesayeti, statükoyu 
muhafaza etmek için 9 yıl boyunca yoğun 
gayret gösterirken, aslında kendisinin, yani 
CHP’nin de nasıl bir vesayet altında oldu-
ğunu topluma ispat etti. CHP’nin yeni genel 
başkanı, işte CHP üzerindeki o vesayetin bir 
ürünü, bir tasarımıdır. Nitekim 22 Haziran 
seçimlerinde, CHP Genel Başkanı, genel 
başkanlığının gereğini yerine getirmiş, 
Ergenekon zanlılarını kendi listelerinden 
milletvekili göstermekten kaçınmamıştır. 
Ergenekon’un avukatı olduğunu açıklayan, 
“nerede bu Ergenekon, gidip üye olacağım” 
diyen CHP, önceki gün de Silivri’ye gidip, 
oradaki mahkemeye “tiyatro” benzetmesini 
yapmak gibi bir gafletin içinde olmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız mah-
kemelerine tiyatro benzetmesini yapmak, 
bağımsız hâkimleri “vicdansız” diye nite-

lendirmek, Ana muhalefet Partisi CHP için 
talihsizlikten öte bir şey değildir. Demokra-
siye, hukuk devletine ve seçilmiş hükümete 
karşı girişim içinde oldukları iddiasıyla 
yargılanan kişilerin sözcüsü gibi hareket 
etmek, demokrasiyi ve milli iradeyi önem-
sememek ve gereken ihtimamı gösterme-
mek demektir. Şunu da burada söylemek 
durumundayım… Suç örgütlerine avukat-
lık yapan, bu örgütlere üye olmak için can 
atan CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulu’nu da terörize etmekten hiç 
kaçınmadı ve kaçınmıyor. 9 yıl boyunca 
her fırsatta Genel Kurul’u engelleme çabası 
içinde oldular. AK Parti milletin sorunları-
na TBMM Genel Kurulu’nda çözüm üret-
mek için mücadele verirken, Ana muhalefet 
ve diğer muhalefet partileri, Genel Kurulu 
yavaşlatmak, engellemek, Genel Kurulu 
çalıştırmamak için her yolu denediler. AK 
Parti Genel Kurul’da millet adına yasama fa-
aliyeti yaparken, onlar, kendi şahsi çıkarları 
adına Genel Kurulu tahrik etmek, provoke 
etmek, çalışmaları duracak noktaya getir-
mek için her yolu denediler. 

Hiçbir düzey ve kalite kaygısı olmayanlar 
şov yapmayı, hakaret etmeyi, Meclis’i kilitle-
meyi bir siyaset tarzı sanabilirler. Meclis’in 
itibarını beş paralık etmekten çekinmeyen 
bu milletvekillerinin sergiledikleri manzara 
emin olun ki, milletimiz tarafından eleşti-
rilmekte ve şiddetle kınanmaktadır. Meclis 
İdare Amirimiz Salim Uslu’nun, tamamen 
yetkisi sınırları içindeki müdahalesini, şu 
anda bir kampanyaya dönüştürmek için de 
ellerinden geleni yapıyorlar. Şu anda me-
seleyi Meclis’in dışına da taşıdılar, medya 
yoluyla, geçmişini sorgulamak yoluyla bir 
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linç kampanyası başlatmış durumdalar. 
Biz bu bayat senaryolara, bu bayat kam-
panyalara asla aldırış etmeyeceğiz. CHP 
Genel Başkanı, görevini yapan Meclis İdare 
Amiri’ne hakaret etmeyi bıraksın, önce 
Genel Kurulu terörize eden, kendi partisi 
içindeki şovmenlere, küfürbazlara baksın. 
Genel Kurul’u yavaşlatmak, engellemek için 
yapılan korsanlıklara göz yummayacak, 
tahriklere boyun eğmeyecek, sabırla ve sağ-
duyuyla Meclis’i çalıştıracağız. Muhalefetin 
millet diye bir derdi olmayabilir; biz mille-
tin derdini kendi derdimiz olarak görüyo-
ruz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni çalış-
tırarak milletin dertlerine çözüm üretmeye 
devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Vesayet noktasında burada BDP’nin son 
haftalarda iyice hız kazanan tahrik edici tu-
tumuna da değinmek zorundayım. Van’da 
deprem bölgesinde göremediğimiz BDP’yi, 
son günlerde sıkça terörist cenazelerinde 
görüyoruz. BDP yöneticileri ve milletvekil-
leri, terörle aralarına mesafe koymak şöyle 
dursun, adeta terörü teşvik eden, teröre 
aleni destek veren, teröristlerin sırtlarını 
sıvazlayan bir tutum içine girdi. O kadar 
ki, aileler isyan ettiği halde, “yeter artık” 
dediği halde, BDP, acılı ailelere dahi baskı 
uygulayarak, terörist cenazelerini istismar 
aracı olarak kullanmak gibi insanlık dışı 
bir siyasetin yürütücüsü haline geldi. 14-15 
yaşında çocuklar kaçırılıyor, kandırılıyor, 
birer ölüm makinesine dönüştürülerek 
intihara yollanıyor. Adında Barış ve Demok-
rasi olan bir siyasi parti de, bu kanlı cinayet 
tezgâhından nemalanmak için her türlü 

istismarı devreye sokuyor. İnsafı, vicdanı, 
kalbi olan hiçbir insanın, böyle bir cinayet 
şebekesiyle kol kola hareket etmesi bekle-
nemez. 

Kanlı terör örgütünün yedeğinde, kanlı 
cinayet şebekesinin vesayetinde siyaset 
yapanlar, bilsinler ki o kan onların da 
üzerine sıçramaktadır. Terör örgütünün 
her insanlık dışı eyleminde sıçrayan kan, 
teröristler kadar, terör örgütü kadar, artık 
BDP’nin de eline yüzüne bulaşıyor. BDP’ye 
buradan bir kez daha çağrı yapıyorum… 
Terör örgütüyle aranıza artık mesafe ko-
yun. Terör örgütünün vesayetinden artık 
sıyrılın. Bu cinayet şebekesinin yedeğinde 
siyaset yapmayı bırakıp, kendi ayaklarınız 
üzerinde, kendi hür iradenizle siyaset üre-
tin. Eğer kendinizde bu iradeyi göremiyor, 
bulamıyorsanız, Malatya’da, Diyarbakır’da, 
oğullarının cansız bedeni önünde terör 
örgütüne isyan eden o yürekli annelerden, 
babalardan gidin biraz ders alın. Eğer yüre-
ğinizde, teröre, cinayetlere karşı isyan ede-
cek asil duruşu hissedemiyorsanız, gidin, 
Doğu’da, Güneydoğu’da, “yeter artık” diyen 
“benim adıma öldürme” diyen Kürt kökenli 
kardeşlerimden kahramanlık öğrenin. Dev-
lete hakaret etmekte, milletin değerlerini 
hiçe saymakta birbirinizle yarışacağınıza 
cesaretiniz varsa terör örgütüne ufak bir 
eleştiri getirin.

Bakın daha önce de ifade ettim… Terör 
örgütü mensubu 5 kadın militan, örgütten 
kaçarken yakalanıyor. Bu 5 kadına, Diyar-
bakır kırsalında bir mağarada günlerce 
işkence yapılıyor ve 5’i de öldürülüyor. 
Onlarla birlikte kaçan İranlı bir kadın mi-
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litanın itirafıyla bu katliam, tam 1 sene 
sonra ortaya çıkıyor. 1 sene sonra, örgüt, 
tam bir pişkinlik içinde, bu kadın militanlar 
gazdan zehirlenerek öldü diye açıklama 
yapıyor. BDP’liler, insanlık adına, barış 
adına, demokrasi adına bunu sorgulamak 
yerine, adeta bu katliamın, bu insanlık dışı 
cinayetin üzerini örtmek amacıyla, kalkıp, 
utanmadan, sıkılmadan o kadınların aile-
lerine taziyeye gidiyor… Ya nasıl baktınız o 
annelerin gözüne? Hangi yüzle kalkıp oraya 
taziyeye gittiniz? Örgütün yalanını onlara 
nasıl izah ettiniz? Yüreğiniz, vicdanınız hiç 
mi sızlamadı? Peki, o 5 kadının infazını ne-
den sorgulamıyorsunuz? Sizi bu kadar mı 
korkuttular, bu kadar mı sindirdiler? Kendi 
iradenizle, kendi hür vicdanınızla siyaset 
yapamayacak kadar korkak mısınız? 

Nasıl bir oyun oynandığını lütfen görelim 
değerli arkadaşlarım… Çeşitli örgütler ara-
cılığıyla, siyaset adı altında nasıl bir korku 
atmosferi oluşturulmak istendiğini lütfen 
görelim. Sanatçıların, yazarların, düşünür-
lerin nasıl tehdit edildiğini, nasıl sindiril-
diğini, bölgede nasıl bir faşizm özlemiyle 
hareket edildiğini lütfen görelim. KCK 
operasyonlarına karşı çıkanlar, KCK operas-
yonları nedeniyle hükümeti hedef alanlar, 
maalesef meselenin bu boyutunu görmü-
yor, görmek istemiyorlar. Karşımızda sivil 
siyaset yok. Karşımızda sivil toplum örgütü 
yok. Karşımızda demokratik bir örgütlen-
me yok. Tam tersine, karşımızda, terörün 
yedeğinde, terörün gölgesinde, vesayetinde, 
terörün hedeflerine aleni şekilde hizmet 
eden bir yapı var. En tepesinde Kandil’in, 
İmralı’nın bulunduğu bir yapılanma, de-
mokratik olabilir mi? Demokrasiye hizmet 

edebilir mi? Terör örgütü elebaşılarından 
emir alanlar, demokrasi mücadelesi verebi-
lir mi?

Açık açık bir kez daha söylüyorum: Demok-
ratikleşmeden taviz vermeyeceğiz, Milli Bir-
lik ve Kardeşlik Sürecinden asla geri adım 
atmayacağız. Ama kanlı terör örgütleriyle, 
onların her türlü yapılanmalarıyla da sonu-
na kadar mücadele edeceğiz. Ben, bu duygu 
ve düşüncelerle konuşmama son verirken, 
her birinize, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar di-
liyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, 
yolumuz, bahtımız açık olsun diyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, 
var olun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili gençler, sevgili yol arkadaşlarım, 
değerli kardeşlerim, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor; AK Parti Bitlis İl Gençlik Kol-
ları Kongresi’nin, Bitlis’e, Bitlis gençliğine, 
ülkemize ve demokrasimize hayırlı olma-
sını diliyorum. Buradan, sizin şahsınızda, 
sizin aracılığınızla, Adilcevaz’a, Ahlat’a, 
Güroymak’a, Hizan’a, Mutki’ye, Tatvan’a, 
oralardaki kardeşlerime, vatandaşlarıma, 

Bitlis’in tüm gençlerine, ülkemin tüm 
gençlerine selamlarımı, sevgilerimi ileti-
yorum.

12 Haziran Genel Seçimlerinde, Bitlis, 
yüzde 51 oy oranıyla bir kez daha AK 
Parti dedi. Bu başarıdan dolayı, AK Parti 
Bitlis İl Başkanlığımızı, Milletvekilleri-
mizi ve adaylarımızı, kadın kollarımızı, 
Meclis Üyelerimizi, ilçe, belde, köy ve 

AK Parti İl Gençlik Kolları 
Kongresi (Bitlis)

Bitlis | 18 Kasım 2011
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mahalle temsilcilerimizi, sandık görev-
lilerimizi, tüm gönüldaşlarımızı yürek-
ten tebrik ediyorum. Ama en çok da, 
Bitlis’in gençlerini tebrik ediyorum… 
Siz, yüreğinizi, emeğinizi ortaya koydu-
nuz. Siz, barışın dilini, kardeşliğin dilini 
egemen kıldınız. Bitlis’te yüzde 51 ba-
şarısına en büyük katkıyı siz sağladınız. 
Bitlis Gençlik Kolları Başkanlığımıza, 
tüm üyelerimize, tüm genç kardeşleri-
me kalpten teşekkür ediyorum.

Sevgili gençler… 

Şunu çok iyi bilmenizi istiyorum… AK 
Parti’nin Gençlik Kolları, diğer partilerin 
gençlik kolları gibi sanal değildir, hayali 
değildir, kâğıt üzerinde değildir. Gençler, 
bu hareketin en merkezindedir. Gençlik, 
bu hareketin ruhudur, heyecanıdır, di-
namizmidir. Bakın, öyle siyasi partiler 
var ki, kongrelerini bırakınız salonlarda 
yapmayı, bırakınız böyle binlerce gencin 
önünde yapmayı, İstanbul gibi büyük bir 
şehirde dahi sadece 300-500 kişiyle ya-
pıyor, çoğu zaman il kongrelerini genel 
merkezlerinde 3-5 kişiyle topluyorlar. AK 
Parti ise, gençlik kollarının ilçe ve belde 
kongrelerini coşku içinde topladı ve ta-
mamladı. Şu ana kadar 32 ilimizde genç-
lik kolları kongrelerimiz yapıldı. Bugün 
Bitlis’te, 33’üncü İl Gençlik Kongremizi 
yine coşku içinde, heyecan içinde, kar-
deşlik içinde ve demokrasi atmosferinde 
gerçekleştiriyoruz. Gençlerin siyasette 
ne kadar aktif  yer aldığını, gençlerin 
siyasette ne kadar belirleyici olduğunu 
görmek isteyen, işte bugün Bitlis’e bak-
sın, bu gençlik kongresine baksın. 

Şunu da burada ifade etmek istiyorum… 
Bizim için gençler, asla ve asla ucuz iş 
gücü değildir. Bizim için gençlik kolları, 
sadece pankart asan, bayrak asan, süsle-
me yapan, broşür dağıtan birimler asla 
değildir. Bizim için gençler, bu ülkenin 
geleceğidir. Bizim için gençler, siyasetin 
heyecanıdır, dinamizmidir, siyasetin 
asil ve coşkulu damarıdır. İşte onun için, 
12 Haziran seçimlerinde, Gençlik Kolla-
rımızdan yetişmiş tam 16 arkadaşımız 
milletvekili seçildi. Sizlerle aynı süreç-
lerde bulunmuş, aynı heyecanı yaşamış, 
aynı gelecek tasavvurunu kurmuş 16 ar-
kadaşınız, şu anda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde sizleri temsil ediyor. 

Birileri gençleri oy deposu olarak görür-
ken, biz gençleri siyasetin bizatihi aktö-
rü olarak gördük ve görüyoruz. Birileri 
gençlerin eline taş tutuştururken, Molo-
tof kokteyli verirken, biz gençlerin eline 
kalem, kâğıt veriyor, bilgisayar veriyor, 
gençleri en iyi şekilde eğitmenin müca-
delesini yürütüyoruz. Birileri, gençlerin 
elinden tutup, öldürmeye ve ölmeye 
sevk ederken, biz, gençleri yaşatmanın, 
gençler üzerinden kardeşliğin, dayanış-
manın mücadelesini veriyoruz. 

Dikkat edin gençler… 9 yıllık AK Parti 
iktidarı döneminde, Türkiye genelinde 
tam 169 bin yeni derslik açtık. 2002 
yılı sonunda, Bitlis’teki derslik sayısı 
1.822’ydi. Biz, 1.234 dersliğin yapımını 
tamamladık ve şu an itibariyle Bitlis’te 
toplam derslik sayısı 3 bin 56’ya ulaştı. 
Okullarımıza 7 bin 72 adet bilgisayar 
gönderdik. Türkiye genelinde olduğu 
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gibi, Bitlis’te de İlk ve orta öğretimdeki 
öğrencilerimize ders kitaplarını ücretsiz 
dağıttık. Bitlis EREN Üniversitesi’ni siz-
lere kazandırdık. Bu toplantının hemen 
öncesinde de, Üniversitemizde toplu 
açılış gerçekleştirdik, Fen Edebiyat Fa-
kültesini Eren Üniversitemize kazandır-
dık. Aynı açılış töreninde, Ahlat, Tatvan, 
Adilcevaz, Mutki’de öğrenci pansiyonla-
rını, Tatvan’da bir ilköğretim okulunu, 
Hizan’da öğretmenevini, Hizan, Tatvan 
ve Merkez’de 4 anaokulunu resmi ola-
rak hizmete açtık. Sizlere en iyi şekilde 
hizmet verecek olan Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü binasını, Tatvan 
Kapalı spor salonunu da yine bu törenle 
sizlere kazandırdık. Hepsinin, Bitlis’e, 
Bitlisli gençlerimize hayırlı olmasını 
diliyorum.

Çocuklar için, gençler için, aileler için 
eğitim önündeki her engeli tek tek kaldı-
rıyoruz. Şartlı nakit transferi kapsamında 
ilköğretimdeki erkek öğrencilerimiz için 
aylık 20 TL, kız öğrencilerimiz için 25 
TL’yi annelere teslim ediyoruz. Aynı şekil-
de ortaöğretimdeki erkek öğrencilerimiz 
için aylık 35, kız öğrencilerimiz için 45 
TL’yi de yine annelere veriyoruz. Üniver-
site öğrencilerimizin burs ve kredi mik-
tarlarını Türkiye genelinde artırdık. 2002 
yılında üniversite öğrencileri ayda 45 Lira 
burs alıyor, bu da kendilerine 3 ayda bir 
ödeniyordu. Bugün isteyen herkese, ama 
herkese burs ya da kredi veriyoruz. Lisans 
öğrencilerine 240 TL; mastır öğrencileri-
ne 480 TL ve doktora öğrencilerine 720 
TL veriyoruz, bunu da aylık olarak ödü-
yoruz.

Sevgili gençler, işte aradaki farkı görüyor-
sunuz… AK Parti ile diğerleri arasındaki 
farkı işte çok iyi görüyorsunuz. Bu farkı 
çok iyi anlamanızı ve herkese anlatmanızı 
sizlerden önemle, ısrarla rica ediyorum. 
Bir tarafta gençlere dağı gösterenler var. 
Bir tarafta eşkıyalığı övenler, eşkıyalığı 
teşvik edenler var. Bir tarafta gençlere 
sokağı gösteren, gençleri silahlandıran, 
gençleri ölüme sevk edenler var. Diğer 
tarafta ise yaşatmaya çalışan bir AK Parti 
var. Diğer tarafta, insanı insan olduğu için 
seven, Yunus’un dediği gibi, YARADILA-
NI, YARADANDAN ÖTÜRÜ seven bir AK 
Parti var. Gençler için okul inşa eden, üni-
versite açan, yurtlar yapan, burslar veren; 
gençleri okumaya, yazmaya, öğrenmeye, 
aydınlık bir gelecek için çalışmaya teşvik 
eden bir AK Parti var. Bir tarafta, gençler 
ölmesin, öldürmesin, anneler gözyaşı 
dökmesin diye adeta çırpınan, elini, bede-
nini, yüreğini ortaya koyan bir AK Parti, 
diğer tarafta ise terörle arasına mesafe 
koyamayan, terörün vesayetinde, terörün 
emrinde ve gölgesinde siyaset yapmaya 
çalışan korkaklar var.

Sevgili gençler… 

Masum sivilleri, öldürmek, askere-poli-
se kurşun sıkmak, katillerin, canilerin, 
en önemlisi de korkakların işidir. Yaşat-
mak ise kahramanların işidir. Öldürmek 
değil, yaşatmak bir marifettir. Yıkmak, 
yakmak, kalp kırmak, ocakları söndür-
mek alçakların; yapmak, inşa etmek, 
kalpler, gönüller kazanmak ise cesur-
ların işidir. Şunu hiçbir zaman unut-
mayın: korkaklar, tarih boyunca hiç bir 
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zaman zafer anıtı dikememiştir. Tarih, 
zalimleri değil, kahramanları, cesurları 
hatırlar ve hayırla yâd eder. 

İş te  onun iç in  s iz lere  Üst ad Necip 
Fazıl’ın ifadeleriyle sesleniyor ve diyo-
rum ki: Zifiri karanlıkta, ak sütün için-
deki ak kılı fark edecek kadar gözünüz 
keskin olsun … Gerçek kahramanlık 
madeniyle, sahtesini ayırt edecek kadar 
büyük bir hassasiyetiniz olsun. Ve yine 
size, Arif  Nihat Asya’nın o muhteşem 
dizeleriyle seslenmek istiyorum: 
Delikanlım! İşaret aldığın gün atandan, 
Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan 
Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan 
Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. 
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın…

Bitlis’in gençlerinden, doğu ve güneydo-
ğu illerimizdeki tüm gençlerden, artık 
canilerle, öldürenlerle, sahte kahraman-
larla gerçek kahramanları birbirinden 
ayırt etmelerini istiyorum. Bitlis ’ in 
gençlerinden, bir kahramana yaraşır şe-
kilde, yaşatmak için mücadele etmeleri-
ni, yeter artık demelerini, “benim adıma 
öldürme” diye haykırmalarını bekliyo-
rum. Sizlerden, tek tek her bir gence 
ulaşmanızı, nezaketle, sabırla, ağırbaş-
lılıkla, vakarla, tatlı bir dille onların da 
gerçeği görmeleri için çalışmanızı isti-
yorum. Sizlerden, AK Parti Gençliği, Ak 
Gençlik farkını açık, net, somut şekilde 
ortaya koymanızı bekliyorum.

Şunu lütfen unutmayın sevgili kardeş-
lerim… Sizler, çok büyük bir medeni-
yetin mensuplarısınız. Sizler, köklü bir 

kültürün, kadim bir tarihin mensupla-
rısınız. Sizler, büyük bir devletin, güçlü 
bir devletin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
mensuplarısınız. Şuna lütfen inanın… 
Sizler, Ortadoğu sokaklarındaki, Afrika 
şehirlerindeki gençlerin, ilham aldık-
ları, imrendikleri, gıpta ettikleri, sizin 
kardeşliğinizi örnek aldıkları bir ülke-
nin evlatlarısınız. Ezeli kardeşliğimizi 
ebediyen yaşatmak, biliniz ki sizlerin 
elindedir. Şunu da buradan net olarak 
sizlere ifade ediyorum… Millet, ırk de-
mek, kavim demek, kabile demek asla 
değildir.  Millet ,  altını çizerek ifade 
ediyorum; geçmişi ortak, sevinci ortak, 
hüznü ortak, aynı şekilde gelecek tasav-
vuru ortak cemiyet demektir. Biz, tek 
milletiz… Kürt’üyle, Türküyle, diğer tüm 
unsurlarıyla bizler tek milletiz, bizler 
kardeşiz.

Dikkat edin… Sadece bugün değil, tarihte 
defalarca bu milleti bölmek, parçalamak, 
bu milletin unsurları arasına nifak sok-
mak istediler. Bakın… Kurtuluş Savaşı 
hazırlıklarını yaparken, benim Kürt kar-
deşlerim, 27 Şubat 1920’de, Paris Barış 
Konferansı’na, İtilaf Devletleri Liderlerine, 
büyükelçilere, Meclis-i Mebusuna ve Anka-
ra’daki Temsil Heyeti’ne uzun bir telgraf 
gönderiyorlar. Telgrafta aynen şu ifadeleri 
kullanıyorlar: Muazzam Osmanlı kitlesi-
nin en metin ve sarsılmaz, kale gibi direnci 
olan Kürtler, her şeyden evvel İslam’dır. 
Muhteşem Osmanlı ailesinin ve şu İslam 
kardeşliği toplumunun en fedakâr ve en 
bağlı ve uyumlu bir uzvu olan Kürtlerin, 
bu beraberlikten zerre kadar ayrılmamala-
rı onların gayesi ve emelidir. 
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Gazi  Atatürk ise ,  15 Eylül  1920’de 
gönderdiği bir telgrafta, Kürt kökenli 
kardeşlerimizin ileri gelenlerine şöyle 
sesleniyor: Sizler gibi din ve namus sa-
hibi büyükler oldukça, Türk ve Kürt’ün 
yekdiğerinden ayrılmaz iki öz kardeş 
olarak yaşamakta devam edeceği… İç 
ve dış düşmanlarımıza karşı demirden 
bir kale halinde kalacağı şüphesizdir. 
Hâk, mesainizi meşkûr eylesin… İşte 
Kurtuluş Savaşındaki ruh budur… Kur-
tuluş Savaşı, tek bir ırkın, bir kavmin 
savaşı değil, Türküyle, Kürt’üyle, Laz’ı, 
Çerkez’i, Gürcü’süyle tüm milletin kur-
tuluş mücadelesidir.  Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, işte böyle bir ruh, böyle 
bir anlayış ve böyle bir renklilik üzerine 
tesis edilmiştir.

Şimdi bakın… Bu noktada, güncel bir 
tartışmaya da değinmek zorundayım… 
Biliyorsunuz… Ana muhalefet Partisi 
CHP, kendi içindeki tartışmalardan, 
kendi içindeki muhalefetten kurtulup, 
iktidara sağlıklı ve yapıcı bir şekilde 
muhalefet etmeye bir türlü fırsat bula-
mıyor. Neyi tartışıyorlar? Dersim mese-
lesini tartışıyorlar… Neyi tartışıyorlar? 
Vefatının 150’inci yıldönümünde anılan 
Sultan Abdülmecit’i tartışıyorlar… CHP, 
o kadar acıdır ki, kendisinden önceki 
tarihi bilmiyor, okumuyor, yok sayıyor, 
hatta reddi miras yapıyor. Ve yine ne 
acıdır ki, kendi tarihiyle de yüzleşmeye 
bir türlü cesaret edemiyor. 

Ana muhalefet Partisi ’nin en büyük 
sorunlarından biri, esasen, tarih soru-
nudur. CHP, her zaman, bu ülkenin, bu 

milletin tarihine, kültürüne, inancına 
bigâne kalmış, tarihi okumadığı, okuya-
madığı için de bugünü isabetli şekilde 
değerlendirememiştir. Tarihini bilme-
yenler, bugünü anlayamazlar, gelecek 
tasavvuruna da sahip olamazlar. Kendi 
tarihine, kendi medeniyetine yabancı-
laşanlar, kendi ülkesine ve milletine de 
yabancılaşır ve gelecek adına bir çift 
söz dahi söyleyemezler. Bugün, Sultan 
Abdülmecit’i ucuz bir polemik konusu 
haline getirmek isteyen CHP, tenezzül 
edip Abdülmecit dönemine bir baksa, 
aslında orada kendi tarihini de görecek. 
Ama bunların tarih anlayışı maalesef 
reddi miras anlayışı üzerine kurulu-
dur. CHP; Gazi Mustafa Kemal’in, Milli 
Şef leri İsmet İnönü’nün, birer Osmanlı 
subayı olduklarını da görmüyor, bilmi-
yor, işte onun için onları bile anlamakta 
güçlük çekiyor. 

CHP’ye,  eğer parti  içi  muhalefetten 
f ırsat bulurlarsa ,  bolca tarih kitabı 
okumalarını şiddetle tavsiye ediyorum. 
Açsınlar Anadolu tarihini okusunlar, 
Selçukluları öğrensinler, Osmanlı’yı öğ-
rensinler. Eğer tarih okurlarsa, belki bu 
milletin ruh kökünü, bu milleti var eden 
dinamikleri daha iyi görürler. Buradan 
CHP’ye, aynı şekilde kendi tarihiyle de 
artık yüzleşmesini tavsiye ediyorum. 
Bundan daha iyi bir fırsat olabilir mi? 
CHP’nin Genel Başkanı Tuncelili, yani 
Dersimli… CHP, Dersim Katliamıyla, bu 
dönemde yüzleşmeyecek de, ne zaman 
yüzleşecek? CHP’nin Genel Başkanı, 
Dersim Katliamıyla ilgili, bu dönem-
de konuşmayacak da, Allah aşkına ne 



69

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -8

zaman konuşacak? Ama o ne yapıyor? 
Önce Dersimde analar tabii ki ağlaya-
caktı diyen arkadaşına, gereğini yapsın 
dedi, sonra çark etti, arkadaşına sahip 
çıktı. Şu anda da, Dersim Katliamını sor-
gulayan Tunceli milletvekilini linç etme 
girişimine tepkisiz kalıyor. CHP’nin, sa-
dece Dersim Katliamıyla değil, Milli Şef 
dönemiyle de hesaplaşması gerekiyor. 

Bakın biraz önce size Gazi  Mustafa 
Kemal’den alıntı  yaptım… Kurtuluş 
Savaşı’nın bizim ortak zaferimizle sonuç-
landığını ifade ettim. İlk Meclis’in, milletin 
tüm unsurlarıyla, tüm renkleriyle teşekkül 
ettiğini söyledim… İşte Cumhuriyetin ku-
ruluşundaki bu hoşgörü, bu kucaklayıcı 
tavır, bu kapsayıcı anlayış, Milli Şef dö-
neminde tam tersine çevrilmiştir. İnkâr, 
ret, asimilasyon politikalarıyla, maalesef 
ülkenin belli bölgeleri arasında ayrımcı-
lık yapılmıştır. İşte biz buna son verdik… 
İnkâr, ret ve asimilasyon politikalarını eli-
mizin tersiyle ittik. Yıllardır ihmal edilen 
Doğu ve Güneydoğu illerimize çok yoğun 
bir yatırım seferberliği başlattık. Tarihiyle 
yüzleşemeyen CHP, ne yazık ki bizim bu 
çabalarımıza da destek vermekten kaçındı.

Değerli genç kardeşlerim… Şunu da gör-
menizi sizlerden özellikle rica ediyorum… 
Bugün, KCK’ nın, KCK gölgesindeki PKK 
ve BDP’ nin, Doğu ve Güneydoğu illerimiz-
de yapmak istediği, esasen işte o 1940’lı 
yıllara dönme özlemidir. Ne yaptıklarına 
lütfen dikkat edin… Bu bölgeye yatırım gel-
mesini istemiyorlar. Bu bölgede yol, hasta-
ne, konut, okul, üniversite inşa edilmesini 
istemiyorlar. Demokratikleşme adımlarına 

karşı çıkıyor, Milli Birlik ve Kardeşlik Pro-
jemizi sabote etmek için her türlü provo-
kasyona, her türlü insanlık dışı saldırıya 
başvuruyorlar. Tıpkı 1940’larda olduğu 
gibi, düşünenleri, yazanları, sanatçıları, 
muhalifleri ortadan kaldırmak, sindirmek, 
bastırmak için bu bölgede adeta faşizm öz-
lemiyle yanıp tutuşuyorlar. 

Buradan bir kez daha açık açık ifade 
ediyorum… Biz bu tahriklere asla boyun 
eğmeyeceğiz. Biz bu saldırılar karşısında, 
sağduyudan, aklıselimden asla taviz ver-
meyeceğiz. Biz, inadına kardeşlik diyoruz. 
Biz, inadına demokrasi diyoruz. Biz, ina-
dına refah, barış ve istikrar diyoruz. Hiç 
kimsenin şüphesi, endişesi olmasın: Bu 
ülke, geçmişe asla ve asla dönmeyecek. 
Teröristle masum halkın ayırt edilmediği 
günler asla ve asla geri gelmeyecek. Bir 
yandan terörle kararlı şekilde mücadele 
edecek, bir yandan da en ileri demokratik 
standartları, hürriyetleri, hakları ülkemize 
kazandırmayı sürdüreceğiz.

Şimdi buradan, Bitlis’ten, PKK’nın kur-
maya çalıştığı vesayet sistemine sus 
pus kesilen, ama Hükümeti kıyasıya 
eleştirenlere açık açık sesleniyorum… 
AK Parti Hükümetinden bir geriye dö-
nüş bekleyenler, boşuna beklerler. AK 
Parti hükümetinin, sivil diktaya prim 
vermesini bekleyenler, boşuna bekler-
ler. AK Parti Hükümetinin özgürlükleri, 
demokrasiyi sınırlandıracağını bekle-
yenler, beyhude beklerler. AK parti, 9 
yıl boyunca, yılmadan, yıkılmadan, sar-
sılmadan, asla taviz vermeden vesayetle 
mücadele etti. Üstelik AK Parti, kapatıl-
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ma tehdidine, müdahale senaryolarına, 
müdahaleye çanak tutan, alkış tutan 
siyasetçilere rağmen, tek başına bu mü-
cadeleyi yürüttü. 

Bugün vesayetle çok daha kararlı şekilde 
mücadele ediyoruz, çok daha kesin so-
nuçlar alıyoruz. Bugün artık hiç kimse 
talimatla manşet atmıyor. Bugün hiçbir ga-
zeteci, emirle yazı yazmıyor. Bugün yasaklı 
kelimeler listesi yok, yasaklı konular listesi 
yok. Şunu da açık açık söylüyorum: Bugün 
hapishanelerde, keyfice tutuklanmış, dü-
şüncesini ifade ettiği için, siyasi faaliyetler 
yürüttüğü için mahkûm edilmiş insanlar 
da yok. Hiç kimse zihinleri bulandırmaya 
çalışmasın. Hiç kimse, gerçeğin üzerini 
örtmeye kalkmasın. AK Parti’ye karşı psi-
kolojik bir harekâtın içinde olanlar, AK 
Parti’den önce, kendilerini sorgulasın. 

Bizi, KCK operasyonlarından dolayı kı-
yasıya eleştiriyor, sivil diktayla, geçmişe 
dönmekle itham ediyorlar. Buradan bir kez 
daha hatırlatıyorum… KCK operasyonu, 
diğer operasyonlar, Hükümetin değil, yar-
gının kararını verdiği operasyonlardır. Bu 
operasyonlarda tutuklananlar, Hükümetin 
tutukladığı değil, yargının, delillere, bilgi-
lere, belgelere göre tutukladığı kişilerdir. 
Hiçbir tutuklama keyfi değildir, delilsiz, 
mesnetsiz değildir. 

KCK’ yı masum bir sivil toplum örgütü, ma-
sum bir sivil oluşum gibi görenler, ortaya 
çıkan delillere lütfen bir göz atsınlar ve ne 
kadar yanıldıklarını görsünler. Kandil’den, 
İmralı’dan yönetilen, kaos planları yapan, 
masum insanların ölmesi için provokas-

yonlara hazırlanan, belediye başkanlarını, 
belediye temizlik işçilerine sorgulatan bir 
örgüt nasıl masum olabilir? Devlete para-
lel bir örgütlenme içine giren, kendi sözde 
mahkemesini, kendi sözde silahlı güçlerini 
kuran bir örgüt, ne kadar masum olabilir? 
İl Başkanları, ilçe başkanları tutuklanıyor 
diye yaygara koparıyorlar… İl Başkanları, 
ilçe başkanları dokunulmaz mı? Suç işle-
dikleri zaman onlara bir şey yapılmayacak 
mı? 

Belediye Başkanları tutuklandı diyorlar… 
Hangi belediye başkanı, belediye hizmetle-
rinden dolayı tutuklandı, gösterin bana… 
Hukuksuzluğa, adaletsizliğe, cinayetlere, 
kan dökülmesine tahammül mü göstere-
lim? Beyler! Bu hükümet, terörle demokra-
si arasındaki ince çizgiyi, hiç merak etme-
yin, çok hassas şekilde dikkate alıyor. Size 
tavsiyemiz, terör örgütlenmesiyle, masum 
sivil örgütlenme arasındaki farkı artık siz 
de lütfen anlayın. 

Buradan bir kez daha hatırlatıyorum: Biz, 
terörle mücadele ederiz ve edeceğiz. Ama 
terörle arasına mesafe koymuş, teröre des-
tek vermeyen, terörün sırtını sıvazlama-
yan, teröre yataklık yapmayan her siyasi 
oluşumla, her sivil toplumla da müzakere 
yaparız ve yapıyoruz. Hiç kimse bize mu-
hatap dayatmasın… Biz, kimi muhatap 
alacağımızı, kimi muhatap almayacağımızı 
çok iyi biliriz.

Bakın burada çok önemli bir noktanın 
da altını çizmek istiyorum… Hem Bitlisli 
kardeşim, hem Doğu Güneydoğulu kar-
deşim, hem de tüm Türkiye’nin dikkatini 
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bu hususa özellikle çekiyorum… AK Parti 
Hükümeti, 9 yıl boyunca, hiçbir konuda 
teröre boyun eğmemiştir. Hiçbir reform, 
hiçbir yatırım, hiçbir demokrasi hamle-
si, AK parti iktidarları döneminde, terör 
baskısıyla, ya da bir başka baskıyla, dayat-
mayla gerçekleşmemiştir. Bitlisli benim 
kardeşimdir, Vanlı benim kardeşimdir, 
Hakkârili benim kardeşimdir… Biz, İzmir’e 
ne yapıyorsak, Diyarbakır’a da aynısını 
yapıyoruz. Samsun’a, Antalya’ya ne yapı-
yorsak, Bitlis’e, Muş’a, Bingöl’e de aynısını 
yapıyoruz. Demokrasi mücadelesini, şu-
nun ya da bunun için değil, 74 milyon için 
veriyoruz. 

Terör, bu ülkeye, kandan ve gözyaşından, 
zulüm ve baskıdan başka hiçbir şey kazan-
dırmadı. Terör, bu bölgeye acıdan başka 
hiçbir şey getirmedi. Terör, demokrasi adı-
na, insan hakları adına, insanlık adına hiç-
bir kazanıma vesile olmadı. Kendi militan-
larını infaz eden, sokakta çocuk öldüren, 
imam öldüren, anne karnındaki bebeği 
katleden bir örgüt, bu topraklara en küçük 
bir şey kazandırabilir mi? Uyuşturucu ka-
çıran, silah tüccarlarına hizmet eden, Tür-
kiye düşmanı çevrelerin taşeronluğunu 
üstlenen bir örgüt, Kürtlere zulümden baş-
ka ne kazandırabilir? Allah aşkına, terör 
nedeniyle, benim Kürt kökenli kardeşim, 
acıdan, gözyaşından, cinayetten, gencecik 
insanların ölümünden başka ne gördü? 
Yol yapıyoruz karşı çıkıyorlar. Hastanelere 
karşı çıkıyorlar. Okullara karşı çıkıyorlar. 
Biz inadına demokrasi dedikçe, onlar fa-
şizan baskı yapıyorlar. Herkes bilsin ve 
anlasın: Terörün panzehiri demokrasidir, 
özgürlüktür, kalkınmadır.

AK Parti olarak, 9 yıl boyunca olduğu gibi, 
bundan sonra da demokrasi mücadelesi-
ne, kalkınma mücadelesine, temel hak ve 
hürriyetler mücadelesine hız kesmeden 
devam edeceğiz. Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projesinden asla taviz vermeyecek, kararlı 
adımlarla bu ülkede kardeşliği pekiştire-
ceğiz. Dayatmalara boyun eğmeyeceğiz. 
Psikolojik harekâtların tuzağına düşmeye-
ceğiz. Hakkımızda yürütülen kampanyala-
ra, komplolara asla aldanmayacağız. Terör 
örgütünün, demokratikleşme karşısında 
artan şiddeti bizi yolumuzdan alıkoyma-
yacak. BDP’ nin terör örgütünden emir 
alarak sergilediği nifak ve korkakça tahrik 
girişimleri bizi yolumuzdan vazgeçire-
meyecek. Bir olmaya, beraber olmaya, bu 
sorunları birlikte aşmaya devam edeceğiz.

Sevgili gençler… Sizler, AK Parti’nin AK 
gençliğisiniz. Sizler farklısınız. Bir kez 
daha söylüyorum, sizler, bu ülkenin umu-
du, bu ülkenin geleceğisiniz. Siz, çaresiz 
değilsiniz. Tam tersine çare sizsiniz. Onun 
için çok çalışacağız, çok anlatacağız. İnşal-
lah aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa 
edeceğiz. AK Parti Bitlis İl Gençlik Kolları 
Kongresinin hayırlı olmasını diliyorum. 
Bugüne kadar davamıza emek veren tüm 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum; seçile-
cek ekibe de başarılar temenni ediyorum. 
Allah yolunuzu açık etsin, Allah yar ve yar-
dımcınız olsun diyor, hepinizi muhabbetle 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun…
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
kıymetli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler, haftalık Olağan Grup Toplantımız 
vesilesiyle sizleri bir kez daha en kalbi 
muhabbetlerimle selamlıyorum. Grup 
toplantımıza katılan tüm misafirlerimize 
hoş geldiniz diyor; toplantımızın, ülkemiz, 

milletimiz, demokrasimiz için hayırlı so-
nuçlar doğurmasını temenni ediyorum.

Ülkemize, milletimize hizmetle dolu ol-
dukça yoğun bir hafta geçirdik. Salı günü, 
Grup Toplantımızın ardından, Adalet 
Bakanlığımızın düzenlediği bir konferans 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 22 Kasım 2011
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için Türkiye’de bulunan, Avrupa Konseyi 
Genel Sekreteri Sayın Yagland ile, ardın-
dan da Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulu-
nan Macaristan Cumhurbaşkanı Sayın Pal 
Schmit birer görüşme yaptık. 

Çarşamba günü, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığımızın düzenlediği anlamlı bir 
toplantıya katıldık… Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığımız, Türkiye genelinde, 
eşi vefat etmiş hanım kardeşlerimizle 
ilgili kapsamlı bir araştırma yaptırdı. 
Araştırma neticesinde, ülke genelinde 150 
bin hanım kardeşimizin, eşlerinin vefatı 
nedeniyle mağdur duruma düştükleri, 
özellikle çocuklu annelerin ciddi geçim 
sıkıntısı içinde bulundukları tespit edildi. 
Araştırma sonuçlarından yola çıkarak, bu 
hanım kardeşlerimize devletin sosyal elini 
ulaştırmak için çalışmalar başlatıldı. 2012 
yılından itibaren, inşallah, eşi vefat ettiği 
için mağdur hale gelen 150 bin hanım kar-
deşimize bir takım destekler sağlayacak, 
bazı kamu hizmetlerinde kendilerine pozi-
tif ayrımcılık tanımaya başlayacağız. Gıda 
yardımlarından şartlı nakit transferine, 
TOKİ alt gelir grubu evlerinin dağıtımın-
dan burs ve yurt imkânlarına kadar geniş 
bir yelpazede inşallah bu hanım kardeşle-
rimizin, sosyal devletin şefkatini hissetme-
lerini sağlayacağız.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Yine hafta içinde, Çarşamba ve Perşembe 
günleri, Irak’tan iki konuğu ülkemizde 
ağırladık. Irak Ulusal Meclis Başkanı 
Üsame El Nüceyfi ve Irak Kürt Bölgesi 
Başbakanı Berham Salih ile, başta Irak’ın 

geleceği ve terör olmak üzere gündemdeki 
konuları ele aldık. Aynı günlerde, Fransa 
Dışişleri Bakanı Sayın Alain Juppe ve Sır-
bistan Başbakanı Sayın Mirko Cvetkoviç’le 
de birebir görüşmelerimiz oldu.

Yine hafta içinde, İstanbul’da 3 önemli 
uluslararası zirveye ev sahipliği yaptık… 
Atlantik Konseyi Karadeniz Enerji ve 
Ekonomi Forumu İstanbul’da toplandı, 
zirvede katılımcılara hitap etme fırsatımız 
oldu ve bölgesel enerji meseleleri bu zir-
vede etraflıca ele alındı. Cumartesi günü 
yine İstanbul’da çok önemli bir kurultay 
gerçekleşti… Dünyanın yaklaşık 90 ülke-
sinde faaliyet gösteren 2 bin 500’e yakın 
Türkiyeli işadamı, Dünya Türk Girişim-
ciler Kurultayı’nda bir araya geldi. İki 
yılda bir gerçekleşen bu kurultay, esasen, 
Türkiye’nin son dönemde sahip olduğu viz-
yonu ortaya koymak bakımından da somut 
bir manzara teşkil etti. Türkiye’den, oku-
mak maksadıyla, master doktora yapmak 
maksadıyla, çalışmak, yatırım yapmak 
maksadıyla yurtdışına giden vatandaşla-
rımızın, bulundukları ülkelerde gerçekten 
göğsümüzü kabartacak başarılara imza 
attıklarını orada bir kez daha gördük. 

Esasen gerek ben, gerek sizler, yurtdışı 
ziyaretlerinizde bu başarıyı zaten yerin-
de görüyor, duyuyor ve hissediyorsu-
nuz. Avustralya’dan Kanada’ya, Çin’den 
Brezilya’ya, Şili’ye kadar, gittiğim her ülke-
de Türkiyeli işadamlarıyla, girişimcilerle, 
öğrenci ve öğretmenlerle karşılaştım ve 
hemen her ülke liderinin, bizim vatan-
daşlarımızdan övgüyle bahsettiğine şahit 
oldum. Ben, Kurultay’daki konuşmamda 



Recep Tayyip ERDOĞAN

74

da bahsettim: Dünya sathına yayılmış başa-
rılı vatandaşlarımız, adeta modern dünyada 
Türkiye’nin öncü gücünü, akıncı ruhunu 
temsil ediyorlar. Onların ortaya koyduğu 
başarı sayesinde, o ülkelerde Türkiye imajı 
köklü şekilde, olumlu şekilde değişiyor. 
Onların açtıkları yoldan yenileri gidiyor 
ve ikili ilişkiler adına, ekonomik ve ticari 
ilişkiler adına gerçekten güzel sonuçlar elde 
ediliyor. Ben, bir kez de Grup toplantımız-
da, yurtdışında bizi başarıyla temsil eden, 
Türkiye Cumhuriyeti bayrağını onurla ve 
gururla o ülkelerde dalgalandıran tüm kar-
deşlerimize, tüm vatandaşlarımıza, ülkem, 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 

Tabii burada şu özeleştiriyi de dile getirmek 
durumundayım: Şayet bireysel başarılar, 
kolektif bir dayanışmaya dönüşürse, işte 
asıl o zaman anlam ifade ediyor. Bizim, sa-
dece Almanya’daki vatandaşlarımızın sayısı 
3 milyonu aşmış durumda. Almanya’da, 
70 bin civarında Türk şirketi faaliyet gös-
teriyor ve bunların yıllık ciroları 35 milyar 
avro’ya ulaşmış durumda. Ama bu nüfusun 
ve bu ekonomik gücün siyasete, sosyal me-
selelere yansımasına baktığınızda, eş değer, 
orantılı bir yansıma görmüyorsunuz. İşte bi-
zim, sadece Almanya’da, sadece Avrupa’da 
değil, tüm dünyada, bu tabloyu tersine çe-
virmek için gayret göstermemiz gerekiyor. 
Bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı, ihtilafları 
artık bir kenara bırakıp, o ülkelerdeki tüm 
vatandaşlarımızın ciddi bir dayanışma içi-
ne girmesi gerekiyor. Bu dayanışma, sadece 
o ülkelerde yaşayan Türklerin sorunlarını 
çözmekle kalmayacak, o ülkenin olduğu 
kadar Türkiye’nin de ekonomisine çok daha 
fazla katkı sağlayacaktır. 

Biz, Dışişleri Bakanlığımızla olsun, Dış 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı-
mızla olsun, bu dağınıklığı gidermek için 
yoğun çaba içindeyiz. Başta işadamlarımız 
olmak üzere, dünyaya yayılmış tüm kar-
deşlerimizden de bu hassasiyeti göster-
melerini, bunun için ter dökmelerini rica 
ediyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

İstanbul’da dün başlayan önemli bir zir-
veye daha ev sahipliği yapıyoruz. Diyanet 
İşleri Başkanlığımız, Afrika kıtasındaki 47 
ülkeden 116 din adamı ve toplum liderini 
Afrika Dini Liderler Zirvesi vesilesiyle bir 
araya getirdi. İstanbul’un yanısıra Ankara 
ve Konya’yı da ziyaret edecek olan misafir-
ler, 5 gün boyunca Türkiye’de Afrika kıtası-
nın meselelerini, özellikle dini meseleleri, 
Türkiye Afrika ilişkilerini ve önümüzdeki 
döneme ilişkin projelerini istişare edecek-
ler. Bu vesileyle zirveye bir kez daha başarı-
lar diliyor, Diyanet İşleri Başkanlığımızı da 
bu anlamlı zirveye ev sahipliği yaptıkları 
için tebrik ediyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Geçtiğimiz hafta, beraberimizde bazı 
bakan arkadaşlarımızla, Bitlis’e bir ziya-
rette bulunduk. Bitlis’te, bizim 2007’de 
açtığımız Eren Üniversitesi’nde bir toplu 
açılış gerçekleştirdik. Yaklaşık 28.5 mil-
yon Liralık 14 ayrı yatırımı, Üniversitenin 
Fen Edebiyat Fakültesi’ni, 4 pansiyon, 4 
anaokulu, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 
yatırımlarını, özel sektör yatırımını orada 
yaptığımız törenle resmi olarak Bitlis’e ve 
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Bitlisli kardeşlerimize kazandırdık. Açılış 
töreninin ardından da, AK Parti Bitlis İl 
Gençlik Kolları’nın 3’üncü olağan kongre-
sine katıldık ve gençlerimizle kucaklaştık. 
Bitlis’e ziyaretimizin asıl nedeni ise, Van 
depreminden ciddi şekilde etkilenen bu 
ilimizdeki hasarı ve çalışmaları yerinde 
tespit etmekti. Bildiğiniz gibi Erciş mer-
kezli 7.2 şiddetindeki deprem, Van ve 
ilçeleriyle birlikte, Bitlis’in Adilcevaz ve 
Tatvan ilçelerinde de hasara yol açtı. Artçı 
depremlerin yanısıra, Adilcevaz ve Muş’un 
Varto ilçelerindeki depremler de Bitlis ve 
ilçelerinde yakından hissedildi. Bitlis’te, 
ilgili makamlardan bilgi aldık, çalışmaları 
yerinde inceledik, şikâyetleri dinledik ve 
gerekenlerin en hızlı şekilde yapılması için 
talimatlarımızı da verdik. 

Burada, Van depremiyle ilgili olarak, 
birkaç hususu da sizlerle paylaşmak is-
tiyorum… Bakın değerli arkadaşlarım… 
Van, ilçeleriyle, beldeleriyle, köyleriyle, 
1 milyon 164 bin kişilik nüfusa sahip 
büyük bir şehrimiz… İlk deprem, yani 
7.2 şiddetindeki deprem olduğunda, biz 
tüm imkânlarımızla bölgeye ulaştık ve 
ilk andan itibaren enkaz altındaki canlı-
ları kurtarmaya, yaraları sarmaya, açıkta 
kalanların elinden tutmaya başladık. 
Hükümetimizle birlikte, sağ olsunlar sivil 
toplum örgütlerimiz, Türkiye genelinde 
tek tek vatandaşlarımız da Van’daki kar-
deşlerine el uzattılar, yoğun bir yardım 
seferberliği başlattılar. Ancak, 9 Kasım’da, 
Van’daki durumu ciddi şekilde ağırlaş-
tıracak, derinleştirecek 5.6 şiddetinde 
ikinci bir deprem daha yaşadık. Bu ikinci 
deprem, maalesef, gerek bölgedeki yaşam 

şartlarını, gerek yardım çalışmalarını 
önemli ölçüde olumsuz etkiledi. İnsanlar, 
sağlam dahi olsa evlerine girmekten çekin-
diler ve neredeyse şehrin tamamı için, 1 
milyonu aşkın nüfus için barınma ihtiyacı 
hâsıl oldu. Şiddetli soğuklar ve kar, böyle 
afet durumlarında ilk adres olan çadırları 
yetersiz hale getirdi.

Değerli arkadaşlarım… 

Ne kadar güçlü olursa olsun, ekonomisi ne 
kadar gelişmiş olursa olsun, hiçbir ülke-
nin kolay kolay üstesinden gelemeyeceği, 
yani anında tüm sorunları çözüm yoluna 
koyamayacağı bir afetle karşılaştık. Yaşa-
nan aksaklıkların aynısı, belki çok daha 
fazlasıyla Japonya’da da yaşandı, Şili’de 
de yaşandı. Dünyanın en güçlü ekonomisi 
Amerika Birleşik Devletleri, 1.800 kişinin 
öldüğü Katrina Kasırgası’nın vurduğu eya-
letlere haftalar boyunca ulaşamadı, yardım 
götüremedi, aylar, yıllar boyunca kasırga-
nın yaralarını saramadı. Sui misal, emsal 
olmaz… Başka ülkelerin başarısızlıklarını, 
yetersizliklerini elbette bir kriter olarak 
alacak değiliz. Ama Türkiye genelindeki 
tüm vatandaşlarımız, Van’daki tüm kardeş-
lerimiz bilsin ki, Hükümet olarak, millet 
olarak, Van’ın yaralarını sarmak, Van’ı nor-
male döndürmek için gerçekten samimi 
bir gayret içindeyiz.

Bakın… Başbakanlık kaynaklarından 
bölgeye ulaştırdığımız yardım 28 milyon 
760 bin Lira oldu. Yardım hesaplarında 
toplanan, yurtiçi ve yurtdışından gelen 
yardımların miktarı 223 milyon Lira’ya 
ulaştı. Sadece çadır ve battaniyeyi söylü-
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yorum: Bölgeye şu ana kadar 71 bin 514 
çadır, 334 bin battaniye gönderdik. Acil 
yardım ödenekleri dâhil olmak üzere, 
Van’a gönderdiğimiz yardımın nakit karşı-
lığı şu an itibariyle 341 milyon Lira olarak 
gerçekleşti. Günlük ortalama 50 bin kişiye 
3 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. 
Bunun yanında şu ana kadar 8 bin 415 
kişiyi de kamu kurumlarına ait tesislere 
taşıyarak geçici barınma imkânı sağladık. 
Van Merkez, Erciş ve köylerde şu ana kadar 
50 bin ton kömür, 117 bin gıda paketi ve 
500 kamyon muhtelif malzeme dağıtımı 
gerçekleştirdik. Şu ana kadar 260 prefab-
rik ev, 3 bin 794 Mevlana evi kuruldu. 18 
bin prefabrik evin yapımı ve sevkiyatı da 
çok süratli şekilde devam ediyor. 

Bütün bu gayretler, bu çabalar karşısında, 
birkaç istisnai olayı adeta cımbızla çeke-
rek, bütün Van’ın manzarası gibi sunmak, 
hem Hükümete, hem de Van için seferber 
olan 74 milyona yapılmış çok büyük bir 
haksızlıktır. Ama istisnai bazı olayları, 
bazı talihsizlikleri, Van’ın genel manzarası 
gibi sunmaya hiç kimsenin hakkı yok. Ben 
buradan iddia ediyorum… Cumhuriyet ta-
rihimiz boyunca, hiçbir afet karşısında bu 
kadar hızlı, bu kadar yoğun ve bu kadar et-
kili müdahale gerçekleştirilmemiştir. Ter-
sini iddia edenler varsa, lütfen buyursun-
lar ispat etsinler. Elbette, medya olsun, sivil 
toplum olsun, muhalefet olsun, çalışmaları 
millet adına denetleyecek ve aksayan yön-
lere dikkat çekecekler. Ama istisnai olaylar-
dan yola çıkıp, afetin boyutunu görmeyip, 
depremi bir siyasi ranta çevirme gayretine 
girenleri, deprem üzerinden Hükümeti 
yıpratma gayretine girenleri de ben mille-

tin vicdanına havale ediyorum. CHP bu ül-
kede 1950 yılına kadar tek partiydi ve tek 
başına iktidardaydı… 1942, 1943, 1944, 
1946 depremlerinde 12 bin kişiye yakın 
insan hayatını kaybetti, CHP Hükümetleri 
ne yaptı? 1939’da Erzincan’da 33 bin kişi 
hayatını kaybetti, CHP ne yaptı? Bakın… 
1966 yılında Varto’da 6.9 şiddetinde bir 
deprem meydana geldi. 2 bin 394 vatanda-
şımızı kaybettik. 1966 Depreminde evleri-
ni kaybeden 63 vatandaşımızın konutları, 
depremden tam 43 yıl sonra, 16 Başbakan 
değiştikten sonra bizim dönemimizde hak 
sahiplerine teslim edildi. 1999’da Sakarya, 
Kocaeli, Yalova, İstanbul depremleri sıra-
sında, o gün iktidarın ortağı olan MHP ne 
yaptı? Bütün Marmara enkaz altında kalır-
ken, 500 kilometre uzaktaki, Ankara’daki 
hükümet daha büyük bir enkaz altında 
kaldı. Hükümettekilerin enkazın altından 
çıkıp depremin gerçek boyutunu fark ede-
bilmeleri dahi haftalar aldı. 

Buradan BDP’ye de soruyorum… Bölgede 
Büyükşehir Belediyeniz var, il-ilçe beledi-
yeleriniz var, Van Belediyesi sizde… Allah 
aşkına yaraları sarmak için, insanlara el 
uzatmak için ne yaptınız? Van depremle 
mücadele ederken, Van yaralarını sarmak 
için uğraşırken, BDP milletvekilleri Van’ı 
bıraktılar, terörist cenazelerini provoke 
etmek için adeta birbirleriyle yarıştılar. Biz 
var gücümüzle yaraları sarmak için uğra-
şırken, BDP’nin sırtını sıvazladığı terörist-
ler, Van’ın ilçelerinde, hatta deprem merke-
zi Erciş’te terör faaliyetlerine hız verdiler. 

Biz, Vanlı kardeşlerimizi asla kaderleri-
ne terketmeyiz, Van’ı asla ve asla ihmal 
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etmeyiz, ihmal edilmesine de müsamaha 
göstermeyiz. Van’ın boşaltıldığı iddiaları 
tamamen yalandır, tamamen provokatif 
bir söylemdir. Ekonomik, ticari, sosyal an-
lamda, konut, eğitim, sağlık, enerji, sanayi 
noktasında Van için ne gerekiyorsa onu 
yaptık ve yapacağız. Süreç içinde yeni ihti-
yaçlar çıkarsa onları da hiç tereddüt etme-
den yerine getireceğiz. Vanlı kardeşimin 
sağduyu içinde, sabır içinde, bu zor günleri 
aşmada bize yardımcı olmasını bekliyoruz. 
74 milyonu da, Van depremi üzerinden is-
tismar siyaseti yapanlara karşı dikkatli ve 
uyanık olmaya davet ediyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Suriye’de 
bazı kendini bilmezler, Türkiye’ninkiler de 
dâhil olmak üzere bazı ülkelerin diploma-
tik temsilciliklerine saldırıda bulundular. 
Önceki grup toplantımızda, Suriye Devlet 
Başkanı Beşşar Esed’den, sorumluları der-
hal yakalamasını ve yargıya teslim etmesi-
ni istemiş, saldırıları kınadığımızı bir nota 
ile kendilerine iletmiştik. Ben, grup top-
lantımızda, bu saldırılar karşısında aynen 
şu ifadeleri kullanmıştım: Yabancı ülke 
vatandaşlarını ve diplomatlarını korumak, 
her ülkenin onurudur, namusudur. Bunlar 
üzerinden mesaj vermeye çalışmak ise 
acziyettir, telafisi zor olan bir şuursuzluk-
tur. Suriye yönetimi, bu tepkimize ve bu 
hatırlatmamıza rağmen, gerekeni yapmak 
yerine, topraklarından transit geçen, hem 
de Mekke-i Mükerreme’den gelen Hacıla-
ra yapılan saldırıya dahi mani olmamış, 
olamamıştır. Türk Hacı kafilesini taşıyan 
otobüsler silahlı saldırıya uğramış, bazı 

hacılar yaralanmış, bazıları da rehin tutul-
muştur.

Buradan, Beşar Esed’e bir kez daha hatır-
latmakta fayda görüyorum: Yabancı ülke 
vatandaşlarını, ülkesindeki misafirleri, 
hele hele Hac yolculuğuna çıkmış ve sade-
ce transit geçen yolcuları korumak da bir 
ülkenin onuru ve namusudur. Beşar Esed 
çıkıyor, “ölene kadar savaşırım” diyor… Al-
lah aşkına sen kiminle savaşıyorsun? Ken-
di halkına karşı ölene kadar savaşmak kah-
ramanlık değil, korkaklıktır. Kendi halkına 
karşı ölene kadar savaşan birini görmek 
istiyorsan, Nazi Almanya’sına bak, Hitler’e 
bak, Mussolini’ye bak, Romanya’nın Ça-
vuşesku’suna bak… Eğer bunlardan ders 
almıyorsan, kendi halkına silah doğrultan 
ve daha 32 gün önce, hiç birimizin arzu 
etmediği şekilde öldürülen Libya’nın lide-
rine bak… 

Beşar Esed, eğer, topraklarına yönelik bir 
müdahale karşısında ölene kadar savaş-
maktan bahsediyorsa, kusura bakmasın 
ama insana sorarlar: İsrail’in işgal ettiği 
Golan Tepeleri için neden ölene kadar 
savaşmadın, kahramanlığını orada neden 
göstermedin, neden gösteremiyorsun? 
Bakın buradan altını çizerek bir kez daha 
ifade ediyorum… Hiçbir ülkenin toprakla-
rında gözümüz yok… Hiçbir ülkenin iç işle-
rine karışmak gibi bir niyetimiz yok… Ama 
bir halka zulmedilirken, özellikle de akra-
bamız, kardeşimiz bir halka zulmedilirken, 
susmaya, görmezden gelmeye, sırtımızı 
dönmeye de asla ve asla niyetimiz yok. Su-
riye’deki şiddet ve zulmü eleştirmek, kendi 
halkına silah doğrultan diktatörlere karşı 
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hakkı söylemek, içişlerine karışmak değil-
dir, dünyaya bir askeri müdahale çağrısı 
yapmak hiç değildir. 

Bizim, kardeş bir halkın selametinden, hu-
zurundan, refahından, kardeş bir ülkenin 
iç barışından başka hiçbir arzumuz yok. 
Beşşar Esed’e buradan çağrımı yineliyo-
rum: Öncelikle, Türkiye’nin temsilcilikleri-
ne, bayrağına saldıranları, topraklarından 
geçen hacılara hunharca saldıranları bul 
ve yargıya teslim et. Daha fazla kan dök-
meden, daha fazla zulmetmeden, halkının, 
ülkenin ve bölgenin selameti adına artık o 
koltuktan çekil. Türkiye olarak, en uzun sı-
nıra sahip olduğumuz, halkını dost, akraba 
ve kardeş bildiğimiz Suriye’deki gelişme-
leri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. 
Uluslararası hukukun çizdiği çevrede, 
kardeşlik hukukunun sınırları çerçevesin-
de kardeş Suriye halkıyla dayanışmamızı 
devam ettireceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Bizleri, Türkiye’yi çok yakından ilgilen-
diren bir başka gelişme de Almanya’da 
yaşandı ve yaşanıyor… 2000 yılından bu 
yana, Almanya’da, başta Türkler olmak 
üzere yabancılara yönelik saldırılar ay-
dınlığa kavuşmaya başladı. Şu ana kadar, 
8 Türk ve 1 Yunan’ın, aşırı sağcılar tara-
fından katledildiği ortaya çıktı. Ancak, 
meselenin sadece ırkçı bir saldırı olmadığı, 
derin bir yapılanmanın izlerini taşıdığı da 
Alman ve Türk basınında geniş biçimde 
yer aldı. Açıkçası, daha önce dile getirdi-
ğim Alman Vakıfları’nın faaliyetleri başta 
olmak üzere, Almanya’da, Türkiye, Türkler 

ve genel olarak yabancılar aleyhine çeşitli 
tertiplerin düzenlendiğini biliyoruz. Al-
manya Şansölyesi Sayın Merkel’in, cina-
yetleri aydınlatmakta gösterdiği gayreti 
takdirle karşılıyoruz. 

Ancak, bunun yeterli olmadığını, “aşırı 
sağcılar yaptı” deyip geçiştirilecek kadar 
meselenin sığ olmadığını da burada hatır-
latmak istiyorum… Zira biz, bu tecrübeyi 
çok acı şekilde yaşadık… Geçmişte, “faili 
meçhul” deyip, “irtica” deyip, faturayı “dış 
mihraklara” kesip nice cinayetin üzeri 
örtüldü. Türkiye, AK Parti iktidarları döne-
minde, 9 yıl boyunca işte bu karartmaların 
üzerine gitmiş, devlet içine sirayet eden 
karanlık örgütlere karşı da sarsılmaz bir 
mücadele vermiştir. Almanya’nın, Türki-
ye’deki bu süreci yakından incelemesini, 
Türkiye’nin derin yapılarla mücadelesini 
kendisine örnek almasını tavsiye ediyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Anamuhalefet Partisi  CHP’nin, hem 
Osmanlı tarihiyle, hem de kendi kişisel 
tarihiyle olan çatışmasını ibretle izliyo-
ruz… Bunlar, Sultan Abdülmecit’le, Halife 
Abdülmecit’in aynı kişiler olmadıklarını 
bugün artık Elhamdülillah anladılar, 
öğrendiler… Zamanla, Elif ile Mertek ara-
sındaki farkı da inşallah görürler… Nadan 
ile sohbet zordur bilene, Çünkü nadan, ne 
gelirse söyler diline… Bunların da eline bir 
iki belge tutuşturuyorlar, aslını, astarını 
öğrenmeden, künhüne vakıf olmadan, 
önünü ardını araştırmadan çıkıp Meclis 
kürsüsünden sallıyorlar… Genel Başkan-
ları da biliyorsunuz seçim sürecinde sahte 
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maille aynı şekilde tezgâha getirilmişti… 
Bitlis’te de ifade ettim… CHP, bu toprakla-
rın tarihiyle de, kendi tarihiyle de yüzleş-
melidir. CHP, başta Dersim olmak üzere, 
bu toprakların insanına, inançlarına, 
değerlerine yönelik baskıyla artık yüzleş-
meli, kendisini ve tarihini açık yüreklilikle 
sorgulamalıdır. 

Dersim hakkında kitap yazmış CHP Tun-
celi Milletvekilinin bu konuyu gündeme 
taşımış olması CHP için kaçırılmayacak bir 
fırsattır. Dahası, CHP’nin başında Tuncelili 
bir Genel Başkan’ın bulunması, Dersim fa-
ciasıyla yüzleşmek adına CHP için eşsiz bir 
imkândır. Şunu da ifade etmek durumun-
dayım… Dersim konusunda özür dileyecek 
olan Başbakan değil, CHP’dir, CHP’nin 
genel başkanıdır. CHP; eğer bu dönemde 
de Dersim’le yüzleşmez, özeleştirisini 
yapmaz ve özür dilemezse, muhtemelen 
böyle bir fırsatı bir daha hiçbir zaman ya-
kalayamayacaktır. Değerli arkadaşlarım; 
yarın, partimizin Genişletilmiş İl Başkan-
ları toplantısı var… Dersim’le ilgili bugüne 
kadar bazı belgeleri kamuoyuyla paylaştık. 
Yarın inşallah Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı’nda bazı yeni belgeleri de kamu-
oyuyla paylaşacağız.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler…

Şimdi geliyorum, kamuoyunun merakla 
beklediği, bedelli askerlikle ilgili düzen-
lemeye… Öncelikle bir hatırlatmayı, ger-
çekleştirdiğimiz bir düzenlemeyi burada 
sizlerle paylaşmak istiyorum… Bildiğiniz 
gibi, bazı kışla isimleri, acı hatıraları diri 

tutmak, hassas bazı duyguları rencide et-
mek noktasında, son derece haklı olarak şi-
kayet konusu oluyordu. Bunların başında 
da, 1943 yılında, Van’ın Özalp ilçesinde 33 
vatandaşımızın katledilmesinden sorumlu 
olan, bu suçtan mahkûm olan Mustafa 
Muğlalı’nın, Van’daki bir kışlaya isminin 
verilmiş olması geliyordu. Mustafa Muğla-
lı ismi, Van’daki bu kışladan artık kaldırıl-
dı ve başta Vanlı kardeşlerimiz olmak üze-
re milletimizi rencide eden bu uygulamaya 
son verildi. 15 Kasım’dan itibaren de, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı’nda 34; Jandarma 
Genel Komutanlığı’nda da 31 kışlanın ismi 
değiştirildi. Yeni düzenlemeyle, tabur ve 
daha alt seviyedeki birliklere, şehitlerimi-
zin ya da orada hizmette bulunmuş Türk 
silahlı kuvvetleri mensuplarının isimleri 
verilecek. Bu yeni uygulama da emeği 
geçen başta Genel Kurmay Başkanımız ve 
ekibi olmak üzere herkese teşekkür ediyo-
rum.

Değerli milletvekilleri…

Bedelli askerlik yasa tasarısının ayrın-
tılarına geçmeden önce şu hususu da 
vurgulamak durumun-dayım: Bedelli as-
kerlik, 9 yıl boyunca AK Parti olarak bizim 
gündemimizde oldu. Bu konuda şartların 
oluşmasını, özellikle de terörle zaafiyete 
yol açacak bir durumunun oluşmamasını 
dikkatle gözettik. İlgili kurumlarımızla sü-
rekli istişare halinde olduk, asker sayımızı, 
asker potansiyelimizi dikkate aldık. Bugün 
bu tasarıyı hazırlamamız, uzun bir ön ça-
lışmanın neticesidir. Bakaya sayısındaki 
artış, buna ek olarak yaptırdığımız anket-
ler, kamuoyu yoklamaları, ilgili kurumlar-
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la yaptığımız istişareler, bedelli için uygun 
ortamın, uygun şartların oluştuğunu gös-
termiştir ve biz de buna göre adımımızı 
bugün attık. 

Bildiğiniz gibi, Anayasamızın 72’inci 
Maddesi, vatan hizmetinin her vatanda-
şın hakkı ve ödevi olduğunu belirtiyor. 
İlgili kanunlarda ise, bu hizmetin, bedelli 
veya dövizle askerlik uygulaması şeklin-
de yapılabileceği düzenlenmiş durumda. 
Bedelli askerlik uygulaması daha önce üç 
kez, 1987, 1992 ve 1999 yıllarında çıka-
rılan kanunlarla mümkün hale gelmişti. 
1987 ve 1992 yıllarında çıkarılan Bedelli 
Askerlik Yasalarında amaç, büyük miktar-
lara ulaşan saklı, bakaya ve yoklama kaçağı 
birikiminin engellenmesiydi. 1999’da ise, 
Bedelli Askerlik, Marmara depreminin 
zararlarının giderilmesine katkı sağlamak 
için çıkarılmıştı. Biz ise, Bedelli Askerlik 
uygulamasıyla, iki önemli hedef gözetiyo-
ruz… Birincisi, bakaya kalanların sayısının 
ciddi oranlarda arttığını görüyoruz ve 
Bedelli Askerlik yoluyla bu birikimin azal-
tılmasını hedefliyoruz. İkincisi de, Bedelli 
Askerlik Kanunuyla, çok önemli sosyal 
bazı hizmetleri ve destekleri gerçekleştir-
meyi hedefliyoruz.

Değerli arkadaşlarım; kanun tasarısı-
na koyduğumuz bir madde ile Bedelli 
Askerlik uygulamasından elde edilecek 
geliri, şehit yakınlarına, gazilere, özür-
lülere, muhtaç erbaş ve er aileleri ile; 
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Jandarma 
Genel Komutanlığı’na, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı’na ve Emniyet Hizmetleri sı-
nıfına mensup vazife malullerine yönelik, 

sosyal hizmet ve faaliyetlerinin finans-
manına aktarıyoruz. Burada önemli bir 
ayrıntıyı da vurgulamak durumundayım… 
Öngördüğümüz yaş sınırıyla, askerlik ve 
güvenlik hizmetlerinin aksamasına asla 
mahal vermiyoruz. Terörle mücadelede 
bir zafiyetin oluşmasına asla izin vermi-
yoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç 
duyduğu erbaş ve er sayısını dikkate alıyor, 
düzenlemeyi buna göre yapıyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Bildiğiniz gibi, oturma ve çalışma iznine 
sahip olarak, işçi, işveren sıfatıyla veya bir 
meslek ya da sanatı icra ederek, toplam en 
az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde 
bulunanlar, 38 yaşını tamamladıkları yılın 
sonuna kadar başvurdukları takdirde, 5 
bin 112 avro karşılığı dövizle askerlik hiz-
metini yerine getiriyorlardı. Aynı şekilde, 
38 yaşına kadar başvurmayanlar ise, 7 bin 
668 avro karşılığı bu hizmeti yapıyorlardı. 
Dövizle askerlik hakkından yararlananlar, 
21 gün de temel askerlik eğitimi alıyor-
lardı. Hazırladığımız tasarıyla, dövizli 
askerli hakkı kazananlar için, 38 yaş sınırı 
gözetilmeksizin, 10 bin avro bedelle as-
kerlik görevini ifa etme hakkı getiriyoruz. 
Ayrıca, bu hakkı elde edenlerin, 21 gün 
olarak aldıkları temel eğitimi de tamamen 
kaldırıyoruz. Yani, dövizli askerlik hakkına 
sahip olanlar, sadece 10 bin avro ödemek 
suretiyle, bu yükümlülüğü yerine getirmiş 
olacaklar.

Geliyorum, bedelli askerliğe… Her ne sebep-
le olursa olsun, henüz fiili askerlik hizmeti-
ne başlamamış, 30 yaşından gün almış olan-
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lar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bedelli askerliğe hak kazanacaklar. 
Kanun resmi gazetede yayınlandığı gün, 30 
yaşından gün almış olanlar, 6 ay içinde, 30 
bin Türk Lirası parayı, defaten ödeyebile-
cekleri gibi, yarısını başvuru sırasında diğer 
yarsını ise başvuru tarihinden itibaren 6 ay 
içinde ödeyerek askerlik hizmetini yapmış 
sayılacaklar. Bu hakkı kazananlar da, te-
mel askerlik eğitimi almayacaklar, yani 21 
gün temel eğitime katılmayacaklar. Tekrar 
etmekte fayda görüyorum: bedelli askerlik, 
terörle mücadelede asla bir zafiyete neden 
olmayacak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de 
asker ihtiyacında bir boşluk doğurmayacak. 
Toplanan paralar da, başta şehit yakınları, 
gaziler, özürlüler, muhtaç erbaş ve er ailele-
ri olmak üzere, ihtiyaç duyulan sosyal alan-
larda kullanılacak. 

Biz, bugün itibariyle tasarıyı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne teslim ediyoruz. Burada 
şunu da vurgulamak durumundayım… Vic-
dani ret olarak adlandırılan bir düzenleme, 
hükümetimizin gündeminde asla olmamış-
tır. Bu konuya ilişkin olarak çıkan haberler, 
spekülasyondan öte bir anlam ifade etmi-
yor. Askerlik, bu millet için, bu topraklar 
için en kutsal vazifelerden biri olarak kabul 
edilmiştir. Asker ocağı, peygamber ocağı 
olarak adlandırılmıştır. Askerlik hizmetinin 
ciddiyetinin zedelenmesine de, istismarına 
da asla müsaade etmedik, etmeyiz… Ben, 
Bedelli Askerlik uygulamasının, ülkemize, 
milletimize, gençlerimize, onların ailelerine 
hayırlı olmasını diliyorum. Meclis çalışma-
larınızda hepinize başarılar diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum… 
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Çok değerli yol arkadaşlarım, değerli kar-
deşlerim, değerli hanımefendiler, beyefen-
diler, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları 
toplantımızın açılışında, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Toplantımızın, 
ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz için hayır-
lara vesile olmasını diliyorum.

 Bugün, konuşmamın hemen başında, 
çok değerli öğretmenlerimize özel bir 
parantez açmayı vazife olarak telakki 
ediyorum. Biliyorsunuz, yarın 24 Ka-
sım Öğretmenler Günü… Partimizin 
Genişletilmiş İl Başkanları toplantısın-
da, hepimizin çok şey borçlu olduğu 

AK Parti Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 23 Kasım 2011
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öğretmenlerimize ben bir  kez daha 
şükranlarımı sunuyorum. Özellikle, Van 
Depreminde kaybettiğimiz 75 öğretme-
nimizi, eğitim şehitlerimizi, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü arifesinde bir kez 
daha rahmetle, saygıyla ve minnetle 
yâd ediyorum, mekânları cennet olsun 
diyorum. Van depreminde vefat eden 
öğretmenlerimizin tüm öğrencilerine, 
yakınlarına, sevdiklerine ve eğitim ca-
miamıza da buradan başsağlığı mesajla-
rımı tekraren iletiyorum… 

Esasen, Şair Ceyhun Atıf Kansu’nun, öğ-
retmenlere yazdığı şiirin şu dizelerinin, 
ben, Van’daki öğretmenlerimize hitap 
ettiğini düşünüyor ve o dizeleri burada 
hatırlatmak istiyorum: Dünyanın bütün 
çiçeklerini diyorum./ okulun duvarı 
çöktü, altında kaldım./ ama ben, dünya 
üstündeyim toprakta./ yaz kış bir şey 
söyleyen sonsuz toprakta./ çile çektim, 
yalnız kaldım, ama yaşadım./ bilir bunu 
bahçeler, kayalar, köyler bilir./ şimdi 
sustum, örtün beni, yatırın buraya./ dün-
yanın bütün çiçeklerini getirin buraya… 

Evet… Vanlı öğrencilerin, öğretmenlerini 
unutmayacaklarına ve mezarlarına kar-
delenler taşıyacaklarına yürekten inanı-
yorum. Ülkemizin tüm öğretmenlerinin, 
eğitim camiamızın, 24 Kasım’ı Van’daki 
öğretmenlerimizin acısı ve hüznü içinde 
kutlayacaklarını biliyor ve meslektaşla-
rından dualarını esirgememelerini te-
menni ediyorum. 

Bu vesileyle, Van’da kaybettiğimiz öğret-
menlerimizin yakınlarıyla ilgili gerçek-

leştirdiğimiz düzenlemeyi burada bir kez 
daha hatırlatmakta fayda görüyorum… 
Mevcut Kanun, ölüm ve malullük aylığı 
bağlanabilmesi için 5 yıllık hizmet süre-
si öngörüyordu. Biz, hazırladığımız bir 
tasarıyla, Van depremzedeleri için, bu 5 
yıllık süreyi 30 güne çektik. Böylece, 30 
gün sigortalı çalışmış ve hayatını kaybet-
miş kardeşlerimizin yakınlarına ölüm 
aylığı, malul kalanlara da malullük aylığı 
bağlayacağız. Eğer mevcut kanun uygu-
lansaydı, hayatını kaybeden 74 öğretme-
nimizden sadece 4’ünün yakınlarına ay-
lık bağlanabilecekti. Şu anda ise, 30 gün 
sigortalı çalışmış tüm öğretmenlerimizin 
yakınlarına aylık bağlanabilecek. 

Yine Van’la ilgili önemli bir detayı da ha-
tırlatmak durumundayım… Van’da, eği-
timin aksamaması için, 2 Kasım’da 800 
öğretmenin atamasını yaptık. İhtiyaç 
hasıl oldukça da Van’ı eğitim noktasında 
desteklemeye devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım… 

Yine bu vesileyle, Türkiye Geneline iliş-
kin bazı verileri de sizlerle paylaşmak is-
tiyorum… 2003 yılından bugüne kadar, 
toplamda 300 bin 924 öğretmenimizin 
atamasını gerçekleştirdik. 2002-2003 
eğitim öğretim yılında, öğretmen başına 
düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 28 
kişiydi; bunu şu anda 21’e düşürdük. 
Yeni başlayan bir öğretmenin maaşı, 
2002 yılında 470 Lira idi… Bugün iti-
bariyle yeni başlayan öğretmen maaşı 
1.593 Lira. Ek ders ücretini de 165 Lira’ 
dan 457 Lira’ ya yükselttik. Ek ders üc-
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retiyle birlikte, yeni başlayan öğretmen 
maaşını, 9 yıllık süreçte tam yüzde 223 
oranında artırdık. dolar bazında hesap-
ladığınızda, 2002’de maaş artı ek ders 
ücretiyle yeni başlayan bir öğretmenin 
maaşı 387 dolarken, bugün 1.249 dolara 
tekabül ediyor. Ayrıca öğretmenlerimi-
zin hazırlık ödeneklerini de 175 Lira’ 
dan 570 Lira’ ya yükselttik. 

Öğretmenlerimizin, maaşlarıyla birlik-
te, özlük hakları, barınma ihtiyaçları 
gibi sorunlara da el attık ve köklü çö-
zümler ürettik. Böyle kutsal ve özveri 
isteyen bir meslek grubu için ne yapılsa 
az olduğunu biliyoruz. Ancak eğitim, AK 
Parti hükümetlerinin her zaman önceli-
ği olmuş ve bütçeden en büyük ödenek 
eğitime ayrılmıştır. 2012 bütçesinde de 
eğitimi yine ülkemizin en büyük me-
selesi olarak görmeye devam edecek, 
öğretmenlerimizin imkânlarını daha 
yüksek standartlara kavuşturacağız. Bir 
kez daha 24 Kasım öğretmenler günü-
nün tüm öğretmenlerimiz için kutlu ol-
masını diliyor; ülkemin tüm öğrencileri 
adına, öğretmenlerimizin ellerinden 
hürmetle öpüyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Dün Grup toplantımız vesilesiyle böl-
gemizdeki bazı  meseleler hakkında 
görüşlerimizi ifade etmiştim… Dost ve 
kardeş Mısır ’daki son gelişmeleri de 
Türkiye olarak çok yakından takip edi-
yoruz. Mısır’da, Başbakan Essam Şeref 
başkanlığındaki kabinenin istifasını 
sunmasının ardından, Tahrir Meydanı 

yeniden gösterilere sahne oluyor. Ne 
yazık ki, gösterilerde hayatını kaybe-
den, yaralanan kardeşlerimiz oldu… 
Mısır ’daki  Yüksek Konsey ’in ,  insan 
hakları noktasında beklentileri bir an 
önce karşılaması en büyük arzumuz. 
Konsey ’in ,  parlamento seçimlerinin 
süratle ve belirtilen takvim çerçevesin-
de gerçekleştirileceğini duyurmasını 
önemli ve anlamlı bir adım olarak görü-
yoruz. Mısır, parlamento seçimlerini de, 
ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 
de en kısa süre içinde yapabilecek, güce, 
birikime imkâna sahip. 

Mısır ’da demokratik parlamenter sis-
temin daha fazla gecikmeden yerleş-
mesini, kurumsallaşmasını en az Mı-
sırlı kardeşlerimiz kadar istiyoruz. Biz 
Mısır’dan artık olumsuz haberler almak, 
olumsuz haberler duymak istemiyoruz. 
Umuyorum ki, Tahrir Meydanı’nda daha 
fazla kan akmadan, daha fazla can kaybı 
olmadan, Mısır sükûnete ulaşır ve uz-
laşma içinde geleceğini şekillendirmeye 
başlar.

Değerli yol arkadaşlarım…

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkemi-
zi, milletimizi ilgilendiren, aciliyet arz 
eden konularda çalışmalarını çok yoğun 
olarak sürdürüyor ve sorunlara çare 
üretmek için özverili şekilde yasama 
faaliyetlerini yapıyor. 2012 bütçesine 
ilişkin çalışmalar, paralel olarak Anaya-
sa çalışmaları, diğer yasama faaliyetleri 
belli bir rutin çerçevesinde devam edi-
yor. Tabii, bu yoğun tempo içinde, mu-
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halefetin de her türlü engelleme ve ya-
vaşlatma girişimleriyle mücadele etmek 
zorunda kalıyoruz. Muhalefet, sorun 
çözmek gibi bir hedef gözetmiyor. Tam 
tersine muhalefet, bütün enerjisini, iş-
leri yavaşlatmaya, yasaların çıkmasını 
engellemeye, bu yolla Hükümetin hızını 
kesmeye hasretmiş durumda. 

Bunların yanında bir de gensorular 
yoluyla Meclis ve Genel Kurul meşgul 
ediliyor. Muhalefet, gensoruyu, artık bir 
sorgulama, bilgilendirme ve bilgi alma 
metodu olmaktan çıkardı, Meclis’i ve 
milletvekillerini oyalamanın bir aracı 
olarak sıkça kullanmaya başladı. Daha 
önce de ifade ettim, gensoru mekaniz-
ması, bu muhalefet tarafından adeta 
sulandırıldı. Son dönemde verilen gen-
soruların hiç biri ciddiyet ve samimiyet 
içermiyor değerli arkadaşlarım… Tek 
bir gaye var, o da Meclis çalışmalarının 
yavaşlatılması… Biz, sabırla, sağduyuyla 
bunların hepsine gereken cevabı vere-
cek, ama aynı zamanda muhalefetin bu 
art niyetli çabalarını da milletimizle 
yakinen paylaşacağız.

Şimdi burada şu hususa özellikle de-
ğinmek istiyorum… Ben, bu kürsüden 
olsun, diğer platformlardan olsun, her 
fırsatta, yapıcı eleştiriden çekinmediği-
mizi, her türlü yapıcı eleştiri ve öneriyi 
dikkate alarak politika ürettiğimizi de-
falarca ifade ettim. 12 Haziran seçimle-
rinin hemen ardından, yine bu salonda, 
yine bir Genişletilmiş İl Başkanları top-
lantısında, kibrin, gururun, büyüklen-
menin, tepeden bakmanın, bizim nef-

simizde ve bizim partimizde kendisine 
yer bulamayacağını belirttim. 

Bakın biz, başarılı bir parti, başarılı bir 
siyasi hareketiz. İcra atlarımızla başarı-
lıyız. Politikalarımızla başarılıyız. Üret-
tiğimiz çözümlerle, ürettiğimiz hizmet 
ve eserlerle başarılıyız. Biz, başarısını, 
kendi kendine ölçen, kendi kendine 
değerlendiren bir parti de değiliz. Başa-
rımızı ya da başarısızlığımızı, milletin 
aynasında değerlendiriyor,  milletin 
önüne konulan sandıktan çıkan sonuca 
göre muhasebemizi yapıyoruz. Bizim 
için başarının ölçütü, kriteri, milletimi-
zin bize verdiği nottur. Nitekim bu aziz 
millet, 3 Kasım 2002’den bugüne kadar 
5 seçimde bize notunu vermiş, bizimle 
ilgili takdir yetkisini kullanmış ve bizi 
birinci parti olarak sandıktan çıkarta-
rak, bu makamları bize emanet etmiştir. 
Bu aziz millet, bizim icraatlarımızı, poli-
tikalarımızı, hizmetlerimizi onayladığı 
için, oyumuzu artırarak üç dönem üst 
üste bizi iktidara taşımıştır.

Değerli arkadaşlarım… 

Ben bu salonda sizlere, tarihin en büyük 
medeniyetlerinden birini inşa etmiş 
Endülüs’ten örnek verdim… Gırnata’da, 
El Hamra Sarayı’nın duvarlarına yazıl-
mış bir sözü ben burada sizlere özellik-
le hatırlattım. Ve La Galibe İllallah… 
Allah’tan başka zafer sahibi yoktur… 
Biz, buna yürekten inanmış, bu sözü 
kendisine rehber edinmiş, bu sözün, bu 
sözün inşa ettiği medeniyetin ışığında 
yürüyen bir hareketiz. Bizim medeniye-
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timiz, öyle 20 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık 
köksüz bir medeniyet değildir… Bizim 
medeniyetimiz, binlerce yıla sari, kök-
lü, kadim ve zengin bir medeniyettir. 
Bizimle ilgili olarak, daha ilk iktidar 
döneminde farklı senaryolar çizenler 
vardı… İktidar partisi yıpranır diyorlar-
dı, 2007 seçimlerinde başarı sağlayamaz 
diyorlardı… 

Oysa bilmedikleri bir şey vardı… Biz, 
uzun ince bir yoldayız… Biz, uzun yola 
hüküm giymiş bir hareketin mensupla-
rıyız… 2007 seçimlerinin sonuçlarından 
hayal kırıklığına uğrayanlar, bu sefer 
de ikinci iktidar dönemimizde korku 
senaryoları üretmeye başladılar. Yor-
gunluk dediler, yozlaşma, yolsuzluk id-
diaları ortaya attılar, yıprandı dediler… 
Ama 2011 seçimlerinde, oy patlaması 
yaparak, Türkiye’deki her iki seçmen-
den birinin oyunu alarak çok daha güçlü 
bir şekilde iktidara geldik. Şimdi aynı 
türküler yeniden söyleniyor… 9 yıldır 
ısıtılıp önümüze sürülen Temcit Pilavı, 
bugün bir kez daha ısıtılıyor. Bozuk plak 
nasıl hep aynı yerde takılıp kalırsa, ba-
zıları da adeta bozuk plak gibi o bildik 
söylemleri peş peşe tekrar ediyorlar.

Biz, nasıl bir sorumluluk üstlendiği-
mizin farkındayız… Bizim üzerimizde, 
bu aziz milletin emaneti  var.  Bizim 
üzerimizde,  yetimlerin ,  öksüzlerin , 
yoksulların, yolda kalmışların, garip-
lerin emaneti var. Biz, 5 yılın, 10 yılın 
birikimi üzerine bina edilmiş değil, 
binlerce yıllık köklü bir medeniyetin, 
kültürün ve birikimin üzerine inşa edil-

miş bir partiyiz, işte böyle bir hareketiz. 
Yüzyıllar içinden süzülerek gelmiş, 
Hazreti Mevlana’nın, Hazreti Yunus’un, 
Şeyh Edebali ’nin, Ahmet Yesevi’nin, 
Hacı Bektaş Veli’nin ve daha nice gönül 
insanlarının rehberliğiyle yola çıkmış 
bir partiyiz. Bizden kibir bekleyenler, 
açık söylüyorum, boşuna beklerler… Biz 
kibirlenmeyiz, biz böbürlenmeyiz, biz, 
hiç kimseye, ama hiç kimseye tepeden 
bakmayız. 

Ben şuna kefilim değerli  arkadaşla -
rım… AK Parti’nin her bir yöneticisi, 
teşkilatımızda, her kademedeki arka-
daşlarım, bakanlarımız, milletvekilleri-
miz, akşam başlarını yastığa koydukla-
rında, günün muhasebesini yapıyor ve 
bu millet için ne ürettim diye kendisini 
hesaba çekiyor. Bizim geçmişe dönece-
ğimizden, bizim, o eski, köhne politi-
kalara başvuracağımızdan, o karanlık 
dönemleri millete yaşatacağımızdan 
şüphe duyanlar, gereksiz bir parano-
yanın içinde olduklarını  artık fark 
etsinler. Biz, Cumhuriyet tarihimizin 
rekorlarını kırmış, 79 yılda yapılanla-
rın üzerine, iki katını, üç katını eklemiş 
bir partiyiz. 

Biz sadece yol yapmadık, okul açmadık, 
hastaneler inşa etmedik. Biz, sadece 
gönüller kazanmakla da kalmadık. Bu 
ülkenin siyasetine, bu ülkenin demok-
rasisine, milletin hak ve özgürlüklerine 
musallat olan her türlü bela karşısında 
biz 9 yıl boyunca dimdik durduk, sar-
sılmadan durduk… Nice dokunulmaz 
konu vardı, hepsine dokunduk. Konu-
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şulmayanların konuşulmasını sağladık. 
Yazılmayanların yazılmasını, sorgulan-
mayanların sorgulanmasını sağladık. 
Hiçbir şeyin üzerini örtmedik. Herkes 
örtse bile, herkes kaçsa bile, biz, AK Par-
ti olarak, yılmadan, yıkılmadan korku-
ların üzerine gittik. Hiç bir kazanımdan 
geriye dönüş asla olmayacak. Eskiye 
dönüş, eski politikalara dönüş asla ol-
mayacak. 

Ülkemizi,  milletimizi ulaştırdığımız 
seviyeden geriye gidişin karşısında ilk 
duracak olan biziz, ilk duracak olan AK 
Parti’dir. Bakın şunu da herkesin bilme-
sini istiyorum… Evet… Yapıcı eleştiriye, 
önerilere, projelere her zaman açığız… 
Ama bunun, bir dayatma şeklinde, bir 
baskı, özellikle de bir kampanya şeklin-
de bize zorla empoze edilmesine asla 
müsamaha göstermeyiz. Zira bizim reh-
berimiz bizzat millettir. Biz, her adımda, 
her politikada, öncelikle millet ne der 
sorusunu kendimize sorarız.

Son dönemde, bazı yargı kararlarından, 
bazı operasyonlardan dolayı bizlere bel 
altından vurmaya çalışanlar, nasıl bir 
kampanyanın sözcüleri olduklarının, 
neye hizmet ettiklerinin farkına varsın-
lar… Devlete paralel yapılanmalara karşı 
verilen mücadeleyi, teröre karşı verilen 
mücadeleyi, milletin huzuru, istikrarı, 
kardeşliği ve dayanışması adına verilen 
bir mücadeleyi, geriye dönüş ya da sivil 
dikta olarak adlandıranlar, nasıl büyük 
bir yanılgının içinde olduklarını gör-
sünler. 

Şunu herkesin bilmesini isterim… 9 yıl 
boyunca olduğu gibi, bundan sonra da 
hukuk dışılığın karşısına en önce çıka-
cAK Parti, AK Parti’dir. 9 yıl boyunca 
olduğu gibi, bugün de demokrasiyi en 
güçlü şekilde, en cesur şekilde savuna-
cak kadro, işte bu kadrodur. Bu parti, bu 
Hükümet, Ankara’nın etrafındaki o aşıl-
maz duvarları yıkmış, Ankara’yı ülkenin 
de, dünyanın da en kolay ulaşılabilir şeh-
ri haline getirmiştir. Ankara ile milletin, 
Ankara ile Türkiye’nin, Ankara ile dün-
yanın arasında duvar örmek isteyenler 
de karşılarında aynı şekilde ilk önce AK 
Parti’yi bulurlar…

Sevgili kardeşlerim…

Bakın, AK Parti olarak, kurulduğumuz 
günden itibaren, siyasi tabuların, tarihi 
tabuların, sorgulanamayan konuların 
üzerine büyük bir samimiyetle gittik. 
Hiçbir ismi, hiçbir konuyu, tarihi hiçbir 
olayı, bir istismar aracı, bir siyasi rant 
aracı olarak kullanmaya asla tenezzül 
etmedik, tevessül etmedik. Bu ülkenin 
büyümesinin, güçlenmesinin, dünyanın 
güçlü bir ülkesi olmasının önündeki 
en büyük engellerden biri, geçmişiyle, 
tarihiyle, tabularıyla ve korkularıyla 
yüzleşe-memesidir. Faili meçhullerle 
yüzleşmeden demokrasinin inşa edile-
meyeceğini biliyorduk ve faili meçhul-
lerle yüzleştik, yüzleşiyoruz. Siyasi vesa-
yetle yüzleşmeden muasır medeniyetler 
seviyesine ulaşılamayacağını biliyorduk 
ve siyasi vesayetle yüzleştik, mücadele 
ettik, ediyoruz. Asimilasyonla, ret ve 
inkar politikalarıyla yüzleşmeden, söy-
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lenemeyenleri cesaretle ortaya koyma-
dan Kürt meselesinin çözülmeyeceğini 
biliyorduk. 

Biz her şeyle yüzleştik ve çözüm için 
cesur adımlar attık, atmaya da devam 
ediyoruz. Şunu da özellikle ve tekra-
ren vurguluyorum… Kendi tarihiyle, 
tarihinin karanlık noktalarıyla yüzle-
şemeyenler, yüzleşme cesaretini göste-
remeyenler, bir gelecek inşa edemez, 
hatta bir gelecek tasavvur bile edemez-
ler. Bilinçlerinin altını süpürmeyenler, 
prangalarından, ağırlıklarından kurtul-
mayanlar, gelecek adına proje üretemez, 
söz söyleyemezler. Kendisini eleştireme-
yenler, kendi özeleştirisini yapamayan-
lar, kendi tarihini sorgulayamayanlar, 
başkalarını eleştiremez, başkalarını sor-
gulayamazlar.

Şimdi bakın değerli  arkadaşlarım … 
2009 Yılında, TBMM Genel Kurulu’nda, 
demokratik açılım görüşmelerinde ko-
nuşan, o zamanın CHP Genel Başkan 
yardımcısı, bizim, Anneler Ağlamasın 
diyerek başlattığımız milli  birlik ve 
kardeşlik projemizi eleştirirken, dersim 
isyanında analar ağlamadı mı diyerek, 
adeta tarihi bir acının küllerini kaldırdı. 
Açıkçası, yine o zamanın CHP’nin grup 
başkanvekili, kendisi de Tuncelili, yani 
Dersim’li olan Sayın Kılıçdaroğlu, önce 
bu acı sözler karşısında sessiz kaldı, 
ardından, tepkiler büyüyünce gereğini 
yapsın dedi, ardından üçüncü bir çark 
daha yaparak dersim isyanında analar 
ağlamadı mı diyen arkadaşına sahip 
çıktı…

Değerli arkadaşlarım…

Öncelikle şunu burada altını çizerek ifa-
de ediyorum… Bizim, Dersim’le, Dersim 
katliamıyla olan ilgimiz, yeni, güncel 
ve siyasi polemiğe, Dersim üzerinden 
siyasete yönelik bir ilgi asla ve asla de-
ğildir… Bakın… Öyle kitaplar vardır ki, 
hayatınızı değiştirir, hayatınızı şekillen-
dirir… Öyle kitaplar vardır ki, okuduğu-
nuz bir satır, nefes alıp verdiğiniz sürece 
hafızanızdan çıkmaz… Size burada işte 
öyle bir kitap göstermek istiyorum… 
Necip fazıl Kısakürek… Son Devrin Din 
Mazlumları… İlk baskısı 1969 yılında 
yapılan bu kitap, yakın tarihimizde ya-
şanan baskı ve zulmü anlatıyor; yakın 
tarihimizin karanlık sayfalarına adeta 
bir kapı aralıyor. 

Resmi tarihin anlattıklarıyla yetinme-
yen bir nesil, bu kitabı okuyarak, o güne 
kadar hiç duymadığı, işitmediği, kendi-
sine öğretilmeyen, anlatılmayan birçok 
meseleyi öğrenme f ırsatını buldu. O 
nedenledir ki, bu kitap, zaman zaman 
yasaklandı, toplatıldı, gençlikten uzak 
tutulmak istendi… İşte benim de, benim 
neslimin de, kulaktan dolma anlatı -
lanların ötesinde, dersimle derli toplu 
ilk tanışmamız, bu eserle olmuştur… 
Kimsenin konuşmadığı, konuşmaya ce-
saret dahi edemediği dersim meselesi, 
merhum Üstad necip Fazıl’ın kalemiyle 
bir nesle en doğru şekilde aktarılmıştır. 
Üstad Alevi dememiştir, Kürt dememiş-
tir, Ermeni dememiştir… Necip Fazıl, 
Dersim’i ve Dersimlileri, “din mazlum-
ları” sınıfına alarak, onlara sadece insan 
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gözlüğüyle bakarak, insani bir trajediyi 
bizlere aktarmıştır. 

Bizim Dersim’le tanışmamız, Dersim’i 
dert edinmemiz, dünün veya bugünün 
konusu asla değildir. Biz, öyle birileri 
gibi, işine geleni ayyuka çıkaran, işine 
gelmeyen karşısında da susan, üzerini 
örtenlerden asla olmadık ve olmayız. Bu 
ülkenin yakın tarihine, yakın tarihinde-
ki meselelere tam bir samimiyet içinde 
yaklaşıyoruz ve her şeyin, ama her şeyin 
aydınlatılması için de samimiyetle mü-
cadele veriyoruz.

Ş i m d i  b a k ı n  s e vg i l i  ka rd e ş l e r i m … 
Dersim’e yapılan operasyonlar, bir isya-
nın bastırılması olarak zihinlerde ve vic-
danlarda meşrulaştırılmaya çalışılıyor. 
Bunu iddia edenlere karşı söyleyecek 
çok söz var… Ama İlk Meclis’te Dersim 
Mebusu olarak, bizzat Atatürk tarafın-
dan davet edilen Diyap Ağa’dan hiç kim-
se bahsetmiyor. Dersim Operasyonları 
sonucunda tutuklanan ve asılan Seyit 
Rıza’nın, 1915 olayları sırasında, işgalci 
ordulara karşı savaştığından, dönemin 
valisi tarafından da “Din ve namusuyla 
bize hizmet etti” diyerek şeref lendirildi-
ğinden kimse bahsetmiyor. 

Dersim’de, adım adım çerçevesi çizilmiş, 
bahaneleri hazırlanmış bir operasyon var. 
Çeşitli tarihlerde dersim raporları hazırla-
nıyor… Bakın şu doküman, 1935 yılında, 
jandarma umum komutanlığı tarafından, 
gizli ve zata mahsustur ibaresiyle hazır-
lanıyor ve ilgili makamlara gönderiliyor. 
Ne var bu raporda? Sadece bir kaç cüm-

leyi sizlere aktarıyorum: Sayfa 199: 1926 
yılında, mülkiye müfettişi Hamdi Bey’in 
raporuna atıf yapılıyor ve deniliyor ki: 
Dersim, hükumet-i Cumhuriyet için bir çı-
bandır. Bu çıban üzerinde kat’i bir ameli-
ye yapmak ve ihtimalatı elemeyi önlemek, 
selameti memleket namına farz-ı aynıdır. 
Sayfa 201: Dersim, Türkiye için cehalet, 
maişet darlığı, dâhili ve harici tesvilat ve 
kürtlük temayülatı ile bulaşmış, tehlikeli 
bir çıbandır. Bu çıbanın kat’i bir ameli-
yeye tabi tutulması lazımdır. Bunun için 
evvela silah toplamak, badehu ıslahat yap-
mak icap eder. Bu rapor, eski raporları ha-
tırlattıktan sonra kendi çözüm önerilerini 
ortaya koyuyor: Sayfa 237-246 arasında, 
Dersim’e yapılacak harekâtın ayrıntıları, 
göç ettirilecek aşiretlerin listesi, bunların 
ne yöntemle yapılacağı anlatılıyor.

Belge 1: Yine 1935 yılında bir kanun 
çıkarılıyor… Kanun’un adı:  Tunç-Eli 
Vilayetinin İdaresi Hakkında Kanun… 
Kanun’un ilk maddesinde şu belirtili-
yor: Madde 1: Tunç-eli vilayetine, ordu 
ile irtibatı baki kalmak ve rütbesinin 
salahiyetini haiz bulunmak üzere kor 
komutan rütbesinde bir zat vali ve ku-
mandan olarak seçilir… Sonra, bu vali 
ve kumandana yasada çok enteresan 
haklar tanınıyor… Mesela Vali ve ku-
mandan gerek görürse, aileleri bir yer-
den bir yere göç ettirebilir. Mesela, idam 
hükümlerinin vali ve kumandan tarafın-
dan teciline lüzum görülmezse, hemen 
infaz yapılır. Mesela ceza mahkemele-
rinde verilen kararların temyizine gerek 
yoktur… İşte bu kanunun ardından, 
hazırlıklar yapılıyor, 1937,1938 ve 1939 
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yıllarında Dersim’de maalesef büyük bir 
dram yaşanıyor. Havadan, karadan, top-
larla, hatta gaz bombalarıyla, Dersim’de 
hareket eden her şey, çocuklar, kadınlar 
katlediliyor. 

Dersim olayları sırasında orada asker 
olan Muhsin batur, anılarında aynen şu 
ifadeyi kullanıyor: Günlerden bir gün 
emir geldi. Tren yoluyla Elâzığ’a vardık. 
Oradan da ilk durak Pertek olmak üzere 
harekete geçtik. İki aya yakın Dersim’de 
görev yaptım. Okuyucularımdan özür 
diliyorum ve yaşantımın bu bölümünü 
anlatmaktan kaçınıyorum… Üstad Ne-
cip Fazıl, Dersim’deki facianın tarihte 
bir benzerinin olmadığını ifade ediyor… 
Babalarını arayan ve yanına gitmek is-
tediklerini söyleyen iki masum çocuk 
Hozat kaymakamı tarafından süngüle-
tilerek babalarının yanına gönderiliyor. 
Kendisinin öğretmen ve köy halkıyla 
alakasız bir şahıs olduğunu iddia ede-
rek, alevler içinden fırlamak isteyen bir 
genç, kalasla alevlerin içine itiliyor ve 
karşısında da sigara içiliyor… Bir köy 
halkı, önce kurşunlanıyor, daha sonra 
buğday sapları üzerinde yakılıyor…

Üstad, faciayı şu satırlarla anlatıyor…
“Mazgirt Tersemek nahiyesinin halkı 
doğranmakta… Merhamet sahiplerin-
den biri, birle on yaş arasında 20 kadar 
çocuğu alıp bir derenin içine saklamış-
tır. Vaziyet birden haber alınıyor. Ço-
cukların öldürülmeleri emri veriliyor. 
Fakat bu emri yerine getirebilecek kim-
se bulunamıyor. En katı yürekliler bile, 
böyle müdafaasız masumlara silah kul-

lanamayacaklarını söylemeye mecbur 
kalıyorlar. Nihayet kara suratlı bir adam 
bulunuyor ve bir dere içinde titreşe 
titreşe bekleyen 20 masumun işi bitiri-
liyor. Murat suyunun, kandan kıpkızıl 
aktığını görenler olmuştur… 

Dersim vakasının en büyük mazlumla-
rından Seyit Rıza’nın hikâyesi ise ayrıca 
yürek burkucu… Dönemin Malatya Em-
niyet Müdürü İhsan Sabri Çağlayangil, 
bir röportajda bunu şöyle anlatıyor…
“Son sözünü sorduk… kırk liram var, 
oğluma verirsiniz dedi… Bu sırada fın-
dık hafız asılıyordu… Asarken iki kez ip 
koptu. Seyit Rıza görmesin diye ben ara-
banın önünü kapattım. Fındık Hafız’ın 
idamı bitti. Seyit Rıza’yı meydana çıkar-
dık. Soğuktu ve etrafta kimseler yoktu. 
Ama Seyit Rıza, meydan insan doluy-
muş gibi sessizliğe ve boşluğa hitap etti: 
Evlad-ı Kerbalayıkh, bi hatayıkh, ayıptır, 
zulümdür, cinayettir… 

Evet değerli arkadaşlarım… Sayısı bu-
gün dahi bilinmeyen, tahmin edilen bin-
lerce insan, kadın ve çocuk katlediliyor, 
yuvalar yıkılıyor, binlerce insan batıya 
göç ettiriliyor, binlerce kız çocuğu evlat-
lık veriliyor… Belge 2: Bakın burada, bir 
belgeyi sizlere göstermek istiyorum… 8 
ağustos 1939 tarihli bir belge… Jandar-
ma Umum Komutanlığından Başvekâlet 
Yü k s e k  M a k a m ı n a  g ö n d e r i l m i ş . 
Dersim’e yapılan müdahalenin bilan-
çosunu veriyor, kat’i netice alınıncaya 
kadar baskınların devam edeceğini bil-
diriyor. Ekte de bir cetvel var… Ölü, diri, 
teslim olanların rakamlarını gösteriyor. 
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1936, 1937, 1938 ve 1939’da, toplam 13 
bin 806 kişinin öldürüldüğü bu belgede 
ifade ediliyor… Belgenin altındaki imza 
çok ilginç… Faik Öztrak… Dâhiliye veki-
li, yani İçişleri Bakanı… 

Belge 3: Dersim’le ilgili bir başka belgeyi 
de bugün burada açıklıyorum… 23 Ara-
lık 1938… Atatürk’ün vefatından yakla-
şık 1 ay sonra… İsmet İnönü Cumhur-
başkanı, Celal Bayar Başbakan… Bu bir 
kararname… Şöyle diyor: “Tunceli’den 
garba nakillerine karar verilen cem ’an 
12 bin kişinin 11 bin 683 kişinin müret-
tep mahallerine sevk ve iskânları icra 
edilmiş ise de, muhtelif mahallerde aynı 
evsafı haiz ve sevke hazır bir vaziyette 
bulunan 514 şahıs ile birlikte yekûnu, 
kararnamelerle tespit edilen miktarı 
geçeceğinden dağlarda ve mağaralarda 
saklanmaları ve kış münasebeti ile ba-
rınamayarak dehaletleri umulanlarla 
beraber daha 2 bin kişinin ilişik listede 
yazılı yerlere sevk ve iskânları, Dâhiliye 
Vekilliğinin teklifi üzerine İcra Vekille-
ri Heyetinin toplantısında onanmıştır. 
İmza: Reisicumhur İsmet İnönü… 

Tabii, alttaki imzalarda bir isim de bu 
arada dikkatimizi çekiyor. Nafia Vekili, 
yani Bayındırlık Bakanı Ali Çetinka-
ya… Ali Çetinkaya, İskilipli Atıf Hoca’yı 
düzmece bir  mahkemeyle,  “ kararın 
infazına, şahitlerin sonra dinlenmesi-
ne” diyerek idam eden, Kel Ali lakaplı 
hâkim…3 Mayıs’ta, CHP’li Yenimahalle 
Belediyesi, işte bu Ali Çetinkaya’nın is-
mini Ankara Yenimahalle’de bir parka 
verdi. Biz, bunu hatırlattığımız zaman 

da, CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçda-
roğlu Afyonkarahisar ’da, işte bu Ali 
Çetinkaya’ya sahip çıktı, onu bir kah-
raman olarak ilan etti… İşte bu Dersim 
Belgesi’nin altında da Ali Çetinkaya’nın 
imzası var. Dersim’de operasyon hazır-
lıklarında da, işte CHP Genel Başkanı 
Sayın Kılıçdaroğlu’nun sahip çıktığı bu 
Ali Çetinkaya’nın katkısı var. Bu da fo-
toğraf larla sabit…

Belge 4: Bir başka belge… Dersim operas-
yonlarının hemen ardından, Sason’da 
yapılan temizlik ve takip operasyonları-
nın raporu… Sason bölgesinde 384 kişi-
nin öldürüldüğü, diri tutulan ve teslim 
olanların tamamının Batı’ya göç ettiril-
diği ifade ediliyor. Halen Sason yasak 
bölgesi içinde hiçbir ferdin kalmadığı, 
operasyonun da böylece sonlandırıldığı 
ifade ediliyor. 28 Eylül 1938. İmza: İçiş-
leri Bakanı Şükrü Kaya…

Değerli arkadaşlarım… 

Dersim, yakın tarihimizdeki en acı, 
en trajik olaylardan biridir. Dersim, 
aydınlatılmayı, cesaretle sorgulanma-
yı bekleyen bir faciadır. Dersim, CHP 
Hükümetlerinin onlarca, yüzlerce faci-
asından en acısıdır, en kanlısıdır… Bu 
facia karşısında özür dileyecek olan, 
bu faciayla yüzleşecek olan, AK Parti 
değil, AK Parti Hükümeti değil, bizzat 
bu facianın, bu kanlı eserin sahibi olan 
CHP’dir, CHP’nin Tunceli Milletvekil-
leridir, CHP’nin Tunceli kökenli Genel 
Başkanıdır. 
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CHP Genel Başkanı, Grup Kürsüsünden 
ağır hakaretler ederek, bu ülkenin Baş-
bakanına seviyesiz ifadelerle hitap ede-
rek, bu acı meseleyle yüzleşemez. CHP 
Genel Başkanı, belki kendi arkadaşla-
rını, akrabalarını susturabilir, onlara 
yönelik linç kampanyasına sessiz kala-
bilir, ama AK Parti’yi susturmaya gücü 
yetmez. Biz, açık yüreklilikle tarihimiz-
le yüzleşiyoruz. Samimiyetle karanlık-
ları aydınlatmaya çalışıyoruz. Tekrar 
ediyorum: Tuncelili bir Genel Başkan, 
tarihiyle yüzleşmek adına CHP için bir 
fırsattır. CHP Genel Başkanı, hakaret 
etmeyi bırakıp, partisinin geçmişiyle 
yüzleşmeli, CHP’nin bu ülkeye yaptığı 
zulümleri, o zulümlerin bir mağduru 
olarak araştırmalıdır. Geçtiğimiz hafta 
içinde, CHP’liler, Sultan Abdülmecit’le 
Halife Abdülmecit’in aynı kişiler olma-
dıklarını anladılar. Bunu iyimser bir 
gelişme olarak değerlendiriyorum. İn-
şallah çalışmalarını daha ileri götürür, 
biraz daha tarih okur ve Dersim olayla-
rının da içyüzünü anlarlar.

Değerli arkadaşlarım…

AK Parti Gençlik Kolları ilçe ve belde 
kongrelerini tamamladı ve il kongrele-
rini yapmaya başladı. En son, 33’üncü 
İl Kongresinin yapıldığı Bitlis’te gençle-
rimizle bir araya geldik, gençlerimizin 
coşku ve heyecanını orada bir kez daha 
müşahade ettik .  Aynı şekilde Kadın 
Kollarımız da kongrelerini yapıyor. Bu 
arada ilçe kongrelerimiz başladı, onlar 
da süratle devam ediyor. Demokrasi ha-
vasında, dostluk ve kardeşlik hukukuna 

riayet ederek, coşku ve heyecan içinde 
inşallah bu süreci tamamlayacağız. Biz, 
sadece demokrasiyi yaşamakla kalma-
yacak, Türk siyasetine de, bölgemize de, 
demokrasi anlayışımızla örnek olmaya 
devam edeceğiz. Ben, bu temennilerle 
sözlerime son verirken, Genişletilmiş 
İl Başkanları Toplantımıza başarılar 
diliyorum. Toplantımızın, ülkemiz, mil-
letimiz ve demokrasimiz için hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ 
olun, var olun, Allah’a emanet olun… 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
2012 yılının bu ilk grup toplantısında 
sizleri hasretle ve muhabbetle selamlıyor; 
grup toplantımızın ülkemize, milletimize, 
demokrasimize hayırlı olmasını diliyo-
rum. 2012 yılının, ülkemiz, milletimiz, 
tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını 

temenni ediyor; sağlık, afiyet, bereket için-
de, huzur ve barış içinde bir yıl geçirmeyi 
Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. 

Yine konuşmamın hemen başında, yaşa-
dığım rahatsızlık sebebiyle geçmiş olsun 
temennilerini ileten, dualarını eksik 
etmeyen AK Parti Grubumuza, bakan 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 3 Ocak 2012



Recep Tayyip ERDOĞAN

94

arkadaşlarımıza, milletvekillerimize, 
teşkilatımızın her kademedeki tüm men-
suplarına şükranlarımı iletiyorum. Sayın 
Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, 
Muhalefet Partilerinin Genel Başkanları-
na, Meclis’teki tüm milletvekillerimize, 
sivil toplum örgütlerine, medyaya; burada 
tek tek adını anamadığım tüm dost ve kar-
deşlerime ilettikleri mesajlardan dolayı te-
şekkür ediyorum. Elbette aziz milletimize, 
7 coğrafi bölgeden, 81 vilayetten samimi 
temennilerini ulaştıran vatandaşlarıma; 
komşu ülkelerden, dost ve kardeş ülkeler-
den mesajlarını olduğu kadar dualarını da 
ileten sevenlerimize de bu vesileyle yürek-
ten, gönülden şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Gündemimizdeki önemli konulara geç-
meden önce, 2011 yılına ilişkin özet bir 
değerlendirmeyi, 2012 yılına ilişkin de 
bazı beklentilerimizi burada kısaca sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 12 
Haziran’da Türkiye bir kez daha sandık 
yoluyla seçimini yaptı ve AK Parti, Türki-
ye genelinde oyların yüzde 50’sini alarak, 
3’üncü kez, milletimizin tevdi ettiği Hü-
kümet görevini devraldı. Hiçbir kesintiye, 
yavaşlamaya mahal vermeden, seçimin 
ve seçim sürecinin dengeleri bozmasına 
müsaade etmeden, derhal kabinemizi oluş-
turduk ve millete hizmet vazifemizi, daha 
büyük bir heyecanla, daha büyük bir şevk-
le yürütmeye başladık. 

Türkiye’de, bizden önceki dönemlerde, 
seçim yılları maalesef hep kayıp yıllar 
olmuştu. Biz, seçimin ekonomik, siyasi, 

diplomatik hiçbir belirsizliğe yol açması-
na izin vermedik. İstikrarı zedelemeden, 
güven ortamını sarsmadan, para ve ma-
liye politikalarını bozmadan, büyük bir 
titizlik içinde seçimleri gerçekleştirdik 
ve Türkiye’de, demokrasinin standartla-
rının, çıtasının ne kadar değiştiğini hem 
Türkiye’ye, hem dünyaya ispat etmiş ol-
duk. Şurası da son derece önemli… Şu anda 
Avrupa’da, Hükümetler, seçim kaygısıyla, 
popülist kaygılarla, küresel ekonomik kri-
ze karşı tedbir almakta zorlanıyorlar. Bu 
tedbirleri alamadıkları, güçlü bir liderlik 
sergileyemedikleri için de, krizin derinleş-
mesine, küresel krizin tahribatının daha 
yüksek olmasına zemin hazırlıyorlar. Biz 
ise, 2011 Türkiye’de seçim yılı olmasına 
rağmen, sadece Avrupa’da değil, tüm dün-
yada takdirle izlenen, hayranlıkla izlenen 
bir performans sergiledik. 

Bakınız, 2011 yılının 3’üncü çeyreğinde, 
Türkiye ekonomisi yüzde 8.2 oranında bü-
yüme kaydetti ve bu oranla, Çin’den sonra 
dünyada en hızlı büyüyen ülke oldu. 2011 
yılının ilk 9 ayında ortalama büyüme ora-
nımız yüzde 9.6 gibi çok yüksek bir orana 
ulaştı. 3 dönemlik milli gelirimiz 589 mil-
yar dolar olarak gerçekleşti. Geriye dönük 
4 dönemlik milli gelirimiz ise 793 milyar 
dolar oldu. Yani, küresel kriz öncesi rakam-
ları, 2008 rakamlarını yakaladık ve hatta 
bu rakamları aşarak 1 trilyon dolar milli 
gelir sınırına artık çok yaklaştık. 2011 
yılında, aynı şekilde, işsizlikte sevindirici 
gelişmelere şahit olduk. Eylül döneminde 
işsizlik, yüzde 8.8 gibi gerçekten rekor 
düzeyde düşük bir seviyeye geriledi. Dün 
biliyorsunuz, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
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tarafından 2011 yılı ihracat rakamları 
açıklandı. 2011 yılında ihracatımız, 2010 
yılına göre yüzde 18 oranında artarak 
134.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İh-
racatta da, kriz öncesi rakamlarını aştığı-
mız gibi, Cumhuriyet tarihimizin yeni bir 
rekorunu daha elde ettik. Bu vesileyle tüm 
ihracatçılarımıza, firmalarımıza, şirketleri-
mize, üreticilere, birliklere, bu başarıyı, bu 
sevinci, bu rekoru bizlere yaşattıkları için 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Yoğun müzakerelerin ardından, 2012 
yılı  bütçemiz Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde kabul edildi. Tüm dünyada, 
özellikle gelişmiş ekonomilerde, sosyal 
harcamalarda kısıntıya gidilirken, ma-
aşlar dondurulurken, hatta eksiltilirken, 
eğitime, sağlığa, özürlülere, yoksullara 
yapılan harcamalar azaltılırken, biz, 2012 
bütçesiyle tam tersine tüm bu harcama-
ları artırdık. 2012 bütçesiyle reel sektörü 
desteklemeye devam ediyoruz. Yatırımları 
tamamlıyor, yeni yatırımlara başlıyoruz. 
Bölgesel kalkınma projelerine hız veriyor, 
yerel yönetimlere daha fazla kaynak ayırı-
yoruz. Önceki 9 bütçemizde olduğu gibi, 
2012 bütçemizde de, tarımı, çiftçimizi, 
esnafımızı gözetiyor, onlara aktardığımız 
kaynakları yükseltiyoruz. Biz, maaşlarda 
kesintiyi, maaşları dondurmayı aklımızın 
ucundan bile geçirmiyor, tam tersine çalı-
şanlarımızı enflasyona ezdirmiyor, enflas-
yon üzerinde ücretlere artış sağlıyoruz. 

Burada tek bir örnek vermek istiyorum 
Asgari Ücrette, 2012 yılı için biz, bütçede, 

yüzde 3 artı 3’lük bir artış öngörmüştük. 
Buna rağmen, şartları zorladık ve 2012 yı-
lında, asgari ücrete yüzde 5.9 artı 6 oranın-
da bir artış yaptık. Yani toplamda, 2012 yı-
lının tamamında, Asgari ücreti yüzde 12.4 
oranında artırdık ve ilk 6 ay için 701 lira 
olarak belirledik. Dikkatinizi çekiyorum 
2002 yılında, biz görevi devraldığımızda 
asgari ücret 184 liraydı; bugün 701 lira. 
Artış oranı yüzde 281. 9 yıl boyunca Asgari 
Ücreti enf lasyona ezdirmediğimiz gibi, 
reel olarak, yani enf lasyonun üzerinde 
yüzde 73’lük bir artışı da gerçekleştirmiş 
olduk. 

Yine buradan, öğrenci kardeşlerimize de 
bir müjdemizi aktarmak istiyorum… Bili-
yorsunuz, biz göreve geldiğimizde, yüksek-
öğrenimdeki öğrencilerimize, aylık 45 lira 
burs ve kredi veriliyor; bu da üç aydan üç 
aya ödeniyordu. Biz, bu miktarı kademe 
kademe artırdık ve 2011 yılında 240 liraya 
kadar yükselttik. Burs ve kredileri de, üç 
aydan üç aya değil, her ay öğrencilerimize 
ödedik. Şimdi, 2012 yılında, öğrencilerimi-
ze ödenen burs ve kredi miktarlarını artı-
rıyor; aylık kredi ve burs miktarını 1 Ocak 
2012 itibariyle 260 liraya çıkarıyoruz. 
2002 yılına göre, kredi ve burs miktarla-
rında artış oranı dikkat ediniz, yüzde 478. 
Öğrencilerimize her ay ödenen beslenme 
yardımını da, aylık 150 liradan 180 liraya 
yükselttik. 480 lira alan master öğrencileri 
1 Ocak’tan itibaren 520 lira burs ve kredi 
alacaklar. 720 lira alan doktora öğrencileri 
de bu artışlarla aylık 780 lira burs ve kredi 
alacaklar. Bu artışların, öğrencilerimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Kredi yurtlar 
kurumumuz, 2002 yılında sadece 450 bin 
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öğrenciye kredi veriyordu. Bugün, 2012 
yılı itibariyle, isteyen her öğrenciye kredi 
veya burs veriliyor. Kredi ve burs alan 
öğrenci sayımız yüzde 160’lık bir artışla 1 
milyon 173 bin kişiye ulaştı. Kredi Yurtlar 
Kurumu’nun yatak kapasitesi de 2002’de 
188 bin iken, 2011 sonunda 267 bin kişi-
ye ulaştı. 2012 sonu itibariyle de inşallah 
kapasiteyi 310 bin sayısına ulaştırmış ola-
cağız. 

2012 yılıyla birlikte, tarım sektörünü ve 
tüketiciyi çok yakından ilgilendiren bir ka-
nun yürürlüğe giriyor. Hal Kanunu olarak 
da bilinen yeni düzenlemelerle, tüketicinin 
artık daha ucuz, sağlıklı, kontrollü şekilde 
tarım ürünlerine ulaşmasını sağlıyoruz. 
Üreticimiz ve ekonomimiz de bu kanunla 
birlikte inşallah yeni bir sürece girmiş 
olacak. Yine Enerji alanında çok önemli 
anlaşmalara imza attık. Azeri doğalgazını 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak 
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın 
yapımına ilişkin mutabakat zaptını Enerji 
Bakanları imzaladı. Proje tamamlandığın-
da, boru hattından yılda yaklaşık 16 mil-
yar metreküp doğalgaz geçecek. Bu gazın 
6 milyar metreküplük bölümü Türkiye’de 
kullanılacak. Ayrıca, Rusya’dan aldığımız 
doğalgaz miktarını artıran ve fiyat düzen-
lemeleri getiren bir anlaşmayı da Rusya 
ile imzaladık. Bunların da hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

2011 yılı bölgemizde ve dünyada önemli 
gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Tu-
nus, Libya ve Mısır’da başlayan gösteriler, 

bütün Ortadoğu’ya yayıldı ve bölgede 
değişim arzusu, değişim talebi artık çok 
güçlü şekilde dile getirildi. 2011 yılında 
Suriye’de, bu kapsamda başlayan olaylar, 
maalesef 2012’ye de sarkmış durumda. Şu 
ana kadar, yani 9 aylık süreçte, Suriye’de 6 
bine yakın insan hayatını kaybetti. Tunus, 
Libya ve Mısır’da, değişimin sancısız şe-
kilde gerçekleşmesi, yöneticilerin halkın 
taleplerine kulak vermesi için Türkiye 
olarak gereken uyarılarımızı yaptık. Rejim 
değişikliklerinin ardından, bu ülkelerde 
istikrarın yeniden yerleşmesi, geçiş süreci-
nin tamamlanması, halk iradesinin ve halk 
idaresinin bu ülkelere egemen olması için 
de desteğimiz, katkımız devam ediyor. 

Bölgenin meselelerinde merkezi bir ko-
numda olan Filistin’den de bu arada se-
vindirici haberler aldık ve almaya devam 
ediyoruz. Önceki gün, Gazze Şeridi’ndeki 
Fiili Hükümetin Başbakanı Sayın İsmail 
Haniye ile İstanbul’da uzunca bir görüş-
memiz oldu. Bildiğiniz gibi, Filistin Devlet 
Başkanı Mahmut Abbas ile Hamas Lideri 
Halit Meşal arasında yapılan temaslar neti-
cesinde, İslami Cihat ve HAMAS Örgütleri 
Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altında yer 
almayı kararlaştırdılar. Filistin’deki bölün-
müşlüğün, parçalanmışlığın sona ermesi 
adına bu büyük ittifakı yürekten destekle-
dik ve destekliyoruz. Sayın Mahmut Abbas 
ve Sayın İsmail Haniye’yi de bu noktada 
teşvik etmeyi sürdürüyoruz. 

2011 yılından 2012’ye sarkan bir başka 
belirsizlik ortamı da biliyorsunuz Irak’ta 
yaşanıyor. Amerikan askerlerinin çekil-
mesiyle, Irak’ta maalesef mezhep ve etnik 
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köken temelli gerilim daha da belirgin ve 
görünür hale geldi. Kerbela faciasının ya-
şandığı, Hazreti Hüseyin’in şehit edildiği 
bu topraklarda, yeni çatışmaların, yeni 
mezhep kavgalarının ortaya çıkması, sade-
ce Türkiye’nin değil, tüm bölgenin, tüm İs-
lam dünyasının en büyük kaygısıdır. Ame-
rikan askerlerinin çekilmesinin ardından, 
daha bir muhabbetle, daha bir samimiyetle 
kucaklaşması gereken kesimlerin, birbir-
lerine husumet beslemelerini hiç kimse 
izah edemez. Açık söylüyorum; Nasıl ki 
Kerbela olayından sonra, yaklaşık 14 asır 
boyunca, o acı dinmediyse, oradaki zulüm 
unutulmadıysa; Irak’ta sebep olunacak 
yeni bir mezhep çatışmasının acısı da yüz 
yıllar boyu dinmeyecek, bu mezhep çatış-
masının tahrikçileri de yüz yıllar boyunca 
lanetle anılacaktır. Onun için Iraklı kardeş-
lerimizi, Irak’taki tüm tarafları sağduyuya 
davet ediyoruz. Nasıl Saddam döneminde 
yaşanan zulümler sırasında Iraklı kardeş-
lerimizin yanında olduysak, nasıl müdaha-
le sonrası geçiş sürecinde Iraklı kesimlerin 
uzlaşması için, hükümet kurması için çaba 
gösterdiysek, bugün de Irak’ta kardeşkanı 
akmaması için, mezhepler ve etnik gruplar 
arasında çatışma yaşanmaması için sami-
mi uyarılarımızı yapıyoruz. 

Türkiye’nin kimsenin içişlerine karışmak 
gibi bir derdi yok, ama kardeşlerimizin 
yeni zulümlere maruz kalmaması, yeni 
acılar yaşamaması gibi bir derdimiz var. 
Ahlaki ve vicdani sorumluluğumuz bunu 
gerektiriyor. Iraklı kardeşlerimiz bilsinler 
ki, İslam dünyasının gözü, onların üzerin-
dedir. Filistin’in, Somali’nin, Afganistan’ın 
gözü, kulağı Irak’tadır. Kardeşlerini hayal 

kırıklığına uğratanları, bu ümmet asla af-
fetmeyecek, asla hayırla yâd etmeyecektir. 
Çatışmanın içine çekilmek istenen tüm 
kesimleri, sağduyuya, aklıselime, en önem-
lisi de, ortak referansları olan ilahi kitabın 
mesajlarına samimiyetle kulak vermeye 
davet ediyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler…

2011 yılının son aylarında ve son günlerin-
de, milletçe hepimizin yüreğini burkan ha-
diselere şahit olduk. 23 Ekim ve 9 Kasım’da 
Van’da meydana gelen depremlerde maale-
sef 644 vatandaşımızı kaybettik. Kendile-
rine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyo-
rum, milletimize, yakınlarına başsağlığı 
temenni ediyorum Depremzedelerden 33 
bin 463 kişi, şu anda kamu tesislerinde ba-
rındırılıyor. 11 çadır kentte 15 bin 835 va-
tandaşımız bulunuyor ve bunların da hızla 
geçici konutlara yerleştirilmesi devam edi-
yor. 17 bin yaşam konteynırı, 310 prefabrik 
ev ve 3 bin 794 Mevlana Evi şu anda Vanlı-
lara hizmet veriyor. Ayrıca 3 bin 984 kalıcı 
konutun temeli atıldı, 11 bin konutun da 
ihale süreci devam ediyor. İnşallah, Ocak 
ayı sonuna kadar çadır kentlerde hiçbir 
vatandaşımızın kalmaması için çalışma-
larımızı aralıksız yürütüyoruz. Buradan, 
Vanlı kardeşlerime önemli bir müjdeyi de 
iletmek istiyorum 2011 bütçesinden arta 
kalan ödeneklerin tamamını, yani yaklaşık 
2 milyar lirayı, Van için, Vanlı depremzede 
kardeşlerimizin barınma ihtiyacının karşı-
lanması için seferber ediyoruz. Bu 2 milyar 
lira civarındaki ödeneğin de hayırlı olması-
nı diliyorum. 
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2011 yılının son günlerinde, milletçe hepi-
mizi derinden yaralayan bir başka acı hadi-
se de biliyorsunuz Şırnak’ın Uludere ilçesi 
yakınlarında yaşandı. Bölgeye yapılan bir 
hava operasyonu neticesinde, maalesef, 
sonradan kaçakçı oldukları anlaşılan 35 
vatandaşımız hayatını kaybetti. Öncelikle, 
bir kez daha, bu 35 kardeşimize Allah’tan 
rahmet niyaz ediyorum. Yakınlarına, mil-
letimize sabır ve başsağlığı diliyorum. 
Şundan hiç kimsenin şüphesi, endişesi ol-
masın Bu acı hadisede, en küçük detayına 
kadar Adli ve idari inceleme yapılacaktır. 
Nitekim Genel Kurmay Başkanlığımız, 
olaydan hemen sonra idari ve adli ince-
lemeyi başlattığını açıklamıştır. İlgili adli 
makamlar da soruşturmalarını başlattılar 
ve olayı büyük bir hassasiyetle takiplerine 
aldılar. Başbakan Yardımcımız, bakanları-
mız, milletvekillerimiz taziye evlerini ziya-
ret ederek ölenlerin yakınlarına başsağlığı 
mesajlarını ilettiler. Ben de telefonla ara-
yarak hissiyatımı oradaki kardeşlerimizle 
paylaştım. Hayatını kaybedenlerin yakınla-
rının acılarını bir nebze olsun hafifletmek 
için, Hükümet olarak gereken neyse hep-
sini hiçbir tereddüt göstermeden yerine 
getireceğiz. 

Tabii, Türkiye’de, böyle acı hadiseleri he-
men kendileri için bir fırsata, bir istismar 
aracına döndürecek kadar maalesef gözü 
dönmüş bir kesim var. Geçmişte bunları 
çok gördük. Bu elim hadisenin hemen ar-
dından, aynı şekilde, cenazeler üzerinden 
derhal istismar ve fitne faaliyetlerine baş-
layanları da bir kez daha müşahede ettik. 
Şimdi burada, altını kalın çizgilerle çizerek 
bir hususu vurgulamak durumundayım. 

Değerli arkadaşlarım… 

Kim ki, Uludere’de 35 Kürt öldürüldü diye-
rek meseleyi etnik zemine taşıyorsa; o, her 
türlü milli, manevi değeri, her türlü insani 
ve vicdani değeri ayaklarının altına almış 
ve çiğnemiş demektir. Uludere’de, 35 insan 
hayatını kaybetmiştir, 35 can yitirilmiştir, 
35 vatandaşımız, kardeşlerimiz, kaybedil-
miştir. Cenazeleri bile etnik kökenleriyle 
tasnif edenler, insanlıktan nasibini alama-
yanlardır; kalpleri kararmış, vicdanlarını 
yitirmiş olanlardır; ırkçılık ve faşizm, küs-
tahça böbürlenen, kibirlenen İblis’in, yani 
Şeytan’ın açtığı bir yoldur. Cenazeleri bile 
Türk Kürt diye ayıranlar, işte İblis’in yolun-
da, Şeytan’ın izinde yürüyenlerdir. 

İşte İstanbul’da, bu acı hadiseyle ilgili ola-
rak yaptıkları basın toplantısının görün-
tülerine bakın; Güya acı içindeler, ama ka-
meralar önünde kahkahalar atmaktan da 
çekinmeyecek kadar insafsızlar, vicdansız-
lar. Bunların koruculara nasıl baktıklarını 
biz çok iyi biliyoruz. O korucu kardeşleri-
mizi nasıl hedef yaptıklarını, tehdit ettikle-
rini, terör örgütüne nasıl hedef göster-dik-
lerini biz çok iyi biliyoruz. O cenazelerin, 
o tabutların üzerine parti bayraklarını as-
mak, ikiyüzlülük, fırsatçılık değil de nedir 
cenaze terörist başının resmini taşıyanlar 
neye hizmet etmek istiyorlar. Sonra birileri 
çıkıyor, bazı densizler çıkıyor, bu olay üze-
rinden, bu ülke bölünmüştür diyor…

Ya sen kimsin sen kimi temsil ediyorsun, 
kimin adına konuşuyorsun? Siz, silahlı 
efendileriniz ipinizi gevşetmediği sürece 
tuvalete bile gidemezsiniz, neyi bölüyor-
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sunuz, kimi bölüyorsunuz? Bugüne kadar 
masum insanların, sivillerin, görevini 
yapan vatan evlatlarının terörist eylemler 
sonucu hayatını yitirmesine hangi tepkiyi 
verdiniz? Terör olayları sebebiyle mağdu-
riyet yaşayan, terör örgütünün canlı kal-
kan yapması sebebiyle hayatını kaybeden 
vatandaşlarımız için hangi tepkiyi göster-
diniz? Terör ortamında istenmeyen, arzu 
edilmeyen kayıplar maalesef yaşanabili-
yor; bundan dolayı terör örgütüne sorum-
luluk yükleyip, “Yeter artık!” diyebildiniz 
mi? Terör olmasa bu acılar, bu kayıplar 
yaşanmayacağına göre, terörü bir yöntem 
olarak seçenlere karşı en ufak bir eleştiri 
getirebildiniz mi? Eline silah alıp öldür-
meyi bir yöntem olarak seçen teröriste tek 
bir laf söyleyemeyip, ülkesini ve milletini 
korumak için mücadele eden güvenlik güç-
lerini suçlamak nasıl bir hezeyandır? 

Bu millet, bu ülke, habis bir ur karşısında 
teslim olmayacak kadar asildir, güçlüdür, 
sağlamdır en önemlisi de bir ananın ço-
cukları gibi, bir elin parmakları gibi birbi-
rinin kardeşidir. Sizin nifak tohumlarınız 
bu topraklarda asla kök salamaz. Apo’ya 
peygamber diyenlerin, Kürtlerin dinini 
zerdüştlük sananların, her türlü kutsalı, 
her türlü manevi değeri çiğneyenlerin, 
gençlerin kanıyla beslenen vampirlerin bu 
topraklarda hiçbir şekilde muhatabı yok-
tur. Bugün vesayetçi zihniyetinin şekillen-
dirdiği bir devlet ve hükümet yok… Bugün, 
milletin iradesiyle şekillenen adil, şefkatli, 
özgürlükçü bir devlet ve hükümet var. 
Bugün faili meçhullerle, köy yakmalarla, 
işkencelerle anılan, vatandaşını düşman 
olarak gören bir devlet yok… Tam aksine 

ileri demokrasiyle, hak ve özgürlüklerle 
anılan, vatandaşını kucaklayan bir devlet 
var. Biz önce devlet demiyoruz, biz önce 
insan diyoruz. Yaşanan talihsiz bir olay 
üzerine devleti zalim, ceberrut, cani gibi 
göstermeye kalkmak büyük bir şuursuz-
luktur, vicdansızlıktır. Bugün yok etmeyi 
değil, yaşatmayı esas alan bir hükümet gö-
revde. Terör örgütünün tüm tahriklerine, 
tüm provokasyonlarına rağmen insanı yü-
celtmeyi, hak ve özgürlükleri geliştirmeyi 
esas alan bir anlayış iktidarda. 

Bakın, benim Kürt kökenli kardeşimin en 
asil, en güzel, dünyaya emsal teşkil edecek 
vasıf larından biri, misafirperverliğidir. 
Misafir berekettir, misafir şereftir, misafir 
namustur. Bu topraklarda yaşayan herkes, 
kapısını çalanı evine buyur etmekten, ek-
meğini, aşını, suyunu misafirle paylaşmak-
tan gurur duyar, onur duyar. Bu ülkenin 
insanı, başım gözüm üstüne der, misafiri 
evinin de, gönlünün de başköşesinde ağır-
lar. Taziyeye gelmiş, başsağlığı dilemeye 
gelmiş, acıyı paylaşmaya gelmiş, kendisi 
de o coğrafyanın insanı olan bir kaymaka-
mı öldüresiye dövmek, linç etmek, benim 
Kürt kökenli kardeşimin değil, işte o insan 
müsveddelerinin işidir. Bırakın yasımızı 
tutalım, bırakın ağıtımızı yakalım… Ce-
nazeleri dahi istismar edecek kadar mı 
aklınızı, mantığınızı, vicdanınızı yitirdiniz. 
Sizin hiç insafınız, izanınız yok mu? Ay-
rıştırmak, kutuplaştırmak, tahrik etmek, 
fitne çıkarmak demokrasiye inanmayan 
bir zihnin politikası olabilir. Üç beş oy için 
bu milleti birbirine düşürmeye, toplumu 
tahrik etmeye değer mi? 
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Bakın; en az bu gözü dönmüş, fırsatçı si-
yasetçiler kadar, bazı medya kuruluşları, 
bazı yazarlar da bu acı hadiseyi istismar 
etme gayreti içine girdiler. Dikkat edin… 
Dertleri olayın aydınlatılması değil. Dert-
leri acıyı paylaşmak hiç değil… Dertleri, bu 
acı hadise üzerinden suyu bulandırmak. 
İlk saatlerde kendi ürettikleri komplo te-
orilerine, ilerleyen saatlerde kendileri de 
inandılar. Devlet halkını bombaladı diye 
manşet atıyorlar. Katliam diyorlar, kirli 
savaş ifadesini kullanıyorlar… Güya vicdan 
kisvesi altında, kuzu postu altında, kendi 
dünya görüşleri çerçevesinde toplumu 
tedip etmenin, terbiye etmenin, çokbilmiş 
edasıyla millete istikamet çizmenin gayreti 
içindeler. 

Kusura bakmayın beyler; Bizim isti -
kametimizi  her zaman millet  çizdi , 
bundan sonra da sadece millet çizer. 
Sizin taşeron fikirlerinizi alacak, vicdan 
kisvesi altındaki fitnelerinize boyun 
eğecek değiliz. Biz devlet-millet kay-
naşmasını sağlamaya çalışıyoruz, siz 
terör örgütünün düşman devlet algısını 
güçlendirmeye çanak tutuyorsunuz. 
Biz milletimizi şef katle kucaklamanın, 
birlik ve bütünlüğü korumanın derdin-
deyiz, siz kin ve nefret tohumlarının 
yeşermesine hizmet ediyorsunuz. Biz 
her alanda sivilleşme, demokratikleşme 
hâkim olsun diye mücadele ediyoruz, 
siz kurumlar birbirine düşsün diye fitne 
çıkarıyorsunuz. 

Ne yazık ki, böyle acı bir hadisenin, elim 
bir hadisenin ardından, ana muhalefet par-
tisi CHP’den gelen açıklamalar da tam bir 

sorumsuzluk örneği olmuştur. CHP’li yet-
kililer, ardından da CHP Genel Başkanı, bu 
hadiseyi, 33 kurşun, yani Mustafa Muğlalı 
olayıyla eş tutarak, maalesef çok ciddi bir 
sorumsuzluk sergilemiştir. Bu hadiseyi,33 
kurşun hadisesine benzetmek, en hafif 
tabiriyle sorumsuzluktur, fırsatçılıktır. 
Biz, BDP’nin, terör baronlarından aldığı 
istikametle olayı bir nifak girişimine çevir-
mesini anlıyoruz; zira işleri bu. Bazı medya 
kuruluşlarının, suyu bulandırma, yanlış 
bilgilendirme, hedef saptırma gayretlerini 
de anlıyoruz; onların da işi bu. Ama Cum-
huriyet Halk Partisi’nin, PKK’nın diliyle, 
BDP’nin diliyle konuşmasına açıkçası 
anlam vermekte zorlanıyoruz. CHP’nin 
üslubunun, PKK ve BDP’nin üslubuyla bu 
kadar örtüşmesi son derece dikkat çekici. 
12 Haziran’dan önce seçim meydanlarında 
gördüğümüz siyasi ittifakı bugün taziye ça-
dırında sergiliyorlar. CHP gibi bir partinin 
BDP’nin değirmenine su taşıması, BDP’nin 
peşine takılması çok hazindir. Şunu da 
hatırlatmak durumundayım Mustafa 
Muğlalı olayı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
eseridir. Kastı mahsusa ile işlenmiş bir 
cinayettir. Bizzat CHP tarafından da hesap 
sorulması engellenen bir olaydır. Van’ın 
Özalp ilçesinde, bir kışladan Mustafa Muğ-
lalı ismini indiren de, hatırlatıyorum, AK 
Parti iktidarı olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım…

Bir kez daha altını çizerek ifade ediyo-
rum… Bu hadisenin üzerine kararlılıkla 
gideceğiz gidiyoruz. Uludere’deki acılı kar-
deşlerimizi yalnız bırakmayacağız, onların 
acısını yüreğimizde taşıyacak, onların acı-
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sını kardeşleri olarak paylaşacağız. Benim 
Uludereli kardeşim, Ortasulu, Gülyazılı 
kardeşim müsterih olsun… Yüreklerdeki 
yaraları sarmak için ne gerekiyorsa, ne ya-
pılması gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden 
yerine getireceğiz. 

Aziz milletimizden özellikle rica ediyo-
rum… Bu acı hadise üzerinden yürütülen 
kampanyalara, tahriklere, nifak ve fitne 
girişimlerine hiç kimse prim vermesin. 
Terörle mücadele kararlı şekilde sürecek. 
Dağlarda, sınır içinde ve sınır ötesinde, 
mağaralarda, her nerede olurlarsa olsun-
lar, teröristler etkisiz hale getirilecek. Bunu 
yaparken, sivillerin mağdur olmaması için 
yine büyük bir hassasiyet göstereceğiz. 
Hatalardan dersler çıkaracağız, yaraları 
saracağız, hassasiyeti daha bir artıracağız; 
ama meydanı, ne teröre, ne de terörün 
uzantılarına asla bırakmayacak, onların 
tahriklerine asla boyun eğmeyeceğiz. 

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım… Bu-
günlerde, Sarıkamış’ta yaşanmış o hazin 
hadiseyi, o kahramanlık destanını, 97’inci 
yıldönümünde milletçe bir kez daha 
yâd ediyor; şehitlerimizi hürmetle, min-
netle, rahmetle anıyoruz. Allahu Ekber 
Dağları’nda, daha genç yaşlarında şehade-
te ulaşan tüm o askerlerimizin mekânları 
cennet olsun, Allah onlardan razı olsun. 
Birinci Dünya Savaşı boyunca biz orada 90 
bin Mehmet’imizi Hakk’a uğurladık. Bu-
gün orada, birkaç şehitlik dışında, birkaç 
anıt mezar dışında tek bir mezar taşına, tek 
bir mezar taşı kitabesine rastlayamazsınız. 
Çünkü oradaki destan, bir Türkiye desta-
nıdır. Oradaki destan, Türk’ün, Kürt’ün, 

Laz’ın, Çerkez’in, Boşnak’ın, Arap’ın değil; 
bu milletin, bu toprakların ortak des-
tanıdır. 1915 baharında, Allahu Ekber 
dağlarında kar eridiğinde, kardelenler, çiğ-
demler değil, gözyaşları dahi donmuş, bir-
birlerine sarılmış, kucaklaşmış, birbirinin 
omzuna başını dayamış Mehmetlerin şehit 
bedenleri ortaya çıktı. Etnik kökenleri ne 
olursa olsun, mezhepleri ne olursa olsun, 
bölgeleri, illeri, köyleri ne olursa olsun; 
yan yana şehit düşerken hepsi aynı şeyi 
söyledi, hepsi La İlahe İllallah deyip göz-
lerini yumdu. Kudüslü, Saraybosnalı, Üs-
küplü, Edirneli, İstanbullu, Vanlı, Muşlu, 
Erzurumlu, Şırnaklı orada koyun koyuna 
yatıyor. Benim Rizeli dedemle, Diyarbakır-
lı, Mardinli, Kerküklü, Musullu kardeşleri 
aynı kaderi, aynı toprağı paylaşıyor. 

Şu hikâyeyi hepiniz biliyorsunuz; Düşma-
na karşı savaşan Mehmetçiklere cephane 
götürsünler diye, Van’dan, 12-17 yaşları 
arasında 120 gönüllü çocuk, yanlarında 
2 öğretmen ve 18 askerle yola çıkıyorlar. 
Cephaneyi teslim ediyorlar, fakat dönüşte 
tipiye yakalanıyor, o 120 çocuktan 98’i, 2 
öğretmen ve 16 asker donarak şehit olu-
yorlar. Bakın 74 milyona sesleniyorum; 
Hiç kimse, yaşanan hadiselere bakıp, tah-
riklere bakıp, nifak girişimlerine bakıp, 
yeise, umutsuzluğa, yılgınlığa kapılmasın. 
Tarihinde böyle kahramanlık destanları 
olan bir millet, bu nifak girişimlerinin 
tamamını boşa çıkarır ve çıkaracaktır. Şe-
hitleri koyun koyuna yatan bu asil millet, 
her türlü habis uru bünyesinden söküp 
atacaktır. Her zaman söyledim, bugün 
bir kez daha söylüyorum Biz, bu ülkenin 
kardeşliği için, birliği için, bütünlüğü için, 
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elimizi değil, yüreğimizi, bedenimizi taşın 
altına koyduk. Bedeli her ne olursa olsun, 
biz bu meseleyi çözeceğiz. Demokrasiyle 
çözeceğiz, kardeşlik hukuku içinde çö-
zeceğiz, bölge halkıyla dayanışma içinde 
terörle mücadele ederek çözeceğiz. Bütün 
tahrikleri aşacağız Allah’ın izniyle… Bütün 
istismar girişimlerini çiğneyip geçeceğiz. 
Engel olanları, engel çıkartanları, yavaşla-
tanları tek tek geride bırakıp istikbale hep 
birlikte yürüyeceğiz. 

Ben bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, bir kez daha yeni yılın sizlere, ailele-
rinize, aziz milletimize daha fazla refah, 
huzur, bereket getirmesini diliyorum. 
2012’nin acıların, afetlerin, hüznün ve 
kederin değil, umudun, heyecanın, sevin-
cin hâkim olduğu; yeni rekorlarla, daha 
yüksek hedeflerle buluştuğumuz bir yıl 
olmasını temenni ediyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sağolun, varolun, 
Allah’a emanet olun…
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; AK 
Parti Haftalık Olağan Grup Toplantımızın 
ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Ülkemizde, bölgemizde ve dünya genelin-
de önemli hadiselerin yaşandığı bir haftayı 

daha geride bıraktık. Ne yazık ki yakın 
coğrafyamızda, 2012 yılının ilk haftasında 
da, hepimize üzüntü veren kanlı hadiseler 
yaşandı. Suriye’de, gerek bizzat Esat yöne-
timi eliyle, gerek tahrikler yoluyla şidde-
tin tırmandırıldığını, toplu katliamların 
yaşandığını müşahede ediyoruz. Hafta 
içinde yapılan bir intihar saldırısında ma-
alesef 25 Suriye vatandaşı daha hayatını 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 10 Ocak 2012
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kaybetti. Suriye’de, olayların başlamasın-
dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 
7 bine yaklaştı. 

Irak’ta da aynı şekilde gerilimin yeniden 
had safhaya çıktığını, siyasi krizin, kitlesel 
ölümleri de beraberinde getirerek sokağa 
yansıdığını görüyoruz. 2003 yılından bu-
güne kadar, Irak’ta yüz binlerce kardeşi-
mizi kaybettik. Son bir hafta içinde, Irak’ın 
çeşitli yerlerinde gerçekleşen saldırılarda 
da, maalesef 100’den fazla Iraklı hayatını 
kaybetti. Irak’ta, mezhep temelli bir çatış-
ma sürecinin başlatılmasını amaçlayan 
son derece kanlı provokasyonların yapıldı-
ğını görüyoruz. Ne yazık ki, siyasi irade, bu 
kanlı çatışmaların önünü kesecek adımlar 
atmak yerine, gerilimi tırmandıracak, et-
nik ve mezhebi ayrımcılığı körükleyecek 
bir tutum izlemeye devam ediyor. 

Suriye ve Irak’ta bunlar yaşanırken, bir 
başka dost ve kardeş ülkeden, Nijerya’dan 
yine acı haberler aldık. Başkent Abuja ve 
diğer kentlerde yapılan saldırılarda bir 
gün içinde 39 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi 
yaralandı. 

Değerli arkadaşlarım…

Öncelikle, tüm bu kanlı saldırıları şiddet-
le kınadığımızı bir kez daha ifade etmek 
istiyorum. Masum insanlara, kadınlara, 
çocuklara, ekmek kavgası içindeki yoksul-
lara, camisinde, kilisesinde ibadet eden 
savunmasızlara saldırmak, hiçbir şekilde, 
ama hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz. İba-
det edenlere, namazdan çıkanlara, ekmek 
parası kazanmak için kuyrukta iş bekle-

yenlere saldıranlar, bırakınız İslam’dan 
nasibini almayı, insanlıktan bile nasibini 
almış olamazlar. Allah aşkına; Irak’ta, 
Nasırıye’de, Kerbela’ya dua için giden 
insanlara saldırmak, kadın, erkek, çoluk, 
çocuk 44 kişiyi öldürmek, 70’den fazla 
kişiyi yaralamak, İslam’la, Müslümanlık-
la, insanlıkla nasıl bağdaşabilir, nasıl yan 
yana gelebilir? Böyle bir saldırıyı yapanlar, 
çıkıp da, “Ben Müslümanım” nasıl diyebi-
lir? Hazreti Peygamberin Amcasının oğlu, 
Allah’ın Arslan’ı Hazreti Ali bu topraklarda 
şehit edildi, yetmedi mi? Hazreti Peygam-
berin torunu, Hazreti Hüseyin ve ailesi bu 
topraklarda şehit edildi, yetmedi mi? Mo-
ğol saldırılarıyla Dicle nehri günlerce kan 
ve mürekkep aktı, dünyanın en mamur 
şehirlerinden Basra, Bağdat harap edildi, 
yetmedi mi? Bugün Irak’ta, Suriye’de, ken-
di kardeşine kastedenler, kendi kardeşleri-
ni katledenler, nasıl bir fitnenin, nasıl bir 
aymazlığın, gafletin ve sapkınlığın içinde 
olduklarını görmüyorlar mı, göremiyorlar 
mı? 

Geçen hafta da ifade ettim… Irak yöneti-
mi, çok büyük ve tarihi bir mesuliyetin 
altındadır. Irak’ta gerilimi tırmandıranlar, 
mezhep temelli ayrışmayı körükleyenler, 
Irak’ta bir mezhep çatışmasına zemin ha-
zırlayanlar, ister Sünni, ister Şii olsunlar, 
gelecekte her zaman Yezid sıfatıyla anılma-
ya mahkûm olacaklardır. Irak’ta, mezhep 
temelli bir ayrışmayı, çatışmayı körükle-
yen ülkeler de, açık söylüyorum, dökülen 
her damla kandan mesul olacaktır; o ül-
keler, tıpkı Kerbela’daki katiller gibi tarih 
boyunca bu lekeyi alınlarında taşıyacaktır. 
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Bakın değerli arkadaşlarım… 

1970’lerde, Afganistan’da işgalci güçlere 
karşı verilen direniş mücadelesi başarıya 
ulaştığında, sadece Afgan kardeşlerimiz 
değil, çok geniş bir coğrafya bundan gurur 
duydu, heyecan duydu ve büyük bir sevinç 
hissetti. İran’da otoriter rejim değiştiğin-
de en az İran kadar tüm İslam coğrafyası 
barış adına, huzur adına, kardeşlik adına 
bundan umut ve heyecan duydu. Filistin 
bölündüğünde, sadece Filistinlilerin değil, 
tüm İslam coğrafyasının kalbi kırılmıştı. 
Bugün Filistin’de ittifak sağlanınca, yine 
aynı coğrafya sevince, umuda boğuldu. 
Bunlar bilinirken, bunlar yaşanmışken, 
şimdi Irak’ta yeni bir bölünme, yeni bir kı-
rılma, yeni çatışmalar sadece Irak’ta değil, 
tüm İslam coğrafyasında hayal kırıklığına 
neden olacaktır. 

Ben bir kez daha, Irak’taki tüm tarafları 
aklıselime, sağduyuya, itidale davet ediyo-
rum. Iraklı tüm kardeşlerimizi; mezhep-
leri, etnik kökenleri ne olursa olsun, akla, 
vicdana, kalplerine kulak vermeye çağı-
rıyorum. Irak yönetimini, Irak’taki dini 
liderleri, kanaat önderlerini, Irak üzerinde 
nüfuz kurmaya çalışan ülkeleri de, aynı 
şekilde sağduyulu ve sorumlu davranmaya 
davet ediyorum. Irak’ta görmek istemedi-
ğimiz tek şey, yeni bir kardeş kavgasıdır. 
Bunun olmaması, Irak’ta fitnenin galip 
gelmemesi için, Türkiye olarak girişimleri-
mizi sürdürmeye, Irak’ta barış ve istikrarın 
sağlanması için samimi bir şekilde gayret 
sarf etmeye devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım…

Fransa Ulusal Meclisi’nin, Fransa’nın soy-
kırımlarla özdeş tarihini bir kenara bıra-
kıp, Türkiye’deki 1915 olaylarını istismar 
etmesi karşısında, kendilerine Ruanda 
ve Cezayir’deki soykırımı hatırlatmıştık. 
Cezayir Başbakanı Sayın Ahmed Yahya, 
bizim, Fransızların Cezayir’de işlediği 
soykırımı hatırlatmamızdan rahatsız ol-
duklarını ifade etmiş. Kardeş Cezayir halkı 
bizim ne demek istediğimizi gayet iyi an-
ladı ve anlıyor. Biz yönetimlerin öncelikli 
görevinin, halkının hissiyatını yansıtmak 
olduğuna inanıyoruz. Bu noktada bir po-
lemiği tamamen gereksiz olarak görüyo-
rum ve kardeş Cezayir halkına buradan 
Türkiye’nin en kalbi selamlarını, dostluk, 
kardeşlik ve dayanışma mesajlarını ileti-
yorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Uludere’de yaşanan talihsiz hadise üzerin-
den AK Parti’ye ve Hükümete yönelik mak-
sadı aşan saldırılar geçtiğimiz hafta içinde 
de devam etti. Burada öncelikle şunu 
hatırlatmak durumundayım: Uludere’de, 
bu acı hadise yaşandıktan hemen sonra, 
terör örgütü, örgütün siyasi uzantıları, 
Ana muhalefet Partisi CHP ve bazı medya 
kuruluşları, meseleyi bir istismar zemi-
nine çekmek, acıyı kendileri için fırsata 
dönüştürmek için yoğun çaba içine girdi-
ler. Orada yaşanan manzarayı hep birlikte 
gördük. Adeta, terör örgütü, tabutun bir 
ucundan tutarak, hadiseyi kendi çıkarları 
için bir tahrik vesilesi olarak kullandı. BDP, 
tabutun bir başka ucundan tutarak, tabu-
tu çekiştirerek, cenazeler üzerinden aynı 
şekilde tahrik gayretleri içine girdi. Ana 
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Muhalefet Partisi CHP, tabutun bir başka 
ucundan çekiştirerek, BDP ve PKK ile aynı 
dili, aynı üslubu kullanarak, o da cenazeler 
üzerinden fırsat devşirme çabası içinde 
oldu. Bir yağmalama psikolojisine, bu fır-
satçı girişimlere bazı medya kuruluşları da 
eklenerek, yaşanan acı hadise üzerinden 
Hükümeti, devlet kurumlarını hedef alan, 
tahrik edici, yalan ve yanlış bilgilere dayalı 
yayınlar yürütmeye başladı. 

Öncelikle şu bilgileri sizlere aktarmak istiyo-
rum: Olayla ilgili şu anda üç koldan inceleme 
yürütülüyor. Uludere ve Diyarbakır Savcılık-
ları, hadisenin adli boyutunu tüm yönleriyle 
inceliyorlar. Genel Kurmay Başkanlığı zaten 
olayın hemen akabinde adli ve idari incele-
meyi başlatmıştı, bu inceleme de halen de-
vam ediyor. Şırnak Valiliğimiz, aynı şekilde 
idari bir inceleme başlattı, bu inceleme de şu 
anda İçişleri Bakanlığımız tarafından büyük 
bir hassasiyetle sürdürülüyor. Kaybettiğimiz 
vatandaşların yakınlarına tazminat öden-
mesi için çalışmalar belli bir aşamaya geldi, 
bunu da en kısa zamanda kamuoyuyla payla-
şacağız. O bölgede, terörden doğan zararları 
olan, başvuruda bulunan vatandaşlarımızın 
dosyalarını öne aldık, bu dosyaları inceleyip, 
hak sahiplerine de ödemelerini yapacağız. 
Mağdur köylerin ve köylülerin sosyo-eko-
nomik durumlarını iyileştirme yönünde 
çalışmalar başlatıldı, onlar kendi mecrasında 
ilerliyor. Gülyazı köyüne bir gümrük noktası 
açılması konusunu da Bakanlar Kurulumuz-
da geçen hafta görüştük, yeni bir gümrük 
noktası açılması için incelemeler de aynı 
şekilde devam ediyor. 

Bir yandan olayı bütün yönleriyle, bütün 
boyutlarıyla, derinlemesine ve büyük bir 
hassasiyetle inceliyor; bir yandan da va-
tandaşlarımızın acısını bir nebze olsun ha-
fifletmek için tüm imkânlarımızı seferber 
ediyoruz. Biz, onlar gibi istismar peşinde 
olamayız. Biz, meseleyi farklı mecralara 
çekerek, acı üzerinden rant sağlayanlar-
dan olamayız. Orada hayatını kaybedenler, 
bizim kardeşlerimizdir. Biz, kardeşlik hu-
kukunun gereği neyse, samimiyetle, açık 
yüreklilikle, hasbilikle onu yerine getirece-
ğiz ve getiriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Biraz önce de ifade ettiğim gibi, bu acı 
hadise üzerinden, bu acı hadiseyi fırsat 
olarak görenler tarafından, Hükümetimize 
yönelik maksatlı bir karalama kampanyası 
başlatıldı. Esasen, bu karalama kampan-
yası, bu tahrik girişimleri, sadece Hükü-
metimizi değil, Hükümetimizin yeniden 
pekiştirdiği Türkiye’nin kardeşliğini, birli-
ğini ve bütünlüğünü de çok ciddi şekilde 
hedef aldı ve hedef alıyor. Bir kere şunu 
burada bir kez daha altını çizerek ifade 
ediyorum: AK Parti’nin, bu uzun ve meşak-
katli yoldaki en önemli ilkelerinden biri, 
Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye olan o 
meşhur nasihatidir: “İnsanı yaşat ki, devlet 
yaşasın…” Bu söz, bu nasihat, bizim şiarı-
mızdır, bizim alametifarikamızdır, bizim 
yolumuzu aydınlatan, bize rehberlik eden 
bir öğüttür. Biz, hiçbir zaman “Önce dev-
let” diyenlerden olmadık ve asla olmayız. 
Biz her zaman “Önce insan” dedik, “Önce 
insan” demeye de, bunu en güçlü şekilde 
savunmaya da devam ediyoruz. Bizim 
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davamız, hareketimiz, bütün hayatımız, 
zorba, ceberrut, baskıcı, yasakçı statükoya 
karşı mücadeleyle geçmiştir. Biz her za-
man demokrasiyi savunduk, her zaman 
sivilleşmeyi savunduk. Milletine efendilik 
eden değil, milletine hizmetkârlık yapan 
bir devlet anlayışını en güçlü şekilde sa-
vunduk ve devleti bu yönde dönüştürme-
nin mücadelesini verdik. 

Şunu herkesin bilmesini istiyorum… Biz 
demokrasi için, hak ve özgürlükler için 
mücadele ede ede bu noktalara geldik. AK 
Parti’nin temel misyonu milletin iradesi 
yönünde değişimi ve demokratikleşmeyi 
gerçekleştirmektir. AK Parti olarak bizim 
varlık sebebimiz budur. Bugüne kadar 
yaşadığımız zorluklar, sıkıntılar, engelle-
meler hep bu misyonu zayıflatmak içindir. 
Girdiğimiz 5 seçimden ve 2 halkoylamasın-
dan başarıyla çıkmamızın sebebi de budur; 
yani milletin rotasında yürümek, milletin 
arzu ve isteklerini yerine getirmeye çalış-
mak, milletin iradesini en yüksekte tut-
maya gayret etmektir. Bu zorlu yolculukta 
maruz kaldığımız sıkıntılar, bu misyonun 
büyüklüğünden, bu misyonun statükoyu 
değiştirecek olmasından kaynaklanıyordu. 

Biz, bize yaşatılanları asla unutmadık; bize 
yaşatılanların başkalarına reva görülmesi-
ne asla rıza göstermedik. Diyor ya Mehmet 
Akif: 
Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa bir koyunu, 
Gelir de adli ilahi sorar Ömer’den onu…

Biz bu sözü, bu hassasiyeti, bu uyarıyı, 
hayatımızın hiçbir anında aklımızdan, 
kalbimizden çıkarmadık. Attığımız her 

adımda, hem Adl-i İlahi’yi, hem milletin 
takdirini asla göz ardı etmedik. Şu ge-
ride kalan 9 yıla, samimiyetle, tarafsız 
şekilde, önyargılardan uzak biçimde 
bakan herkes, bizim bu hassasiyetimi-
zi, yaptıklarımızda açık ve net bir şe-
kilde görecektir. AK Parti iktidarları 
döneminde, devlet ile millet arasındaki 
uçurum kapatılmış, devlet ile millet, 
tarihimizde hiçbir dönemde olmadığı 
kadar birbiriyle muhabbetle kucaklaş-
mıştır. Dicle’nin, Fırat’ın, Kızılırmak’ın, 
Menderes’in, Meriç’in kenarındaki her 
bir vatandaş, başı dara düştüğünde dev-
letin kendisine derhal ulaştığını, derhal 
yaralarını sardığını,  derhal elinden 
tuttuğunu defalarca görmüş, tecrübe 
etmiştir. 

Kusura bakmasınlar… Benim vatandaşım, 
devlet dairelerinde, okullarda, hastane-
lerde, karakollarda, mahkemelerde insan 
yerine, birinci sınıf vatandaş yerine kon-
muyordu. Bizzat ben, o hastanelerde, o 
okullarda, mahkemelerde, karakollarda, 
hapishanelerde, devletin milletine nasıl 
davrandığını gördüm, yaşadım, onları tec-
rübe ederek bugünlere ulaştım. Bu ülkede 
şifa için hastaneye gidenler, daha da hasta 
olarak evlerine dönüyordu. Mahkemeler, 
bırakın milletin derdine derman olmayı, 
kendi dertlerine çözüm üretemiyordu. 
Karakollar işkence iddialarıyla anılıyor-
du. Yolda, sokakta, evinde, kamu kuru-
munda vatandaş, insan muamelesi göre-
miyordu. Bugün bülbül gibi şakıyan nice 
kalem, 9 yıl önce emir komuta zincirinin 
bir halkası olmaktan öteye geçemiyordu. 
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Bu ülke, 9 yıl öncesine kadar, toplu kat-
liamlara, provokasyonlara, faili meçhul-
lere, suikastlere, işkencelere sahne olan 
bir ülkeydi. Bu ülkede “Dersim” demek 
bile suçtu, biz bugün bırakın “Dersim’i” 
“Dersim Katliamını” sorguluyoruz. Kah-
ramanmaraş, Çorum, Sivas’ın adı bile 
anılmazken, Hükümet olarak bu katli-
amları biz konuştuk, biz telaffuz ettik, 
bu karanlık hadiselerin aydınlanması 
için biz mücadele verdik. Annelerin 
çocuklarıyla kendi ana dillerinde konu-
şamadığı bir ülkeden, bugün herkesin 
anadilini serbestçe konuştuğu, gazete-
sini okuduğu, kitabını yazdığı, televiz-
yonunu seyrettiği bir ülke konumuna 
yükseldik. Bu ülke öyle bir ülkeydi ki, 
önce gazeteciye haber yazdırıyor, sonra 
o haberi iddianameye delil olarak koyup 
parti kapatıyorlardı. Bunu AK Parti de 
yaşadı… İktidarda olduğu halde, mille-
tin yarısının oyunu aldığı halde, gazete 
kupürleriyle bu parti kapatılmak isten-
di. Bize karşı bildiri yayınlandığında, 
muhalefet partileri buna alkış tutarken, 
çanak tutarken, biz kalktık, milletin bize 
verdiği emanetini mertçe savunduk. 

Danıştay’a yapılan saldırının faturasını 
bize kesmek istediler, ana muhalefet, 
muhalefet, dönemin diğer aktörleri be-
deli bize ödetmek istediler. Yapayalnız 
kalmamıza rağmen, yılmadan, yıkıl -
madan, o saldırının nasıl kanlı, kirli, 
çirkin bir tezgah olduğunu biz ortaya 
çıkardık. Bunlarla kalmadık, bizden 
önce vuku bulmuş karanlık hadiseleri 
de tek tek aydınlığa kavuşturmanın gay-
reti içine girdik. Devlet adını kullanarak 

nice yanlışlar yapıldı, nice haksızlıklar 
yapıldı. Kendisini devlet sanan, derin 
devlet sananların yaptığı haksızlıklar 
milletin zihnindeki devlet imajını boz-
du. Kurumları kendi heva ve hevesleri 
için, kör ideolojileri için, menfaatleri 
için kullananlar, en büyük zararı bu 
kurumlara verdiler. Bugün demokrasi 
adına, hukuk adına, milli irade adına bir 
arınma süreci yaşıyoruz. Devlet algısını 
düzeltecek, kurumsal itibarı tazeleyecek 
bu süreçler, demokrasimiz açısından 
umut vericidir, güven vericidir. İşte 12 
Eylül müdahalesiyle ilgili gelişmeler. 
Bu darbe sonrası, demokrasi de, sivil 
irade de, siyasi partiler de askıya alın-
mış, binlerce insan türlü türlü eziyetler 
görmüştü. Bu olayların yargının konusu 
olması, yanlış yapanlardan hesap sorul-
ması milletimizin onlarca yıldır karşılık 
bulamayan büyük bir beklentisidir. 30 
yıl sonra, yaptığımız Anayasa değişikliği 
sayesinde bu darbe yargıya intikal etti 
ve soruşturma başlatıldı. 

Bizim meselemiz kişilerle değil, demok-
rasi karşıtı bir zihniyetle hesaplaşmak-
tır. Darbeci, vesayetçi anlayışla hesap-
laşmadan ileri demokrasiye ulaşabilme 
imkânı yoktur. Biz siyasi zeminde bu 
anlayışların yanlışlarını ortaya koyar-
ken, yargı da kendi açısından hesap so-
ruyor, olayları aydınlatmaya çalışıyor. 
Çeteler, mafya, darbeciler, diktacılar, 
andıççılar “Eski Türkiye” manzarasıdır. 
Yeni Türkiye artık ileri demokrasiyle, 
hukuk devleti anlayışıyla, sivilleşmey-
le şekilleniyor… Bugün memnuniyetle 
görüyoruz ki: Türkiye’de demokrasi güç 
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kazanıyor, millet iradesi güç kazanıyor, 
hâkimiyeti milliye anlam kazanıyor. 
Yasama, yürütme ve yargı, hiç bir baskı 
olmadan, hiç bir etki altında kalma -
dan ,  korkusuzca görevlerini  yerine 
getiriyor. Son dönemde yargıya intikal 
eden, yargılama süreci devam eden ko-
nular hakkında bizim görüş açıklama, 
yorum yapma gibi bir lüksümüz veya 
yetkimiz yok. Yargı tarafından kesinleş-
miş hüküm ortaya konmadan kimseye 
suçlu muamelesi yapılmamalıdır. Aynı 
zamanda yargılananlar masum, yar -
gılayanlar suçlu gibi siyasi yorumlar 
da yapılmamalıdır. Yargıyı etki altına 
alacak söylemlerden, yargının itibarını 
zedeleyecek suçlamalardan herkes imti-
na etmelidir. 

Ortada bir kısım iddialar, ciddi suçlama-
lar bulunuyor. Bunların tüm boyutlarıyla 
aydınlatılmasını beklemek hepimizin 
hakkıdır. Nitekim bir kısım davalarda or-
taya konulan iddialar doğrudan demokra-
tik yönetimi, siyasi iktidarı alaşağı etmek 
gibi çok ciddi ve mutlaka açıklığa kavuş-
turulması gereken iddialardır. AK Parti’yi 
karalamaya yönelik girişimleri konu alan 
iddialar da demokrasimiz adına kesinlik-
le aydınlığa kavuşturulmalıdır. Biz, gerek 
hükümet olarak, gerek AK Parti olarak 
yargıya saygılı bir şekilde gelişmeleri izli-
yor ve adaletin ivedilikle tecelli etmesini 
bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Geçen hafta da ifade ettim… Uludere’de 
yaşanan hazin hadise, Türkiye’de her 

kesim için ağır bir imtihan, aynı za -
manda da bir turnusol kâğıdı olmuştur. 
Kimlerin samimiyetle gözyaşı döktüğü, 
kimlerin de timsah gözyaşı döktüğü bu 
acı hadisede net olarak görülmüştür. 
Kimlerin yüreğinde acı hissettiği, kim-
lerin de fırsatçılık içinde rant sağlamaya 
giriştiği bu acı hadiseyle bir kez daha 
ortaya çıkmıştır. Bu ülkede kardeşliği 
yüceltmeye, pekiştirmeye, güçlendir-
meye çaba harcayanlar ile, nifak, fitne, 
husumet tohumları ekmek isteyenler bu 
hadiseyle daha belirgin hale gelmiştir. 
Daha da önemlisi, Uludere hadisesi son-
rasında, Ana muhalefet Partisi CHP ile, 
muhalefet partisi BDP’nin, nasıl birbiri-
nin mütemmim cüzü oldukları da açığa 
çıkmıştır. BDP bu olayı, bu ülkenin halk-
ları arasında bir husumete dönüştür-
mek için bilinçli bir şekilde çalışırken, 
ne yazık ki CHP de, BDP’nin ve terör 
örgütünün değirmenine su taşımıştır. 

Şunu lütfen unutmayın değerli arkadaş-
larım… BDP, Doğu ve Güneydoğu’nun 
CHP’sidir… BDP, CHP’nin izinde yü -
rüyen, CHP’yi kendisine örnek alan, 
CHP’nin o tek partili dönemdeki baskı-
cı, faşizan, ceberrut tavrını bire bir tak-
lit eden bir partidir. CHP, kendi ikbali 
için, şahsi ihtirasları için bu millete na-
sıl ağır bedeller ödettiyse, BDP de benim 
Doğulu, Güneydoğulu kardeşlerime işte 
aynı bedeli ödetmeye çalışıyor. Tıpkı 
CHP gibi, BDP’nin de özgürlüklere, çok 
sesliliğe, demokrasiye tahammülü yok. 
Tıpkı CHP gibi, BDP’nin de, milletin de-
ğerlerine, kültürüne, inançlarına saygısı 
ve tahammülü yok. İşte son günlerde, 
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BDP eş başkanları ve milletvekilleri 
tarafından yapılan densiz ve dengesiz 
açıklamalar, BDP’nin çözüme, demok-
rasiye ve demokratikleşmeye ne kadar 
uzak olduğunun apaçık ispatıdır. 

BDP’nin beslendiği tek bir kaynak var-
dır; o da masum Kürt evlatlarının kanı-
dır. Masum Kürt evlatlarının kanı du-
rursa, BDP de çok iyi biliyor ki, üzerinde 
yükseldiği istismar zemini tümüyle yok 
olur. BDP, kanın durmaması, gözyaşının 
durmaması, ölümlerin sona ermemesi 
için her türlü tahrik ve provokasyonu 
devreye sokuyor. Bunlar, arkalarında-
ki terör örgütünden icazet almadan 
özgürce konuşamazlar. Terör örgütü 
bunlara izin vermediği için bunlar ken-
di görüşlerini, kendi hür iradelerini 
ortaya koyamazlar. Görüşleri, fikirleri 
olmayanlar da, işte bunların yaptığı gibi 
sadece hakaretten, sadece küfürden me-
det umarlar. Kabil-i hitap olmayanlara 
söz söylemek bile israftır. Çıkmış, BDP 
genel başkanı, “Biz seni tanımıyoruz” 
diyor… Allah aşkına, tanısan ne yazar, 
tanımasan ne yazar. Beni millet tanıyor. 
Bana milletimin muhabbeti, hayır dua-
sı, takdiri, teşekkürü ziyadesiyle yeter… 
Sen bırak beni, aynaya baksan kendini 
tanıyamazsın. Çünkü aynaya bakarsan, 
kanını emdiğiniz gençleri görürsün. 
Aynaya bakarsan, onurlu bir siyasi mü-
cadele değil, terörün yedeği olmuş kan 
lekesi içindeki yüzünü görürsün. 

Ülkenin yüzde 50 oy alarak seçilen ikti-
darını tanımadığını söylemek, iktidarın 
meşruiyeti olmadığını söylemek, demok-

rasiyi kabullenmemektir, milli iradeye 
saygısızlıktır, daha da ötesi şuursuzluk-
tur. Uludere hadisesini, devlet terörü 
gibi, devletin vatandaşını katletmesi gibi 
lanse etmek, acziyettir. Bu ülkeye, bu mil-
lete, bu topraklara küfretmek amacıyla, 
genelkurmay başkanını hedef almak, ona 
güya hakaret etmek de açık söylüyorum, 
densizliktir. Değil general, onbaşı bile 
olmak, bu toprakların tamamında bir 
gurur, bir şeref vesilesidir. Sen onbaşıla-
rı tanımıyor olabilirsin. Ama git, silahlı 
efendilerine sor, onlar sana onbaşıların 
kahramanlığını çok güzel anlatırlar. 
Değil Türk Silahlı Kuvvetlerinde onbaşı 
olmak, sana, uşaklığını yaptığın terör 
örgütünde on tane koyun bile emanet et-
mezler… Önce haddini bileceksin…

Biliyorsunuz bunlar, İmralı’daki terö-
ristbaşını önder olarak görüyorlar. Hatta 
daha da ileriye gidiyor, APO’ya peygam-
ber diyorlar. APO’nun da bunlar hakkın-
da uygun gördüğü sıfatlar, geçtiğimiz 
günlerde basına yansıdı… Ne diyor APO 
BDP’liler için: Şarlatan, şovmen, satılık, 
saf, zırtapoz… Biz demiyoruz bunları, 
lider olarak, hatta peygamber olarak 
gördükleri Apo söylüyor… Tencere yu-
varlanmış, kapağını bulmuş… Ben ina-
nıyorum ki, Kürt kökenli kardeşim, işte 
bu kendi ayakları üzerinde duramayan, 
kendi iradesiyle hareket edemeyen, kanlı 
terör örgütünün gölgesinde, vesayetinde 
siyaset yapan partiyle arasına mesafe 
koyacaktır. 

BDP bugüne kadar ne bölgeye, ne böl-
ge halkına, ne kendi seçmenine hiç bir 
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çözüm, hatta çözüm önerisi getiremedi. 
Bizim çözümlerimizi, bizim kardeşlik 
projemizi sabote etmenin, önünde en-
gel teşkil etmenin ötesine geçemediler. 
Tahrik siyasetinden, vesayet altındaki 
siyasetten kendilerini kurtarıp, kendi 
hür iradeleriyle ortaya bir şey koyama-
dılar. Kandil’deki terörist başı bir şey 
söylüyor, bunlar Ankara’dan papağan 
gibi onu tekrar ediyorlar. Kimi özerk-
lik yetmez diyor, kimi silahsız olmaz, 
silah güvencemizdir diyor, kimi devleti 
tanımayız diyor, kimi AK Parti’yi düş-
man ilan ediyor. Bunların tarzı, kıyamet 
siyaseti… Yani ölüm, kan, terör, isyan, 
başkaldırı, meydan okumak, gemileri 
yakmak, kendisini uçurumdan atmak… 
Kendine faydası olmayan bir partinin 
millete ne faydası olabilir. Demokra-
siden, AK Parti’nin sağladığı özgürlük 
ortamından yararlanıp bize, devletin 
kurumlarına aslan kesilenler, kanlı suç 
örgütü karşısında kuzu kesiliyor, boyun-
larını yere eğiyorlar. Eğer cesaretin var-
sa, o cesareti bize değil, dağdaki kanlı 
örgüte göster. Neden gösteremiyorsun? 
Kendi örgüt üyelerini dahi hunharca 
öldüren PKK’ya karşı neden tek kelime 
söyleyemiyorsun? Eğer yüreğin varsa, 
cesaretin varsa, çık terör örgütünü eleş-
tir. İşte bunu yapamazlar. Çünkü terör 
örgütü bunlara o kadar özgürlük tanımı-
yor. Çünkü terör örgütü bunların ipini o 
kadar gevşetmiyor. Ankara’da demokrat, 
Diyarbakır’da faşist olunmaz!

Özerklikten bahsediyorlar… Ya sen önce 
bir kendin özerk ol. Sen önce terör örgü-
tünden özerkliğini ilan et. Senin, terör 

örgütü nezdinde özgürlüğün yok, iraden 
yok; neyin özerkliğini savunuyorsun? 
Dikkat edin değerli arkadaşlarım… Tek 
parti döneminin CHP’si neyse, bugünün 
BDP’si tıpkısının aynısı odur… Üzüm 
üzüme baka baka kararır… Ama bugün 
doğu ve güneydoğu Anadolu’da tek parti 
yok. Bütün Türkiye’de olduğu gibi, doğu 
ve güneydoğu Anadolu’da da birinci 
parti, AK Parti. Biz, Kürt kökenli kar-
deşimizi, bu baskıcı, ceberrut, faşizan 
zihniyete teslim etmeyeceğiz. Hizmet 
siyasetiyle, demokrasiyle, yatırımlarla 
farkımızı net olarak ortaya koyacağız. 
Onlar çözümsüzlüğe zorladıkça, biz sa-
bırla, sağduyuyla çözümü zorlayacağız. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
Meclis çalışmalarında sizlere başarılar 
diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun, 
Allah yar ve yardımcınız olsun diyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Sağolun, varolun, Allah’a emanet olun…
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor; AK Parti 
Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz 
ve demokrasimiz için hayırlara vesile ol-
masını diliyorum. Geçtiğimiz hafta, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhur-

başkanı Merhum Rauf Denktaş’ın cenaze 
merasimi nedeniyle grup toplantımızı ger-
çekleştirememiştik. Bu vesileyle, Merhum 
Denktaş’a bir kez daha Allah’tan rahmet 
diliyorum. Ailesine, yakınlarına, Kıbrıs 
Türklerine ve aziz milletimize başsağlığı 
temennilerimi iletiyorum. 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 24 Ocak 2012
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Geçtiğimiz 2 hafta içinde, İstanbul ve 
Ankara’da 2 önemli tören gerçekleştir-
dik. 14 Ocak’ta, İstanbul’da, Marmaray 
Projesi’nin ilk ray kaynak törenini yap-
tık. İstanbul Boğazının altına tüpler 
döşeyerek iki kıtayı birleştirmek, bun-
dan 150 yıl önce hayali kurulan, hatta 
tasarlanan bir projeydi. 150 yıllık bu 
hayali, 2004 yılı Ağustos ayında, deyim 
yerindeyse ilk kazmayı vurarak AK Parti 
Hükümeti olarak biz başlattık. Kazılar 
yapıldı, tüpler döşendi, bir kısım yargı 
kararlarıyla süreç gecikmesine rağmen 
proje kararlılıkla ilerletildi. 

Önceki Cumartesi günü ilk ray kaynağı-
nı da yaparak, projede önemli bir etaba 
başlamış olduk. Marmaray Projesi kap-
samında, Asya ve Avrupa yakalarında 
40 adet istasyon inşa ediyoruz. 76.3 kilo-
metre uzunluğundaki hattın, 13.6 kilo-
metresi yer altında, denizin altında inşa 
ediliyor. Marmaray’da tek yönde saatte 
75 bin yolcu taşınacak. Her 2 dakikada 
1 tren bu hatlar üzerinde hareket edebi-
lecek. Proje tamamlandığında, Üsküdar 
Sirkeci arası sadece 4 dakikada alına-
bilecek. Söğütlüçeşme’den Yenikapı’ya 
12 dakikada, Bostancı’dan Bakırköy’e 
37 dakikada, Gebze’den Halkalı’ya 105 
dakikada ulaşmak artık mümkün hale 
gelecek. Tabii burada önemli bir noktayı 
özellikle vurgulamak istiyorum… 

Orada, açılış töreninde de ifade ettim. 
Marmaray, bir İstanbul projesi değildir. 
Marmaray, bir Marmara Bölgesi Projesi 
de değildir. Marmaray, iki kıtayı demir-
yollarıyla birleştiren küresel ölçekte 

bir yatırım, bir Türkiye projesi, hatta 
bir dünya projesidir. Dikkat ediniz… 
Bu projeyle yalnızca Gebze ile Halkalıyı 
birbirine bağlamıyoruz… Bu projey -
le, İstanbul’u Van’a, Edirne’yi Kars’a, 
Bakü’yü Saraybosna’ya, daha genel an-
lamda da Londra’yı Pekin’e bağlıyoruz. 
Modern bir İpek Yolu’nu, bu devasa 
boyuttaki projeyle yeniden ve farklı bir 
şekilde tasarlıyoruz. 

Hafta içinde gerçekleştirdiğimiz bir 
başka açılış töreni de Ankara’da oldu. 
Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm 
Projesi, Türkiye’nin, hatta dünyanın en 
büyük kentsel dönüşüm projelerinden 
biri olma özelliğini taşıyor. 7.5 milyon 
metrekarelik bir alanda gerçekleştir-
diğimiz bu proje kapsamında, şu ana 
kadar 6 bin 500 gecekondunun yıkımını 
gerçekleştirdik, 30 bin kişiyi tahliye et-
tik. Havaalanı yolu üzerindeki o çirkin 
görüntüyü tamamen ortadan kaldırdık, 
modern binalar, modern sosyal tesisler, 
yollar ve rekreasyon alanları inşa ettik, 
ediyoruz. Ankara Büyükşehir Beledi-
yemizle TOKİ’nin yürüttüğü bu proje 
kapsamında toplam 9 bin 77 konut inşa 
etmiş olacağız. Okulları, iş merkezleri, 
sağlık tesisleri, camileri, sosyal tesisleri, 
göl ve göletleriyle adeta Ankara içinde 
yeni bir şehir, yeni bir Ankara bu böl-
gede imar edilmiş olacak. Cuma günü 
başlayan kura çekimiyle, ilk etapta 3 bin 
436 konutun hak sahiplerine dağıtımı 
yapıldı. Geriye kalan 4 bin 716 konutu 
da hızla tamamlayacak ve inşallah onla-
rı da hak sahiplerine dağıtacağız. Bu bü-
yük, dünyaya örnek teşkil eden kentsel 
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dönüşüm projesinin de başta Ankaralı-
lar olmak üzere ülkemize, milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Geçtiğimiz iki hafta, uluslararası te -
maslar noktasında da yoğun geçti… 10 
Ocak’ta Tunus Dışişleri Bakanı Sayın 
Abdüsselam’la; 12 Ocak’ta Irak Temsil-
ciler Meclisi Başkanı Sayın Nuceyfiile 
ardından İran İslam Danışma Meclisi 
Başkanı Sayın Larijaniile görüştük. 13 
Ocak’ta İstanbul’da Gürcistan Devlet 
Başkanı Sayın Saakaşvili ile görüştük 
ve Somali’de korsanların elinden kurta-
rılan denizcilerimizle birlikte ortak bir 
basın toplantısı düzenledik. 14 Ocak’ta 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Atam-
bayev, 18 Ocak’ta İran Dışişleri Bakanı 
Ali Ekber Salih ve 20 Ocak’ta da Güney 
Kore Dışişleri ve Ticaret Bakanı Sayın 
KİM ile görüşmelerimiz oldu. Yine 10 
Ocak’ta da Irak Başbakanı Maliki ile, 
ardından 13 Ocak’ta ABD Başkanı Sayın 
Obama ile de telefon görüşmeleri ger-
çekleştirdik. 

Bakın değerli arkadaşlarım… Irak ve 
Suriye’deki gelişmeler, komşu ülkeler 
olarak gerek Türkiye’yi, gerek İran’ı çok 
yakından ilgilendiriyor. Şunu burada 
özellikle bir kez daha tekrar etmekte 
fayda görüyorum: Bizim, Türkiye ola-
rak, ne Suriye’de, ne Irak’ta, ne de bölge-
nin bir başka ülkesinde, herhangi bir et-
nik grubun ya da herhangi bir mezhebin 
yanında veya karşısında olmamız, onlar 
üzerinden hesaplar kurmamız asla ve 

asla söz konusu değildir. Biz bölgemiz-
deki her meseleye, istikrar, huzur, refah 
ve barış merceğinden bakıyoruz. Mez-
hep çatışmalarının, yüzyıllar boyunca 
bu bölgeye çok ağır faturalar ödettiğini 
biliyor; yeni mezhep çatışmalarını ön-
leyebilmek için de son derece samimi 
gayret gösteriyoruz. Biz bölgemizdeki 
tüm ülkelerin de böyle bir hissiyatla 
meselelere yaklaşmasını bekliyor ve 
arzu ediyoruz. Irak yönetiminin, aynı 
şekilde, mezhep ayrımcılığını bir kenara 
bırakarak, mezhep çatışmalarını önle-
yecek sorumlu bir tutum sergilemesini 
bekliyoruz. Suriye’de azınlığın çoğunlu-
ğa hükmettiği değil, azınlığın çoğunluğa 
zulmettiği değil, halkın taleplerine uy-
gun bir idarenin oluşmasını samimiyet-
le savunuyoruz. 

Ben, önceki grup toplantımızda da ifade 
ettim. Irak’ta bir mezhep çatışmasının 
ortaya çıkmasına sebep olanlar, karde-
şin kardeşi katletmesine zemin hazırla-
yanlar, tıpkı Kerbela’da Peygamber toru-
nunun kanını akıtan Yezid gibi tarihin 
sayfalarına bir leke olarak kazınırlar. 
İster Sünni, ister Şii, ister Kürt olsun, 
ister Arap olsun, ister Türkmen olsun… 
Kim ki kardeşine silah doğrultuyor, kim 
ki ibadet eden kardeşini katlediyorsa, 
o Yezid’in izindedir… Biz, Halepçe’de 
kimyasal silahlarla Kürtler katledildi-
ğinde acıyı yüreğimizde hissettik. Kuzey 
Irak’tan kaçan Kürtlere samimiyetle ku-
cak açtık. 1991’de Altınköprü’de Türk-
menler katledildiğinde, adeta bize sal-
dırılmış kadar öfkelendik, bu katliamın 
acısını tüm boyutlarıyla yaşadık. Irak’ta, 
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köylerde, kasabalarda, şehirlerde, cami-
lerde Sünniler toplu halde katledildiğin-
de bunun yasını bizler de tuttuk. Aynı 
şekilde, Kerbela’da, Necef ’te, Kufe’de, 
Basra’da, Bağdat’ta Şiilere yönelik sal-
dırıları, hem de ibadet edenlere yönelik 
saldırıları şiddetle kınadık, telin ettik. 
Irak’ta bir kardeş kavgasına karşı seyirci 
kalamayız. Zira kardeşin kardeşi katlet-
mesini, eli kolu bağlı şekilde seyreden-
ler, o cinayete ortak olurlar. 

Ben bu kürsüden Hazreti  Ali ’nin şu 
sözünü defalarca ifade ettim. Diyor ki 
Hazreti Ali, haksızlık karşısında susan, 
dilsiz şeytandır… Irak yönetimi, eğer 
Kerbela hadisesini, eğer yüzyıllardır 
akan kanı, eğer dini değerlerimizi ye-
terince dikkate almıyorsa, en azından 
Hazreti Ali efendimizin bu sözünü ken-
disine ibret olarak almalı ve “Dilsiz şey-
tan” olmaktan, Yezid’in izinden gitmek-
ten bir an önce sakınmalıdır. Ne Irak’ta, 
ne Suriye’de, gün, çıkar peşinde koşma, 
inisiyatif mücadelesi verme günü değil-
dir. İki ülkede de kan akarken, gün, si-
yasi polemiklerle zaman kazanma günü 
de değildir. Gün muhasebe yapma, öze-
leştiri yapma, kalbini dinleme ve akan 
kanı durdurmaya yönelik sağduyulu 
yaklaşım sergileme günüdür. Biz, gerek 
Irak Başbakanı Maliki’ye, gerek İranlı 
yetkililere bu hissiyatımızı samimi şe-
kilde aktardık. Bölgedeki gelişmeleri 
çok yakından takip etmeye, kardeşlik 
hukukunun gerektirdiği uyarılarımızı 
da muhataplarımıza iletmeye devam 
ediyoruz. Umuyor ve inanıyorum ki, 
Irak yönetimi Türkiye’nin dostane tav-

siyelerine kulak verir ve büyük acılar 
yaşayan Irak halkının yeni sorunlarla 
çile çekmesine fırsat vermez. 

Değerli arkadaşlarım…

Biliyorsunuz dün Fransa Senatosu’nda, 
tıpkı Fransa Ulusal Meclisi’nde olduğu 
gibi, çok az sayıda üyenin katılımıyla 
bir oylama yapıldı. Öncelikle şunu ifade 
etmek istiyorum… Gerek Fransa Ulusal 
Meclisi’nde, gerek Senato’da kabul edi-
len bu teklif, bizim için tamamen YOK 
hükmündedir. Ortaçağ zihniyetinin ye-
niden hortlatılması anlamına gelen bu 
karar, açıkça Avrupa değerlerini ayaklar 
altına almakta, aklıselimi ve sağduyuyu 
ortadan kaldırmaktadır. Biz bu konuda 
söyleyeceklerimizi söyledik , gerekli 
uyarıları yaptık, bir yanlış yapıldığını, 
tarihin parlamentolarda yargılanamaya-
cağını, yazılamayacağını kesin bir dille 
ifade ettik. Bu aşamada, yasa teklifine 
karşı oy kullanan senatörlerin, Anayasa 
Konseyi’ne başvurmaları için gerekli 
girişimleri sürdürüyoruz. 60 imzanın 
toplanmasıyla, bu hatanın telafi edilece-
ğine dair umut taşıyoruz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım… Türkiye 
öyle büyük bir ülkedir ki ,  dostluğu 
büyük bir paye. Olduğu kadar, küçük 
insanlar için husumeti bile bir payedir. 
Ama biz, Fransa’daki ırkçı yaklaşıma bu 
payeyi bile vermeyeceğiz. Hiç kimsenin, 
“Türkiye ile kavga ediyorum” deyip bö-
bürlenmesine fırsat tanımayacağız. Hiç 
kimsenin, Türkiye üzerinden rant sağla-
ma girişimine imkan vermeyeceğiz. Ben 
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buradan, Fransa parlamentosundaki 
sağduyulu üyelere sesleniyorum. Bura-
dan, Fransız entelektüellerine, sağduyu-
lu Fransız halkına sesleniyorum. Fransa 
Ulusal Meclisi’nde, ardından Senato’da 
yapılan oylama ve kabul edilen teklif, 
aleni bir ayrımcılıktır, çok açık bir şe-
kilde düşünce özgürlüğü katliamıdır. 
Yapılan, Türkiye düşmanlığı üzerinden 
oy devşirme çabasıdır. Yapılan, Fransa 
tarihine olduğu kadar, Avrupa tarihine 
haksızlıktır, insafsızlıktır. Bu ırkçı, ay-
rımcı girişimlere karşı susanlar, tepki-
siz kalanlar, sessiz kalanlar, Avrupa’da 
faşizmin ayak seslerini duymamak gibi 
bir vebalin altına girerler. 

Çok açık söylüyorum: bu mesele bir Tür-
kiye - Fransa meselesi değildir. Bu me-
sele bir Ermenistan - Fransa meselesi de 
değildir. Bu mesele, çok açık şekilde bir 
ayrımcılık meselesidir. Fransa Ulusal 
Meclisi’nin sağduyulu üyelerini, Fransa 
kamuoyunu, bu tehlikeli tırmanış nok-
tasında özellikle uyarmak istiyorum. 
Burada şu ironik noktaya da özellikle 
dikkatlerinizi çekiyorum… Daha önce 
de ifade ettim… Nikola Sarkozy ’nin 
büyükbabası, Selanik’te, yani o dönem 
Osmanlı topraklarında doğmuş ve bü-
yümüş bir kişidir. Sarkozy’nin dedesi, 
İspanya’dan kovulan, Osmanlı’nın ku-
cak açtığı Musevilerdendir. Ne kadar 
Türkiye düşmanlığı yaparsa yapsın, Ni-
kola Sarkozy, soyu Osmanlıya dayanan, 
tarihi Türkiye ile kesişen biridir. Ne 
kadar düşmanlık sergilerse sergilesin… 
Ne kadar ırkçı tutum takınırsa takınsın, 
Sayın Sarkozy, geçmişini silip atamaya-

cak, Osmanlı hoşgörüsüne gölge düşü-
remeyecektir. 

Tekrar ediyorum: Fransa’daki bu küçük 
ırkçı zihniyete, Türkiye ile kavga ediyor 
payesini vermeyeceğiz. Biz, tarihiyle, 
kültürüyle, milletiyle büyük bir ülkeye 
yaraşır şekilde sağduyulu ve vakur bir 
tavır takınacağız. Daha önce de ifade 
etmiştik; etap etap yaptırımlarımızı 
uygulamaya koyacak, hiç bir geri adım 
atmadan bunları kararlılıkla uygulaya-
cağız. Sürecin nasıl şekilleneceğini hep 
birlikte izliyoruz. Gelişmelerin seyrine 
göre gereken tepkimizi ve tutumumuzu 
ortaya koyacak, eylem planımızı kamu-
oyu ile paylaşacağız. Fransız dostları-
mızın da, Fransa halkının da, tırmanan 
ayrımcılık noktasında çok daha duyarlı 
olacaklarına inanıyor, Sarkozy ve dost-
larını, Fransız halkının takdirlerine ha-
vale ediyoruz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

28 Aralık’ta biliyorsunuz Şırnak’ın Ulu-
dere ilçesinde son derece talihsiz bir 
olay yaşadık ve 34 kardeşimizi kaybet-
tik. CHP, BDP ve onlarla birlikte PKK 
terör örgütünün, yine onlarla birlikte 
bazı medya kuruluşlarının istismarcı, 
çıkar odaklı, siyasi rant hırsı içindeki 
yaklaşımlarının tersine, biz orada son 
derece soğukkanlı, sağduyulu, acıyı pay-
laşan bir tavır sergiledik ve sergilemeye 
devam ediyoruz. Nitekim aradan geçen 
1 ay içinde, Uludere meselesine samimi-
yetsizlikle, istismar odaklı yaklaşanlar, 
meseleyi unutup kenara çekilirken, biz 
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tüm imkânlarımızla, büyük bir dikkat 
ve hassasiyetle meseleyi takip ediyoruz 
ve edeceğiz. Biz Uludere’de yaşananların 
aydınlatılması için tüm imkanlarımızı 
seferber ediyoruz, Uludere’de yaraları 
sararız ve sarıyoruz. 

Uludere’de, o köylerde, benim evlat acı-
sı çeken kardeşlerimin acısını istismar 
edenler, acaba Hakkâri’de öldürdükleri 
Zeki Yeşil kardeşimin, Bingöl’de çocuk-
larını korumak için canlı bombanın üze-
rine kapanarak şehit olan Hatice Belgin 
kardeşimin, Batman’da karnında 8 aylık 
çocuğuyla öldürdükleri Şehit Mizgin 
Doru kardeşimin hesabını verebilecek-
ler mi? Şimdi BDP’li milletvekilleri, 
Uludere’deki olaydan sonra VİCDAN 
kavramını hatırladılar… Gazetelere 
mektuplar yazıp, çocuklarına sarıldık-
larını, ağladıklarını ifade ediyorlar… 
Eğer samimiyseniz, o gözyaşını Hatice 
Belgin için neden dökmediniz? Eğer sa-
mimiyseniz, o gözyaşını, Mizgin Doru ve 
karnındaki doğmamış bebeği için neden 
dökmediniz? İstanbul’da, bir belediye 
otobüsünde molotof la yakılarak öldürü-
len 17 yaşındaki Serap Eser çocuk değil 
miydi, insan değil miydi, neden tek keli-
me etmediniz? 

Hadi onları geçtik, 14-15 yaşında dağa 
gönderilen, ölmek ve öldürmek için ro-
bot haline getirilen gençler için sizin o 
gözyaşınız neden akmaz? Neden bu gi-
dişatı durdurmak yerine gençlere, dağı 
adres olarak gösterirsiniz? Niçin ‘tek yol 
silah’, ‘tek yol ölüm’ çığırtkanlığından 
vazgeçmezsiniz? Uludere için güver-

cin oldunuz, gözyaşı döktünüz… Peki, 
Diyarbakır’da, bir mağarada günlerce 
işkence görüp, örgüt tarafından katle-
dilen, örgütten kaçan 5 kız için neden 
şahin kesilmediniz, neden örgüte tek 
söz söyleyemediniz, neden örgütü tek 
cümleyle eleştiremediniz? Zeki Yeşil, 
Çanakkale’de üniversite okuyordu, son 
sınıftaydı, öğretmen olma hayali kuru-
yordu. Hakkâri’de akşam alçakça patla-
tılan o bomba, sadece Zeki Yeşil’i değil, 
hayallerini, umutlarını, ailesini katletti. 
Neden tek damla gözyaşı dökmediniz? 

Tekrar ediyorum: Terör örgütünün kat-
liamlarına göz yumanların, Uludere’de 
akıttıkları gözyaşı, timsah gözyaşıdır. 
Uludere’deki benim acılı kardeşim de 
bunların gerçek yüzünü görsün. Ulu-
dere’deki acılı kardeşim, bunların nasıl 
ikiyüzlülük içinde olduğunu, nasıl bir 
istismar peşinde olduklarını görsün. Biz 
böyle bir çifte standarda asla tenezzül 
etmedik ve etmeyiz. Biz bu yola, “Analar 
ağlamasın” diyerek çıktık. “Anneliğin 
siyaseti, ideolojisi yoktur” diyerek çık-
tık… Çocuklarını kaybeden tüm annele-
rin gözyaşını dindirmek için biz bu yola 
çıktık. Biz, “İnsanı yaşat ki devlet yaşa-
sın” zihniyetiyle bu yola çıktık, ölenin 
etnik kökenine, mesleğine, mezhebine 
bakmadan canlar solmasın, hayatlar 
sönmesin diye bu yola çıktık. 

İşte, terörle mücadele esnasında, güven-
lik güçlerimizin, mağaradaki teröristle-
re yönelik tavırlarını gördünüz. O çocuk 
yaştaki teröristi çıkarmak için saatlerce 
nasıl dil döktüklerini gördünüz. Kışın 
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soğuğunda askerin parkasını çıkarıp 
teröristin üzerine örttüğünü hepiniz 
gördünüz. “5 yıldır annemi görmüyo-
rum” diyen çocuk yaştaki teröriste, 
“Seni annene götüreceğiz” denildiğinde, 
o çocuğun nasıl hıçkırıklarla ağladığını 
gördünüz. “Silah Kürtlerin güvencesi-
dir” diyerek, bu çocukları dağa çıkmaya 
teşvik edenlerin yüreği, vicdanı, insafı 
olabilir mi? Bunlar acının istismarını 
yaparlar, bunlar kanın ticaretini yapar-
lar. Bunlar ölmeyi, öldürmeyi teşvik 
ederler.  Biz ise sabırla ,  sağduyuyla , 
kararlılıkla yaşatmanın mücadelesini 
vermeye devam edeceğiz. Dikkatinizi çe-
kiyorum, biz sadece bizim dönemimizde 
vuku bulan hadiselerin değil, bizden 
önce yaşanmış acı hadiselerin de izini 
sürmeye, onların da hesabını sormaya 
devam edeceğiz. Hiçbir hadise faili meç-
hul kalmasın diye uğraşıyoruz. 

Bakın, 12 Eylül Halkoylaması öncesinde, 
bu kürsüden sizlere, 12 Eylül sonrasında 
idam edilmiş Mustafa Pehlivanoğlu’nun 
mektubunu okumuştum… Aynen şöyle 
diyordu; Eğer benim günahım varsa, 
Cenab-ı  Allah’ın huzurunda çekme -
ye hazırım. Yok, bir yanlışlık sonucu 
ölümüme karar verenler, idam eden-
l e r,  A l l a h’ t a n  b u l s u n l a r…  M u s t a f a 
Pehlivanoğlu’nun “Allah’tan bulsunlar” 
dediği o kişiler, işte bugün, 32 yıl sonra 
nihayet yargının karşısına çıkıyorlar. 
Sadece Mustafa Pehlivanoğlu’nun de-
ğil, onun gibi nice fidanın, nice gencin 
hesabı bugün soruluyor. Dersim’de yar-
gısız infaz edilenleri nasıl Türkiye’nin 
gündemine taşıdıysak, kirli senaryoları 

nasıl deşifre ettiysek, toprağın altındaki 
silahları nasıl çıkardıysak, işte bugün 
de toprağın altındaki o faili meçhullerin 
cesetlerini biz gün yüzüne çıkarıyoruz. 
Hiçbir istisna kabul etmiyoruz…

Bakın değerli arkadaşlarım…

1960’ların, 70’lerin, 80’lerin o baskıcı, 
otoriter, antidemokratik dönemlerinde 
nice insanımızı, nice değerimizi kay-
bettik. Kimi darağaçlarında soldu gitti. 
Faili meçhullerle, suikastlerle nice değe-
rimizi yitirdik. 1990’larda, bu ülke faili 
meçhuller arenasına dönmüştü. Bundan 
tam 19 yıl önce, yine bir 24 Ocak günü 
Uğur Mumcu katledildi. 11 yıl önce yine 
bugün, Gaffar Okan katledildi. Bu me-
selelerin üzeri o dönemlerde örtüldü. 
Bütün bu yıllarda, kimi yurtdışına kaçtı, 
vatan hasretiyle, gurbette hayata veda 
etti .  Rahmetli  Özal döneminde Cem 
Karaca gibi vatanına dönebilenler olsa 
da, Ahmet Kaya gibi vatan hasretiyle 
can veren sanatçılarımız oldu. Ben, 3 
Eylül 2010’da, Diyarbakır’da, yine bir 
faili meçhul olan Musa Anter’in ismini 
andım. O konuşmayı gözyaşları içinde 
dinleyen, Musa Anter’in oğlu Anter An-
ter bana sonradan şu satırları yazdı ve 
gönderdi… Diyor ki Anter Anter: Sayın 
Başbakanım; “Ben Musa Anter’in oğlu 
Anter Anter’im. 43 senedir memleke-
time gidemiyorum. 67 yaşına geldim, 
memlekete girişimin yasaklanmasının 
sebebini hala bilmiyorum. Siz,  maz -
lumların umudu oldunuz. Hiç olmazsa 
bir kere olsun babamın mezarına gidip 
Fatiha okumama izin veriniz diyor…
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”Hemen araştırdık, böyle bir izin yetki-
miz olduğunu gördük. Geçtiğimiz hafta 
Anter Anter memleketine geldi aynen şu 
ifadeleri kullanıyor: Suadiye’ye gider-
ken arabayı durdurdum. Aşağı indim. 
Ağladım… Burası benim büyüdüğüm so-
kaklardı. Çok değişmiş. Çok özlemişim. 
Sabah kahvaltı ettik, Bağdat caddesine 
gittim, özlemişim, simit yedim…

Görüyorsunuz değerli arkadaşlarım… 
Bu ülke çok büyük acılar yaşadı… Bu 
millet çok büyük acılar yaşadı… Son 50 
yılda, son 100 yılda değil… Neredeyse 2 
asır öncesinden gelen çok büyük acılara 
şahit olduk. Biz, bazılarının sabırsız-
lığını çok iyi anlıyoruz. Ama 2 asırdır 
büyük acılar yaşayan bu toprakları, bir 
gecede gülistana çevirmenin mümkün 
olmadığını da görmek zorundayız. Keş-
ke elimizde bir sihirli değnek olsa da, 
bütün o karanlık sayfaları açsak, bütün 
o kirli işleri deşifre etsek, Türkiye’yi 
bütün safralarından bir anda kurtara-
bilsek… Ama bunu öyle bir anda yapa-
bilmek mümkün değil… Karşımızda, 
150 yıl öncesinin İttihat Terakki zihni-
yetini taşıyan bir CHP var… Karşımız-
da, Doğu Güneydoğu’nun CHP’si, Doğu 
Güneydoğu’nun İttihat ve Terakkisi 
olmaya özenen bir BDP var. CHP Genel 
Başkanı, hakkında hazırlanan bir fez-
lekeden yola çıkıp, darağacını telaffuz 
etmeye kadar gitti. 

Bakın tekrar ediyorum … Bu ülkede 
Cumhuriyet Halk Partisi, sadece ve sa-
dece bir nedenle darağacına çıkmıştır: 
Yağlı ipliği masum insanların boynuna 

geçirmek için. Sayın Kılıçdaroğlu bun-
ları bilmiyorsa, sahip çıktığı, kahraman 
ilan ettiği, adını Ankara Yenimahalle’de 
parka verdiği Ali Çetinkaya’nın idam 
kararlarına baksın. Sayın Kılıçdaroğlu 
bunları bilmiyorsa, İstiklal Mahkemele-
rine, “Üç Ali’ler Divanı’na” baksın. Git-
sin 27 Mayıs’a, Yassıada duruşmalarına 
baksın. Gitsin, 12 Haziran seçimlerinde 
yol arkadaşlığı yaptığı, o eski Başbakan 
döneminde idam edilen 3 gence baksın. 
Hiç birinde göremiyorsa, otomobil farıy-
la aydınlatılan bir gece mahkemesinde 
Seyit Rıza’nın nasıl idama mahkûm edil-
diğine baksın. 

Bir kere, fezleke diyerek, Silivri diyerek, 
yargıya, hâkimlere, savcılara en galiz 
şekilde hakaret ederek, Sayın Kılıçda-
roğlu Dersim’i unutturamaz, Dersim’in 
üzerini örtemez. Kendince gündemi 
değiştirdiğini zannediyor… Ama şunu 
bilsin ki, bu ülkede yargının bağımsızlı-
ğı tartışmaları, tıpkı Dersim faciası gibi, 
CHP’nin bir eseridir. Dersim Faciası, 
1939’da bitmiştir; ama bağımlı yargının 
faciaları, dikkatinizi çekiyorum, 12 Ey-
lül 2010 tarihine kadar devam etmiştir. 
Bugün artık bağımlı yargı yok. Bugün 
artık birilerinin arka bahçesi bir yargı 
yok. 12 Eylül Halkoylaması yargı için bir 
milattır ve yargı, artık birilerinin sulta-
sından kurtulup, bağımsız olma yönün-
de çok önemli bir sürece girmiştir. 

Esasen, CHP’nin rahatsızlığı da işte 
bu yeni süreçtir. Bu feryat, artık kendi 
militanlarını yargıya yerleştiremeyen 
bir zihniyetin feryadıdır. On yıllardır, 
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biri Anayasa Mahkemesi’nin önünde, 
diğeri Danıştay’ın önünde iki nöbetçi 
kulübesi kurdular, oradan adeta yürüt-
menin elini kolunu bağladılar. Aslında 
bizim, bir bedelli de CHP için çıkarma-
mız gerekiyor. Yoksa bunların Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay önündeki nö-
betleri bitmeyecek. İşte en son, katsayı 
düzenlemesini bir kez daha Danıştay’a 
götürdüler… Zihniyet hiç değişmiyor 
a rka d a ş l a r…  D e r s i m’ d e k i  z i h n i ye t 
neyse, bugün CHP’deki zihniyet o. 27 
Mayıs’taki, 28 Şubat’taki zihniyet ney-
se, bugün CHP’deki zihniyet o. Ya siz 
bu İmam Hatiplerden neden rahatsız 
oluyorsunuz? Bu meslek liselerinden 
neden rahatsız oluyorsunuz? 

Bakın ben size söyleyeyim değerli ar-
kadaşlarım… Kapıcının çocuğu, Siyasal 
Bilgiler Fakültesine giriyor, bunlar ra-
hatsız oluyorlar. Köylü Ahmet Amca-
mın oğlu, Hukuk Fakültesine giriyor, 
bunlar işte bundan rahatsız oluyorlar. 
Hakkâri’deki çoban, İstanbul’da kâğıt 
toplayan yoksul, Merter ’deki işçinin 
oğlu, Keçiören’deki gecekondulunun 
çocuğu mimar oluyor, mühendis oluyor, 
gazeteci oluyor; CHP işte bundan rahat-
sızlık duyuyor. Anadolu’nun yoksul ve 
zeki evlatları gelip, iyi eğitim alıp, mem-
leketin idaresinde söz sahibi olunca 
bunların iktidarı sarsılıyor. Hiç kusura 
bakmayın… 27 Mayıs’ı da bu zihniyet-
le yaptılar, 28 Şubat’ı da bu zihniyetle 
yaptılar. Her ne yaparlarsa yapsınlar, 
Anadolu’nun yürüyüşünü asla ve asla 
durduramayacaklar. 

Değerli arkadaşlarım…

Biz, tek başımıza bir mücadele yürütü-
yoruz. Kapatılma tehditlerine, müdahale 
tehditlerine, tahriklere, provokasyonla-
ra rağmen bir mücadele yürütüyoruz. 
Biz, öyle 5 yılın, 10 yılın değil, asırlara 
sari köhne bir zihniyeti değiştirmenin, 
Türkiye’yi en ideal anlamda ileri demok-
ratik standartlara kavuşturmanın müca-
delesini yürütüyoruz. Biz, akşam yatıp, 
sabah kalkıp farklı bir Türkiye’ye uyanı-
lacak vaadini vermiyoruz. Ama biz, geri 
dönülemez bir değişimi, bir dönüşümü, 
aydınlık yarınlara kapı aralayan bir süreci 
cesaretle götürüyoruz. Cuma günü de söy-
ledim… Uludere meselesinin de, Hırant 
Dink Cinayetinin de, devletin derin deh-
lizlerinde kaybolmasına asla ve asla mü-
saade etmeyeceğiz. Bir kere şunu herkes 
bilsin… Bu mevzularda, biz, hiç kimsenin 
telkinine, eleştirisine, yol göstermesine 
ihtiyaç duymayız. 

Kimse bize ders vermeye kalkışmasın. 
Biz, akşam başını yastığa koyduğunda, 
kendi iç muhasebesini yapan, kendisini 
sorguya çeken, hesaba çekilmeden ken-
disini hesaba çeken bir kadroyuz. Eğer, 
vicdanları rahatlatacak adımları atmaz-
sak, gereken çabayı göstermezsek, hakkı 
yenilen, mazlum, mağdur, masum suret-
lerin gözümüzün önünden kaybolma-
yacağını biz çok iyi biliyoruz. İşte onun 
için, Uludere hadisesini her boyutuyla 
inceletiyor, her boyutuyla soruşturul-
masını yakından takip ediyoruz. Olayın 
tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturul-
ması için üzerimize ne düşüyorsa yapı-
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yoruz… Bölgede benzeri hadiselerin ya-
şanmaması için tedbirlerimizi alıyoruz. 
Bir gümrük noktasının açılması için 
çalışmalar hızla yürütülüyor. Bölge in-
sanının, kayıp yakınlarının yoksulluğu-
nu gidermek için, iş imkânları sağlamak 
için çalışmalarımız devam ediyor. 

Bakın bunu da bugün buradan, grup top-
lantımızdan açıklıyorum… Uludere’de, 
yakınlarını kaybeden kardeşlerimizin 
yaralarını sarmak, acılarını bir nebze 
olsun hafif letmek üzere, terör tazmina-
tı ödemesini hızlandırdık ve hayatını 
kaybeden her bir kardeşimiz için 23 bin 
150 Lira’yı Şırnak Valiliğimiz emrine 
gönderdik. Buna ek olarak, Başbakan-
lık hesaplarından, yine her bir hayatını 
kaybeden kardeşimiz için 100 bin lira-
yı da Şırnak valiliğimiz emrine tahsis 
ettik. Yani şu an itibariyle ailelere 123 
bin Lira ödüyoruz. Bu paranın, ölenleri 
geri getirmeyeceğini bizler de çok iyi 
biliyoruz. Bizim amacımız, acıları hafif-
letmek, yaraları sarmak, gönülleri kaza-
nabilmektir. Bu para, mağdur vatandaş-
larımızın, acılı ailelerin analarının ak 
sütü kadar helaldir ve haktır. 

Birilerinin iddia ettiği gibi, birilerinin 
kampanya yürüttüğü gibi, bu ödemeler, 
meselenin üzerini örtme amaçlı asla 
değildir. Soruşturmalar, incelemeler 
hassasiyetle yürüyor ve biz, bunların da 
takipçisi olmaya devam edeceğiz. Aynı 
şekilde, Hırant Dink davasının da tüm 
boyutlarıyla aydınlatılması en büyük 
temennimizdir. Dosya kapanmamıştır. 
İnanıyorum ki temyiz aşamasında vic-

danları rahatlatacak ve tatmin edecek 
bir süreç işletilecektir. Yürütme olarak, 
Hükümet olarak, üzerimize düşen so-
rumluluğu hakkıyla yerine getirecek, bu 
olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması-
nın takipçisi olacağız. 

Bu olay, Türkiye’nin hoşgörüsünü gölge-
leyemeyecek, farklı etnik unsurların bir 
arada yaşama kültürünü zedeleyemeye-
cektir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Son olarak, burada, Milli Eğitim Bakan-
lığı müfredatında yaptığımız çok önemli 
bir değişikliği sizlerle paylaşmak istiyo-
rum. Biliyorsunuz, Eğitim, AK Parti Hü-
kümetleri için en başından itibaren en 
öncelikli konu oldu. Bugüne kadar eği-
timin altyapısını iyileştirmek, derslik 
açığını, öğretmen açığını kapatmak için 
çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik. 9 
yılda 169 bin yeni derslik açtık, 320 bin 
öğretmen alımı gerçekleştirdik, 29 bin 
500 bilişim teknolojisi sınıfı kurduk. 
Şimdi, artık Milli Eğitimde nicelikten, 
niteliğe geçiyoruz. Artık, Milli Eğitim 
Müfredatını, çağın gereklerine, bilimde-
ki ilerlemeye, demokrasideki gelişmeye 
paralel bir seviyeye taşıyoruz. Bu nokta-
da önemli bir adımı da attık. 

Değerli arkadaşlarım…

1979 yılında, Bakanlar Kurulu kararıy-
la yürürlüğe konulan, Milli Güvenlik 
Bilgisi Öğretimi Yönetmeliğini artık yü-
rürlükten kaldırıyoruz. AB raporlarında 
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Türkiye’nin eleştirilmesine neden olan, 
Milli Eğitim şuralarında kaldırılması 
teklif  edilen, özellikle de asker öğret-
menler tarafından verilmesi yadırganan 
bu dersin bir kısım konuları, 2012-2013 
yılından itibaren, Vatandaşlık Bilgisi 
ve benzeri derslerin içinde, “Sivil öğret-
menler” tarafından işlenecek. Bu yeni 
uygulamanın da Türkiye için, özellikle 
öğrencilerimiz için hayırlı olmasını di-
liyorum. Buradan bir kez daha, Cuma 
günü karne olan tüm öğrencilerimizi 
tebrik ediyorum, başarılarının devamı-
nı diliyorum, mutlu, huzurlu bir tatil 
geçirmelerini temenni ediyorum. Grup 
toplantımızın sonunda, sizlere de Mec-
lis çalışmalarında başarı temennilerimi 
iletiyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. 
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, kıy-
metli misafirler, hanımefendiler, beyefen-
diler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yor; AK Parti Haftalık Grup Toplantımızın 
ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Gerek Meclis çalışmalarında, gerek Hükü-
met çalışmalarında yoğun bir haftayı daha 

geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta, özellikle 
dış politikada önemli görüşmelerin, önem-
li temasların yaşandığı bir hafta oldu. 
Salı günü, Grup toplantımızın ardından, 
Moldova Cumhuriyeti Gökoğuz Yeri Halk 
Meclisi Başkanı Anna Harlamenko ile gö-
rüştük. Perşembe günü, Irak İslam Yüksek 
Konseyi Başkanı Ammar El Hekim ile bir 
görüşmemiz oldu. Cuma günü, Birleşmiş 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 31 Ocak 2012
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Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek 
Temsilcisi Sayın Sempayo ile ardından da 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Tabii Kaynak-
lar Bakanı Aşti Havrami ile görüştük. Cu-
martesi günü İstanbul’da, Türkiye - Körfez 
İşbirliği Konseyi Yüksek Düzeyli Stratejik 
Diyaloğu 4’üncü Bakanlar toplantısı ger-
çekleştirildi. Birleşik Arap Emirlikleri, 
Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman, Katar 
ve Kuveyt temsilcileriyle öğle yemeğinde 
bir araya geldik ve bölgenin ekonomik 
meselelerini olduğu kadar, siyasi gelişme-
lerini de ele alma fırsatımız oldu. 

Mısır’da gerçekten tüm bölgenin ve bizim 
umutlarımızı artıran güzel gelişmeler 
yaşanıyor. Mısır’da 28 Kasım’da başlayan 
seçim süreci devam ediyor. 3 Aşamalı Halk 
Meclisi seçimleri yapıldı ve 23 Ocak’ta 
Halk Meclisi büyük bir heyecanla, büyük 
umutlarla açıldı. Aslında, 23 Ocak’ta, 
Mısır’da Halk Meclisi’nin açıldığı gün, 
Mısır halkının kendi çocuklarının fotoğraf-
larıyla yaptığı yürüyüş her şeyi anlatmaya 
yetiyor. Kendi çocuklarının resimlerini 
taşıyan Mısırlılar, “Çocuklarımız diktatör-
lüğü görmeyecek” diyerek, heyecanlarını 
ve umutlarını ifade ettiler. Buradan bir kez 
daha Mısırlı kardeşlerimize, Türkiyeli kar-
deşlerinin selamlarını iletiyor, kendilerini 
kutluyor, yeni sürecin Mısır ve bölge için 
hayırlara vesile olmasını diliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Hafta içinde gerçekleştirdiğimiz bire bir 
görüşmelerde ve Körfez İşbirliği Konseyi 
Bakanlarıyla yaptığımız toplantıda, başta 
Irak ve Suriye olmak üzere bölgeye ilişkin 

düşüncelerimizi, tavrımızı, hassasiyet-
lerimizi muhataplarımıza iletme fırsatı 
bulduk. Şimdi burada, şu hususun altını 
bir kez daha çizmekte fayda görüyorum… 
Bölgede yaşanan gelişmelerde, biz, son 
derece ilkeli bir tutum sergiliyor, sadece 
hakkın, sadece hukukun, sadece halkların 
arzu ve taleplerinin arkasında duruyoruz. 
Ne bir gizli ajandayla hareket ediyoruz, 
ne de çıkar odaklı bir yaklaşım içindeyiz. 
Sünni, Şii, Nusayri, Alevi, Arap, Kürt, Orto-
doks, Katolik… Etnik köken, din, mezhep 
ayrımı yapmıyor, politikalarımızı bu zahiri 
unsurlara göre asla şekillendirmiyoruz. 
Biz, en başından itibaren şunu söylüyoruz: 
Bölgede, bir ülkede yaşanan belirsizlik, bir 
ülkedeki huzursuzluk, istikrarsızlık, kendi 
sınırlarını aşıyor ve tüm bölgeye sirayet 
ediyor. 

Filistin, bizim bu tezimizin bir asırlık ör-
neği. Lübnan aynı şekilde… Irak, Suriye, 
Afganistan aynı şekilde… Bu bölgede, hiç-
bir sorun yerel kalmıyor, lokal kalmıyor; 
çeşitli nedenlerden dolayı tüm bölgeyi, 
tüm bölgenin refahını, huzurunu, istik-
rarını yakından ilgilendiriyor. Şu çok net 
olarak görülmüştür ki: Filistin meselesi 
çözülmeden, bu bölgenin kalıcı barışa 
ulaşma imkânı yoktur. Irak istikrara ka-
vuşmadan, Suriye’de akan kan durma-
dan, Afganistan’ın, Yemen’in, Lübnan’ın, 
Somali’nin sorunları çözüm yoluna gir-
meden, bu bölgenin topyekûn huzura ka-
vuşma imkânı yoktur. Bu bölgede, hiçbir 
ülkenin, sırtını diğer ülkelere dönme, o ül-
kelerdeki gelişmelere kayıtsız kalma lüksü 
de yoktur. 
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Bakınız, Irak’taki, özellikle de Kuzey 
Irak’taki otorite boşluğu nedeniyle, biz 30 
yıl boyunca, buradan yönelen terör kar-
şısında çok ağır bedeller ödedik. Kuzey 
Irak’ta yerleşerek Türkiye’yi tehdit eden 
terör örgütünün Irak’ın içişi olduğu söy-
lenebilir mi? Tüm bölgede mezhep çatış-
masını tetikleme ihtimali olan Sünni-Şii 
geriliminin Irak’ın iç meselesi olduğu dü-
şünülebilir mi? Türkmen kardeşlerimizin 
yaşadığı sıkıntıların bizim tarafımızdan 
dikkate alınmaması mümkün olabilir mi? 
Suriye’de son aylarda yaşanan olaylar ne-
deniyle Türkiye olarak ağır fatura ödedik 
ve ödemeye devam ediyoruz… Filistin-İsra-
il meselesinde aynı şekilde Türkiye olarak 
ödediğimiz bedeller var. 

Bunu, bu bedeli, bu faturayı bölgede sadece 
biz ödemiyoruz… Suudi Arabistan, Kuveyt, 
Katar, Bahreyn, İran, diğer bölge ülkeleri 
de az ya da çok bu meselelerin ceremesini 
çekiyor. İşte bizim, Türkiye olarak bütün 
gayretimiz, tüm bölgeyi ilgilendiren bu 
sorunların, tüm bölgenin gayretiyle çö-
züme kavuşması, kavuşturulmasıdır. Biz 
bölge ülkelerindeki siyasi iktidar mücade-
lelerinin, siyasi çekişmelerin tarafı elbette 
değiliz ve olamayız. Ama bölge halklarının 
hak ve hukukunun, bölgesel huzur ve istik-
rarın tarafıyız ve insaniyet namına sorum-
luluklarımızı üstümüzden atamayız. 

Tekrar ediyorum… Etnik kökenine, dinine, 
mezhebine, derisinin rengine bakmaksı-
zın, biz, bölgede akan kanın durmasını, 
ölümlerin, katliamların artık son bulma-
sını istiyoruz. Türkiye, hiçbir mezhebin 
karşısında da değildir, arkasında da değil-

dir. Türkiye, mezhep ayrışması, mezhep ça-
tışması üzerinden güç devşirmenin, böyle 
ucuz hesapların içinde hiç değildir. Tam 
tersine Türkiye, on yıllardır, yüzyıllardır 
devam eden, bölge halklarına çok büyük 
acılar yaşatan meselelerin artık aklıselim-
le, sağduyuyla ele alınmasını, bir diyalog, 
bir istişare ortamının oluşturulmasını en 
güçlü şekilde savunan ülkedir. Hiç kimse-
nin içişlerinde gözümüz yok. Biz, hiçbir 
ülkenin içişlerine karışma, içişlerine mü-
dahale etme niyetinde değiliz ve olmadık. 
Ama bazı meselelerin içişleri olarak kal-
madığını, dâhili mesele olarak kalmadığını 
da, bu ülkelerin yöneticileri, sorumluluk 
sahibi olan önderleri görmek zorundadır-
lar. Bizim iyi niyetli tavsiyelerimizi, öne-
rilerimizi, yapıcı eleştirilerimizi içişlerine 
müdahale olarak algılayanlar, önce çıkıp, 
kendi özeleştirilerini yapsınlar. 

Bakın değerli arkadaşlarım…

Ortadoğu’nun tarihi, birilerinin iddia ettiği 
gibi, kanla yazılmamıştır. Ortadoğu’nun 
tarihi, mürekkeple yazılmıştır, ilimle, hik-
metle, sanatla, medeniyetle yazılmıştır. 
Bağdat, Şam, Mekke, Medine, İsfahan, 
Beyrut, Kahire, Diyarbakır, Konya, Bursa, 
İstanbul, tarih boyunca siyasi çekişmelerle 
değil, ortaya koydukları muhteşem eser-
lerle öne çıkmışlardır. Biz, kalemin kılıcı 
kestiğine inanan bir medeniyetin sahip-
leriyiz. Bunu bir avuntu, bir nostalji, bir 
tarih güzellemesi olarak ifade etmiyorum. 
Dün bu böyleydi, Allah’ın izniyle, bütün bu 
coğrafyanın gayretleriyle yarın da bu böyle 
olacaktır, olmalıdır. Herkes, bölgedeki her 
ülke, Türkiye’den emin olsun… Türkiye, 
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bölgenin meseleleri için samimiyetle gay-
ret sarf eden, bölgenin selametini de her 
türlü çıkarın üzerinde gören bir ülkedir. 
Esasen, Türkiye’yi, Batı için, Avrupa için, 
Avrupa Birliği için değerli yapan da işte bu 
samimiyetidir, bu diyalog gücüdür. Türki-
ye, Doğusu’nda ve Güney’inde bir iktidar, 
bir güç mücadelesi içinde olmadığı gibi, 
Avrupa’da da bir güç mücadelesi, bir öne 
çıkma mücadelesi içinde değildir. Türkiye, 
yüzü Avrupa’ya bakan, ama sırtını Doğu’ya 
dönmemiş bir ülke olarak, hem Doğu, hem 
de Batı için bir imkândır, bir fırsattır. 

Biz, 9 yıldır, gerek doğuda, gerek batıda 
muhataplarımıza bunu çok net olarak, çok 
samimi şekilde ifade ediyoruz. Türkiye’nin 
Avrupa’ya yük olmaya değil, yük almaya 
aday olduğunu her fırsatta tekrarlıyoruz. 
Avrupa Birliği’ne adaylık konusunda, 
Avrupa Birliği Müktesebatına uyum ko-
nusunda, muhatabımızın gösterdiği gay-
retten kat kat fazlasını gösteriyor, düzenle-
melerimizi tek tek yapıyoruz. Türkiye’nin 
imkânlarına, Türkiye’nin sunduğu fırsat-
lara rağmen, bizim tüm iyi niyetimize rağ-
men, Avrupa’da bize karşı sergilenen tutu-
mu da bir kenara not ediyoruz. Ben bugün 
burada Fransa konusuna girecek değilim… 
Fransa’da süreç henüz tamamlanmadı… 
Yasanın seyrini sabırla bekliyoruz. Bu 
süreçte, geçtiğimiz hafta da ifade ettiğim 
gibi, Fransa yönetimine, Türkiye ile kavga 
ediyor payesini de vermeyeceğiz. Ama bu 
yasanın altındaki asıl niyeti, asıl hissiyatı, 
asıl tehlikeyi de bütün boyutlarıyla inşal-
lah önümüzdeki günlerde sizlerle çok ay-
rıntılı bir şekilde paylaşacağız. 

Bu arada, Ana muhalefet Partisi CHP’ye, 
muhalefet Partisi MHP’ye, Meclis dışında-
ki diğer muhalefet partilerine, sivil toplum 
örgütlerimize, bilim adamlarımıza, medya-
mıza, bu konuda gösterdikleri duyarlılık 
ve dayanışma ifadelerinden dolayı teşek-
kür ediyorum. Aziz milletimize, 75 milyon 
vatandaşımıza da vakur duruşlarından 
dolayı ayrıca şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Türkiye, sadece jeopolitik konumuyla 
değil, ekonomisiyle de hem Avrupa, hem 
bölge için bir imkan olduğunu son küre-
sel ekonomik kriz sürecinde tüm boyut-
larıyla ispat etti. Şu günlerde, İsviçre’de, 
küresel ekonomi ve Avrupa’nın krizi ele 
alınırken, oradaki bakan arkadaşlarımıza, 
Türkiye’nin farklı konumu en yetkili ağız-
lardan ifade edildi ve Türkiye ekonomik 
gücüyle de takdirleri üzerinde topladı. 
2012’nin ekonomi boyutuyla Avrupa’da 
çok zor geçeceği şimdiden görülüyor. Esa-
sen, şu anda, İsviçre’de, Avrupa ekonomi-
sinin iyiye mi, kötüye mi gideceği değil, 
kötüye mi, yoksa daha kötüye mi gideceği 
tartışılıyor. Nitekim AVRO Bölgesinde, 
2012 yılında eksi büyüme bekleniyor ve 
bu beklenti artık kabullenilmiş durumda. 
Elbette, Avrupa’daki, avro bölgesindeki bu 
olumsuz sürecin Türkiye üzerinde de bir 
miktar etkisi olacaktır; ama bunun sınırlı 
kalacağı da bir gerçektir. Avro Bölgesi eksi 
büyüme, yani daralma beklerken, biz önü-
müze, bu yıl için yüzde 4 gibi son derece 
mütevazı bir büyüme oranı belirledik. Ta-
bii, temkini de ihtiyatı da elden bırakma-
yacağız. 
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Bakın şu anda Avrupa’nın en büyük soru-
nu, bütçe açıkları… Özellikle seçime giden 
ülkeler, böyle büyük bir küresel krize rağ-
men, seçim uğruna tedbir almakta çekin-
gen davranıyor ve hem kendi halklarına, 
hem Avrupa’nın geleceğine haksızlık ya-
pıyorlar. AK Parti Hükümetleri olarak biz 
popülizmden her zaman uzak durduk, dur-
maya da devam edeceğiz. Biz, milletimizle 
doğrudan iletişim kuruyoruz, samimiyetle, 
muhabbetle iletişim kuruyoruz ve karşılık-
lı güven içinde yolumuza kararlılıkla de-
vam ediyoruz. Temkini de, tedbiri de elden 
bırakmadan, uyum içinde, koordinasyon 
içinde ekonomideki bu başarıyı inşallah 
çok daha yukarılara taşıyacağız. 

Şu anda, Avrupa’da 6 ülke, IMF ile stand-by 
anlaşması yapmak için sırada bekliyor. Bi-
zim böyle bir sorunumuz yok. Tam tersine, 
biz şu anda, on yılların birikmiş borcunu, 
bize devredilmiş yükü günü gününe ödü-
yor ve IMF’e olan borcumuzu kapatıyoruz. 
2002 yılsonunda, görevi devraldığımızda 
Türkiye’nin IMF’e borcu 23.5 milyar do-
lardı. Şu anda 2.9 milyar dolara kadar bu 
borcu çekmiş durumdayız. Merkez Ban-
kası Rezervlerimiz, şu anda altın dâhil 
85.3 milyar dolar seviyesinde. Bu miktar 
2002 yılında 27 milyar dolardı. Bu arada, 
sokağın, çarşının, pazarın nabzını vermek 
açısından, 2011’e ilişkin şu yeni verileri de 
sizlerle paylaşmak isterim: 2010 yılında, 
52 bin yeni şirket kurulmuş, 13 bin şirket 
de kapanmıştı. 2011 yılında, açılan şirket 
sayısı 54 bine ulaşırken, kapanan şirket sa-
yısı 15 bin adet oldu. Otomobil satışların-
da tüm zamanların rekorunu elde ettik… 
2002 yılında, bir yıl içinde satılan binek 

otomobil sayısı 91 bin adetti. 2010 yılında 
bu sayı tüm zamanların rekorunu kırarak 
510 bin rakamına ulaştı. 2011 yılını ise, 
yine tüm zamanların rekor bir miktarıyla, 
594 bin otomobil satışıyla kapattık. Yıllık 
buzdolabı satışında yine tüm zamanların 
rekoru elde edildi… 2002 yılında 1 milyon 
88 bin adet buzdolabı satılmışken, 2011 
yılında 2 milyon 193 bin adet buzdolabı 
satıldı. Buzdolabı satış rakamlarında daha 
önceki rekor, 2006 yılında 2 milyon 110 
bin adetle yine bize aitti; 2011 yılında bize 
ait bu rekoru bir kez daha geride bıraktık. 
Çamaşır makinesi satışında aynı şekilde 
bir rekor var: 2002 yılında 824 bin adet 
çamaşır makinesi satılmıştı, 2011’de 1 mil-
yon 949 bin adet satışla tüm zamanların 
rekoru kırıldı. 

Bir başka güzel gelişmeyi, bir başka rekoru 
seviyeyi turizmde gördük… 2011 yılında 
ülkemizi ziyaret eden turist sayısı, 31 mil-
yon 456 bin kişiye ulaştı ve bu alanda yeni 
bir rekor kırıldı. 2002’de bu sayı 13 milyon 
kişiydi. Yine turizm gelirimiz, 2002 yılında 
8.5 milyar dolar iken, 2011 yıl sonunda 23 
milyar dolara ulaştı, burada da tüm zaman-
ların rekorunu elde ettik. Şu anda, 2008 yıl 
sonunda başlayan küresel krizin kısmen 
tahrip ettiği tüm göstergeler normal mec-
rasına girmiş durumda ve dünyanın bir 
çok ülkesinde bir geriye gidiş varken, biz 
hamdolsun rekorlarla geleceğe doğru iler-
liyoruz. Tekrar ediyorum: Temkini, tedbiri 
elden bırakmayacağız. Küresel gelişmeleri, 
Avrupa’daki gelişmeleri çok yakından ta-
kip edeceğiz ve inşallah, 2012’yi, 2011’den 
de iyi bir sene olarak tamamlayacağız. 
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Değerli arkadaşlarım…

Partimizin kurulduğu andan itibaren, altı-
nı kalın çizgilerle çizdiğimiz, gerek benim, 
gerek teşkilatımın tüm mensuplarının da 
her fırsatta vurguladığımız bir ilkemiz 
var… Siyasetin tek limanı ahlaktır… Evet… 
Biz, bu sözü sadece vurgulamakla kalma-
dık, bu sözü kalbimizden, gönlümüzden 
söyledik ve samimiyetle, kararlılıkla da 
bu sözün arkasında durduk, durmaya de-
vam ediyoruz. Ahlaki zeminden, edepten, 
adaptan kopuk bir siyaset, millete hizmet 
üretemeyeceği gibi, içten içe de kendisini 
çürütür. Nitekim 14 Ağustos 2001’de AK 
Parti’yi kurduğumuzda, maalesef Türki-
ye’deki siyaset arenası böyle bir çürümüş-
lüğün içindeydi. Türkiye’de en az güvenilir 
kurum olarak siyaset listenin en başında 
yer alıyor, siyasetçiye güven katsayısı ade-
ta yerlerde sürünüyordu. Biz, milletin de-
ğerleriyle, ulvi değerlerle siyaset üreterek, 
sadece milletimize hizmet etmekle kalma-
dık, siyasete yönelik güven katsayısını da 
en üst seviyelere çıkardık. 

Münakaşa, polemik, atışma, muhalefet 
etme, eleştiri siyasetin tabiatında vardır. 
Ancak, yalan ve iftira, siyasetin bir cüzü, 
bir unsuru olamaz. Biz buna en başından 
itibaren şiddetle karşı çıktık ve şiddetle de 
karşı çıkıyoruz. Elinde belgesi olmayanla-
rın, delili olmayanların, özellikle de çok 
mühim meselelerde, çok kritik meseleler-
de, ortaya bir iftira atarak zihinleri bulan-
dırması siyaset değildir. İftira atarak, yalan 
söyleyerek gündemi değiştireceğini zanne-
denler, aldanırlar, kendilerini de aldatırlar. 
İftira atarak, yalan söyleyerek karşıların-

dakini küçülteceklerini zannedenler, tam 
tersine kendileri küçülürler. 

Bakınız, geçtiğimiz hafta, BDP Genel Baş-
kanı, partisinin grup toplantısında benim-
le ilgili, hiçbir mesnedi, dayanağı olmayan, 
hiçbir belgeye, hatta bilgiye dayanmayan 
bir iddia ortaya attı. Güya, Uludere’de 
operasyon bana sorulmuş, “50 kişilik grup 
var, içlerinde sivil var, ne yapalım” diye sor-
muşlar… Ben de, BDP, Genel Başkanı’nın o 
çirkin iddiasıyla söylüyorum; “Neye mal 
olursa olsun vurun” demişim… Değerli 
arkadaşlarım… İşte bu tarz siyaset, sevi-
yesiz siyasettir, ahlaksız siyasettir. Bakın, 
bu iddianın, bu ithamın içinde cahillik 
var, tecrübesizlik var, husumet var, şark 
kurnazlığı var; ama bunlardan çok daha 
vahimi, bu iddianın, bu ithamın içinde 
maalesef siyasi ahlaksızlık var. Böyle bir 
hezeyanı gündeme getirmek, sadece ve sa-
dece acziyettir. Siyaset üretemeyenler, mu-
halefet üretemeyenler, işte böyle acziyet 
üretir, ürettikleri acziyetten çare umarlar 
ve o acziyetin altında kalırlar. 

Şunu BDP Genel Başkanı’na hatırlatmak 
isterim: Başbakan’a yönelik böyle cahilce 
iddialar, BDP’nin Uludere hadisesini is-
tismar çabalarını, Uludere hadisesi için 
yapılan basın toplantısında kahkaha atma 
ahlaksızlığını örtmez, örtmeye yetmez. 
Bu cahilce ithamlar, BDP’nin, artık gizle-
nemez hale gelen kimlik bunalımını da 
saklamaya, örtmeye yetmez. Siz sürekli 
İmralı’yı adres göstereceksiniz, sonra da 
çıkıp diyalogdan, siyasette muhatap alın-
maktan bahsedeceksiniz. Neymiş efendim, 
BDP’yi kriminalize ediyormuşuz. Açık söy-
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lüyorum: Kim illegaliteye bulaşırsa, kim 
terör örgütüyle içli dışlı olursa, kim hak 
hukuk tanımazsa yargı da gider, gereğini 
yapar. Kimsenin hukuk karşısında imtiya-
zı yoktur, kimseye de ayrıcalık yapılamaz. 
Bu vesileyle bir hususu da vurgulamak 
durumundayım: Uludere istismarı üze-
rinden, devam eden terörle mücadeleyi 
akamete uğratacağını sananlar, büyük bir 
yanılgı içine girerler. Askerimizle, polisi-
mizle, jandarmamızla, tüm istihbarat ve 
güvenlik birimlerimizle yürüttüğümüz 
başarılı mücadele kesintisiz sürecektir. 
Terör olduğu sürece, terörle mücadele de 
olacaktır. Kimsenin güvenlik güçlerimizin 
motivasyonunu kırmasına izin vermeyece-
ğiz. Yaşananlardan dersler çıkararak daha 
büyük bir azimle terörle etkin mücadele 
etmeyi sürdüreceğiz. 

Bakın, burada, BDP’nin bu cahilce iddia-
larının ötesinde daha büyük bir vehamet 
var. Ne yazık ki, Ana muhalefet Partisi 
Genel Başkanı da, CHP Genel Başkanı da, 
BDP’nin bu ahlaksızca iddiasına, iftirasına 
sahip çıkmış, BDP Genel başkanının bu 
iddiasını adeta araklamış ve tekrar etmek 
gibi bir hata işlemiştir. Sadece BDP, değil, 
Ana muhalefet Partisi CHP de tam bir ac-
ziyet içinde. CHP o kadar acziyet içinde ki, 
en başından itibaren Uludere hadisesinde 
BDP’nin peşine takılıp gitmekten hiç go-
cunmadı, hiç yüksünmedi. Ben, Halkoyla-
ması ve 12 Haziran seçimleri öncesinde, 
CHP’nin lokomotif, BDP’nin de onun va-
gonu olduğunu söylemiştim. Sözümü geri 
alıyorum. Meğer lokomotif BDP, vagonu 
da CHP’ymiş… Bu tren artık nereye gider, 
hangi istasyona gider, onu da milletimin 

takdirine ve muhayyilesine sevk ediyo-
rum. 

Anadolu’da çok güzel bir söz vardır… 
“Alma mazlumun ahını, çıkar aheste 
aheste…” İşte CHP’de şimdi o AH çıkıyor; 
aheste aheste çıkıyor… CHP Genel Başkanı, 
partisinin içindeki sıkıntıları aşmak için, 
güya gündemi değiştirmek için, akla ziyan 
açıklamalar yapıyor, akla ziyan iddialara 
sarılıyor. Kendi arkadaşlarının, kendisiy-
le ilgili iddialarına çıt çıkarmayan Sayın 
Kılıçdaroğlu, belki gündemi değiştiririm 
diye, BDP’nin ipine, BDP’nin hezeyanları-
na sarılıyor. Kusura bakmayın Sayın Kılıç-
daroğlu… Biz söyleyeceğimizi zamanında 
söyledik: Manşetle gelen, manşetle gider; 
ayak oyunlarıyla gelen ayak oyunlarıyla 
gider… Ama Allah var… Biz, AK Parti ola-
rak Sayın Kılıçdaroğlu’ndan son derece 
memnunuz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Yarın, inşallah AK Parti Genel Merkezi’nde, 
Partimizin Genişletilmiş İl Başkanları Top-
lantısını gerçekleştireceğiz. Hatırlarsanız, 
23 Kasım’da gerçekleştirdiğimiz en son 
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızda 
Dersim konusunu belgeleriyle Türkiye 
gündemine taşımış; bu ülkeye, bu millete 
ödetilen acı faturayı gözler önüne sermiş-
tik. Tabii bu konu Türkiye’de haftalarca 
konuşuldu, tartışıldı. Ancak, esasa ilişkin 
bazı önemli noktaların es geçildiğini, ıs-
kalandığını da müşahede ettik. Biz, orada, 
Dersim’de yaşanmış acı bir hadiseden 
ziyade, bir zihniyete, bugünlere kadar 
ulaşmış, bugünlere kadar başka birçok 
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faciaya zemin hazırlamış bir anlayışa da 
dikkat çekmiştik. Biz, yaşanmış ve bitmiş 
bir faciadan öte, hukuku çiğnemek yoluy-
la, siyasete müdahale yoluyla, özgürlükleri 
kısıtlama, provokasyonlar, faili meçhuller, 
derin örgütlenmeler yoluyla bu ülkeye on 
yıllar boyunca yüklenmiş ağır bir yükü 
işaret etmiştik. 

Nitekim Dersim Gündemiyle sıkışan CHP 
Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, günde-
mi değiştirmek adına, Silivri’deki mahke-
meye, hâkim ve savcılara çok ağır hakaret-
lerde bulundu. Yargıya yönelik bu tahrik 
ve tahkir edici tutum maalesef sonrasında 
da devam etti ve ediyor. 12 Eylül 2010’da, 
milletin kararıyla, milletin takdiriyle 
gerçekleşen Anayasa Değişikliği, CHP’yi 
ciddi şekilde rahatsız etti ve CHP, işte Der-
sim faciasına da zemin hazırlayan o eski 
günlerin özlemiyle son derece sorumsuz-
ca çıkışlar yaptı, yapıyor. Hukuk ve özgür-
lükler konusunda, uluslararası çevreleri 
de etkilemeye yönelik bu girişimleri yarın 
inşallah etraflıca ele alacağız. CHP’nin na-
sıl bir yargı istediğini, nasıl bir sistemi öz-
lediğini, özgürlüklerden bugüne kadar ne 
anladığını belgeleriyle ortaya koyacağız. 

Sayın Kılıçdaroğlu, bir fezlekeden yola 
çıkıp, yargı bağımsızlığı ve ifade özgür-
lüğü noktasında gerek Hükümete, gerek 
yargı mensuplarına çok ağır ithamlarda 
bulundu ve bulunmaya devam ediyor. Biz 
kendisine, sadece daha önce hazırlanmış 
13 fezlekeyi değil, CHP’nin bu ülkeye, bu 
millete yaşattığı hukuk facialarını hatır-
latacak; bu faciaları yaşatan zihniyetin 
de 12 Eylül 2010 halkoylamasıyla nasıl 

bir kırılma yaşadığını milletimize izah 
edeceğiz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Dün Bakanlar Kurulunda aldığımız iki 
önemli kararı da burada sizlere aktarmak 
istiyorum… Biliyorsunuz, 6 Temmuz 
2009’dan itibaren, Milli Savunma Bakan-
lığı Bilgi Sistemi’ni devreye aldık ve böy-
lece, askerlik işlemlerinin, kayıtlı olunan 
askerlik şubesine gitmeksizin, en yakın 
şubeden gerçekleştirilmesini sağladık. Ör-
neğin asker adayımız, askerlik işlemlerini 
yaptırmak için Ankara’dan kalkıyor, 60 
kilometre ötede Ayaş’a, Kızılcahamam’a 
gitmek zorunda kalıyordu. Şimdi ise, An-
kara Merkez’deki Askerlik şubesinden tüm 
işlemlerini yaptırıyor. Tabii bu durum, 
nüfusu az ilçelerimizde işlem sayısının 
azalmasını da beraberinde getirdi. Şimdi 
biz, bir kanun değişikliği yaparak, öncelik-
le, ilk yoklama, yedeklik yoklaması ve as-
kerlik meclisini kaldırıyor, vatandaşımızın 
askerlik işlemlerini azaltıyor ve bu suretle 
hızlandırıyoruz. 

Ayrıca, işlem hacmi düşük 181 ilçede as-
kerlik şubelerini kaldırıyoruz. Bu ilçeler, 
45 dakika, 1 saat uzaklıktaki en yakın 
askerlik şubesinin bünyesine dahil ola-
caklar. Bu şekilde, yani 181 ilçe askerlik 
şubesini kapatarak, yıllık 40 milyon Lira 
bir tasarruf sağlayacağız. 181 ilçe askerlik 
şubesindeki 181 subay, 181 astsubay ve 
600 sivil memur kadrosunu da, yoğunlu-
ğu daha fazla olan şubelere sevk edeceğiz. 
Yine bu düzenlemeyle, 1. 500 erbaş ve er 
kadrosu Genel Kurmay Başkanlığımıza 
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iade edilecek ve buradan da önemli bir ta-
sarruf sağlamış olacağız. Daha da önemlisi, 
bu 181 ilçemizdeki askerlik şubelerinin 
uygun olan binalarını Milli Eğitim Bakan-
lığımıza devretmeyi planlıyoruz. Bunu da 
gerçekleştirdiğimizde, okulöncesi eğitim 
maksadıyla kullanılacak önemli miktarda 
bir okul ve derslik kazanımı elde etmiş ola-
cağız. Bu yeni uygulamanın da ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Bir başka yasa tasarısını, Kadın ve Aile Bi-
reylerinin Şiddetten Korunmasına Yönelik 
Yasa Tasarısını da yine dün Bakanlar Ku-
rulumuzda görüşerek kabul ettik. Bu tasa-
rıyla, hem kadın ve aile bireylerine yönelik 
şiddetin önüne geçmeyi, hem de şiddete 
maruz kalan bireylerin çok daha güçlü ve 
sağlıklı şekilde korunmasını öngörüyoruz. 
Şiddete maruz kalan, ya da maruz kalma 
ihtimali olan bireyler, illerde vali, ilçelerde 
kaymakamlar tarafından koruma altına 
alınabilecek, barınma imkânı sağlanacak, 
gerektiğinde kendilerine koruma verile-
cek. Hatta çok daha acil durumlarda bu 
tedbir kararını kolluk amirleri de verebi-
lecek. Şiddet veya şiddet ihtimaline kar-
şın çok sayıda ve etkili tedbiri bu yasayla 
uygulamaya geçiriyoruz. Bu yeni tasarının 
da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabu-
lünün ardından, Türkiye’de yeni bir döne-
mi, yeni bir süreci başlatacağına inanıyor, 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Evet değerli arkadaşlarım… Ben, bütün 
hafta boyunca, Meclis çalışmalarında sizle-
re, grubumuza başarılar diliyorum. Sizleri, 
sizlerin şahsında aziz milletimizi, tüm mi-
safirlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyo-

rum. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin 
diyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum. 
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Çok değerli yol arkadaşlarım, teşkilatı-
mızın değerli mensupları, sevgili gençler, 
değerli hanımefendiler, beyefendiler, AK 
Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplan-
tımızın açılışında sizleri hasretle, muhab-
betle selamlıyor; Genişletilmiş İl Başkan-
ları Toplantımızın, ülkemize, milletimize, 
demokrasimize hayırlar getirmesini te-
menni ediyorum. 

Konuşmamın hemen başında, bugün AK 
Parti çatısı altına girecek, AK Parti rozetini 
takarak saflarımıza dâhil olacak belediye 
başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, kendi-
lerini yürekten tebrik ediyorum. İnşallah, 
konuşmamızın sonunda, farklı siyasi par-
tilerden 9 belediye başkanının katılımla-
rını burada hep birlikte gerçekleştireceğiz. 

AK Parti Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 1 Şubat 2012
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Yine konuşmamın başında, dün, Fransa’da, 
malum yasayı Fransa Anayasa Konseyi’ne 
taşıyan 77 senatör ve 65 milletvekiline 
de, ülkem ve milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum. Fransa’daki bu sağduyulu 
temsilciler sayesinde, tarihi bir hatanın 
önlenmesi noktasında çok önemli bir giri-
şim gerçekleştirilmiştir. Fransa’da, fikir ve 
ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına yöne-
lik, ırkçı ve ayrılıkçı bu yasa, iki ülke iliş-
kilerinde olduğu kadar, Fransa’nın kendi 
değerlerinde de tamiri zor yaralar açacaktı. 
İnanıyor ve umuyorum ki, Fransa Anayasa 
Konseyi de sağduyulu davranacak, Fransa 
değerlerine, Avrupa Birliği ilkelerine ters 
düşmeyecek, vicdanları kanatmayacak bir 
sonuca varacaktır. Biz, sabırla beklemeye, 
süreci izlemeye devam edeceğiz. Ancak 
burada kısaca şu hususa değinmekte fayda 
görüyorum…

Değerli arkadaşlarım… 

Fransa’daki bu girişim, herkes kabul edi-
yor ki, 1915 olaylarına, ya da bu olayları 
aydınlatmaya yönelik bir girişim değildir. 
Bu girişimin, bu yasanın, Fransa Cumhur-
başkanı ve arkadaşlarının bu tavrının al-
tında, masumiyetten çok uzak, son derece 
tehlikeli bir saik var. Ben, süreç içinde de 
defaatle ifade ettim… Soykırımın inkârını 
suç kabul eden bu yasa, esasen, bir “Türki-
ye ile kavga ediyorum” yasasıdır. Haziran 
ayında yapılacak seçimler öncesinde, Fran-
sa Cumhurbaşkanı öncülüğünde, meclisin 
ve senatonun bazı üyeleri, kamuoyuna 
böyle bir mesaj vermenin, bu yolla seçim-
lerde çıkar sağlamanın peşindedirler. Bir 
yandan, Fransa’daki Ermeni kökenli seç-

menlerin hissiyatı istismar ediliyor; ama 
diğer yandan, Türkiye ile Türklerle kavga 
ediyorum algısı oluşturularak, çok tehlike-
li bir oyun oynanıyor. 

Geçen hafta grup toplantımızda da ifade 
ettim: Türkiye’nin dostluğu, dünyadaki 
herkes için önemli bir payedir. Ama bazı 
küçük insanlar için, küçük düşünen in-
sanlar için, Türkiye’nin husumeti bile bir 
payedir. İşte Fransa’da kimilerince yapı-
lan, bu payeyi elde etme çabasıdır. Bunun 
aksini hiç kimse iddia edemez. Hiç kimse, 
Fransa’daki bu yasanın, masum kaygılarla, 
iyi niyetle çıkarıldığını savunmaz, savuna-
maz. Herkes biliyor ki, bu yasanın altında, 
bu yasayı çıkaran tavrın ve hissiyatın altın-
da, reddi mümkün olmayan bir ırkçı yak-
laşım, bir ırkçı zihniyet vardır. Dolayısıyla 
bu mesele, bir Fransa meselesi, bir Türkiye 
meselesi değildir; bu mesele, doğrudan 
doğruya bir Avrupa meselesi, Avrupa Birli-
ği meselesidir. 

Biz, Avrupa’nın kimi ülkelerinde son yarım 
yüzyılda yaşanan bazı acı hadiseleri sineye 
çektik. Ancak bugün şunu herkes bilsin 
ki, Türkiye eski Türkiye değildir. Türki-
ye, Avrupa’da sinsice yükselen ırkçılık, 
yabancı düşmanlığı ve İslamofobia karşı-
sında susacak, tepkisiz kalacak, boynunu 
bükecek bir ülke değildir. Avrupalı dostla-
rımızı buradan samimiyetle uyarıyorum: 
Fransa’da ortaya çıkan tablo, Avrupa’daki 
sinsi tehlikenin ciddi bir tezahürüdür. 
Bu tehlikeyi görmek, bu tehlikeye karşı 
acilen tedbirler alıp uygulamak, Avrupa 
Birliği’nin en öncelikli gündemi olmalı-
dır. Yabancı düşmanlığı üzerinden seçim 
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kazanmaya çalışanlar, sadece kendi ülke-
lerine, kendi halklarına değil, Avrupa ilke-
lerine, Avrupa’nın temellerine, Avrupa’nın 
ideallerine zarar verirler. Bu samimi tavsi-
yelerimizin Avrupa’da dikkate alınmasını 
özellikle arzuladığımızı da burada ifade 
etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

23 Kasım’da, bundan önceki Genişletilmiş 
İl Başkanları Toplantımızda hatırlayaca-
ğınız gibi tarihimizde yaşanmış acı bir 
hadiseyi, Dersim faciasını Türkiye’nin 
gündemine taşımıştık. Belgeleriyle, acı 
hatıralarıyla, üzeri örtülmüş bir faciayı, 
bir Cumhuriyet Halk Partisi eserini burada 
sizlerin ve aziz milletimizin dikkatlerine 
sunmuştuk. Dersim meselesi, bizim Ge-
nişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın 
ardından Türkiye genelinde etraflıca tartı-
şıldı, konuşuldu, üzerinde çeşitli yorumlar 
yapıldı. Ben bugün burada Dersim konu-
sunu yeniden açacak değilim… Nitekim 
Başbakanlık Devlet Arşivleri’nin kapısı 
ardına kadar açık. Genel Kurmay Başkanlı-
ğımız da Dersim hadisesine ilişkin arşivini 
açmak için hazırlıklarını yapıyor. Bundan 
sonrası, siyasetçilerden ziyade tarihçilerin, 
araştırmacıların, akademisyenlerin konu-
sudur. Umuyoruz ki, bu mesele tüm boyut-
larıyla da aydınlatılacaktır. 

Ancak, Dersim tartışmaları yapılırken, asıl 
önemli noktanın, hatta tartışmanın esa-
sının çok ciddi bir biçimde ıskalandığını 
da müşahede ettik. Başta CHP’liler olmak 
üzere, bazıları kalktılar, “Başbakan bugü-
ne neden gelmiyor; neden tarihi olayların 

üzerine gidiyor?” diye eleştiri yaptılar. 
“Başbakan CHP’nin geçmişiyle neden bu 
kadar uğraşıyor?” diyenler var. “Dün dün-
de kalmıştır” diyerek, geçmişi hasıraltı 
etmek isteyenler var. Şunu burada altını 
çizerek ifade etmek istiyorum: Biz, Dersim 
faciasını gündeme taşırken, bir acının kül-
lerini kaldırmayı değil, bir zihniyeti, bir 
anlayışı, bir yaklaşımı deşifre etmek iste-
dik. Biz, Dersim’den, hatta onun çok daha 
öncesinden başlayan, bugüne kadar da 
devam eden, bugün de varlığını sürdüren, 
jakoben, seçkinci, elitist bir zihniyete dik-
katleri çektik. Evet… Dersim, 1939’da üzeri 
kapatılmış bir faciadır. Ama o zihniyet, 
Dersim’de katliam gerçekleştiren zihniyet, 
bugüne kadar hiç değişmemiş, Dersim’den 
sonra da bu ülkeye çok büyük acılar, çok 
büyük facialar yaşatmaya devam etmiştir. 

Bakın çok enteresandır… MHP, Dersim 
konusunun açılmasından en az CHP 
kadar rahatsızlık duydu. MHP, sadece 
Dersim konusunun açılmasından değil, 
Diyarbakır’da, İçkale’de, toprağın altından 
çıkan kemiklerden bile ciddi rahatsızlık 
duyuyor. İşte bahsettiğim zihniyetin bir 
yansıması da budur! Bunlar, dün her şeyi 
hasıraltı ediyorlardı. Ellerine yetki geçti-
ğinde, meseleleri sümenaltı ediyorlardı. 
Şimdi de işte o zihniyet, kemiklerin çıkma-
sından rahatsız oluyor, hasıraltı ve süme-
naltı yaptıkları yetmiyormuş gibi, şimdi de 
toprakaltı yapmanın mücadelesini veriyor. 

Değerli arkadaşlarım…

Biz, burada, bu salonda, Dersim faciasını 
anlatırken, bazı isimler zikrettik… O gün 
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Dersim’de görev alan, Dersim’de katliam 
emrini veren bazı siyasetçilerin torunları, 
bugün de siyasette ve bürokraside görev 
almış durumdalar. Biz, torunlar, dedeleri-
nin yaptıklarından mesul değildir diyerek, 
bu bürokratların, bu siyasetçilerin isimle-
rini anmadık. Ama o torunlar çıktılar, Der-
sim’deki zihniyetin aynen devam ettiğini 
göstermek amacıyla, dedelerine ve dede-
lerinin yaptıklarına sahip çıktılar. Tabii şu 
hususun da altını kalın çizgilerle çizmek 
durumundayım… Bize, siyasi tarihimiz bo-
yunca olduğu gibi, son 9 yılda da, bu Dersim 
tartışmalarının ardından da, hiç hak etme-
diğimiz yakıştırmalar yaptılar. Cumhuriyet-
le hesaplaşmak dediler. Atatürk düşmanlığı 
dediler. Cumhuriyetin ilkelerine husumet 
dediler… 

Hiç kimse kusura bakmasın… Kimin cum-
huriyete sahip çıktığı, kimin de cumhuriye-
ti tahrip ettiği, şu son 9 yılda tereddüde ma-
hal bırakmayacak netlikte ortaya çıkmıştır. 
Kimin Atatürk’ün ideallerine sahip çıktığı, 
kimin de o ideallerin sadece istismarını yap-
tığı AK Parti iktidarlarıyla çok net biçimde 
ortaya çıkmıştır. Ne CHP, ne de MHP, bizim 
millet sevgimizi, vatan sevgimizi, memleket 
sevdamızı ölçecek kalibrede değildir. Bun-
lar, “İzindeyiz Atam” deyip, sabah akşam 
izin yaptılar, yan gelip yattılar… Biz ise, 
“Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine 
yükseltmek için” gece demeden, gündüz de-
meden, dağ dere tepe demeden, fırtına bora 
demeden gayretle, özveriyle, fedakârlıkla 
koşturduk, koşturuyoruz. 

Şimdi bir kere şunu açık açık ortaya koy-
makta fayda var… İttihat ve Terakki zih-

niyeti, Gazi Mustafa Kemal’in de şiddetle 
karşı çıktığı ve bizzat mücadele ettiği bir 
zihniyettir. Bu zihniyet, Osmanlı Devleti-
nin çok hızlı ve acı bir şekilde dağılmasını 
sağlamış, ardından da cumhuriyete sirayet 
etmek, cumhuriyeti çürütmek için yoğun 
mücadele vermiştir. Gazi Mustafa Kemal’in 
müsamaha göstermediği bu zihniyet, ne 
yazık ki vefatının ardından yeniden hayat 
bulmuş, yeniden iktidar fırsatı bulmuş ve 
Türkiye’ye ağır faturalar ödetmeye devam 
etmiştir. İşte Dersim, bu ağır faturalardan 
biridir. 27 Mayıs darbesi bu ağır faturanın 
neticesidir. 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 
bu zihniyetin eseridir. Kürt meselesinden 
tutunuz, faili meçhullere; edilgen dış po-
litikadan tutunuz, kötü ekonomiye; derin 
yapılardan, çetelerden, mafyatik örgüt-
lenmelerden tutunuz, bürokratik oligar-
şiye kadar bu ülkenin birçok meselesinin 
altında, işte bu köhne, bu çarpık zihniyet 
yatmaktadır. 

Ben daha önce de ifade ettim… Bazıları, 
Türkiye’nin meselelerinin çözümü konu-
sunda haklı olarak son derece sabırsızlar. 
Karanlık her olay anında aydınlansın, her 
reform anında yapılsın, Türkiye bir gece-
de değişsin istiyorlar. Beyler, biz burada, 
150 yıllık köhne bir zihniyetle mücadele 
ediyoruz. Biz, İttihat ve Terakki zihni-
yetindeki CHP’ye, İttihat ve Terakki’nin 
izindeki MHP’ye, Doğu ve Güneydoğu’nun 
CHP’si olmaya özenen bir BDP’ye rağmen 
bu mücadeleyi yürütüyoruz. Karşımız-
da, “Toprak altını karıştırma, kemiklerin 
üzerini ört!” diyen bir zihniyet var. Karşı-
mızda, “Kürt meselesini, terör meselesini 
çözme!” diyen bir zihniyet var. Karşımızda, 
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Dersimli olduğu halde Dersim meselesini 
ağzına alamayan bir zihniyet var. Burada, 
Arif Nihat Asya’nın şu muhteşem ifadele-
rini sizlerle paylaşmak istiyorum: Diyor 
ki Arif Nihat Asya: “İçimizden biri köprü 
olmaya razı olmazsa, kıyamete kadar bu 
suyun kıyılarını bekleriz…” Evet… Eğer 
tarihle bugün arasındaki o köprüyü kura-
mazsak, bugünden yarına geçemeyiz. Eğer 
tarihteki acı hadiselerle yüzleşemezsek, ge-
leceği şekillendiremeyiz. Biz, bu köprüyü 
kurmanın, bir köprü olmanın mücadelesi 
içindeyiz. 

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım… Bizim, 
23 Kasım’daki Dersim açıklamalarımızın 
ardından, CHP Genel Başkanı, önce bize 
teşekkür eden CHP Diyarbakır İl Yönetimi-
ni görevden aldı, ardından partisinde sıkı-
yönetim ilan etti. Partisi içinde Dersim’le 
ilgili farklı açıklamalar yapılınca, hatta 
Dersimli milletvekilleri bile birbirine 
düşünce, bu konuda açıklama yapmayı 
yasakladı. Şimdi dün çıkmış, katsayı me-
selesiyle ilgili olarak, “Danıştay’a CHP 
başvurmadı, arkadaşlarımızın münferit 
başvurusu” diyor… Peki, sen nesin orada? 
Bostan korkuluğu musun? Dersim’le ilgili 
parti içinde sıkıyönetim ilan ediyorsun, 
buna gücün yetiyor da, Danıştay’a başvuru 
yapılmasını engellemeye gücün yetmiyor 
mu? “Dersim’de analar tabii ki ağlayacaktı” 
diyen Genel Başkan Yardımcısına o dönem 
sahip çıktın; peki Danıştay’a, imam hatiple-
rin önünü kesmek için başvuruda bulunan 
arkadaşlarına neden sahip çıkmıyorsun? 
Neden mertçe, yiğitçe arkalarında durmu-
yorsun? Çünkü duramazsın… Arkalarında 
da duramazsın, engel de olamazsın… Seni 

oraya Genel Başkan olarak çıkartan zih-
niyet, 1939’da Dersim faciasının mimarı 
olan zihniyettir; sen o zihniyetle, seni oraya 
taşıyan zihniyetle çatışmaya giremezsin, 
buna gücün yetmez. 

Şimdi değerli arkadaşlarım… Benim bu-
gün üzerinde özellikle durmak istediğim 
konu, işte bu zihniyetin eseri olan ve bu 
ülkeye çok büyük facialar yaşatan hukuk 
sistemi konusudur. CHP Genel Başkanı, 
son aylarda yoğun bir şekilde yargıya, yar-
gı mensuplarına, yargı çalışanlarına yöne-
lik çok ağır iddialarda, hakarete varan ağır 
ithamlarda bulunuyor. Silivri’deki mahke-
meye tiyatro diyen, hâkim ve savcılara ağır 
hakaretler sarf eden CHP Genel Başkanı, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na, 
Yargıtay’a, Danıştay’a ateş püskürüyor. 
Daha birkaç yıl öncesine kadar, CHP, yar-
gı kararlarının ardından, Şeriatın kestiği 
parmak acımaz diyerek bize parmak sallı-
yordu; bugün her yargı kararına, her yargı 
tasarrufuna karşı çıkıyorlar. 

Neden? Nedeni çok açık; zira bu ülkede, 
12 Eylül 2010’da, millet idareye, millet 
yargıya el koymuştur. 12 Eylül 2010’da, 
hiç abartmadan söylüyorum, 150 yıllık 
çürümüş, köhnemiş bir zihniyet, tarihi 
nitelikte bir kırılma yaşamıştır. Yargı, 
birilerinin kontrolünden, birilerinin ida-
resinden çıkmış, birilerinin arka bahçesi 
olmaktan kurtulmuş, milletin yargısı olma 
yolunda çok önemli bir aşamaya geçmiştir. 
Bize, tarihi bu işlere karıştırma, diyorlar. 
Bize, toprağın altından cesetleri çıkarma, 
diyorlar. Tarihe takılıp kalan biz değiliz, 
tarihe takılıp kalan, 1940’ların tek parti 
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zihniyetinden bugüne gelemeyen sizsiniz 
siz. İstiklal Mahkemeleri’nin zihniyetini 
taşıyanlar, İstiklal Mahkemeleri’nin vic-
dansız hâkimlerini kahraman ilan edenler, 
bugün çıkıp da bağımlı yargıdan bahse-
demezler. Yassıada’nın yargılamalarıyla 
yüzleşemeyenler, bugün kalkıp da yargıyı 
eleştiremezler. İzmir Suikastı davalarının, 
Menemen Hadisesi davalarının peşine 
düşmeyenler, işte bugün Danıştay Davası-
nı, Ergenekon Davasını anlayamazlar. 27 
Mayıs’ı unutanlar, 28 Şubat’ı unutanlar, bu 
ülkede parti kapatmanın ne anlama geldi-
ğini idrak edemezler. 

Hiç kusura bakmayın Sayın Kılıçdaroğlu… 
Yargının hükümetin emrine filan girdiği 
yok; tam tersine yargı, sizin militanlarınız-
dan, sizin militan tavrınızdan, sizin mili-
tan zihniyetinizden arınıyor. Eğer, 1994 
yılında, arkadaşınız Mehmet Moğultay’ın, 
“Yargıya kendi yandaşlarımı değil de, 
MHP’lileri mi alacaktım!” sözünü hatır-
lamıyorsanız, bari yanı başınızdaki hanı-
mefendinin YARSAV militanlarını yargıya 
yerleştirmek için nasıl gayret gösterdiğini 
hatırlayın. Şu anda CHP’nin Grup Başkan 
Vekili olan hanımefendi, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu konusunda aynen 
şu ifadeleri kullanıyor: YARSAV’ın milita-
nı olacak adam lazım bize. İşte bunların 
hukuk anlayışı bu… CHP’li eski bir Adalet 
Bakanı’nın, yargıda nasıl kadrolaştığı, yar-
gıda nasıl işler hallettiği bütün boyutlarıy-
la ortaya çıktı. Sayın Kılıçdaroğlu bunları 
görmezden, duymazdan geliyor… Yargı, on 
yıllardır dokunulmaz olanlara dokunduğu 
için, Ana Muhalefet Partisi rahatsız oluyor. 

12 Eylül 2010’da millet işte bu çarkı kır-
mıştır. 12 Eylül 2010’da, militan yargı 
dönemi sona ermiştir. Yüksek yargıyı 
baskı altında tutup, tüm hükümetlerin 
elini kolunu bağlayan bir anlayış, 12 Eylül 
2010’da, millet tarafından tedavülden 
kaldırılmıştır. Bugün, yasama, yürütme 
ve yargı, bağımsız şekilde, gerçek bir 
demokraside olması gerektiği şekilde 
görevlerini yerine getirmektedir. HSYK 
başta olmak üzere, yüksek yargı, militan 
bir anlayışla, ideolojik bir anlayışla değil; 
artık katılımcı, demokratik bir anlayışla, 
seçimle şekilleniyor. 

Bakın değerli arkadaşlarım… Danıştay 
saldırısının yargılaması yapıldı, fatura hü-
kümetimize kesildi, dosya kapatıldı. Daha 
sonra Yargıtay kararı bozdu, davayı Ergene-
kon davasıyla birleştirdi, ardından da orta-
ya birçok kirli ilişki döküldü ve dökülüyor. 
Eğer bu ülkenin yakın tarihine dönüp 
bakmazsanız, bu olaylara şaşırıp kalırsınız. 
Ama yakın tarihi bilirseniz, bu olayların 
ne anlama geldiğini, neye tekabül ettiğini, 
neyin amaçlandığını da görürsünüz. Bizzat 
Atatürk’ün kurdurttuğu Serbest Cumhu-
riyet Fırkası’nın başına gelenlere bakın. 
27 Mayıs öncesindeki provokasyonlara 
bakın… 12 Eylül öncesinde, 28 Şubat önce-
sinde yaşananlara bakın. Kahramanmaraş 
olaylarının Çorum olaylarından, 1 Mayıs 
hadisesinin Sivas olaylarından, Menemen 
Hadisesi’nin Danıştay saldırısından farkı, 
sadece zaman ve mekân farkıdır. Ne yazık 
ki artlarından gelen hep aynı olmuştur. 
Senaryo hiç değişmemiştir. Aktörler değiş-
miş, ama aktörlerin zihniyeti hiç değişme-
miştir. 
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İşte biz, bu kısır döngüyü kırmanın, 
Türkiye’yi bu kısır döngüden çıkarmanın 
gayreti, mücadelesi içindeyiz. Allah’ın 
izniyle bunu da başardık, başarıyoruz… 
Biz, yarınlara, gelecek nesillere, karanlık 
hadiseler, acı hatıralar, üzeri örtülmüş, 
ertelenmiş, sümenaltı, hasıraltı, toprakaltı 
yapılmış meseleler değil, inşallah aydınlık 
bir Türkiye emanet edeceğiz. Burada, artık 
istismar boyutunu, iftira boyutunu aşa-
rak, Türkiye’yi çok haksız şekilde töhmet 
altında bırakan bir meseleye, “Tutuklu ga-
zeteciler” diye takdim edilen meseleye de 
özellikle değinmek istiyorum… Maalesef, 
Ana Muhalefet Partisi’nin ve bazı medya 
kuruluşlarının, kendi ülkelerine, kendi 
vatanlarına yönelik, haksız, mesnetsiz, ger-
çeği yansıtmayan kampanyaları, Türkiye 
hakkında da negatif bir imajın oluşması-
na neden oldu. Biz, bu konuyu defalarca 
izah ettik… Şu anda cezaevinde bulunan, 
gazeteci olarak takdim edilen zanlıların 
ve hükümlülerin, gazetecilik faaliyetinden 
dolayı değil, diğer bazı suç isnatlarıyla içer-
de tutulduklarını tekrar tekrar açıkladık. 

Tekrar ediyorum: Türkiye’de, “İçerdeki ga-
zeteciler” diye takdim edilenlerin çoğu, as-
lında gazeteci değil; gazeteci olanlar ise, ga-
zetecilik faaliyetinden dolayı içerde değil. 
Bakın değerli arkadaşlarım… Öyle zanlılar 
var ki, bizzat terör eyleminin içinde bulun-
muşlar, silahlı saldırıda bulunmuşlar, polis 
katletmişler, ateşli silah bulundurmaktan 
tutuklanmışlar. Bunların ceplerinden, te-
rör örgütünün yayın kuruluşlarının kimlik 
kartları çıkıyor. Bu kişiler tutuklanınca, te-
rör örgütü de gazeteci tutuklandı diyerek, 
Türkiye aleyhine kampanya başlatıyor. Ma-

alesef, Türkiye’nin Ana Muhalefet Partisi 
Genel Başkanı da, işte bu kampanyanın bir 
parçası, bu kampanyanın bir aracı haline 
geliyor. Öyle bir Genel Başkan düşünün ki, 
gittiği her ülkede, görüştüğü her yabancıya 
ülkesini kötülüyor, ülkesinin ekonomisini 
kötülüyor, ülkesinde gazetecilerin tutuklu 
olduğunu iddia ediyor. Türkiye işte bunu 
hiç görmemişti; Sayın Kılıçdaroğlu saye-
sinde nihayet bunu da gördü…

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım… Ame-
rikalı bir yazar: Paul Auster… Pazar günü 
bir gazeteye, bir Türk gazetesine röportaj 
veriyor: İfadeleri aynen şu: Hapiste yatan 
yazar ve gazeteciler yüzünden Türkiye’ye 
gelmeyi reddediyorum. Aynı sebeple 
Çin’den gelen davetleri de geri çeviriyo-
rum. Bu hükümetleri protesto ediyorum. 
CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu da, 
Türkiye’ye Fransız bu yazarın ifadelerine 
sahip çıkıyor. “Onun gördüğünü bazıları 
görmüyor” diyor… Tam anlamıyla tencere 
yuvarlanmış, kapağını bulmuş… 

Ama mesele bu kadar basit değil… Güya, 
kendince Türk hükümetini protesto eden 
bu yazar, en son 2010 yılında, İsrail’e 
gitmiş, İsrail’de Uluslararası Yazarlar 
Konferansı’na katılmış. Güya İsrail “de-
mokrat” bir ülke, “laik” bir ülke, “ifade 
özgürlüğünün, insan hak ve hürriyetleri-
nin sınırsız” olduğu bir ülke… Türkiye’yi 
protesto eden beyefendi, Türkiye’de bazı-
larının görmediğini gören bu beyefendi, 
nasıl oluyorsa, İsrail’deki zulmü, baskıyı, 
hak ihlallerini görmüyor, göremiyor. Bizim 
Ana Muhalefet Genel Başkanı da, bu beye-
fendinin Türkiye aleyhtarı açıklamalarına, 
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tıpkı o röportajı yapan gazete gibi çanak 
tutuyor. Bu yıl Mayıs ayında, İsrail’deki 
Uluslararası Yazarlar Konferansına da ar-
tık Paul Auster’le Sayın Kılıçdaroğlu birlik-
te giderler, birlikte orada poz verirler. 

Bakın bu yapılan, Türkiye’ye ciddi bir 
haksızlıktır. Bu haksız ithamların, bizzat 
Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı tara-
fından, bizzat Türkiye’nin bazı gazeteleri 
tarafından yapılıyor olması ayrıca vahim-
dir. Türkiye aleyhine yürütülen karalama 
kampanyalarına alet olmak, araç olmak, 
bu kampanyalara çanak tutmak, bir Genel 
Başkana yakışmaz, yakışmıyor. Türkiye, 
9 yıl öncesiyle kıyaslanamayacak ölçüde, 
basın özgürlüğünde, ifade özgürlüğünde 
mesafe kat etmiştir, üstelik CHP’ye rağmen 
bu mesafeyi kat etmiştir. Mevcut sorunları 
da tek tek aşmanın gayreti, mücadelesi 
içindeyiz. İşte en son, Adalet Bakanlığımı-
zın hazırladığı bir reform paketi kapsamın-
da, ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü 
daha da genişletiyor, birçok gazeteci hak-
kında açılan davaları ortadan kaldırıyoruz. 

Türkiye bir hukuk devletidir. Hiç kimse-
nin keyfi yere tutuklanması, keyfi yere 
hapsedilmesi, ya da keyfice tazminata 
mahkûm edilmesi asla ve asla söz konusu 
değildir. Hukuk önünde hiç kimse imti-
yazlı değildir. Bu ülkenin polisini şehit 
ettikten sonra, cebinden gazeteci kimliği 
çıktı diye kimseye imtiyaz tanınmaz, 
tanınamaz. Demokrasiye kastedenlerin, 
müdahale planları yapanların, gazeteci 
kimliği altına saklanması, en başta basın 
özgürlüğüne, en başta mesleğini yapan 
gazetecilere haksızlıktır. 

Bakın burada şu hususu da hatırlatmak 
durumundayım… Bu ülkede basın özgür-
lüğü noktasında söz söyleyecek en son 
kurum CHP’dir, en son kişi CHP Genel 
Başkanıdır. Kusura bakmayın, yine tari-
he gideceğim… Zira bunların bu ülkeye 
yaşattıkları, bu ülkede silinmeyecek izler, 
tedavisi, telafisi zor yaralar bırakmıştır. 
Bakın elimde, CHP’nin tek partili döne-
mine, 1940’lı yıllara ait 16 belge var… 
Bunlar, yüzlerce belge arasından sadece 
birkaç örnek… 16 belgenin tamamında, 
Reisicumhur, yani Cumhurbaşkanı İsmet 
İnönü’nün ve dönemin başbakanlarının, 
bakanlarının imzaları var… Elifba kitabı-
nı yasaklamışlar… Hazreti Ali Cenklerini 
yasaklamışlar. Arapça levhaları yasakla-
mışlar. Cumhuriyet Gazetesi başta olmak 
üzere, birçok gazeteyi kapatmışlar, yayın-
larını durdurmuşlar. Aziz Nesin’in, Saba-
hattin Ali’nin, Rıfat Ilgaz’ın kitaplarını 
yasaklamış, toplatmışlar… 

İşte CHP’nin tarihi bu… CHP’nin sadece 
tarihi değil, bugün taşıdığı zihniyet de işte 
aynen bu… Allah’ın izniyle Türkiye bu ka-
ranlık süreçlere geri dönmeyecek. Yaptığı-
mız reformlarla, yapacağımız reformlarla, 
atacağımız adımlarla, Türkiye’nin bu kısır 
döngüden kurtulmasını sağlayacak, genç 
nesillere de pırıl pırıl bir Türkiye emanet 
edeceğiz. Hiçbir konu karanlıkta kalmaya-
cak… Hiçbir suç, faili meçhul kalmayacak. 
Ucu nereye dokunursa, kime dokunursa 
dokunsun, sabırla, sağduyuyla, adım 
adım üzerine gidecek, kendi vicdanımızın 
da, kamu vicdanının da rahatlaması için 
elimizden gelen çabayı göstereceğiz. 
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Şundan herkes emin olsun… AK Parti, mil-
leti, milletin değerlerini, milletin fertlerini 
öğüten o köhne çarka kendisini asla kaptır-
madı, kaptırmayacak. AK Parti, Türkiye’de 
on yıllardır devam eden kısır döngünün 
içine girmemiştir ve girmeyecektir. AK 
Parti, bu kısır döngüyle cesaretle yüzleşen, 
cesaretle hesaplaşan, bu kısır döngüyü, 
milletle birlikte cesaretle kıran, bozan bir 
partidir. Aynı kararlılıkla, aynı samimi-
yetle, milletimizle el ele, gönül gönüle bu 
yolda yürümeye devam edeceğiz. Tüm 
teşkilatımızla, Ana Kademe, Kadın Kolları, 
Gençlik Kolları, Yerel Yönetimlerimizle, 
bu ülkenin aydınlık yarınları için ter dök-
meye, emek sarf etmeye devam edeceğiz. 
Biz, başkalarına benzemeyiz değerli arka-
daşlarım… Bizden, 9 yıl boyunca iktidar 
yorgunluğu, metal yorgunluğu bekleyenler 
beyhude beklediler. AK Parti’nin erimesi-
ni, tükenmesini, yorulmasını bekleyenler, 
kendileri eridiler, kendileri tükendiler, 
kendileri yoruldular. Biz ise milletin daha 
fazla desteğini alarak, milletle birlikte, 
Türkiye ile birlikte büyüyerek bugünlere 
geldik. 

Bu teşkilat, yoruldukça koşan, koştukça 
açılan yağız atlar gibidir. Biz her sabah, 
taze bir heyecanla, her sabah taze bir 
umutla yeni güne gözlerimizi açıyoruz. Fit-
ne, nifak, çekişme, rekabet, hırs ve ihtiras 
bu partiye, bu teşkilata bugüne kadar sira-
yet etmedi, Allah’ın izniyle bundan sonra 
da etmeyecek. Önümüzdeki süreçte inşal-
lah muhabbetimizi daha da artıracağız. 
Önümüzdeki süreçte, safları daha da sık-
laştıracağız. Türkiye’ye çok hizmetler, çok 
eserler kazandırdık, hep birlikte Türkiye’yi 

daha da büyüteceğiz. Türkiye ihracatçılar 
meclisi verilerine göre, Ocak ayında ihra-
cat, 2011 yılının aynı ayına göre yüzde 10 
artışla 10 milyar 554 milyon dolar oldu. 

Allah, yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz, 
bahtımız açık olsun diyorum. Genişletil-
miş İl Başkanları Toplantımıza başarılar 
diliyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum. 
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, kıy-
metli misafirler, hanımefendiler, beyefen-
diler, sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yor; AK Parti Haftalık Grup Toplantımızın 
ülkemize, milletimize, demokrasimize 
hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 

Konuşmamın hemen başında, önceki gün, 
Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde saldırıya 

uğrayan ve bu sabah, Ankara’da tedavi gör-
düğü hastanede hayatını kaybeden Cum-
huriyet Savcısı Hakan Kılıç’a Allah’tan rah-
met niyaz ediyorum. Hakan Kılıç’ı, olayın 
hemen akabinde Sağlık Bakanlığımızın 
uçak ambulansı ile Ankara’ya getirmiştik 
ve yoğun bakımda tedavisi yapılıyordu. 
Ancak, tüm müdahalelere rağmen genç 
savcımız maalesef kurtarılamadı. Bu men-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 7 Şubat 2012
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fur saldırıyı şiddetle lanetliyor; bir kez 
daha savcımıza Allah’tan rahmet, yakın-
larına, aziz milletimize sabır ve başsağlığı 
diliyorum. Yine önceki gün kaybettiğimiz, 
ömrünü ilme adamış, çok sayıda genç ye-
tiştirmiş değerli büyüğümüz İbrahim Su-
başı Hocaefendiye de Allah’tan rahmet ni-
yaz ediyor, mekânı cennet olsun diyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Bundan tam 30 yıl önce, 2 Şubat 1982’de, 
ya n ı  b a ş ı m ı z d a k i  s ı n ı r  ko m ş u m u z 
Suriye’nin Hama şehrinde çok acı bir kat-
liam yaşandı. Ağır silahlarla Hama kentini 
kuşatan Suriye ordusu, adeta şehri harita-
dan silercesine bir saldırı gerçekleştirdi ve 
kadın, erkek, çocuk, yaşlı, hasta demeden 
yaklaşık 30 bin masumu katletti. Bugün 
bile, Hama’da kaç kişinin katledildiği tam 
olarak bilinmiyor. Dönemin Suriye yöneti-
mi, şehre gazetecilerin, gözlemcilerin gir-
mesini, şehirden haber alınmasını engelle-
di ve bu katliamın üzerini çok hızlı şekilde 
örtme gayreti içine girdi. Hama katliamı-
nın öncesinde ve sonrasında, Suriye’de, 
hapishaneler başta olmak üzere yüzlerce 
insan, sorgusuz, sualsiz ve işkenceyle 
katledildi. Maalesef, uluslar arası toplum 
meselenin üzerine gitmedi. Olayın üzeri 
kapatıldı, uluslar arası kamuoyunda da bu 
katliam üzerinde yeterince durulmadı. 

Aynı yıl, Sabra ve Şatilla Kampı’nda, 4 
bine yakın masum Filistinlinin katledil-
mesine seyirci kalan uluslar arası toplum, 
Suriye’de, Hama’da 30 bin insanın kat-
ledilmesine de sessiz, tepkisiz kaldı. Ne-
den? Çünkü ölenler Müslümandı, ölenler 

Filistinliydi, Suriyeliydi, Ortadoğuluydu. 
Lübnan’da, Sabra ve Şatilla’da, Suriye 
Hama’da, emzikleri ağızlarında katledilmiş 
çocukları terörist diye yaftalayıp, akıttıkla-
rı kanın üzerini örttüler. Katliam kadar acı 
olan hadise, katliama seyirci kalınmasıydı, 
hatta sessiz şekilde desteklenmesiydi. Bu 
daha büyük bir insanlık ayıbıydı, daha bü-
yük bir canilikti… İnsanlık adına verilmesi 
gereken tepkinin verilmemesi, vicdanların 
daha fazla kanamasına sebep oldu… 

Hama’da, 1982 yılında gerçekleştirilen bu 
katliam, İslam coğrafyasında, tüm Müslü-
manların kalplerinde çok ağır bir keder 
bıraktı, ağır bir yara açtı. Ne yazık ki, o 
katillerden, o diktatörlerden hesap sorul-
madı. O katliamı yapanlar, dünyada yargı 
önüne çıkmasalar da, tüm insanlığın, tüm 
Müslümanların vicdanında yargılandılar, 
bir zalim olarak damgalandılar ve tarihe 
de isimlerini zalim, diktatör olarak yazdır-
dılar. 

Dikkatinizi çekiyorum değerli arkadaşla-
rım… Irak’ta, Mısır’da, Libya’da, Suriye’de, 
kendi halklarına karşı kahraman kesilen, 
kaplan kesilen bu diktatörler, topraklarına 
kasteden yabancılara çıtlarını bile çıka-
ramadılar. Güçleri sadece kendi masum 
halklarına yetti. Silahları kendi halklarına 
doğrulttular. İşgal altındaki toprakların 
istismarını yaptılar; ama işgal edilmiş top-
raklarını değil, kendi şehirlerini kuşattılar. 
Kabadayı misali sağa sola efelendiler; ama 
döndüler, tankların namlularının önüne 
kendi kardeşlerini koydular. Allah aşkına 
soruyorum: İran-Irak savaşında bir milyon 
askeri, bir milyon Müslüman’ı kim öldür-
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dü? Batılılar mı gelip öldürdü? Halepçe’de 
Kürtleri kimyasal silahla kim katletti? 
Siyonistler mi katletti? Hama’daki katlia-
mı kim yaptı? Gayri Müslimler mi yaptı? 
Basra’da, Necef ’te, Bağdat’ta, Duceyl’de, 
Erbil ve Süleymaniye’de insanları dışardan 
gelen düşmanlar, yabancılar mı katletti? 

Hayır… Tamamını, kendisini Müslüman 
olarak nitelendiren, ama demir yumru-
ğunu sadece kendi kardeşlerinin kafası-
na indiren zalimler, diktatörler, tiranlar, 
modern Firavunlar bunu yaptı. İşte bu 
zorbalar, bu zalimler, hak ettiklerini, 
layıklarını da buldular… Bu işbirlikçi 
rejimlerin caniliklerine ses çıkarmayan, 
bu zorbaların halkına zulmetmesine dur 
demeyen kimi Batılı ülkeler ise insanlık 
adına kılını kıpırdatmadı. Şundan hiç 
kimsenin endişesi olmasın… Bugün, 
babalarının izinden gidenler, o diktatör-
lerin, o firavunların izinden gidenler de 
hak ettiklerini mutlaka bulacaktır. Evet… 
Hama’da 30 bin masumu hunharca öl-
düren Baba Esed, işlediği cinayetlerin 
hesabını bu dünyada vermedi. Ama o 
Esed, bütün Suriye halkının, bütün İslam 
dünyasının, bütün insanlığın hafızasın-
da, kalbinde, vicdanında yargılandı ve 
acımasız bir diktatör olarak tarihe adını 
yazdırdı. 

Umuyorum ve inanıyorum ki, bugün onun 
izinden gidenler, bugün Humus’ta yüzler-
ce masum sivili katledenler, adli ilahi’den 
önce kendi halklarının önünde hesap ve-
recektir. Hama’nın hesabı sorulmadı; ama 
emin olunuz ki, er ya da geç Humus’un 
hesabı sorulacaktır. Ne diyor Beşer Esed? 

“Ölene kadar savaşırım” diyor? Daha önce 
de söyledim… Madem ölene kadar sava-
şacak bir kahramansın, neden Golan Te-
peleri için ölene kadar savaşmadın? Senin 
kahramanlığın kendi mazlum, kendi ma-
sum halkına mı? Bu mu kahramanlık? Bu 
kahramanlık değildir, bu korkudur, bu kor-
kaklıktır; bu, her zalimin kalbine sinmiş 
acziyettir, zavallılıktır. İşte bak, Libya’nın 
diktatörü, ölene kadar savaştı. Hiçbir zu-
lüm karşılıksız kalmaz. Zulüm ile abad, 
zulüm ile payidar olunmaz. Mazlumun 
ahı, er ya da geç mutlaka, ama mutlaka 
çıkar. Irak’ta mazlumun ahı çıktı, Libya’da 
çıktı, Mısır’da çıktı, hiç şüpheniz olmasın, 
Suriye’de de mazlumun ahı çıkar. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Suriye, bizim için öyle sıradan bir komşu, 
Suriye halkı bizim için öyle sıradan bir 
halk değildir… Cilvegözü’nden başlayın, 
Halep, Hama, Humus, Şam, Suveyda’ya 
kadar, her adımda, her kilometrede kar-
deşliğimizin, ortak tarihimizin, ortak 
medeniyetimizin izlerini görürsünüz. Se-
lahaddin Eyyubi’nin türbesinden Mimar 
Sinan’ın eserlerine, ilk Türk Hava Şehitli-
ğinden İbni Arabi’ye, Bilal Habeşi türbe-
sinden Hazreti Zeynep Türbesine, Sultan 
Vahdettin’in kabrinden, Hicaz Demiryolu 
İstasyonuna kadar her metrekarede bizim 
ortak tarihimizin izleri mevcuttur. Haçlı 
Seferleri’nden Kurtuluş Savaşı’na kadar o 
bin yıl boyunca bu topraklarda biz bir ara-
da, kardeşçe yaşadık ve bütün o toprakları 
hep birlikte savunduk. Suriye halkı, bizim 
kardeşimizdir. Bu kardeşlik, tarihe kanla 
yazılmış bir kardeşliktir. 
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Biz, Suriye’de olup bitene karşı sessiz 
kalmayız, kalamayız. Biz, Suriye halkına 
sırtımızı dönemeyiz. Biz, Ana Muhalefet 
Partisi’nin, diğer muhalefet partilerinin 
yaptığı gibi gidip, kendi halkını katleden 
zalimlerin sırtını sıvazlamayız. CHP git-
sin, aynı kafayı, aynı zihniyeti paylaştığı 
Baas Partisi’ne destek versin; biz, Baas 
Partisi’yle değil, mazlum Suriye halkıyla 
dayanışma içinde olacağız. Biz, Türkiye 
olarak, son 9 yıldır Suriye’ye çok samimi 
şekilde bir şey söyledik… Dedik ki, geç-
mişin acılarını dindirin, Hama katliamı-
nın izlerini silin, milletinizle, halkınızla 
barışın, babanızdan farklı olduğunuzu, 
babanızın izinden yürümediğinizi Suri-
ye halkına gösterin dedik. Evet… Bunu 
samimiyetle söyledik. Çünkü umutlan-
dık. İyi niyetle, Suriye’de reformların 
gerçekleşebileceğine inandık ve reform-
ları destekledik. 

Ama Suriye’de Beşer Esed, döndü dolaştı 
ve babasının izini takip etmeye, babası gibi 
silahların namlusunu kendi halkına çevir-
meye başladı. Verdiği tüm sözleri çiğnedi. 
Bize de, kendi halkına da verdiği sözlerin 
arkasında durmadı. Çok acıdır ki, Hama 
katliamının 30’uncu yıldönümünde, 3 
Şubat akşamı, tıpkı babasının yaptığı gibi, 
bir şehri kuşatarak yüzlerce masum insanı 
toplu halde katletti. Kendisine buradan bir 
kez daha hatırlatıyorum… Gittiğin yol, yol 
değildir… Bu yol, çıkmaz sokaktır. Daha 
fazla kan akıtmadan, daha fazla masum 
sivilin canını almadan, bu yanlış yoldan 
dönmesini kendisine bir kez daha tavsiye 
ediyoruz. Buradan, AK Parti Grubu’ndan 
Beşar Esed’e bir kez daha sesleniyorum; 

kendi anlayacağı şekilde, kendi dilinde ses-
leniyorum: “Ya Beşar: men dakka, dukka… 
Ey Beşar: unutma, eden, bulur…“

Değerli kardeşlerim…

Suriye meselesi, ne bir ülkenin kendi iç 
meselesi olarak görülerek önemsizleştiri-
lebilir, ne de bölgesel inisiyatif mücadele-
lerinde bir enstrüman olarak görülebilir. 
Suriye’de yaşananlar bir insanlık dramıdır 
ve bu drama karşı sergilenecek tutum, sa-
dece Suriye’nin veya bölgenin geleceğini 
etkilemeyecek, dünyaya demokrasi mesajı 
veren gelişmiş ülkelere bakış açısını da 
değiştirecektir. Suriye, herkes için samimi-
yet testidir. Bu olayı görmezden gelenler, 
gereken tepkiyi vermeyenler de en az bu 
olaylara çanak tutup destek verenler ka-
dar büyük vebal altındadırlar. Birleşmiş 
Milletler’de yaşanan süreç, medeni dünya 
açısından bir fiyaskodur, acziyetin ötesin-
de sorgulanması gereken bir ibret vakası-
dır. 

Uluslar arası barış ve güvenliği koru-
ma sorumluluğunu yerine getiremeyen 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 
bir kez daha uluslar arası toplumun vic-
danını tutsak almıştır. Hiçbir devletin, 
hangi çıkarlar için olursa olsun, zalimin 
eline ‘öldürme lisansı’ vermesi kabul 
edilebilir değildir, mazur görülemez, da-
hası insanlığa, vicdana sığamaz. Bu ve-
sileyle kuvvetle vurgulamak istiyorum: 
Veto yetkisini haiz olmanın sorumlulu-
ğu büyüktür. Bu yetkinin, uluslar arası 
toplumun genelinin hak, hukuk, adalet 
ve hakkaniyet anlayışıyla bağdaşacak 
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tarzda kullanılması gerekir. Bu yetki 
kullanılırken, zulmün devam etmesine 
yeşil ışık yakılmamalıdır. Başta Humus 
olmak üzere, Suriye’nin dört bir yanın-
da cinayetler, toplu katliamlar yaşanır-
ken, uluslar arası toplum bu gidişata tek 
bir ağızdan dur bile diyememiştir. Esad 
rejimi, bu kararsızlığı, bu basiretsizli-
ği, mevcut kanlı politikalarını daha da 
şiddetlendirmek için kendisine verilmiş 
açık bir çek gibi yorumlarsa, bunun he-
sabını kim verecektir? 

Şu hususu da açık yüreklilikle vurgulamak 
durumundayım: Suriye meselesi kutuplar 
arası çekişmelere kurban edilemez. Suriye 
meselesi, güç dengelerine, soğuk savaş mi-
sali kutup mücadelelerine feda edilemez. 
Suriye üzerinden siyasi güç mücadelesi 
verenler bilsinler ki, akan kan onların da 
üzerine sıçrıyor, bu insanlık ayıbı onları 
da içine çekiyor. Biz, Türkiye olarak her 
zaman diplomasinin ve diyaloğun gücüne 
inandık, bölgemizdeki tüm sorunların mü-
zakere zemininde çözülmesi gerektiğini 
vurguladık. Çatışma olmasın, kan akma-
sın diye büyük çabalar sergiledik… Ama 
bugün görüyoruz ki, mesele sadece hangi 
yöntemle sorunun çözüleceğinde tıkanmı-
yor, sorunun varlığı konusunda, mahiyeti 
konusunda bir kafa karışıklığı yaşanıyor. 
BM üyesi kimi ülkelerden gelen açıkla-
malar yaşanan dram karşısında büyük bir 
duyarsızlık, büyük bir pişkinlik olduğunu 
gösteriyor. 

Çok açık söylüyorum, eğer Suriye’de ya-
şanan bu insanlık ayıbı uluslar arası güç 
dengelerine kurban edilirse, herkes bilsin 

ki vicdanlar tefessüh eder, sağduyu tama-
men ortadan kalkar. Biz Türkiye olarak 
Suriye’deki kardeşlerimizin yanında ol-
maya, katliamlar karşısında yüksek sesle 
tepki vermeye, uluslar arası toplumun 
dikkatini ve ilgisini artırmak için gayret 
göstermeye devam edeceğiz. Biz Suriye’de 
barış ve istikrarın tesisi için gayret sarf 
etmeye devam ediyoruz. Diplomasinin 
bütün imkânlarını kullanıyor, dünya 
kamuoyunun dikkatini Suriye üzerinde 
topluyoruz. Suriye yönetiminin değil, hal-
kının yanında yer alacak ülkelerle yeni bir 
girişimi de bu noktada başlatacağız, bunun 
da hazırlıklarını yapıyoruz. Arap Ligi’nin, 
Suriye’yle ilgili girişimlerini de aynı şekil-
de desteklemeyi sürdüreceğiz. 

Değerli arkadaşlarım…

Burada, hafta içinde çok yoğun şekilde 
tartışılan, aslında, son derece kasıtlı bir 
şekilde çarpıtılan, bir kampanyaya dönüş-
türülmek istenen birkaç hususu sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Öncelikle, siz de-
ğerli milletvekillerimizin, teşkilatımızın, 
en önemlisi de aziz milletimizin, bu kam-
panyayı görmesini, iyi analiz etmesini, 
bu kampanyanın ardındaki zihniyeti iyi 
değerlendirmesini rica ediyorum… Şimdi 
bakın… Hatırlarsanız, 2002 öncesinde, 
gerek yazılı, gerek görsel medyada, en çok 
da devlet televizyonu TRT’de, bir takım 
haberler olurdu. İşte, “Amerika Birleşik 
Devletleri’nin bilmem ne kasabasında 
yayınlanan bir yerel gazetede Türkiye ile 
ilgili makale yayınlandı, Türkiye övüldü” 
gibi haberler. Tabii, Türkiye ile ilgili ayda 
yılda bir haber çıktığı için, Türkiye’nin adı 
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çok seyrek zikredildiği için, küçük büyük 
demeden her haber dikkat çekiyor ve gün-
deme geliyordu. 

Çok şükür, AK Parti iktidarıyla birlikte 
Türkiye bu kompleksten, bu eziklikten 
kurtuldu. Şu anda, dünyanın tamamında, 
her hafta Türkiye ile ilgili onlarca haber, 
yorum çıkıyor, makale yayınlanıyor. Türki-
ye, ekonomideki, demokrasideki, diploma-
sideki başarılarıyla, gücüyle, etkinliğiyle 
dünya medyasında geniş şekilde yer alıyor. 
Kimi zaman Türkiye lehine, kimi zaman 
Türkiye aleyhine haber ve yorumlar yapı-
labiliyor. Biz, yoğun mesaimiz içinde, açık-
çası bu haber trafiği ile çok da ilgilenmiyor, 
yoğunluğumuz gereği seçici davranıyoruz. 

Şimdi, geçtiğimiz hafta sonu, bir gazetede, 
Amerikalı bir yazarın, bir edebiyatçının, 
Türkiye ile ilgili ifadeleri yayınlandı. Nor-
mal şartlarda bunlar, dikkate alacağımız, 
üzerinde duracağımız, ciddiyet atfedece-
ğimiz ifadeler değildi. Belli ki Amerikalı 
o yazar, Türkiye hakkında çok yanlış 
bilgilendirilmiş, yanlış yönlendirilmiş ve 
yabancı olduğu bir konuda da haksız bazı 
yorumlar yapmış. Biz buna güler geçeriz… 
Ancak, burada gözden kaçırılan, saklanan 
bir durum var… Bu Amerikalı yazarın söz-
leri, CHP Genel Başkanı tarafından cımbız-
landı ve bir iç politika malzemesi haline 
getirildi. 

Bir kere şunu herkes bilsin… Bu tartışma-
yı, bu polemiği başlatan biz değiliz, CHP 
Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’dur… 
Tabii, bu ifadeler bir iç politika malzemesi 
haline getirilince, biz de bu yazarın ifade-

lerine dikkat kesildik. O esnada şunu da 
fark ettik: Türkiye’yi antidemokratik bir 
ülke olarak değerlendiren, Türkiye’ye git-
meyeceğini söyleyen o yazar, en son 2010 
yılında İsrail’e gitmiş, orada Yazarlar Kon-
feransına katılmış, İsrail devlet adamlarıy-
la görüşerek birlikte fotoğraf çektirmiş. Biz 
bunu hatırlatınca, o yazardan çok anlamlı 
bir karşılık geldi: “İsrail’de tutuklu yazar ve 
gazeteci yok. ” dedi… Bizim Ana Muhalefet 
Partisi Genel Başkanı, bu ifadeleri, adeta 
bir papağan gibi Türkiye’de tekrarladı, o 
da, “İsrail’de tutuklu gazeteci sayısı kaç? 
Başbakan önce onu öğrensin!” dedi… 

Öncelikle, Sayın Kılıçdaroğlu’nu, bu ta-
rihe geçecek ifadelerinden dolayı tebrik 
ediyorum… Umuyorum ki, bu sözleri bir 
papağan gibi tekrar ederek, birilerinin, o 
çok arzuladığı takdirine, teşekkürüne, hay-
ranlığına mazhar olmuştur. Umuyorum 
ki, İsrail’e arka çıkan bu sözleriyle birileri-
nin gözüne girmiştir. Hatırlarsanız, Mavi 
Marmara katliamının ardından, bizim 
İsrail’e yönelik eleştirilerimize de Tel Aviv 
değil, Sayın Kılıçdaroğlu Keşan’dan cevap 
vermişti. Ardından, “Ben olsaydım Mavi 
Marmara’nın gitmesine izin vermezdim” 
diyerek, Türk siyaset tarihine adını altın 
harflerle yazdırmıştı. İşte bu en son ifade-
leriyle, İsrail’de tutuklu gazeteci sayısı kaç 
diyerek, Sayın Kılıçdaroğlu zirve yaptı. 

Tabii, biz beklerdik ki, Sayın Kılıçdaroğ-
lu kendi cümlelerini kurabilsin, kendisi 
politika üretebilsin… Ama maalesef bu 
mümkün olmuyor… Bakıyorsunuz, bir gün 
BDP’nin vagonu, BDP’nin papağanı oluyor; 
bir başka gün çıkıyor, yabancı yazarlara ça-
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nak tutuyor. Şimdi CHP olarak, o yazarı da 
Türkiye’ye davet etmişler… Ben buradan, 
Sayın Kılıçdaroğlu’na bir tavsiyede bulun-
mak istiyorum… Eğer o yazar, CHP’nin da-
vetine icabet eder de buraya gelirse, lütfen, 
Türkiye’den sonra birlikte İsrail’e gitsinler. 
Şöyle, Gazze’yi gören bir tepede birlikte 
piknik yapsınlar. Arkalarına, dünyanın en 
büyük açıkhava hapishanesi olan Gazze’yi 
alarak, koro halinde, o söylediklerini tek-
rar etsinler: İsrail’de tutuklu gazeteci ve 
yazar yok desinler. 

Bakın değerli arkadaşlarım: İsrail’de tutuk-
lu gazeteci ve yazar yok demek, en hafif ta-
biriyle yalancılıktır, cahilliktir. Bunu söyle-
mek, Gazze’ye haksızlıktır. Bunu söylemek, 
bir yardım gemisinde şehit edilen 9 masum 
insana haksızlıktır. Bunu söylemek, Filistin 
davasına, Filistin mücadelesine, Filistin şe-
hitlerine ve sürgünlerine haksızlıktır. Öyle 
Filistinli yazarlar, öyle şairler var ki, sür-
günde, gözleri vatan hasretiyle açık gittiler. 
Hapishanelere bile razıydılar, yeter ki kendi 
topraklarını bir kere öpebilsinler… 

Bakın, şu şiiri, 2003 yılında Nazım Hikmet 
Şiir Ödülü almış olan, Filistinli Şair Mah-
mut Derviş’in şu şiirini, Sayın Kılıçdaroğlu 
iyi dinlesin: 
Anam, ey anam…  
Bu satırları kime yazdım?  
Hangi ulak iletir bunları? 
Karada, denizde, ufukta,  
Kapatmışlar tüm yolları,  
Ve sen ey anam! 

Babam, kardaşlarım, yakınlarım, yoldaşla-
rım,  

Belki hayattasınız.  
Belki öldünüz.  
Belki de benim gibisiniz: adressiz.  
Yurdu yoksa  
Bayrağı yoksa nedir kıymeti insanın? 
Evet, nedir kıymeti insanın,  
Adresi yoksa…

İşte bu dizelerin şairi, Mahmut Derviş, 
adresi olmadan, Filistin’i çok uzun süre 
göremeden, gurbette gözlerini hayata yum-
du. Onlarca Filistinli şair, yazar, gazeteci, 
Filistin sokaklarında vurulup öldükleri 
için gerçekten şanslılar. Zira Filistin sokak-
larında ölemeyen, İsrail hapishanelerini 
dahi göremeyen, kendi vatan toprağını 
öpemeyen, sürgünde ölen nice yazar, nice 
şair, nice gazeteci var. İsrail’de tutuklu ga-
zeteci yazar yok demek, Mahmut Derviş’e, 
Naci Ali’ye, 30 yıl ülkesine gidemeyen Mu-
rid Barguti’ye haksızlıktır, insafsızlıktır. 
Eğer, Sayın Kılıçdaroğlu ve o Amerikalı ya-
zar, Filistinlileri insan, Filistinlileri yazar, 
gazeteci olarak görmüyorlarsa, illa İsrailli 
arıyorlarsa, onun da çok sayıda örneği var. 
Gitsinler, İsrailli gazetecileri, İsrail Askeri 
Sansür Kurumu’na sorsunlar… Onlar, eğer 
cesaretleri varsa, İsrail’deki ifade özgürlü-
ğünü anlatırlar. 

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım… Bu-
rada, son derece art niyetli, sistemli ve 
kurgulanmış bir senaryo, bir kampanya 
var… Bazı medya kuruluşlarını, bazı yazar-
ları da yedeğine alan CHP Genel Başkanı, 
gerek Türkiye içinde, gerek yurt dışında, 
Türkiye’yi karalayarak, Türkiye’yi lekeleye-
rek, son derece çirkin, son derece tehlikeli 
bir kampanya yürütüyor. Kendi ülkesine 
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zarar vermek, kendi ülkesinin imajını ze-
delemek adına, bu kampanyayı yürütüyor. 
Asıl önemlisi, CHP Genel Başkanı, devam 
eden bir davayı, Ergenekon davasını önem-
sizleştirmek adına bu taşeronluğu yapıyor. 
Ya Sayın Kılıçdaroğlu, cebinden gazeteci 
kimliği çıkan polis katili teröristi savunu-
yorsun da, Roj TV’yi niye savunmuyorsun? 
Git Danimarka’ya, Roj TV’yi de savun…

Bakın değerli arkadaşlarım… Batılı gaze-
tecilerin, yazarların, aydınların tecrübe 
etmedikleri, hiç şahit olmadıkları bir du-
rum var ortada… Batıda, gazeteciler darbe 
planlarının içinde yer almıyorlar. Batıda, 
darbeye zemin hazırlamak için kitaplar 
yazdırılmıyor. Batıda, birilerine kitap yaz-
dırıp, birilerine haber yazdırıp, sonra da 
bunu parti kapatma davalarına delil olarak 
koymuyorlar. Şimdi bu andan itibaren, biz 
bu kara propagandayla mücadele edeceğiz, 
devam eden mücadelemizi yoğunlaştıraca-
ğız. Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiy-
le, Türkiye aleyhine yürütülen, hem de ha-
rici odaklardan destek alınarak yürütülen 
bu kampanyayı boşa çıkaracağız. Tüm dün-
yaya, Türkiye’de gazetecilerin, yazarların 
değil; darbe hazırlığı içinde olanların, terör 
eylemi yapanların yargılandığını tekrar 
tekrar anlatacağız. 

Hiç kimsenin, Türkiye aleyhine böyle bir 
kampanya yürütme hakkı yoktur. Hele 
hele, haysiyetli bir genel başkan, ülkesine 
zarar vermek adına böyle kampanyalara 
ön ayak olamaz. Fransa’daki yasa konu-
sunda hükümete destek veriyorsunuz… 
Peki, Türkiye aleyhine çirkin açıklamalar 
yapanlara neden çanak tutuyorsunuz? 

Türkiye’de o kadar ifade özgürlüğü var ki, 
bak, senin yıllardır içine attığın Dersim 
meselesini bugün sen hariç tüm Türkiye 
sorguluyor. Bir Dersimli olduğun halde, 
kendi partin içinde Dersim konusunda 
konuşmayı yasaklayacaksın, Diyarbakır 
İl Yönetimini görevden alacaksın, sonra 
yabancı gazetelere, “Türkiye’de özgürlük 
yok” diye makale yazacaksın. Açık söylüyo-
rum: Bırakın Türkiye’yi, Cumhuriyet Halk 
Partisi bile böyle bir Genel Başkanı hak 
etmiyor. 

Geliyorum bir başka kampanyaya: “dindar 
nesil” kavramı üzerinden yürütülen kam-
panyaya… Şimdi bakın değerli arkadaşla-
rım… Bir kere, bu kampanya, son derece 
bayat bir kampanyadır. Bu kampanya o ka-
dar bayattır ki, 13 Nisan 1909’dan beri, 31 
Mart vakasından bugüne kadar, tam 103 
yıldır, temcit pilavı gibi bu ülkenin önüne 
getirilmiştir. 31 Mart vakasıyla başlayan 
“irtica” kampanyaları, Türkiye’de, periyo-
dik aralıklarla milli iradenin gasp edilme-
sinde araç olarak kullanıldı. İrtica diyerek 
partiler kapatıldı. İrtica diyerek demokrasi 
askıya alındı. İrtica diyerek, insanlar idam 
edildi. İrtica diyerek hükümetlerin eli kolu 
bağlandı. İrtica diyerek, bu milletin dini 
değerleri, milli, manevi değerleri ayaklar 
altına alındı. 

Açık söylüyorum; Türkiye hiçbir zaman 
irticaya prim vermedi; ama Türkiye, bu 
irtica kampanyalarına, bu sanal irtica 
korkusuna çok ama çok ağır bedeller öde-
di. Kimi susturmak istedilerse mürteci 
dediler. Kimi dışlamak istedilerse, gerici 
dediler. Kimi aşağılamak istedilerse, yo-
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baz dediler. Bugün, “dindar nesil” kavra-
mı üzerinde kopartılan fırtına, işte, 31 
Mart’ta, İstiklal Mahkemeleri öncesinde, 
Menemen Hadisesi’nde, 27 Mayıs önce-
sinde, 28 Şubat’ta, AK Parti’nin kapatılma 
davası öncesinde yürütülen kampanyanın 
tıpkısının aynısıdır. Kusura bakmayın, biz 
bunları yutmayız… Zira biz, siyasi mücade-
lemiz boyunca bu kampanyaların içinden 
geçtik, bu kampanyaları aşarak bugünlere 
ulaştık. Şunu açık açık bir kez daha ifade 
ediyorum: Biz, bu yolda, elinden “irtica” 
bahanesi alındığı için kimlik bunalımı ya-
şayan o yazarlarla değil, milletimizle yürü-
yoruz. Bize, milletimizden başka hiç kimse 
istikamet çizemez. Hiç kimse, çokbilmiş 
edasıyla, mürebbiye edasıyla, parmağını 
sallayarak bize istikamet gösteremez, rota 
belirleyemez, efendilik taslayamaz. Bizim 
rehberimiz millettir. 

Biz milletin önüne neyle çıktık? Parti Prog-
ramımızla çıktık, Tüzüğümüzle çıktık, Se-
çim Beyannamemizle, Hükümet Programı-
mızla çıktık. Bizim rotamız, istikametimiz, 
yöntemlerimiz bellidir. “Bu hükümetin 
gizli ajandası var, bu hükümetin gizli ni-
yetleri var, bu hükümet takiyye yapıyor” 
diyerek, ensemizde boza pişirilmesine asla 
ve asla müsaade etmeyiz. Bu ülkede on yıl-
lar boyunca dindarlara ikinci sınıf muame-
lesi yapıldı. Namaz kılanlar, oruç tutanlar, 
sakallılar, başörtülüler, hatta “Selamun 
Aleyküm” diyenler, aşağılandı, dışlandı, 
ötelendi. Dini eserler yasaklandı, camiler 
kapatıldı, Kur’an öğrenmek isteyenlerin, 
İmam Hatip okullarına gitmek isteyen-
lerin yolları kesildi. Bu ülkede, on yıllar 
boyunca, tek parti dönemindeki CHP ta-

rafından, gençlik için zararlı alışkanlıklar 
özendirilirken, gençliğin dinini öğrenmesi 
yasaklandı, engellendi. Gençler, kendi de-
ğerlerine yabancılaştırıldı. 

1940’lardan söz etmiyorum değerli arka-
daşlar… 1990’larda, 2000’li yıllarda ikna 
odalarında başörtülü kızlara işkence eden-
ler, CHP tarafından korundu, desteklendi 
ve milletvekili yapılarak ödüllendirildi. 
Çıkmışlar, bize, “Elinizde dindarlığı öl-
çecek alet mi var” diye soruyorlar… Biz 
dindarlık ölçme meraklısı değiliz. Ama siz, 
bu ülkede yıllarca laikliği nasıl ölçtünüz, 
hangi cihazı kullandınız, önce bunu an-
latın… Üniversite kapılarında başörtülü 
kızların laikliğini nasıl ölçtünüz, bunu 
anlatın. İkna odalarında kızlara hangi 
araçlarla işkence yaptınız, bunu anlatın. 
Başörtüsüyle ilgili düzenlemeyi neden 
Anayasa Mahkemesi’ne götürdünüz, siz 
önce millete bunu anlatın. İmam Hatipler-
le sorununuz ne, meslek liseleriyle mesele-
niz ne, katsayı konusuna neden bu kadar 
takıldınız, siz önce bunu anlatın. 

Bakın, aziz milletime sesleniyorum; sa-
dece bize oy verenlere değil; 75 milyon 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına sesle-
niyorum. Biz, 9 yıldır hiçbir dayatmanın 
içinde olmadık, bugün de değiliz, yarın da 
olmayacağız. Biz, birilerinin geçmişte yap-
tığı gibi, öğrenci formatlama gayretinde 
değiliz. İşte dün, eğitimde tarihi bir adım 
attık, dünyada örneği olmayan bir uygu-
lamayı başlattık. 17 ilimizde, 52 okulda 
Fatih Projesi başladı. Eylül ayına kadar, 
Türkiye genelindeki liselerin yarısında 
Fatih Projesi uygulamaya geçecek. 4 yıl 
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içinde, Türkiye genelindeki 42 bin okul, 
570 bin derslik, akıllı tahtaya, hızlı inter-
nete, yüksek teknolojili eğitim cihazlarına 
kavuşacak. 9 yılda, okullarımıza 1 milyo-
na yakın bilgisayar gönderdik, 29 bin 812 
Bilişim Teknolojisi sınıfı açtık. Bilgisaya-
rın, internetin olduğu bir okulda dayatma 
olabilir mi? İşte onun için, bizden önce 
okullara bilgisayar göndermediler, inter-
net bağlamadılar. 

Böyle okullarda, böyle sınıflarda, olsa olsa 
bilgisayarları formatlarsınız, ama zihinleri 
asla formatlayamazsınız. Elbette her siyasi 
partinin bir gelecek tasavvuru vardır, bir 
nesil tasavvuru vardır… Dini, milli, manevi 
değerlerle yetişen bir nesil arzulamanın 
neresi yanlıştır? AK Parti değil midir mo-
dern olanla geleneksel olanı harmanlayan, 
medeniyet değerlerimizle evrensel değer-
leri bir arada götürmeye çalışan? İktidara 
talip olan her partinin bir toplum ve birey 
tasavvuru vardır, insanlar da ona göre oy 
verirler. Ama hiçbir parti kendi tasavvu-
runu topluma dayatmaz, toplumu zorla, 
devlet marifetiyle dönüştürmeye çalışmaz, 
kimseye tercih dikte etmez. Biz toplum 
mühendisliğine de karşıyız, siyaset mü-
hendisliğine de… Sorun AK Parti’nin nasıl 
bir toplum ve siyaset tasavvuruna sahip 
olduğunda değildir… Sorun diğer partile-
rin böyle bir tasavvuru, böyle bir vizyonu 
olmamasındadır. 

Bizler milletimizin rızası istikametinde, 
anayasa ve yasalar çerçevesinde 9 yıldır ne 
yaptıysak onu yapmaya, milletimize daha 
iyi hizmet üretmeye devam edeceğiz. En-
gelleri kaldırarak, dayatmaları, yasakları 

tek tek kaldırarak, yolları açarak, gençle-
rin, ailelerin önüne seçenekler, imkânlar, 
fırsatlar koyarak bu yolda yürüyeceğiz. 
Biz, devletin zihinleri tek tipleştirmesine, 
şekillendirmesine de karşıyız, aynı şekilde 
çocuğunu ateist olarak yetiştirmek isteyen-
lerin çocuklarına yaptıkları dayatmaya da 
karşıyız. 

Tekrar ediyorum… Bu, AK Parti’ye yönelik, 
AK Parti Hükümetine yönelik bayat bir 
kampanyadır. Kimlik bunalımı içindeki, 
modası geçmiş, çağa ayak uyduramayan 
yazarların, 103 yıl önceki modaya uyarak, 
irtica yaygarası çıkarması artık bu ülkede 
tutmaz. Milletim müsterih olsun. Bize oy 
verenler kadar, vermeyenler de müsterih 
olsun. Bu hükümet, 75 milyonun hüküme-
tidir. Bu hükümet, 75 milyonun tercihleri-
ne saygılı bir hükümettir. Geride bıraktığı-
mız 9 yıl, 75 milyonun tercihlerine nasıl 
saygı gösterdiğimizin en büyük ispatıdır. 
Milletimiz bize inansın, milletimiz bize gü-
venmeye devam etsin. Biz bu yolda milleti-
mizle yürüyecek, sadece ve sadece milletin 
rotasında ilerleyeceğiz. Bu düşüncelerle 
sözlerime son verirken, sizlere, meclis ça-
lışmalarınızda başarılar, kolaylıklar dili-
yorum. Allah yolumuzu açık etsin, Allah 
yar ve yardımcımız olsun diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili yol arkadaşlarım, sevgili gençler, 
değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri en kalbi duygularımla, has-
retle, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti 
İstanbul İl Teşkilatımızı, AK Parti İstanbul 
İl Gençlik Kollarımızın tüm mensupları-
nı, İstanbul’un tüm gençlerini; İstanbul 
gençliğinin şahsında, ülkemdeki tüm genç 

kardeşlerimi buradan sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. AK Parti İstanbul İl Gençlik 
Kolları’nın 3’üncü Olağan Kongresi’ne ba-
şarılar diliyorum; Gençlik Kollarında ça-
lışmış, yüreğini ortaya koymuş, mücadele 
vermiş tüm arkadaşlarımı yürekten kutlu-
yor, her birine şahsım, ülkem ve milletim 
adına teşekkür ediyorum. 

AK Parti İl Gençlik Kolları 3. 
Olağan Kongresi’ne Canlı Yayın 

ile Katılım

Ankara | 19 Şubat 2012
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Bugün aranızda bulunmayı, oradaki heye-
canı, coşkuyu sizlerle birlikte yaşamayı çok 
arzu ediyordum. Ancak, biliyorsunuz, 26 
Kasım’da geçirmiş olduğum operasyonun 
nihai aşaması ve rutin parçası olan son du-
rum nedeniyle, doktorlarımızın tavsiyesiy-
le evimde istirahatıma devam ediyorum. 
Bu vesileyle, geçmiş olsun temennilerini 
ileten tüm arkadaşlarıma, vatandaşlarıma, 
aziz milletimize, siz değerli genç kardeşle-
rime şükran ve minnet duygularımı da ifa-
de ediyorum. Geçtiğimiz hafta içinde zaten 
çalışmalarımıza kısmen başladık… İnşal-
lah, bu hafta itibariyle de rutin mesaimize 
başlayacak, millete hizmet mücadelemizi 
artan bir ivmeyle devam ettireceğiz. 

Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşla-
rım…

14 Ağustos 2001’de, AK Parti’yi kurduğu-
muz günden bugüne kadar, her fırsatta, 
her zeminde, her platformda, üzerine basa 
basa, altını kalın çizgilerle çize çize ifade 
ettiğim bazı hususları, burada özellikle siz 
genç kardeşlerime bir kez daha hatırlat-
mak istiyorum… Lütfen, bu sözlerimi iyi 
dinleyiniz… Bu sözlerimi yürekten, gönül-
den idrak etmenizi, bu sözlerim üzerinde 
tefekkür etmenizi, bu sözlerimi ulaşabildi-
ğiniz herkese iletmenizi sizlerden özellikle 
ve önemle rica ediyorum. 

Sevgili kardeşlerim…

14 Ağustos 2001’de, AK Parti’yi millet 
kurmuştur. AK Parti’nin harcını millet 
karmıştır, tuğlasını millet döşemiştir, AK 
Parti’nin kilimini millet dokumuş, AK 

Parti’nin hamurunu millet yoğurmuştur. 
AK Parti milletin partisidir; yegâne sahibi 
millet olan bir siyasi parti, yegâne efendisi 
millet olan bir siyasi harekettir. AK Parti 
yoksulların partisidir. AK Parti, yolda 
kalmışların, fakir fukaranın, garip gureba-
nın partisidir. AK Parti, Eyüp’teki işçinin, 
Kâğıthane’deki yoksulun, Bakırköy’de 
esnafın, Pendik’te zanaatkârın, Çatalca’da 
sanayicinin, Üsküdar ’da öğrencinin, 
Sarıyer’de hanım kardeşlerimizin, Fatih’te 
gençlerin partisidir. AK Parti, 81 vilayette, 
Türk’ün, Kürt’ün, Çerkez’in, Boşnak’ın, 
Laz’ın, Arap’ın, Gürcü’nün, Roman’ın, 
Sünni’nin, Alevi’nin, kısacası tüm etnik 
grupların, tüm inanç gruplarının, tüm 
renklerin partisidir. AK Parti, Gazze’deki, 
Bağdat’taki, Saraybosna’daki, Kabil’deki, 
Mogadişu’daki, Trablus’taki, Kahire’deki; 
Şam, Halep, Lazkiye, Hama ve Humus’taki 
mazlumların, mağdurların, oralardaki kar-
deşlerimizin umudu bir partidir. 

Altını çizerek ifade ediyorum: AK Parti, 
belli zümrelerin partisi değildir. AK Parti 
seçkinlerin partisi değildir. AK Parti, belli 
çevrelerin, hele hele çetelerin partisi hiç 
değildir. Şunu herkes bilsin ki: AK Parti’yi 
nasıl millet kurduysa, ona istikamet çizen, 
rota çizen, kılavuzluk eden de sadece ve sa-
dece millettir, milletin mahşeri vicdanıdır, 
ortak aklıdır. Bizim, milletin huzurunda 
boynumuz kıldan incedir; onun haricinde, 
hiç kimsenin huzurunda eğilmeyiz, hiç 
kimsenin önünde boynumuzu bükmeyiz, 
hiç kimseye eyvallah demeyiz. Biz, üzeri-
mizde milletin emanetini taşıyoruz… Biz 
omzumuzda kutsal, mübarek, son derece 
kıymetli ve hassas bir emanet taşıyoruz. 
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Biz her zaman diyoruz ki, Türkiye kazana-
caksa biz kaybetmeye razıyız. 

Biz hiçbir zaman AK Parti’nin politik ka-
zancını düşünerek basit siyasi hesaplarla 
hareket etmedik, her zaman Türkiye’nin 
menfaatini, Türkiye’nin selametini düşü-
nerek hareket ettik. 9 yıl boyunca, millet-
ten aldığımız güç ve yetkiyle, milletin ema-
netine uzanan elleri, elimizin tersiyle ittik. 
Bundan sonra da her ne pahasına olursa 
olsun milletin emanetine sahip çıkmaya, 
milletin çıkarını, her türlü siyasi hesabın 
üzerinde tutmaya devam edeceğiz. 9 yıl 
boyunca kirli senaryoları deşifre ettik. 9 yıl 
boyunca demokrasiye yönelik müdahale 
girişimlerini boşa çıkardık. 9 yıl boyunca 
çetelerle yılmadan, yıkılmadan mücadele 
ettik. Bugün Türkiye demokratikleşiyorsa, 
şeffaflaşıyorsa, çetelerle, karanlık odaklar-
la, terör örgütleriyle amansız bir mücadele 
veriliyorsa, bu tamamen AK Parti iktidarın 
kararlı iradesinin, cesaret ve azminin bir 
neticesidir. 

Türkiye’nin demokratikleşme mücadelesi 
sadece iktidar partisinin değil tüm parti-
lerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın, 
iş dünyasının, tek tek tüm vatandaşların 
içinde yer almaları gereken bir süreçtir. 
AK Parti değişimin ve demokratikleşme-
nin lokomotif hareketi olarak tarihi bir 
sorumluluk üstlendi. AK Parti’yi yolun-
dan saptırmaya yönelik her türlü girişim, 
Türkiye’nin rotasına müdahale anlamına 
gelir. Demokraside, yasamanın, yürütme-
nin, yargının yetkileri ve sınırları bellidir. 
Sınırları aşan her türlü girişim, yetki 
gaspıdır, millet iradesinin çiğnenmesidir. 

Gücünü milletten almayan, milletle aynı 
yöne, aynı istikamete bakmayan her giri-
şim, millet nezdinde, anayasa ve yasalar 
nezdinde gayri meşrudur. Biz, bu ülkede, 
gayri meşruluğa izin vermeyiz. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili gençler…

9 yıl boyunca, gerek yasama-yürütme ve 
yargının, gerek kurumların uyum ve ko-
ordinasyon içinde çalışabilmesi için tam 
bir hassasiyet içinde olduk. Yaptığımız 
reformlarla, uyguladığımız kararlı poli-
tikalarla, gerçekleştirdiğimiz, sessiz dev-
rim niteliğindeki değişim ve dönüşümle, 
kurumların uyum ve koordinasyonunu 
en güçlü şekilde temin ettik. Hiç kimse 
ellerini ovuşturmasın. Hiç kimse, fitne ve 
fesat tohumlarının yeşereceği umuduna 
kapılmasın. Hiç kimse kriz duasına çıkma-
sın; kimse kaos, çatışma hayalleri kurma-
sın. Bu ülkenin tüm kurumları, tarihte hiç 
görülmedik ölçüde uyum ve motivasyon 
içinde görevlerini yapıyorlar. Yargı, emni-
yet, asker, istihbarat tam bir koordinasyon 
içinde, millet adına ve millet için, özveriyle 
vazifelerini yerine getiriyorlar. Herhangi 
bir kurumu yıpratmak; kurumlar arasın-
da uyumsuzluk varmış gibi lanse etmek, 
kaosa hizmet etmek, ülkeye de, millete de 
hayır getirmez. 

Münferit hadiseleri, istisnai meseleleri 
kaşıyanlar, abartanlar, farklı mecralara 
sevk etmek isteyenler, bilsinler ki ne ül-
keye, ne de millete hizmet etmiş olmazlar. 
Tam tersine bunlar, Türkiye’nin hasımla-
rına, Türkiye’nin düşmanlarına hizmet 
etmiş, onların değirmenine su taşımış 
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olurlar. Açık söylüyorum: Ne devletin 
kurumları arasında, ne de bu milletin 
evlatları arasında bir çatışma, bir husu-
met, bir anlaşmazlık yoktur ve olamaz. 
Bu ülkenin aydınlarını, yazarlarını, med-
yasını, özellikle de siyasetçilerini, daha 
sağduyulu ve daha sorumlu davranmaya 
davet ediyorum. Sağduyuyu telkin etmek 
yerine, kışkırtmayı tercih edenler, millet 
önünde mahcup olurlar. Hükümetin, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nin tasarrufunu, 
sağduyulu girişimlerini, millet iradesini 
yücelten adımlarını farklı yerlere çekenler, 
millet huzurunda büyük utanç yaşarlar. 
Bizler ülkemize sevgi tohumları ekmenin, 
kardeşlik iklimini geliştirmenin mücade-
lesi içindeyiz. Hiçbir provokasyona, hiç-
bir tezgâha, hiçbir fitne girişimine fırsat 
vermeyiz, alet olmayız. Kimse AK Parti’yi 
gönülden seven kesimlerin gönül dünyası-
nı kirletemez, samimiyetini zedeleyemez, 
kardeşlik dünyasını zehirleyemez. Bizler 
basiretle, ferasetle, ihlâs ve muhabbetle 
yolumuza devam edeceğiz. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili gençler…

Bu ülkede, geçmişte yapılan hatalar, mil-
letimize de, ülkemize de çok ağır bedeller 
ödetti. Bu bedellerin tekrar tekrar ödenme-
sine, millete yeniden ağır faturalar ödetil-
mesine biz razı olamayız. İşte onun için biz 
gençlik diyoruz. İşte onun için, en büyük 
yatırımı yeni nesillere, gençlere yapıyo-
ruz. İyi eğitim almış, en modern altyapıya 
kavuşmuş, bilgi ve hikmetle donanmış 
bir gençlik için tüm imkânları seferber 
ediyoruz. Dünyayla rekabet edebilen, dün-
yayı yakından takip eden, meselelere sahip 

çıkan, bir ayağı bu topraklarda, diğer aya-
ğıyla âlemleri gezen bir gençlik tahayyül 
ediyoruz. En önemlisi de, milli, manevi 
değerlerine sahip çıkan, onları yaşatan, 
geleceğini, geçmişinden aldığı güç, gurur 
ve ilhamla şekillendiren bir gençlik tasav-
vur ediyoruz. Ben, o salondaki Türkiye’nin 
aydınlık geleceğini bir kez daha selamlı-
yorum. AK Parti İstanbul Gençliğini, sizin 
şahsınızda ülkemin tüm gençlerini mu-
habbetle selamlıyorum. İstanbul İl Gençlik 
Kollarımızın 3’üncü Olağan Kongresine 
başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcı-
nız olsun. Yolunuz, bahtınız açık olsun. He-
pinizi Allah’a emanet ediyor, sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. 
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
grup toplantımızı teşrif eden çok değerli 
misafirler, sevgili kardeşlerim, sevgili yol 
arkadaşlarım, sizleri bir kez daha hasretle 
ve muhabbetle selamlıyor; haftalık grup 
toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

26 Kasım’da geçirmiş olduğum operas-
yonun ikinci ve son aşaması, 10 Şubat’ta 
tamamlanmış oldu. Kısa bir istirahatın ar-
dından geçen hafta itibariyle normal mesa-
imize başladık; Allah’ın izniyle de artan bir 
ivmeyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Bu vesileyle, geçmiş olsun temennilerini 
bizzat, telefonla ya da mesajla ileten, Sayın 
Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımı-
za, Siyasi Partilerimizin Genel Başkan ve 
yöneticilerine, bakanlarımıza, milletvekil-
lerimize, teşkilatımızın tüm mensuplarına 
gönülden şükranlarımı sunuyorum. Sağlık 
temennilerini, iyi dileklerini, hayır duala-
rını esirgemeyen aziz milletimize buradan 
özellikle teşekkür ediyorum. 

Önceki akşam, geç bir saat olmasına ve 
soğuğa rağmen, Ankara’da, Esenboğa Ha-
valimanında binlerce kardeşimizin coşku 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 28 Şubat 2012
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dolu, heyecan dolu, duygu dolu karşılama-
larına şahit olduk. Havaalanından şehir 
merkezine kadar kilometrelerce mesafede 
kuyruk oluşturan ve yol boyunca duaları-
nı ileten taksici esnafımıza, minibüsçü ve 
otobüsçü kardeşlerimize, gençlerimize, ço-
cuklarımıza, tüm vatandaşlarımıza teşek-
kür ediyor, hepsine kalpten muhabbetle-
rimi iletiyorum. Önceki akşam, o duygulu 
karşılama merasiminde, gençlerimiz hep 
bir ağızdan bize şunu söylediler: “Dik dur, 
eğilme…” “Bu gençlik seninle” dediler… 

Hiç kimsenin şüphesi olmasın, hiç kim-
senin tereddüdü olmasın. Bu kalp, Allah 
ömür verdikçe, Allah sıhhat verdikçe, önce 
Rabbim, sonra da aziz milletim için çarp-
maya devam edecek. Bugüne kadar hep dik 
durduk. Bugüne kadar, rükû ve secde dı-
şında asla ve asla eğilmedik. Bundan sonra 
da dik duracak, eğilmeyecek, milletin bu 
muhabbetini, bu vefasını, teveccühünü, 
itimadını asla ve asla boşa çıkarmayacağız. 
Milletin muhabbetinden daha büyük bir 
rütbe yoktur. Milletin gönlünden daha bü-
yük bir makam yoktur. Allah’ın izni ve ina-
yeti ile 9 yıl boyunca yaptığımız hizmetler 
neticesinde milletin muhabbetine mazhar 
olduk, milletin gönlünde kendimize en bü-
yük makamı edindik. İnşallah, bu can bu 
bedende olduğu müddetçe, millete hizmet 
etmeye, milletin sevdasına layık olmaya, 
milletin gönlündeki o mübarek makamı 
daha da perçinlemeye hep birlikte devam 
edeceğiz. 

Biliniz ki, biz birlik ve bütünlük içinde 
olduğumuz sürece, kardeşlik hukukumu-
zu koruduğumuz, her türlü fitne fesadı 

elimizin tersiyle ittiğimiz sürece bu kutlu 
yürüyüşü kimse durduramaz. İhlas ve 
muhabbet, her türlü oyunu bozar, azim ve 
kararlılık her türlü tezgâhı boşa çıkarır. AK 
Parti hükümeti, Türkiye’deki 74 milyon 
vatandaşın, herkesin ve her kesimin hükü-
metidir. Biz aldığımız oyla değil, kazandığı-
mız gönüllerle mutlu olan bir hareketiz ve 
gönüller kazanmaya devam edeceğiz… 

Değerli arkadaşlarım…

Pazar günü, son derece anlamlı ve kederli 
bir yıldönümünü hep birlikte idrak ettik. 
Bundan 20 yıl önce, 26 Şubat 1992’de, 
Hocalı’da, 83’ü çocuk, 106’sı kadın ve 
70’den fazlası yaşlı olmak üzere toplam 
613 masum insan Ermeni saldırganlar 
tarafından hunharca katledildi. Hocalı’da 
katledilen kardeşlerimizi bir kez daha rah-
metle yad ediyoruz. Buradan, tüm Azeri 
kardeşlerimize, Azerbaycan’a bir kez daha 
Türkiye’nin dayanışma mesajlarını iletiyo-
ruz. Pazar günü, İstanbul başta olmak üze-
re birçok şehrimizde Hocalı katliamı anıl-
dı, bu menfur cinayet tüm boyutlarıyla bir 
kez daha lanetlendi. İstanbul’daki miting-
de, marjinal ve münferit birkaç pankartın 
olması ya da sloganların atılması, Hocalı 
katliamına dair acımızı ve dayanışmamızı 
gölgelemeye yetmez. 

Türkiye, her platformda çok güçlü şekilde 
savunduğu hukuk ve adaletin bir gereği 
olarak, her vatandaşına eşit mesafededir, 
her vatandaşının hakkını ve hukukunu 
güvence altına almış bir ülkedir. Etnik kö-
kenine, diline, inancına, derisinin rengine 
bakılmaksızın, bu ülkenin her bir vatanda-
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şı birinci sınıf vatandaştır, hukuk önünde 
eşittir. Şunu herkes bilsin ki, biz, Hocalı 
katliamını unutmayacağız, unutturmaya-
cağız, orada katledilen kardeşlerimizin, 
oradaki masumların yasını tutmaya devam 
edeceğiz. Ancak biz, her zaman yaptığımız 
gibi, nefreti ve öfkeyi çoğaltan değil, barışı, 
adaleti, hakkı, hukuku savunan taraf ol-
maya devam edeceğiz. Taksim’de yapılan 
anma törenini, marjinal ve münferit pan-
kartlardan yola çıkarak, bir kışkırtmaya 
dönüştürmek isteyenlere karşı da uyanık 
olmaya devam edeceğiz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Geçtiğimiz Cuma günü Adana’nın Kozan 
ilçesinde bir baraj inşaatında meydana 
gelen kaza nedeniyle maalesef baraj inşa-
atında çalışmakta olan 10 işçimiz sele ka-
pıldı. Şu ana kadar 2 işçimizin cesetlerine 
ulaşıldı, 8 işçimizle ilgili arama çalışmaları 
devam ediyor. Kaza, adli ve idari olarak çok 
yönlü, çok boyutlu olarak soruşturuluyor; 
en kısa zamanda hadise aydınlığa kavuş-
muş, sorumlular yargı önüne çıkarılmış 
olacak. Ben buradan, hayatını kaybeden 
işçilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı diliyorum. Yine burada grup 
salonumuzda, geçtiğimiz yıl 27 Şubat’ta 
Hakk’a uğurladığımız, değerli hocamız 
Merhum Necmettin Erbakan’ın da vefatı-
nın sene-i devriyesinde rahmetle anıyor, 
mekânı cennet olsun diyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Geçtiğimiz hafta içinde, İstanbul’da 
önemli misafirler ağırladık. Bosna Hersek 

Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Bakir 
İzzetbegoviç, Makedonya Cumhurbaşkanı 
Sayın İvanov, Çin Halk Cumhuriyeti Dev-
let Başkan Yardımcısı Sayın Şii, Birleşmiş 
Milletler 66’ıncı Genel Kurul Başkanı 
Sayın En Nasır ile görüşmeler yaptık. 
Yine, Cumartesi günü, Libya Geçiş Hü-
kümeti Başbakanı Abdurrahim El Keyib 
ve heyetini İstanbul’da misafir ettik ve 
gerek Libya’daki son gelişmeleri, gerek 
Türkiye Libya ilişkilerini ayrıntılı şekilde 
ele aldık. Hafta içinde, biri Londra ve biri 
de Tunus’ta olmak üzere iki önemli zirve 
gerçekleştirildi. Türkiye’nin yoğun çaba-
ları neticesinde, Somali dünya gündemin-
deki yerini muhafaza ediyor. Hafta içinde, 
yine Türkiye’nin yoğun gayretleriyle, 
Londra’da, 50’den fazla ülke ve uluslar 
arası kuruluş temsilcisinin katılımıyla 
Somali Konferansı düzenlendi. Son 60 yı-
lın en büyük kuraklık ve açlığını yaşayan 
Somali’ye Türkiye’nin ilgisi ve desteği ar-
tarak devam edecek. İnşallah, bu yıl Hazi-
ran ayında, Birleşmiş Milletlerle işbirliği 
içinde Somali Konferansı’nın ikincisini de 
İstanbul’da düzenleyeceğiz. 

Yine hafta içinde, Tunus’ta, 60’tan fazla 
ülkenin, Birleşmiş Milletler, Arap Ligi 
gibi uluslar arası kuruluşların katılımıyla 
Suriye Halkının Dostları Grubu toplandı. 
Yine bu toplantının gerçekleşmesi için 
de Türkiye olarak her aşamada devrede 
olduk, her aşamada aktif rol üstlendik. 
Toplantı sonunda yayınlanan bildiride, Su-
riye muhalefetinin, Suriye halkının meşru 
bir temsilcisi olarak kabul edilmesi çağrısı 
özellikle önemli oldu. Mart ayı içinde, 
İstanbul’da da bir toplantı düzenleyecek ve 
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Suriye’de ulusal ittifak konusunu bir kez 
de İstanbul’dan dünyaya duyuracağız. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Türkiye’nin yakın tarihinde, demokrasi 
tarihimizde, maalesef, milletçe hiçbir za-
man hatırlamak istemediğimiz bazı dönüm 
noktaları, bazı karanlık tarihler var. 27 Ma-
yıs, bu karanlık dönüm noktalarından bir 
tanesi. 12 Eylül, aynı şekilde bu karanlık ta-
rihlerden bir tanesi. Bugün de, işte böyle ka-
ranlık bir tarihin, bir “demokrasi faciası”nın 
yıldönümünde grup toplantımızı gerçekleş-
tiriyoruz. Evet, 15 yıl önce yaşanmış olan 28 
Şubat olayı, demokrasi tarihimize kara bir 
leke olarak yazılmış, bir demokrasi faciası 
olarak, post modern bir müdahale olarak 
zihinlere kazınmıştır. 

Öncelikle burada şu hususu altını çizerek 
ifade etmek istiyorum: 28 Şubat müdaha-
lesi, 27 Mayıs’ın, 12 Mart’ın, 12 Eylül’ün 
devamı niteliğinde, aynı zihniyetin, aynı 
görüşün ve aynı ideolojinin eseri bir mü-
dahaledir. 28 Şubat’ta farklı yöntemler kul-
lanılmıştır, farklı bir tarz izlenmiştir; ama 
nihayetinde, tıpkı öncekilerde olduğu gibi, 
millet iradesi ve bizatihi milletin kendisi 
hedef alınmıştır. Seçimle gelmiş, anayasa 
ve yasalar çerçevesinde görev üstlenmiş 
bir hükümet, kışkırtmalar, kirli senaryolar, 
bazı medya ve sivil toplum örgütlerinin de 
içinde yer aldığı tertipler marifetiyle görev-
den uzaklaştırılmış; siyaset adeta dizayn 
edilmek, vesayet altına alınmak istenmiştir. 

28 Şubat’ın arkasında çok büyük bir enkaz 
bıraktığını özellikle hatırlatmak durumun-

dayım… En başta demokrasi ve Türkiye 
ekonomisi bu müdahaleden ağır bir yara 
almıştır. Tıpkı 27 Mayıs ve 12 Eylül’de 
olduğu gibi, Türkiye fakirleşmiş, dışlan-
mış, yokluğa, yoksulluğa ve umutsuzluğa 
mahkûm edilmiştir. Yüzlerce insan, inanç-
larından, görüşlerinden, görünüşlerinden 
dolayı bu süreçte mağdur edilmiştir. Bü-
rokraside cadı avı başlatılmış, hukuksuz 
işten atmalar, uzaklaştırmalar, sürgünler 
yaşanmış; televizyon ekranlarından ve 
gazete sayfalarından inançlı kesimlerin 
hissiyatı ağır bir saldırıya maruz kalmıştır. 
Hükümet ağır bir kuşatma altına alınırken, 
yerel yönetimler de farklı baskılar altına 
alınmış, belediyelerin hizmet üretmesinin, 
çözüm üretmesinin önüne geçilmiştir. 28 
Şubat, sadece siyaseti değil, toplumu da 
dizayn etmek gibi, gerçekten fecaat arz 
eden bir niyet sergilemiş, ilkokullardan 
üniversitelere, Kur’an kurslarından cami-
lere kadar her alanda milletin hissiyatıyla 
uyuşmayan düzenlemeler yapılmıştır. 
Üniversite kapılarında milletin evlatları 
rencide edilmiştir. Nice kız öğrenci, inanç-
larından dolayı, kılık kıyafetinden dolayı 
eğitimden soğutulmuş, eğitim hakkından 
mahrum bırakılmıştır. 

27 Mayıs, 12 Eylül bu millete çok ağır 
bedeller ödetti, çok ağır faturalar yükledi. 
Aynı şekilde, 28 Şubat da bu ülkeye ağır 
bedeller ödetmiş, ağır faturalar yüklemiş, 
Türkiye’nin kalkınma ivmesini yavaşlat-
mış, Türkiye’nin ilerleme hamlesine ağır 
bir darbe vurmuştur. Şunu bugün tüm 
samimiyetimle, açık yüreklilikle ifade et-
mek istiyorum. Biz, 28 Şubat’ın mağduru 
olarak, bugün gururla ayaktayız, burada-



159

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -8

yız. Sizler, 28 Şubat’ın mağdurları olarak, 
bugün büyük bir gururla ayaktasınız ve bu-
radasınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 28 
Şubat’ın bir mağduru olarak bugün burada 
ve millet iradesini gururla, onurla temsil 
ediyor. 28 Şubat’ta hakkı yenen, mağdur 
edilen, rencide edilen nice kardeşimiz 
artık haklarına kavuşuyor. Üniversite ka-
pısından döndürülen, ikna odalarında iş-
kenceye maruz bırakılan, eğitim hakları el-
lerinden alınan kız kardeşlerimize, bugün 
geç de olsa artık itibarları iade ediliyor. 
Ama inanın, 28 Şubat’ın mimarları, bugün 
toplum önüne çıkmaktan, toplumun huzu-
runa çıkmaktan çekiniyor, tarih ve toplum 
karşısında, telafi edilemez bir mahcubiyet 
yaşıyorlar. Kendi şahsi hırsları ve çıkarları 
için millet iradesini çiğneyenleri, ne top-
lum, ne de tarih asla affetmeyecektir. 

Şundan da emin olunuz değerli arkadaşla-
rım… Tarih, 28 Şubat’ın mimarlarını oldu-
ğu kadar, taşeronlarını, taşeron sivil toplum 
yöneticilerini, taşeron medya kuruluşlarını 
ve yazarlarını da, üzerinden bin yıl bile 
geçse affetmeyecek, alınlarındaki o kara 
lekeyi silemeyecektir. 27 Mayıs’ın mimar-
ları, bu millet tarafından âdeme mahkûm 
edilmiştir. 12 Eylül’ün mimarları, bu millet 
tarafından yokluğa mahkûm edilmiştir. Bin 
yıl süreceği söylenen 28 Şubat’ın mimarları 
da, 15 yıl içinde unutulmuş, tarihten silin-
miş, millet onları da elinin tersiyle bir ke-
nara itmiştir. Türkiye 12 Eylül’le yüzleşti ve 
yüzleşiyor. Türkiye, yine bir 12 Eylül günü, 
12 Eylül 2010’da yapılan halkoylamasıyla 
12 Eylül’den hesap sormuş, 12 Eylülcülerin 
yargılanması için hukuk yolunu açmıştır. 

Hiç kimsenin endişesi olmasın… Bu millet, 
28 Şubat’la da yüzleşiyor ve yüzleşmeye 
devam edecek. 28 Şubat’ın bu ülkeye, bu 
millete, demokrasiye ve ekonomiye ödettiği 
bedelin hesabı da soruluyor ve sorulmaya 
devam edilecek. Şimdi benim, AK Parti 
İstanbul Gençlik Kolları Kongresi’nde kul-
landığım, Üstad Necip Fazıl’a ait ifadeler 
üzerinden günlerdir fırtına koparmak isti-
yorlar. Ne diyor üstat Necip Fazıl: “Dininin, 
dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, 
kininin, kalbinin davacısı bir gençlik…” 
Bazı Cumhuriyet Halk Partililer, nasıl 
olduysa, Yunus Emre’yi hatırlamış, bize 
Yunus’la cevap veriyorlar…

Değerli arkadaşlarım; biz, kime karşı 
Yunus’un, kime karşı da Köroğlu’nun, 
Dadaloğlu’nun diliyle konuşacağımızı çok 
iyi biliriz. Mazlumun, mağdurun, masu-
mun, yolda kalmışın, ihtiyaç sahibinin, 
insanın karşısında bizim dilimiz Yunus’un 
dilidir, Mevlana’nın dilidir. Ama zalime kar-
şı, diktatörlere, dikta heveslilerine, millet 
iradesinin düşmanlarına, onların taşeron-
larına karşı da dilimiz, Köroğlu’nun dilidir, 
Dadaloğlu’nun, Üstat Necip Fazıl’ın dilidir. 
Merhum Mehmet Akif ’in şu çok bilinen 
dizelerini burada bir kez daha hatırlatıyo-
rum… Diyor ki Akif: 
Geçmişten adam hisse kaparmış…  
Ne masal şey! Beş bin senelik kıssa yarım 
hisse mi verdi?  
Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar,  
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?

Evet değerli arkadaşlarım… 27 Mayıs’tan 
ibret alınmadığı için 12 Mart yaşanmış-
tır. 12 Mart’tan ibret alınmadığı için 12 
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Eylül yaşanmıştır. Tüm bunlardan ge-
rekli ders çıkarılmadığı için 28 Şubat ya-
şanmıştır. İşte AK Parti, bu kısırdöngüyü 
kırmıştır. AK Parti, yaşananlardan ders 
çıkararak, 9 yıl boyunca demokratikleş-
me alanında tarihi reformlar yapmış, 
tarihi adımlar atmıştır. Millet iradesi bu 
dönemde anlam kazanmış, içerik kazan-
mıştır. Millet iradesi, AK Parti dönemin-
de güç kazanmıştır. Her türlü vesayet 
sisteminin üzerine kararlılıkla gidilmiş, 
millet iradesine kasteden çetelere karşı 
cesaretle mücadele verilmiştir. Dün oldu-
ğu gibi, bugün de, yarın da, hiçbir şekilde 
vesayeti kabul etmiyor, millet iradesine 
dönük hiçbir girişime müsamaha göster-
miyor, göz yummuyoruz. 

Üniformalı, apoletli vesayetin sona er-
diği bir noktada, bürokratik vesayetin 
siyasete musallat olmasına izin verme-
yiz. Demokrasilerde, karar da, yetki de 
milletindir. Demokrasi dışı kurumların, 
yasama, yürütme ve yargıya hükmet-
mesini de, demokratik erklerin sınırları 
aşmasını da aynı şekilde kabul etmeyiz. 
Şunu herkes bilsin ki, milleti gayri mü-
meyyiz görüp, milleti vesayete, velayete 
muhtaç görüp, kendi şahsi hırs ve çıkar-
larını öne çıkaranlar, bugün artık karşı-
larında milleti bulur, milletin partisi AK 
Parti’yi bulurlar. Bizim babalarımız, 27 
Mayıs’ın gölgesinde yaşadılar. Bizler, 12 
Eylül’ün gölgesinde yaşadık. Ama bugün, 
28 Şubat’ın da, müdahaleci zihniyetin de 
gölge etmesine izin vermeyiz, genç nesil-
lerin istikbalinin gölgelenmesine seyirci 
kalmayız. 

Değerli arkadaşlarım…

Daha önce de defaatle vurguladım… Bu-
gün burada tekrar ifade ediyorum… 27 
Mayıs da, 12 Eylül de, 28 Şubat da, 31 
Mart vakasıyla başlayan, yaklaşık 150 
yıllık çarpık bir zihniyetin ürünüdür. 
Kendisini milletin üzerinde gören bu seç-
kinci, kibirli ve ukala zihniyet, çıkarının 
zedelendiği her dönemde millet iradesini 
çiğnemekten çekinmemiştir. Ne yazık 
ki, başta CHP olmak üzere, kimi siyasi 
partiler de bu zihniyetin taşıyıcılığını ve 
hamiliğini yapmıştır. 27 Mayıs’a zemin 
hazırlayan, 27 Mayıs müdahalesine çanak 
ve alkış tutan, CHP olmuştur. 12 Eylül 
müdahalesine zemin hazırlayan aynı 
şekilde CHP olmuştur. 28 Şubat’a sessiz, 
tepkisiz kalan, kenarda ellerini ovuşturan 
da yine CHP olmuştur. Bunlar, demokra-
siyi sadece kurultaylarda, işlerine geldiği 
için hatırlarlar. 28 Şubat’ta, 27 Nisan’da, 
Ergenekon’la mücadelede hatırlamadık-
ları demokrasiyi, bunlar sadece kurultay 
kürsülerinde hatırlarlar. 

Bakın, dikkat edin, kurultayda demiyo-
rum, kurultaylarında demokrasi olmadı-
ğını zaten gördük, sadece kurultay kürsü-
sünde demokrasiyi telaffuz eder bunlar. 
Demokrasiye bu kadar âşıktınız da, 28 
Şubat’ta neredeydiniz? Demokrasiye bu 
kadar tutkundunuz da, 27 Nisan’da neden 
sesiniz, soluğunuz çıkmadı? Bunların de-
mokrasi aşkı platonik… Bunlar demokra-
siyi ancak uzaktan severler… Yapacak bir 
şey yok… CHP’nin jetonu maalesef geç dü-
şüyor… Biliyorsunuz Genel Başkanları da 
önceki hafta bunu itiraf etti… 40 milletve-
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killeri Meclis’teki oylamaya katılmayınca, 
“Bu kadar sık meyhaneye gitmeyin, gide-
cekseniz de bari hepiniz aynı meyhaneye 
gitmeyin…” diye vekillerini uyardı… 

Yazar, Merhum Oğuz Atay’ın güzel bir sözü 
var: “Türk solu geç kalkar, çünkü bir gece 
önce sabaha kadar içmiştir”. Bunlar onun 
için geç uyanıyorlar… 28 Şubat konusun-
da, 27 Nisan bildirisi konusunda geç uyan-
dılar iş işten geçtikten sonra ayıldılar. İn-
şallah, mahmurlukları geçince, Ergenekon 
konusunda da uyanacaklar, bize de o gün, 
tıpkı bugünkü gibi sadece “günaydın” de-
mek düşecek… Şimdi, yeni kurultayların-
da kadın ve gençlik kollarını MYK’ya almış 
olmakla övünüyorlar. Kendilerine orada 
da günaydın diyorum. AK Parti’yi izlemeye 
devam etmelerini temenni ediyorum. 

Kendi partisi içinde demokrasiyi tesis ede-
meyen, kendi partisi içinde muhalif seslere 
baskı uygulayan bir Genel Başkandan biz 
açıkçası demokratik bir duruş beklemiyo-
ruz. Türkiye’de ifade özgürlüğü yok diye-
rek kendi ülkesini dünyaya şikâyet eden, 
kendi ülkesinin imajını zedelemek için 
gayret eden, sonra da kendi partisi içinde 
Dersim konusunda doğruları söyleyen 
kadroları görevden alan bir Genel Başkan-
dan biz samimiyet de beklemiyoruz. Kaset 
operasyonundan sonra işbaşına gelen, bu 
vesayetten kurtulamayan bir Genel Başka-
nın, vesayete karşı onurlu, dik bir duruş 
sergilemesini hiç ama hiç beklemiyoruz. 

Sayın Kılıçdaroğlu, Kurultay konuşma-
sında CHP’nin tek parti dönemine sahip 
çıkıyor, geçmişleriyle gurur duyduklarını 

söylüyor… Sayın Kılıçdaroğlu! Dersim Kat-
liamından dolayı da geçmişinizden gurur 
duyuyor musunuz? İstiklal Mahkemele-
rinden dolayı da gurur duyuyor musunuz? 
Yasaklarınızdan, baskılarınızdan, zulmü-
nüzden, bu millete fitil fitil ödettiğiniz ağır 
bedellerden dolayı da gurur duyuyor mu-
sunuz? Sayın Kılıçdaroğlu! CHP’den bir 
enkaz devralan, 10 yılda ülke hazinesini 
dolduran, Türkiye’nin her alanda çehresini 
değiştiren Demokrat Parti’ye yaptığınız 
27 Mayıs darbesinden dolayı da gurur du-
yuyor musunuz? Siz, İstiklal Mahkemesi 
Yargıcı Kel Ali’yle, Dersim katliamının 
mimarlarından Kılıç Ali’yle, Necip Ali’yle 
gurur duymaya, onların isimlerini CHP’li 
belediyelerde parklara vermeye devam 
edin. 

Hiç merak etmeyin… Biz bu ülkenin şe-
hitleriyle, gazileriyle, âlimleriyle, büyük 
siyaset adamlarıyla gurur duyacak, onların 
isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz. İşte 
en son, İskilip’te bir hastanemize, Merhum 
İskilipli Atıf Hocamızın ismini vererek 
bir hakkı teslim ettik. Şimdi çıkmış, “Baş-
bakan 46 dakika konuştu, 45 dakikasını 
CHP’ye ayırdı. Başbakan CHP’den çekini-
yor” diyor… Ya bir aynaya bakın aynaya… 
Millet dizi seyretmeyi bıraktı, sabah akşam 
keyifle CHP seyretmeye başladı. Entrika, 
ayak oyunu, yalan, iftira, komedi, kumpas, 
komplo, aksiyon… Ne ararsanız var… Allah 
için CHP’den çekinmek için ortada hiçbir 
neden yok…

Evet,  tekrar söylüyorum… Biz Sayın 
Kılıçdaroğlu’ndan ziyadesiyle memnunuz. 
CHP’den bu haliyle fazlasıyla memnunuz. 
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Günde 10 vakit çark eden, ayaküstü 10 ya-
lan söyleyen, iftira atan, hakareti politika 
zanneden, millet nezdinde, CHP nezdinde 
tüm itimadını tüketen bir Genel Başkandan 
biz ziyadesiyle memnunuz. CHP’nin ba-
şında böyle bir Genel Başkan olduğu müd-
detçe, evvel Allah AK Parti de gücüne güç 
katmaya devam eder. Ama biz, Türkiye’de 
Ana Muhalefetin bu halde olmasından 
rahatsızız. Ana Muhalefet Partisi Genel 
Başkanının böyle bir ruh hali içinde olma-
sından rahatsızız. Biz, CHP seçmeninin, 
böyle bir Genel Başkana mahkûm edilmiş 
olmasından dolayı rahatsızız. Kurultay’da, 
konuştuğu kürsünün önünde milletvekili 
tartaklanıyor, Sayın Kılıçdaroğlu oradaki 
rezalete engel olacağı yerde, şirazeden çık-
mış şekilde bize hakaretler ediyor. İstedi-
ğiniz kadar hakaret edin, istediğiniz kadar 
seviyeyi, üslubu ayaklar altına alın. Sonuçta 
aynaya baktığında mahcup olan biz değil, 
Sayın Kılıçdaroğlu olacaktır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Değerli 
misafirler…

Biraz önce de ifade ettim… 28 Şubat’ın 
Türkiye üzerinde bıraktığı en büyük hasar 
eğitimde oldu. İmam Hatip Liseleri’nin önü-
nü kapatmak, dindar nesiller yetişmesini 
önlemek isteyen 28 Şubat aktörleri, kesinti-
siz 8 yıl uygulamasıyla Türkiye’ye gerçekten 
büyük zarar verdiler. Burada şunu özellikle 
vurgulamak durumundayım… 28 Şubat sü-
recinde, hedef, sadece imam hatipler, sade-
ce imam hatipliler olmadı. 28 Şubat süreci, 
imam hatiplerle birlikte, aslında, Anadolu 
çocuklarını, yoksul ailelerin zeki çocukla-
rını hedef almıştır. 28 Şubat, Anadolu’nun 

yoksul evlatlarının elinden fırsat eşitliğini 
almış, bu şekilde meslek liselerinin de içini 
boşaltmıştır. Merhum Adnan Menderes’le, 
Merhum Turgut Özal’la, Anadolu’nun zeki 
çocukları iyi üniversitelerde, iyi bölümlerde 
okuma fırsatına kavuşurken, işte bu İtti-
hatçı zihniyet, CHP’li zihniyet, 28 Şubatçı 
elitist zihniyet, bu çocukların önünü kapat-
mış, istikbalini karartmıştır. 

Geçmişte ne oluyordu? Bürokratik makam-
lar, babadan oğula geçiyordu. Zenginlik, 
babadan oğula geçiyor, dar ve seçkinci bir 
çevre içinde pay ediliyordu. İşte Anadolu 
bu çarkı bozdu… Yoksul ailelerin, köylüle-
rin, çiftçilerin, kapıcıların, marangozların, 
terzilerin çocukları okudu, vali, kaymakam, 
avukat, savcı, bürokrat olmaya başladı. 28 
Şubat, hiç kimse kusura bakmasın, işte 
Anadolu’nun bu şahlanışına karşı da yapıl-
mış bir müdahaledir. 

Değerli arkadaşlarım…

AK Parti iktidarları döneminde, bu seçkin-
ci yapıyı kırmak için de yoğun bir müca-
dele verdik. Başta eğitim olmak üzere her 
alanda fırsat eşitliğini en güçlü şekilde des-
tekledik. Eğitimi, ülkenin en ücra köşeleri-
ne kadar ulaştırdık, eğitim alt yapısını mo-
dern bir yapıya kavuşturduk. Okumanın 
ve okulun önündeki tüm engelleri tek tek 
kaldırdık, eğitimin önünde hiçbir mazeret 
bırakmadık, bırakmıyoruz. Şimdi bakın… 
AK Parti Grubumuz, zorunlu eğitimin, 
kademeli olarak 12 yıla çıkarılması için bir 
yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sundu. Dünyada, özellikle de 
gelişmiş ülkelerde zorunlu eğitim, 9 ila 13 
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yıl arasında uygulanıyor. Birçok gelişmiş 
ülke, öğrencilerin yaş grubuna ve fiziksel 
özelliklerine göre, kademeli bir eğitim 
sistemi uyguluyor. İlk ve ortaöğretimin, 
kademeli ve 12 yıla çıkarılmasını, AK Parti 
olarak biz en başından beri savunuyoruz 
ve Hükümet programımızda da bu hususu 
ifade ettik. 4 artı 4 artı 4 şeklinde, kademeli 
bir eğitim, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu, 
sağlıklı ve en modern sistemdir. Bu sistem-
le, 8 yıllık kesintisiz eğitimin Türkiye’ye 
verdiği ağır hasarı telafi edeceğiz. Mes-
lek liselerinin önü yeniden açılacak, 
Türkiye’nin, ekonominin ihtiyaç duyduğu 
eğitimli, birikimli, yetişmiş ara eleman ih-
tiyacı bu sistemle karşılanacaktır. 

4 artı 4 artı 4 sistemine karşı, başta CHP 
ve TÜSİAD olmak üzere, malum çevrelerin 
verdiği tepki, tamamen bayat, tamamen 
çağdışı, tamamen Türkiye gerçeklerinden 
uzak tepkilerdir. CHP’nin biz bu konudaki 
duruşunu çok çok iyi biliyoruz. Açıkçası, 
her ne konuda olursa olsun, yapılan bir re-
form karşısında CHP’nin statükoyu savun-
masına, çağdışılığı arzulamasına biz de, 
milletimiz de alışmış durumdayız. Ancak, 
8 yıllık kesintisiz eğitimin mimarlarından, 
akıl hocalarından biri olan TÜSİAD’ın, bu-
gün bir kez daha eğitimde statükoculuğu 
savunması ibretlik bir durumdur. 8 yıllık 
kesintisiz eğitimin en önemli mağdurları, 
hiç kuşkusuz sanayicilerdir. Buna rağmen, 
tamamen ideolojik kaygılarla, 12 yıllık 
kademeli eğitime karşı çıkmak, zihinleri 
bulandırmak, hiç kusura bakmasınlar, 
TÜSİAD’ın geçmişten devraldığı ve bugü-
ne yakışmayan eski bir roldür. TÜSİAD 
önce, 28 Şubat’taki rolünü sorgulasın. 

TÜSİAD önce, 8 yıllık kesintisiz eğitimle, 
eğitim sistemine ve ekonomiye vurduğu 
darbenin özeleştirisini yapsın. Türkiye çok 
değişti, ben, TÜSİAD’a da artık acilen de-
ğişmesini, kör ideolojiden ve kalıplarından 
kurtulmasını tavsiye ediyorum. 

Bu yeni sistemle, kız çocuklarının okul 
dışında kalacağını iddia etmenin de hiçbir 
geçerli gerekçesi yoktur. 12 yıl kademeli 
eğitimin ilk iki dört yıllık döneminde de-
vam mecburiyeti getiriyoruz. Bu yüzden 
kız çocuklarının okuldan koparılacağı 
endişesi tamamen yersizdir. Bir kere şunu 
herkese hatırlatmak isterim… Okullaşma 
oranı, özellikle de kız çocuklarının okul-
laşma oranı, AK Parti Hükümetleri döne-
minde rekor düzeylerde artış kaydetmiş-
tir. Bakın, okul öncesi eğitimde, 2002’de 
okullaşma oranı yüzde 11; bugün yüzde 
43. İlköğretimde okullaşma oranı 2002’de 
yüzde 91; bugün yüzde 98. Ortaöğretimde 
okullaşma oranı 2002 yüzde 51; bugün 
yüzde 69… Türkiye’de kız çocuklarının 
okullaşma hızı, erkek çocuklardan daha 
fazla… Bizim dönemimizde, bırakınız kız 
çocuklarını, adeta unutulmuş, ihmal edil-
miş çocuklar bile okulla buluştu. 

2007 yılından itibaren, sağlık problemleri 
nedeniyle okula gidemeyen 4 bin 239 öğ-
rencimize evinde eğitim hizmeti verdik. 
Başlattığımız kampanyalarla 350 bin kız 
çocuğunu okulla buluşturduk. 2010-2011 
döneminden itibaren, 76 ilde 28 bin kız 
çocuğumuzu ücretsiz okullara taşıdık. Bu 
yıl 9’uncu sınıfların yanında 10’uncu sınıf-
ları da bu kapsama dâhil ettik. Şartlı nakit 
transferinde de kız çocuklarımıza pozitif 
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ayrımcılık uyguladık ve annelere, kız ço-
cukları için, ilköğretimde 35, ortaöğretim-
de 55 Lira veriyoruz. Bizim bu konudaki 
hassasiyetimiz açıktır ve yaptıklarımız 
da ortadadır. Eğitim bizim en fazla önem 
atfettiğimiz alan. Eğitimi, birilerinin de-
neme tahtası olmaktan çıkardık, inşallah 
tüm aksaklıkları da gidererek, Türkiye’de 
farklı bir neslin yetişmesinin önünü daha 
da açacağız. 

Değerli arkadaşlarım…

Son olarak bir hususa da burada değinmek 
istiyorum… Terörle mücadelemiz, son de-
rece büyük bir kararlılıkla devam ediyor. 
Ağır kış şartlarına rağmen, Mehmetçiği-
miz, polisimiz, istihbarat kurumlarımız 
büyük bir özveriyle mücadele yürütüyor-
lar. Terörle mücadele sarsılmaz şekilde 
devam ederken, terör örgütünün maskesi 
de her geçen gün biraz daha düşüyor, ör-
güt içindeki çarpıklıklar daha net şekilde 
görülüyor. Örgüt içinde istismar edilen 
çocuklar, örgüt içindeki infazlar, terör ör-
gütünün işlediği cinayetler artık tek tek 
ortaya dökülüyor. Terörle mücadelede, 
güvenlik birimlerimizin motivasyonunu 
olumsuz etkileyecek her türlü girişim, 
karşısında bizi bulacaktır. Güvenlik birim-
lerimiz, bugüne kadar örneği görülmeyen 
bir koordinasyon ve uyum içindedirler. 
Herkes, anayasanın ve yasaların tanıdığı 
sınırlar içerisinde vazifesini en iyi şekilde 
yapmanın gayreti içindedir. Kurumlarımız 
arasında bir çatışma varmış gibi göster-
mek, açık söylüyorum, hiç kimsenin işine 
yaramaz, aksine Türkiye’ye büyük zarar 
verir. Türkiye düşmanlarını, Türkiye’nin 

hasımlarını, terör örgütünü sevindirecek 
bu tür girişimlerden uzak durulmasını bir 
kez daha önemle hatırlatmak istiyorum. 

Bu arada, Uludere’deki kardeşlerimizi 
unutmadığımızı da vurgulamak isterim. 
En başından itibaren bizim gönlümüz, bi-
zim kalbimiz Uludere’deki kardeşlerimizle 
atıyor. En az onlar kadar, Uludere’deki 
acı hadisenin aydınlatılmasını bizler de 
istiyoruz ve süreci sabırla takip ediyoruz. 
Ne Uludere’deki kardeşim, ne bölgedeki 
kardeşim hiç endişe etmesin; süreç devam 
ediyor, büyük bir hassasiyetle devam edi-
yor ve yürekleri serinletecek bir sonuç da 
mutlaka alınacak. Uludere’deki kardeşle-
rimizle dayanışma amacıyla, inşallah eşim 
Emine Hanım da Bakanlarımızla birlikte 
bu hafta bölgeye gidecek, oradaki acılı 
ailelerle kucaklaşacak. Uludere’deki kar-
deşlerim mahzun olmasınlar, kendilerini 
yalnız hissetmesinler. Bilsinler ki devlet, 
bilsinler ki hükümet, bilsinler ki AK Parti 
onların yanındadır ve yanlarında olmaya 
da devam edecek. 

Bu arada, bugün, çeşitli partilerden, 2 ilçe 
ve 7 belde belediye başkanı; ayrıca 24 Bele-
diye Meclis Üyesi partimize katılıyor. Ken-
dilerine, AK Parti’ye hoş geldiniz diyorum. 
Birazdan da bu arkadaşlarımıza rozetlerini 
takacağız. Bu düşüncelerle sözlerime son 
verirken, hepinize hayırlı bir hafta dili-
yorum, Meclis çalışmalarınızda başarılar 
temenni ediyorum. Sizleri, değerli misa-
firlerimizi Allah’a emanet ediyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, 
var olun, Allah’a emanet olun…
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
grup toplantımızı teşrif eden çok değerli 
misafirler, sevgili kardeşlerim, sevgili yol 
arkadaşlarım, sizleri bir kez daha hasretle 
ve muhabbetle selamlıyor; haftalık grup 
toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

26 Kasım’da geçirmiş olduğum operas-
yonun ikinci ve son aşaması, 10 Şubat’ta 
tamamlanmış oldu. Kısa bir istirahatın 
ardından geçen hafta itibariyle normal 
mesaimize başladık; Allah’ın izniyle de 
artan bir ivmeyle çalışmalarımıza de-
vam edeceğiz. Bu vesileyle, geçmiş olsun 
temennilerini bizzat, telefonla ya da me-

AK Parti Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 28 Şubat 2012
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sajla ileten, Sayın Cumhurbaşkanımıza, 
Meclis Başkanımıza, Siyasi Partilerimizin 
Genel Başkan ve yöneticilerine, bakanla-
rımıza, milletvekillerimize, teşkilatımızın 
tüm mensuplarına gönülden şükranları-
mı sunuyorum. Sağlık temennilerini, iyi 
dileklerini, hayır dualarını esirgemeyen 
aziz milletimize buradan özellikle teşek-
kür ediyorum. 

Önceki akşam, geç bir saat olmasına ve 
soğuğa rağmen, Ankara’da, Esenboğa 
Havalimanında binlerce kardeşimizin 
coşku dolu, heyecan dolu, duygu dolu 
karşılamalarına şahit olduk. Havaalanın-
dan şehir merkezine kadar kilometrelerce 
mesafede kuyruk oluşturan ve yol boyun-
ca dualarını ileten taksici esnafımıza, 
minibüsçü ve otobüsçü kardeşlerimize, 
gençlerimize, çocuklarımıza, tüm vatan-
daşlarımıza teşekkür ediyor, hepsine kalp-
ten muhabbetlerimi iletiyorum. Önceki 
akşam, o duygulu karşılama merasimin-
de, gençlerimiz hep bir ağızdan bize şunu 
söylediler: “Dik dur, eğilme…” “Bu gençlik 
seninle” dediler… 

Hiç kimsenin şüphesi olmasın, hiç kim-
senin tereddüdü olmasın. Bu kalp, Allah 
ömür verdikçe, Allah sıhhat verdikçe, 
önce Rabbim, sonra da aziz milletim için 
çarpmaya devam edecek. Bugüne kadar 
hep dik durduk. Bugüne kadar, rükû ve 
secde dışında asla ve asla eğilmedik. Bun-
dan sonra da dik duracak, eğilmeyecek, 
milletin bu muhabbetini, bu vefasını, 
teveccühünü, itimadını asla ve asla boşa 
çıkarmayacağız. Milletin muhabbetinden 
daha büyük bir rütbe yoktur. Milletin gön-

lünden daha büyük bir makam yoktur. 
Allah’ın izni ve inayeti ile 9 yıl boyunca 
yaptığımız hizmetler neticesinde mille-
tin muhabbetine mazhar olduk, milletin 
gönlünde kendimize en büyük makamı 
edindik. İnşallah, bu can bu bedende ol-
duğu müddetçe, millete hizmet etmeye, 
milletin sevdasına layık olmaya, milletin 
gönlündeki o mübarek makamı daha da 
perçinlemeye hep birlikte devam edece-
ğiz. 

Biliniz ki, biz birlik ve bütünlük içinde 
olduğumuz sürece, kardeşlik hukukumu-
zu koruduğumuz, her türlü fitne fesadı 
elimizin tersiyle ittiğimiz sürece bu kutlu 
yürüyüşü kimse durduramaz. İhlas ve 
muhabbet, her türlü oyunu bozar, azim ve 
kararlılık her türlü tezgâhı boşa çıkarır. 
AK Parti hükümeti, Türkiye’deki 74 mil-
yon vatandaşın, herkesin ve her kesimin 
hükümetidir. Biz aldığımız oyla değil, 
kazandığımız gönüllerle mutlu olan bir 
hareketiz ve gönüller kazanmaya devam 
edeceğiz… 

Değerli arkadaşlarım…

Pazar günü, son derece anlamlı ve kederli 
bir yıldönümünü hep birlikte idrak ettik. 
Bundan 20 yıl önce, 26 Şubat 1992’de, 
Hocalı’da, 83’ü çocuk, 106’sı kadın ve 
70’den fazlası yaşlı olmak üzere toplam 
613 masum insan Ermeni saldırganlar 
tarafından hunharca katledildi. Hocalı’da 
katledilen kardeşlerimizi bir kez daha rah-
metle yad ediyoruz. Buradan, tüm Azeri 
kardeşlerimize, Azerbaycan’a bir kez daha 
Türkiye’nin dayanışma mesajlarını ileti-
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yoruz. Pazar günü, İstanbul başta olmak 
üzere birçok şehrimizde Hocalı katliamı 
anıldı, bu menfur cinayet tüm boyutlarıy-
la bir kez daha lanetlendi. İstanbul’daki 
mitingde, marjinal ve münferit birkaç 
pankartın olması ya da sloganların atıl-
ması, Hocalı katliamına dair acımızı ve 
dayanışmamızı gölgelemeye yetmez. 

Türkiye, her platformda çok güçlü şekilde 
savunduğu hukuk ve adaletin bir gereği 
olarak, her vatandaşına eşit mesafededir, 
her vatandaşının hakkını ve hukukunu 
güvence altına almış bir ülkedir. Etnik 
kökenine, diline, inancına, derisinin 
rengine bakılmaksızın, bu ülkenin her 
bir vatandaşı birinci sınıf vatandaştır, 
hukuk önünde eşittir. Şunu herkes bilsin 
ki, biz, Hocalı katliamını unutmayacağız, 
unutturmayacağız, orada katledilen kar-
deşlerimizin, oradaki masumların yasını 
tutmaya devam edeceğiz. Ancak biz, her 
zaman yaptığımız gibi, nefreti ve öfkeyi 
çoğaltan değil, barışı, adaleti, hakkı, hu-
kuku savunan taraf olmaya devam ede-
ceğiz. Taksim’de yapılan anma törenini, 
marjinal ve münferit pankartlardan yola 
çıkarak, bir kışkırtmaya dönüştürmek 
isteyenlere karşı da uyanık olmaya devam 
edeceğiz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Geçtiğimiz Cuma günü Adana’nın Kozan 
ilçesinde bir baraj inşaatında meydana 
gelen kaza nedeniyle maalesef baraj in-
şaatında çalışmakta olan 10 işçimiz sele 
kapıldı. Şu ana kadar 2 işçimizin ceset-
lerine ulaşıldı, 8 işçimizle ilgili arama 

çalışmaları devam ediyor. Kaza, adli ve 
idari olarak çok yönlü, çok boyutlu olarak 
soruşturuluyor; en kısa zamanda hadise 
aydınlığa kavuşmuş, sorumlular yargı 
önüne çıkarılmış olacak. Ben buradan, 
hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 
Yine burada grup salonumuzda, geçtiği-
miz yıl 27 Şubat’ta Hakk’a uğurladığımız, 
değerli hocamız Merhum Necmettin 
Erbakan’ın da vefatının sene-i devriyesin-
de rahmetle anıyor, mekânı cennet olsun 
diyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Geçtiğimiz hafta içinde, İstanbul’da 
önemli misafirler ağırladık. Bosna Her-
sek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi 
Bakir İzzetbegoviç, Makedonya Cumhur-
başkanı Sayın İvanov, Çin Halk Cumhu-
riyeti Devlet Başkan Yardımcısı Sayın Şii, 
Birleşmiş Milletler 66’ıncı Genel Kurul 
Başkanı Sayın En Nasır ile görüşmeler 
yaptık. Yine, Cumartesi günü, Libya Geçiş 
Hükümeti Başbakanı Abdurrahim El Ke-
yib ve heyetini İstanbul’da misafir ettik 
ve gerek Libya’daki son gelişmeleri, gerek 
Türkiye Libya ilişkilerini ayrıntılı şekilde 
ele aldık. Hafta içinde, biri Londra ve biri 
de Tunus’ta olmak üzere iki önemli zirve 
gerçekleştirildi. Türkiye’nin yoğun çaba-
ları neticesinde, Somali dünya gündemin-
deki yerini muhafaza ediyor. Hafta için-
de, yine Türkiye’nin yoğun gayretleriyle, 
Londra’da, 50’den fazla ülke ve uluslar 
arası kuruluş temsilcisinin katılımıyla 
Somali Konferansı düzenlendi. Son 60 yı-
lın en büyük kuraklık ve açlığını yaşayan 
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Somali’ye Türkiye’nin ilgisi ve desteği ar-
tarak devam edecek. İnşallah, bu yıl Hazi-
ran ayında, Birleşmiş Milletlerle işbirliği 
içinde Somali Konferansı’nın ikincisini 
de İstanbul’da düzenleyeceğiz. 

Yine hafta içinde, Tunus’ta, 60’tan fazla 
ülkenin, Birleşmiş Milletler, Arap Ligi 
gibi uluslar arası kuruluşların katılımıyla 
Suriye Halkının Dostları Grubu toplandı. 
Yine bu toplantının gerçekleşmesi için 
de Türkiye olarak her aşamada devrede 
olduk, her aşamada aktif rol üstlendik. 
Toplantı sonunda yayınlanan bildiride, 
Suriye muhalefetinin, Suriye halkının 
meşru bir temsilcisi olarak kabul edil-
mesi çağrısı özellikle önemli oldu. Mart 
ayı içinde, İstanbul’da da bir toplantı 
düzenleyecek ve Suriye’de ulusal ittifak 
konusunu bir kez de İstanbul’dan dünya-
ya duyuracağız. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Türkiye’nin yakın tarihinde, demokrasi 
tarihimizde, maalesef, milletçe hiçbir 
zaman hatırlamak istemediğimiz bazı 
dönüm noktaları, bazı karanlık tarihler 
var. 27 Mayıs, bu karanlık dönüm nokta-
larından bir tanesi. 12 Eylül, aynı şekilde 
bu karanlık tarihlerden bir tanesi. Bugün 
de, işte böyle karanlık bir tarihin, bir “de-
mokrasi faciası”nın yıldönümünde grup 
toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Evet, 15 
yıl önce yaşanmış olan 28 Şubat olayı, 
demokrasi tarihimize kara bir leke olarak 
yazılmış, bir demokrasi faciası olarak, 
post modern bir müdahale olarak zihinle-
re kazınmıştır. 

Öncelikle burada şu hususu altını çizerek 
ifade etmek istiyorum: 28 Şubat müdaha-
lesi, 27 Mayıs’ın, 12 Mart’ın, 12 Eylül’ün 
devamı niteliğinde, aynı zihniyetin, aynı 
görüşün ve aynı ideolojinin eseri bir mü-
dahaledir. 28 Şubat’ta farklı yöntemler 
kullanılmıştır, farklı bir tarz izlenmiştir; 
ama nihayetinde, tıpkı öncekilerde oldu-
ğu gibi, millet iradesi ve bizatihi milletin 
kendisi hedef alınmıştır. Seçimle gelmiş, 
anayasa ve yasalar çerçevesinde görev 
üstlenmiş bir hükümet, kışkırtmalar, kirli 
senaryolar, bazı medya ve sivil toplum 
örgütlerinin de içinde yer aldığı tertipler 
marifetiyle görevden uzaklaştırılmış; si-
yaset adeta dizayn edilmek, vesayet altına 
alınmak istenmiştir. 

28 Şubat’ın arkasında çok büyük bir 
enkaz bıraktığını özellikle hatırlatmak 
durumundayım… En başta demokrasi 
ve Türkiye ekonomisi bu müdahaleden 
ağır bir yara almıştır. Tıpkı 27 Mayıs ve 
12 Eylül’de olduğu gibi, Türkiye fakir-
leşmiş, dışlanmış, yokluğa, yoksulluğa 
ve umutsuzluğa mahkûm edilmiştir. 
Yüzlerce insan, inançlarından, görüşle-
rinden, görünüşlerinden dolayı bu süreç-
te mağdur edilmiştir. Bürokraside cadı 
avı başlatılmış, hukuksuz işten atmalar, 
uzaklaştırmalar, sürgünler yaşanmış; 
televizyon ekranlarından ve gazete sayfa-
larından inançlı kesimlerin hissiyatı ağır 
bir saldırıya maruz kalmıştır. Hükümet 
ağır bir kuşatma altına alınırken, yerel yö-
netimler de farklı baskılar altına alınmış, 
belediyelerin hizmet üretmesinin, çözüm 
üretmesinin önüne geçilmiştir. 28 Şubat, 
sadece siyaseti değil, toplumu da dizayn 
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etmek gibi, gerçekten fecaat arz eden bir 
niyet sergilemiş, ilkokullardan üniversite-
lere, Kur’an kurslarından camilere kadar 
her alanda milletin hissiyatıyla uyuşma-
yan düzenlemeler yapılmıştır. Üniversite 
kapılarında milletin evlatları rencide edil-
miştir. Nice kız öğrenci, inançlarından do-
layı, kılık kıyafetinden dolayı eğitimden 
soğutulmuş, eğitim hakkından mahrum 
bırakılmıştır. 

27 Mayıs, 12 Eylül bu millete çok ağır 
bedeller ödetti, çok ağır faturalar yükledi. 
Aynı şekilde, 28 Şubat da bu ülkeye ağır 
bedeller ödetmiş, ağır faturalar yüklemiş, 
Türkiye’nin kalkınma ivmesini yavaşlat-
mış, Türkiye’nin ilerleme hamlesine ağır 
bir darbe vurmuştur. Şunu bugün tüm 
samimiyetimle, açık yüreklilikle ifade 
etmek istiyorum. Biz, 28 Şubat’ın mağ-
duru olarak, bugün gururla ayaktayız, 
buradayız. Sizler, 28 Şubat’ın mağdurları 
olarak, bugün büyük bir gururla ayaktası-
nız ve buradasınız. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, 28 Şubat’ın bir mağduru olarak 
bugün burada ve millet iradesini gururla, 
onurla temsil ediyor. 28 Şubat’ta hakkı 
yenen, mağdur edilen, rencide edilen 
nice kardeşimiz artık haklarına kavuşu-
yor. Üniversite kapısından döndürülen, 
ikna odalarında işkenceye maruz bırakı-
lan, eğitim hakları ellerinden alınan kız 
kardeşlerimize, bugün geç de olsa artık 
itibarları iade ediliyor. Ama inanın, 28 
Şubat’ın mimarları, bugün toplum önüne 
çıkmaktan, toplumun huzuruna çıkmak-
tan çekiniyor, tarih ve toplum karşısında, 
telafi edilemez bir mahcubiyet yaşıyorlar. 
Kendi şahsi hırsları ve çıkarları için millet 

iradesini çiğneyenleri, ne toplum, ne de 
tarih asla affetmeyecektir. 

Şundan da emin olunuz değerli arkadaş-
larım… Tarih, 28 Şubat’ın mimarlarını 
olduğu kadar, taşeronlarını, taşeron sivil 
toplum yöneticilerini, taşeron medya ku-
ruluşlarını ve yazarlarını da, üzerinden 
bin yıl bile geçse affetmeyecek, alınla-
rındaki o kara lekeyi silemeyecektir. 27 
Mayıs’ın mimarları, bu millet tarafından 
âdeme mahkûm edilmiştir. 12 Eylül’ün 
mimarları, bu millet tarafından yokluğa 
mahkûm edilmiştir. Bin yıl süreceği söyle-
nen 28 Şubat’ın mimarları da, 15 yıl için-
de unutulmuş, tarihten silinmiş, millet 
onları da elinin tersiyle bir kenara itmiş-
tir. Türkiye 12 Eylül’le yüzleşti ve yüzle-
şiyor. Türkiye, yine bir 12 Eylül günü, 12 
Eylül 2010’da yapılan halkoylamasıyla 12 
Eylül’den hesap sormuş, 12 Eylülcülerin 
yargılanması için hukuk yolunu açmıştır. 

Hiç kimsenin endişesi olmasın… Bu mil-
let, 28 Şubat’la da yüzleşiyor ve yüzleşme-
ye devam edecek. 28 Şubat’ın bu ülkeye, 
bu millete, demokrasiye ve ekonomiye 
ödettiği bedelin hesabı da soruluyor ve 
sorulmaya devam edilecek. Şimdi be-
nim, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 
Kongresi’nde kullandığım, Üstad Necip 
Fazıl’a ait ifadeler üzerinden günlerdir 
fırtına koparmak istiyorlar. Ne diyor üstat 
Necip Fazıl: “Dininin, dilinin, beyninin, 
ilminin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin 
davacısı bir gençlik…” Bazı Cumhuri-
yet Halk Partililer, nasıl olduysa, Yunus 
Emre’yi hatırlamış, bize Yunus’la cevap 
veriyorlar…
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Değerli arkadaşlarım; biz, kime karşı 
Yunus’un, kime karşı da Köroğlu’nun, 
Dadaloğlu’nun diliyle konuşacağımızı 
çok iyi biliriz. Mazlumun, mağdurun, 
masumun, yolda kalmışın, ihtiyaç sahi-
binin, insanın karşısında bizim dilimiz 
Yunus’un dilidir, Mevlana’nın dilidir. 
Ama zalime karşı, diktatörlere, dikta he-
veslilerine, millet iradesinin düşmanları-
na, onların taşeronlarına karşı da dilimiz, 
Köroğlu’nun dilidir, Dadaloğlu’nun, Üstat 
Necip Fazıl’ın dilidir. Merhum Mehmet 
Akif ’in şu çok bilinen dizelerini burada 
bir kez daha hatırlatıyorum… Diyor ki 
Akif: 

Geçmişten adam hisse kaparmış…  
Ne masal şey! Beş bin senelik kıssa yarım 
hisse mi verdi?  
Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar,  
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?

Evet değerli arkadaşlarım… 27 Mayıs’tan 
ibret alınmadığı için 12 Mart yaşanmıştır. 
12 Mart’tan ibret alınmadığı için 12 Eylül 
yaşanmıştır. Tüm bunlardan gerekli ders 
çıkarılmadığı için 28 Şubat yaşanmıştır. 
İşte AK Parti, bu kısırdöngüyü kırmıştır. 
AK Parti, yaşananlardan ders çıkararak, 
9 yıl boyunca demokratikleşme alanında 
tarihi reformlar yapmış, tarihi adımlar 
atmıştır. Millet iradesi bu dönemde anlam 
kazanmış, içerik kazanmıştır. Millet ira-
desi, AK Parti döneminde güç kazanmış-
tır. Her türlü vesayet sisteminin üzerine 
kararlılıkla gidilmiş, millet iradesine kas-
teden çetelere karşı cesaretle mücadele 
verilmiştir. Dün olduğu gibi, bugün de, 
yarın da, hiçbir şekilde vesayeti kabul 

etmiyor, millet iradesine dönük hiçbir 
girişime müsamaha göstermiyor, göz 
yummuyoruz. 

Üniformalı, apoletli vesayetin sona erdiği 
bir noktada, bürokratik vesayetin siyasete 
musallat olmasına izin vermeyiz. Demok-
rasilerde, karar da, yetki de milletindir. 
Demokrasi dışı kurumların, yasama, 
yürütme ve yargıya hükmetmesini de, 
demokratik erklerin sınırları aşmasını da 
aynı şekilde kabul etmeyiz. Şunu herkes 
bilsin ki, milleti gayri mümeyyiz görüp, 
milleti vesayete, velayete muhtaç görüp, 
kendi şahsi hırs ve çıkarlarını öne çıka-
ranlar, bugün artık karşılarında milleti 
bulur, milletin partisi AK Parti’yi bulurlar. 
Bizim babalarımız, 27 Mayıs’ın gölgesin-
de yaşadılar. Bizler, 12 Eylül’ün gölgesin-
de yaşadık. Ama bugün, 28 Şubat’ın da, 
müdahaleci zihniyetin de gölge etmesine 
izin vermeyiz, genç nesillerin istikbalinin 
gölgelenmesine seyirci kalmayız. 

Değerli arkadaşlarım…

Daha önce de defaatle vurguladım… Bu-
gün burada tekrar ifade ediyorum… 27 
Mayıs da, 12 Eylül de, 28 Şubat da, 31 
Mart vakasıyla başlayan, yaklaşık 150 
yıllık çarpık bir zihniyetin ürünüdür. 
Kendisini milletin üzerinde gören bu seç-
kinci, kibirli ve ukala zihniyet, çıkarının 
zedelendiği her dönemde millet iradesini 
çiğnemekten çekinmemiştir. Ne yazık 
ki, başta CHP olmak üzere, kimi siyasi 
partiler de bu zihniyetin taşıyıcılığını ve 
hamiliğini yapmıştır. 27 Mayıs’a zemin 
hazırlayan, 27 Mayıs müdahalesine çanak 
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ve alkış tutan, CHP olmuştur. 12 Eylül 
müdahalesine zemin hazırlayan aynı 
şekilde CHP olmuştur. 28 Şubat’a sessiz, 
tepkisiz kalan, kenarda ellerini ovuşturan 
da yine CHP olmuştur. Bunlar, demokra-
siyi sadece kurultaylarda, işlerine geldiği 
için hatırlarlar. 28 Şubat’ta, 27 Nisan’da, 
Ergenekon’la mücadelede hatırlamadık-
ları demokrasiyi, bunlar sadece kurultay 
kürsülerinde hatırlarlar. 

Bakın, dikkat edin, kurultayda demiyo-
rum, kurultaylarında demokrasi olmadı-
ğını zaten gördük, sadece kurultay kürsü-
sünde demokrasiyi telaffuz eder bunlar. 
Demokrasiye bu kadar âşıktınız da, 28 
Şubat’ta neredeydiniz? Demokrasiye bu 
kadar tutkundunuz da, 27 Nisan’da ne-
den sesiniz, soluğunuz çıkmadı? Bunların 
demokrasi aşkı platonik… Bunlar demok-
rasiyi ancak uzaktan severler… Yapacak 
bir şey yok… CHP’nin jetonu maalesef geç 
düşüyor… Biliyorsunuz Genel Başkanları 
da önceki hafta bunu itiraf etti… 40 mil-
letvekilleri Meclis’teki oylamaya katılma-
yınca, “Bu kadar sık meyhaneye gitmeyin, 
gidecekseniz de bari hepiniz aynı meyha-
neye gitmeyin…” diye vekillerini uyardı… 

Yazar, Merhum Oğuz Atay’ın güzel bir 
sözü var: “Türk solu geç kalkar, çünkü bir 
gece önce sabaha kadar içmiştir”. Bunlar 
onun için geç uyanıyorlar… 28 Şubat ko-
nusunda, 27 Nisan bildirisi konusunda 
geç uyandılar iş işten geçtikten sonra ayıl-
dılar. İnşallah, mahmurlukları geçince, 
Ergenekon konusunda da uyanacaklar, 
bize de o gün, tıpkı bugünkü gibi sadece 
“günaydın” demek düşecek… Şimdi, yeni 

kurultaylarında kadın ve gençlik kolla-
rını MYK’ya almış olmakla övünüyorlar. 
Kendilerine orada da günaydın diyorum. 
AK Parti’yi izlemeye devam etmelerini 
temenni ediyorum. 

Kendi partisi içinde demokrasiyi tesis 
edemeyen, kendi partisi içinde muhalif 
seslere baskı uygulayan bir Genel Baş-
kandan biz açıkçası demokratik bir duruş 
beklemiyoruz. Türkiye’de ifade özgürlü-
ğü yok diyerek kendi ülkesini dünyaya 
şikâyet eden, kendi ülkesinin imajını 
zedelemek için gayret eden, sonra da 
kendi partisi içinde Dersim konusunda 
doğruları söyleyen kadroları görevden 
alan bir Genel Başkandan biz samimiyet 
de beklemiyoruz. Kaset operasyonundan 
sonra işbaşına gelen, bu vesayetten kur-
tulamayan bir Genel Başkanın, vesayete 
karşı onurlu, dik bir duruş sergilemesini 
hiç ama hiç beklemiyoruz. 

Sayın Kılıçdaroğlu, Kurultay konuşma-
sında CHP’nin tek parti dönemine sahip 
çıkıyor, geçmişleriyle gurur duyduklarını 
söylüyor… Sayın Kılıçdaroğlu! Dersim 
Katliamından dolayı da geçmişinizden 
gurur duyuyor musunuz? İstiklal Mahke-
melerinden dolayı da gurur duyuyor mu-
sunuz? Yasaklarınızdan, baskılarınızdan, 
zulmünüzden, bu millete fitil fitil ödet-
tiğiniz ağır bedellerden dolayı da gurur 
duyuyor musunuz? Sayın Kılıçdaroğlu! 
CHP’den bir enkaz devralan, 10 yılda 
ülke hazinesini dolduran, Türkiye’nin 
her alanda çehresini değiştiren Demokrat 
Parti’ye yaptığınız 27 Mayıs darbesinden 
dolayı da gurur duyuyor musunuz? Siz, 
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İstiklal Mahkemesi Yargıcı Kel Ali’yle, 
Dersim katliamının mimarlarından Kılıç 
Ali’yle, Necip Ali’yle gurur duymaya, on-
ların isimlerini CHP’li belediyelerde park-
lara vermeye devam edin. 

Hiç merak etmeyin… Biz bu ülkenin şe-
hitleriyle, gazileriyle, âlimleriyle, büyük 
siyaset adamlarıyla gurur duyacak, onla-
rın isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz. 
İşte en son, İskilip’te bir hastanemize, 
Merhum İskilipli Atıf Hocamızın ismi-
ni vererek bir hakkı teslim ettik. Şimdi 
çıkmış, “Başbakan 46 dakika konuştu, 
45 dakikasını CHP’ye ayırdı. Başbakan 
CHP’den çekiniyor” diyor… Ya bir aynaya 
bakın aynaya… Millet dizi seyretmeyi bı-
raktı, sabah akşam keyifle CHP seyretme-
ye başladı. Entrika, ayak oyunu, yalan, if-
tira, komedi, kumpas, komplo, aksiyon… 
Ne ararsanız var… Allah için CHP’den 
çekinmek için ortada hiçbir neden yok…

Evet,  tekrar söylüyorum… Biz Sayın 
Kılıçdaroğlu’ndan ziyadesiyle memnu-
nuz. CHP’den bu haliyle fazlasıyla mem-
nunuz. Günde 10 vakit çark eden, ayaküs-
tü 10 yalan söyleyen, iftira atan, hakareti 
politika zanneden, millet nezdinde, CHP 
nezdinde tüm itimadını tüketen bir Genel 
Başkandan biz ziyadesiyle memnunuz. 
CHP’nin başında böyle bir Genel Başkan 
olduğu müddetçe, evvel Allah AK Parti 
de gücüne güç katmaya devam eder. Ama 
biz, Türkiye’de Ana Muhalefetin bu halde 
olmasından rahatsızız. Ana Muhalefet 
Partisi Genel Başkanının böyle bir ruh 
hali içinde olmasından rahatsızız. Biz, 
CHP seçmeninin, böyle bir Genel Başka-

na mahkûm edilmiş olmasından dolayı 
rahatsızız. Kurultay’da, konuştuğu kür-
sünün önünde milletvekili tartaklanıyor, 
Sayın Kılıçdaroğlu oradaki rezalete engel 
olacağı yerde, şirazeden çıkmış şekilde 
bize hakaretler ediyor. İstediğiniz kadar 
hakaret edin, istediğiniz kadar seviyeyi, 
üslubu ayaklar altına alın. Sonuçta ay-
naya baktığında mahcup olan biz değil, 
Sayın Kılıçdaroğlu olacaktır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Değer-
li misafirler…

Biraz önce de ifade ettim… 28 Şubat’ın 
Türkiye üzerinde bıraktığı en büyük 
h a s a r  e ğ i t i m d e  o l d u .  İ m a m  H a t i p 
Liseleri’nin önünü kapatmak, dindar 
nesiller yetişmesini önlemek isteyen 28 
Şubat aktörleri, kesintisiz 8 yıl uygu-
lamasıyla Türkiye’ye gerçekten büyük 
zarar verdiler. Burada şunu özellikle 
vurgulamak durumundayım… 28 Şubat 
sürecinde, hedef, sadece imam hatipler, 
sadece imam hatipliler olmadı. 28 Şubat 
süreci, imam hatiplerle birlikte, aslında, 
Anadolu çocuklarını, yoksul ailelerin 
zeki çocuklarını hedef almıştır. 28 Şubat, 
Anadolu’nun yoksul evlatlarının elinden 
fırsat eşitliğini almış, bu şekilde meslek 
liselerinin de içini boşaltmıştır. Merhum 
Adnan Menderes’le, Merhum Turgut 
Özal’la, Anadolu’nun zeki çocukları iyi 
üniversitelerde, iyi bölümlerde okuma 
fırsatına kavuşurken, işte bu İttihatçı 
zihniyet, CHP’li zihniyet, 28 Şubatçı eli-
tist zihniyet, bu çocukların önünü kapat-
mış, istikbalini karartmıştır. 



173

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -8

Geçmişte ne oluyordu? Bürokratik ma-
kamlar, babadan oğula geçiyordu. Zengin-
lik, babadan oğula geçiyor, dar ve seçkinci 
bir çevre içinde pay ediliyordu. İşte Ana-
dolu bu çarkı bozdu… Yoksul ailelerin, 
köylülerin, çiftçilerin, kapıcıların, ma-
rangozların, terzilerin çocukları okudu, 
vali, kaymakam, avukat, savcı, bürokrat 
olmaya başladı. 28 Şubat, hiç kimse kusu-
ra bakmasın, işte Anadolu’nun bu şahla-
nışına karşı da yapılmış bir müdahaledir. 

Değerli arkadaşlarım…

AK Parti iktidarları döneminde, bu seç-
kinci yapıyı kırmak için de yoğun bir 
mücadele verdik. Başta eğitim olmak 
üzere her alanda fırsat eşitliğini en güçlü 
şekilde destekledik. Eğitimi, ülkenin en 
ücra köşelerine kadar ulaştırdık, eğitim 
alt yapısını modern bir yapıya kavuş-
turduk. Okumanın ve okulun önündeki 
tüm engelleri tek tek kaldırdık, eğitimin 
önünde hiçbir mazeret bırakmadık , 
bırakmıyoruz. Şimdi bakın… AK Parti 
Grubumuz, zorunlu eğitimin, kademeli 
olarak 12 yıla çıkarılması için bir yasa 
teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sundu. Dünyada, özellikle 
de gelişmiş ülkelerde zorunlu eğitim, 9 
ila 13 yıl arasında uygulanıyor. Birçok 
gelişmiş ülke, öğrencilerin yaş grubuna 
ve fiziksel özelliklerine göre, kademeli 
bir eğitim sistemi uyguluyor. İlk ve or-
taöğretimin, kademeli ve 12 yıla çıkarıl-
masını, AK Parti olarak biz en başından 
beri savunuyoruz ve Hükümet progra-
mımızda da bu hususu ifade ettik. 4 artı 
4 artı 4 şeklinde, kademeli bir eğitim, 

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu, sağlıklı ve 
en modern sistemdir. Bu sistemle, 8 yıl-
lık kesintisiz eğitimin Türkiye’ye verdiği 
ağır hasarı telafi edeceğiz. Meslek lisele-
rinin önü yeniden açılacak, Türkiye’nin, 
ekonominin ihtiyaç duyduğu eğitimli, 
birikimli, yetişmiş ara eleman ihtiyacı bu 
sistemle karşılanacaktır. 

4 artı 4 artı 4 sistemine karşı, başta CHP 
ve TÜSİAD olmak üzere, malum çev-
relerin verdiği tepki, tamamen bayat, 
tamamen çağdışı, tamamen Türkiye ger-
çeklerinden uzak tepkilerdir. CHP’nin 
biz bu konudaki duruşunu çok çok iyi 
biliyoruz. Açıkçası, her ne konuda olur-
sa olsun, yapılan bir reform karşısında 
CHP’nin statükoyu savunmasına, çağ-
dışılığı arzulamasına biz de, milletimiz 
de alışmış durumdayız. Ancak, 8 yıllık 
kesintisiz eğitimin mimarlarından, akıl 
hocalarından biri olan TÜSİAD’ın, bu-
gün bir kez daha eğitimde statükoculuğu 
savunması ibretlik bir durumdur. 8 yıllık 
kesintisiz eğitimin en önemli mağdur-
ları, hiç kuşkusuz sanayicilerdir. Buna 
rağmen, tamamen ideolojik kaygılarla, 
12 yıllık kademeli eğitime karşı çıkmak, 
zihinleri bulandırmak, hiç kusura bak-
masınlar, TÜSİAD’ın geçmişten devraldı-
ğı ve bugüne yakışmayan eski bir roldür. 
TÜSİAD önce, 28 Şubat’taki rolünü sor-
gulasın. TÜSİAD önce, 8 yıllık kesintisiz 
eğitimle, eğitim sistemine ve ekonomiye 
vurduğu darbenin özeleştirisini yapsın. 
Türkiye çok değişti, ben, TÜSİAD’a da 
artık acilen değişmesini, kör ideolojiden 
ve kalıplarından kurtulmasını tavsiye 
ediyorum. 
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Bu yeni sistemle, kız çocuklarının okul dı-
şında kalacağını iddia etmenin de hiçbir 
geçerli gerekçesi yoktur. 12 yıl kademeli 
eğitimin ilk iki dört yıllık döneminde de-
vam mecburiyeti getiriyoruz. Bu yüzden 
kız çocuklarının okuldan koparılacağı 
endişesi tamamen yersizdir. Bir kere şunu 
herkese hatırlatmak isterim… Okullaşma 
oranı, özellikle de kız çocuklarının okul-
laşma oranı, AK Parti Hükümetleri döne-
minde rekor düzeylerde artış kaydetmiş-
tir. Bakın, okul öncesi eğitimde, 2002’de 
okullaşma oranı yüzde 11; bugün yüzde 
43. İlköğretimde okullaşma oranı 2002’de 
yüzde 91; bugün yüzde 98. Ortaöğretimde 
okullaşma oranı 2002 yüzde 51; bugün 
yüzde 69… Türkiye’de kız çocuklarının 
okullaşma hızı, erkek çocuklardan daha 
fazla… Bizim dönemimizde, bırakınız kız 
çocuklarını, adeta unutulmuş, ihmal edil-
miş çocuklar bile okulla buluştu. 

2007 yılından itibaren, sağlık problemleri 
nedeniyle okula gidemeyen 4 bin 239 öğ-
rencimize evinde eğitim hizmeti verdik. 
Başlattığımız kampanyalarla 350 bin kız 
çocuğunu okulla buluşturduk. 2010-2011 
döneminden itibaren, 76 ilde 28 bin kız 
çocuğumuzu ücretsiz okullara taşıdık. 
Bu yıl 9’uncu sınıfların yanında 10’uncu 
sınıfları da bu kapsama dâhil ettik. Şartlı 
nakit transferinde de kız çocuklarımıza 
pozitif ayrımcılık uyguladık ve annelere, 
kız çocukları için, ilköğretimde 35, orta-
öğretimde 55 Lira veriyoruz. Bizim bu 
konudaki hassasiyetimiz açıktır ve yaptık-
larımız da ortadadır. Eğitim bizim en fazla 
önem atfettiğimiz alan. Eğitimi, birileri-
nin deneme tahtası olmaktan çıkardık, 

inşallah tüm aksaklıkları da gidererek, 
Türkiye’de farklı bir neslin yetişmesinin 
önünü daha da açacağız. 

Değerli arkadaşlarım…

Son olarak bir hususa da burada değin-
mek istiyorum… Terörle mücadelemiz, 
son derece büyük bir kararlılıkla devam 
ediyor. Ağır kış şartlarına rağmen, Meh-
metçiğimiz, polisimiz, istihbarat kurum-
larımız büyük bir özveriyle mücadele 
yürütüyorlar. Terörle mücadele sarsılmaz 
şekilde devam ederken, terör örgütünün 
maskesi de her geçen gün biraz daha dü-
şüyor, örgüt içindeki çarpıklıklar daha net 
şekilde görülüyor. Örgüt içinde istismar 
edilen çocuklar, örgüt içindeki infaz-
lar, terör örgütünün işlediği cinayetler 
artık tek tek ortaya dökülüyor. Terörle 
mücadelede, güvenlik birimlerimizin 
motivasyonunu olumsuz etkileyecek her 
türlü girişim, karşısında bizi bulacaktır. 
Güvenlik birimlerimiz, bugüne kadar 
örneği görülmeyen bir koordinasyon ve 
uyum içindedirler. Herkes, anayasanın 
ve yasaların tanıdığı sınırlar içerisinde 
vazifesini en iyi şekilde yapmanın gayre-
ti içindedir. Kurumlarımız arasında bir 
çatışma varmış gibi göstermek, açık söy-
lüyorum, hiç kimsenin işine yaramaz, ak-
sine Türkiye’ye büyük zarar verir. Türkiye 
düşmanlarını, Türkiye’nin hasımlarını, 
terör örgütünü sevindirecek bu tür giri-
şimlerden uzak durulmasını bir kez daha 
önemle hatırlatmak istiyorum. 

Bu arada, Uludere’deki kardeşlerimizi 
unutmadığımızı da vurgulamak isterim. 
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En başından itibaren bizim gönlümüz, bi-
zim kalbimiz Uludere’deki kardeşlerimiz-
le atıyor. En az onlar kadar, Uludere’deki 
acı hadisenin aydınlatılmasını bizler de 
istiyoruz ve süreci sabırla takip ediyoruz. 
Ne Uludere’deki kardeşim, ne bölgedeki 
kardeşim hiç endişe etmesin; süreç de-
vam ediyor, büyük bir hassasiyetle devam 
ediyor ve yürekleri serinletecek bir sonuç 
da mutlaka alınacak. Uludere’deki kardeş-
lerimizle dayanışma amacıyla, inşallah 
eşim Emine Hanım da Bakanlarımızla 
birlikte bu hafta bölgeye gidecek, oradaki 
acılı ailelerle kucaklaşacak. Uludere’deki 
kardeşlerim mahzun olmasınlar, kendi-
lerini yalnız hissetmesinler. Bilsinler ki 
devlet, bilsinler ki hükümet, bilsinler ki 
AK Parti onların yanındadır ve yanların-
da olmaya da devam edecek. 

Bu arada, bugün, çeşitli partilerden, 2 
ilçe ve 7 belde belediye başkanı; ayrıca 24 
Belediye Meclis Üyesi partimize katılıyor. 
Kendilerine, AK Parti’ye hoş geldiniz di-
yorum. Birazdan da bu arkadaşlarımıza 
rozetlerini takacağız. Bu düşüncelerle 
sözlerime son verirken, hepinize hayırlı 
bir hafta diliyorum, Meclis çalışmaları-
nızda başarılar temenni ediyorum. Sizle-
ri, değerli misafirlerimizi Allah’a emanet 
ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet 
olun…
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
kıymetli misafirler, hanımefendiler, be-
yefendiler, haftalık grup toplantımızın 
başında sizleri muhabbetle selamlıyor; 
grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve 
demokrasimiz için hayırlara vesile olması-
nı diliyorum. 

2 gün sonra, tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü kutlanacak. Ben de şimdiden, AK 
Parti Grubu’ndan, tüm dünya kadınları-
nın, ülkemizin vefakâr, cefakâr, onurlu 
kadınlarının 8 Mart Kadınlar Günü’nü 
yürekten tebrik ediyorum. 8 Mart günü in-
şallah Mardin’de olacak, Mardin’de bir dizi 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 6 Mart 2012
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açılışı gerçekleştirirken, Dünya Kadınlar 
Günü’nü Mardinli hanım kardeşlerimizle 
birlikte coşkuyla kutlayacağız. İnşallah, bir 
dünya kenti olan, bir hoşgörü kenti olan 
Mardin’den, ülkemiz ve dünya kadınlarına 
en anlamlı mesajları ileteceğiz. 

Tabii burada bir hususu özellikle ifade et-
mek durumundayım… 9 yıldır Türkiye’de 
AK Parti Hükümeti olarak her alanda 
gerçekten çok yoğun bir mücadele yürü-
tüyoruz. Yurtiçinde, demokrasinin stan-
dartlarını daha ileri seviyelere taşımanın, 
ekonomiyi büyütmenin, huzur, güvenlik, 
istikrarı pekiştirmenin mücadelesini ve-
riyoruz. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet 
başta olmak üzere, Türkiye’yi her alanda 
çok daha huzurlu, kalkınmış, müreffeh 
bir ülke haline getirmek için gece gündüz 
çalışıyoruz. Aynı şekilde, başta bölgemiz 
olmak üzere, tüm dünyada barışı, dayanış-
mayı, hoşgörüyü savunuyor, savaşların, ça-
tışmaların, krizlerin sona ermesi için aktif 
görevler üstleniyoruz. 

Hiç kuşkusuz, bütün bu mücadeleyi, in-
sanlık için, adalet için veriyoruz. Ama bu 
mücadelede, kadınların ve çocukların özel-
likle gözetildiğini, onların özellikle dikkate 
alındığını; her ne yapıyorsak, öncelikle 
onlar için yaptığımızı vurgulamak istiyo-
rum. Dünyanın neresinde olursa olsun, 
savaşlar ve çatışmalar en önce kadınları ve 
çocukları hedef alıyor, en fazla onları ya-
ralıyor.  Ekonomik krizler, toplumlarda en 
fazla kadınları ve çocukları etkiliyor. Terör, 
göç, yoksulluk aynı şekilde herkesten önce 
kadınları ve çocukları hedef alıyor. Anti de-
mokratik uygulamalar, baskılar, zulümler, 

dayatmalar, kısıtlamalar maalesef en çok 
kadınlara, çocuklara hayatı zehir ediyor. 

İşte, AK Parti olarak, Türkiye’de 9 senedir 
gerçekleştirdiğimiz reformlar, yaptığımız 
yatırımlar, uygulamalar, icraatlar, attığımız 
adımlar, herkesten çok kadınları mutlu 
etti, onların yaşamlarında adeta sessiz dev-
rim gerçekleştirdi. Eğitim imkânlarından 
en önce kadınların, kızların istifade etme-
sini amaçladık ve 9 yılda eğitim noktasın-
da, kızların okuması noktasında önemli 
başarı elde ettik. Kızların okullaşma oranı-
nı yükselttiğimiz kadar, üniversitelerde kız 
çocuklarına, kılık kıyafetlerinden dolayı 
uygulanan faşizan dayatma ve baskıya biz 
son verdik. Sağlık alanındaki reformları-
mızla, en çok anneleri, kadınları, çilekeş 
Anadolu kadınlarını gözettik. Terörle mü-
cadeleyi, bu ülkenin anneleri ağlamasın, 
kadınları dul kalmasın, çocukları yetim 
kalmasın diyerek, kadınlarımız adına 
daha bir azimle ve kararlılıkla yürüttük 
ve yürütüyoruz. İşkenceye sıfır tolerans 
gösterdiğimiz kadar, kadınlara yönelik 
şiddete de sıfır tolerans gösterdik. Adalet 
Komisyonu’ndan geçen, bu hafta Genel 
Kurul’a gelmesi beklenen Şiddeti Önleme 
Yasa tasarısıyla inşallah kadına yönelik 
şiddete de en kapsamlı, en kararlı şekilde 
önlemler getiriyoruz. 

Sadece Türkiye’deki değil, bölgemizdeki, 
dünyadaki kadınların da haklarını en 
güçlü şekilde savunan yine biz olduk. 
Tunus’un, Fas’ın, Cezayir’in, Libya’nın, 
Mısır’ın kadınları için biz sesimizi yükselt-
tik. Afganistan’ın, Somali’nin, Bosna’nın, 
Irak’ın, Filistin’in, Suriye’nin kadınları 
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için, çocukları için biz yüreğimizi ortaya 
koyduk. Ben, bugün buradan, AK Parti 
grubundan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
vesilesiyle, özellikle Van’ın kadınlarını, 
depremzede hanım kardeşlerimizi yürek-
ten selamlıyorum. Buradan, Uludere’de 
yakınlarını, Uludere’de çocuklarını kay-
betmiş mahzun anneleri, hanım kardeşle-
rimizi selamlıyorum. Bugün buradan, Ku-
zey Afrika’nın, Somali’nin, Ortadoğu’nun 
yüzyıllardır çile çeken kadınlarını kalpten 
selamlıyorum. Bugün buradan, özellikle 
Filistin’in, özellikle Gazze’nin, özellikle 
Şam’ın, Halep’in, Hama’nın, Humus’un, 
İdlib’in, Dera’nın mazlum ama mağrur ka-
dınlarını selamlıyorum. 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü, dünyanın tüm kadınları için, 
ülkemizdeki tüm hanım kardeşlerimiz için 
kutlu olsun diyor, hepsini saygıyla, hür-
metle selamlıyorum…

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Suriye yönetimi, uzun süredir kendi hal-
kına yönelik uyguladığı şiddetin dozunu 
artırdı ve son günlerde saldırılar, insanlık 
dışı bir vahşet görünümü almaya baş-
ladı. Suriye’nin çeşitli kentlerine, ordu 
imkânlarıyla, ağır silahlarla, milis güçleriy-
le, keskin nişancılarla yapılan saldırılarda 
maalesef, içinde çocuk ve kadınların da 
bulunduğu onlarca masum insan hayatını 
kaybetti. Gazetecilerin katledildiği, uluslar 
arası yardım kuruluşlarının giremediği 
Suriye’den, sağlıklı ve net bilgiler almak 
mümkün olmuyor. Suriye yönetimi, geçmiş 
dönemlerde de en iyi yaptığı şeyi, kendi hal-
kını katletmeyi, silahları kendi halkına doğ-
rultmayı, bugün bir kez daha acımasızca, 

vurdumduymazca, tüm dünyanın gözleri 
önünde sergilemeye devam ediyor. 

Ne yazık ki, başta Birleşmiş Milletler ol-
mak üzere, uluslar arası toplum, bütün 
bu olanları bir kez daha sadece izlemekle 
yetiniyor. Birleşmiş Milletler’den çıkartı-
lamayan kararlar, bazı ülkelerin çekinceli 
tavırları, Suriye’de ESED yönetimine adeta 
güç veriyor, katliamları adeta teşvik ediyor. 
İngiliz Gazeteci Pol Konroy, Humus’ta, Bab-ı 
Amr semtinin harabeye çevrildiğini, sivil 
nüfusun sistematik şekilde katledildiğini, 
Suriye’de, Ruanda ve Srebrenitza benzeri 
bir katliamın yaşandığını ifade ediyor. 

Değerli arkadaşlarım…

1948’te Deyr Yasin’de, 1982’de Sabra 
ve Şatilla’da, aynı yıl Hama’da, 1988’de 
Halepçe’de,  1994 yılında Ruanda’da, 
1995 yılında Srebrenitza’da, 2009 yılında 
Gazze’de yaşanan katliamlar, insanlığın 
vicdanında çok ağır yara açtılar. Tüm bu ve 
benzeri katliamlar, insanlığın gözü önünde 
işlendi. Uluslar arası toplum, uluslar arası 
kuruluşlar, devletler, kimi zaman elleri kol-
ları bağlı, bu vahşice cinayetleri izlediler, 
kimi zaman daha ileri gidip, bu vahşete 
ortak oldular. Üzerinden kaç yıl geçerse geç-
sin… Bu katliamların hiç biri unutulmadı. 
Akan kan, bu katliamları gerçekleştiren za-
limlere olduğu kadar, bu katliamlara seyirci 
kalan, tepkisiz kalan, teşvik eden ülkelerin 
tarihlerine kara bir leke olarak kazındı. 

Bakın bugün buradan tüm dünyaya ses-
leniyorum… Suriye’deki katliama sessiz 
kalan, tepkisiz kalan, göz yuman, müsa-
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maha gösteren ülkelere sesleniyorum. Kriz 
karşısında çözüm üretemeyen, bu tavrıyla 
çözümsüzlüğü teşvik eden uluslar arası 
kuruluşlara sesleniyorum… Masum bir 
çocuğun akan bir damla kanı, her türlü 
stratejinin, her türlü güç ve çıkar hırsının 
kat be kat üzerindedir. Masum bir çocuğun 
bir damla kanı, bir damla gözyaşı, film izler 
gibi katliamı izleyenlerin ellerine, yüzleri-
ne, en önemlisi de vicdanlarına yapışır ve 
oradan da hiç çıkmaz. 

Buradan, Beşer Esed’e de bir kez daha 
hatırlatıyorum… Babasının yaptıklarının 
hesabı bu dünyada sorulmadı; ama er ya 
da geç, bu yapılanların, bu zulmün, bu 
katliamın hesabı oğul Esed’den sorulacak, 
bu kez Suriye şehirlerinde akan kan yerde 
kalmayacaktır. Suriye’ye insani yardım ko-
ridorları derhal açılmalıdır. Başta Humus 
olmak üzere, insani yardımların Suriye 
halkına ulaştırılması için Suriye yönetimi 
üzerinde mutlaka baskı oluşturulmalıdır. 
Artık daha fazla vakit yitirmeden, daha 
fazla can kaybı olmadan, Arap Ligi planı 
uygulamaya konmalıdır. 

Türkiye olarak, Suriye’deki vahşeti insanlı-
ğın gündeminde tutmaya devam edeceğiz. 
Uzun müddettir yürüttüğümüz diploma-
tik girişimleri kararlılıkla sürdüreceğiz. 
İstanbul’da düzenleyeceğimiz konferansla, 
dünyanın dikkatini en güçlü şekilde Suri-
ye üzerinde toplayacağız. Buradan Suriye 
halkını, Suriye muhalefetini, onurlu ve 
kararlı direnişlerinden dolayı bir kez daha 
selamlıyorum. Bilsinler ki, Türk halkı her 
zaman yanlarında olacak, acıyı, hüznü 
paylaşmaya devam edecektir. Suriye halkı 

asla yalnız değildir ve asla da yalnız bıra-
kılmayacaktır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Geçtiğimiz hafta içinde Türkiye ekono-
misine ilişkin gerçekten sevindirici geliş-
melere şahit olduk. TÜİK, 2011 yılının 
tamamı için işsizlik oranlarını açıkladı. 
2010 yılında, yani önceki yıl, işsizlik, kü-
resel krizin de etkisiyle yüzde 11,9 olarak 
ölçülmüştü. 2011 sonunda ise, işsizlik 2,1 
puan azalarak, yüzde 9,8’e geriledi. Böyle-
ce işsizlikte, son 10 yılın en düşük oranına 
ulaşmış olduk. Yine geçtiğimiz hafta, Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi tarafından Şubat 
ayı ihracat rakamları açıklandı. Şubat 
ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 10,4 arttı ve 11 milyar 
156 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2011 
yılının tamamında ihracatımız 135 milyar 
dolarla tüm zamanların rekorunu elde 
etmişti. Şu anda, geriye dönük 12 aylık 
ihracatımız da 137 milyar dolara ulaşarak, 
yine tüm zamanların rekorunu elde etti. 
Bunun da hayırlı olmasını diliyorum. İki 
önemli göstergeyi de burada hatırlatmak 
istiyorum… Merkez Bankası rezervimiz, 
biz görevi devraldığımızda 27 milyar do-
lardı. Şu anda, altın dâhil 89 milyar dolar. 
IMF’ye Türkiye’nin borcunu da 23,5 milyar 
dolar olarak devralmıştık, o da şu anda 2,3 
milyar dolar seviyesine inmiş durumda. 

Değerli arkadaşlarım, 

Hafta içinde, Türkiye açısından, Türkiye 
ekonomisi ve Türk Lirası açısından son 
derece önemli bir adım attık. Biliyorsunuz, 
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dünyada birçok para biriminin, Dolar’ın, 
Avro’nun, Sterlin’in, Japon Yen’inin, diğer 
birçok para biriminin simgeleri var. Bu 
simgeler, hem paranın, hem ülkenin tanı-
tımına katkı sağladığı kadar, yazışmaları, 
hesaplamaları da kolaylaştırıyor. Türk 
Lirası’ndan 6 sıfırı attıktan sonra, biz de 
böyle bir arayışa girdik. Merkez Bankamız 
simge için bir yarışma açtı. Yarışmaya, 8 
bin 362 kişi katıldı. Değerlendirmelerin 
ardından, 4 çalışma finale kaldı.  Birinci 
olan çalışma üzerinde, Merkez Bankası’nın 
tasarımcıları da bazı düzenlemeler yaptı-
lar ve en uygun, en kolay, en farklı simge 
ortaya çıkarıldı, Perşembe günü de yapılan 
bir törenle bunu kamuoyuna açıkladık. 
Tabii simge açıklanınca, Türkiye’de, tah-
minimizden çok daha fazla grafiker oldu-
ğunu, sanat eleştirmeni olduğunu fark 
ettik. Alttan bakınca şuna benziyor, üstten 
bakınca buna benziyor, aynaya tutunca şu 
oluyor diyerek, son derece zorlama yorum-
lar yapıldı. 

Burada Cumhuriyet Halk Partisi’ni özel-
likle tebrik ediyorum… Hayal güçlerini 
zorlayarak, sınırları aşarak, simgede RTE 
harflerinin bulunduğunu iddia ettiler, bu 
iddialarını da resmi yazılı açıklamayla ka-
muoyuna duyurdular. Mübarek, Cumhu-
riyet Halk Partisi değil, Cumhuriyet Hayal 
Partisi… Tabii MHP Genel Başkanı Sayın 
Devlet Bahçeli’nin hayal dünyası çok daha 
geniş. Sayın Bahçeli bir süredir zaten hayal 
bahçesinde yaşıyor… Hatırlayın; 2009’un 
sıfırlarını silip, toplayıp, çıkarıp, 40 raka-
mını bulup 40’ıncı kuruluş yıldönümünde 
MHP’yi iktidara taşıyacaktı ama evdeki o 
karmaşık hesap çarşıda tutmadı. 

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım… Biz, 
muhalefet partilerini eleştirirken sürekli 
bir şey söylüyoruz, bir soru soruyoruz… 
Şu ülkede nerede dikili ağacınız var, nere-
de üst üste koyduğunuz iki tuğla var bize 
gösterin diyoruz. Bugüne kadar da bu so-
rumuza cevap almadık, alamadık… Zaten 
dikili ağaçları olsa, bunu da görürdük… 
Ama ben bugün asıl şu soruyu sormak 
istiyorum… 9 yıldır muhalefettesiniz… 
Allah aşkına, 9 yıldır, muhalefet olarak ne 
yaptınız, ne ürettiniz, ortaya ne koydunuz? 
Muhalefet olmak adına ne yaptınız? Hangi 
siyaseti ürettiniz, hangi çözümü ürettiniz, 
hangi çözüm önerisiyle geldiniz? 9 yıla 
şöyle geriye doğru bakın, yapılanı kötüle-
mekten, yapılanı eleştirmekten, yapılana 
kulp takmaktan bir milim bile öteye gide-
mediler. 

Bunların muhalefet anlayışı, ak’a kara, 
kara’ya da ak demek… Bunların siyaset 
anlayışı, sadece çamur atmak, sadece iftira 
atmak, sadece ve sadece yalan söylemek 
üzerine kurulu. Kıskançlık bunların gözü-
nü karartmış. Ben, seçim sürecindeki id-
diaları ve ithamları nedeniyle, CHP Genel 
Başkanı’na şunu söylemiştim… Hesap uz-
manı olarak işe başladı, yalan uzmanı oldu. 
Yürüyen yalan görmek istiyorsanız, CHP 
Genel Başkanı’na bakın demiştim… Belli 
ki çok alınmış, içine oturmuş, geçen hafta 
grup konuşmasında bana arka arkaya 6 
defa “yalan makinesi” dedi… Yalan maki-
nesi nedir? Yalanı test eden, yalanı ortaya 
çıkaran cihazdır… 

Edebiyatta, hiciv sanatına örnek olarak 
gösterilen Nefi’nin çok meşhur bir dörtlü-
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ğü vardır: Tahir Efendi bana kelp demiş / 
İltifatı bu sözde zahirdir, / Maliki mezhe-
bim zira, / İtikadımca kelp tahirdir… Şimdi 
CHP Genel Başkanı bana “Yalan Makinesi” 
diyerek güya hakaret etmeye çalışıyor ama 
aslında kendi yalanlarını ortaya çıkardığı-
mız için farkına varmadan iltifat ediyor… 

Değerli arkadaşlarım; 

CHP’de, kaset operasyonuyla çok başarılı 
bir yüz nakli gerçekleştirildi… CHP’nin 
eski yüzünü aldılar, yeni bir yüz nakletti-
ler… Ama CHP’nin asıl, toplumsal dokuy-
la uyuşacak doku nakline ihtiyacı var… 
CHP’nin önce genlerini değiştirmesi ge-
rekiyor. CHP’nin statükocu, Ergenekoncu, 
komplocu, komitacı, hizipçi zihniyetten 
kurtulması gerekiyor. CHP’nin bu millete 
ödettiği ağır faturalarla, ağır bedellerle 
yüzleşmesi gerekiyor. İstiklal mahkeme-
leriyle, Dersim’le, tek parti döneminin zu-
lümleriyle, yasaklarıyla, ceberut tavrıyla 
yüzleşmeden CHP’nin genleri değişmez. 

Geçtiğimiz hafta çıktı, AK Parti’yi 28 
Şubat’ın ürettiğini söyledi… E peki siz o 
zaman neden 28 Şubat’a sahip çıktınız? 
28 Şubat’a neden kol kanat gerdiniz? 28 
Şubat’ı neden alkışladınız, müdahaleye 
neden çanak tuttunuz? 28 Şubat’ta piyon 
olarak kullanılmış, ikna odalarının mu-
citlerini, daha 8 ay önce, 12 Haziran’da 
neden partinizde milletvekili yaptınız? 12 
Haziran seçimlerinde, 28 Şubat’ın orkest-
ra şefiyle neden işbirliği yaptınız, neden 
birlikte aday belirlediniz? AK Parti’ye 
kapatma davası açıldığında, “Ankara’da 
hâkimler varmış” diyen siz değil misiniz? 

27 Nisan Bildirisini alkışlayan siz değil 
miydiniz?

Bizi arkadan hançerlemekle itham eden 
Kılıçdaroğlu, bu iftiralarını, karşısında 
oturan ve arkadan hançerlediği eski genel 
başkanının gözünün içine baka baka yapı-
yorlar. Sayın Kılıçdaroğlu, eğer Brütüs arı-
yorsan, aynaya bak aynaya. Aynaya baktı-
ğında, “Genel Başkan olmayacağım” deyip, 
bir gün sonra çark eden ve aday olan bir 
Brütüs göreceksin. Bir yandan AK Parti’yi 
28 Şubat üretti diyeceksin, bir yandan 28 
Şubat ürünü kesintisiz eğitime destek çıka-
caksın. Diyorum ya, yüz nakli yapıldı; ama 
genler aynı, tepkiler aynı, refleksler aynı…

Değerli arkadaşlarım, 

Bakın burada tekrar ediyorum… 8 Yıllık 
kesintisiz eğitim, Türkiye için, çocukla-
rımız için, ekonomi için adeta bir felaket 
olmuştur. 28 Şubat mimarlarının zorbaca 
zihniyeti, maalesef genç nesiller üzerinde, 
eğitim sistemi üzerinde çok ağır bir tahri-
bata neden olmuştur. Kademeli eğitimle, 
28 Şubat’ın son izini de siliyor, eğitimi mo-
dern, ihtiyaçlara cevap veren, Türkiye’nin 
ve ekonominin gerçekleriyle örtüşen bir 
yapıya kavuşturuyoruz. Bu düzenlemeyi, 
tamamen bilimsel bir çerçevede gerçekleş-
tiriyoruz. Milli Eğitim Şuralarında yapılan 
istişarelerin, araştırmaların, raporların, 
gelişmiş ülkelerdeki modellerin ışığında 
bu düzenlemeyi gerçekleştiriyoruz. 

Biz, bir kez daha söylüyorum, elitlerin, 
patronların, jakobenlerin talepleri değil, 
milletin talepleri doğrultusunda bir adım 
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atıyoruz. Hem 28 Şubat’ı eleştiriyormuş 
gibi yapmak, hem de kademeli eğitime 
karşı çıkmak çok büyük bir tutarsızlıktır. 
TÜSİAD, en azından tutarlı davranıyor, 15 
yıl önce nerede duruyorsa, bugün de orada 
duruyor. Geçmişiyle her fırsatta övünen 
CHP’ye de tavsiyemiz, eğilmeden, bükül-
meden, esnemeden ve çark etmeden ne 
söyleyeceğini açık açık söylemesidir. Yani 
omurgalı bir duruş sergilemesidir. 

Değerli arkadaşlarım…

Son iki hafta içinde, iki önemli konunun, 
istismar boyutuna taşındığına, abartılarak, 
farklı yerlere çekilerek, bir tahrik unsuru 
olarak kullanıldığına şahit olduk. Daha 
önce de ifade ettim… Hocalı katliamını 
anma mitinginde açılan bazı pankartlar, 
bu ülkenin, bu milletin hissiyatını değil, 
bazı gözü dönmüş ırkçıların zihniyetini 
yansıtan pankartlardır. Bir katliamı anma 
mitinginin, üç beş seviyesiz ve saygısız 
pankartın gölgesinde bırakılması hak-
sızlıktır, insafsızlıktır. Binlerce kişinin 
katıldığı bir mitingde, böyle münasebetsiz 
pankartlar açılabiliyor, münasebetsiz slo-
ganlar atılabiliyor. Güvenlik güçleri, adli 
makamlar, miting sonrasında bunlarla 
ilgili gereken işlemleri zaten yapıyorlar. Bu 
istisnai fotoğraf karelerinden yola çıkarak, 
marjinal bazı kesimlerin ırkçı görüntüle-
rinden yola çıkarak, Türkiye’nin imajını 
zedelemeye de hiç kimsenin hakkı yoktur. 

Tıpkı Hocalı mitingindeki pankart hadi-
sesi gibi, Adıyaman’da yaşanan hadise de, 
son derece sorumsuz bir biçimde kışkırt-
ma vesilesi olarak kullanılmak isteniyor. 

Adıyaman’da, 25 evin kapısına işaretleme 
yapılmış. Bu evler çoğunlukla Alevi vatan-
daşlarımızın evleri, ancak Alevi olmayan 
vatandaşlarımızın da evlerine işaretleme 
yapılmış. Emniyet ve istihbarat birimleri-
miz, büyük bir hassasiyet içinde, titizlik 
içinde konunun üzerine gidiyorlar. 

Ancak burada dikkat çekici olan şudur… 
Bir CHP milletvekili çıkıyor, daha ilk anda, 
olayın boyutları ortaya çıkmadan, 200 
evin kapısının işaretlendiğini iddia ediyor. 
CHP’li milletvekilleri, meseleyi abartarak, 
meseleyi farklı yerlere çekerek, adeta bura-
dan bir kışkırtma üretmek için ellerinden 
geleni yapıyorlar. Cumhuriyet Hayal Parti-
si dedim ya… Hayallerinin sınırı yok… Me-
seleyi aldılar, Kahramanmaraş olaylarına, 
Çorum olaylarına kadar götürdüler… Aynı 
şekilde medya, böyle hassas bir konuyu 
farklı yerlere çekerek, bilerek ya da bilme-
den hassasiyetleri kaşıyor. 

Bu sorumlu bir davranış değildir değerli 
arkadaşlarım… Olay daha soruşturma 
aşamasındayken, olayın boyutları netleş-
meden, tüm Türkiye’deki Alevi vatandaş-
ları galeyana getirecek, rahatsız edecek 
bir tutum sergilemek, sorumsuzluktur, 
tahriktir, provokasyondur. Şundan herkes 
emin olsun… Böyle bir hadisenin önünde, 
karşısında ilk önce biz dururuz. Bu ülkede 
ayrımcılığın karşısında dim dik durduğu-
muz gibi, bu tür tahriklerin, bu tür kışkırt-
maların karşısında dim dik dururuz. Bu 
olayın da üzerine kararlılıkla gidiyoruz ve 
inşallah kısa sürede de mesele tüm boyut-
larıyla aydınlanacak. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Hükümet olarak, 9 yıl boyunca her ke-
simin refahını artırmak, alım gücünü, 
yaşam kalitesini artırmak için yoğun bir 
gayret içinde olduk. Ücretli kesimin, işçi-
lerimizin, memurlarımızın, asgari ücretli-
lerin, emeklilerimizin maaşlarını enflasyo-
nun çok çok üzerinde artırdık. Bir yandan 
alım gücünü yükseltirken, bir yandan da 
enflasyon üzerinde artışlar yaparak, hem 
çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona 
karşı koruduk, hem de geçmiş dönemle-
rin kayıplarını telafi ettik. Bakınız… 2002 
yılından bugüne kadar, emekli maaşları-
mızdaki artış oranları son derece dikkat 
çekici. SSK emekli maaşını 9 yılda yüzde 
217 oranında artırdık, reel artış yüzde 39. 
SSK tarım emeklilerinin maaşı yüzde 239 
arttı, reel artış yüzde 49. BAĞ-KUR esnaf 
emeklisinin aylığı, 9 yılda yüzde 344 ora-
nında arttı, reel artış yüzde 94. BAĞ-KUR 
Tarım emeklisinin aylığı yüzde 648 arttı, 
reel artış yüzde 227. Memur emeklimizin 
maaşını da yüzde 159 artırdık, orada da 
reel artış yüzde 14. Yani bu 9 yıllık dönem-
de, emekli vatandaşımızın enflasyon altın-
da ezilmesine asla müsaade etmedik. 

Dikkat edin değerli arkadaşlarım… Şu anda, 
Avrupa’nın birçok ülkesinde sosyal hak-
lardan kesintiye gidiliyor, emekli maaşları 
düşürülüyor, emeklilik yaşı yükseltiliyor. 
Biz ise, Türkiye’de, tam tersine emeklimizi 
koruyor, gözetiyor, refah seviyesini daha da 
yukarı çekiyoruz. 12 Haziran seçimleri ön-
cesinde bizim emeklilerimize bir sözümüz 
vardı… İntibak yasasını çıkaracağımızı, ada-
letsizliğe böylece son vereceğimizi ilan etmiş, 

bunun sözünü vermiştik. Seçimlerin hemen 
ardından çalışmalara başladık, ilgili kesim-
lerle istişarelerimizi yaptık ve ilgili Kanun 
Tasarısını hazırlayarak TBMM’ye gönderdik. 
Tasarı geçtiğimiz hafta Genel Kurul’da gö-
rüşüldü ve kabul edildi. Bu düzenlemeyle, 
2000 yılından önce emekli olan ve 6 gruba 
ayrılan SSK emeklilerimiz arasındaki maaş 
adaletsizliğini gideriyor, emeklilerimize 
büyümeden pay veriyoruz. Bu düzenlemeyi 
yaparken, yeni eşitsizliklere yol açmamak 
için de azami hassasiyet gösterdik. 

Şimdi, bu yeni kanunla, 2000 yılından önce 
maaş bağlanmış 2 milyon 700 bin emeklimi-
zin aylıkları yeniden hesaplanacak. 2008 yı-
lına kadar geçen sürede gerçekleşen büyüme 
oranlarının yüzde 75’i de bu emeklilerimizin 
maaşlarına yansıtılacak. Böylece, 1 milyon 
900 bin emeklimizin aylığında, 50 lira ile 
339 lira arasında bir artış olacak. BAĞ-KUR 
emeklilerinin aylıklarında da intibak ihtiyacı 
olduğunu gördük ve 12 bin BAĞ-KUR emek-
limizi intibak kapsamına aldık. BAĞ-KUR 
emeklilerimize de, intibak kapsamında 27 
lira ile 118 lira arasında bir artış sağlayaca-
ğız. Memur emeklilerimizin aylıklarında, 
kendi aralarında bir farklılaşma olmadığı 
için, onları intibak kapsamına almadık. On 
yıllardır devam eden, on yıllardır çözümü 
beklenen bir meseleyi de böylece çözüme 
kavuşturduk. İntibak Yasası’nın da emeklile-
rimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
hepinize Meclis çalışmalarında başarı dilek-
lerimi iletiyorum. Değerli misafirlerimize bir 
kez daha hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıy-
la, sevgiyle selamlıyorum. 
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Çok değerli yol arkadaşlarım, teşkilatımı-
zın değerli mensupları, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor; AK Parti Genişletilmiş İl Baş-
kanları Toplantımızın ülkemize, milleti-
mize, demokrasimize hayırlar getirmesini 
diliyorum. 

Dün, AK Parti Grubu olarak, Grup toplan-
tımızda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
tebrik etmiştik. Bugün de, AK Parti ola-
rak, AK Parti Teşkilatı olarak, tüm dünya 
kadınlarının, ülkemizdeki tüm hanım 
kardeşlerimizin Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyo-
ruz. İnşallah, yarın Mardin’de, “Büyüyen 

AK Parti Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 7 Mart 2012



185

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -8

Türkiye, Güçlenen Kadınlar” konulu bir 
programla, Mardinli hanım kardeşlerimiz-
le birlikte bu anlamlı günü en iyi şekilde 
değerlendireceğiz. 

Burada, özellikle, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü münasebetiyle, Genel Merkez Kadın 
Kollarımıza, İl ve İlçe Kadın Kolları Teşki-
latımıza, AK Parti teşkilatı içinde emek sarf 
etmiş, AK Parti’ye gönül vermiş hanım kar-
deşlerimize bir kez daha teşekkür ediyor, 
gayretlerinden, emeklerinden, samimiyet-
lerinden dolayı her birini tek tek kutluyor, 
başarılarının devamını diliyorum. 

Dün, biliyorsunuz, eşim, kızım, Başbakan 
Yardımcımız Sayın Atalay ve eşleri, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanımız, milletvekille-
rimiz ve eşleri, Uludere’ye gittiler ve orada 
bir ziyaret gerçekleştirdiler. Irak sınırında 
meydana gelen elim hadisede çocuklarını, 
eşlerini kaybeden vatandaşlarımızla, özel-
likle oradaki hanım kardeşlerimizle has-
bıhal ettiler, dertlerini paylaştılar, sorun-
larını dinlediler. Buradan, Uludere’deki, 
Ortasu, Gülyazı ve Ortabağ Köylerindeki 
kardeşlerime, misafirperverliklerinden, 
samimiyetlerinden, muhabbetlerinden do-
layı bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 
Bir kez daha, o elim hadisede hayatını kay-
betmiş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, 
acılı ailelere sabır ve başsağlığı temenni 
ediyorum. 

Şimdi bakınız değerli arkadaşlarım… AK 
Parti olarak, milletten aldığımız güçle, 
Türkiye’nin en önemli meselelerinden 
biri olan terör meselesini çözmek için 
uzun süredir büyük bir kararlılıkla gayret 

gösteriyoruz. Bizim, Kürt meselesine de, 
terör meselesine de bakışımız en başından 
beri bellidir, en başından beri nettir. AK 
Parti’yi kurarken, parti programımızda 
görüşlerimizi, ilkelerimizi ve önerilerimizi 
sıraladık. 3 Kasım Seçim Beyannamemiz-
de, ardından Hükümet Programlarımızda 
meseleyi etraflıca ele aldık. 

Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekiyo-
rum… 2010 yılında, biz, Milli Birlik ve 
Kardeşlik Projesi adı altında, bu meseleyi 
köklü şekilde çözmek üzere yeni ve kararlı 
bir süreci başlattık. Bu süreç, milletimiz-
den iki kez üst üste onay aldı. Birincisi, 12 
Eylül 2010 Halkoylamasında milletimiz, 
bize güvendiğini, bize inandığını, politi-
kalarımızı desteklediğini sandık yoluyla 
ifade etti. Ardından, 12 Haziran 2011’de, 
Türkiye’nin her kesiminden, her coğrafi 
bölgesinden oy alarak, Türkiye genelinde 
her iki kişiden birinin teveccühüne maz-
har olarak, her alandaki politikalarımızla 
birlikte, Milli Birlik ve Kardeşlik Projemize 
de bir kez daha destek aldık, onay aldık, 
teyit aldık. 

Şunu burada açık açık ifade etmek istiyo-
rum… Biz, bize verilen desteği heba etmek 
niyetinde asla değiliz. Biz, bize yönelik 
güveni, inancı, desteği boşa çıkarmak ni-
yetinde asla değiliz. Milletimize hayal kı-
rıklığı yaşatmaktan bugüne kadar özenle 
kaçındık, Allah’ın izniyle bundan sonra 
da kaçınacak ve milletimize hayal kırıklığı 
yaşatmayacağız. Ancak şunun çok iyi bilin-
mesini istiyorum… Kürt meselesi veya te-
rör meselesi denilen olgu göründüğünden 
çok daha büyük, karmaşık, iç içe geçmiş 
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bir sorunlar kümesidir. Mesele, eli silahlı 
bir terör örgütüyle mücadele meselesi 
değildir. Bunun siyasi boyutu var. Bunun 
diplomatik, ekonomik boyutu var. Bunun 
güvenlik boyutu var. Bunun sosyolojik, 
psikolojik, kültürel boyutu var. Bir de bu 
meselenin, istismar boyutu, çıkar boyutu, 
karmaşık bir uluslar arası ekonomik ve 
uluslar arası siyasi boyutu var. 

Yaklaşık 30 yıldır devam eden terör, biri-
lerinin işine geldiği için, birilerine ciddi 
çıkar sağladığı için desteklenmiş, büyü-
tülmüş, korunmuş ve kollanmıştır. Sadece 
yurtdışında değil, yurtiçinde de, siyaseti 
dizayn etmek, toplumu dizayn etmek adı-
na terör bir araç, bir malzeme, bir taşeron 
olarak kullanılmıştır. Karşımızda sadece 
eli silahlı bir terör örgütü yok. Karşımızda, 
aynı zamanda Türkiye düşmanlarına ta-
şeronluk yapan bir örgüt var. Karşımızda, 
uyuşturucu trafiğini yöneten, uluslar arası 
karteller tarafından taşeron olarak kullanı-
lan bir örgüt var. Karşımızda, ülke içindeki 
bir takım çeteler tarafından kullanılmış, 
ülke içindeki bazı karanlık odaklara taşe-
ronluk etmiş bir örgüt var. Türkiye üzerine 
emelleri olanların, siyaset üzerine planları 
olanların adeta kiraladıkları, ihale verdik-
leri, büyütüp besledikleri bir örgüt var. 

Biz sadece dağdaki teröristle değil, işte 
onun arkasındaki bu kirli ellerle, onun ar-
kasında, ipleri elinde tutan kirli odaklarla 
da mücadele ediyoruz. Türkiye’de herkes 
bu terörün bitmesini, bu meselenin çözül-
mesini istiyor. Ama silah tüccarları bunu 
istemiyor. Uyuşturucu kartelleri bunu iste-
miyor. Türkiye’de istikrar, güvenlik, refah 

istemeyenler, bu meselenin çözülmesini 
istemiyor. Açık söylüyorum, öldürülen te-
röristlerin, onlarla birlikte şehitlerimizin 
kanını siyasi istismar aracı olarak kulla-
nanlar da bu meselenin çözümünü iste-
miyor. Öyle ki, sırf AK Parti bu meseleyi 
çözecek, başarı AK Parti’nin hanesine yazı-
lacak diye, kendi şahsi hırsları uğruna me-
selenin çözümünü istemeyen kesimler var. 

Şimdi MHP, bu süreçte bize destek ver-
medi. Neden? Ya siz şehit cenazelerinden 
rahatsız değil misiniz? Siz, ay yıldızlı 
bayrağa sarılmış şehit tabutlarının gelme-
sinden rahatsız değil misiniz? Bu ülkenin 
kaynaklarını tüketen, huzurunu bozan, 
kardeşliğini zedeleyen bu meselede destek 
vermeyeceksiniz de, hangi konuda destek 
vereceksiniz? Aynı şekilde CHP, en başın-
dan itibaren bu meselenin çözümü için at-
tığımız adımların karşısında oldu. Aynı şe-
kilde BDP, istismar alanı ortadan kalkacağı 
için, beslendiği bataklık kurutulacağı için 
bu meselenin çözümünün tam karşısında 
oldu, çözüm süreçlerini sabote edecek 
söylemler içine girdi. O kadar ki, yan yana 
gelmeleri tahayyül dahi edilemeyen bu 3 
parti, 12 Eylül’de de, 12 Haziran’da da, tüm 
ilkelerini çiğneyerek ortak hareket ettiler. 
Elazığ’da, AK Parti’nin seçim kazanmasın-
dan korkan BDP’lilerin, MHP’yi destekle-
me gayretleri basına yansıdı. Aynı şekilde, 
Hakkâri’de AK Parti mitingini tehdit yoluy-
la sabote eden BDP ve terör örgütü, Türk 
bayrağı olmaksızın CHP mitingine tam 
destek verdi. Meselenin çözülmemesi, Mil-
li Birlik ve Kardeşlik Projesi’nin başarıya 
ulaşmaması için üç koldan AK Parti’ye sal-
dırıya geçtiler, birbirleriyle ittifak yaptılar. 
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Şimdi bakın değerli arkadaşlarım… Bun-
ların hiç biri bizim için mazeret olamaz. 
Bunların hiç biri bizim bahanemiz olamaz. 
Biz bu yolda, MHP, CHP, BDP ile değil, aziz 
milletimizle birlikte yürüyoruz. Biz, gücü-
müzü milletten alıyor, milletin bize çizdiği 
istikamet doğrultusunda yürüyoruz. Defa-
larca ifade ettik… Bedeli ne olursa olsun, 
biz Allah’ın izni, milletimizin desteği ve 
hayır dualarıyla bu meseleyi çözecek, son 
nefesimize kadar da bu uğurda mücadele 
etmeye devam edeceğiz. Bakın bu mesele, 
her şeyden önce bir insani meseledir. Bu 
mesele, her türlü çıkarın, her türlü planın, 
projenin üzerinde, bir kardeşlik meselesi-
dir. 1071’den bugüne kadar, yaklaşık bin 
yıldır, hatta çok daha eski tarihlerden bu 
yana, biz birçok badireyi birlikte atlattık. 
Dayanışmayla, kenetlenmeyle, birlik ve 
muhabbetle biz bu topraklarda kardeşlik 
hukukunu yücelttik. Kim hangi hesabı 
yaparsa yapsın, bizim bu kardeşliğimizi 
zedeleyemez. Kim hangi çıkarın peşinde 
koşarsa koşsun, bizim dayanışmamızı bo-
zamaz, aramıza nifak sokamaz. 

Bakın değerli arkadaşlarım, öyle meseleler 
vardır ki, karşı karşıya kaldığınızda, her 
şeyi unutur, sadece gönül gözüyle, sadece 
vicdan gözüyle meseleye bakarsınız. Bir 
insanın gözünü hırs bürümediyse, gözünü 
çıkar hırsı, ideoloji bürümediyse, siyasi 
hırs kalbini, gönlünü karartmadıysa, in-
san, zihninden önce vicdanıyla düşünür. 
İşte Uludere’deki hadise, bu anlamda çok 
büyük bir imtihan olmuştur. Uludere’de 
yaşanan acı, gönül gözüyle bakanlarla, 
gözünü hırs bürüyenleri çok net olarak 
birbirinden ayırmıştır. Biz, orada yaşanan 

hadisenin acısını, sızısını yüreğimizde du-
yarken, birileri acıyı fırsata dönüştürmek 
gibi insanlık dışı, vicdan dışı bir gayretin 
içine girmiştir. BDP ve CHP, kol kola gire-
rek, cenaze evini, acılar içindeki o köyleri 
birer siyaset arenasına, birer fırsat zemi-
nine çevirmenin körlüğü, duyarsızlığı, 
vicdansızlığı içinde olmuştur. 

Uludere ile ilgili basın toplantısı yapan 
BDP milletvekillerinin, kameraların önün-
de pervasızca kahkaha atmaları, bunların 
ne denli vicdansız, ruhsuz, taş kalpli, iki-
yüzlü olduklarının en anlamlı ispatıdır. 
Uludere meselesini, bir siyasi rant malze-
mesi olarak kullanan CHP’nin, bu noktada 
samimiyeti, daha doğrusu samimiyetsiz-
liği ortadadır. Uludere’deki, Ortasu, Gü-
zelyazı, Ortabağlı kardeşim lütfen şundan 
emin olsun… Onlarla birlikte, Kürt kökenli 
kardeşlerim, onlarla birlikte 75 milyon 
şundan emin olsun… Uludere olayının ay-
dınlığa kavuşturulması için ilgili kurumla-
rımız her türlü çalışmayı sürdürmektedir. 
Kimsenin kuşkusu, endişesi olmasın… Biz, 
vicdanı olan bir partiyiz.  Biz bugüne kadar 
hiçbir meseleye oy hırsıyla, çıkar kaygısıy-
la, makam, mevki arzusuyla yaklaşmadık. 
Her çocuğun gözyaşı bizim vicdanımıza 
akar. Her annenin, her babanın gözyaşı bi-
zim yüreğimize akar. Bütün provokasyon-
lara, kışkırtmalara, engellemelere rağmen, 
samimiyetle meselenin üzerine gidiyoruz. 

Bakın şu hususun da altını özellikle çizi-
yorum… Biz, kadere inanmış bir kadroyuz. 
Biz, millete hizmet yolunda, elini, yüreğini, 
bedenini taşın altına koymuş bir kadroyuz. 
Bu canın sahibi Allah’tır, emanetini geri 
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alacak olan da sadece ve sadece Allah’tır. 
Biz, tehditlere boyun eğmedik, boyun eğ-
meyiz. Bize ömür biçecek olan da sadece ve 
sadece Allah’tır. Biz şu ayete yürekten inan-
dık ve inanıyoruz: Ecel geldiğinde, ne bir 
saat ileri alınır, ne de bir saat geri… Söylen-
tilere kanıp, bize ömür biçenler, cüretkâr 
oldukları kadar büyük de bir küstahlık 
içindedir. Bu söylentileri manşetlerine ta-
şıyanlar da, bu mihrakların taşeronluğunu 
yapanlar da aynı şekilde büyük bir küstah-
lığın içindedir. 

Bakın değerli arkadaşlarım… Bazı kafe-
lerde, bazı restoranlarda müzik kutuları 
vardır… İçine 1 lira atarsınız, istediğiniz 
şarkıyı seçersiniz ve size o şarkıyı çalar. 
Halk müziği, sanat müziği, özgün müzik, 
arabesk… Neyi seçerseniz, 1 lira karşılığı 
onu dinlersiniz. İşte şu anda, tıpkı o 1 
lira’yla çalışan müzik kutuları gibi, manşet 
atan, köşe yazısı yayınlayanlar var. Jetonu 
alıyorlar, manşet çıkarıyorlar. Jetonu alı-
yorlar, köşe yazısı çıkarıyorlar… 28 Şubat 
sürecinde, Vaşington’da fahri askeri ataşe 
gibi çalışan gazeteciler, bugün demokrasi 
havarisi olarak, darbe karşıtı olarak arzı 
endam ediyorlar… 28 Şubat sürecinde 
attığınız manşetler, yaptığınız haberler, 
altına imzanızı attığınız provokasyonlar 
hafızalardan silinmedi. Siz milleti unuttu 
sanıyorsunuz; ama milletimiz olup biten 
her şeyi çok iyi görüyor, biliyor.  Millet 
bunların nasıl mikser görevi yaptığını çok 
iyi biliyor. 

Biz bu provokasyonlara da aldanmaya-
cağız. Bu tehditlere biz pabuç bırakma-
yacağız. Bu ülkenin meselelerini çözerek 

bugünlere geldik, azimle, kararlılıkla, ce-
saretle sorunların üzerine gitmeye devam 
edeceğiz. Buradan özellikle Kürt kökenli 
kardeşlerime, vatandaşlarıma bir kez daha 
sesleniyorum. Özellikle Kürt annelerine 
buradan bir kez daha sesleniyorum. Lüt-
fen samimiyetimizi görün, gayretlerimizi 
görün, nasıl engellenmek istendiğimizi gö-
rün. Birileri sizin çocuklarınızın kanı, sizin 
gözyaşınız üzerinden rant devşiriyor, bunu 
lütfen görün. Terör örgütünde çocukların 
nasıl istismar edildiğini görün. Terör örgü-
tü içinde nasıl infazlar yaşandığını görün.  
Terör örgütünün, ülke içindeki çeteler 
tarafından, Türkiye düşmanları tarafından 
nasıl taşeron olarak kullanıldığını görün. 
Terör nasıl sizin çocuklarınızın kanıyla 
besleniyorsa, terör örgütünün uzantısı 
siyasetçiler de sizin gözyaşınızı, acınızı is-
tismar ediyor bunu görün. 

Biz milletimizden bugün bir tek şey is-
tiyoruz… Bize hayır dua etsinler… Bize 
samimiyetle, gönülden destek versinler. 
Allah’ın izniyle biz engelleri aşacak, bu so-
runu çözecek, terörü de inşallah minimize 
edeceğiz. 

Değerli yol arkadaşlarım…

Bugün burada, çok fazla istismarı yapılan 
bir başka konuyu da detaylı şekilde hem 
sizlerin, hem aziz milletimizin, hem de 
tüm dünyanın dikkatlerine sunmak istiyo-
rum. Bakınız, Türkiye’de bir Sendika, çok 
uzun süredir, hem ülke içinde, hem yurt-
dışında kara bir propaganda yürütüyor. 
Bu sendika, Türkiye’de gazetecilerin keyfi 
olarak tutuklandığı iddiasını yayarak, 
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Türkiye’nin imajını zedelemek, Türkiye’yi 
karalamak için çok yoğun bir gayret sarf 
ediyor. Çok acıdır ki, başta Ana Muhalefet 
Partisi Genel Başkanı olmak üzere, bazıları 
da bu iddialara sarılıyor, onlar da aynı şe-
kilde Türkiye’ye çok büyük zararlar veren 
kampanyalarda görev alıyorlar. CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsat-
ta, özellikle de yurtdışında, Türkiye’de 
100’den fazla gazetecinin tutuklu olduğu-
nu ifade ediyor. Hatta biliyorsunuz, bir ara 
öyle ileriye gitti ki, İsrail’de tutuklu gaze-
teci olmadığını, Türkiye’de 100’den fazla 
gazetecinin tutuklu olduğunu söylemek 
gibi bir gafın ya da gafletin altına imzasını 
attı. Daha geçtiğimiz hafta Ramallah’ta iki 
Filistin televizyonunun kapatıldığını da 
kendisine bu vesileyle hatırlatmış olalım. 

Türkiye bugüne kadar çok siyasetçi gör-
dü… Ama kendi ülkesini başka ülkelere 
şikâyet eden, sempati toplamak amacıyla 
başka ülkelere yağcılık yapan, bu kadar ac-
ziyet içinde bir siyasetçi görmedi. Şimdi şu 
vereceğim bilgileri Sayın Kılıçdaroğlu’nun, 
özellikle de CHP’ye oy vermiş, gönül ver-
miş vatandaşlarımın iyi dinlemesini istiyo-
rum. Bir sendika ve tutuklu gazetecilerle 
ilgili bir platform, Türkiye’de 105 gazete-
cinin tutuklu ve hükümlü olduğunu iddia 
ettiler ve bir liste yayınladılar. Biz, bu liste-
deki isimleri tek tek araştırdık… Bu, gaze-
teci olduğu iddia edilen 105 kişilik isim lis-
tesindeki, 25 kişi hükümlü, 70 kişi tutuklu 
ve yargılaması devam ediyor. Bu listedeki 
6 kişinin cezaevlerinde kaydı yok, yani 
hayali isimler. Yine bu listedeki 4 kişi de 
tahliye edilmiş. Şurası son derece önemli… 
Bu 105 kişilik listedeki isimlerden, sadece 

6 tanesinin basın kartı var. Muhasebeciler, 
mühendisler, mizanpajcılar, ofis elemanla-
rı, gazete dağıtıcıları ve gazete çalışanları, 
işte bu listede gazeteci gibi gösteriliyor. Bu 
listedeki 69 kişi, Pkk / Kongra Gel / Kck 
örgütüyle ilişkilendiriliyor. 7 Kişi THKP/C 
ile ilişkilendiriliyor. 4 Kişi, DHKP/C ile, 
11 kişi Devrimci Karargah Evleriyle, 4 kişi 
MLKP ile ilişkilendiriliyor. Bu 105 kişilik 
listede, son dönemde darbeye hazırlık id-
diasıyla tutuklu yargılanan iki gazeteci de 
yok. Onların isimleri listeye alınmamış. 

Geliyorum hüküm ve iddialara… PKK 
üyelerine bilerek ve isteyerek yardım et-
mek.  Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri 
satın almak, taşımak ve bulundurmak. bir 
kişinin kaçırılıp örgüt evine götürülmesi 
eylemine katılmak. Terör eylemi sırasında 
tabanca ve sahte polis kimliği kullanmak. 
Örgüt adına para toplamak. Polis aracına 
silahlı saldırıda bulunmak. Terör örgütüne 
üye toplamak…

Dikkat edin değerli arkadaşlarım… CHP 
Genel Başkanı, işte bu iddialara, bu ilişki-
lendirmelere, bu gerçeklere rağmen, bu 
isimler üzerinden kendi ülkesini karalayan 
bir Genel Başkandır. Geçtiğimiz günlerde, 
Gazetecileri Koruma Komitesi, gazetecilik 
faaliyeti nedeniyle tutuklu ve hükümlü 
sayısını 8 olarak verdi. Dikkat edin sadece 
8… Bizim medyamızda göremediğiniz, 
göremeyeceğiniz, ya da küçük bir haberle 
geçiştirilen İngiltere’deki olayı da bura-
da hatırlatayım. İngiltere’de, son 2 hafta 
içinde, polise rüşvet iddiasıyla 10 gazeteci 
tutuklandı. Demokrasinin beşiğinde oldu 
bu olay… Ama ben, İngiltere’de muhalefet 
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partilerinin, gazeteciler tutuklandı diyerek 
ülkelerini sağda solda şikâyet ettiklerini 
duymadım. 

Bakın, CHP Genel Başkanı tarafından, sa-
dece bu konuda yapılan kara propaganda 
bile Türkiye’ye yapılmış çok büyük bir 
haksızlıktır. Türkiye böyle bir kara propa-
gandayı hak etmiyor, CHP seçmeni hiç hak 
etmiyor. Eğer isterse, sahip çıktığı o listeyi 
kendisine göndeririz… Çıksın, CHP seç-
menine o listeyi savunsun… Çıksın, polise 
silahlı saldırıda bulunmaktan yargılanan 
o isimleri gazeteci diye savunsun. Sen, “tu-
tuklu gazeteci yok” diyerek, adeta İsrail’in 
kirli çamaşırlarını yıkayacaksın; ardından 
da çıkıp, terör iddiasıyla yargılanan, ga-
zeteci olmayan kişilerden dolayı ülkeni 
dünyaya şikâyet edeceksin. Bu, tekrar edi-
yorum, acziyettir, gaflettir, hatta dalalettir. 

Bakın burada, AK Parti’nin Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısında bir kez daha tek-
rar ediyorum… Pusulasını kaybetmiş bir 
genel başkan CHP’nin başında olduğu sü-
rece, biz Allah’ın izniyle bu yolda çok rahat 
yürümeye devam ederiz. Ama muhalefet, 
demokrasinin olmazsa olmazıdır. Sağlık-
lı, nitelikli bir muhalefet, Türkiye’nin de 
yararınadır, bizim de yararımızadır. CHP 
Genel Başkanı, zulümle, baskıyla, sindir-
meyle dolu geçmişine sahip çıkabilir. Ama 
Türkiye’yi o karanlık geçmişe geri götür-
meye gücü yetmez, yetmeyecektir. Komis-
yonda 12 saat konuşmuş olmakla övünü-
yorlar… 12 saat konuştun da, Allah aşkına 
ne dedin, ne söyledin? Bırakın 12 saati, 
CHP muhalefette 9 yıldır konuşuyor, yak-

laşık 79 bin saattir konuşuyor, peki Allah 
aşkına bugüne kadar ne dedi, ne söyledi?

Onlar konuşacak, biz yapacağız değerli ar-
kadaşlarım… Biz milletimizi dinleyeceğiz. 
Biz, milletimizin hissiyatına kulak vere-
ceğiz. 9 yıldır olduğu gibi, bundan sonra 
da milletin hissiyatıyla hareket edeceğiz. 
Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’yle birlikte, ağır bir 
kışın, kara kışın ardından sıcaklığını, heye-
canını hissettiğimiz baharın da tüm insan-
lığa kutlu, hayırlı olmasını diliyorum. He-
pinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 
Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun…
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler, haftalık grup toplantımızın açılı-
şında sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Grup toplantımızın, yapacağımız 
istişare ve değerlendirmelerin, ülkemiz, 
milletimiz, demokrasimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Önceki gün, İstanbul’da, milletçe hepimi-
zi hüzne boğan elim bir hadise yaşandı. 
Esenyurt’ta, bir inşaatın şantiyesinde, 
işçilerin yatakhane olarak kullandıkları 
çadırlarda çıkan yangın sonucu, 11 kar-
deşimizi, 11 vatandaşımızı kaybettik. Ön-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 13 Mart 2012
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celikle kendilerine Allah’tan rahmet, acılı 
ailelerine, yakınlarına, milletimize sabır ve 
başsağlığı diliyorum. Burada şunu özellik-
le ifade etmek istiyorum… Bu ülkede, hiç 
kimsenin hayatı ucuz değildir. Yoksulun, 
garibanın, işçinin, emekçinin, alın teriyle 
geçinen insanın hayatı hiç ucuz değildir. 
Milyarlarca liralık yatırımlar yapanların, 
milyonlarca liralık kârlar elde edenlerin, 
alın teriyle geçinen işçilerin güvenliğini bu 
kadar hiçe saymasını, onların hayatlarını 
bu kadar ucuz ve değersiz görmelerini asla 
ve asla kabul etmeyiz, edemeyiz. Yetim 
kalan çocukların, dul kalan hanımların, ay 
sonu üç kuruş harçlık bekleyen yavruların 
ahını yerde bırakmayız. 

Esenyurt’taki acı hadisenin tüm boyutla-
rıyla aydınlığa kavuşturulmasının yakın 
takipçisi olacağız. Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanımız, Valimiz, Emniyet Mü-
dürümüz, müfettişlerimiz derhal harekete 
geçtiler ve olay yerinde ilk incelemelerini 
yaptılar. Bu olayda sorumluluğu bulunan-
lar en kısa süre zarfında adalete teslim edi-
lecekler. Bu hadiselerin tekrar etmemesi, 
başka kayıpların yaşanmaması, başka işçi-
lerin, başka emekçilerin hayatını kaybet-
memesi için de tedbirleri, teftişleri daha 
da sıklaştıracağız. Çalışma Bakanıma da 
gerekli talimatları verdim… İş kazalarını 
ve meslek hastalıklarını minimuma indir-
mek, iş ve işçi güvenliğini en ideal şekilde 
tesis etmek için çok daha kararlı tedbirleri 
hayata geçireceğiz. Bir kez daha hayatını 
kaybeden 11 kardeşimize Allah’tan rahmet 
diliyor, yakınlarına başsağlığı temennileri-
mi iletiyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

İsrail, dünyanın en büyük açık hava hapis-
hanesi Gazze’ye yönelik katliam girişimle-
rini sürdürüyor. Açlıkla, ilaçsızlıkla, gıda-
sızlıkla yok edemediği Gazzelileri, İsrail, 
aralıklarla bombardımana tutarak yok et-
meye, hunharca öldürmeye devam ediyor. 
Son 5 gündür devam eden saldırılarda, şu 
ana kadar 23 Gazzeli kardeşimiz hayatını 
kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında 
okul yolunda hedef alınan çocuklar da 
bulunuyor. Öte yandan, Afganistan’da, 
bir Amerikan üssünde Kur’an-ı Kerim 
yakılmasıyla başlayan hadiseler, önceki 
gün 16 Afganın bir ABD askeri tarafından 
katledilmesiyle çok daha ciddi bir boyut 
kazandı. Gerek Gazzeli, gerek Afgan şehit-
lere Allah’tan rahmet diliyorum. 

Dikkat ediniz değerli arkadaşlarım… 
Filistin’de, 20’inci Yüzyıl’ın başından 
itibaren, yavaş ama sistematik bir kat-
liam yürütülüyor. İnsanlar sadece öl-
dürülmüyor; evlerinden, köylerinden, 
şehirlerinden, hatta ülkelerinden, kendi 
topraklarından sürülüyor; vatansız, yurt-
suz, yuvasız yaşamaya mahkûm ediliyor. 
Hayat hakkı elinden alınan nice insanın, 
kendi vatan topraklarında bir mezar 
hakkı dahi bulunmuyor. Bu katliam, bu 
zulüm, dünyanın gözü önünde, dünya-
nın sessiz ve tepkisiz bakışları altında 
adım adım ilerliyor. Filistin’le birlikte, 
Afganistan’da, Suriye’de, insan hakları, 
insanlık onuru, insanlık vicdanı ayaklar 
altına alınıyor. 
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Böyle bir manzaranın, böyle bir gidişatın 
hakça olmadığını, adil olmadığını, sürdü-
rülebilir olmadığını biz her fırsatta ifade 
ettik. Uluslar arası kamuoyunun, uluslar 
arası örgütlerin harekete geçmesi gerek-
tiğini, bu zulümleri durdurmak, bu ada-
letsizliğe son vermek için samimi adım 
atmaları gerektiğini her fırsatta ifade 
ettik. İşlenen tüm bu cinayetlerin, dünya-
mızın, insanlığın geleceğine dair umutları 
da katlettiğini ifade ettik. Bütün uyarıları-
mıza, bütün çağrılarımıza, bütün samimi 
tavsiyelerimize rağmen, Ortadoğu’da kan 
akmaya, Ortadoğu’da çocuklar katledil-
meye devam ediyor. 

Şimdi bir kere, yaşanan bunca acıya 
rağmen, umudumuzu muhafaza etmeyi 
sürdüreceğiz. Bize düşen, haksızlık kar-
şısında, boyun eğmeden dik durmaktır. 
Biz dik durmaya ve doğruları söylemeye 
devam edeceğiz. Bu katliamların durması, 
akan kanın, akan gözyaşının dinmesi için, 
Türkiye olarak her platformda gerçekleri 
gür bir sesle dillendirmeyi sürdüreceğiz. 
Buradan, İsrail’e, Gazze’ye ve Filistin 
topraklarına yönelik insanlık dışı saldırı-
larına artık bir son vermesi çağrımı yine-
liyorum. Özellikle İsrail halkına, soykırım 
mağduru bir millet olan İsrail vatandaş-
larına, Filistinlilere yönelik soykırım gi-
rişimlerine karşı çıkmaları, devletlerinin 
uyguladığı teröre dur demeleri çağrısında 
bulunuyorum. Gazzeli kardeşlerimize 
de buradan dayanışma mesajlarımızı 
gönderiyor; her zaman yanlarında olan 
Türkiye’nin, bundan sonra da yanlarında 
olmaya devam edeceğini hatırlatmak isti-
yorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

İslam coğrafyasında yaşanan bu acı hadise-
ler, dalga dalga yayılarak, tüm Müslüman-
ların vicdanında adalet duygusunu telafisi 
zor şekilde tahrip ediyor. Bizim, Medeniyet-
ler İttifakı için sarf ettiğimiz çaba, maalesef, 
Filistin’de, Afganistan’da, diğer İslam ülke-
lerinde, Afrika ülkelerinde, yoksul ülkeler-
de yaşanan elim hadiselerle boşa çıkarıl-
mak isteniyor. Kuzeyli ve Batılı zenginlerin, 
Güneyli ve Doğulu yoksulların acılarına, 
mağduriyetlerine, maruz kaldıkları zulme 
karşı ilgisizlikleri, nefret, çatışma, kin, öfke 
duygularını körüklüyor. Bu hassas süreçte, 
bazı ülke devlet başkanlarının da, son dere-
ce sorumsuz, son derece tehlikeli bir tutum 
takındıklarını görüyoruz. 

Fransa Devlet Başkanı Nikola Sarkozi, 
1915 olaylarını bir seçim malzemesi haline 
getirdiğinde, biz bunun ırkçı bir yaklaşım 
olduğunu, Fransa ve Avrupa Birliği için 
son derece tehlikeli ve ayrımcı bir girişim 
olduğunu ifade etmiştik. Fransa Anayasa 
Komisyonu’nun tarihi bir hatayı TASHİH 
etmesinin ardından, Fransa Devlet Başka-
nı Sarkozi, daha tehlikeli, daha aleni bir 
saldırgan tavır izlemeye başladı. Fransa’da 
devlet başkanlığı seçimlerinin öncesinde, 
bizzat Devlet Başkanı tarafından ayrımcı-
lık, yabancı düşmanlığı pervasızca tahrik 
ediliyor. Sarkozi’nin yabancı düşmanlığını 
iç politika malzemesi yaparak, ülkesindeki 
yabancılara yönelik tehditkâr açıklamaları, 
Avrupa Birliği’nin evrensel değerlerini, Av-
rupa Birliği’nin temel ilkelerini hedef alan 
son derece tehlikeli açıklamalardır. 
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Gazze’de masum insanlar katledilirken, 
Afganistan’da her gün insanlar haya-
tını kaybederken, Suriye’de, dünyanın 
ilgisizliğinden destek alan bir vahşet 
yaşanırken, Fransa’da eşzamanlı olarak 
yabancı düşmanlığı sergilenmesi, insan-
lık adına utanç verici, kaygı verici bir 
gelişmedir. Avrupa’nın bir çok ülkesin-
de ciddi bir tehdit haline gelen yabancı 
düşmanlığı, Fransa’da artık gizlenemez 
bir boyut kazanmıştır. Seçim kazanmak 
uğruna, yabancı düşmanlığını, özellikle 
de İslamofobia’yı körüklemek, çok büyük 
bir sorumsuzluktur. Avrupalı liderlerin, 
Avrupa kurumlarının bu tehlikeli tırma-
nışı görmelerini ve derhal tedbir alma-
larını bekliyoruz. Faşizmin bedelini çok 
ama çok ağır ödemiş Avrupa’nın, yeni 
ve yükselen Faşizm dalgası karşısında 
susması, sessiz kalması, tarihi bir hata 
olacaktır. Avrupa’nın, böyle bir hataya 
düşmeyeceğine, hem sınırları içindeki, 
hem sınırları dışındaki halklarla arasın-
daki güven duygusunu zedelemeyeceği-
ne inanıyoruz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Dün biliyorsunuz son derece anlamlı bir 
yıldönümünü, İstiklal Marşımızın kabu-
lünün 91’inci sene-i devriyesini törenlerle 
kutladık. 1921 yılında, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi tarafından, Merhum Mehmet 
Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşı, 
ülkemizin Milli Marşı olarak kabul edildi 
ve Meclis kürsüsünde okundu. 12 Mart 
1921’den bugüne kadar, Merhum Mehmet 
Akif ’in bu dizeleri, istiklalimizin sembolü 
olduğu kadar, milletimizin hissiyatını, kah-

ramanlığını, tarihiyle ve bugünüyle ihtişa-
mını en güzel şekilde anlatan bir destan 
oldu. Merhum Akif ’e, bize böyle bir eser, 
böyle bir İstiklal Manifestosu kazandırdığı 
için milletçe bir kez daha minnet duygu-
larımızı ifade ediyorum. Allah ondan razı 
olsun, mekânı inşallah cennet olsun diyo-
rum. İstiklal Savaşı şehit ve gazilerimizi, İs-
tiklal Marşımızı kabul eden Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerini de bu vesileyle bir 
kez daha rahmetle yad ediyorum. 

Yine önümüzdeki Pazar günü, 18 Mart 
Çanakkale Deniz Zaferimizin 97’inci 
yıldönümünü kutlayacağız. İstiklal Sava-
şımızın adeta girizgâhı olan, tüm dünya-
nın hayranlığını kazanmış bu muhteşem 
kahramanlık destanını kanlarıyla yazan 
Mehmetçiklerimizi buradan bir kez daha 
rahmetle, minnetle anıyoruz. Aziz şehitle-
rimizin ruhları şad olsun, mekânları cen-
net olsun diyoruz. Millet olarak, bu büyük 
destanı, bu büyük kahramanlığı hiçbir 
zaman unutmayacağımızı, Çanakkale ru-
hunu, Çanakkale kahramanlığını, milletçe 
bir gurur nişanesi olarak taşımaya devam 
edeceğimizi de burada tekrar etmek istiyo-
rum. 

Hem Çanakkale şehitlerimizin hatırası, 
hem İstiklal Marşımızın kabul yıldönümü 
vesilesiyle, şu muhteşem mısraları da bir 
kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum: 
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! 
/ Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi 
helal / Ebediyyen sana yok, ırkıma yok 
izmihlal; / Hakkıdır, hür yaşamış, bayra-
ğımın hürriyet; / Hakkıdır, Hakk’a tapan, 
milletimin istiklal!
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Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Geçtiğimiz hafta içinde iki önemli açılış 
gerçekleştirdik… Mardin’de, Mardin ve 
çevre illerden gelen hanım kardeşlerimizle 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladık, 
ardından da Mardin’e kazandırdığımız 
149 milyon Lira tutarında 38 kalem hiz-
met ve yatırımın resmi açılışını gerçekleş-
tirdik. Cuma Günü de, İstanbul’da, yeni 
inşa ettiğimiz, İstanbul’a kazandırdığımız 
Ataköy Spor Salonu’nda, 14’üncü Dünya 
Salon Atletizm Şampiyonası’nın açılışını 
yaptık. İstanbul’da, 3 gün boyunca, 172 
ülkeden yaklaşık 700 sporcuyu ağırladık 
ve gerçekten çok başarılı bir organizasyona 
imzamızı attık. Ben öncelikle, Şampiyona-
da gümüş madalya kazanan İlham Tanui 
Özbilen’e ve bronz madalya kazanan Aslı 
Çakır Alptekin’e milletçe şükranlarımızı 
iletiyorum. Organizasyonu başarıyla yürü-
ten Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, İstan-
bul Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize, 
sponsor firmalara, organizasyonda görev 
alan, başta gönüllüler olmak üzere herkese 
de ayrıca teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, 

Ön c e k i  g ü n ,  Tü rk i ye  B üyü k  M i l l e t 
Meclisi’nde, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonu’nda, Milli Eğitim sis-
temimizi yeniden düzenleyen yasa teklifi 
kabul edildi. Öncelikle, tarihi nitelikteki bu 
yasa teklifini görüştükleri ve kabul ettikle-
ri için, Komisyona, Komisyon Başkanımız 
ve üyelerine, tüm milletvekillerimize, 
şahsım, grubum ve milletim adına şükran-
larımı sunuyorum. Komisyon Başkanımız, 

üyeler ve milletvekillerimizi, teklifin gö-
rüşmelerinin başladığı andan itibaren gös-
terdikleri sabırlı, soğukkanlı ve sağduyulu 
tavırlarından dolayı kutluyorum; maruz 
kaldıkları saldırılardan dolayı da geçmiş 
olsun dileklerimi iletiyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

CHP’nin, şiddete dayalı, tahrikkar ve zor-
balık üzerine kurulu muhalefetine değin-
meden önce, burada eğitime ilişkin birkaç 
hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Bakınız… Dikta rejimleri, otoriter, baskıcı 
rejimler, tarih boyunca eğitimi, okulları 
kendileri için bir kaynak olarak gördüler 
ve çocuklar, genç nesiller üzerinde çok 
tehlikeli deneyler yapmaktan kaçınmadı-
lar. Tüm bir toplumu, kendi ideolojileriyle, 
kendi görüşleriyle donatmak isteyenler, 
tek tip insan yetiştirmek isteyenler, bunun 
en önemli aracı olarak okulları ve eğitim 
sistemini gördüler. Diktatörler için farklı-
lık her zaman tehlikeli olmuştur. Baskıcı 
yönetimler için, farklı renkler, farklı görüş-
ler, aykırı düşünceler her zaman tehlike 
arz etmiştir. İşte onun için otoriter rejim-
ler, okulları bir formatlama merkezi olarak 
görmüş; çocukların kontrol dışı eğitim ve 
öğretim görmelerini şiddetle engellemiş-
lerdir. 

Biz, millet olarak, işte bu dikta hevesinin 
acısını bütün boyutlarıyla yaşadık. Özel-
likle 1940’lı yıllarda, okulların, kışla man-
tığıyla nasıl dizayn edildiğini, nasıl tek tip 
insan, tek tip çocuk yetiştirme faaliyetinin 
yürütüldüğünü bu millet iliklerine kadar 
yaşadı. Okullarda çocuklara, belli bir ide-
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oloji çerçevesinde eğitim verilirken, okul 
dışında öğrenmenin, okul dışı eğitimin 
tüm kapıları kapatıldı. Bakın, CHP, bu ül-
kede Kur’an Kurslarını kapattı. CHP, bu ül-
kede camileri kapattı. CHP, milletin dinini 
öğrenmek için okuduğu en temel eserleri, 
Elif Ba cüzlerini, ilmihalleri, hatta Hazreti 
Ali cenklerini yasakladı, toplattırdı. Bıra-
kınız camileri, bırakınız Kur’an Kurslarını, 
evlerde dahi çocukların din eğitimi alma-
larının önüne geçildi. Evlerden toplanan 
kitaplar, köylerde, ilçelerde, şehirlerde 
meydanlarda yakıldı. CHP, sadece din eği-
timine değil, kendi ideolojisi dışındaki her 
bilgiye engel koydu, kendi ideolojisi dışın-
daki her düşünceyi illegal, tehlikeli, zararlı 
ilan etti. 

CHP Genel Başkanı bugünlerde ciddi gelgit-
ler yaşıyor… Bazen çıkıyor, CHP’nin geçmi-
şiyle gurur duyduğunu ifade ediyor. Bazen 
çıkıyor, CHP’nin geçmişine ilişkin yarım 
ağız özeleştiri yapıyor. Buna “elma şekeri po-
litikası” denir değerli arkadaşlarım… Partisi 
içindeki statükoculara da, değişimcilere de 
aynı anda elma şekeri dağıtmaya çalışıyor. 
Her konuştuğu yerde demokrasiden, özgür-
lükten bahsediyor, ama Dersim konusunda 
susuyor, Dersim konusunda konuşanları 
susturuyor, görevden el çektiriyor, kurultay-
da gözünün önünde tartaklanan kendi mil-
letvekiline seyirci kalıyor. Ben bu kürsüden, 
CHP’nin geçmişiyle gurur duyduğunu ifade 
eden Genel Başkana daha önce de sordum… 
Sayın Kılıçdaroğlu, İstiklal Mahkemeleriyle 
de gurur duyuyor musunuz? Dersim katli-
amıyla da gurur duyuyor musunuz? Milli 
kahraman olarak ilan ettiğiniz, belediye-
lerinizin parklara ismini verdiği, Dersim 

katliamının mimarlarından Kel Ali’yle hala 
gurur duyuyor musunuz? Yasakladığınız, 
toplattığınız, yaktığınız kitaplardan dolayı 
da gurur duyuyor musunuz? Bu ülkenin 
âlimlerini, bu ülkenin kanaat önderlerini 
süründürdüğünüz, hatta ipe çektiğiniz için 
de gurur duyuyor musunuz? Bu ülkeye 
ödettiğiniz ağır faturadan dolayı gurur du-
yuyor musunuz? 27 Mayıs’ta alkışladığınız 
darbeden, asılmasına seyirci kaldığınız 
Başbakan ve bakanlardan dolayı da gurur 
duyuyor musunuz?

Sayın Kılıçdaroğlu… Başörtüsü yasağından 
dolayı gurur duyuyor musunuz? Katsayı 
uygulamasından dolayı gurur duyuyor mu-
sunuz? Üniversite kapılarından geri çevir-
diğiniz kızlardan, hayatlarını, umutlarını 
karattığınız çocuklardan dolayı da övünç 
duyuyor musunuz? Avukatlığını yaptığınız 
çetelerden, kol kanat gerdiğiniz cuntalar-
dan, gölgesinde siyaset yaptığınız vesayet 
sisteminden de gurur duyuyor musunuz? 

Bakın değerli arkadaşlarım… CHP’nin geç-
mişi diye bir şey yoktur; zira CHP, bugüne 
gelemeyen, geçmişte yaşayan bir partidir. 
Cumhuriyet Halk Partisi, 1940’lardan bugü-
ne gelememiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, 
27 Mayıs zihniyetinden kurtulup bugüne 
gelememiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, eli-
tist, vesayetçi, jakoben anlayışı aşıp, demok-
ratik parlamenter sisteme uyum sağlaya-
mamıştır. CHP’nin, kesintisiz eğitime sahip 
çıkması, sadece 28 Şubat’a sahip çıkmak 
anlamına gelmiyor. CHP, aslında, ta 1946 
yılında, Milli Eğitim Şurası’nda savunduğu 
kesintisiz eğitime sahip çıkıyor. 1940’larda 
nasıl tek tip insan yetiştirmek adına nesiller 
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üzerinde baskı kurdularsa, bugün de aynı 
şekilde tek tip insan yetiştirmek istiyor, aynı 
şekilde nesillere zulmetmek için ellerinden 
geleni yapıyorlar. Sen bir yandan değişim 
diyeceksin, değişimi savunacaksın, değiş-
tik diyeceksin; öte yandan çıkıp, 28 Şubat 
darbesinin en ağır uygulamasına, kesintisiz 
eğitime kol kanat gereceksin. Yüz nakliyle 
işte bu kadar olur… Dedim ya, CHP’ye yüz 
nakli değil, doku nakli gerekiyor…

12 Haziran’dan sonra bunlar ne dediler? 
Tutuklu arkadaşlarımız bırakılmazsa mec-
lise girmeyiz, yemin etmeyiz dediler. Tıpış 
tıpış geldiler mi? Geldiler… Yeminlerini 
ettiler mi? Ettiler… İşte bunun ezikliği, bu-
nun şaşkınlığı, bunun kompleksi içindeler… 
Tükürdüklerini yalamanın verdiği eziklikle, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni terörize 
etmenin gayreti içindeler. Meclisi çalıştır-
mayarak, kilitleyerek, yavaşlatarak milli 
iradeye engel olacaklarını zannediyorlar. 
Genel Kurul’u, Komisyonları basarak, işgal 
ederek, milli iradeyi durduracaklarını sanı-
yorlar. Meclis Komisyonu’nda cephe açarak, 
parti içindeki meseleleri örteceklerini zan-
nediyorlar. 

Bakın açık açık söylüyorum… Bunlar 
alışmışlar… Bunlar, her 10 yılda bir mü-
dahaleye, her 10 yılda bir müdahalenin 
can suyu verdiği CHP’ye alışmışlar. Bugün 
bunun şaşkınlığını yaşıyorlar. Bugün karşı-
larında, bir yerlerden telefon gelip, emirle, 
talimatla adım atan hükümet yok, CHP’liler 
işte bunun şaşkınlığını yaşıyorlar. Bugün 
karşılarında, müdahale tehditlerine pabuç 
bırakacak bir hükümet yok, işte bunun 
için şaşırıyorlar… Bugün karşılarında, çe-

telerin, cuntanın, bürokratik oligarşinin 
tehditlerine boyun eğecek bir hükümet 
yok, işte bunun için şaşırıyorlar. İsteseler 
de, istemeseler de alışacaklar. Milli iradeye 
alışacaklar, demokrasiye alışacaklar, parla-
menter demokrasiye alışacaklar. Ne diyor? 
“Tanklarıyla, toplarıyla gelsinler” diyor… 
Sayın Kılıçdaroğlu, bu ülkede, tankla topla 
ancak siz gelirsiniz, bugüne kadar da hep 
tankla, topla geldiniz. AK Parti ise millet ira-
desiyle gelmiştir, bugün de millet iradesiyle 
iş başındadır. 

Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekiyorum 
değerli arkadaşlarım… AK Parti iktidarına 
kadar, CHP Meclis’te olsun ya da olmasın, 
eğer herhangi bir düzenlemeye karşı çıktı-
larsa, onu engellediler. AK Parti iktidarına 
kadar, bu ülkede azınlık, çoğunluğa hük-
metmiştir. Bugün ne azınlığın çoğunluğa, 
ne de çoğunluğun azınlığa hükmetmesi 
yoktur; bugün sadece milli irade vardır. 
CHP, bir yasayı istemediği zaman, Meclis’te 
engelledi. Meclis’te engelleyemedikleri-
ni Danıştay’da, Anayasa Mahkemesi’nde 
engelledi. Bunu da yapamadıklarında,  
demokrasi dışı güçlerin müdahalesine da-
vetiye çıkardılar, çanak tuttular. İşte bugün 
de aynısını yapıyorlar… AK Parti’ye karşı 
da o bildik, o alışılmış taktiklerini devreye 
sokuyorlar. “Ordu Göreve” dediler. “Genç 
Subaylar rahatsız” dediler. Cumhuriyet 
mitinglerinde darbeye aleni çanak tuttular. 
Darbe mimarlarını, darbe mühendislerini 
partilerinden aday yaptılar. AK Parti’nin 
kapatılması için ellerinden geleni yaptılar. 
Yargıyı, bürokrasiyi etki altına almaya çalış-
tılar. Çetelere avukatlık görevini üstlendiler. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

198

Ama artık yağma yok… Biz bu Meclis’e çok 
önemli bir ilkeyle geldik, çok önemli bir 
söz vererek geldik. Biz, “Yeter, söz de karar 
da milletindir” diyerek buraya geldik. Hiç 
kimse kusura bakmasın, millet iradesini 
biz hiç kimseye çiğnetmeyiz. Yine dikkati-
nizi çekiyorum… Müdahaleden umudunu 
kesen, bürokratik oligarşiden umudunu 
kesen CHP, şu anda sokak direnişine umut 
bağlamış durumda. CHP, sokağı direnişe 
çağırarak, terörden, anarşiden, kargaşadan, 
tahrikten medet umuyor. Bu hezeyandır, 
bu sorumsuzluktur, bu acziyettir. CHP seç-
meninin, bu son derece sorumsuz çağrılara 
zerre kadar prim vermeyeceği açıktır. 

Değerli arkadaşlarım…

AK Parti burada olduğu sürece, AK Par-
ti bu çatının altında olduğu sürece, hiç 
kimsenin, hiçbir gücün millet iradesine 
engel olmasına müsaade etmeyiz ve etme-
yeceğiz. Onlar şiddet çağrısı yapsın. Onlar, 
sokak sokak direnme çağrısı yapsın. On-
lar, Komisyonlarda zorbalık yapsın. Biz, 
milletten aldığımız güçle, milletin çizdiği 
istikamet doğrultusunda yürümeye de-
vam edeceğiz. Şimdi bakın değerli millet-
vekili arkadaşlarım… 28 Şubat sürecinde, 
demokrasi dışı unsurlar, bu ülkeye bir 
kesintisiz eğitim dayattılar… Pedagojik bir 
kaygıyla değil, ideolojik kaygıyla kesin-
tisiz eğitimi dayattılar. İmam Hatiplerin 
önünü kesmek için bunu yaptılar. Anado-
lu çocuklarının önünü kesmek için bunu 
yaptılar. Zenginin çocuğu okusun, vali, 
kaymakam, hâkim, savcı, gazeteci, bürok-
rat olsun; ama yoksulun çocuğu tamirci 
olsun, kapıcının çocuğu kapıcı kalsın, 

bunlar torna tesviyecilikle yetinsin diye 
bu düzenlemeyi yaptılar. Engelleri aşıp 
üniversite kapısına gelenler, ikna odala-
rında işkenceye maruz kaldı. Çocuklar, 
annelerinin başörtülü fotoğrafı nedeniyle 
okul kapılarından çevrildiler.  Çobanlık-
tan Cumhurbaşkanlığına kadar yükselen-
ler, “Başörtüsüyle okumak isteyen Suudi 
Arabistan’a gitsin” diyecek kadar bunlara 
payanda oldu ve kendisine, özüne ihanet 
etti. Nice genç, gurbette, uzak ülkelerde, 
vatan hasretiyle, aile hasretiyle eğitim 
görmek zorunda kaldı. 

İşte biz bugün bu zulmü sona erdiriyoruz. 
Biz, bir mağduriyeti gideriyoruz. Biz kı-
rılmış kalpleri tamir etmenin mücadelesi 
içindeyiz. Yaralanmış vicdanları tedavi 
etmenin gayreti içindeyiz. AK Parti olarak 
Anadolu çocuklarının, yoksul çocukların 
önünü, istikbalini açmanın çabası içinde-
yiz. CHP her ne yaparsa yapsın, millet ira-
desi galebe çalacak. CHP her ne yaparsa 
yapsın, milletin dediği olacak.  CHP kimi 
çağırırsa çağırsın, kimi neye davet ederse 
etsin, Meclis görevini bihakkın yerine ge-
tirecek. CHP şiddetine, CHP zorbalığına, 
CHP tahriklerine asla ve asla boyun eğ-
meyeceğiz. CHP’nin, azınlık olarak, milli 
iradeye ipotek koyduğu dönemler, geri 
gelmemek üzere kapanmıştır. CHP’nin bu 
ülkeyi 1940’lara götürme sevdasına bu 
millet asla ve asla izin vermeyecektir. 

Sevgili kardeşlerim…

Komisyon ve alt komisyon, yasa teklifini 
toplam 91 saat 41 dakika görüştü. 342 
konuşma yapıldı. Bu konuşmaların 22’si 
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AK Partili üyeler, 30’u CHP’li üyeler, 15’i 
de MHP’li üyeler tarafından yapıldı. Ko-
misyon üyesi olmayan 104 milletvekili 
söz aldı. Bunlardan 4’ü AK Partili, 2’si 
MHP’li, 4’ü BDP’li ve dikkat edin, 94 ta-
nesi CHP’liydi. Görüşmeler sırasında, 
komisyon üyesi olan ve olmayan toplam 
124 CHP’li konuştu, bir tanesi 12 saat ara-
lıksız konuştu, ama “karşıyız” demekten 
başka hiçbir şey söylemediler. İmam hatip 
okullarını sizlere açtırmayacağızdan başka 
hiçbir şey söylemediler. Daha da ilginci, 
CHP Genel Başkanı, milletvekillerine tele-
fon mesajı göndererek, Komisyonu işgal 
etmeleri için bizzat talimat verdi. Pazar 
günü komisyonda yaşananlar, CHP’nin, 
CHP Genel Başkanı’nın, gözü dönmüş CHP 
milletvekillerinin eseridir.  Komisyon salo-
nunu işgal etmek için talimat alan CHP’li 
milletvekilleri, geç geldikleri için salonda 
yer bulamamışlardır. Geç kalkmanın, geç 
uyanmanın kızgınlığı içinde, CHP millet-
vekilleri şiddete başvurmuşlardır. CHP’nin 
demokrasiden anladığı, uzlaşmadan anla-
dığı kendi istediğini hükümete yaptırmak, 
hükümeti esir almaya çalışmaktır. Bu 
olayda bir kez daha görülmüştür ki, mesele 
muhalefetin konuşup konuşmaması değil-
dir, mesele muhalefetin çoğunluğa dayat-
ma içine girmesi, ‘benim isteğim olmazsa 
yaptırmam’ demesidir. Bütün bu şiddet 
eylemlerine rağmen, teklif komisyonda 
görüşülmüş ve kabul edilmiştir. 

Burada, Milliyetçi Hareket Partisi’nin de 
tutumuna özellikle dikkatlerinizi çekiyo-
rum… MHP, kendi parti tabanının talep, 
istek ve arzularını göz ardı ederek, bir 
kez daha CHP’ye lokomotif olmayı tercih 

etmiştir. MHP, 28 Şubat’la olan bağlantı-
sını koparmak adına çok büyük bir fırsatı 
elinin tersiyle itmiş, bir kez daha statüko-
dan yana tavır almıştır. MHP’ye oy vermiş, 
gönül vermiş kardeşlerimin, MHP mil-
letvekillerinin 28 Şubat ürünü kesintisiz 
eğitime sahip çıkmalarını en güzel şekilde 
takdir edeceklerine inanıyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Pa z a r  g ü n ü ,  Tü rk i ye  B üyü k  M i l l e t 
Meclisi’nde,  Milli Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonu’nda tarihi bir karar 
alınmış, demokrasimiz adına, genç nesil-
lerin istikbali adına çok önemli bir adım 
atılmıştır. Milli Eğitim sistemi, üzerindeki 
baskıdan, üzerindeki ideolojik baskıdan 
kurtarılmış, modernleşme yolunda çok 
önemli bir mesafe kat etmiştir. Statükonun 
direnişine, statükocuların şiddet girişim-
lerine rağmen, Komisyon’dan bu teklifin 
çıkmasını sağladığınız için her birinize 
tek tek teşekkür ediyorum. Ülkem adına, 
milletim adına, böyle tarihi bir görevi ba-
şarıyla yerine getirdiğiniz için sizleri yü-
rekten kutluyorum. Kenetlenmiş şekilde, 
birlik ruhuyla, sadece ve sadece milletten 
talimat alarak, sadece milletin ve ülkenin 
çıkarlarını gözeterek yolumuza devam 
edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun 
diyorum. Yolumuz, bahtımız açık olsun 
diyorum. Meclis çalışmalarınızda sizlere 
başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun…
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Çok değerli misafirler, değerli katılımcı-
lar, sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor; AK Parti Genel Merkez Yerel 
Yönetimler Başkanlığımızca düzenlenen, 

Yerel Yönetimler ve Aile konulu sempoz-
yumun başarılı geçmesini diliyorum. Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza, Yerel 
Yönetimler Başkanlığımıza, akademisyen-
lerimize, bilim insanlarımıza, çok değerli 

AK Parti Genel Merkez Yerel 
Yönetimler Başkanlığı 

Yerel Yönetimler ve Aile 
Sempozyumu

Ankara | 2 Nisan 2012



201

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -8

belediye başkanlarına, kısacası tüm katı-
lımcılara, tüm katkı verenlere yürekten 
teşekkür ediyorum. Özellikle yurtdışından 
katılan değerli misafirlerimize, Filistin 
Ramallah Belediye Başkanı Sayın JANET 
MİHAYİL’e; Ukrayna Kiev Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın ALEKSANDIR 
POPOV’a hoşgeldiniz diyor; yapacakları 
katkılardan dolayı şimdiden kendilerine 
şükranlarımı sunuyorum. Konuşmamın 
hemen başında, Aile Projeleri üreten bele-
diye başkanlarımızı, birinci olan, dereceye 
giren başkanlarımızı da kutluyor, başarıla-
rının devamını temenni ediyorum. 

Değerli dostlarım…

Bu arada, milletçe hepimizi sevindirecek 
önemli bir gelişmeyi, bir müjdeyi de siz-
lerle burada paylaşmak istiyorum. Türkiye 
İstatistik Kurumu, 2011 yılı son dönemine 
ilişkin büyüme rakamını açıkladı. Türkiye 
ekonomisi, 2011’in son çeyreğinde, yüzde 
5,2 oranında büyüme kaydetti. Böylece, 
ekonomimiz, 2011 yılının tamamında yüz-
de 8,5 oranında büyümüş oldu. Gayri safi 
yurtiçi hâsılamız, 2011 yılının tamamında 
772,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türk 
lirası cinsinden, milli gelirimiz 1 milyar 
295 milyon lira oldu. Böylece, gerek dolar 
cinsinden, gerek Türk lirası cinsinden, 
Cumhuriyet tarihimizin yeni bir rekorunu 
da elde etmiş olduk. 

2002 yılında, hükümeti devraldığımızda, 
gayri safi yurtiçi hâsıla 230 milyar dolardı. 
Şu anda, gayri safi yurt içi hâsılayı, 2002 
yılına göre 3 kattan fazla artırmış olduk. 
Yine, kişi başına milli gelirimiz de, 2002 

yılında 3 bin 492 dolardı, bu da bugün, 
10 bin 444 dolara ulaşmış oldu. Küresel 
krizin etkilerinin devam ettiği, özellikle 
Avrupa’da sıkıntıların had safhaya ulaştığı 
bir dönemde, Türkiye ekonomisinin bu 
oranda büyüme kaydetmesi, her açıdan 
son derece sevindirici bir gelişmedir. Bu 
büyüme oranlarının ülkemize, milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu muhteşem 
sonucu elde etmemizde katkısı olan herke-
si, 75 milyonun tamamını yürekten kutlu-
yor, teşekkür ediyorum. 

Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim…

Eski çağlarda, bazı savaşçı kavimlerin şe-
hirlerden korktuğu ve şehirlere girmediği 
söylenir. Bu kavimler, şehirlerin bir ruhu 
olduğuna; şehirlerin, içinde yaşayan insan-
ları şekillendirdiğine inanıyor; fethettikle-
ri her şehri de, adeta taş üstünde taş kalma-
yacak derecede yıkıyor, yakıyor, haritadan 
siliyorlardı. Şehre düşman olan bu savaşçı 
kavimler, şehre ait izleri, yani medeniyeti 
de ortadan kaldırıyor, geçmişe ait tüm 
eserleri, özellikle kitapları, kütüphaneleri 
tek tek yakıyorlardı.  Bu elbette, üzerinde 
düşünülmesi gereken çok büyük bir yan-
lıştı. Nitekim bizim miras olarak devraldı-
ğımız medeniyetimiz, altını çizerek ifade 
ediyorum, şehrin insanı değil, insanın şeh-
ri şekillendirdiği bir medeniyettir. 

Elbette ki şehir, adı üstünde, içinde yaşa-
yanları şehirleştirmiş, medenileştirmiştir. 
Ama o medenileşme, insanı merkeze alan, 
insan odaklı, insana göre kalıba girmiş 
bir şehrin şekillendirmesidir. Bizim inşa 
ettiğimiz tarihteki şehirlerimize baktığı-
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nızda, hep önce insanı görürsünüz. Tarihi 
Konya’da, Bursa’da, Edirne’de, Sivas’ta, 
İstanbul’da, hatta Saraybosna’da, Üsküp’te, 
Selanik’te, Kudüs’te, Mekke ve Medine’de, 
insanı yutan değil, insanı yücelten, insanı 
öne çıkaran bir mimari tarzla karşılaşır-
sınız. Minareler, kubbeler, rastgele değil, 
şehre bir estetik, bir muhabbet kazandır-
mak kaygısıyla adeta göğe uzatılmıştır. 
Çeşmeler, sebiller, su ihtiyacını karşıladık-
ları kadar, şehre güzellik katmak amacıyla 
tasarlanmıştır. Mahalleler, sokaklar, evler, 
hatta evlerin cumbaları, hatta o cumbalara 
konulan çiçekler, hep insanı merkeze alan, 
insanın huzur ve konforunu gözeten bir 
anlayışla inşa edilmiştir. 

Ne zaman ki kendi medeniyetimize, kendi 
tarihimize, kendi mimari anlayışımıza sırt 
çevrilmiştir,  işte o zaman hem şehirler bo-
zulmuş, hem de şehirde yaşayan insanlar 
yıpranmaya başlamıştır. Artık insan için 
değil arabalar için; çocuklar için değil tica-
ret için; yaşlılar için değil hızlı yaşayanlar 
için kentler inşa edilirken, şehirler bozul-
muş, titizlikle korunması gereken pek çok 
hassasiyet kaybedilmiştir. Bakın, tarihte, 
İstanbul’da öyle mahalleler, öyle sokaklar 
vardı ki, evlerin cumbalarına konulan çi-
çeklerin rengi dahi bir anlam ifade ediyor, 
bir mesaj veriyordu. Örneğin, evinde hasta 
olan aile, cumbasına sarıçiçek koyuyor, 
sokaktan geçenlerin gürültü yapmamasını 
bu yolla rica ediyordu. Bugün ise, her so-
kağa araçlar giriyor, motor gürültüsünün 
üzerine, hastayı, çocuğu, yaşlıyı düşünme-
den, günün ve gecenin her saatinde korna-
ya basılıyor. 

İşte eğer şehri, insana göre değil, araçlara, 
otomobillere göre dizayn ederseniz, o za-
man siz şehre değil, şehir size hükmeder. 
Ben, şehir tasavvurumuzun, sadece bir 
nostalji olarak kalmasının, hem kendi-
mize, hem tarihimize, kültürümüze ve 
medeniyetimize bir haksızlık olduğunu 
düşünüyorum. Elbette geriye dönüş müm-
kün değildir, elbette, o tarihi şehirleri inşa 
etmek kabil değildir. Ancak, oradaki anla-
yışı, felsefeyi, yaklaşımı idame ettirmek, 
oradaki bakışı, tasavvuru bugüne taşımak, 
en azından bundan sonra şehirleri farklı 
bir konseptle inşa etmek elbette ki müm-
kündür. Biz, tıpkı kendi tarihimizde, tıpkı 
kendi medeniyetimizde olduğu gibi, insan 
merkezli şehirler inşa etmek zorundayız. 

Şunu da burada açık açık ifade etmek 
durumundayım: Modern şehirler, insanı 
ötelediği gibi, maalesef aileyi de öteleyen, 
hatta aile kurumunu doğrudan hedef alan 
bir anlayışla yükseliyorlar. Şehirler, ailele-
re, aile mahremiyetine, aile birlikteliğine 
ve aile kutsiyetine aykırı şekilde genişli-
yorlar. Yani insan şehre hükmetmiyor; tam 
tersine, modern şehirler maalesef insana 
hükmediyor ve insanı hapsediyor. İşte biz, 
bunu tersine çevirmek, en azından bunu 
tersine çevirecek, gelecek nesillere örnek 
teşkil edecek bir tarzı, anlayışı hâkim kıl-
mak mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım…

Aile, toplumun da, ülkenin de, geleceğin 
de nüvesidir, çekirdeğidir. Ailenin olma-
dığı, ailenin parçalandığı, örselendiği bir 
toplumun, istikbale umutla bakması asla 
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ve asla söz konusu değildir. İnsana saygı-
nın kaynağı ailedir. Hoşgörünün kaynağı 
ailedir. İtimadın, dürüstlüğün, çalışkanlı-
ğın, vatanseverliğin kaynağı ailedir. Aynı 
şekilde, demokrasinin de kaynağı ailedir. 
Aile, toplumu da, ülkeyi de ayakta tutan en 
önemli, en sağlam tuğladır. O tuğla çekilip 
alındığında, o tuğla çürütüldüğünde, kaçı-
nılmaz olarak toplum çürüyecek, kaçınıl-
maz olarak ülke çökecektir. 

Aile, AK Parti’nin siyaset anlayışının mer-
kezinde yer alan bir kurumdur. Bizim si-
yaset anlayışımızda, bu siyaset anlayışının 
ürettiği her icraatımızda, dikkat ediniz, 
en önce aile düşünülmüş, en önce aile gö-
zetilmiştir. Eğitim aile için vardır, sağlık, 
adalet, emniyet aile için vardır, ekonomi 
aile içindir, enerji, tarım aile içindir. Elbet-
te ki, bizim yerel yönetim anlayışımızın 
da merkezinde, temelinde aile vardır. AK 
Partili belediyeleri, diğerlerinden ayıran 
en temel özelliklerden biri, aile kurumuna 
gösterdiği hassasiyettir. Esasen sosyal be-
lediyecilik de toplumun en küçük birimi 
olan aileyi dikkate alan belediyeciliktir. 
Biz, belediyeleri, park yapan, yol yapan, 
altyapı inşa eden, çöp toplayan kurumlar 
olarak görmedik ve görmüyoruz. 

Belediyeler bunları tabii ki yapacak, en 
iyi şekilde yapacak; ama belediyeler, önce 
insan diyecek, önce aile diyecek. Beledi-
yeler, eğitimi, sanatı, sporu destekleyecek; 
belediyeler yoksulu bulacak, görecek ve 
gözetecek; belediyeler, yaşlıları, kadınları 
her icraatlarında dikkate alacak. Özel-
likle de belediyeler, her ne yapıyorlarsa, 
önce çocuklar için yapacak, çocukların 

geleceğini düşünerek yapacak. Ben her 
zaman söylüyorum değerli arkadaşlarım: 
Süleymaniye’nin penceresinden bakan bir 
çocukla, gecekondunun penceresinden 
bakan bir çocuğun gelecek tasavvuru aynı 
değildir. Biz, çocuklarımıza, gelecek tasav-
vurlarını olumlu yönde şekillendirecek so-
kaklar, mahalleler, şehirler emanet etmek 
zorundayız. 

Ne yazık ki bizler, böyle şehirler emanet al-
madık. Bizler, tarihi dokunun kuşatıldığı, 
yeşilin katledildiği, sağlıksız büyümüş, ge-
cekondularca çevrelenmiş şehirler emanet 
aldık. Ama biz, inşallah çocuklarımıza böy-
le şehirler emanet etmeyeceğiz. Biz çocuk-
larımıza huzurlu şehirler emanet edeceğiz, 
güvenli şehirler, yeşille bezenmiş şehirler, 
insana dost şehirler emanet edeceğiz. Aile 
huzurunun, aile saadetinin sokağa kadar 
taştığı şehirler inşa edeceğiz. Aile huzuruy-
la birlikte, kardeşlik hukukunun egemen 
olduğu şehirleri imar edeceğiz. Hiç kuşku-
suz, burada belediyelerimize, belediye baş-
kanlarımıza büyük sorumluluk düşüyor. 

AK Partili her bir belediye başkanı, belde 
belediyesinden tutunuz, Büyükşehir bele-
diyesine kadar her bir başkan arkadaşımız, 
öncelikle böyle bir ufka, vizyona ve misyo-
na sahip olmalıdır. Sadece başkanlarımız 
değil, İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi 
üyelerimiz de, aynı şekilde bu tasavvura 
sahip olmalı, bu tasavvuru gerçeğe dö-
nüştürecek bir atılımın içinde olmalıdır. 
Bugüne kadar her ne yaptıysak aile için 
yaptık. Her ne yaptıysak, aile saadeti, aile-
nin huzuru, refahı, ailenin güçlendirilmesi 
ve yaşatılması için yaptık. Bundan sonra 
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da önce aile diyecek, her adımımızda önce 
aileyi gözeteceğiz. 

Yerel Yönetimler Başkanlığımızın düzen-
lediği bu sempozyum, işte tüm bu neden-
lerden dolayı son derece önemlidir. Bu 
sempozyum ve değerli uzmanlarımızın, bi-
lim insanlarımızın, misafirlerimizin anla-
tacakları, eksikleri görmek ve telafi etmek 
noktasında bizim için rehber olacaktır. 
Şehirlerin ailelere değil, ailelerin şehirlere 
hükmettiği yaşam alanları oluşturmada, 
bu sempozyum inanıyorum ki bize yol gös-
terecektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığımızı, Yerel Yönetimler Başkanlığımızı, 
bu anlamlı faaliyetten dolayı bir kez daha 
tebrik ediyorum. Tüm katılımcılara bir kez 
daha şükranlarımı sunuyorum. Ödül alan-
ları da kutluyor, sempozyumun hayırlara 
vesile olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, çok 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler, haftalık grup toplantımızın başın-
da, sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor, grup toplantımızın 
ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için ha-
yırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 

Hafta sonu, çok değerli bir sinema sanatçı-
mızı, çocukluğumuzda, gençliğimizde bü-

yük bir hayranlıkla izlediğimiz, Yeşilçam’ın 
efsanevi oyuncusu Ekrem Bora’yı kaybet-
tik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, 
yakınlarına, dostlarına, özellikle Yeşilçam 
camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. 
Yine dün, hayatı çilelerle dolu olarak sür-
günde geçmiş; buna rağmen, 91 yaşına 
kadar asaletinden, vakur duruşundan hiç-
bir şekilde taviz vermemiş asil bir insanı, 
Fatma Neslişah Osmanoğlu’nu Hakk’ın 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 3 Nisan 2012
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rahmetine uğurladık. Kendisi, Osmanlı 
Devleti’nin son Padişahı Vahdettin’in ve 
Son Halife Abdülmecit’in torunuydu. 
Ancak, bundan da önemlisi, Fatma Nesli-
şah Osmanoğlu, damarlarında, Ertuğrul 
Gazi’nin, Osman Gazi’nin, Orhan Gazi’nin, 
Fatih Sultan Mehmet’in, Sultan Selim’in ve 
Sultan Süleyman’ın kanını taşıyan bir asa-
let timsaliydi. Millet olarak çok şey borçlu 
olduğumuz, milletçe bizlere çok büyük ve 
şanlı bir tarih mirası bırakmış bu ailenin 
bir ferdi olması hasebiyle, biz de Fatma 
Neslişah Osmanoğlu’nu hürmetle, min-
netle, rahmetle yadediyoruz. Allah rahmet 
etsin, mekânı cennet olsun, Allah, O’ndan 
ve ailesinden razı olsun diyor; geride kalan 
aile mensuplarına da uzun ve hayırlı ömür-
ler temenni ediyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Ekonomi, iç politika ve dış politika alan-
larında gerçekten çok yoğun gelişmelerin 
yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Dün, bili-
yorsunuz, Türkiye İstatistik Kurumu, 2011 
yılı son çeyreğine ve 2011 yılının tamamı-
na ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. 
2011’de, çeyrekler itibariyle ekonomimiz 
sırasıyla, yüzde 11,9; yüzde 9,1 ve yüzde 
8,4 oranlarında büyümüştü. Son çeyrekte 
de büyüme, yüzde 5,2 olarak gerçekleşti. 
Böylece, 2011 yılının tamamında, Türkiye 
ekonomisi yüzde 8,5 büyüme kaydetmiş 
oldu. Bu büyüme oranıyla, OECD ve Avru-
pa Birliği ülkeleri arasında Türkiye, en hız-
lı büyüyen ülke oldu. Dünya genelinde de, 
Çin’den sonra en hızlı büyüyen, dünyada 
en yüksek ikinci büyüme oranını yakala-
yan ülke olduk. 

Gayri Safi Milli Hâsılamız, 2010 yılında 
1 trilyon lirayı, tarihinde ilk kez aşmıştı. 
2011 yılında da, 1 trilyonun üzerinde, 1 
trilyon 294 milyar 893 milyon lira gayri 
safi milli hasıla elde ettik. Dolar bazında 
da Gayri Safi Milli Hâsılamız, yeni bir 
rekor kaydetti ve 772 milyar 298 milyon 
dolara ulaştı. Böylece, 2008 yılı milli gelir 
rakamını aşmış, kriz öncesi rakamı geri-
de bırakmış olduk. 2002 yılında, görevi 
devraldığımızda milli gelir 230 milyar 
dolardı. Bugün, milli gelirimizi 3 kattan 
fazla artırmış, hem Türk Lirası, hem Do-
lar bazında Cumhuriyet tarihinin bize ait 
olan rekorlarını yenilemiş olduk. 

Kişi başına düşen milli gelirde de yine bir 
rekor elde ettik… 2002’de 3 bin 492 dolar 
olan kişi başına düşen milli gelir, 2011 
yılında, 3 kattan fazla bir artışla 10 bin 
444 dolar oldu. Tabii, büyümenin açıklan-
masıyla birlikte, 2011 yılına ait borçlanma 
verileri de güncellenmiş oldu. Bakınız de-
ğerli arkadaşlarım… Avrupa Birliği tanımlı 
borç stokunun milli gelire oranı, biz görevi 
devraldığımızda, yüzde 74 seviyesindeydi. 
Küresel krize rağmen, Avrupa’da yaşanan 
ağır mali krize rağmen, biz, bu oranı şu 
anda yüzde 39,4’e düşürmüş durumdayız. 
Bu, tüm zamanların rekorudur. Yine bu 
oran, yüzde 60 olan Maastricht Kriteri’nin 
çok çok altındadır. Bu tarihi oran, Avrupa 
Birliği üyesi ülkeler arasında en iyilerden 
biridir. 

Geliyorum, Kamu Net Borç Stoku’nun milli 
gelire oranına… 2002’de, biz bu oranı yüz-
de 61,5’ten devraldık. Şu anda bu oranı da 
yine tarihinin en düşük seviyesine, yüzde 
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22,4’e düşürmüş durumdayız. Muhalefet, 
borçlanmaya ilişkin verileri, doğru olma-
yan rakamlarla, doğru olmayan kıyaslama-
larla çarpıtarak veriyor. Halep oradaysa, 
rakamlar buradadır, devletin resmi rakam-
ları buradadır, Avrupa tanımlı uluslararası 
rakamlar ortadadır. Bizden önceki DSP, 
MHP, ANAP Hükümeti döneminde, milli 
gelirimizin yüzde 74’ü borçtu. Yani cepteki 
her 100 liranın 74 lirası borçtu. Bunu dü-
şürdük düşürdük, şu anda her 100 liranın 
sadece 22 lirası borç. Önemli olan bu borcu 
çevirebilmek; biz de çok rahat çeviriyoruz. 

Bu rakamları bir kere hiç kimse çarpıtma-
sın. Hiç kimse, Türkiye’nin borcu artıyor, 
Türkiye ağır borç yükünün altına giriyor 
diye milletin zihnini bulandırmasın. Bakın 
burada şu iki rakamı tekrar hatırlatmak is-
tiyorum: Merkez Bankası’ndaki rezervi biz 
2002’de 27 milyar dolar olarak devralmış-
tık, bugün Merkez Bankamızın kasasında 
91 milyar dolar var. 23,5 milyar dolardan 
aldığımız IMF borcu da şu anda 2,3 milyar 
dolara kadar düşmüş durumda. Kimin bu 
ülkeyi borçlandırdığı, kimin bu ülkeyi çok 
ağır borç yükünün altına soktuğu; kimin 
de bu ülkenin borçlarını tıkır tıkır ödediği 
ortada. Yavuz hırsızlık yapmanın hiç âlemi 
yok… Esasen, biliyorsunuz, muhalefet par-
tilerinin genel başkanlarının rakamlarla 
arası çok da iyi değil… Allah var, MHP 
Genel Başkanı, ki kendisi bir ekonomisttir, 
4 işlemi çok iyi biliyor… Sıfırları siliyor, 
topluyor, çıkarıyor, çarpıyor, bölüyor. Gerçi 
işlem tamam; ama sonuç yanlış çıkıyor. 
MHP Genel Başkanı, 40’ıncı yılında MHP 
iktidar demişti, evdeki hesap çarşıya uy-
madı. 

CHP Genel Başkanı da biliyorsunuz He-
sap Uzmanı… Ama 4 işlem konusunda 
onun ciddi sorunları var… Önceki gün, 
Antalya’da kademeli eğitimi eleştirirken 
aynen şu hesabı yapıyor… Diyor ki: 4 artı 
4, 8 değildir… 8 bölü 2’dir, 4 artı 4… İşlem 
de yanlış, sonuç da yanlış… Niye? Çünkü 
denklem en baştan yanlış kurulmuş da 
ondan… İşte bunlar, Genel Kurul’da nasıl 
oturumu kaynatmak için her yola başvur-
dularsa, okul dönemlerinde de belli ki der-
si kaynatmak için her yola başvurmuşlar. 
Bugün Meclis’i kırıp Tandoğan’a gidenler, 
belli ki öğrencilik dönemlerinde de oku-
lu asıp haylazlığa gitmişler. Her seçimde 
bunlar bütünlemeye kalıyor; ama maalesef 
ders almıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu’na, bir 
abaküs önünde 4 işlemi yeniden çalışma-
sını, çarpım tablosunu yeniden gözden 
geçirmesini tavsiye ediyorum. Bunu kesin-
tisiz yapmasına da artık gerek yok, kade-
meli olarak, arada bir teneffüse çıkarak da 
çalışabilir…

Değerli arkadaşlarım…

Ekonomiye ilişkin bir başka sevindirici 
gelişme, Mart ayı ihracat rakamlarında 
yaşandı. TİM verilerine göre, Mart ayında 
ihracatımız, bir önceki yılın Mart ayına 
göre yüzde 8 oranında arttı ve 12 milyar 
600 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiril-
di. Yılın ilk çeyreğinde de ihracat, geçen 
yılın ilk çeyreğine göre yüzde 10 arttı ve 35 
milyar dolar oldu. Bu sevindirici gelişme-
lerin, ülkemize, milletimize, ekonomimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu sonuçları 
almamızda, milletçe hepimizi sevindiren 
bu neticelere ulaşmamızda emeği geçen 
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tüm kurumları, kuruluşları, yöneticileri, 
elbette özel sektörümüzü, çalışanları, kısa-
ca 75 milyonun tamamını yürekten tebrik 
ediyor, kendilerine şükranlarımı ifade edi-
yorum…

Değerli arkadaşlarım, 

Biliyorsunuz, demokrasimiz açısından 
sevindirici bir müjdeyi de, dünkü Bakan-
lar Kurulu toplantımızın ardından mille-
timize ilan ettik. Hükümet olarak, yarın 
başlayacak olan 12 Eylül 1980 darbesi ile 
ilgili davaya müdahil olma kararı aldık. 
Türkiye’de darbelerin ilk ve en önemli 
muhatabı, milletin meşru temsilcisi duru-
mundaki hükümetler olmuştur. Bugün de, 
milletin meşru temsilcisi sıfatıyla ülkeyi 
yönetme sorumluluğunu üstlenmiş bir 
hükümetin mensupları olarak, bu davanın 
tabii tarafı olduğumuza inanıyoruz. 12 Ey-
lül darbesine yönelik dava açılabilmesine 
ilişkin süreci de, biliyorsunuz biz başlat-
mış ve neticelendirmiştik. Milletimizin 
desteğiyle, yine bir 12 Eylül günü hayata 
geçirdiğimiz anayasa düzenlemesinin ar-
dından, yargı da görevini yerine getirmiş 
ve dava sürecini başlatmıştır. Müdahil 
olarak gayet yakından takip edeceğimiz bu 
davanın, ülkemiz, milletimiz ve demokra-
simiz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını 
diliyorum.  

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Geçtiğimiz haftalar, dış politikamız açısın-
dan da son derece yoğun geçti… 2 Hafta 
önceki son grup toplantımızdan bugüne 
kadar, Ankara ve İstanbul’da, Yunanistan 

Eski Başbakanı Sayın Papaendru, Irakiye 
Lideri Sayın Iyad Allavi, Lübnan Maruni 
Patriği Sayın Beşara Rai, ABD Dışişleri Ba-
kanı Sayın Clınton, Katar Başbakanı Sayın 
El Sani, Libya Dışişleri ve İşbirliği Bakanı 
Sayın Hayyal ile görüşmeler yaptık. Av-
rupa Futbol Federasyonları Birliği 36’ıncı 
Genel Kurulu’na İstanbul’da ev sahipliği 
yaptık, UEFA Başkanı Sayın Platini ile de 
bu Genel Kurul marjında bir görüşme ger-
çekleştirdik. 

23 Mart’ta , geniş bir heyetle, Güney 
Kore’nin Başkenti Seul’de, 2’inci Nükleer 
Güvenlik Zirvesi’ne katıldık. Bu önemli 
zirvede, Türkiye olarak, nükleer enerji 
ve nükleer silahlar konusunda tavrımızı 
çok net olarak ortaya koyduk. Biz, nükle-
er enerjinin, maksimum güvenlik önlem-
leri altında barışçı amaçlarla kullanımını 
destekliyoruz. Barışçı amaçlarla nükleer 
tesis kurulmasını, nükleer çalışma yapıl-
masını destekliyor, buna engel çıkarıl-
masına da itirazımızı net olarak koyuyo-
ruz. Ama bunun yanında, nükleer silah 
yapımı amacıyla yürütülen çalışmalara 
da aynı şekilde karşı çıkıyoruz, ülkeler 
arasında ayrıma ve çifte standarda gidil-
mesine de tepki gösteriyoruz. 

Bu noktada, zirveye katılanlara, adil olun-
ması, eşit davranılması için de gereken 
uyarılarımızı yaptık. İsrail’in nükleer silah 
sahibi olmasına göz yumanların, bunu 
görmezden gelenlerin, bunu hiç gündeme 
getirmeyenlerin, barışçıl amaçlarla yapı-
lan nükleer araştırmalara karşı çıkmasının 
doğru olmayacağını ifade ettik. Nitekim 
Kore sonrasında uğradığımız İran’da da 
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muhataplarımıza bunu anlattık. Başta 
Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney olmak 
üzere, görüştüğümüz İranlı dostlarımız, 
nükleer silaha fıkhen de karşı olduklarını, 
kitle imha silahı üretmeyeceklerini, sadece 
barışçıl amaçlarla nükleer çalışma yaptık-
larını ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlarım…

Nükleer Zirve vesilesiyle gittiğimiz 
Kore’de resmi temaslarımız, ikili görüşme-
lerimiz de oldu. Güney Kore Devlet Başka-
nı Sayın Lee ve ABD Devlet Başkanı Sayın 
Obama ile ülkelerimiz arasındaki konuları 
etraflıca ele aldık. Birleşmiş Milletler Ge-
nel Sekreteri Sayın Ban Ki Mon, Şili Cum-
hurbaşkanı, Kazakistan Cumhurbaşkanı, 
Rusya Devlet Başkanı, Ürdün Kralı, Dani-
marka, Pakistan, İtalya, İspanya, Hindistan 
Başbakanlarıyla ikili görüşmeler yaptık. 
Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret An-
laşması Ortak Deklarasyonunu imzaladık; 
Güney Kore’nin önde gelen şirketlerinin 
yöneticileriyle bir araya geldik. Güney 
Kore’nin ardından İran’a geçtik, orada da, 
Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Sayın 
Rahimi, İslam Danışma Meclisi Başkanı 
Sayın Laricani, İran Cumhurbaşkanı Sayın 
Ahmedinejat ve Dini Lider Ayetullah Ali 
Hamaney’le görüştük. Bu hafta içinde de, 
inşallah, Arnavutluk Başbakanı ve Brunei 
Sultanı’nı Türkiye’de kabul edecek; ardın-
dan da resmi bir ziyaret için Cumartesi 
günü, beraberimizde işadamlarının da bu-
lunduğu geniş bir heyetle Çin’e gideceğiz. 

Tabii, bu yoğun diplomasi trafiği içinde, 
İstanbul’da çok önemli bir zirveye de 

ev sahipliği yaptık. Suriye’nin Dostları 
Grubu, Şubat ayında Tunus’ta yapılan ilk 
toplantının ardından, ikinci toplantıyı 
hafta sonunda İstanbul’da gerçekleştirdi. 
Tunus’taki ilk toplantıya 67 ülke ve uluslar 
arası kuruluş katılmıştı. Bizim ev sahipliği-
mizde, bizim inisiyatifimizde gerçekleşen 
İstanbul zirvesine de, 83 ülke ve uluslar 
arası kuruluş iştirak etti. Zirvenin ardın-
dan yayınlanan sonuç bildirisi son derece 
önemli. Bildiride, Suriye’deki rejimin her 
açıdan halkın güvenini kaybettiği ifade 
edildi. Suriye yönetimine sadece kendi 
halkının değil, uluslar arası toplumun da 
güvenmediği, verilen sözlerin tutulması 
noktasında ciddi tereddütlerin bulunduğu 
aynı şekilde kayda geçti. Her ne kadar, Bir-
leşmiş Milletler Eski Temsilcisi Sayın Kofi 
Annan’ın girişimleri ve aldığı taahhüde 
umutla bakılsa da, Beşar Esed’in, dünyayı 
oyaladığı, zaman kazanma çabası içinde 
olduğu şüpheleri de dile getirildi. Zirve’de, 
Suriye Ulusal Konseyi, tüm Suriyelilerin 
meşru temsilcisi olarak teyit edildi, uluslar 
arası camia tarafından önde gelen bir mu-
hatap olarak kabul edildi. Ayrıca Zirve’de, 
Milli Misak belgesiyle, Yeni Suriye’nin te-
melleri ve vizyonu da ortaya konmuş oldu. 

Değerli arkadaşlarım…

İstanbul  Zir vesi ,  Suriye halkı  için , 
Suriye’nin geleceği için bir dönüm nok-
tası olmuştur. İstanbul Zirvesi’nde, Beşar 
Esed’in kendi halkına uyguladığı vahşet 
teyit edilmiş, Esed’in güvenilmez bir lider 
olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. Ben, 
zirvenin açılışında da ifade ettim… Esed’in 
verdiği sözlere inanmak, Esed’e katliamları 
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için zaman ve fırsat tanıyacağı gibi, yeni ha-
yal kırıklıklarına da sebep olacaktır. Zalim 
ve kurbanın aynı kefede değerlendirilmesi, 
sadece ve sadece zalime hizmet edecektir. 
Ne yazık ki, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi, Suriye konusunda karar alama-
yarak, zaten zalime dolaylı destek olmuş, 
zulmü teşvik etmiştir. Suriye’de milyonlar-
ca insan, en temel ihtiyaç maddelerinden 
yoksun ve insani yardım beklerken, Suriye 
halkı göç ederken, Suriye halkı her gün 
ölürken, eli kolu bağlı beklemek, zulme or-
tak olmak demektir. 

Biz, Türkiye olarak Suriye’ye bir an önce 
insani yardım ulaştırılması, uluslar arası 
kamuoyunun dikkatinin her an Suriye üze-
rinde olması için çabalarımızı sürdüreceğiz. 
Biz Suriye halkına bir söz verdik; “Yalnız 
Değilsiniz” dedik; bu sözümüzü sonuna 
kadar tutacak, Suriye halkına sırtımızı 
dönmeyecek, Suriye halkını kendi kaderine 
terk etmeyeceğiz. Bu arada, Suriye’de tutuk-
lu bulunan gazetecilerimiz için girişimle-
rimizi de yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bu 
gazetecilerin derhal bırakılması, Türkiye’ye 
gönderilmesi için de her zeminde çalışmala-
rımızı büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. 

Değerli Milletvekili arkadaşlarım…

Geçtiğimiz iki hafta içinde, bazı önemli 
toplantılara iştirak etme fırsatımız oldu. 
Harp Akademileri Komutanlığı’na bir zi-
yarette bulunduk ve orada, Genelkurmay 
Başkanımızın, komutanlarımızın, kurmay 
subaylarımızın, askeri personelin ve misa-
fir subay öğrencilerin bulunduğu salonda 
yaklaşık 50 dakikalık bir konuşma yaptım. 

Türkiye’nin dış politika vizyonu, terörle 
mücadele, demokratikleşme adımları; 
bunların yanında savunma sanayimizdeki 
gelişmeleri orada subaylarımıza aktarma 
imkanımız oldu. Cumartesi günü, Türkiye 
İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu, 
TUSKON’un Genel Kurulu’na katıldık ve 
yaklaşık 4 bin işadamı ve sanayiciye hitap 
ettik. 

Dün, iki önemli toplantıya iştirak ettik… 
AK Parti Genel Merkezi’nde, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ile Yerel Yönetimler 
Başkanlığımızın düzenlediği Yerel Yöne-
timler ve Aile Sempozyumunun açılışını 
gerçekleştirdik. Ardından da, 61’inci 
Hükümet Programımızda sözünü verdiği-
miz, işsizlikle mücadele adına son derece 
önemli bir atama törenini gerçekleştirdik. 
Evet… Hükümet programımızda, işsizlikle 
mücadele etmek amacıyla, 4 bin İş ve Mes-
lek danışmanının görevlendirileceğini söy-
lemiştik. Dün, 2 bin artı 817 danışmanın 
atamasını gerçekleştirdik. İnşallah önü-
müzdeki aylarda da geriye kalan yaklaşık 
1.200 danışmanın atamasını yapacağız. Bu 
danışmanlar, iş arayan vatandaşlarımızın 
her safhada yanında olacak, onlara yol gös-
terecek, onları doğru alanlara yönlendire-
cekler. Böylece, hem işsizlerin sorunlarıyla 
doğrudan ilgilenmiş, hem de sorunları 
sağlıklı ve kalıcı şekilde çözüm yoluna ko-
yabilmiş olacağız. 

Değerli arkadaşlarım…

Bu yoğun trafiği, bu yoğun tempoyu hız 
kesmeden sürdüreceğiz. Bakın, 12 Haziran 
seçimlerinin üzerinden neredeyse 1 yıl 
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geçti, 1 yılı doldurmak üzereyiz… Zaman 
çok hızlı akıyor ve bizler de, bu hıza ayak 
uydurmak, 9 yıldır yaptığımız hizmetlere 
yenilerini, daha da büyüklerini ekleyerek 
yola devam etmek zorundayız. Her zaman 
ifade ediyorum: Millete hizmet yolunda 
asla yorulmak yok, yılgınlık yok, rehavet 
yok… Milletimiz bizden her daim hizmet 
bekliyor ve biz, hiçbir engele takılmadan, 
hiçbir engellemeye boyun eğmeden, hiçbir 
tahrike prim vermeden, bu yolda karar-
lılıkla yürüyeceğiz. Biliyorsunuz, Cuma 
akşamı sizlerle bir araya gelmiştik ve Milli 
Eğitim sisteminde yaptığımız düzenleme 
vesilesiyle sizlere teşekkürlerimi ifade 
etmiştim. Bugün de burada, Meclis çatısı 
altında, AK Parti Grubunda, siz değerli mil-
letvekillerimize, bu önemli düzenlemeyi 
gerçekleştirdiğiniz, tarih yazdığınız, tarihe 
not düştüğünüz için bir kez daha şükranla-
rımı iletiyorum. 

Burada bir kez daha vurgulamakta fayda 
görüyorum: 1950’de, Merhum Adnan 
Menderes ve arkadaşlarının, ezan-ı şerifi 
aslına döndürmeleri ne kadar muhte-
şem bir olaysa, inanın, Cuma günü sizin 
yaptığınız düzenleme de en az o kadar 
muhteşemdir, en az o kadar önemlidir ve 
hayatidir. Ezanın aslına rücu etmesi, özüne 
kavuşması bu milletin hafızasında nasıl 
yer ettiyse, emin olun, Milli Eğitim Siste-
mindeki bu düzenleme de aynı şekilde aziz 
milletimizin hafızasında hiç silinmeyecek 
bir yer edinecektir. Bu tarihi olayı gerçek-
leştirdiğiniz, statükoya, CHP’ye ve CHP 
zihniyetine gereken cevabı bir kez daha 
verdiğiniz için hepinizi kutluyor, hepinizi 
yürekten tebrik ediyorum. 

Şurası son derece önemli değerli arkadaşla-
rım… Bakınız, bundan 2 yıl önce, Cumhuri-
yet Halk Partisi’nin Genel Başkanlığı’na 
Sayın Kılıçdaroğlu getirildi… CHP’nin yeni 
Genel Başkanı, kendini ispat etmek, oyla-
rını artırmak hırsıyla, 2 yıl boyunca, her 
yolu mubah, her yöntemi meşru gören bir 
politika izledi. 27 Mayıs’la yüzleşiyormuş 
gibi yaptı. 28 Şubat’ı eleştiriyormuş gibi 
yaptı. 27 Nisan bildirisiyle hesaplaşıyor-
muş gibi yaptı. Adnan Menderes dedi, Sa-
bahattin Ali dedi, Nazım Hikmet, Mehmet 
Akif dedi… Arada bir çark etti, Kel Ali dedi, 
CHP’nin geçmişiyle gurur duyuyorum 
dedi, Dersim konusunda ağzını bıçak aç-
madı. Ama herkese mavi boncuk dağıtmak 
için 2 yıl boyunca gerçekten çok yoğun bir 
gayret içinde oldu. 

Değerli arkadaşlarım, 

Kesintisiz eğitim konusunda CHP’nin 
ortaya koyduğu tavır,  bugüne kadar 
Kılıçdaroğlu’nun yaptığı en büyük ma-
nevradır, en büyük çark hareketidir. 
Kılıçdaroğlu’nun, 27 Mayıs’la, 28 Şubat’la, 
27 Nisan’la ilgili ifadelerinin, kendi tari-
hiyle yüzleşme çabalarının ne kadar boş, 
ne kadar yalan ve ne kadar samimiyetsiz 
olduğu ortaya çıkmıştır. Kılıçdaroğlu, ke-
sintisiz eğitimi savunarak, yani 28 Şubat’ı 
savunarak, hem özüne dönmüştür, hem 
de CHP’yi, yeniden o bildik statüko rayına 
yerleştirmiştir. Kesintisiz eğitimi, şiddet 
kullanarak, hakaret ederek, dayatmaya 
başvurarak engellemeye çalışan CHP’nin 
yüzündeki demokrasi maskesi, yüzündeki 
değişim maskesi yere düşmüş ve tuzla buz 
olmuştur. CHP, hiçbir değişim çabasının 
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içinde olmadığını, bu yasaya karşı çıkarak 
bir kez daha göstermiştir. CHP, statükoya 
sıkı sıkıya sarılan bir parti olduğunu, bu 
yasaya karşı çıkarak bir kez daha göster-
miştir. CHP, başında her yolu mubah, her 
yolu meşru gören bir Genel Başkan olsa 
dahi, 1940’lardan bugüne gelemediğini, 
gelemeyeceğini bir kez daha açık ve net 
olarak göstermiştir. Açıkçası, CHP’de, sta-
tüko ilkesizliğe, statüko çarkçılığa galip 
gelmiştir. 

Bakın değerli arkadaşlarım… Milli Eğitim 
sisteminde yapacağımız değişiklikle ilgili 
olarak, tam 2 ay boyunca CHP, kayda değer, 
ciddiye alınacak tek bir söz söylememiş, 
tek bir ifade kullanmamıştır. Burada, af-
fınıza sığınarak, kesintisiz eğitimi hangi 
sözlerle savunduklarını hatırlatmak is-
tiyorum… Ne dediler? “Kafasının içinde 
beyin taşımayanlar” dediler… “Cahil adam, 
münafık” dediler… “Genel kurula silahla 
gireriz” dediler… “Parlamenter demokrasi 
fiilen sona ermiştir. Bu iş bitti, sokak çö-
zer” dediler… Çok daha ileri gittiler, çok 
daha küstahlaştılar, “Siz Müslüman olmayı 
önce Allah’a, sonra CHP’ye borçlusunuz” 
dediler… Öncelikle bu dili, bu üslubu, 
bu hakaretleri, CHP Genel Başkanı ve 
arkadaşlarına misliyle iade ediyorum… 
Kendi ülkesinin Başbakanına cahil diyen, 
münafık diyen; öbür yandan çıkıp, Fran-
sa Başbakanı’na methiye düzen, İsrail 
Devleti’nin kirli çamaşırlarını yıkayan 
CHP Genel Başkanı’nı önce Allah’a, sonra 
da CHP seçmenine havale ediyorum…

Bakın aynen şu ifadeleri kullanıyor: Ka-
fasının içinde beyin taşımayanlar, kaba 

kuvvet uygularlar… Sayın Kılıçdaroğlu, 
sen bu sözü AK Partililere değil, Komis-
yon Başkanı Nabi Avcı’ya seloteyp tan-
kını fırlatan, grup başkan vekilin Akif 
Hamzaçebi’ye söyle… Bakın hakaretleri 
bundan ibaret de değil… Süreç içinde, 
CHP Genel Başkanı bize Nazi benzetme-
sini, Hitler benzetmesini defalarca yaptı. 
Şimdi ben ona, gurur duyduğu CHP tari-
hinden ibretlik bir vesika göstereceğim… 
11 Nisan 1939 tarihli bir kararname… 
Aynen şu ifadeler var…

“Alman devlet reisi Hitler’in ellinci sene-i 
devriyesi münasebetiyle yapılacak mera-
sime hükümetimiz namına Nafia Vekili 
General Ali Fuat Cebesoy’un reisliğinde 
Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral 
Asım Gündüz ile Mebus General Per-
tev Demirhan, Falih Rıf kı Atay, Yunus 
Nadi, Necmettin Sadak ve Hüseyin Cahit 
Yalçın’dan mürekkep bir heyet gönderil-
mesi… İcra vekilleri heyetince 11 – 4 – 939 
tarihinde onanmıştır. İmza: Reisicumhur 
İsmet İnönü. İmza: Başvekil Refik Say-
dam… İmza: Dâhiliye vekili Faik Öztrak. 
İmza: Maarif Vekili, yani Milli Eğitim Ba-
kanı Hasan Ali Yücel. İmza: Muharebe ve 
Münakalat Vekili, yani Ulaştırma Bakanı, 
Ali Çetinkaya, yani namı diğer Kel Ali. 

İşte burada size, bir gazetenin 1932 tarihli 
ve 1941 tarihli iki nüshasının birinci say-
falarını gösteriyorum: Başlık: Milli Şefi-
mizle Führer arasında samimi tebrikler… 
Diğer bir gazete, başlık aynen şu: Kemalist 
Türkiye’den faşist İtalya’ya selam. Altında 
da, başvekil İnönü’nün İtalya’ya gideceği 
yazıyor. İşte CHP budur…
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CHP Genel Başkanı, eğer Hitler sevda-
lısı arıyorsa, gitsin, o gurur duyduğu 
CHP tarihine baksın, orada bulur… CHP 
Genel Başkanı kalkmış, bize oyalı kılıfı 
içinde Kur’an-ı Kerim’den bahsediyor, 
Sıffin Savaşı’ndan bahsediyor… Bir kere, 
Sayın Kılıçdaroğlu, bu sular, sizin boyu-
nuzu aşar, siz hiç bu sulara girmeyin… 
Belli ki, birileri sizin kulağınıza, politika 
malzemesi yapmanız için Sıffin Savaşı’nı 
fısıldamış. Ama Sıffin Savaşı’nda iki taraf 
da Sahabe-i Kiramdandır… O mesele sizin 
boyunuzu çok çok aşar. Siz daha Dersim 
katliamıyla yüzleşemediniz, Sıffin Savaşı 
meselesine isterseniz hiç girmeyin. 

Pazar günü, bir gazetede, CHP dönemine 
ait çok ibretlik hatıralar yayınlandı. Güya 
Müslümanlığımızı borçlu olduğumuz 
CHP, bu hatıraları bir dinlesin… Selahat-
tin Yazıcı anlatıyor: Dedem Hacı Müslüm 
Efendi, bizzat İsmet İnönü tarafından 
Kur’an öğrettiği için Bafra Müftülüğün-
den atıldı. Dedeme, Bafra halkı sahip çı-
karak, aralarında para toplayıp, onun 
maaşını vererek, Bafra’daki hizmetlerini 
sürdürmesini istedi. Kurs verecek yer 
bulamadığı için, çocuklara değirmende 
ve mağaralarda Kur’an dersi verdi. Son 
nefesini, Kur’an öğrettiği o değirmenin 
üzerinde verdi.”

1950 yılı başında, bir İngiliz gazetesi, 
Türkiye’deki durumu şöyle veriyor: 
Türkiye’de, cenazelerine namaz kıldıracak 
bir kişi bile bulamayan zavallı Müslüman 
köylüler, ölüyü namaz kılınmadan defnet-
miştir…

Şimdi Kılıçdaroğlu duvara Kur’an asmak-
tan bahsediyor… Ya siz, bu ülkede, bırakın 
okunmasını, Kur’an-ı Kerim’in duvarlara 
asılmasını bile yasakladınız, jandarmayla 
gelip evden Kur’an-ı Kerim’leri, Elif Ba 
cüzlerini, hatta duvara asılı levhaları top-
ladınız. Bu millet, sizin devrinizde Kur’an-ı 
Kerimleri küplere sakladı, kümeslere sak-
lanıp, mağaralara saklanıp Kur’an öğren-
di ve öğretti. CHP, dün bu milletin milli, 
manevi, dini değerlerine saygı göstermedi, 
işte bugün de aynı şekilde göstermiyor. 
CHP, 1940’larda bu milletin dinini, diyane-
tini öğrenmesini engelledi, işte bugün de 
aynı zihniyetle engellemeye çalışıyor. Bü-
rokratik oligarşiden, darbelerden, provo-
kasyonlardan artık umudunu kesen CHP, 
sokak hareketlerine destek vererek, en iyi 
bildiği şeyi, kaosu körüklemeye çalışıyor. 

Neymiş, öğretmenler kademeli eğitimi 
protesto ediyorlarmış… BDP milletvekille-
riyle CHP milletvekilleri kol kola, arkala-
rında da cam çerçeve kıran, polise taş atan, 
güya öğretmen kitlesi… 3 gün boyunca 
Ankara’yı savaş alanına çevirmek istediler 
ve 3 gün boyunca BDP, CHP milletvekille-
ri bu eylemlere kol kanat gerdiler, çanak 
tuttular. Onlar sokakta cam çerçeve kırar-
ken, milletin vekilleri Meclis’te, milletin 
iradesini tecelli ettirdiler. Elbette, burada, 
Tasarı’nın 9’uncu Maddesine verdikleri 
destekten dolayı, MHP ve bazı BDP’li vekil-
lere teşekkür ediyorum. Ancak, MHP’nin 
de, BDP’nin de, bir kez daha CHP’nin peşi-
ne takılarak, statükodan yana tavır aldık-
larını, kademeli eğitime karşı çıktıklarını 
bu millet görmüştür. Kesintisiz eğitimi bu 
millete dayatan MHP Genel Başkanı ve ar-
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kadaşları, ellerine bir telafi fırsatı, bir özür 
fırsatı geçtiği halde, bunu değerlendirme-
miş, tıpkı CHP gibi değişimin karşısında 
durmuşlardır. 

Bunları milletimizle paylaşacağız değerli 
arkadaşlarım… Arazide, CHP seçmenine, 
MHP seçmenine, BDP seçmenine, bu parti-
lerin nasıl statüko kardeşliği içinde olduk-
larını çok samimi bir dille izah edeceğiz. 
12 Eylül Halkoylamasında ittifak kuran bu 
3 partinin, orada milletten aldıkları dersi 
ezberleyemediklerini milletimize tek tek 
anlatacağız. Burada bir kez daha tekrar 
ediyorum: Cuma günü çıkardığınız kanun-
la, 28 Şubat’ın son izi de artık silinmiştir. 
Cuma günü, milli irade en güçlü şekilde 
tecelli etmiştir. Kademeli eğitimle birlikte, 
statüko kaybetmiş, milli irade, demok-
rasi kazanmıştır. Bu yeni yasayla, eğitim 
sistemi kazanmıştır, öğrenciler, veliler 
kazanmıştır, Türkiye ekonomisi kazan-
mıştır. İnşallah, 9 yıl boyunca yaptığımız 
gibi, bundan sonra da eğitimin altyapısını 
güçlendirmeye devam edeceğiz. Öğrencile-
rimize, en modern imkânları sunmaya de-
vam edeceğiz. Biz, öğrencilerimizin önüne 
fırsatları, tercihleri koyacağız, onlar da bu 
fırsatları değerlendirerek, hür iradeleriy-
le tercih yaparak, dünyayla rekabet eden 
gençler olacaklar. 

Bir kez daha bu yasanın ülkemize, mille-
timize hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez 
daha sizleri, gayretlerinizden, sabrınızdan, 
mücadelenizden dolayı tebrik ediyorum. 
Milletim sizden razıdır, inanıyorum ve 
dua ediyorum ki, Allah da sizden razı ol-
sun. Hafta boyunca Meclis çalışmalarında 

hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve 
yardımcınız olsun, yolunuz açık olsun di-
yor, hepinizi Allah’a emanet ediyor, sizleri, 
değerli misafirlerimizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Çok değerli yol arkadaşlarım, teşkilatımı-
zın değerli mensupları, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyor; AK Parti Genişletilmiş İl Başkan-
ları Toplantımızın ülkemize, milletimize, 
demokrasimize hayırlar getirmesini diliyo-
rum. 

Değerli arkadaşlarım…

Ekonomide, iç politikada, dış politikada son 
derece önemli gelişmelerin yaşandığı bir 
süreçten geçiyoruz. Her ne kadar Türkiye 
olarak büyümede, işsizlikte, ihracatta rekor 
üstüne rekor kırsak da, bizim dışımızdaki 
dünyada gerçekten ağır bir küresel kriz 

AK Parti Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 4 Nisan 2012
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hüküm sürüyor. Öte yandan, merkezinde 
bulunduğumuz coğrafyada, hem krizler, 
hem de krize dönüşmesi muhtemel geliş-
meler yaşanıyor. Filistin, Irak, Afganistan 
ve Libya’da siyasi sorunlar, Somali’de açlık 
sorunu, Suriye’de hüküm süren vahşet ve 
İran’ın uluslararası toplumla olan krizi, 
bölgeyi olduğu kadar Türkiye’yi de çok ya-
kından ilgilendiriyor. 

Açıkçası, son derece müteyakkız, atak, gi-
rişken olmamızı gerektiren bir süreç yaşı-
yoruz. Biz, “Bana ne” diyemeyiz, biz ‘adam 
sen de’ci olamayız. Biz, büyük bir devletiz, 
büyük bir milletiz ve bunun gereği neyse 
onu yapmak, onu yerine getirmek zorunda-
yız. İnanın, boşa geçirecek tek bir saniyemiz 
bile yok değerli arkadaşlarım… Geçmişte 
ülkenin nasıl yönetildiği, ekonominin nasıl 
yönetildiği, dış politikada nasıl bir vizyon 
sergilendiği, siyasetin nasıl yapıldığı bize 
mazeret olamaz. Biz, bu ülkede hizmetin 
anlamını, hizmet etmenin yöntemini de-
ğiştirmiş bir partiyiz. Biz, devlet idaresinin, 
ekonomi yönetiminin, siyaset yapmanın ve 
siyaset üretmenin yöntemini değiştirmiş 
bir iktidarız. Biz, hiçbir konuda elimiz kolu-
muz bağlı oturamayız, hiçbir konuya seyirci 
kalamayız, hiçbir konuda sessiz, tepkisiz 
duramayız. 

Zira biz, üzerimizde milletin emanetini taşı-
yoruz. İşte onun için, her saniyemizi, hatta 
her anımızı millete hasrettik ve millete 
hasredeceğiz. 780 bin kilometrekarenin her 
zerresine, 75 milyon vatandaşımızın her 
birine ulaşmak, oraya hizmet götürmek zo-
rundayız. En başta da, bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da, milletimizle kurdu-

ğumuz muhabbeti idame ettirmek, muhafa-
za etmek, güçlendirmek zorundayız. 

Bakın değerli arkadaşlarım… Maalesef 
yalan doğrudan çok daha hızlı yol alır… 
Yalan, iftira, karalama, maalesef doğrudan 
daha hızlı yayılır. Muhalefet partilerinin, 
hemen her konuda ürettikleri yalanların, 
iftiraların, yürüttükleri karalama kampan-
yalarının, doğrunun önüne geçmemesi için 
biz her an uyanık olacağız. Bakın geçtiğimiz 
hafta Cuma günü Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarihi oturumlardan birine şahit 
oldu ve kademeli eğitim, AK Partili millet-
vekillerinin yoğun gayreti, yoğun mücade-
lesiyle yasalaştı. Bir kere şunu söylemek is-
tiyorum… Aziz milletimiz, bizim ne yapmak 
istediğimizi ve ne yaptığımızı çok ama çok 
iyi biliyor ve bize destek veriyor. Milletimiz, 
28 Şubat’ın bu ülkenin üzerine nasıl bir 
karabasan gibi çöktüğünü gördü, yaşadı. 28 
Şubat sonrası uygulamaların, ekonomiye, 
sosyal hayata, özellikle de eğitime nasıl ağır 
bir darbe vurduğunu milletimiz tecrübe 
etti. Aklıselim sahibi herkes, kademeli eği-
timin ne anlama geldiğini biliyor ve bunu 
inanın yürekten destekliyor. 

Ama biz, bununla yetinemeyiz. Biz, 75 
milyonun tamamının hükümetiyiz, 75 
milyonun partisiyiz ve 75 milyonun her 
birine de ulaşmak zorundayız. Başta Cum-
huriyet Halk Partisi olmak üzere, muhalefet 
partilerinin, yalanla, iftirayla, karalamayla 
yürüttüğü kampanyayı, biz, samimiyetin 
ve muhabbetin diliyle bozmak zorundayız. 
Açıkçası, CHP, gerek komisyonda, gerek 
Genel Kurul’da, hakaret etmekten, şiddet 
uygulamaktan, ortamı germekten ve tahrik 



217

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -8

etmekten vakit bulup, kademeli eğitimin ne 
manaya geldiğini, ne anlam taşıdığını idrak 
edemedi. Konuşmaktan, dinlemeye fırsat 
bulamadılar. Eğer dinleselerdi, eğer dinle-
meye fırsat bulabilselerdi, inanın, kendi ço-
cukları adına bu yasaya destek vereceklerdi. 
Ama, ideolojik saplantılarının bir perde gibi 
örttüğü idrakleri, maalesef mevzuyu anla-
malarına engel oldu. 

Şu anda da, yasa çıktıktan sonra da, tama-
men yalan ve yanlış şekilde kamuoyunu 
yanıltma gayreti içindeler. CHP Genel Baş-
kanının konuşmalarına bakın, kesintisiz 
eğitimle kademeli eğitim arasındaki farkı 
göremediğini, anlayamadığını, yeni yasanın 
neler getirdiğini bilmediğini göreceksiniz. 
Biliyorsunuz, en başından beri, iki senedir, 
eline tutuşturulan kâğıtları gerçek zanne-
dip peşine düştü. Kayseri’de yolsuzluk var 
dedi, açığa düştü. Bir Bakan ÖSYM’ye mail 
göndermiş, torpil yaptırmış dedi, açığa 
düştü. Kürsüde önüne konulan notu bile 
okuyamadı, açığa düştü. Şu anda da, kade-
meli eğitimle ilgili eline tutuşturulan yalan 
yanlış bilgi notları üzerinden kamuoyunu 
yanıltmaya çalışıyor. 

Biz, buna müsaade etmeyeceğiz. Biz, yalan-
ların doğrulardan hızlı yayılmasına, yalanın 
doğrunun önüne geçmesine, yalanlarla mil-
letimizin kandırılmasına izin vermeyeceğiz. 
Teşkilatımızdaki her bir arkadaşımdan, 
İl Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız, 
kadın kolları, gençlik kolları, belediye ve 
il genel meclisi üyesi arkadaşlarımız, bu-
lundukları şehirlerde, beldelerde, köylerde 
vatandaşımıza bu konuyu anlatmalı. Bakın 
aradan 62 yıl geçmesine rağmen bu millet, 

merhum Adnan Menderes ve arkadaşları-
nın, ezanın Türkçe okunmasına son verme-
lerini asla unutmadı. Ben inanıyorum ki, bu 
millet, her şey unutulsa bile sırf ezana iade 
ettiği hürmetten dolayı, merhum Adnan 
Menderes’i ebediyen gönlünde ve hafızasın-
da taşıyacaktır. Cuma günü Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde, tıpkı ezana hürmetin 
iadesi gibi, Kur’an-ı Kerim’in öğrenilmesine 
ve öğretilmesine de hürmet iade edilmiştir. 
Bu kadirşinas millet, eminim ki, bizim yap-
tığımız bu güzel düzenlemeyi de inşallah 
ebediyen hayırla yâd edecektir. 

Millete gideceğiz, hem onların hayır dua-
larını alacak, hem de eğer varsa, zihinler-
deki soru işaretlerini ortadan kaldıracağız. 
Özellikle CHP seçmenine gideceğiz; özel-
likle, MHP, BDP seçmenine gideceğiz ve 
gerçekleri onlara açık açık anlatacağız. Oy 
verdikleri, gönül verdikleri partilerin nasıl 
statükodan yana tavır aldığını, bizim ise 
nasıl bir kez daha milletten yana tavır koy-
duğumuzu onlara anlatacağız. 

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım… Biz, ka-
demeli eğitime geçiş için hazırlıklara başla-
dığımızda, CHP ile birlikte, MHP ve BDP de 
bu düzenlemeye karşı çıktılar… Dikkat edin, 
tabanları öyle istediği için değil, bunlar, sa-
tüko kardeşi oldukları için bu düzenlemeye 
karşı çıktılar. Tabanlarına rağmen, kendi-
lerine oy veren kitleye rağmen bu düzenle-
meye karşı çıktılar. Bu statüko kardeşliğini, 
bunlar, 12 Eylül Halkoylaması öncesinde de 
aynı şekilde sergilediler. Tabanlarına, kendi 
kitlelerine tamamen muhalif, tamamen zıt 
şekilde, anayasa değişikliğinin karşısında it-
tifak yaptılar.  12 Eylül’de sandıktan öyle bir 
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sonuç çıktı ki, neye uğradıklarını şaşırdılar. 
Kendi tabanlarının, kendi kitlelerinin dahi 
onlara inanmadıklarını 12 Eylül’de çok net 
olarak gördüler. 

Bakın şimdi sizlere, 12 Eylül 2010 öncesin-
de ve sonrasında, bunların ne dediklerini, 
ne söylediklerini hatırlatmak istiyorum. 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ay-
nen şu ifadeleri kullanıyor: “Geçici 15’inci 
madde’nin kaldırılması ile Kenan Evren ve 
arkadaşları yargılanamaz. Başbakan halka 
doğruları söylemiyor. Kendi liderleri kendi 
tabanını kandırıyor. Hesap sorabilirler mi? 
Hayır.” İşte, 12 Eylül Halkoylaması öncesi 
bunları söyleyen CHP Genel Başkanı, şu 
anda 12 Eylül davasına müdahil olmak 
üzere sıraya girmiş durumda… Sayın Dev-
let Bahçeli… Şunları söylüyor: “12 Eylül’ü 
yargılayamazlar. Bu bir kandırmaca… Unu-
tulmamalıdır ki, 12 Eylül 1980’de, hukukun 
boğazına yağlı urgan geçiren vicdansızlarla, 
12 Eylül 2010 tarihinde adaletin terazisini 
kıran bozguncu zihniyetin aynı alanda kü-
melendiklerini ve benzer hedefler taşıdık-
larını, bir gün herkes görecek ve mutlaka 
idrak edecektir.” Evet… Bunları söyleyen 
Sayın Bahçeli ve partisi MHP, şu anda 12 
Eylül davasına müdahil olmak için sırada. 

Başkalarına idrak çağrısı yapıyorlardı, belli 
ki kendileri idrak etmişler. BDP… Boykot 
bildirilerinde aynen şu ifadeleri kullandı-
lar: “AK Parti’nin 12 Eylül’le hesaplaşacağız 
söylemi, yalanların en büyüğüdür…” Kimin 
yalan söylediğini de bugün artık milletimin 
ve BDP seçmeninin takdirlerine havale edi-
yorum. 

Evet değerli arkadaşlarım… 12 Eylül Hal-
koylaması öncesinde, ittifak halinde bize 
muhalefet edenler, bize hakaret edenler, 
bizi yalan söylemekle itham edenler, bugün 
bütün söylediklerini yuttular ve şu anda 
mahcup bir eda ile mahkeme kapısında sıra-
ya girdiler. Bunlar bugün, sadece bize değil, 
millete karşı da, kendi tabanlarına karşı 
da mahcuplar. Bakın bugün bir kez daha 
anlaşılmıştır ki, AK Parti’nin yolu, milletin 
yoludur. AK Parti, millete rağmen değil, mil-
letle birlikte, milletle el ele, kol kola, omuz 
omuza yürüyen bir partidir. 

Millet, bizim için 75 milyondur değerli ar-
kadaşlarım… Bugün bunu burada bir kez 
daha ve altını çizerek ifade etmek duru-
mundayım: AK Parti hükümeti, 75 milyo-
nun hükümetidir. Biz, 75 milyon arasında, 
bu ülkenin fertleri arasında bir ayrıma asla 
müsamaha göstermeyiz, böyle bir ayrımın 
yapılmasına da katiyen müsaade etmeyiz. 
Bu topraklar üzerinde yaşayan her etnik 
kökenden, her inançtan, her mezhepten in-
san, bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. 

Şimdi bakınız değerli arkadaşlarım… Cum-
huriyet Halk Partisi, kaybetmenin, hem de 
sürekli kaybetmenin verdiği hırçınlıkla, 
aklıselimi öteleyerek, sağduyuyu saf dışı 
bırakarak, gerçekten son derece tehlikeli, 
son derece sorumsuz tavırlar içine giriyor. 
Bunu en son, Milli Eğitim’le ilgili yasa 
sürecinde yaşadık. Dikkat edin, sadece 
komisyonu, sadece genel kurulu terörize 
etmekle kalmadılar; sokakta, BDP ile bir-
likte nümayiş yaptılar, sokak sokak direniş 
çağrısında bulundular, Genel Kurul’a silah-
la girmekten bahsettiler. Cumhuriyet Halk 
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Partisi’nin, bu hırçın, bu hazımsız tavrına 
paralel olarak, bazı şehirlerimizde de ma-
alesef hiç arzu etmediğimiz, hiç görmek 
istemediğimiz manzaralar ortaya çıkıyor. 

Bakın, Adıyaman’da, bir ay önce, 25 evin 
kapısına bazı işaretlerin konulduğu tespit 
edildi. Dikkatinizi çekiyorum, 25 evin kapı-
sına işaret konuldu. Peki, bir CHP Milletve-
kili, CHP’nin Tunceli Milletvekili ne yaptı? 
200 eve işaret konulduğunu, Adıyaman’da 
Alevi vatandaşlarımıza ait evlerin işaret-
lendiğini söyledi, bunu da internet yoluyla 
bütün Türkiye’ye, bütün dünyaya ilan etti. 
Oysa hadise bambaşka… Sadece 25 eve 
işaret konulmuş, bunların tamamı Alevi 
vatandaşlarımıza ait değil. Üstelik Valilik, 
Emniyet Müdürlüğü, istihbarat birimleri, 
oradaki Alevi vatandaşlarımızla işbirliği 
halinde meselenin üzerine gittiler ve gidi-
yorlar. Peki, ben o Tunceli milletvekiline 
soruyorum… Ya Allah aşkına sen bu yalanı 
niye söyledin? Hangi amaçla söyledin? Sen 
bu tahriki, bu provokasyonu niye yaptın?

Tabii, hadise böyle bir kışkırtmaya dönüş-
türülünce, ardından İzmir’de, ardından 
Erzincan’da da benzeri hadiseler yaşandı. 
CHP, şu anda halen, bu hadiseleri bir kış-
kırtma aracı olarak kullanmaya devam 
ediyor. CHP milletvekilleri, meseleye so-
rumlulukla yaklaşmak yerine, tüm Alevi 
vatandaşlarımızı tedirgin edecek bir tavır 
ve üslup sergiliyorlar. Bir kere burada 
şunu açık açık söylüyorum: Biz, bu oyunu 
geçmişte gördük… Biz bu oyunu, geçmişte, 
Kahramanmaraş’ta, Çorum’da, Sivas’ta 
gördük. Biz, ajanların, provokatörlerin, kış-
kırtıcıların, Kahramanmaraş’ı, Çorum’u, 

Sivas’ı, Gazi Mahallesi’ni nasıl kan gölüne 
çevirmek istediklerine şahit olduk, bunları 
maalesef yaşadık. 

Bugün, Alevi kardeşlerimiz üzerinden aynı 
oyun oynanmak isteniyor. Bugün, aynı tah-
rik, aynı kışkırtma, aynı senaryo devreye 
sokulmak isteniyor. Şunu ben burada açık 
açık söylüyorum, bilerek söylüyorum: Geç-
mişte, ne Kahramanmaraş’ta, ne Çorum’da, 
ne Sivas’ta, benim Alevi kardeşimle Sünni 
kardeşim arasında hiçbir mesele yoktu, 
olmadı ve bugün de yok. Ama işte bu tah-
rikçiler, kendi kısır siyasi hesapları uğru-
na, Alevi ile Sünni arasına o gün de nifak 
sokmaya çalıştılar, bugün de aynısını de-
niyorlar. Biz buna geçit vermeyeceğiz; biz 
bu oyunu bozacağız. Bu ülkede, kimliği her 
ne olursa olsun, vatandaşımın evinin kapı-
sına işaret konulmasına en başta biz karşı 
çıkacak, sorumluları da bulup, adalete 
teslim edeceğiz. Alevi kardeşlerim oyuna 
gelmesin, Alevi kardeşlerim bu tahriklere 
boyun eğmesin, Alevi kardeşlerim asla te-
dirgin olmasın. 

Tabii, bununla doğrudan bağlantılı bir 
başka konuya, Sivas Davası’na da burada 
bir kez daha açıklık getirmek durumun-
dayım… Zira bu dava, son günlerde, hem 
Türkiye’de hem dünyada çok ciddi bir 
istismar konusu yapılıyor. Bakın değerli 
arkadaşlarım… 2 Temmuz 1993 tarihin-
de meydana gelen Sivas olaylarıyla ilgili 
olarak, 131 sanık hakkında kamu davası 
açıldı. Bunlardan 40 sanık beraat etti. 79 
sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 
süreli hapis cezalarına çarptırıldı. 5 sanık 
hakkında yargılama devam ediyor. Zaman 
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aşımı nedeniyle, sadece 7 sanık, dikkatini-
zi çekiyorum, 131 sanıktan sadece 7 sanık 
hakkında dava düştü. 

Şimdi CHP ne yapıyor? Sanki Sivas dosyası 
kapanmış gibi, sanki bu olayın üzeri örtül-
müş gibi bir hava yayıyor. Aynı şekilde yine 
başta Alevi vatandaşlarımız olmak üzere 
toplumu tahrik ediyor, fitren çıkartıyor, 
galeyana getirmeye çalışıyor. Sayın Kılıçda-
roğlu, değerli CHP’liler, Allah aşkına soru-
yorum: Sivas hadisesi olduğunda, iktidarda 
kim vardı? DYP-SHP Koalisyon Hükümeti. 
Yani bugünün CHP’si, o olaylar yaşandı-
ğında, SHP adı altında iktidarın ortağıydı. 
Erdal İnönü, Sivas olayları olduğunda Baş-
bakan Yardımcısıydı… Sivas olaylarından 
sonra da Hükümet ortağı olarak yıllarca 
iktidarda bulunmaya devam ettiniz. 52’inci 
Hükümette CHP ortaktı, 55’te merhum 
Ecevit Hükümet ortağıydı; 56’ncı, 57’nci 
Hükümetler DSP Hükümetiydi… Sivas 
hadisesini çözmediler, çözemediler, Sivas 
olaylarının üzerine gitmediler, gidemediler; 
şimdi çıkmış, faturayı AK Parti’ye kesmeye 
çalışıyorlar. 

Sen bir yandan çetelere kol kanat gerecek-
sin, bir yandan çetelere avukatlık yapacak-
sın, sonra da çıkıp, Sivas olaylarından dolayı 
AK Parti’yi suçlayacaksın. Bu yüzsüzlüktür. 
Sen, Sivas’ta hadiselerin yaşandığı sırada 
Cumhurbaşkanı olan, “Halkla polisi karşı 
karşıya getirmeyin” diyen zatla, 12 Haziran 
seçimlerinde yol arkadaşlığı yapacaksın, 
sonra da faturayı bize kesmeye çalışacaksın. 
Eğer Sivas’ı sorgulayacaksan, sorgulamaya 
bizden değil, 12 Haziran’da yol arkadaşlığı 
yaptığın o zattan başla… Milletimin, oyna-

nan bu oyuna karşı son derece dikkatli ol-
masını, sağduyulu olmasını rica ediyorum. 
Özellikle Alevi kardeşlerimin, oynanan bu 
oyuna, bu tahriklere karşı dikkatli, sağdu-
yulu olmalarını rica ediyorum. Biz, Sivas 
olayları üzerinden, ne Alevi kardeşlerimizin 
tahrik edilmesine, ne de Sivas olaylarının 
belli bir kesim üzerinde suçlama malzemesi 
yapılmasına asla rıza göstermeyiz. 

Sivas’ta, Madımak Oteli’nde hayatını kaybe-
denlerin mezhebini, etnik kimliğinin hiçbir 
önemi yok. Onlar, insandı, onlar candı. Vic-
dan sahibi herkes de bu acı hadiseyi lanet-
ler ve nitekim lanetlemiştir. Ama tam da o 
günkü senaryoya uygun olarak, bu hadiseyi 
bir kışkırtma, ayrıştırma ve istismar aracı 
olarak kullananları da şiddetle kınıyoruz. 

Değerli yol arkadaşlarım…

Terör örgütü ve onun siyasi uzantıları, bili-
yorsunuz, bu yılki Nevruz kutlamalarını bir 
şiddet gösterisine çevirmek için çok yoğun 
çaba harcadılar, yoğun tahrikler yaptılar. 
Öncelikle burada şunu bir kez daha vurgu-
lamak istiyorum… Biz, Nevruz’un, 21 Mart 
gününden önce kutlanması yönündeki 
taleplere sıcak bakmadık. Bunu eleştirenler 
oldu. Bununla ilgili yazı yazanlar, yorum 
yapanlar oldu. Hükümet izin verseydi, polis 
izin verseydi, bu olaylar çıkmazdı diyenler 
oldu. Çok enteresan bir şekilde, gerek terör 
örgütüne, gerek onun uzantılarına karşı 
engin bir hoşgörünün, engin bir iyimserli-
ğin sergilendiğini görüyoruz. Kandil’den, 
2012 Nevruz’unu kan gölüne çevirmek için 
talimat geliyor. İstihbarat birimlerimiz, gü-
venlik güçlerimiz, Kandil’de yazılan bu se-
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naryonun istihbaratını edindikleri için, ön-
lemlerini alıyor ve Nevruz’un, amacından 
saptırılmasına yönelik tahrikleri önlemek 
için yoğun gayret gösteriyor. Buna rağmen, 
gösterilen tüm hassasiyete, tüm dikkate 
rağmen, İstanbul başta olmak üzere bir çok 
şehrimizde cam çerçeve kırılıyor, esnaf taş-
lanıyor, dükkânlar yağmalanıyor, polisler 
yaralanıyor, hatta bir polisimiz maalesef 
şehit ediliyor. 

Şunu burada açık açık ifade ediyorum: 
Hükümet, terörle mücadelede, sadece gü-
venlikçi yaklaşımı öne çıkaran bir politikayı 
asla ve asla izlemiyor. Bizim hükümet ola-
rak 9 yıldır bu konuda tavrımız gayet net. 
Terörle mücadele edeceğiz, ama eş zamanlı 
olarak da Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci’ne 
aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bundan 
bir milim dahi sapma yoktur ve bunu da 
kabul etmeyiz. Ama şunun da artık, bu ül-
kenin aydınları, yazarları, kanaat önderleri, 
özellikle de siyasetçileri tarafından görül-
mesi gerekiyor. 

Ben bunu daha önce de defalarca ifade et-
tim… Karşımızda, hak mücadelesi veren, 
demokratik mücadele veren bir örgüt yok. 
Karşımızda, kan döken bir suç örgütü var. 
Karşımızda, insan kaçakçılığına bulaşmış, 
uyuşturucu ticaretine bulaşmış tehlikeli bir 
örgüt var. Karşımızda, bir takım ülkelerin, 
bir takım odakların taşeronluğunu üstle-
nen karanlık bir örgüt var. Bazıları o kadar 
iyimser ki; terör örgütünün, sözde talepleri 
karşılandığında, elini kolunu sallayarak 
dağdan ineceğine, pişmanlık duyacağına, 
bu işi bırakacağına inanıyor. Avrupa’da, 
Türkiye’de, haraç toplayarak, milyonlarca 

dolarlık gelir sağlayan bir örgütten bu bek-
lenebilir mi? Her yıl milyar dolarlarla ifade 
edilen uyuşturucu ticaretini yürüten bir ör-
gütten bu beklenebilir mi? Türkiye üzerine 
hesapları olan bazı ülkelerin, bazı odakların 
taşeronluğunu yapan bir örgütten bu bekle-
nebilir mi?

İşte bakın, Bitlis’te bir mağarada 15 kadın 
terörist, çatışma çıkınca erkek teröristler 
tarafından terk ediliyor. Kadınlar çatışma-
ya giriyor, erkekler kaçıyor. Bunun telsiz 
konuşmaları da basına yansıyor. Dağda 
hamile kalan kadın terörist, önce teşhir 
ediliyor, sonra infaz ediliyor. Diyarbakır’da, 
Adana’da, Ağrı’da, İstanbul’da, çocuklar 
kandırılıyor, ellerine bomba veriliyor, poli-
se atmaları isteniyor ve maalesef, ellerinde 
bomba patlayan çocuklar ölüyor, ya da ya-
ralanıyor. Bunu yapan, küçücük çocukları 
bile kendi emelleri için kullanan, çocukla-
rın arkasına saklanan, çocukların hayatı-
nın karartan böyle bir örgüte iyimserlikle 
bakılabilir mi? Biz hükümet olarak, terör 
örgütünü asla ve asla muhatap almayız, 
bir terör örgütüyle asla masaya oturmayız. 
Bizim muhatabımız, siyasetçilerdir. Bizim 
muhatabımız, terörle arasına mesafe koy-
muş, terörün vesayetinden kurtulmuş, terör 
örgütünden emir almayan, yani kendisine 
ait bir iradesi olan siyasetçilerdir. Bizim mu-
hatabımız, topluma nifak sokmaya çalışan, 
fitne sokmaya çalışan, toplumu kışkırtma-
ya, ayrıştırmaya çalışan değil, kendi ayakla-
rı üzerinde durabilen siyasetçilerdir. 

Diyarbakır’da, bir çocuğun eline bomba 
veriyorlar, polise at diyorlar, bomba elinde 
patlıyor ve çocuk ölüyor. Bir milletvekili de 
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arkasına kitleyi alıyor, kameraların önünde, 
küstahça polisle kavga ediyor. Ya o çocuğun 
katili sizsiniz. O çocuğu siz öldürttünüz. Siz 
ve sizin efendileriniz o çocuğun eline bom-
bayı verdi ve o çocuğu elbirliğiyle katletti-
niz. Ardından da çıkıp, polisle kavga etmek, 
faturayı polise kesmeye çalışmak, pişkinlik-
tir, yüzsüzlüktür. Benim Kürt kökenli karde-
şim, işte terör örgütünün de, onun uzantıla-
rının da neyin peşinde olduğunu, nasıl bir 
kışkırtmanın, nasıl bir kirli, kanlı hesabın 
içinde olduğunu görsün. 

Bakın yarın, inşallah, yeni teşvik uygula-
masını açıklayacağız. Doğu Güneydoğu 
illerimizde yatırımı özendirecek, yatırı-
mı daha cazip hale getirecek bir sistemi 
yarın açıklayacağız. Biz, bölgeye yatırım 
yapmaya devam edeceğiz. Biz bölgenin 
sıkıntılarını çözmeye devam edeceğiz. 
Ekonomik, sosyal, kültürel… Her konuda 
reformlarımıza devam edeceğiz. Eğitim 
noktasında, işsizlik noktasında, sağlık, 
adalet, emniyet noktasında bölgenin 
çehresini değiştirdik, değiştirmeyi sür-
düreceğiz. Asla ve asla sadece güvenlik 
odaklı değil,  güvenliği de, ekonomiyi de, 
demokrasiyi de paralel götüren bir anla-
yışla süreci inşallah nihayete erdireceğiz. 
Fitne kazanmayacak. Nifak kazanmaya-
cak. İnşallah, uhuvvet kazanacak, muhab-
bet kazanacak, inşallah kardeşlik hukuku 
kazanacak. 

Değerli arkadaşlarım, 

Bugün, MHP eski Genel Başkanı, Türk si-
yasetinin önemli isimlerinden Alparslan 
Türkeş’in de 15’inci ölüm yıldönümü. Ül-

kemize ve milletimize yaptığı hizmetler-
den dolayı kendisini rahmetle andığımız 
Sayın Türkeş’in ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı diliyorum. 

Bu vesileyle, ülkemizin ve milletimizin gü-
venliği, huzuru, emniyeti için görev yapan 
polis teşkilatı mensuplarımızın bugün baş-
layan Polis Haftalarını kutluyorum. Polisle-
rimizin ve askerlerimizin her biri, ülkemi-
zin birliği, bütünlüğü, milletimizin huzuru 
için gece-gündüz görev yapan, gerektiğinde 
canlarını feda etmeyen çekinmeyen kah-
raman evlatlarımızdır, kardeşlerimizdir. 
Terörle mücadelede omuz omuza görev ya-
pan bütün polis ve askerlerimizi tebrik edi-
yorum. Bilhassa şehirlerde ortaya konmak 
istenen terör faaliyetleri, bombalı saldırılar, 
art niyetli gösteriler karşısında dirayetle, 
ferasetle, kararlılıkla, sabırla görevlerini 
yerine getiren polislerimize şükranlarımı 
sunuyorum. Ülkemizin ve milletimizin be-
kası için cansiperane görev yapan bütün gü-
venlik güçlerimizin, hükümet olarak daima 
yanlarında bulunduğumuzu, kendilerine 
her türlü desteği verdiğimizi ve vereceğimi-
zi bilmelerini isterim. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Ge-
nişletilmiş İl Başkanları toplantımızın ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize 
çalışmalarınızda başarılar temenni ediyo-
rum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Çok değerli yol arkadaşlarım, sevgili kar-
deşlerim, sevgili gençler, değerli hanımlar, 
çok değerli Konyalı kardeşlerim, sizleri en 
kalbi muhabbetlerimle selamlıyor; AK Par-
ti Konya İl Kongresi’nin, Konya’ya, ülke-
mize, milletimize, demokrasimize hayırlar 
getirmesini Cenab-ı Allah’tan temenni edi-
yorum. Kuruluşundan bugüne kadar, AK 

Parti Konya İl Başkanlığımız çatısı altında 
fedakârca hizmet veren, alın teri döken 
tüm kardeşlerime, tüm yol arkadaşlarıma 
bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı su-
nuyorum. Bu hizmet yolculuğu sırasında 
aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum. 
3 Kasım 2002’de, ardından yapılan tüm 
seçim ve halkoylamalarında, en son 12 

AK Parti İl Başkanlığı 4. Olağan 
Kongresi (Konya)

Konya | 7 Nisan 2012
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Haziran’da, Konya’ya yakışan bir sonucun 
çıkması için gösterdiğiniz gayretten, cesa-
retten, fedakârlıktan dolayı her birinizi tek 
tek kutluyorum. 

Biz bu yola Konya’yla birlikte çıktık. Biz bu 
yola, Konya’nın ilhamıyla, Konya’nın ma-
nevi havasıyla, Konya’nın hayır duasıyla 
çıktık. Biz kendimize, Konya’nın büyükle-
rini, Konya’nın Âlimlerini, Konya’nın Arif-
lerini rehber edindik. Şems-i Tebrizi’nin, 
Sadrettin Konevi’nin, Tahir Büyükkö-
rükçü Hocamızın, Alaaddin Keykubat’ın, 
Sultan Kılıçarslan’ın, elbette ki Hazreti 
Mevlana’nın rehberliğinde bu yola çıktık. 
Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Al-
lah, rahmetiyle onları kuşatsın, mekânları 
inşallah cennet olsun diyorum. 

Konya, Selçukludan miras aldığı yiğitliği, 
mertliği, hoşgörüyü, ilim ve irfanı hiç bir 
zaman terk etmedi. Konya, âlimleriyle, 
sultanlarıyla, kumandanlarıyla olduğu 
kadar, şehitleriyle de her zaman bize örnek 
oldu. Bize rehberlik ettiği için Konya’ya 
şükran borçluyuz. Bizim önümüzü aydın-
lattığı için Konya’ya minnet borçluyuz. 
Biz Konya’ya hizmeti bir ibadet olarak 
görüyoruz.  İşte bu salonda bir kez daha 
söylüyorum: İnşallah, son nefesimize ka-
dar Konya’ya hizmet etmeye, Konya için 
hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bugüne 
kadar Konya’yı hep birlikte büyüttük, yine 
hep birlikte, omuz omuza, kol kola, gönül 
gönüle Konya’yı büyütmeye devam edece-
ğiz. 

Bakın değerli kardeşlerim… Türkiye ge-
nelinde İl Kongrelerimiz devam ediyor. 

Kongrelerimiz, demokrasi havasında, 
dayanışma havasında, kardeşlik hukuku 
çerçevesinde tek tek tamamlanıyor. Allah’a 
hamdolsun, bizim kongrelerimizde sandal-
yeler havalarda uçuşmuyor. Bizim kongre-
lerimizde yumruklar konuşmuyor. Bizim 
kongrelerimizde hırs, davanın önüne asla 
ve asla geçmiyor. Çünkü biz, bütün teşki-
lat olarak çok ama çok önemli bir ilkeyle 
hareket ediyoruz: Biz diyoruz ki: Bu ma-
kamlar, bize milletimizin emanetidir. Biz, 
bu makamlara, millete hizmet etmek için 
getirildik. Makam bize bir şey katmayacak, 
tam tersine biz makama bir şey katacağız, 
biz makama kazandıracağız. 

Hiçbir zaman ‘ben’ demedik, her zaman 
‘biz’ dedik… Allah’ın izniyle, hırsı, enaniye-
ti, senlik-benlik kavgasını yanımıza yaklaş-
tırmadan, ‘biz’ demeye ve millete hizmet 
üretmeye devam edeceğiz. Bizim için esas 
olan milletin rızasıdır. Bizim için esas 
olan, milletin hayır duasıdır. Benliğimizi, 
nefsimizi, enaniyetimizi gerekirse ayaklar 
altına alacak, milletin huzurunda el pençe 
divan duracak; milletten aldığımız güçle 
diklenmeden dik duracağız. 

12 Haziran seçimlerinin üzerinden ne-
redeyse 1 yıl geçti kardeşlerim… Zaman, 
su gibi akıp gidiyor… Bizim, kavgayla, 
tartışmayla, çekişmeyle geçirecek tek bir 
saniyemiz bile yok. Bizim, sanal tartışma-
lara, siyasi çekişmelere, kayıkçı kavgala-
rına ayıracak tek bir anımız bile yok. Biz, 
12 Haziran’dan itibaren başlayan, ustalık 
dönemimizin gereği neyse onu yapacak, 
milletten aldığımız emaneti yüceltmeye, 
yani Türkiye’yi büyütmeye devam edece-
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ğiz. Onlar laf üretecekler. Onlar dedikodu 
üretecekler. Onlar, iftira üretecekler. Biz 
onlara aldanmayacağız, biz onlarla oyalan-
mayacağız. Biz iş üreteceğiz, hizmet ürete-
ceğiz, netice üreteceğiz, sonuç üreteceğiz. 

Bakın, hafta başında, 2011 yılına ait büyü-
me oranları açıklandı… Türkiye ekonomisi, 
2011 yılında, yüzde 8,5 oranıyla, Çin’den 
sonra dünyada en hızlı büyüyen ekonomi 
oldu. Küresel finans krizine rağmen rekor 
seviyede büyüme kaydettik. Küresel finans 
krizine rağmen, işsizliği rekor seviyede dü-
şürdük, yüzde 9,8’e kadar çektik. İhracatta 
aynı şekilde rekordan rekora koşuyoruz. 
Üretimde, yatırımda, rekordan rekora 
koşuyoruz. İşte en son, önceki gün, yeni 
teşvik sistemini açıkladık. En gelişmiş ille-
rimizden, en az gelişmiş illerimize kadar, 
Türkiye genelindeki her yatırımı çok güçlü 
şekilde kademe kademe destekliyoruz. Si-
gorta priminden vergiye, yer tahsisinden 
faiz desteğine kadar her konuda yatırımcı-
ya kolaylık getiriyor, yatırımcının yükünü 
devlet olarak biz üstleniyoruz. 

Bakın şu anda Avrupa’da, hükümetler her 
alanda kesintiye gidiyorlar. Maaşlarda 
kesintiye gidiyorlar. Sosyal harcamalarda 
kesintiye gidiyorlar. Yatırımlarda kesintiye 
gidiyorlar. Ama biz, Avrupa’nın tam aksine, 
küresel krizi hiçbir şekilde vatandaşa yan-
sıtmıyor, tam tersine, maaşları artırıyoruz, 
sosyal destekleri artırıyoruz, yatırımları 
daha güçlü şekilde teşvik ediyoruz. Yere 
sağlam basıyoruz, tedbiri elden bırakmıyo-
ruz… Şu anda Avrupa’da bazı hükümetler, 
seçime girecekleri için tedbirleri erteliyor 
ve ülkelerinin ödeyeceği faturayı ağırlaştı-

rıyorlar. Ama biz, milletimizle samimi şe-
kilde iletişim kuruyor, popülizme tevessül 
etmeden, son derece şeffaf şekilde gereken 
tedbirleri kararlılıkla uyguluyoruz. 

Bizim büyük hedeflerimiz var değerli kar-
deşlerim… Biz, 2023 yılında, bu ülkeyi, 
dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri 
olarak görmek istiyoruz. Biz, 2023 yılına 
kadar, 2 trilyon dolar milli gelire, yıllık 500 
milyar dolar ihracat rakamına, kişi başı 25 
bin dolar milli gelire ulaşmak istiyor ve bu-
nun için çalışıyoruz. Biz, önümüze 2023’ü 
hedef olarak koyarken, biz 2023 hedefleri 
için çok yoğun bir gayret gösterirken, 
işte görüyorsunuz, muhalefet, Türkiye’yi 
paçasından tutup, 1940’lara çekmek için, 
geriye götürmek için elinden geleni yapı-
yor. Ben, CHP’nin tek parti dönemine ait 
belgeleri gösterince, CHP bundan çok ra-
hatsız oluyor. Bana; geçmişi bırak, bugüne 
gel diyorlar. CHP’nin geçmişiyle uğraşma 
diyorlar. Eski dosyaları açma diyorlar…

İyi de, ey CHP, ya sen 1940’lardan bugüne 
gelebildin mi? Sen o zihniyetten kurtula-
bildin mi? Sen o tek parti anlayışından, 
o Milli Şef anlayışından sıyrılabildin mi? 
Sen eğer geçmişinle yüzleşmezsen, geçmi-
şinle hesaplaşmazsan; sen eğer geçmişinle 
gurur duyduğunu ifade edersen, ben de 
sana geçmişinde ne olduğunu hatırlat-
maya devam ederim. Sen eğer, geçmişte 
CHP’nin bu millete yaptığı zulmü, uygu-
ladığı baskıyı, bu millete ödettiği faturayı, 
bugün de savunmaya, aynen taklit etmeye 
girişirsen, ben de sana o karanlık tarihini 
hatırlatırım. 
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Kalkmış, bize Nazi benzetmesi, Hitler ben-
zetmesi yapıyor. Güya bu benzetmelerle 
bize hakaret etmeye çalışıyor. İyi de, senin 
geçmişinde Nazilere hayranlık var. Senin 
geçmişinde Hitler’e hayranlık var. Senin 
o gurur duyduğun geçmişinde, İtalyan 
Faşizmine övgüler var. Dikkat edin, öyle sa-
vunulduğu gibi, diplomatik ilişki kurmak, 
Türkiye’nin menfaatlerini savunmak yok. 
Düpedüz övgü var, hatta öykünme var. Se-
nin geçmişinde Dersim var, ezanın Türkçe 
okunması var, Elif Ba kitaplarının yasak-
lanması, Kur’an öğretiminin engellenmesi, 
camilerin kapatılması var; hatta günahsız 
insanların idam edilmesi, öldürülmesi 
var. Sen kendi geçmişinle yüzleşmedikçe, 
hesaplaşmadıkça, biz de sana o geçmişini 
hatırlatmaya devam edeceğiz. Bundan hiç 
rahatsız olma. 

Kemal Kılıçdaroğlu, bir yandan değiştiği-
ni, bir yandan CHP’yi değiştirdiğini, geç-
mişiyle yüzleştiğini söylüyor; öbür yandan 
tıpkı 1940’larda olduğu gibi, eğitimde 
dayatmayı, eğitimde ideolojiyi, eğitimde 
tek tip insan yetiştirmeyi savunuyor. Ah 
benim sevgili Konyalı kardeşim… Bu mil-
let, CHP’nin tek parti döneminde çok ağır 
zulümler yaşadı… Şu Konya’nın tarihi 
camileri bu zulme şahittir. Şu Konya’nın 
sokakları, şu Konya’nın, belli bir yaşın üze-
rindeki sakinleri bu zulme şahittir. Bunlar, 
camilerin kapısına kilit vurdular. Bunlar, 
Kur’an öğrenmeyi ve Kur’an öğretmeyi 
yasakladılar. Bunlar, kitaplara tahammül 
edemediler, yasakladılar, toplattılar. Bu 
millet, bir dönem mağaralarda Kur’an 
öğrendi. Bu millet bir dönem dinini, diya-
netini kümeslerde, metruk, yıkık dökük 

harabelerde öğrendi. Bugün Kur’an’ın du-
varda asılı durmasını arzulayan CHP, o gün 
duvarda asılı duran Kur’an-ı Kerim’e bile 
tahammül edemiyordu. İşte o günleri yaşa-
yanlar küplerin içinde kitap sakladılar, kü-
meslerde, mağaralarda, tandırlarda, dere 
kenarlarında kitap sakladılar. Bu ülkede, 
CHP döneminde, cenaze yıkayacak, cenaze 
namazı kıldıracak imam bulunamadı. 

1940’larda yaptıklarının aynısını bunlar 28 
Şubat’ta yine yaptılar. 28 Şubat’ta Kur’an 
kurslarını kapattılar. 28 Şubat’ta İmam 
Hatip okullarını kapattılar. 28 Şubat’ta, 
milletin dinini öğrenmesinden, Kur’an öğ-
renmesinden rahatsız oldukları için bütün 
yolları kapattılar. Şimdi çıkmışlar, bizim 
geçmişi hatırlatmamızdan rahatsız oluyor-
lar. Bunların geçmişleri neyse, bugünleri 
de aynen o. Hiç değişmediler, hiç değişme 
gereği duymadılar. Ama kusura bakmasın-
lar… AK Parti iktidarları döneminde, artık 
millet idareye el koymuştur. AK Parti ikti-
darları döneminde, milletin iradesi tecelli 
etmiştir. AK Parti iktidarları döneminde, 
egemenlik millete iade edilmiştir. CHP Ge-
nel Başkanı, “millet yönetime el koydu” ifa-
desinden rahatsız oluyor… Çünkü bunlar, 
farklı güçlerin, farklı odakların idareye el 
koymasına alışmışlar; millet idareye el ko-
yunca, bunu hazmedemiyor, bunu anlaya-
mıyorlar. Onlar, “ordu göreve” dediler. Ama 
biz, millet göreve dedik… Yeter dedik… Ye-
ter, söz de, karar da milletindir dedik… İşte 
milletin kararı, 30 Mart’ta Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde bir kez daha tecelli etti. 
30 Mart’ta, kademeli eğitime geçişle birlik-
te, demokrasi dışı güçler, çeteler, statüko, 
bürokratik oligarşi kaybetti, bir kez daha 
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millet kazandı. 30 Mart’ta çocuklar, genç-
ler kazandı. 30 Mart’ta Türkiye kazandı. 
Ekonomi kazandı, 2023 hedefleri kazandı. 
30 Mart’ta statüko kaybetti, cunta zihniyeti 
kaybetti, millet iradesi kazandı. 

Bakın sevgili Konyalı kardeşlerim… Biz, 
30 Mart’ta çıkan yasaya bakınca umudu 
görüyoruz. Biz o yasada aydınlık bir ge-
lecek görüyoruz. Biz o yasada, demokrasi 
görüyoruz, özgürlük görüyoruz, milli, 
manevi değerlerini öğrenecek bir nesil 
görüyoruz. Biz o yasada, 2023’ü, 2023 
hedeflerini görüyoruz. Ama CHP, o yasaya 
baktığı zaman, sadece ve sadece ihaleyi 
görüyor. CHP, yasaya baktığı zaman, sade-
ce Türk Lirası görüyor, dolar görüyor, iha-
le rakamlarını görüyor. Hiç utanmadan, 
hiç sıkılmadan, niyet okuyarak, falcılık 
yaparak, hemen orada bir yolsuzluk ola-
cağını iddia ediyorlar. Ortada fol yok, yu-
murta yok; daha şimdiden bizi yolsuzluk 
yapmakla itham ediyorlar… Genel Başkan 
mıdır, yoksa falcı mıdır anlamadık? De-
dim ya… Cumhuriyet Halk Partisi değil; 
Cumhuriyet Hayal Partisi… Hatta Cum-
huriyet Fal Partisi… Sayın Kılıçdaroğlu, 
siz, fal bakmayı, hayal kurmayı bırakın; 
siz, bizi gelecekte yolsuzluk yapmakla 
itham etmeyi bırakın da, asıl şu Anayasa 
Mahkemesi’nin partiniz hakkında verdi-
ği kararı açıklayın. Anayasa Mahkemesi 
CHP’nin 2007 yılı hesaplarını inceleme-
yi tamamladı ve yapılan yolsuzlukları 
dün hükme bağladı. Biliyorsunuz, daha 
önce da aynı şekilde yolsuzluktan dolayı 
CHP’ye ceza verilmişti. Şimdi yine yüklü 
bir miktar ceza aldılar.  Kendi partisine 
bunu yapanlar, yarın farzı muhal iktidara 

gelseler ne yaparlar, bunu da milletimin 
takdirine bırakıyorum…

Şimdi biliyorsunuz ben, Çarşamba günü, 
Genişletilmiş İl Başkanları toplantımız-
da, 12 Eylül Halkoylaması öncesinde, 
CHP’nin, MHP’nin ve BDP’nin açıklama-
larını hatırlattım. O gün, koro halinde, 
bize yalancı diyenler, bize “12 Eylül’ü 
yargılayamazsınız” diyenler, “bu bir 
kandırmaca” diyenler, bugün Mahkeme 
önünde sıraya girmiş durumdalar. Bakın 
biz öyle çok eskiye gitmedik. 1940’lara 
gitmedik… Daha bir buçuk yıl önce, 12 
Eylül Halkoylaması öncesinde, bu par-
tilerin hangi açıklamaları yaptıklarını 
hatırlattık. CHP Genel Başkanı şimdi de 
diyor ki: Mahkemeye müdahil olmak bi-
zim hakkımız. Başbakan bundan neden 
rahatsız oldu anlamadık diyor… Ya ben 
niye rahatsız olayım… Biz, CHP’nin 12 
Eylül davasına müdahil olmasından değil, 
CHP Genel Başkanı’nın günde 5 vakit çark 
etmesinden rahatsızız. CHP’nin 12 Eylül 
Davası’na müdahil olmasından rahatsız 
olmadık, bilakis AK Parti olarak bundan 
biz mutlu olduk, sevinç duyduk. CHP’nin 
davaya müdahil olmasından hükümet 
olarak da memnun olduk. Çünkü biz, 75 
milyonun hükümetiyiz. Biz, 75 milyonun 
tamamına hitap eden bir partiyiz. Biz, Ke-
mal Kılıçdaroğlu’nun da hükümetiyiz. 

12 Eylül öncesinde Anayasa değişikliğine 
karşı çıktı. 12 Eylül’de, kendisi “Hayır” 
diyemese de, milletin “Hayır” demesi için 
elinden geleni yaptı. Ama biz, onun da iyi-
liğini düşünerek, CHP’lileri de, MHP’lileri 
de, BDP’lileri de, diğerlerini de düşünerek, 
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milletimizle beraber bu Anayasa değişik-
liğini yaptık. Elbette bundan istifade ede-
ceksin. Hiç çekinme, hiç tereddüt etme, 
hiç kaygılanma… Davaya müdahil ol, sen 
de gönül huzuruyla 12 Eylül’ün hesabını 
orada sor. Biz sadece AK Partililere, AK 
Parti’ye oy verenlere değil, 75 milyona hiz-
met üretiyoruz. Şimdi şu Konya’ya kazan-
dırdığımız hızlı trene, sadece AK Partililer 
mi biniyor? 15 bin kilometre bölünmüş 
yolu sadece AK Partililer mi kullanıyor? 
534 Bin 934 TOKİ konutunda sadece AK 
Partililer mi oturuyor? 169 bin 325 ders-
likte sadece AK Partililerin mi çocukları 
okuyor? Sağlık hizmetlerinden sadece AK 
Partililer mi yararlanıyor?

Bizde, onların geçmişte yaptıkları gibi 
partizanlık yok… Biz ne dedik? Üstünlerin 
hukukundan, hukukun üstünlüğüne geçi-
yoruz dedik… CHP’nin hukukunu da biz 
savunacağız. MHP’nin hukukunu da biz 
savunacağız. Diğer tüm partilerin hukuku-
nu da biz savunacağız. Onlar karşı çıksa da, 
onlar dirense de, onlar hayır dese de, biz 
şefkatle, merhametle yaklaşacak, onlar için 
de hizmet üretmeye devam edeceğiz. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Konyalılar…

Bugün, Konya İl Kongremizin ardından, 
Selçuklu Belediyemizin yeni hizmet bina-
sının resmi açılışını yapacağız. Selçuklu 
Belediyemiz, yaklaşık 18 milyon liralık bir 
yatırımla, tüm Türkiye’ye örnek olacak, 
modern bir belediye hizmet binası inşa etti. 
Selçuklu Belediyemizi tebrik ediyor, yeni 
hizmet binasının hayırlı olmasını diliyo-
rum. 9 yıl boyunca Konya’da gerçekten çok 

büyük yatırımlara, çok büyük hizmetlere 
imzamızı attık. Bunları tek tek sıralamak 
bile saatlerimizi alır… Konya’ya eğitimde 
4 bin 87 derslik kazandırdık, 26 bin bilgi-
sayar gönderdik. Konya’da 9 yılda 3 yeni 
üniversite açtık; 30 Mart’ta çıkan yasayla, 
Konya Üniversitesi’ne, eski başbakanları-
mızdan, Merhum, Profesör Doktor Necmet-
tin Erbakan Hocamızın ismini verdik. 2003 
tarihi itibariyle Konya’da Kredi Yurtlar 
Kurumumuzun toplam kapasitesi, 7 bin 
972’di. 2012 tarihi itibariyle Konya Merkez 
ve ilçeler toplam kapasitesi 9 bin 868’e ulaş-
tı. Yapacağımız yeni yurtlarla inşallah kapa-
siteyi yüzde 78 oranında artırmış olacağız. 

Geçmişte olduğu gibi, Selçuklu döneminde, 
Osmanlı döneminde olduğu gibi, Konya’yı 
yeniden bir ilim merkezi, uluslararası bir 
üniversite kenti haline dönüştürüyoruz. 9 
yılda Konya’da Sağlık hizmetleri için 468 
milyon lira harcama yaptık. Konya’ya ka-
zandırdığımız hastaneler bile artık uzun bir 
liste teşkil ediyor. Sadece bina inşa etmekle 
yetinmedik, bu binaları modern cihazlarla 
da donattık. 

Konya’da Sağlık Bakanlığımıza bağlı hasta-
nelerde bizden önce 3 tomografi cihazı ile 
hizmet verilirken biz bu sayıyı 13’ü kamuda 
olmak üzere toplam 28’e çıkardık. 2002’de 
MR hizmeti verilmediğinden, vatandaşları-
mız başka illere gitmek zorunda kalıyorlar-
dı. Bugün ise kamu ve özel sektörde toplam 
20 tane modern MR cihazı ile sağlık hizmet-
leri en iyi şekilde sunuluyor. Konya’da 2002 
yılında 187 adet diyaliz cihazıyla hizmet 
verilirken bugün bu sayı 497’ye ulaştı. 
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2002 yılına kadar Konya’da sadece 167 ki-
lometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz buna 
9 yılda tam 675 kilometre daha bölünmüş 
yol ekledik. Konya Havalimanı Terminal 
binasının projesi hızla devam ediyor. Söz 
verdiğimiz gibi Ankara-Konya yüksek 
Hızlı tren hattının yapımını tamamladık 
ve 24 Ağustos 2011 tarihinde açılışını 
bizzat yaptık. Konya Adalet Binası, Ereğli 
Adalet Binası, Karapınar Adalet Binası, 
Yunak Adalet Binası ve Ilgın Adalet Bina-
sını hizmete açtık. Konya’da bugüne ka-
dar 14 bin 78 konut uygulaması başlattık, 
bu konutların 11 bin 354’ünü tamamla-
dık. Daha önceki hükümetler tarafından 
Konya Ovası Projesi tamamen unutulmuş 
ve tozlu raflara terk edilmişti. Hükümet 
olarak, GAP ve DAP ile birlikte KOP’un da 
bir eylem planı dâhilinde tamamlanması-
nı hedefledik. Akdeniz’e boşa akan suları 
Ferhat’ın Şirin’e kavuştuğu gibi dağları 
delerek Konya Ovası’na aktaracak 4 dev 
tesis, zamanla yarışılarak tamamlandı. 
Yüzyılın rüyası Mavi Tünel’i sözleşmedeki 
bitiş süresinden 1 yıl önce, 23 Aralık 2011 
tarihinde tamamladık. Proje kapsamında-
ki Bağbaşı Barajı’nda da inşallah Temmuz 
ayından itibaren su tutmayı planlıyoruz. 
Afşar Barajı’nın ise ihalesi yapıldı, süreç 
devam ediyor. 

Burada teşkilatımıza özellikle bir hususu 
hatırlatmak istiyorum… AK Parti olarak, 
Türkiye’ye gerçekten büyük hizmetler ka-
zandırdık. Ekonomide, dış politikada, iç 
politikada, sosyal politikalarda, demokra-
tikleşmede, nice hayali gerçeğe dönüştür-
dük. Muhalefetin hayallerinin bile yaklaşa-
madığı seviyelere, biz Türkiye’yi ulaştırdık. 

Aynı şekilde Konya’da çok büyük hizmetler 
yaptık. Gerek Hükümet olarak, gerek yerel 
yönetimler olarak, Konya’nın çehresini 
değiştirdik, değiştirmeye devam ediyoruz. 
Bunları, tek tek milletimizle, Konyalı kar-
deşlerimizle paylaşmamız gerekiyor. Yapı-
lan hizmetleri, parça parça değil, topyekun 
vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor. 

Önümüzde, yerel seçimler var. Biz, diğer 
partiler gibi, seçime bir buçuk ay kala ha-
zırlık yapan bir parti değiliz. Bugünden 
çalışmalara başlayacağız. Hemen kong-
renin ertesinde, Konya’da seçim startını 
vereceğiz. Yarın seçim olacakmış gibi, 
gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Şunu 
unutmayın değerli kardeşlerim… Biz, koşu 
bittikten sonra bile koşmaya devam eden 
yağız atlar gibiyiz… Bizim için koşu hiçbir 
zaman bitmeyecek. Bizim için bitiş çizgisi 
yok… İnşallah, milletimiz bize inandığı, 
güvendiği, bize destek verdiği sürece, biz 
de milletimiz için nefes tüketmeye devam 
edeceğiz. 

Şimdi, kongremizin ardından Selçuklu 
Belediyemizin hizmet binasını açıyor, 
ardından da resmi temaslarda bulunmak 
üzere, Konya’dan Çin’e hareket ediyoruz. 
Çin’de, önce, Uygur Türkü kardeşlerimizin 
de yoğun yaşadığı Urumçi kentinde ziyaret 
ve temaslarımız olacak. Ardından, Pekin 
ve Şangay kentlerinde resmi temaslarda 
bulunacak, Çin Devlet Başkanı ve Çin Baş-
bakanı başta olmak üzere, yetkililerle ikili 
ve heyetler arası görüşmeler gerçekleşti-
receğiz. Konya’dan, kalabalık bir iş adamı 
heyetiyle hareket ediyoruz. İşadamlarımız 
da orada temaslarda bulunacaklar, Türkiye 
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Çin İş Konseyi’ne katılacak, inşallah önem-
li ticari ve yatırım bağlantıları yaparak 
Türkiye’ye dönecekler. 

Sevgili kardeşlerim…

Ben, bu dönem ilk İl Kongremize Konya’da 
katılıyorum. İnşallah, Konya’da Bismillah 
diyerek, programım elverdiği ölçüde İl 
Kongrelerimize katılacak, orada yol arka-
daşlarımızla, teşkilatımızla hasret gidere-
ceğiz. Yeni bir heyecanla, coşkuyla, azimle, 
kararlılıkla bu yolda yürümeye devam 
edeceğiz. Hazreti Mevlana’nın dediği gibi… 
Her gün yeniden başlayacağız. Her gün, 
yeni bir başlangıç yapacağız. Bulanma-
dan, donmadan akmaya devam edeceğiz. 
AK Parti, Konya İl Kongremizin hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum… Bir 
kez daha, bugüne kadar emeği geçenleri 
kutluyor; yeni seçilecek yönetime de üstün 
başarılar diliyorum. Son olarak diyorum 
ki: Aynı yoldan geçmişiz biz / Aynı sudan 
içmişiz biz / Yazımız bir kışımız bir / Aynı 
dağın yeliyiz biz… Gönüller bir dualar bir 
/ bir Allah’ın kuluyuz biz / Has bahçemiz 
yurdumuzdur / Aynı bağın gülüyüz biz…

Allah, yolumuzu, bahtımızı açık etsin. 
Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor, sizleri tek tek 
Allah’a emanet ediyorum. 
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Çok değerli yol arkadaşlarım, sevgili kar-
deşlerim, sevgili gençler, değerli hanımlar, 
çok değerli Tekirdağlı kardeşlerim, sizleri 
hasretle, muhabbetle selamlıyor; AK Par-
ti Tekirdağ İl Kongremizin, Tekirdağ’a, 
Tekirdağlı kardeşlerimize, ülkemize ve 
milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı 
Allah’tan temenni ediyorum. Konuşma-
mın hemen başında, kurulduğu günden 

itibaren, Tekirdağ İl Teşkilatımızda görev 
alan, mücadele veren, koşturan, ter döken 
tüm kardeşlerimize buradan en kalbi şük-
ranlarımı ifade ediyorum. Bugüne kadar 
teşkilatlarımızda görev almış, partimize 
destek vermiş olan kardeşlerimizden ahi-
rete intikal etmiş bulunanlara da Cenab-ı 
Hak’tan rahmet diliyorum. 

AK Parti İl Başkanlığı 4. Olağan 
Kongresi (Tekirdağ)

Tekirdağ | 15 Nisan 2012
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Tekirdağ’la AK Parti arasında, her geçen 
dönem daha da güçlenen bir ilişki var. 3 
Kasım 2002 seçimlerinde AK Parti’nin 
Tekirdağ’daki oy oranı yüzde 17’ydi. 2007 
seçimlerinde oy oranımız yüzde 29’a, 12 
Haziran 2011’de de yüzde 36’ya ulaştı. Te-
kirdağ İl Teşkilatımıza, İl Başkanımıza, İlçe 
Başkanlarımıza, Ana Kademe Yöneticileri-
ne, Kadın ve Gençlik Kollarına, belde, köy 
temsilcilerine, Tekirdağ’daki sandık müşa-
hitlerimize, 12 Haziran seçimlerinde gös-
terdikleri üstün gayret ve başarılarından 
dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bakın biz, bugün AK Parti’nin 28’inci İl 
Kongresini gerçekleştiriyoruz. Ben, hükü-
met çalışmalarının yoğunluğuna rağmen, 
programım elverdiği ölçüde İl Kongrele-
rimize katılıyorum ve katılacağım. Geçen 
hafta, 18’inci İl Kongremizin yapıldığı 
Konya’da kardeşlerimizle buluştum. Bu-
gün de, Konya’nın ardından 2’inci kez bir 
İl Kongresine, Tekirdağ’da katılıyorum. 
Çünkü Tekirdağ bizim gözbebeğimiz. 
Biz Tekirdağ’a sevdalıyız. Tekirdağ’ın 
İstanbul’un gölgesinde kalmaması için, 
Tekirdağ’ın her alanda gelişmesi, büyüme-
si için 9,5 yıl boyunca buraya çok büyük 
yatırımlar yaptık. 

Allah’ın izniyle Tekirdağ için çalışmaya, 
Tekirdağ için üretmeye devam edeceğiz. 
Tekirdağ’ın tüm sorunlarını tek tek çözme-
ye devam edeceğiz. Tekirdağ, 6 milletveki-
linden 2 tanesini AK Parti’ye verdi. Biz bu 
2 milletvekiliyle, Tekirdağ’ın asırlık sorun-
larına, asırlık ihmallerine çözüm üretmeyi 
inşallah sürdüreceğiz. Şunu buradan, 
Tekirdağ’dan bir kez daha, altını çizerek 

ifade ediyorum… AK Parti’nin hizmet an-
layışında partizanlık yoktur. AK Parti’nin 
hizmet anlayışında, Türkiye haritasını 
farklı renklere boyamak yoktur. AK Parti 
bir şehir için hizmet üretirken, o şehirden 
aldığı oy oranına bakmaz, o şehirden çıkar-
dığı milletvekili sayısına bakmaz. 75 mil-
yonun tamamı, 81 vilayetin tamamı, 780 
bin kilometrekarenin tamamı bizim için 
birdir, beraberdir ve eşittir. İstanbul’a han-
gi hizmeti veriyorsak Tekirdağ’a da o hiz-
meti götürüyoruz. Konya’ya ne yapıyorsak 
Kırklareli’ne de aynı hizmetleri yapıyoruz. 
Edirne için hizmet üretirken, Diyarbakır’ı, 
Muş’u, Bingöl’ü asla ihmal etmiyoruz. Biz, 
Türkiye’yi topyekun, 81 vilayetiyle, 75 mil-
yon insanıyla büyütmenin, yüceltmenin 
mücadelesini veriyoruz. 

Şimdi bakın sevgili Tekirdağlı kardeşle-
rim… Biz, 9, 5 yıldır iktidardayız. 3 Kasım 
2002’de milletimiz bize Hükümet etme 
görevini tevdi etti. Ardından gelen 2 genel 
seçimde, milletimiz, oylarımızı artırarak 
bize devam edin dedi. 18 Kasım 2002’de 
biz görevi devraldık ve o günden beri de, 
heyecanla, coşkuyla, sevdayla ülkemi-
ze hizmet ediyoruz. Yalnız, burada çok 
önemli bir nokta var… Bakın, biz 18 Kasım 
2002’de görevi devraldığımızda daha ço-
cuk olan, 7 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında 
olan kardeşlerimiz, bugün 16, 17, 18, 19 
yaşlarına ulaştılar. Yani bugün, 20 yaşın al-
tında olan genç kardeşlerimiz, Türkiye’nin 
nereden nereye geldiğini, yaşayarak tecrü-
be etmediler. Aynı şekilde, 1990’lı yıllarda 
doğmuş, 1990’lı yıllarda daha çocuk olan, 
bugün artık 20’li, 30’lu yaşlarına ulaşmış 
kardeşlerimiz de, Türkiye’nin yakın tarihte 
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yaşadığı olayları, yakın tarihte yaşadığı 
badireleri tecrübe etmediler. Ben bugün 
Tekirdağ’da, özellikle bu genç kardeşleri-
mize, 15-30 yaş arasındaki gençlerimize 
Türkiye’nin nereden nereye geldiğini an-
latmak; onlarla birlikte, genç yaşlı tüm kar-
deşlerimize geçmişi şöyle bir hatırlatmak 
istiyorum. 

Bakın değerli kardeşlerim… 2002 önce-
sinde, yani AK Parti’den önce, Türkiye 
ekonomisi, son derece kırılgan, son derece 
istikrarsız bir süreç yaşıyordu. Biraz önce 
dedim ya… Gençlerimiz yaşamadılar… 
Ama bu ülke, çok uzun yıllar boyunca, 
enf lasyon adında çok büyük bir prob-
lemle karşı karşıya kaldı. 1994 yılında, 
Türkiye’de yıllık enflasyon kaçtı biliyor 
musunuz? Yüzde 125,49… 1997 yılında, 
yüzde 99. 2001 yılında, bundan sadece 
11 yıl önce bu ülkede enflasyon, yüzde 68 
seviyesindeydi. Biz görevi devraldığımız-
da, enflasyon yüzde 30. Peki ne oluyordu? 
Bakkala gidiyorsunuz, 50 kuruşa 1 ekmek 
alıyorsunuz,  bir iki ay sonra bakıyorsunuz, 
ekmek olmuş 100 kuruş… Manava gidiyor-
sunuz, 1 liraya domates alıyorsunuz, bir 
iki ay sonra gidiyorsunuz, domates olmuş 
2 lira. Cebinize koyduğunuz maaş, 1 ay 
içinde eriyip gidiyor, alım gücünü yitiri-
yor, cüzdanınızda duran paranız değerini 
kaybediyor. 6 ayda bir, senede bir, Türk 
Lirası’na bir sıfır ekleniyordu; Darphane 
kesintisiz çalışıyordu. 

İşte AK Parti iktidarı, on yıllar boyunca 
Türkiye’ye, Türkiye ekonomisine, sosyal 
hayatımıza musallat olan bu kronik enflas-
yonu ortadan kaldırmıştır. 2004 yılında, 

yaklaşık 40 yılın ardından, yıllık enflasyon 
ilk kez tek haneli oranlara düştü. Paradan 
6 sıfırı attık, Türk Lirası’na itibarını iade 
ettik. O günden itibaren de, enflasyonu 
kontrol altında tutuyor, belirsizliğe asla 
müsaade etmiyoruz… Borçlanma faizi 
1991 yılında yüzde 80’di. 1994 yılında yıl-
lık ortalama yüzde 158 oldu. 1999 yılında 
yüzde 110’du. Biz görevi devraldığımızda 
ise borçlanma faizi yüzde 63’tü. Bugün ne 
biliyor musunuz? Yüzde 8,5… Büyümede 
Türkiye aynı sorunu yaşıyordu. Bir yıl bü-
yüyen Türkiye ekonomisi, ertesi yıl daralı-
yor; tüm kazanımlarını kaybediyordu. İşte 
biz, 2002 yılından bugüne kadar, küresel 
krizin en ağır seyrettiği 2009 yılı hariç, 
Türkiye ekonomisini sürekli büyüttük. 

Sevgili gençler, değerli kardeşlerim… 
2002 yılında, biz görevi devraldığımızda, 
Türkiye’nin toplam milli geliri 230 milyar 
dolardı. Biz Türkiye’nin milli gelirini 3 
kattan fazla artırdık ve bugün, Cumhu-
riyet tarihimizin en yüksek rakamına, 
772 milyar dolar milli gelire ulaştık. Kişi 
başına milli geliri aynı şekilde 3 kat ar-
tırdık, 3 bin 500 dolardan, bugün 10 bin 
444 dolara yükselttik. İhracat, biz görevi 
devraldığımızda, Cumhuriyet tarihinin en 
yüksek seviyesindeydi. Neydi o seviye bi-
liyor musunuz? 36 milyar dolar… Şu anda 
ihracatımız, 3 kattan fazla artışla, 135 
milyar dolar… Şöyle son 40 yılın, 50 yılın, 
hatta Cumhuriyet tarihimizin ekonomik 
göstergelerini önünüze koyun, incele-
yin… AK Parti iktidarı döneminde elde 
edilen tarihi seviyeleri, rekorları gayet net 
bir şekilde göreceksiniz. 
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Sadece ekonomide değil… Bakın, 2002 
yılına gelindiğinde Türkiye’de toplam 
derslik sayısı yaklaşık 334 bin adetti. Biz, 
9, 5 yılda, tüm Cumhuriyet tarihimiz bo-
yunca yapılmış derslik sayısının yarısın-
dan fazlasını, 169 bin 325 yeni dersliği 
çocuklarımıza, gençlerimize kazandırdık. 
Biz geldiğimizde Türkiye’de toplam 76 
üniversite vardı, bugün 81 vilayetimizin 
her birinde en az bir tane olmak üzere top-
lam 165 üniversite var. Biz geldiğimizde 
okullarda bilgisayar yoktu; 1 milyona ya-
kın bilgisayarı okullarımıza kazandırdık; 
şimdi, FATİH Projesiyle her sınıfa bilgisa-
yar kazandırıyoruz. Cumhuriyet tarihimiz 
boyunca, Türkiye genelinde 6 bin 100 kilo-
metre bölünmüş yol inşa edilmişti. Biz, 9,5 
yılda bunun 2,5 katı, 15 bin 126 kilometre 
bölünmüş yol inşa ettik…

Sevgili gençler… 

Türkiye işte böyle büyüdü, böyle gelişti, 
istikrarsızlığı, belirsizliği geride bıraka-
rak, modern standartlarda bir ülke olma 
yolunda kararlılıkla ilerledi ve ilerliyor. 
Geliyorum siyasete… Türkiye’de, 1950 
yılından 2002 yılına kadar, ara seçimler 
dâhil, her 2-3 yılda, yani, her 28 ayda bir 
seçim yapıldı. 1950’den 2002’ye kadar, 52 
yılda, ortalama her 16 ayda bir hükümet 
değişti. Siyaset sorunlara çözüm üretemez 
hale geldi. Toplumda, siyasete, siyasetçiye 
güven kalmadı. Yolsuzluk, bu milletin, bu 
ülkenin kaynaklarını adeta kemirdi, tüket-
ti. 

Ve geliyorum en önemli hususa… Bakın 
sevgili kardeşlerim… Bu ülkede siyaset, 

maalesef on yıllar boyunca vesayet altın-
da oldu. Siyasetin üzerinde her zaman 
kara bulutlar dolaştı. Siyaset dışı güçler, 
siyaset dışı odaklar,  millet iradesinin 
değil, kendi iradelerinin egemen olması 
için, siyasetin üzerinde her zaman gölge 
ettiler. Bazıları bu ülkede millet iradesini 
tanımadı. Bazıları bu ülkede, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nin iradesini tanımadı. 
Bazıları, Hükümetlerin, seçimle gelmiş, 
millet iradesiyle teşekkül etmiş Hükümet-
lerin iradesini tanımadı. Bunlar milleti 
her zaman küçümsediler. Bunlar, millet 
iradesini, milletin tercihlerini her zaman 
küçümsediler. Milletin seçimlerle işbaşına 
getirdiğini, bunlar, silah zoruyla, baskıy-
la, komployla, provokasyonla görevden 
uzaklaştırdılar. 27 Mayıs 1960’da, milletin 
iradesiyle işbaşına gelmiş Hükümet devril-
di, Başbakan ve 2 arkadaşı idam edildi. 12 
Mart 1971’de, aynı şekilde milletin yetki 
verdiği Hükümete müdahale edildi. 12 Ey-
lül 1980’de, bu kez yine demokrasi askıya 
alındı, yine millet iradesi tankların altında 
çiğnendi. Ve en son, 28 Şubat 1997’de, teh-
ditle, baskıyla, provokasyonla, yine milli 
iradeyle teşekkül etmiş Hükümet görevden 
uzaklaştırıldı. 

Bu darbeler, bu müdahaleler, bu kesintiler, 
Türkiye’ye çok ağır faturalar ödetti. Türki-
ye ekonomisi onlarca yıl geriye gitti. De-
mokrasi ve demokratik standartlar onlarca 
yıl geriye gitti. Gençler, yaşları büyütülerek 
idam edildi. Nice gençler hapislerde çü-
rüdü; umudunu, geleceğini zindanlarda 
yitirdi. Provokasyonlarda, sokak çatışma-
larında nice insanımız hayatını kaybetti. 
İnsanlar takip edildi, fişlendi, işlerinden 
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edildi. Gencecik yavruların istikbali karar-
tıldı.  Öğrenciler okullarından atıldı, ba-
şörtülü oldukları gerekçesiyle nice öğrenci 
üniversite kapılarından geri çevrildi, katsa-
yı uygulamasıyla nice öğrenciye üniversite 
yolu kapatıldı. 

Sevgili kardeşlerim… 

AK Parti, ekonomide çok büyük başarılara 
imza attı, AK Parti, siyasete seviye kazan-
dırdı. Evet, AK Parti, yol inşa etti, konut 
inşa etti, derslik, üniversite, baraj inşa etti. 
Ama AK Parti, en çok da demokrasiyi yeni-
den inşa etti, demokrasiye güç kazandırdı, 
milli iradeye itibarını iade etti. Bizim bu 
ülkenin artık geriye gitmesine, geriye götü-
rülmesine tahammülümüz yok. Hiç kimse, 
bu ülkeye yeniden ağır faturalar yükleye-
mez, yeniden ağır bedeller ödetemez. Hiç 
kimse, milli iradeyi artık ayaklar altına 
alamaz. Herkes bilsin ki, milli iradeyi ayak-
lar altına alan, milletin kararına saygısızlık 
yapan, er ya da geç, bunun hesabını verir 
ve verecektir. Aradan 15 yıl da geçse, 30 
yıl da geçse milli iradeyi çiğneyenler, er 
ya da geç mahkeme önüne çıkar ve hukuk 
önünde yaptıklarının hesabını verirler. Hiç 
kimsenin, ama hiç kimsenin bu ülkenin 
geleceğini karartmaya hakkı da yoktur, hu-
kuku da yoktur. Hiç kimse, hukuk önünde 
imtiyazlı değildir, dokunulmaz değildir. Bu 
ülkeye ağır bedeller ödetenler, bu ülkenin 
evlatlarına zulmedenler, gün gelir, bunun 
hesabını hukuk önünde verirler. 

Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını artık 
herkes görmeli, herkes bunu anlamalıdır. 
Türkiye, artık sabah erken kalkanın darbe 

yapabileceği bir ülke asla ve asla değildir. 
AK Parti olarak biz, daha kurulurken bir 
şey söyledik: Yeter, söz de, karar da milletin-
dir dedik… 9,5 yıl boyunca bu ilkeden hiç-
bir şekilde taviz vermedik. 9,5 yıl boyunca, 
millet iradesini güçlendirmek için cesaret-
le, kararlılıkla reformlar yaptık. Çünkü biz, 
bizim ödediğimiz bedelleri, gençlerin, ço-
cukların ödemesini istemiyoruz. Biz, bizim 
yaşadıklarımızı, gençlerimizin yaşamasını 
istemiyoruz. Biz malul bir demokrasi dev-
raldık; ama gençlere, çocuklara, çok güçlü, 
en ileri standartlara ulaşmış bir demokrasi 
emanet etmek istiyoruz. Biz Türkiye’yi her 
alanda safralarından, her alanda pranga-
larından, her alanda ağırlıklarından kur-
tarmak istiyoruz. Türkiye’nin geçmişinde 
hiçbir karanlık nokta kalmasın istiyoruz. 
Vicdanlar yaralı kalmasın, yapanın yaptığı 
yanına kar kalmasın istiyoruz. 

Şunu da buradan, Tekirdağ’dan açık açık 
ifade ediyorum… 28 Şubat’la ilgili soruş-
turma, asla ve asla bir intikam duygusuyla 
yürütülmüyor. Bu soruşturma, demokratik 
bir ülkede, hukukun üstünlüğünün esas ol-
duğu bir sistemde olması gerektiği şekilde 
başladı ve o şekilde devam ediyor. 12 Eylül 
davasına müdahil olanların, 12 Eylül’ün 
hesabını sormak için sıraya girenlerin, 28 
Şubat konusunda, “intikam” kelimesini 
telaffuz etmeleri münasebetsizliktir, ta-
lihsizliktir ve iki yüzlülüktür. 12 Eylül’de 
zarar gördüğün için 12 Eylül’le hesapla-
şacaksın; ama 27 Mayıs’ta, 28 Şubat’ta ka-
zançlı çıktığın için, onlarla hukuk önünde 
hesaplaşılmasına intikam diyeceksin. Bu 
ikiyüzlü siyasettir. Biz beklerdik ki, CHP 
de çıksın, 28 Şubat Davasına müdahil ola-
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cağını açıklasın. Biz beklerdik ki, CHP de 
çıksın, bu soruşturmanın hayırlı olması 
temennisinde bulunsun, yargıya yardımcı 
olacaklarını açıklasın. Ama CHP bunu yap-
maz, yapamaz. Çünkü bunlar, müdahaleye 
çanak tutar, ardından da müdahaleden 
çıkar sağlarlar. Bunlar, millet iradesiyle, 
milletin tercihiyle değil, ancak ve ancak 
müdahaleyle iktidara gelirler. Böyle siyaset 
olmaz, böyle siyaset yapılmaz…

Genel Başkanlık başkadır, çarkçıbaşılık 
başkadır… Günde 5 vakit çark eden, günde 
5 vakit yalan söyleyen, günde 5 vakit ken-
disiyle çelişkiye düşen bir genel başkan, 
sadece Türk siyaseti için değil, Cumhuriyet 
Halk Partisi için de bir talihsizliktir, büyük 
bir kayıptır. Bakın dikkat edin… Sağına 
dönüyor, “27 Mayıs olmamalıydı” diyor, 
“Menderes ve arkadaşlarına yazık edildi”, 
“Sebahattin Ali’yi CHP öldürttü” diyor… 
Sonra soluna dönüyor, “geçmişimizle gu-
rur duyuyoruz” diyor, “geçmişimizde kara 
leke yok” diyor. Soluna dönüyor, “Ben Der-
simliyim” diyor; sağına dönüyor, Dersim’in 
mimarlarını, Kel Ali’yi, dönemin İçişleri 
Bakanı Faik Öztrak’ı, diğerlerini milli kah-
raman ilan ediyor. Sağına dönüyor, “CHP 
darbelere karşı” diyor, soluna dönüyor, 
Ergenekon’a sahip çıkıyor, 28 Şubat soruş-
turmasına intikam diyor. İnanın, bir gün 
içinde rüzgârgülü bile bu kadar dönmez. 

Bakın biz, 12 Eylül 2010 Halkoylamasında, 
12 Eylül müdahalesinin yargılanması için 
yolu açarken, işte bu CHP, bu MHP ve bu 
BDP, bize muhalefet ettiler. Bunlar, blok ha-
linde, ittifak halinde halkoylamasının kar-
şısında durdular, HAYIR dediler. Ama işte 

şimdi 12 Eylül müdahalesi yargılanıyor… 
Bunlar da, muhalefet ettikleri bu sürece 
şimdi müdahil olmak için sıraya girmiş 
durumdalar. Altını çizerek ifade ediyo-
rum: Ne 12 Eylül, ne 28 Şubat, ne de diğer 
müdahale iddiaları, intikam duygusuyla 
değil, milli irade adına, millet adına sor-
gulanıyor. Bu sorgulamalar, AK Parti için 
değil, millet için, Türkiye için, Türkiye’nin 
geleceği için; CHP’nin de, MHP’nin de iyi-
liği düşünülerek yapılıyor. Türkiye’de bir 
daha bunlar yaşanmasın diye, Türkiye’nin 
istikbali bir daha karartılmasın diye bu 
yargılamalar yapılıyor. 

İşte ben, Tekirdağ’ın gençlerinden, Tekir-
dağlı tüm kardeşlerimden, Türkiye’nin 
tüm gençlerinden ,  bu süreçleri  çok 
çok iyi takip etmelerini rica ediyorum. 
Türkiye’nin nerelerden nereye geldiğini 
çok iyi analiz etmelerini rica ediyorum. 
Bugün ulaştığımız bu seviyelere gelene 
kadar, hangi badireleri, hangi engelleri aş-
tığımızı çok iyi görmelerini, anlamalarını 
rica ediyorum. 

Sevgili gençler… 

Eğer siz, demokrasiye sahip çıkarsanız, bu 
ülke bunları bir daha yaşamaz. Eğer siz, 
milli iradeye sahip çıkarsanız, bu millet bir 
daha bunları yaşamaz. Eğer siz, hukuka sa-
hip çıkarsanız, hukuka inanır ve güvenirse-
niz, Türkiye bunları bir daha yaşamaz. Biz 
size inanıyor, size güveniyor, Türkiye’nin 
artık çok daha aydınlık bir ülke olacağına 
yürekten iman ediyoruz. Biz, hırpalanmış, 
örselenmiş, yıpratılmış bir Türkiye, böyle 
bir siyaset emanet aldık. Ama size çok güç-
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lü, itibarlı, çözüm üreten, demokratik bir 
siyaset emanet ediyoruz. Onu gözünüz gibi 
koruyacağınıza, o emanete namusunuz, 
şerefiniz gibi sahip çıkacağınıza, o ema-
nete uzanan ellere karşı, tıpkı bizim gibi 
diklenmeden dik duracağınıza gönülden 
inanıyoruz. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Tekirdağlılar…

Başta da ifade ettim … Tekirdağ ’da , 
2002’den bugüne kadar oylarımız yüksele-
rek geldi. Ancak biz, bunu asla yeterli gör-
müyoruz ve göremeyiz. Tekirdağ’a yaptığı-
mız hizmetlerle, Tekirdağ için ürettiğimiz 
eserlerle, biz burada birinci parti olmayı 
ziyadesiyle hak ediyoruz. Tekirdağlı kar-
deşlerimizle daha fazla, daha yakın diyalog 
içinde olacağız. Onlara, CHP’nin nerede 
durduğunu, MHP’nin nerede durduğunu, 
AK Parti’nin ise onlara kıyasla nerede dur-
duğunu daha samimi bir dille anlatacağız. 
Futbol takımı tutar gibi parti tutmanın, 
Tekirdağ’ı nasıl geri bıraktığını, Tekirdağ’a 
nasıl zarar verdiğini onlara anlatacağız. 
Tekirdağ’a kazandırdığımız hizmetleri de 
onlara tek tek aktaracak; onları da AK Parti 
saflarına çağıracağız. 

Bakın bugün, bu il kongremizin hemen 
ardından, Valilik önünde Tekirdağ için 
yaptığımız 31 kalem hizmetin resmi açılış 
törenini gerçekleştireceğiz. Toplam 332 
milyon 881 bin lira bedelle yaptığımız 31 
kalem hizmet ve yatırım, bugün Tekirdağ 
ile resmi olarak buluşuyor. TOKİ tarafın-
dan yapılan 528 konutu, Olimpik Yüzme 
Havuzunu, Namık Kemal Üniversitesi bi-
rimlerini, 5 adet lise, 3 adet ilköğretim oku-

lunu, 2 adet anaokulunu, Ulaştırma Bakan-
lığımız tarafından yapılan yol, köprü ve 
köprülü kavşaktan oluşan 7 kalem hizmeti, 
diğer Bakanlıklarımız tarafından yapılan 
hizmetleri bugün Tekirdağ’a kazandırıyo-
ruz. Bunların tamamı hayırlı olsun…

Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle, 
durmadan, duraklamadan Türkiye için, 
şehirlerimiz için, Tekirdağ için hizmet 
üretmeye devam edeceğiz. Aynı heyecan-
la, aynı coşkuyla, aynı aşk ve sevdayla 
yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz. BEN 
demeden, BİZ diyerek, enaniyeti, sen-
lik-benlik kavgasını, hırsı yanımıza yak-
laştırmadan, birlik ve dayanışma içinde 
Türkiye’yi ve Tekirdağ’ı büyüteceğiz. Ben, 
AK Parti İl Kongremizin hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Bugüne kadar emeği 
geçenlere tekrar teşekkür ediyorum; yeni 
seçilecek ekibe şimdiden başarılar, hayırlı 
çalışmalar diliyorum. Allah yolumuzu, 
bahtımızı açık etsin diyor, hepinizi sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. 
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, çok 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlı-
yor; AK Parti Haftalık Grup Toplantımızın, 
ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için 
hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan 
temenni ediyorum. Hem yurt içinde, hem 
yurtdışında, çok anlamlı etkinliklerle 
idrak edilen Kutlu Doğum Haftası’nın 

milletimiz, İslam coğrafyası ve insanlık 
için hayırlı olmasını diliyor; bir kez daha, 
veladetinin sene-i devriyesinde Hazreti 
Peygamber Efendimize salât ve selamla-
rımızı iletiyoruz. Yine bugün, vefatının 
yıldönümünde, eski Başbakanlardan ve 
8’inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut 
Özal’ı, rahmetle yâd ediyor; Türkiye’ye ka-
zandırdıklarından, Türkiye’ye yaptığı hiz-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 17 Nisan 2012
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metlerden dolayı kendisine bir kez daha 
milletçe şükranlarımızı ifade ediyoruz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım… Dün, 
ekonomimize ilişkin oldukça önemli bir 
veri açıklandı. İşsizlik, Ocak ayında, geçti-
ğimiz yılın Ocak ayına göre 1,7 puan düştü 
ve yüzde 10,2 olarak gerçekleşti. Şimdi 
burada önemli bir hatırlatmayı, önemli 
bir uyarıyı yapmak zorundayım. Zira dün, 
Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandığında, 
bazıları bu oranları yıllık oranla kıyaslaya-
rak, işsizliğin arttığı gibi bir izlenim oluş-
turma gayretine giriştiler. Aylık işsizlik 
oranları, yıllık işsizlik oranıyla, ya da başka 
ayların işsizlik oranlarıyla kıyaslanmaz. 
Aylık işsizlik oranları, önceki yılın veya 
yılların, aynı ayının işsizlik oranıyla kı-
yaslanır. Çünkü işsizlik, dönemsel olarak, 
mevsimsel olarak artar ya da eksilir. 2012 
yılı Ocak ayı işsizlik oranı, son yıllarda 
elde ettiğimiz en düşük işsizlik oranıdır. 
Ocak ayında, işsizlik, 2007 yılında yüzde 
11; 2008 yılında yüzde 11,6; 2009 yılında 
yüzde 15,5; 2010’da yüzde 14,5 ve 2011 yı-
lında da yüzde 11,9 olarak gerçekleşmişti. 
Bu yıl, 2012 yılında ise, bütün bu oranların 
çok çok altında, yüzde 10,2 gibi çok dü-
şük bir oranda gerçekleşti. İnşallah, yılın 
devamında da bu düşüş eğiliminin devam 
edeceğini, 2012 yıl ortalamasının da dü-
şük bir seviyede gerçekleşeceğini umuyor, 
temenni ediyor ve bu yönde mücadelemizi 
sürdürüyoruz. 

Önceki hafta bildiğiniz gibi yeni Teşvik 
Uygulama Sistemimizi de kamuoyuna 
açıkladık. Son derece kapsamlı, özellikle 
de bölgeler arası gelişmişlik farklarını en 

güçlü şekilde gözeten bu yeni sistemin de, 
işsizlikle mücadelemize çok önemli kat-
kı sağlamasını bekliyoruz. 2009 yılında 
uygulamaya koyduğumuz teşvik sistemi, 
gerek yatırım, gerek istihdam noktasında 
hedeflerimize ulaştı. Temmuz 2009’dan 
bugüne kadar, önceki sistemle, 11 bin 
382 adet teşvik belgesi düzenlendi, 157 
milyar lira tutarında yeni yatırım ve 376 
bin kişilik de yeni istihdam öngörüldü. 
Özellikle, daha az gelişmiş olan 3’üncü 
ve 4’üncü bölgelerde, uyguladığımız bir 
önceki teşvik sistemiyle, yatırımlar ve 
istihdam önemli oranlarda artış kaydetti. 
Yeni teşvik sistemiyle önümüze çok daha 
büyük hedefler koyduk. Genel, bölgesel 
teşviklerin yanısıra, Büyük ölçekli yatı-
rımları ve Stratejik yatırımları bu yeni 
sistemle daha güçlü şekilde destekleye-
ceğiz. Katma Değer Vergisi istisnasından 
vergi indirimine; Sigorta Primi İşveren 
Desteğinin ödenmesinden yatırım yeri 
tahsisine kadar geniş bir yelpazede Türki-
ye genelinde hem yerli, hem uluslararası 
yatırımları cazip bir hale getiriyoruz. 

Tabii, yeni teşvik uygulamasında, bölgesel 
haritayı da farklı bir yaklaşımla ele aldık 
ve İl Bazlı Teşvik Sistemine geçiş yaptık. 
Burada şu hususu özellikle ifade etmek 
durumundayım… Teşvik uygulama hari-
tasında, illerimizin konumları, tamamen 
bilimsel verilerle belirlenmiştir. Burada 
hiçbir siyasi kayırma, hiçbir siyasi ötele-
me kesinlikle yoktur. Ayrıca, illerimizin 
yerleri de statik değildir. Yani bu illerin 
durumlarında gerileme olursa, ya da 
ilerleme olursa, teşvik sıralamasındaki 
yerleri de değişecektir. Şimdi birileri çı-
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kıyor, Tunceli neden 6’ıncı bölgede değil 
de, 5’inci bölgede diye ortalığı velveleye 
vermeye çalışıyor. Tabii bunlar Tunceli’ye 
seçimden seçime gittikleri için, Tunceli’de 
nelerin değiştiğini, Tunceli’ye nelerin 
yapıldığını da görmüyorlar. Tekrar edi-
yorum: Hiçbir ilimiz, teşvik haritasında 
politik mülahazalarla olduğundan farklı 
gösterilmemiş, farklı bir muameleye tabi 
tutulmamış, tamamen bilimsel, istatistikî 
verilerle işlem görmüştür. Yeni teşvik 
sistemi, 1 Ocak 2012’den itibaren geçerli 
olacak. Yatırım, üretim, istihdam ve ihra-
catın artmasına çok önemli katkı sağlaya-
cağına inandığımız yeni teşvik sisteminin 
de bir kez daha ülkemize, milletimize, 
ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Önceki hafta ve geçen hafta yine önemli 
açılış programlarımız oldu. Önceki hafta, 
5 Nisan’da Danıştay ile Tarım, Gıda ve 
Hayvancılık Bakanlığımızın yeni hizmet 
binalarını; 7 Nisan’da da Konya’da Sel-
çuklu Belediyemizin yeni hizmet binasını 
resmi olarak hizmete açtık. Hafta sonunda 
da, Tekirdağ’da, toplam bedeli 333 milyon 
lirayı bulan, 31 kalem yatırım ve hizmeti 
Tekirdağlı vatandaşlarımızla, kardeşleri-
mizle buluşturduk. Bu arada yine geçtiği-
miz hafta, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
olarak Başkanı olduğum Darüşşafaka 
Cemiyeti’nin Genel Kurulu’na katıldım. Bu 
Genel Kurulda çok önemli bir tüzük deği-
şikliğini gerçekleştirdik. Türkiye’nin köklü 
kurumlarından biri olan, yaklaşık 150 
yıldır yetimlerin elinden tutan, binlerce 
çocuğumuza kol kanat geren ve yetiştiren 

Darüşşafaka, yaptığımız tüzük değişikli-
ğiyle, daha kapsayıcı, daha kucaklayıcı bir 
yapıya kavuştu. 

Tüzüğü gereği, sadece yetimleri kabul 
eden kurum, bundan sonra yetim veya ök-
süz her çocuğu, yani babasından veya an-
nesinden herhangi birini ya da her ikisini 
birden yitirmiş tüm çocuklarımızı kabul 
edecek, onlara kol kanat gerecek. Yine tü-
zükteki, Türk-İslam olma şartını, Türkiye 
Cumhuriyeti Vatandaşı olma kriteriyle 
değiştirdik. Darüşşafaka’nın, kurulduğu 
yıllarda böyle bir ayrıma gitmesi makul 
görülebilir. Ancak, bir buçuk asır sonra, 
hem Türkiye’de, hem dünyada şartlar bu 
kadar değişmişken, kapsamın sınırlı tu-
tulması Darüşşafaka’nın ruhuyla, özüyle, 
misyonuyla uyuşmuyordu. Tüzüğü değiş-
tirerek, hem kurumun kapılarını ardına 
kadar açmış, hem de devletin kucaklayıcı 
vasfını daha da güçlendirmiş olduk. Bu 
vesileyle, bir kez daha Darüşşafaka’nın 
kuruluşunda emeği geçenlere, 150 yıl 
boyunca bu çatı altında hizmet üretenle-
re, hizmet verenlere, onlarla birlikte tüm 
hayırseverlere, ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı ifade ediyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Dış politika açısından da geçtiğimiz iki 
hafta yine dolu dolu geçti. Son iki haf-
ta içinde, Arnavutluk Başbakanı Sayın 
Berişa’yı, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı 
Sayın Nuceyfi’yi, Brunei Darusselam Sul-
tanı Sayın Bulkiya’yı, Bangladeş Başbakanı 
Sayın Hasina’yı ve Irak Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Sayın Tarık Haşimi’yi ülkemiz-
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de ağırladık ve resmi görüşmeler yaptık. 7 
Nisan’da da, Çin Halk Cumhuriyeti’nin 3 
şehrini kapsayan 5 günlük resmi bir ziya-
ret gerçekleştirdik. Beraberimizde bakan 
arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, kala-
balık bir işadamı heyetiyle birlikte, Çin’de 
gerçekten önemli görüşmeler, önemli top-
lantılar yaptık. Çin Halk Cumhuriyeti’nde 
ilk olarak, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ni 
ziyaret ettik. Bölgeyi ziyaret eden ilk Türki-
ye Cumhuriyeti Başbakanı olarak, Sincan 
Uygur Özerk Bölgesi’ndeki kardeşlerimi-
zin kalbi selamlarını ve muhabbetlerini de 
buradan sizlere ve aziz milletime iletmek 
istiyorum. 

Urumçi’deki temaslarımızın ardından 
Pekin’e geçtik ve Pekin’de, Başbakan Sa-
yın Ven, Devlet Başkanı Sayın Hu, Milli 
Halk Kongresi Başkanı Sayın Vu ve Devlet 
Başkan Yardımcısı Sayın Şi ile birebir ve 
heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. 
Pekin’de ayrıca Türkiye Çin İş Forumu’na 
da katılarak, Türkiyeli ve Çinli işadam-
larına hitap etme fırsatımız oldu. Çin’de 
son olarak Şanghay kentini ziyaret ettik. 
Burada, Çin’in önde gelen şirketlerinin 
yöneticileriyle bir araya geldik. Ardından 
da Şanghay Uluslararası Araştırmalar 
Üniversitesi’nde, şahsıma tevdi edilen fah-
ri doktora unvanını aldım, öğrencilere hi-
tap ettim. Üniversite bünyesinde faaliyete 
geçen Türkçe Bölümü’nün resmi açılışını 
da bu vesileyle yaptık. 

Yine geçtiğimiz Perşembe günü Suudi 
Arabistan’ın Başkenti Riyad’a resmi bir 
ziyarette bulunarak, Kral Abdullah ve Ve-
liaht Prens Naif ile gerek bölgesel durum, 

gerek iki ülke ilişkileri konularında detaylı 
görüşmeler gerçekleştirdik. 

Tabii, Çin’de ve Suudi Arabistan’da, Suri-
ye’deki son gelişmeler gündem maddele-
rimiz arasında yer aldı. Açıkçası, Suriye’de 
ateşkes ilan edildiğinde, geçmişteki tec-
rübelerimize dayanarak, ateşkesin uygu-
lanması ve devamı noktasında temkinli 
davrandık. Nitekim ülkeden gelen son 
haberler, ateşkes uygulamasıyla ilgili tem-
kinli duruşumuzu haklı çıkarıyor. Annan 
Planı çerçevesinde, Suriye Yönetiminin 
meskûn mahallere asker sevkiyatını dur-
durması, ağır silahların kullanımına son 
vermesi, meskûn mahal ve etrafındaki as-
keri unsurları geri çekmesi gerekiyor. Su-
riye yönetimi bu şartları yerine getirdiğini 
ifade etse de, sivil halka ve göstericilere 
yönelik saldırılar maalesef devam ediyor. 

Elbette, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin, 14 Nisan’da aldığı, Annan 
Planı’na destek kararı da son derece 
önemli ve isabetli olmuştur. Kararda, 
Annan Planı’nın yerinde denetlenmesine 
yönelik de bir gözlem misyonunun oluş-
turulması öngörülüyor. Türkiye olarak, 
bu gözlemcilerin bir an önce bölgede gö-
reve başlaması, Annan Planı’nın uygula-
nıp uygulanmadığını sahada denetlemesi 
gerektiğini vurguladık. Elbette, ateşkes, 
Suriye’nin, Suriye halkının sorunlarına 
çare olmuyor, çözüm getirmiyor. Yarala-
rın sarılması, bölgeye insani yardım ulaş-
tırılması, ülke genelinde, başta gazeteciler 
olmak üzere serbest dolaşım hakkının 
sağlanması aciliyet arz ediyor. Ülkede, 
halkın iradesi doğrultusunda, çoğulculu-
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ğu hedefleyen, temel hak ve özgürlükleri 
garanti altına alacak bir Anayasa talebi de 
derhal karşılanmalıdır. Suriye’de sorunun 
dondurulması, ertelenmesi de sadece yeni 
felaketler, yeni saldırılar ve yeni vahşet 
gösterileri için yönetime zaman kazandı-
racaktır. Ateşkes konusunda her ne kadar 
umutsuz olsak da, bekleyecek, gelişmeleri 
yakından takip etmeye, uluslararası ka-
muoyunun dikkatlerini Suriye’ye çekme-
ye devam edeceğiz. 

Bu arada, İstanbul, hafta sonunda bir kez 
daha önemli bir uluslararası toplantıya ev 
sahipliği yaptı. İran ile P5+1 arasındaki 
toplantı, yıllardır son derece gergin, son 
derece olumsuz şekilde ilerleyen ilişkile-
rin, olumlu ve diplomatik bir atmosfere 
girmesi noktasında önemli bir gelişme 
oldu. Daha önce, Kasım ayında, yine 
İstanbul’da görüşmeler kesilmiş, taraflar 
masayı terk etmişlerdi. Türkiye olarak, 
yoğun çabalarımız, yoğun girişimlerimiz 
sayesinde, taraflar meseleyi etraflıca ele 
aldılar ve zirve, tüm dünyada umutları ar-
tıracak bir atmosferde neticelendi. 

Değerli arkadaşlarım…

Bütün bu yoğun program içinde, önceki 
hafta Pazar günü Konya’da, önceki gün 
de Tekirdağ’da, AK Parti’nin İl Kongrele-
rine iştirak ettik. Tekirdağ Kongremizle 
birlikte, partimizin 28’inci il kongresini 
tamamlamış bulunuyoruz. Kongrelerimiz, 
gerçekten büyük bir vakar ve hoşgörü ha-
vası içinde, bir demokrasi şöleni şeklinde 
cereyan ediyor. Bizim kongrelerimize, ma-
kam hırsı, öfke ve çatışma değil, havalarda 

uçuşan sandalyeler, hakaretler, yumruklar 
değil, elhamdülillah, kardeşlik, uhuvvet, 
tevazu, samimiyet ve muhabbet damgasını 
vuruyor. 

Çünkü biz, siyaseti, birilerinin gördüğü 
gibi, hiçbir zaman bir makam ve rant dağıt-
ma aracı olarak görmedik. Siyaset, bizim 
için millete, ülkeye hizmetin aracıdır. Ama 
birileri için siyaset, en başından itibaren 
kendisine, çevresine, belli kesimlere ve 
belli çevrelere rant sağlama aracı olmuş, ve 
işte bunlar yüzünden de siyaset kurumu 
maalesef yıllar boyunca yıpratılmış, kirle-
tilmiş, örselenmiştir. Biz, ancak hayırda ya-
rışırız… Biz ancak, daha iyi hizmet etmek, 
daha fazla hizmet etmek için birbirimizle 
hayırlı bir rekabetin içine gireriz. Siyaseti 
bir hizmet aracı olarak değil, bir rant aracı 
olarak görenlerin, il kongrelerinde nasıl 
bir manzara sergilediğini de işte görüyor-
sunuz. Genel Başkanları, Genel Başkan 
Yardımcıları, Grup Başkanvekilleri AK 
Parti’ye, bize yolsuzluk çamuru atarken, 
kendi partilerinde alttan alta nelerin dön-
düğünü görmüyorlar, görmek istemiyor-
lar. Kendi partilerinin harcamalarında 
dahi usulsüzlük yapanlar, bundan dolayı 
Anayasa Mahkemesi tarafından iki kez 
mahkûm edilenler, utanmadan, sıkılma-
dan bize haksız ithamlarda bulunuyorlar. 
Kendi il belediyelerinde, ilçe belediyelerin-
de, birbirlerini yolsuzlukla itham edenler, 
birbirleriyle rant kavgasına düşenler; işte 
bunu örtmek, bunu perdelemek için bize 
çamur atıyorlar. 

Daha önce de ifade ettim… Biz, FATİH Pro-
jesine baktığımız zaman, orada kaliteli bir 



243

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -8

eğitim görüyoruz, bilgisayarlı, akıllı tahta-
lı, son derece modern bir eğitim sistemi gö-
rüyoruz. Biz, FATİH Projesine baktığımız 
zaman, aydınlık yüzlü zeki evlatlarımızın 
aydınlık istikbalini görüyoruz. Ama onlar 
baktıklarında, sadece ve sadece para görü-
yorlar, sadece ve sadece ihale görüyor, rant 
görüyorlar. Gözlerini rant hırsı bürümüş 
olanlardan, açıkçası başka bir şey görme-
lerini de beklemiyoruz. Bize her fırsatta 
yolsuzluk iftirasında bulunan, çamur atan 
CHP’li yöneticilere; eğer yolsuzluk görmek 
istiyorlarsa kendi partilerine bakmalarını, 
eğer yolsuzluk yapan görmek istiyorlarsa 
aynaya bakmalarını tavsiye ediyorum. 

Bu ucuz siyasettir. Bu, kara siyasettir, kara-
lama siyasetidir. Hiçbir politika, hiçbir çö-
züm, hiçbir öneri üretemeyenler, işte böyle 
ucuz siyasete başvurur, başkalarına kara 
çalmaya girişir. O kara, Allah’ın izniyle bize 
bulaşmayacak. Allah’ın izniyle, bize atmak 
istedikleri çamur, yine onların kendi üze-
rine bulaşacak. Ne bu iktidarın, ne de AK 
Parti’nin yanına, yöresine bugüne kadar 
yolsuzluk yaklaşamadı. Bundan sonra da 
asla ve asla yaklaşmayacak. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Önümüzdeki hafta, Pazartesi günü, ül-
kemiz ve milletimiz adına son derece 
önemli bir yıldönümünü inşallah hep 
birlikte idrak edeceğiz. Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi, bundan 92 yıl önce, 23 Nisan 
1920’de bir Cuma günü merasimle açıl-
mış, o tarihten itibaren de Meclis, millet 
iradesinin tecelligahı olmuştur. Burada, 
sizlere, Gazi Mustafa Kemal’in, 21 Nisan 

1920’de, Meclis’in açılmasına ilişkin telg-
rafını kısaltarak aktarmak istiyorum… Bu 
telgrafı, sizlerin, aziz milletimizin dikkatle 
dinlemelerini rica ediyorum. Gazi Mustafa 
Kemal, 21 Nisan 1920 tarihli telgrafında 
özetle şunları söylüyor: 

Telgraf: Gayet acildir… Ankara, 21 nisan 
1920… Allah’ın yardımıyla, Nisan’ın 
23’üncü Cuma günü, cuma namazını mü-
teakip, Ankara’da büyük millet meclisi 
küşat edilecek, yani açılacaktır. Vatanın 
istiklali, makam-ı ref-i hilafet ve salta-
natın istihlası gibi, en mühim ve hayati 
vazifeleri ifa edecek olan bu Büyük Millet 
Meclisi’nin açılış gününü Cuma’ya rast-
latmakla, o günün bereketinden istifade 
edilecek ve bütün sayın milletvekilleriyle 
birlikte, Hacı Bayramı Veli Camii Şerifin-
de cuma namazı kılınarak, Kuran’ın nur-
larından ve namazdan güç kazanılacak-
tır. Namazdan sonra, peygamberimizin 
mübarek sakalı şerifi ve mübarek sancak 
alınarak, meclis’in toplanacağı yere gidi-
lecektir. Toplantı yerine girilmeden önce 
bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. 
Bugünün, yani 23 Nisan’ın kudsiyetini te-
yit için, bugünden itibaren il merkezinde, 
Vali Beyefendi Hazretlerinin düzenleye-
ceği üzere, hatim indirilmeye ve Buhari 
okunmaya başlanacak; hatmin son bö-
lümleri, teberrüken, cuma günü namaz-
dan sonra meclis’in toplantı yeri önünde 
okunup bitirilecektir. Meclisin açılışın-
dan dolayı, her yerde cuma namazından 
önce, münasip surette mevlid-i şerif oku-
nacaktır. Cenab-ı Hak’tan, bizi muvaffak 
kılmasını niyaz ederiz. Heyeti temsiliye 
namına Mustafa Kemal…
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Değerli arkadaşlarım…

Gazi Mustafa Kemal, bu telgraftan hemen 
1 gün sonra, bir başka telgrafı, kısa, öz, fa-
kat son derece önemli, son derece anlamlı 
bir telgrafı, bütün Türkiye’ye, özellikle de 
askeri birliklere gönderiyor. Sizlere, bu çok 
önemli telgrafı da, sadeleştirerek, aynen 
aktarmak istiyorum: 

Telgraf… 22 Nisan 1920… Dakika tehir 
edilmeyecektir... Bütün illerle bağımsız 
sancaklara… Kolordulara, Nazilli’de Albay 
Refet Beyefendiye, Bursa’da Yirminci Ko-
lordu Komutanı Ali Fuat Paşa Hazretleri-
ne, Bursa’da Elli Altıncı Tümen Komutanı 
Albay Bekir Sami Beyefendiye, Balıkesir’de 
Altmış Birinci Tümen Komutanı Albay 
Kazım Beyefendiye… Allah’ın inayetiyle, 
Nisan’ın 23’üncü Cuma günü Büyük Millet 
Meclisi açılarak, çalışmaya başlayacağın-
dan; bu tarihten sonra, bütün sivil ve askeri 
makamların ve bütün milletin başvuracağı 
en yüce merci, büyük millet meclisi olacak-
tır. Bilgilerinize sunulur. Heyeti temsiliye 
adına Mustafa Kemal…

Evet… Anlamayanlar için, anlamak isteme-
yenler için, şu bölümü bir kez daha tekrar 
etmek istiyorum: Bu tarihten, yani 23 ni-
san 1920’den sonra, bütün sivil ve askeri 
makamların ve bütün milletin başvuracağı 
en yüce merci, Büyük Millet Meclisi ola-
caktır…

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 
1920’de, işte böyle bir ruh, böyle bir heye-

can ve böyle bir iman üzerine tesis edilmiş-
tir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstiklal 
Savaşımızı başarıyla, kahramanlıkla sevk 
ve idare etmiş, ardından da bu memleketin 
adeta kalbi, beyni, ruhu konumuna yük-
selmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
millet iradesinin tecelli ettiği yerdir. 23 
Nisan’ın yıldönümü arifesinde, şunu, altını 
kalın çizgilerle çizerek bir kez daha ifade 
ediyorum: Hiçbir güç, hiçbir kurum, hiçbir 
makam, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
ve millet iradesinin üzerinde değildir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ve millet 
iradesini çiğnemek veya küçümsemek hiç 
kimsenin hakkı da değildir, haddi de de-
ğildir. 

27 Mayıs’ta, 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’ni yok sayanlar, 
kendi iradelerini millet iradesinin üze-
rinde görenler, bu ülkeye ve bu millete 
kötülüklerin en büyüğünü yapmışlardır. 
Bu müdahale dönemlerinde Türkiye, 
7’sinden 70’ine kadar, her bir ferdiyle çok 
ağır faturalar ödemiş, ağır yüklerin altına 
girmiştir. Hiçbir müdahale Türkiye’yi ile-
riye götürmemiş, tam tersine Türkiye’yi 
on yıllarca geriye götürmüştür. Her müda-
halede Türkiye ekonomisi ağır yara almış, 
maalesef bedeli de yoksul halk çocukları 
ödemiştir. Atatürk’ün adını istismar ede-
rek Meclis’e kastedenler, en başta Gazi 
Mustafa Kemal’in, işte biraz önce okudu-
ğum telgraflarındaki o inancı, o heyecanı 
çiğnemişlerdir. 

Şunu artık herkes bilmeli ve anlamalıdır 
değerli kardeşlerim… AK Parti iktidarının 
gerçekleştirdiği cesur reformlar sayesin-
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de, artık bu ülkede, hiç kimsenin, ama hiç 
kimsenin yaptığı yanlış, yanına kar kalma-
yacaktır. 27 Mayıs Müdahalesi, sanık san-
dalyesine oturmasa bile, ma’şeri vicdanda 
mahkûm olmuş, bu aziz millet tarafından 
hakkında en ağır hüküm zaten verilmiştir. 
Aradan 30 yıl geçmiş olsa da, 12 Eylül mü-
dahalesi bugün nihayet sanık sandalyesin-
dedir. Aradan, bin yıl değil, 15 yıl geçmiş 
olsa da, 28 Şubat bugün, sanık sandalye-
sindedir. Türkiye’de demokrasi güç kazan-
mıştır. Türkiye’de hukuk güç kazanmıştır. 
Türkiye’de artık, üstünlerin hukuku değil, 
hukukun üstünlüğü egemen olmuştur. 
92 yıl önce, 22 Nisan’da, Gazi Mustafa 
Kemal’in tüm Türkiye’ye ilan ettiği gerçek, 
92 yıl sonra, AK Parti iktidarı döneminde 
en güçlü şekilde anlam kazanmıştır. 

Evet… 92 yıl sonra, aynı cesaretle, aynı ka-
rarlılıkla, aynı samimiyetle, Gazi Mustafa 
Kemal’in o ifadelerini buradan, Meclis ça-
tısı altından bir kez daha tekrar ediyorum: 
Bütün sivil ve askeri makamların ve bütün 
milletin başvuracağı en yüce merci, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’dir. 

Bakın değerli milletvekili arkadaşla-
rım… 28 Şubat’ın o en ağır, en karanlık, 
en sisli  günlerinde, ben, bizzat ben, 
defalarca ama defalarca, yumruklarımı 
sıktım, ya sabır dedim, Allah mazlumun 
yanındadır dedim; alma mazlumun 
ahını, çıkar aheste aheste dedim… Ben 
biliyorum ki, Türkiye genelinde, benim 
gibi niceleri dişlerini sıktı, niceleri yum-
ruklarını sıktı, niceleri bağırlarına taş 
bastı; ama büyük bir dirayetle, büyük 
bir metanetle sabrettiler.  Kamudaki 

memur kardeşim sabretti .  Belediye 
başkanları sabrettiler. Başörtülü kızlar 
sabrettiler.  Yoksul Anadolu çocukları 
sabrettiler. Anadolu’nun işadamları, sa-
nayicileri sabrettiler. Aydınlar, yazarlar, 
düşünürler, kanaat önderleri sabretti-
ler. İnançlarımıza hakaret eden, tahrik 
senaryolarında başrol oynayan, emirle 
manşet atan, emirle yazı yazan, her gün 
ekranlarından milletin üzerine pislik 
boca eden o bazı yayınlara metanetle 
sabrettik. Brifinglerde, ayakta 10 dakika 
alkış tutan, hakkımızda jet hızıyla ka-
rarlar veren o yargı sistemine karşı dira-
yetle sabrettik. Sivil Toplum Örgütü adı 
altında, topuk selamı veren ikiyüzlüler 
karşısında sabrettik. Milletin, ülkenin 
kaynaklarını hortumlayanlar, yetimin 
hakkını yiyenler karşısında sabrettik. 

İşte bugün, sabrın selamete erdiği gün-
dür. Bugün, mazlumun ahının aheste 
aheste çıktığı gündür. Bugün, adaletin te-
celli ettiği, bağımsız yargının, hiçbir baskı 
olmadan vazifesini yerine getirdiği gün-
dür. Bugün demokrasinin de, milli irade-
nin de, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
de anlam kazandığı, güç kazandığı gün-
dür. Ben buradan, AK Parti grubundan, 
Türkiye’nin gençlerine sesleniyorum… 
Buradan, 23 Nisan’ı kutlayacak olan 
sevgili yavrularımıza, çocuklarımıza ses-
leniyorum… Biz, demokrasiye, milli ira-
deye nasıl sahip çıktıysak, sizler de aynı 
şekilde onlara sahip çıkacaksınız. Biz, 
nasıl diklenmeden dik durduysak, sizler 
de diklenmeyecek, ama dik duracaksınız. 
Siz, darbeye çanak tutanları, darbeye alkış 
tutanları, şapkasını alıp gidenleri değil; 
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her ne pahasına olursa olsun, demokrasi-
yi, milli iradeyi savunanları örnek alacak-
sınız. Ben inanıyorum ki, Allah’ın izniyle, 
milletimizin desteğiyle, Türkiye artık 
bundan sonra böyle karanlık dönemler 
yaşamayacaktır. Bundan sonra demokra-
si asla ve asla kesintiye uğramayacaktır. 
En önemlisi de, demokratik rejime kas-
tedenler, milli iradeye, Millet Meclisi’ne, 
seçilmiş Hükümete kastedenler; bundan 
sonra, er ya da geç sanık sandalyesine 
oturacaklarını bilecek, bu millete kötülük 
yapamayacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım…

Önceki gün, Tekirdağ İl Kongremizde de 
ifade ettim… Biz, hesaplaşma duygusu, 
intikam duygusu içinde değiliz… Hukukun 
son derece tabii bir biçimde tecelli etme-
sine, intikam kelimesiyle çamur atmak 
isteyenler, büyük bir yüzsüzlük, büyük 
bir çelişki içindedir. İntikam kelimesini 
telaffuz ederek, bilinçaltındaki darbe 
sevdasını teşhir edenler, düştükleri çukur-
dan çıkmak için, bu sefer de başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere dönemin 
yöneticilerini itham etmeye başladılar. 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, aynen şu 
ifadeyi kullanıyor: “MGK kararlarına imza-
yı atanlar içinde bugünün Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül de var… Herhalde, başta 
sayın Gül olmak üzere dönemin isimleri 
gelip mahkemede ifade verecektir.”

Bakın işte çamur siyaseti görmek isteyen 
varsa, CHP Genel Başkanının bu ifadele-
rine baksın… Sayın Cumhurbaşkanı dün 
açıkladı… Ben MGK’ya katılmadım, karar-

larda imzam yok dedi… Bu kararlar Bakan-
lar Kurulu’na getirilmediği için orada da 
imzam yok dedi… Sayın Kılıçdaroğlu’nun 
SSK’yı nasıl batırdığı işte buradan belli 
oluyor… Bırakınız SSK’yı, dönemin siyase-
tini dahi takip etmemiş… Çıkmış “Ben de 
28 Şubat’ın mağduruyum” diyor… Sayın 
Kılıçdaroğlu, sen 28 Şubat’ın mağduru 
değil; görevinden alındığın halde 28 Şu-
batçılar tarafından yeniden göreve atanan 
bürokratsın. 1997 yılında göreve atandı-
ğında da, SSK personeline ne tür zulümler 
yaptığını herkes çok ama çok iyi biliyor… 
İşte siz busunuz… Siz, mağdur olduğunuz 
müdahaleden şikâyet eder; ama çıkar sağ-
ladıklarınıza kol kanat gerersiniz. Çünkü 
demokrasiye gölge düşürmek, halkın 
iradesini küçümsemek, sizin genlerinize 
işlemiş. 

Ben, CHP’nin geçmişini hatırlatınca, küp-
lere biniyor, öfkeleniyorlar… CHP, 27 Ma-
yıs 1960’taki zihniyetinden kurtulabildi 
mi? Genel Başkan yeni, ama zihniyet eski… 
Hani, şu CHP tarihine girmeyeyim, Sayın 
Kılıçdaroğlu’nu daha fazla terletmeyeyim, 
o bize lazım diyorum; ama maalesef ken-
disi öyle ifadeler kullanıyor ki, es geçmek 
mümkün değil… Geçen hafta Grup Top-
lantısında Sayın Kılıçdaroğlu, CHP’nin ta-
rihini aklayacağım derken, yine boğazına 
kadar suya battı. Ben ona söylemiştim… Bu 
sular derin, senin boyunu aşar demiştim 
ama maalesef öğüdümüze kulak asmıyor… 

Bakın, 1940’larda, kitapların neden yasak-
landığını açıklıyor… Sakaldan, bıyıktan, 
tırnaktan bahsediyor, kitap yasaklamaları-
nı meşru göstermeye çalışıyor. Kullandığı 
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ifadeler aynen şu şekilde: “Yasaklanan 
bu iki kitaptan biri, Burdurlu Abidin 
Karaaslan’ın yazdığı Türkçe namaz sure-
leri isimli kitap” diyor… “içeriğine baktım” 
diyor… “namazda okuduğumuz kunut dua-
larının eksik olduğunu görüyoruz” diyor… 
Allah kabul etsin… Devam ediyor… Burası 
çok önemli… “Ayeti eksik yazarsanız tah-
rifat yapmış olursunuz. Bir kutsal kitabın 
ayetini tahrif etmeye hiç kimsenin hakkı 
da yetkisi de yoktur…”

Belli ki, Sayın Kılıçdaroğlu, Kunut Du-
alarının ayet olmadığını bilmiyor… E, 
siz Kur’an’ı süs olarak duvara asarsanız, 
Kunut dualarının da ayet olduğunu zan-
nedersiniz… Eskiden gazetelerde, yılda bir 
tekrarlanan haber başlığı vardı… “Bu yıl 
Kurban Bayramı hac mevsimine rastladı” 
diye haber yaparlardı… Sayın Kılıçdaroğlu 
son dönemde dini konulara merak sardı, 
doğrusu şevkini de kırmak istemiyorum. 
Ama Sayın Kılıçdaroğlu, tekrar tavsiye 
ediyorum, siz bilginiz olmayan bu sular-
da kulaç atmayın, polemik yapmayın,  
istismar kapısı aramayın… Siz tarihinizle 
gurur duymaya devam edin, ama sakın ta-
rihinizi araştırmaya kalkmayın… Hadi iki 
tane örnek buldunuz, hurafeydi yasaklan-
dı dediniz… Peki Hazreti Ali Cenklerinin 
yasaklanmasına ne diyeceksiniz? Onlar 
da yasaklandı, toplatıldı, Bakanlar Kurulu 
kararı var… Bakalım buna nasıl bir kulp 
takacaksınız…

Böyle bir Genel Başkanla, Allah CHP’ye 
sabır versin diyorum… Böyle bir CHP, geç-
mişiyle de yüzleşemez, darbelerle de yüzle-
şemez. ”Böyle bir CHP, tüm tarihi boyunca 

olduğu gibi, bugün de, yarın da darbelere 
alkış tutmaya, darbecilere avukatlık yap-
maya devam eder. Bugünkü Genel Başkan 
Ergenekon’a avukatlık yapar, yarın gelen 
başkan, CHP’nin Ergenekon’la ilişkisi yok-
tu der… 

Biz, bunlara aldırmayacağız. Biz, genç ne-
sillere daha aydınlık bir Türkiye emanet 
etmek için samimiyetle mücadelemize 
devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde kurduğumuz Darbeleri Araş-
tırma Komisyonu’yla, inşallah tarihin 
karanlık sayfalarını aydınlatacak, tarihin 
tekerrür etmemesi için de gerekli önlemle-
ri en güçlü şekilde alacağız. Ben, bu düşün-
celerle sözlerime son verirken, hepinize 
Meclis çalışmalarında başarılar diliyorum. 
Yeniden buluşmak umuduyla, hepinizi 
Allah’a emanet ediyor, sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. 
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Çok değerli yol arkadaşlarım, değerli kar-
deşlerim, sevgili Bursalılar, sizleri en kalbi 
duygularımla, hasretle, muhabbetle selam-
lıyor; AK Parti Bursa İl Kongresi’nin, Bursa 
için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara 
vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. 
Kuruluşundan itibaren, Bursa İl Başkan-
lığımız çatısı altında görev yapmış tüm 
kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 

Partimize hizmet etmiş, destek vermiş 
kardeşlerimizden vefat etmiş olanlara da 
Allah’tan rahmet diliyorum. Konuşmamın 
hemen başında, dün Şırnak Uludere’de şe-
hit olan Uzman Çavuşumuz Kemal Aktay’a 
da Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, 
yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize 
ve aziz milletimize başsağlığı dileklerimi 
iletiyorum. 

AK Parti İl Başkanlığı 4. Olağan 
Kongresi (Bursa)

Bursa | 22 Nisan 2012
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Yine dün, Türk siyasetine uzun yıllar emek 
vermiş, AK Parti Isparta Milletvekilimiz Sü-
reyya Sadi Bilgiç kardeşimizin muhterem 
babası Sadettin Bilgiç’i Hakk’a uğurladık. 
Süreyya kardeşimize, Bilgiç ailesine, tüm 
Ispartalılara ve milletimize başınız sağ 
olsun diyor; merhum Sadettin Bilgiç’e de 
Allah’tan rahmet temenni ediyorum. 

Sevgili kardeşlerim…

Biliyorsunuz, Önceki gün, yaklaşık 1 mil-
yon 896 bin öğrenci kardeşimizin merakla, 
heyecanla bekledikleri, Yüksek Öğretime 
Geçiş Sınavı, yani YGS sonuçları açıklandı. 
Bursa, 2012 YGS sınavında yine yüksek 
başarı kaydetti ve ilk 5 başarılı öğrenci 
arasında bir de Bursalı öğrenci kardeşi-
miz yer aldı. Türkiye birincileri Sümeyye 
Nur Satin ve Abdullah Coşkun’u; onlarla 
birlikte Bursalı kardeşimiz Fatih Furkan 
Yılmaz’ı tebrik ediyor, başarılarının deva-
mını diliyorum. İkinci sınava hazırlanan 
tüm öğrencilerimize şimdiden kolaylıklar, 
başarılar temenni ediyorum. 

Daha önce de ifade ettim… Allah’ın izniyle, 
öğrencilerimiz üzerinde çok ağır bir yük 
haline gelen bu sınav sistemini değiştire-
ceğiz. Stresin, gerilimin, adeta at yarışına 
dönen acımasız rekabetin ortadan kalktığı, 
hakça bir yerleştirmenin egemen olacağı 
yeni bir sistemi inşallah birlikte oluştu-
racağız. Biz, 9,5 yıl boyunca, Türkiye’de 
eğitim sisteminin alt yapısını iyileştirmek, 
altyapıyı güçlendirmek için yoğun müca-
dele verdik ve tarihi nitelikte yatırımlar 
yaptık. Şimdi artık, fiziki altyapıya paralel 
olarak, eğitim sisteminde içeriğe, müfre-

data, kaliteye yöneliyoruz. 30 Mart’ta çı-
kardığımız yeni yasa ile kademeli eğitime 
geçiş yaptık ve eğitim sisteminin kalitesine 
yönelik çok önemli bir adım attık. 

Eğitimde reformlarımızı hız kesmeden 
sürdüreceğiz… Çıraklık, Kalfalık dönemi-
mizde, Eğitim; sağlık, adalet ve emniyetin 
de önünde, bizim üzerinde en fazla durdu-
ğumuz, en büyük hassasiyeti gösterdiği-
miz alan oldu. Ustalık döneminde de yine 
eğitimi ilk sırada muhafaza edecek, en bü-
yük yatırımı eğitime yapacak, geleceğimiz 
olan çocuklarımıza yatırım yapmayı hız 
kesmeden sürdüreceğiz. 

Değerli kardeşlerim, değerli Bursalılar…

Burada, geçtiğimiz hafta Gaziantep’te, 
menfur bir saldırı neticesinde hayatını 
kaybeden Doktor Ersin Arslan’ı da rahmet-
le anıyorum. Doktor Ersin Arslan’ın acılı 
ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşla-
rına, tüm doktorlarımıza ve tüm sağlık 
çalışanlarına başsağlığı diliyorum. Şifa 
dağıtan, özveriyle, fedakârlıkla çalışan, in-
sanları iyileştirmek, insanları sağlıklarına 
kavuşturmak, insanları mutlu etmekten 
başka hiçbir amaçları, gayeleri olmayan 
doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza 
yönelik bu tür saldırıları şiddetle kınadı-
ğımızı da burada ifade etmek istiyorum. 
Sağlık Bakanlığımız, sağlık çalışanlarımı-
zın güvenlik meselesini çok büyük bir has-
sasiyetle takip ediyor. İnşallah bu konuda, 
sağlık çalışanlarımızla da istişare halinde, 
yeni bir takım tedbirleri uygulamaya geçi-
receğiz. 
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Tabii, bu arada Van’da vuku bulan, hem de 
isminin önünde Milletvekili sıfatı bulunan 
bir şahsın, doktora ve başhekime yönelik 
darp girişimi de, en az Gaziantep’teki olay 
kadar menfurdur, en az o cinayet kadar 
insanlık dışıdır. BDP’li bu milletvekilinin 
doktorumuza ve başhekimimize yönelik 
saldırısını da şiddetle kınıyorum. BDP mil-
letvekilinin bu tavrı, bulunduğu makamı, 
işgal ettiği konumu hazmedemeyen bir 
insanın tavrıdır. Milletvekili olmak, hiç 
kimseye karşı, hiçbir kamu görevlisine karşı 
tepeden bakma, kibirlenme, onları aşağıla-
ma, onları darp etme hakkı vermez. Doğu ve 
Güneydoğu illerimizde, bu milletvekili ve 
onun mensup olduğu partinin bazı millet-
vekilleri tarafından, zaman zaman güvenlik 
güçlerimize yönelik çirkin saldırı, maalesef 
bu kez de kendisine bir doktoru, bir başhe-
kimi hedef seçmiştir. 

Bakın, aynı milletvekili, 23 Ekim günü, yani 
Van Depreminin olduğu gün, Erciş’te bize 
karşı da aynı çiğ, aynı çirkin tavrı sergiledi. 
Depremin olduğu gün, bakan ve milletve-
kili arkadaşlarımla biz derhal İstanbul’dan 
Van’a hareket ettik. Van havaalanından da, 
helikopterle, depremin en büyük hasarı 
verdiği Erciş ilçesine ulaştık. Orada, Kay-
makamlıkta, biz hasar tespit çalışmalarını 
yaparken, ihtiyaçları tespit etmenin, enkaza 
ulaşmanın, enkaz altındaki vatandaşları-
mıza ulaşmanın mücadelesini verirken, bu 
milletvekili, orada bile siyasi şov yapmak 
gibi bir kabalık sergiledi. 

Bunlar ne yazık ki nezaketten nasiplerini 
alamamışlar… Bunlar, hiçbir zaman yaşat-
manın tarafında olmadılar. Bunlar, hiçbir 

zaman çözümün tarafında olmadılar. 
Bunlar, bölgede yoksulluğun sona erme-
sini, bölgenin sorunlarının çözülmesini, 
ihtiyaçların giderilmesini hiçbir zaman is-
temediler. Havaalanına karşı çıktılar, duble 
yollara karşı çıktılar, bölgede görev yapan 
mühendisi, öğretmeni, güvenlik görevlisini 
tehdit ettiler. Bölgeye yatırım gelmemesi, 
bölgenin çehresinin değişmemesi için her 
yola başvurdular. Ama biz, bunlara hiç al-
dırmadan, bunların tahriklerine, bunların 
çirkin saldırılarına hiç aldırış etmeden böl-
geye hizmet götürdük ve götürmeye devam 
ediyoruz. Bölgede yaşayan vatandaşımız 
bizim gayretlerimizi, bizim iyi niyetimizi, 
samimiyetimizi görüyor. Oradaki vatanda-
şımız, terör örgütünün de, BDP’nin de, böl-
geye hizmet etmek değil, bölgeyi bir şiddet 
arenasına çevirip, buradan nemalanmak 
istediğini görüyor ve biliyor. Terör örgütü 
de, BDP de, şiddetin bir çözüm olmadığını, 
şiddetin, çözüm için bir yöntem olmadığını 
artık görmek zorundadır. Şiddet, bölgeye 
kandan, gözyaşından, acıdan başka hiçbir 
şey getirmedi. Şiddet, bölgede yoksulluğu 
körükledi, işsizliği körükledi, bölgenin kal-
kınmasının önündeki en büyük engel oldu. 

Biz, AK Parti Hükümetleri olarak, 9,5 yıl 
boyunca bir yandan bu terörle kararlı 
şekilde mücadele ettik, bir yandan da şid-
detin adeta esir aldığı bölgeyi kalkındırma-
nın mücadelesini verdik. Yıllardır ihmal 
edilmiş, yıllardır ötelenmiş bu bölgeyi, 
elinden tutup kaldırmak için çok samimi 
gayret içinde olduk. Bütün engellemelere 
rağmen, bütün saldırılara rağmen, biz bu 
gayretimizden vazgeçmedik. Biz milletimi-
ze, biz 75 milyona, bu sorunu çözeceğimi-
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ze dair bir söz verdik. Bu sözümüzün biz 
arkasındayız. Bu meseleyi biz çözeceğiz. 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üst kim-
liği altında, bu ülkede bin yıllardır olduğu 
gibi bundan sonra da herkesin kardeşçe, 
dostça, eşit haklara, eşit imkânlara sahip 
şekilde, dayanışma içinde geleceğe yürü-
mesini biz temin edeceğiz. Milletimiz, 12 
Eylül halkoylamasında, 12 Haziran seçim-
lerinde, bizim politikalarımıza, özellikle 
de Milli Birlik ve Kardeşlik sürecine tam 
destek verdi. Milletin bu desteğini arkamı-
za almış şekilde, tüm tahrikleri, tüm pro-
vokasyon girişimlerini arkada bırakacak, 
milletin arzusunu her ne pahasına olursa 
olsun yerine getireceğiz. 

Bakın sevgili kardeşlerim… 12 Eylül 
2010’da, Türkiye bir halkoylamasına gitti. 
Anayasa’nın 26 maddesini değiştirmek için 
tarihi nitelikte bir halkoylaması gerçekleş-
tirdik. AK Parti olarak, biz, Türkiye’nin 
ufkunu açacak, Türkiye’yi adeta şaha kal-
dıracak bu Halkoylamasında milletimizin 
“evet” demesini istedik. Ama AK Parti 
dışındakiler, blok halinde bu halkoylama-
sına karşı çıktılar ve “hayır” demeyi tercih 
ettiler. O gün “hayır” diyenler, bugün, yapı-
lan değişikliğin ne kadar isabetli olduğunu 
kendileri de görüyorlar. Kadınlar, çocuklar, 
emekliler, işçiler, memurlar için yaptı-
ğımız düzenlemelerin ne kadar isabetli 
olduğunu, bugün işte o karşı çıkanlar dahi 
kabul ediyorlar. Anayasa Mahkemesinin, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 
yapısındaki değişikliğin, Türkiye’yi nasıl 
“Üstünlerin Hukuku”ndan, “Hukukun 
Üstünlüğü”ne taşıdığını bugün kendileri 
de görüyorlar. 12 Eylül darbesini yargıla-

yamazsınız, milleti kandırıyorsunuz di-
yenler, bugün kendileri, 12 Eylül davasına 
müdahil oluyorlar. 

İşte aynı şekilde, Milli Birlik ve Kardeşlik 
Süreci de, AK Parti’nin Türkiye’ye kazan-
dırdığı samimi bir süreçtir. Bu sürecin 
sonunda, AK Parti değil, AK Partililer değil, 
75 milyon rahat bir nefes alacak. Bu süreç, 
CHP’nin de, MHP’nin de işine yaradı ve ya-
rayacak. Bu süreç, kendi ayakları üzerinde 
duramayan, kendi iradesiyle hareket ede-
meyen BDP’nin işine yarayacak, en başta 
onları şiddetin baskısından kurtaracak. Bu 
hayırlı süreci inşallah tamamlayacağız. Yeni 
bir anayasa ile, sivil, katılımcı, özgürlükçü, 
demokratik bir anayasayla, bu süreci kalıcı 
bir hale getireceğiz. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Bursalılar…

Bugüne kadar dayanışma içinde, birlik 
ve beraberlik içinde, kardeşlik hukuku 
çerçevesinde Türkiye’ye, 81 vilayetimize, 
bunlarla birlikte Bursa’ya gerçekten çok bü-
yük hizmetler kazandırdık. 2002 yılının 18 
Kasım’ında, Hükümeti kurduğumuz andan 
itibaren, birileri, bizim yıpranacağımızı, 
yorulacağımızı, heyecanımızı, coşkumuzu 
yitireceğimizi iddia etiler. İktidar, partileri 
yorar, metal yorgunluğu olur dediler. İkti-
dar, partileri yıpratır, yozlaştırır, çürütür 
dediler. AK Parti’nin nasıl bir parti, AK Kad-
ronun nasıl bir kadro olduğunu bilmeyen-
ler, görmeyenler, anlamayanlar ve anlamak 
istemeyenler, önyargılarıyla hareket ederek, 
bizi diğerlerine benzetmek gibi bir gafletin 
içinde oldular. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

252

Bir kere şunu herkes bilsin… Biz, yarış bit-
tikten sonra dahi koşmayı sürdüren yağız 
atlar gibiyiz… Biz, millete hizmet ettikçe bü-
yüyen bir partiyiz. Biz, millete hizmeti iba-
det olarak gören, yaptığı hizmetten, yaptığı 
ibadetten dolayı her gün yenilenen, her gün 
tazelenen bir kadroyuz. Bu kadro içinde 
‘ben’ yoktur, ‘biz’ vardır… Bu kadro içinde, 
koltuk, makam, rütbe hırsı yoktur; millete 
hizmet etme aşkı, sevdası ve tutkusu vardır. 
AK Parti’yi millet kurmuştur. AK Parti her 
zaman milletle yürümüştür. AK Parti, mil-
letimizle, ülkemizle beraber büyümüştür. 
Başka partiler, makam ve rant hırsıyla her 
gün kendi içlerinde kavga ederken, her gün 
kendi içlerinde çatışırken, AK Parti, sadece 
ve sadece hizmetle meşgul olmuştur. 

İşte muhalefeti görüyorsunuz… CHP, bir 
türlü kendi iç meselelerini halledip de, 
milletin meselelerine ilgi gösterecek bir 
noktaya gelemedi. CHP, kendi içindeki tar-
tışmalardan, kendi içindeki iddia, itham ve 
komplolardan; milletle, ülkeyle ilgilenmeye 
fırsat bulamadı. Bizi yolsuzlukla itham 
edenler, bize çamur atanlar, şu anda görü-
yorsunuz, hem bizzat Anayasa Mahkemesi 
tarafından mahkûm ediliyor; hem de bizzat 
kendi arkadaşları tarafından yolsuzlukla, 
usulsüzlükle suçlanıyorlar. Kendi içlerin-
deki çatışmayı, kavgayı görmek istemeyen-
ler, AK Parti’ye saldırarak, bunun üzerini 
örtmeye çalışıyorlar. Antalya’nın CHP’li 
Büyükşehir Belediye Başkanı, tıpkı CHP’nin 
diğer belediye başkanları gibi, partinin 
baskılarından, partinin usulsüzlüklerinden 
şikâyet ediyor. AK Parti’nin çehresini değiş-
tirdiği, tarihinde hiç görmediği hizmetleri 
götürdüğü Antalya’nın şu anda ne halde 

olduğu, nelerle uğraştığı işte ortada. Ondan 
sonra da çıkıyor, utanmadan, sıkılmadan 
AK Parti’yi yolsuzlukla itham ediyorlar. Siz 
AK Parti’yi bırakın, önce kendinize bakın, 
önce kendi belediyelerinize bakın. 

Bakın, işte burada, Bursa’da, hizmet konu-
şuyor, hizmetin dili konuşuyor. Bursa’da 
rant değil, makam, koltuk, rütbe hırsı değil, 
hizmet konuşuluyor. Birazdan buradan 
çıkacak, Bursa’da, toplam yatırım tutarı 1 
milyar 302 milyon 551 bin lira olan, tam 
61 ayrı yatırım ve hizmetin toplu açılışını 
yapacağız. Bursa’ya kazandırdığımız eğitim 
kurumlarının, toplu konutların, özel sektör 
yatırımlarının resmi açılışını, 61 ayrı eseri 
bir kalemde resmen hizmete açacağız. İşte 
AK Parti farkı budur… Onlar iftira üretir, 
biz hizmet üretiriz. Biz aynı şekilde devam 
edeceğiz… 14 Ağustos 2001’de, partimizi 
kurarken nasıl bir heyecan, nasıl bir coşku 
içindeysek, aynı heyecan, aynı coşku, aynı 
aşk ve sevdayla yolumuza devam edeceğiz. 

Osmanlı’nın bu kadim Başkenti, Bursa bize 
emanettir. Bursa bize, Osman Gazi’nin, Or-
han Gazi’nin, Murat Hüdavendigar’ın, Yıldı-
rım Beyazıd’ın emanetidir. Allah’ın izniyle 
bu emanete gözümüz gibi bakacak, onlara 
mahcup olmadan, Bursa’ya mahcup olma-
dan, Bursa’yı büyütmeye devam edeceğiz. 
AK parti Bursa İl Kongremizin, bu anlamda 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir kez 
daha, bugüne kadar Bursa’da AK Parti’ye 
emek vermiş kardeşlerime şükranlarımı 
sunuyorum. Yeni oluşacak yönetime de 
başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun. 
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
sevgili misafirler, hanımefendiler, beyefen-
diler, haftalık grup toplantımızın başında 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Grup Toplantımızın başında, bir kez daha, 
Isparta Milletvekilimiz Süreyya Sadi Bil-
giç kardeşimizin babası, Türk siyasetinin, 
“Koca Reis” lakaplı önemli ismi Sadettin 
Bilgiç’e Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. 

Süreyya kardeşimize, Bilgiç ailesine, Is-
partalılara ve aziz milletimize başsağlığı 
mesajlarımı iletiyorum. 

Cuma günü, kardeş ülke Pakistan’da, Kara-
çi-İslamabad seferini yapan bir yolcu uçağı 
düştü ve kazada 127 kişi hayatını kaybetti. 
Bu elim kazada hayatını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet niyaz ediyor; Pakistan 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 24 Nisan 2012
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Devletine, Pakistan halkına sabır ve baş-
sağlığı diliyorum. Türkçenin zirve şairle-
rinden, değerli büyüğümüz,  Abdürrahim 
Karakoç bir süredir yoğun bakımda tedavi 
görüyor. Sayın Karakoç’a da Allah’tan 
acil şifalar temenni ediyor, bir an önce 
sağlığına kavuşmasını, güzel yazılarıyla, 
muhteşem dizeleriyle aramıza dönmesini 
arzuladığımızı, bu yönde dua ettiğimizi 
ifade etmek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Geçtiğimiz hafta içinde, Türkiye’de, Finlan-
diya Başbakanı Sayın Kataynen ve Kuzey 
Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Bar-
zani ile görüşmeler yaptık. Perşembe günü, 
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma 
Konferansı çalışmalarına katılmak üzere 
Katar’a gittik. ANKTAD Konferansının 
yanı sıra, Katar’da, Emir Şeyh Hamad başta 
olmak üzere, gerek Katarlı yetkililerle, ge-
rek konferansa katılan Hükümet ve Devlet 
Başkanlarıyla görüşmelerimiz oldu. Hafta 
sonunda, Pazar günü, Bursa’da bir dizi 
program gerçekleştirdik. 

İlk olarak, Bursa’da birincisi düzenlenen 
Türk Arap Turizm Buluşmasına katıldık 
ve misafirlerimize hitap ettik. Ardından, 
yine büyük bir coşku ve heyecan içinde 
geçen AK Parti Bursa İl Kongremize iştirak 
ettik, burada Bursa’daki kardeşlerimizle 
hasret giderdik. Bursa’da son olarak bir 
toplu açılış töreni gerçekleştirdik. Beledi-
yemizin Bursa ray raylı sisteminin önemli 
bir bölümünü açtık. Toplam yatırım tu-
tarı 1 milyar 302 milyon lira olan, eğitim 
kurumlarından, toplu konutlardan, özel 

sektör yatırımlarından oluşan tam 61 ayrı 
yatırım ve hizmeti Bursa’nın, Bursalı kar-
deşlerimizin hizmetine sunduk. Dün de, 
bildiğiniz gibi, 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı’nı çeşitli törenlerle 
kutladık; 92’inci yıldönümünde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin ve milli iradenin 
önemini, hayatiyetini bir kez daha vurgu-
lama fırsatı bulduk. Dün, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde yapılan Özel Oturum’da 
ifade ettiğim bir kaç hususu bugün grup 
toplantımızda da tekrarlamak istiyorum…

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye topraklarının, özellikle de dö-
nemin devlet ve Hükümet Merkezi olan 
İstanbul’un işgal edilmesi üzerine, 23 
Nisan 1920’de Ankara’da Meclis toplandı. 
Geçen hafta sizlere aktardığım Gazi Mus-
tafa Kemal’in telgraflarında ve dün Genel 
Kurul’da okuduğum Geçici Başkan’ın 
Meclis’e ilk hitabında, topraklarımızın iş-
gal altında olduğu ifade ediliyor, Meclis’in, 
bu işgale son vermek, İstiklal Savaşımızı 
yürütmek ve tam istiklali sağlamak ama-
cıyla açıldığı vurgulanıyordu. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi, istiklalimizin sembolü, 
istiklalimizin teminatı bir kurumdur. Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’ni lağvetmeye, 
ortadan kaldırmaya, iradesini engelleme-
ye, onu baskı altına almaya yönelik her 
girişim, doğrudan doğruya istiklalimize 
yönelmiş bir girişimdir. 

Şimdi burada, bir hususu özellikle dik-
katlerinize getirmek istiyorum… Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin iradesine kaste-
den hiçbir girişim, gerekçesi her ne olursa 
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olsun, bakın altını çiziyorum, gerekçesi 
her ne olursa olsun, meşru değildir. Bu 
yöndeki her girişim hem istiklalimize, hem 
istikbalimize yönelik açık bir saldırıdır. 27 
Mayıs’ı, 12 Mart’ı, 12 Eylül’ü ve 28 Şubat’ı 
meşru gibi göstermek, gerekli gibi göster-
mek, darbecileri değil, dönemin siyasetçi-
lerini suçlamak, hiç ama hiç tartışmasız, o 
yapılan darbelere ortaklık etmektir. 

Siyasetçinin elbette hatası olabilir, yanlışı 
olabilir… Ama siyasetçinin hesap vereceği 
merci, Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir ve 
bizzat aziz milletin kendisidir. Kendisini, 
milletin yerine koyarak, kendisini, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin yerine koyarak, 
hiç kimse, gayri meşru ve hukuk dışı yön-
temlerle, siyasetçiyi hesaba çekemez, ceza-
landıramaz. 

Bakın değerli arkadaşlarım…

Cumhuriyet Halk Partisi, 27 Mayıs’ın önce-
sinde müdahaleye su taşımış; 27 Mayıs’ın 
hemen ertesinde de, müdahaleye alkış tut-
muş, hatta silahlı güçlere “Emrinizdeyim” 
diyerek, müdahale karşısında el pençe 
divan durmuştur. CHP, bugün dahi, 27 Ma-
yıs darbesinin meşru ve gerekli olduğunu 
savunarak, 27 Mayıs’ın “ilerici bir darbe” 
olduğunu savunarak, 27 Mayıs sürecin-
deki gaflet ve delaletinden bir adım dahi 
ileriye gidemediğini zaman zaman göster-
mektedir. 12 Eylül müdahalesinden zarar 
gördüğü için, bu müdahaleyi eleştiriyor-
muş gibi yapan CHP, maalesef, 27 Mayıs’la 
da, 28 Şubat’la da cesaretle yüzleşme vaka-
rını göstermemiş, gösterememiştir. Bakın, 
şu son dönemde, gerek 12 Eylül, gerek 28 

Şubat’la ilgili olarak, CHP sürekli birbiriy-
le çelişen açıklamalar yapıyor: Çok ciddi 
biçimde bir akıl tutulması yaşıyor. Doğru-
dan darbeleri eleştiremeyen, doğrudan, 
müdahaleye karşı olduğunu söyleyemeyen 
CHP, konuyu farklı yerlere çekerek, adeta 
minderden kaçıyor. 

Şunu açık açık söylüyorum… “Darbelere 
karşıyım, ama…” diye başlayan her cüm-
le, her ifade, doğrudan doğruya darbeleri 
meşrulaştırmaktır ve hastalıklı bir ruh 
halinin ifadesinden başka bir şey değildir. 
İşte 28 Şubat tartışmalarını görüyoruz… 
Çıkıyorlar, televizyonlarda, gazetelerde, 
basın toplantılarında “Ama o günkü hükü-
met de çok hata yaptı” diyerek, meselenin 
özünü konuşmak yerine, meseleyi meşru-
laştırmaya çalışıyorlar. Tekrar ediyorum: 
Siyasiler hangi hatayı yaparlarsa yapsın-
lar, bu, bir darbenin gerekçesi değildir ve 
olamaz. Darbeyi, darbe yapanları değil, 
siyasetçileri konuşmak, doğrudan doğruya 
darbe zihniyetinin bir yansımasıdır. 

28 Şubat’la ilgili yargı sürecinin başlaması-
nın hemen ardından, “intikam” kelimesini 
telaffuz etmek, CHP’nin genlerine işlemiş 
darbe severliğin tezahüründen başka hiç-
bir şey değildir. İntikam kavramıyla kırdığı 
potu düzeltmeye çalışan CHP Genel Başka-
nı, şu an itibariyle bile, CHP’nin, her türlü 
müdahalenin karşısında olacağı yönünde 
samimi bir duruş sergilememiştir. Şimdi, 
Sayın Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Grup 
toplantısında, Ömer Seyfettin’in ‘Pembe 
İncili Kaftan’ hikâyesinden bahsediyor… 
Sayın Kılıçdaroğlu bu hikâyeyi okumuş 
mudur, okumamış mıdır bilmiyorum. Bu 
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hikâyeyi tekrar özetlesin. Biz, o hikâyenin, 
bu milletin yüzyıllar boyunca arzuladığı, 
istediği, hayalini kurduğu bir dış politika 
tavrını anlattığını gördük. AK Parti’nin, 9,5 
yıl boyunca dış politikada ortaya koyduğu 
tavır, işte o ‘Pembe İncili Kaftan’da hayali 
kurulan tavırdır. 

AK Parti, dış politikada hayali gerçeğe dö-
nüştürmüştür. AK Parti, bu milletin özlem-
leri, bu milletin hayalleri doğrultusunda, 
her platformda, her mesele karşısında dik 
durmuş; bu milletin, bu bayrağın, bu asil 
toprakların şerefini, onurunu sarsılmadan 
savunmuştur.  Sadece ülke içinde değil, 
tüm dünyada, özellikle de mazlum, mağ-
dur halklar nezdinde, Türkiye, Osmanlı’nın 
ahfadı olduğunu her zeminde, her fırsatta 
göstermiştir. AK Parti’nin dış politika 
vizyonu ile CHP’nin dış politika vizyonu-
nun kıyası bile kabil değildir. Bize, Pembe 
İncili Kaftan’ı okumamızı tavsiye edenler, 
Yunanistan Basınında nasıl alay konusu 
olduklarını unuttular. Sayın Kılıçdaroğlu, 
iktidara geldiklerinde Yunanistan ekono-
misini de kurtaracaklarını ifade etmişti. 
Yunanistan’ın en büyük gazetesi de, “Da-
yan Yorgo, Kılıçdaroğlu geliyor” diye haber 
yapmış, dalgasını geçmişti… Bir Amerikalı 
yazarın kuyruğuna takılıp, Sayın Kılıçda-
roğlu, İsrail’de basın ve düşünce hürriyeti 
olduğunu savunmuştu. 

Şimdi buyursun, Sayın Kılıçdaroğlu, 
İsrail’in Alman Yazar Nobel ödüllü Günter 
Gras’a koyduğu ülkeye giriş yasağını izah 
etsin… Hani, dış politikayı, İsrail’in kirli 
çamaşırlarını yıkamak olarak görüyor ya… 
Buyursun, İsrail’in bu tavrını da temize 

çıkarsın. Alman Yazar Günter Gras, sade-
ce ve sadece İsrail’in nükleer silahlarını 
eleştiren bir şiir yazdığı için, İsrail’e girişi 
yasaklandı. Hem o Amerikalı yazarın, 
hem de onun dostu, yol arkadaşı Sayın 
Kılıçdaroğlu’nun, İsrail’in bir yazara koy-
duğu bu yasağı nasıl savunacaklarını açık-
çası merakla bekliyoruz. Suriye’deki BAAS 
rejimiyle benzer zihniyeti, benzer kafayı 
taşıyan biri, bize dış politika konusunda 
tavsiyede de bulunamaz, yol da göstere-
mez. Kendi ülkesini, kendi ülkesinin eko-
nomisini kötüleyen biri, bize Pembe İncili 
Kaftan’dan söz edemez. Sayın Kılıçdaroğlu 
bize, bizim en iyi bildiğimizi tavsiye etmek-
ten vazgeçsin, gitsin, önce kendisi, Ömer 
Seyfettin’in ‘Diyet’ adlı hikâyesini okusun. 
O hikâyeyi okursa, Sayın Kılıçdaroğlu 
orada kendisini görecektir. Sayın Kılıçda-
roğlu, o hikâyede, diyetini ödemeyen bir 
insanın, özgür olamayacağını görecektir. 
Geçmişiyle yüzleşmediği sürece, geçmişin 
diyetini ödemediği sürece, CHP Genel Baş-
kanlığı koltuğuna oturmasını isteyenlere 
diyet borcunu ödemediği sürece, Kemal 
Kılıçdaroğlu darbelere karşı çıkamaz, dar-
belerle hesaplaşamaz. 

Sayın Kılıçdaroğlu en başta şunu gör-
meli, şunu anlamalıdır: Aynı anda hem 
Ergenekon’un avukatı, hem de darbe kar-
şıtı olunmaz.  AK Parti’yi 28 Şubat üretti 
diyerek, güya 28 Şubat’ın üstünü örtecek, 
soruşturmayı sulandıracaklar. AK Parti’yi 
bu millet üretmiştir.  Peki, sizi o Genel 
Başkanlık koltuğuna kim oturttu? Kaset 
komplolarının ardından sizi oraya kim 
getirdi? Siz önce bununla yüzleşin… Bu 
millet, ne söylediğinize değil, ondan önce 
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ne yaptığınıza bakar. 28 Şubat’a selam 
duracaksınız, 27 Nisan’a selam duracaksı-
nız, 27 Mayıs darbesinden övgüyle bahse-
deceksiniz, sonra da çıkıp, AK Parti’yi 28 
Şubat üretti diyeceksiniz. Bu ülkede dar-
belerin küvezinde sadece CHP yetişmiştir; 
CHP’den başka hiç kimse darbelerden 
nemalanmamıştır. Kusura bakmayın, hiç 
kimseyi inandıramazsınız. Daha ilk gün-
den, 28 Şubat soruşturmasının başladığı 
anda ‘intikam’ kelimesini telaffuz edenler, 
milyon kere de darbe karşıtıyım deseler de 
samimiyetlerine kimseyi ikna edemezler. 

Burada tekrar ediyorum: Biz, intikam 
duygusu içinde asla değiliz. Süreç, hukuki 
bir süreçtir; Hukukun gayesi de intikam 
almak değil, adaleti tesis etmektir. Ucu her 
nereye varıyorsa, kime ulaşıyorsa, sorum-
luların ortaya çıkarılması ve yargılanması 
için biz üzerimize düşeni yaparız ve yap-
maya da devam edeceğiz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Bugünlerde, geçmişiyle yüzleşemeyenle-
rin, geçmişiyle yüzleşme cesareti bulama-
yanların, çok ciddi ölçüde seviye kaybet-
tiklerini görüyoruz. Geçmişiyle yüzleşme 
cesaretini gösteremeyenler, en azından 
geçmişleriyle ilgili tartışmalarda susma 
erdemini gösterebilirler. Ama yüzsüzlük, 
pişkinlik, maalesef bu kişilere susma er-
demini gösterme fırsatını vermiyor. Tek 
Parti CHP döneminin zulmünü bu millet 
iliklerine kadar yaşamıştır. Tek Parti dö-
neminin zulmü, sadece sözlü hatıralarda 
değil, yazılı belgelerde de mevcuttur. O 
dönemde, kitapların nasıl yasaklandığını, 

toplatıldığını, yakıldığını, evlerin basılıp 
Kur’an-ı Kerimlerin, dini kitapların, hatta 
Osmanlıca eserlerin alındığını bu millet 
çok iyi hatırlıyor. Kur’an öğretiminin 
mağaralarda, kümeslerde, harabelerde 
yapılmak zorunda bırakıldığını bu millet 
hüzünle ve çok iyi hatırlıyor. Camilerin 
nasıl kapatıldığını, nasıl satıldığını, eza-
nın nasıl susturulduğunu, gazetelerin, 
dergilerin yasaklandığını, sakala, bıyığa, 
kılık kıyafete nasıl müdahale edildiğini 
milletimiz çok çok iyi hatırlıyor. İki tane 
kitaptan yola çıkarak, 1940’larda yüzlerce 
kitabın yasaklanmasını meşru göstermeye 
çalışmak yüzsüzlüğün ta kendisidir. Ka-
ranlık geçmişinizle gurur duyabilirsiniz, 
buna bir şey demeyiz. Karanlık geçmişiniz 
hakkında, tıpkı Dersim konusunda olduğu 
gibi susabilirsiniz, buna da bir şey deme-
yiz. Ama zulüm ve baskıyla dolu karanlık 
geçmişinizi meşrulaştırmaya kalkarsanız, 
orada biz de belgelerle size gereken cevabı 
veririz. 

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım… Tarih, 
çok enteresan tevafuklarla dolu… Biz, CHP 
döneminde camilerin satıldığını, kapatıldı-
ğını, ahıra çevrildiğini söylediğimizde, Kı-
lıçdaroğlu buna şiddetle itiraz etti. Bize iti-
raz etmekle kalmadı, değerli bir ilim adamı 
olan Diyanet İşleri Başkanı’na da, nezaketi 
aşan ifadelerle, son derece münasebetsiz 
bir üslupla dil uzattı. Şimdi, burayı, Sayın 
Kılıçdaroğlu’nun özellikle dinlemesini, 
bilmediği, bilmeden konuştuğu tarihini 
öğrenmesini tavsiye ediyorum… Şu anda 
Sayın Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşlığı yap-
tığı bir zat var… Eski Başbakanlardan, eski 
Cumhurbaşkanı… Biliyorsunuz, bu zat, 
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şapkasını kaptırmaz, şapkasını alır gider; 
ama 12 Haziran seçimlerinde Kılıçdaroğlu 
ile ‘al takke ver külah’ yapmaktan kaçın-
madı. 

Şimdi, Kılıçdaroğlu’nun savunduğu, sahip 
çıktığı, yol arkadaşlığı yaptığı, 28 Şubat’ın 
özenle dışında tutulmasını istediği bu zat, 
1966 yılında, Başbakanken, CHP’nin cami-
leri kapattığını ifade ediyor. İsmet İnönü, 
Başbakan’ın bu ifadesi karşısında, çıkıyor, 
12 Ekim 1966’da, bakın çok enteresan, 
bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nun takındığı 
tavrın aynısını takınıyor. İnönü, aynen şu 
ifadeleri kullanıyor: “Acaba Cumhuriyetin 
hangi devrinde camiler kapalı ve ibadet 
yasak olmuştur? Hiç bir zaman olmamış-
tır” diyor… Yani bugün Kılıçdaroğlu ne 
diyorsa, o gün de İsmet İnönü aynısını 
söylüyor… Ya Sayın Kılıçdaroğlu, bizden 
dinlemene gerek yok, sen o yol arkadaşına 
git, eğer, “Dün dündür, bugün bugündür” 
demezse, sana CHP zulmünü, kapanan 
camileri o yol arkadaşın gayet tafsilatlı bi-
çimde anlatacaktır. 1966’da, İnönü’nün bu 
açıklamasının ardından, 19 Ekim 1966’da, 
Yeni İstiklal Gazetesi, “İnönü’nün yalan-
larına karşı vatandaşı ispata çağırıyoruz” 
diye bir kampanya başlatıyor… O tarihten 
itibaren, gazeteye adeta mektup yağıyor. 

Bakın burada sizlere birkaç alıntı yapmak 
istiyorum… Bir Müslüman değil, bir Hıris-
tiyan vatandaş, bir Ermeni vatandaş, ay-
nen şu mektubu yazıyor: “Muhterem Yeni 
İstiklal Gazetesi, İstanbul… İnönü’nün 
yalanlarına karşı yaptığınız ispat çağrısına 
Diyarbakır’dan haykırarak cevap yazma-
yı, uyruğu bulunduğum Türkiye’ye karşı 

vazife bilerek sesleniyorum. İşte ispatı: 
Ben gerçi bir Hıristiyan’ım. Ama bütün 
dinlerin düşmanı olan ve nihayet ortanın 
solunda olduğunu ağzıyla da ispatlayan bu 
zaatın faaliyetini arzedeyim: Müslümanla-
rın Kurşunlu Camii veya Fatihpaşa Camii 
dedikleri ibadethane, 1941-1942 yılında 
depo yapılıp kapatılmıştı. İçerisine pek az 
miktarda ve hurda bir vaziyette kütüklük, 
kama, hançer, at eğeri vesaire gibi döküntü 
konmuştu. Avlusunda 8-10 adet hurda at 
arabası takoza alınmış ve önüne nöbetçi 
dikilmişti. Bu meyanda, bizim Latin kili-
sesine de güya bu camideki mühimmatı 
koruması bahanesiyle bir manga asker 
yerleştirilmiş, dini ibadethanemizin içini, 
affedersiniz, tuvalet olarak kullanıyorlar-
dı…”

Evet… Bu satırları, Diyarbakır’dan bir 
Ermeni vatandaş yazıyor… Çorum’dan, 
Muğla’dan, Malatya, Ankara, Kayseri, 
Karaman’dan… Türkiye’nin tüm illerinden, 
tüm ilçelerinden gazeteye mektup yağıyor. 
Muğla’dan bir vatandaş, şunları yazıyor: 
“Muğla’da 6 Cami depo yapılmış, caminin 
dolapları tuvalet haline getirilmiş, kadın 
oynatılıp şarap içilmiştir. Bütün bu yürekler 
acısı hareketlere mani olmak maksadıyla 
mücadelede bulunan zamanın müftüsü 
Münir Özsay, Vali Recai Güreli tarafından 
görevinden azledilmiştir. “

Kahramanmaraş’tan Mehmet Karaca 
şunları yazıyor… “1945 senesinde Maraş 
Türkoğlu Cumhuriyet Mahallesindeki Ulu 
Cami kapatılmıştır. Caminin açık kalan ka-
pısından giren hayvanlar, burasını bir ahır 
haline getirmişlerdir. Aynı şekilde, 1947 se-
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nesinde şekerli ve Hatuniye Camileri de ka-
patılmıştır. Şekerli camisi ambar, Hatuniye 
Camisi de karakol olarak kullanılmıştır…”

Balıkesir’den, ‘Çavuş’ lakaplı M. Altınöz, 
gazeteye şu çok manidar mektubu gönde-
riyor… “Sayın Muhalefet Lideri İnönü, son 
konuşmalarında, Cumhuriyet hükümetleri 
döneminde hiç bir cami ve mescit kapa-
tılmamış, ibadete açık tutulmuştur diye, 
milletin gözünün içine baka baka, utanma-
dan ve sıkılmadan bu yaştan sonra yalan 
söyleyerek ve hakikatleri tahrif ederek 
milleti yanıltmak istemektedir… Balıkesir 
vilayetinde, Zağanos Camii müstesna, bü-
tün camiler kapatılmış, içlerine ot, saman, 
hayvan semeri, postal, askeri malzeme depo 
edilmiştir. Bu millet bir daha, CHP’yi her ne 
pahasına olursa olsun tekrar başına geçirip, 
eski aç, sefil ve perişan günlerine dönmek 
niyetinde değildir. Devirler değişti paşam… 
Kafalar değişti… Paşam, arayıp arayıp bu-
lamadığın saf, bön ve aptal köylü kalmadı, 
hepsi gözünü dört açtı, seni de, senin dev-
rini de gördü ve bugünün kıymetini daha 
iyi anlıyor. Senin zamanında çarık alama-
yan köylü, şimdi ayakkabı giyiyor… Senin 
zamanında, çul, çuval, yamalı, yırtık pırtık 
gezen köylü, bugün ekstra kumaş giyiyor. 
Bizi artık rahat bırak, şimdi kazandığımız 
hürriyeti bize çok görme paşam. Allah’tan 
size insaf ve merhamet, millete de sabru 
celadet ihsan eylemesini dua ederim çok 
muhterem paşam…”

Değerli arkadaşlarım…

Camilerin kapatılması, satılması, müzeye, 
depoya çevrilmesi, metruk halde bırakıla-

rak, ahırlara dönüşmesi süreci, 19 Kasım 
1935’te çıkarılan bir yasayla başlıyor. Belge 
1: Camilerin satışını mümkün hale getiren 
yasa - resmi gazete çıkarılan kanunda şu 
ifade var: Tasnif harici cami ve mescitler 
ulusal mevzuata göre kendilerinden başka-
ca istifade edilmek üzere kapatılır. Bu ka-
nunun çıkmasının ardından, Türkiye’nin 
hemen her vilayetinde, her kasabasında, 
camiler kapatılmaya başlanıyor. 

Belge 2: Bakın, nerede ne kadar caminin 
kapatıldığı, satıldığı, farklı amaçlar için 
kullanıldığını gösteren bir cetvel var… 
1926- 1950 arasında, 513 cami satılıyor. 
327 cami arsası ki, bunların da çoğunun 
üzerinde cami var, bunlar da satılıyor. 1. 
070 mescit satılıyor. Bunlarla birlikte, ki-
lise, manastır, türbe, mezarlık, imaret, da-
rüşşifa ve benzeri çok sayıda tarihi eserin 
satışı yapılıyor. toplamda 3 bin 411 adet 
hayrat vakıf taşınmazının satışı gerçekleş-
tiriliyor. 

Bunların tamamının belgeleri, delilleri de 
elimizde. Ben burada, Sayın Kılıçdaroğlu’na 
bu yüzlerce sayfalık belgeden sadece bir 
kaçını gösteriyorum. Belge 3: Bakanlar Ku-
rulu Kararısivas’taki Ulu Caminin, bakım 
ve onarım giderleri devlet bütçesinden 
ödenmek şartıyla, devlet müzesi yapılmak 
üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisi; adı 
geçen bakanlığın isteği üzerine, bakanlar 
kurulunca 9.3.1948 tarihinde kararlaştırıl-
mıştır. İmza: Cumhurbaşkanı İsmet İnönü

Bu dosya içinde, camilerin amaçları dışın-
da kullanmak üzere satışına karar veren 
çok sayıda Bakanlar Kurulu Kararı bulu-
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nuyor. Satılan camiler, müze olarak, müze 
deposu olarak, kışla, askeriye deposu, Top-
rak Mahsulleri Ofisi ve Ziraat Bankası tara-
fından hububat deposu olarak kullanılıyor. 
Yatakhane, ahır, hatta eğlence merkezine 
dönüştürülen çok sayıda cami bulunuyor. 
Çok enteresan, Camilerin satış ilanı veri-
lirken, ‘cami’ değil, ‘harap’ ve ‘vakıf bina’ 
denilmesi için talimat yayınlanıyor. 

Belge 4: Vakıflar Umum Müdürlüğü’nden 
Tekirdağ Valiliği’ne… Satılmasına Vekiller 
Heyetince, yani Bakanlar Kurulunca, karar 
verilip tebliğ edilmiş ve edilecek olan cami 
ve mescitlerin satış ilanlarının mevkii, ma-
halle ve sokak ve vakfı adı tasrih edilmek 
sureti ile harap vakıf bina şeklinde neşret-
tirilmesi, cami, mescit yeri denilmemesi 
saygı ile reca olunur.  17 Ocak 1938. 

Belge 5: Vakıflar Genel Müdürlüğü, Baş-
bakanlığa, önemli ve acele notuyla bir 
yazı gönderiyor. Yazıda aynen şu ifadeler 
var: Tarihi ve mimari bakımdan çok de-
ğerli olan Üsküdar’da Atik Valide Camii 
ve müştemila-tından Atik Valde Tekkesi 
ile Çinili’deki Efgan Tekkesi Milli Müdafa 
Mükellefiyeti Kanunu hilafına Vakıf lar 
Müdürlüğüne haber verilmeksizin işgal 
edilmiş ve yapılan teşebbüs sonunda 
yalnız Efgan Tekkesi’nin havuzlu odası 
boşaltılarak içinde hayvan bağlı bulunan 
Atik Valide Tekkesi odalarının işgaline 
devam edilmekte bulunmuştur. Bu eserler 
ve Efgan Tekkesinin havuzu emsalsiz ince 
ve kıymetli yadigârlardır. Bunca tebligata 
karşı vuku bulan bu gibi tecavüzler şüphe-
siz ki layıksız ve acıklıdır. Üsküdar’da bir 
kaç hayvan alacak kiralık bina bulmak zor 

bir şey değildir… Cumhuriyet tarihinde ya-
nıklı iz bırakacak olan bu gibi hallere son 
verilmesinin icab edenlere tebliğine mü-
saade buyurulmasını önemle arz ve rica 
ederim. Vakıflar Umum Müdürü

Evet… İşte, buna benzer çok sayıda hadise, 
bu yazıda da ifade edildiği gibi, Cumhu-
riyet İdaresi tarihinde maalesef yanıklı 
iz bırakmıştır. Bir başka belge. Belge 6: 
Karacabey Kasabasından bir vatandaş, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ya-
zıyor. Vakıf lar Genel Müdürlüğü de, bu 
dilekçeyi Başbakanlığa gönderiyor. Tarih:  
27.9.1941… “Karacabey Kasabası halkın-
dan Behçet Öner tarafından gönderilen 
telyazıda, kazada mevcut camilerin tama-
men ciheti askeriyece işgal edildiğinden 
bahisle, Ramazan’da cemaatle namaz kı-
lınmak üzere cemaati çok olan ulu camiin 
tahliyesi istirham edilmektedir. “

Evet… Karacabey’de, Ramazan’da namaz 
kılacak yer kalmıyor ve vatandaş, bir tane 
olsun caminin tahliye edilmesini istiyor. 
İkinci Dünya Savaşı’nı bahane edip, cami-
leri askeri amaçlarla kullanan dönemin 
Hükümeti, camilere gereken hürmeti 
göstermediği gibi, buraları tahrip ederek 
tarihi eserlere de çok ciddi şekillerde zarar 
veriyor. 

Belge 7: Gaziantep’teki Selim Efendi Camii 
Cumhuriyet Halk Partisi’ne satılıyor.  Belge 
8: Edremit’teki Yıldırım Camii, üzerine 
Halkevi yapılması için, 300 lira bedel mu-
kabilinde partiye, yani CHP’ye satılıyor. 
Belge 9: Osmangazi İlçesi, Tophane Mahal-
lesindeki cami, bando ve muhafız birliğine 
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teslim ediliyor. O döneme ait, yüzlerce ga-
zete kupüründen biri: 20 Nisan 1936.  Bu 
ne insafsızlık. Seferihisar’da tarihi bir cami 
ahır yapılmış. Bu dosya içinde, tek parti 
döneminde camilerin satışına, depo olarak 
kullanılışına, ahır yapılmasına, halkevi ve 
parti binası yapılmasına dair onlarca ha-
ber kupürü bulunuyor…

Sayın Kılıçdaroğlu… 

Sen, tarihinle gurur duymayı bırak da, 
tenezzül edip önce tarihini öğren… Oku-
maya vaktin yoksa git, 12 Haziran’daki yol 
arkadaşın olan o zatın dizinin dibine otur, 
o sana CHP tarihini çok iyi anlatacaktır. 
İstediğin kadar inkâr et, istediğin kadar 
pişkinliğe vur, senin tarihin, bu milletin 
yüreğinde hiç silinmeyecek yanıklı iz 
bırakmıştır. Bunları belgeleriyle ortaya 
dökmeye devam edeceğiz. CHP zulmünü 
tüm boyutlarıyla anlatmayı sürdüreceğiz. 
Değişmeyen, değişemeyen CHP’ye, kendi 
tarihini yine biz öğreteceğiz. Ben bu dü-
şüncelerle sözlerime son verirken, grup 
toplantımızın hayırlara vesile olmasını 
diliyor, Meclis çalışmalarında hepinize ba-
şarılar temenni ediyorum. Misafirlerimizi, 
siz değerli milletvekili arkadaşlarımı sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun…
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Sevgili Kahramanmaraşlılar, sevgili kar-
deşlerim, sizleri bir kez daha sevgiyle, 
saygıyla, muhabbetle selamlıyorum… AK 
Parti Kahramanmaraş İl Kongremizin, 
ülkemize, milletimize, demokrasimize, 
özellikle de Kahramanmaraş’ımıza hayırlı 
olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyo-
rum. Bugün burada, Kahramanmaraş İl 
Başkanımıza,  il yönetimine, ilçelerimizin 

başkan ve yöneticilerine, Kadın Kolları İl 
Başkanımıza ve ekibine, Gençlik Kolları İl 
Başkanımız ve ekibine, mahalle, köy tem-
silcilerimize, sandık müşahitlerimize, siz-
lerin nezdinde tüm Kahramanmaraşlılara 
bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Kahramanmaraş, 2002 yılında yüzde 54 
oy oranıyla AK Parti dedi. Kahramanma-

AK Parti İl Başkanlığı 4. Olağan 
Kongresi (Kahramanmaraş)

Kahramanmaraş | 4 Mayıs 2012
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raş, 2007 yılında, yüzde 68 oy oranıyla AK 
Parti dedi. 12 Haziran seçimlerinde, Kah-
ramanmaraş, adeta sandıkları patlatarak, 
bu kez yüzde 70 oy oranıyla AK Parti dedi. 
Kahramanmaraşlı tüm kardeşlerime, be-
nim sevgili “Edeler”ime, bize güvendikleri, 
bize inandıkları, Kahramanmaraş’a yakı-
şanı yaptıkları için yürekten şükranlarımı 
sunuyorum. Bu başarıda emeği olan teşki-
latımızın tüm mensuplarını tekrar tekrar 
tebrik ediyor, Allah hepinizden razı olsun 
diyorum. 

Şair Arif Nihat Asya’nın şu muhteşem dize-
leri Kahramanmaraş’ın çok güzel özetliyor: 
Maraş Türkiye’nin kalem kaşıdır 
Maraş Türkiye’nin köşe taşıdır 
Maraş, tarihleri inşa ettiren, 
Koca Sinanların ustabaşıdır. 

İşte,  Koca Sinan’ların Ustabaşı olan 
Kahramanmaraş’tan, 12 Haziran’da çok 
güçlü bir ustalık belgesini bizlere tevdi 
ettiniz. Allah’ın izniyle, Kahramanmaraş’ın 
emanetini yüreğimizde taşıyacak, ustalık 
döneminde de Kahramanmaraş’ı mah-
cup etmeyecek, sizlere mahcup olma-
yacağız. Kahramanmaraşlı Üstad Necip 
Fazıl Kısakürek şunu söylüyor: “Birçok 
eser ortaya koydum, birçok şiir kaleme 
aldım, düzinelerce yazı yazdım ama hiç-
biri ile övünemem. Övünecek bir şeyim 
varsa, o da Maraşlı olmamdır” diyor. Bu 
vesileyle, Kahramanmaraşlı Üstad Ne-
cip Fazıl Kısakürek’i, Erdem Beyazıd’ı, 
Cahit Zarifoğlu’nu, Bahattin Karakoç’u, 
Âşık Mahzuni Şerif ’i, onlar gibi nice 
Kahramanmaraşlı kalem erbabını, söz 
ustasını rahmetle, minnetle yâd ediyo-

rum. Sütçü İmam gibi, Rıdvan Hoca gibi, 
Kahramanmaraş’ın kahraman evlatlarına 
bugün bir kez daha Allah’tan rahmet di-
liyorum. Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği, 
bir büyük şair, bir büyük mütefekkir olan 
Abdürrahim Karakoç’a da buradan bir kez 
daha Allah’tan acil şifalar temenni ediyo-
rum. 

Sevgili kardeşlerim, Sevgili Edeler… 

Bakın bugün buradan, sanat şehri, sa-
natçılar şehri Kahramanmaraş’tan, tüm 
Türkiye’ye seslenmek, gündemdeki bir 
konu hakkında hissiyatımızı tüm Türkiye 
ile paylaşmak istiyorum. 3 Kasım seçimle-
rinden zaferle çıktığımız günden itibaren, 
yurtiçinde, yurtdışında, belli kesim ve 
çevrelerde, bizimle ilgili, AK Parti’yle ilgili 
değerlendirmeler yapıldı, yorumlar ortaya 
kondu. Bazıları niyet okuyuculuğu yapa-
rak, bizi tanımadan, bizi görmeden, bizim 
nasıl iş ürettiğimize, nasıl hizmet ürettiği-
mize bakmadan, tamamen ön yargılarıyla 
hareket etti. 9.5 yıl boyunca, bizimle ilgili 
art niyetleri, ön kabulleri, ön yargıları olan 
herkesi hayal kırıklığına uğrattık. Bizimle 
ilgili olumsuz yorumları, karamsar bek-
lentileri olanların bu beklentilerini 9.5 yıl 
boyunca boşa çıkardık. Asılsız iddialarla, 
asılsız ithamlarla, kendinden menkul 
asılsız gerekçelerle bizi millet nezdinde 
karalamaya çalışanların senaryolarını, kış-
kırtmalarını, provokasyonlarını gördük ve 
bunları alt üst ettik. 

Bakın biz, 9.5 yıl boyunca millet iradesini 
en güçlü şekilde koruduk. Her türlü de-
mokrasi dışı müdahaleye, çetelerin, maf-
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yanın, cuntanın kirli girişimlerine göğüs 
gerdik. Avrupa Birliği’ne tam üyelik için en 
güçlü, en kararlı adımları biz attık ve biz 
her zaman kararlarımızın, hedeflerimizin 
arkasında durduk. 9.5 yıl boyunca, tavizsiz 
şekilde demokratikleşme yolunda karar-
lılıkla yürüdük. Türkiye’nin 7 bölgesine, 
81 iline, 780 bin kilometrekarenin her bir 
karışına, 75 milyon Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşının her birine hizmet götürme-
nin mücadelesi içinde olduk. 9.5 yıl boyun-
ca hiçbir ayrımın içinde olmadık, hiçbir 
ayrımcı girişime taviz vermedik. İllerimize 
hizmet götürürken, o illerimizin, seçimler-
de bize verdiği oy oranlarına hiçbir zaman 
bakmadık. Hiç kimsenin diline, dinine, 
mezhebine, etnik kökenine bakmadık. 
Doğuştan gelen farklılıkları, bir üstünlük, 
ya da bir dezavantaj olarak asla değerlen-
dirmedik. 14 Ağustos 2001’de, bu yola 
çıkarken, AK Parti milletin partisidir dedik 
ve milletin fertleri arasında bir ayrım yap-
madan bu ilkemizin arkasında durduk. 

14 Ağustos 2001’den bugüne kadar, her 
fırsatta tekrarladığım gibi, bugün bura-
dan, Kahramanmaraş’tan tüm Türkiye’ye 
bir kez daha ifade ediyorum; AK Parti, 
hiç kimsenin yaşam tarzına bugüne ka-
dar müdahale etmedi, bundan sonra da 
etmeyecek, edilmesine de asla müsaade 
etmeyecek. 75 milyonun yaşam tarzı, bi-
zim teminatımız altındadır. Hiç kimsenin 
kılık kıyafetine karışmadık, bundan sonra 
da karışmayız; kimsenin karışmasına da 
izin vermeyiz. Hiç kimsenin, yediğine, 
içtiğine karışmadık, karışmayız; karışmak 
isteyenlere de mahal vermeyiz. AK Parti, 
Türkiye’de düşünce özgürlüğünü, ifade 

özgürlüğünü, eleştiri özgürlüğünü, basın 
özgürlüğünü, yayın özgürlüğünü, 9.5 yıl 
öncesi ile kıyaslanamayacak ölçüde geniş-
letmiş, ileri standartlara kavuşturmuş bir 
partidir. Eksikleri de gidererek, Türkiye’yi 
en ileri demokratik standartlara kavuş-
turmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. AK 
Parti, ifade özgürlüğünü samimi şekilde 
savunduğu kadar, kaliteli eğitim, yaygın 
eğitim için mücadele vermiş, Türkiye’de 
bilimi, sporu ve sanatı en güçlü, en samimi 
şekilde desteklemiş bir partidir. Biz hiçbir 
zaman yapıcı eleştiriden rahatsız olmadık. 
Biz, hakaret içermediği, kutsallara dokun-
madığı, milli iradeyi, demokrasiyi, aile 
mahremiyetini, özellikle de başkalarının 
özgürlüklerini hedef almadığı sürece, hiç-
bir eleştirinin karşısında olmadık. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Son 
günlerde, “tiyatro” üzerinden, Türkiye’de 
bir tartışma yürütülüyor… Öncelikle şunu 
söylemek istiyorum… Türkiye’de son 
günlerde gündemi işgal eden bu tartışma, 
bir tiyatro tartışması değildir. Mesele çok 
başka… Mesele, kendisine küçük iktidar 
alanları oluşturmuş, kendisine küçük 
rant alanları oluşturmuş, köşeleri tutmuş, 
ideolojilerin arkasına sığınarak, kendi 
doğrularını 75 milyona dayatma gayreti 
içine girmiş, seçkincilerin millete tepeden 
bakma meselesidir. Bunlar, Tanzimat’tan 
bugüne kadar, her şeyi en iyi kendilerinin, 
en doğruyu sadece ve sadece kendilerinin 
bildiğini iddia ederler. Bunlar, millete 
tepeden bakarlar. Bunlar, kendi ürettikle-
rinin yüksek sanat olduğunu iddia eder, 
örneğin Kahramanmaraş’ın söz ustalarını, 
kalem erbabını; Anadolu’dan, Trakya’dan 
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yetişmiş ustaları küçümser, kâle almazlar. 
Bunların siyasi kanadı nasıl ki Türkiye’nin 
tapusunu kendisinde zannediyorsa, bu 
seçkinciler de, sanatın, bilimin, bilgi ve 
tefekkürün tapusunun kendi ellerinde 
olduğunu zannederler. Sanatın, sanatçı 
kimliğinin, aydın, yazar kimliğinin arkası-
na sığınırlar, kendilerini sadece dar kalıp-
lara mahkûm etmekle kalmaz, bu ülkenin 
gerçek sanatçılarına da haksızlık yaparlar. 
Bunlar elitisttir, jakobendir; bunlar, kendi 
kast sistemlerine başkalarının girmesine 
asla müsaade etmezler. Şu son birkaç gün-
dür, zihinlerinin ardındakini ortaya dök-
meye, niyetlerini açık etmeye başladılar… 
Daha önce çıktılar, bu millete bidon kafalı 
dediler. 

Çıktılar, bu aziz millete, göbeğini kaşıyan 
adam dediler… Şimdi de, “kasaba bürok-
ratı” diyerek, “belediyedeki temizlik işçisi 
tiyatrocu oluyor” diyerek, kendilerince 
yine milleti aşağılıyor, milleti küçümsü-
yorlar. Rahmetli Cem Karaca, bunlara o 
güzel şarkısıyla gereken cevabı aslında za-
manında verdi… Bunlar “aydın” değil, bun-
lar, “yarım porsiyon aydın” Rahmetli Cem 
Karaca’nın deyimiyle bunlar, barlarda, ön-
lerinde viski, bir elleri çenelerinde, kaşları 
hafif yukarda, bilgiç bakışlarla hiçbir şey 
üretmeden sadece eleştirirler. Tiyatrodan 
sadece bunlar anlar, sinemadan, müzikten, 
heykel, resim, edebiyattan sadece bunlar 
anlar. Bunlar, milleti beğenmez, milletin 
alın terini beğenmez, milletin kültürünü, 
tercihlerini beğenmez, ekmeğin dahi fiyatı-
nı bilmezler. Yıllarca karikatürlerle aşağıla-
dılar. Yıllarca köşelerinden, ekranlarından 
aşağıladılar. Yıllarca oyunlarında, filmle-

rinde, yazılarında aşağıladılar. Finansmanı 
devletten aldılar, ama finansmanın gerçek 
sahibi milleti aşağıladılar. On yıllar boyun-
ca sırtlarını statükoya dayadılar, oradan 
nemalandılar, şimdi de statükonun değiş-
mesinden ciddi rahatsızlık duyuyorlar. 

Burada tekrar söylüyorum… Kusura bak-
masınlar… Çokbilmiş despot aydın tavrıy-
la millete de, milletin hükümetlerine de 
parmak sallayarak azarlama dönemi artık 
geride kaldı. Milletin en masum taleple-
rini, “irtica” diyerek, “gericilik” diyerek, 
“yobazlık” diyerek bir kaşık suda boğma 
dönemleri artık geride kaldı. Sanatın, 
sanatçı kimliğinin, aydın, yazar kimliği-
nin arkasına sığınıp, milleti küçümseme, 
milleti azarlama, milleti hizaya sokma dö-
nemleri artık geri gelmemek üzere tarihte 
kaldı. Milletin parasını, milletin vergisini, 
tüyü bitmedik yetimin hakkını alıp, ondan 
sonra da milleti, milletin tercihlerini, mil-
letin seçtiği hükümetleri aşağılama, tahkir 
etme dönemi artık kapandı. Bundan sonra, 
buyursunlar, sırtlarını devlete değil, o aşa-
ğıladıkları, o kasaba bürokratı dedikleri, o 
temizlik işçisi tiyatrocu dedikleri millete 
gitsin, oraya başvursunlar. 

Şunu herkes bilsin… Bu ülkede, siyasette, 
bürokraside, hukukta kast sistemi, hane-
danlık sistemi, AK Parti’yle birlikte sona 
ermiştir. Bizzat sanatçıların, bizzat gerçek 
aydınların, bizzat bilim adamlarının ça-
balarıyla, gayretleriyle, sanatta, bilimde, 
fikir hayatında da kast ve hanedanlık 
sistemi artık son bulmak zorundadır. Bu 
millet artık aşağılamalara, tahkire boyun 
eğmeyecek. Bu millet, kendi tercihlerinin, 
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kendi talep ve arzularının yok sayılmasına 
artık göz yummayacak. Bu millet, kendi öz 
vatanında, kendi öz yurdunda artık parya 
muamelesi görmeyecek. AK Parti’yle bir-
likte, millet, bürokrasinin ve bürokratik 
elitlerin hizmetkârı olmaktan çıkmıştır ve 
bürokrasi, artık milletin hizmetine girmiş-
tir; Allah’ın izniyle bu artık değişmeyecek. 

Bakın bitmedi… Son günlerde, statükodan, 
sırtını dayadıkları güçlerden umudunu 
kesen, demokrasiden ve demokratikleşme-
den ciddi şekilde rahatsız olanlar, tahrik 
umutları tükenince tahkire başvurmaya 
başladılar… Millete “bidon kafalı, göbeği-
ni kaşıyan adam” diyenler, “ordu göreve” 
diyenler, “genç subaylar rahatsız” diyen-
ler, tahrikleri, kışkırtmaları tutmayınca, 
Türkiye’de demokrasiyi kesintiye uğrata-
mayınca, en ağır hakaretlerle, Türk Silahlı 
Kuvvetlerini hedef almaya başladılar. Türk 
Silahlı Kuvvetleri’ne, ordumuzun şerefli 
mensuplarına yapılan hakaret, ahlaksız-
lıktır, edepsizliktir ve kendini bilmezlik-
tir. Bin yıllardır tüm dünyada sadece ve 
sadece kahramanlığıyla, cesaretiyle nam 
salmış bir ordunun mensuplarına ağza 
alınmayacak hakaretler yapmak, açık 
söylüyorum zavallılıktır. Darbe yapmıyor 
diye bir orduyu silahsız kuvvetler diye, 
kâğıttan kaplanmış meğer diye nitelemek; 
demokrasiye, milli iradeye müdahale etmi-
yor diye bir ordunun en tepesindeki isme 
alenen küfretmek, değil demokrasiden, 
evrensel hukuk anlayışından nasibini ala-
mamaktır. İşte benim aylardır, yıllardır 
ortaya koymaya çalıştığım CHP zihniyeti 
budur… CHP zihniyetinin kucağında ye-
tişen despot aydın zihniyeti budur, yarım 

porsiyon aydın zihniyeti işte budur. CHP 
de, CHP yandaşı sözüm ona bu aydınlar da, 
yazarlar da, demokrasiden, adeta ışıktan 
korkar gibi korkuyorlar. 

Ben bugün CHP’ye yüklenmeyeceğim… 
Malum, onlar bize iş bırakmıyor, kendileri 
zaten kendilerine yeterince muhalefet edi-
yorlar.  CHP seçmenini, CHP’ye gönül ver-
miş kardeşlerimi, onlarla birlikte, MHP’ye, 
BDP’ye, diğer partilere gönül vermiş 
kardeşlerimi, korkulardan, tahriklerden, 
kör ideolojilerin kalıplarından sıyrılıp, AK 
Parti çatısı altında toplanmaya davet edi-
yorum.  AK Parti 75 milyonun partisidir, 
AK Parti, ayrım yapmadan 75 milyona hiz-
met üreten partidir. CHP’linin, MHP’linin, 
diğerlerinin hakkını koruyan, gözeten, 
onlara da ayrım yapmadan hizmet götüren 
parti AK Parti’dir. Tekrar ediyorum: Yüzde 
50’nin oyuyla da iktidara gelmiş olsak, yüz-
de 100’ün emanetini taşıyor, yüzde 100’ün 
tamamının yaşam tarzına samimiyetle say-
gı gösteriyoruz. Büyüdükçe, güçlendikçe, 
oy oranımız arttıkça, Allah’a şükür, kibri-
miz, gururumuz değil, sorumluluğumuz, 
tevazuumuz artıyor. 

Teşkilatımızdaki her bir arkadaşımdan 
da ben bu hissiyatı taşımalarını önemle 
rica ediyorum… Biz büyüdükçe, kibrimiz 
değil, tevazuumuz büyüyecek. Biz güçlen-
dikçe, gururumuz değil, sorumluluğumuz 
büyüyecek. Biz, birileri gibi, belli kesimle-
rin, belli etnik grupların, belli zümrelerin 
partisi değil, Türkiye’nin partisi olmaya 
devam edeceğiz. Hiç kimse şunu aklından 
çıkarmasın, teşkilatımızdaki hiçbir karde-
şim bunu unutmasın: Biz, efendilik etmeye 
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değil, millete hizmet etmeye, hizmetkârlık 
yapmaya geldik. Bu minvalde, bu istika-
mette yürümeye de devam edeceğiz…

Değerli kardeşlerim, Sevgili Edeler… 

Kahramanmaraş’a en son, bundan 1 yıl 
önce, bir 8 Mayıs günü geldim. Burada 
seçim mitingimizi yaptık, aynı gün, 38 
kalem, kamu ve özel sektör yatırımının 
toplu açılışını yaptık. Bugün de, İl Kongre-
mizin ardından, Hükümetimiz tarafından 
tamamlanan eğitim, kültür, sağlık yatırım-
larını, belediyemizin tamamladığı yatırım-
ları, çok sayıda özel sektör yatırımını resmi 
olarak Kahramanmaraş’ın hizmetine suna-
cağız. Bir toplu açılış töreninde, 98 kalem-
de, 1 milyar 10 milyon lira tutarında, tam 
341 hizmet ve eseri Kahramanmaraşlı kar-
deşlerimizle buluşturacağız. Bu yatırımla-
rın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 

Geçen yıl 8 Mayıs’ta geldiğimde sizlere 
bir müjdem vardı. Nüfusu 750 bini ge-
çen illerimizi Büyükşehir yapacağımızı, 
Kahramanmaraş’ın da bu illerimiz ara-
sında olduğunu söylemiştim. Bunun ça-
lışmalarını başlattık; inşallah gerekli dü-
zenlemeleri yapacak, Kahramanmaraş’la 
birlikte Büyükşehir Statüsündeki illeri-
mizin sayısını 29’a çıkaracağız.  Bunun 
da şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 
Kahramanmaraş için 9.5 yılda yaptığımız 
hizmetleri artık öyle bir solukta saymak 

mümkün değil, liste çok uzun… Ben bu-
rada, özet olarak, bugüne kadar neler 
yaptığımızı hatırlatmak istiyorum. Sizler-
den de, 9.5 yılda yaptığımız hizmetleri, 
Kahramanmaraş’a kazandırdığımız eser 
ve yatırımları, her fırsatta kardeşlerimize 
iletmenizi rica ediyorum. 

Değerli kardeşlerim, 

Hizmet aşkımızı, millete olan sevdamızı, 
Türkiye’ye olan tutkumuzu hiç ama hiç 
azaltmadan, durmadan, duraklamadan, 
daha çok çalışarak yolumuza devam ede-
ceğiz. Merhum Sütçü İmam’dan, Merhum 
Rıdvan Hoca’dan, Kahramanmaraşlı 
Merhum Üstat Necip Fazıl’dan, şehitleri-
mizden, kahramanlarımızdan aldığımız 
ilhamla, Türkiye için çalışmaya, millet için 
üretmeye devam edeceğiz. Bu kutlu yolda 
bizlere yol arkadaşlığı yapan her kademe-
deki kardeşimize bir kez daha şükranları-
mı sunuyorum. AK Parti Kahramanmaraş 
İl Başkanlığı çatısı altında emek veren, ter 
döken kardeşlerime, Allah sizlerden razı 
olsun diyorum. Yeni oluşacak yönetime 
başarılar diliyorum. Allah yolumuzu, bah-
tımızı açık etsin. İl Kongremizin hayırlara 
vesile olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun…
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Sevgili yol arkadaşlarım, değerli kardeş-
lerim, sevgili Adanalılar, sizleri en kalbi 
duygularımla, hasretle, muhabbetle selam-
lıyorum. AK Parti Adana İl Kongremize 
başarılar diliyor, kongremizin ülkemize, 
milletimize, demokrasimize, özellikle 
de Adana’mıza hayırlı olmasını Cenab-ı 
Allah’tan temenni ediyorum. Adana’ya, 
Adanalı kardeşlerimize, Adana Teşkilatı-

mıza, 12 Haziran seçimlerinde, 3 Kasım 
ve 22 Temmuz seçimlerinin üzerinde bir 
oy oranıyla, yüzde 37.4’le destek verdik-
leri; Adana’da AK Parti’yi bir kez daha 
birinci parti yaptıkları için şükranlarımı 
sunuyorum. İl Başkanımıza, İl Yönetimine, 
ilçe başkanlarımıza ve yöneticilerimize, 
mahalle, köy temsilcilerimize, sandık 
müşahitlerimize, elbette ki Kadın Kolları 

AK Parti İl Başkanlığı 4. Olağan 
Kongresi (Adana)

Adana | 5 Mayıs 2012
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Başkanlığımız ve ekibine, Gençlik Kolları 
Başkanlığımız ve ekibine, emeklerinden, 
gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, Al-
lah sizlerden razı olsun diyorum. 

AK Parti, kurulduğu günden beri hizmet 
siyaseti yapan, iktidara geldiği günden 
beri hizmet üreten, eser üreten bir partidir. 
AK Parti, ayrıştırarak değil, bölerek değil, 
nifak tohumları ekerek değil; birleştirerek, 
kucaklaştırarak, kardeşliği ve kardeşlik 
hukukunu yücelterek siyaset üreten bir 
partidir. İşte Adana bunun en güzel örne-
ğidir… Biz Adana’da her zaman hizmetle-
rimizle konuştuk. Biz Adana’ya her zaman 
eserlerimizle, yatırımlarımızla geldik. Biz 
Adana’da laf değil, şiddet değil, tahrik ve 
nifak değil, iş ürettik, hizmet ürettik, eser 
ürettik. 

Biliyorsunuz 12 Haziran seçimleri ön-
cesinde Adana’da, seçim bürolarımıza, 
milletvekili adaylarımıza, parti merkezleri-
mize pek çok saldırı yapıldı. Biz, Adana’da 
seçimi kaybedeceklerini anlayıp, silahla, 
sopayla, taşla, molotof la yapılan çirkef-
çe saldırılara asla prim vermedik. Şunu 
buradan bir kez daha altını çizerek ifade 
ediyorum… AK Parti, AK Parti’nin teşkila-
tı, AK Parti’nin gençleri, silahla, sopayla, 
taşla, molotofla değil, fikirleriyle, proje-
leriyle, hedefleriyle, vizyonuyla konuşur. 
Bu anlayışla, 80 vilayette, kardeşlik ve 
dayanışma içinde ürettiğimiz eserleri, aynı 
oranda Adana’da da ürettik, Adana’ya da 
kazandırdık. İşte bugün, bu kongremizin 
ardından, Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nin önüne gidiyor, orada hem 
606 yataklı Numune Hastanemizi, hem de 

onunla birlikte 442 milyon lira tutarında 
77 kalem kamu ve özel sektör yatırımının 
açılışını gerçekleştiriyoruz. 

Dün Kahramanmaraş’ta İl Kongremizi 
yaptık, 1 milyar 10 milyon lira tutarında 
98 kalemde 341 farklı eser ve yatırımı 
oraya kazandırdık. Önceki hafta Bursa’da 
İl Kongremizi yaptık, orada da 1 milyar 
302 milyon lira tutarında 61 ayrı yatırım 
ve hizmetin toplu açılışını gerçekleştirdik. 
Ondan önce Tekirdağ’da İl Kongremizi 
yaptık, orada da toplu açılış gerçekleştir-
dik… Allah’ın izniyle, milletimizin deste-
ğiyle, milletimizin hayır dualarıyla, 9.5 
yıldır 81 vilayette toplu açılışlar yapıyor, 
Cumhuriyet tarihimizin rekor seviyede 
yatırımlarını illerimize, ülkemize, milleti-
mize kazandırıyoruz. 

Şimdi bakın, ben buradan, Adana’dan, 
diğer partilere, diğer partilerin yönetim-
lerine soruyorum: Ey CHP, ey MHP, ey 
BDP! Ya sizin belediyeleriniz var… Sizin 
Büyükşehir Belediyeleriniz var… AK Partili 
belediyeler devletten ne ödenek alıyorsa, 
aynı oranda sizler de alıyorsunuz… Peki, 
Allah aşkına ne yaptınız, ne ürettiniz? 29 
Mart 2009’dan bugüne kadar, 3 sene için-
de, belediyecilik görevini üstlendiğiniz 
illerde, o illere, o vatandaşlarımıza hangi 
eseri, hangi hizmeti, hangi büyük yatırımı 
götürdünüz? Belediyecilik, bir anlamda ik-
tidar provasıdır. Belediye’deki hizmetiniz, 
hizmet anlayışınız, aslında iktidar vizyo-
nunun göstergesidir. 

Peki, bunların belediyelerinde ne var? 
Bunların belediyelerinde, işte Antalya’da 
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olduğu gibi, işte Ankara Yenimahalle’de 
olduğu gibi, bizzat kendilerinin itiraf ettiği 
yolsuzluk var. Bunların belediyelerinde 
rant kavgası var. Bunların belediyelerinde, 
kendilerinin de yamyamlık diye ifade ettiği 
kadrolaşma var. Bunlar, belediyeciliği nasıl 
bir rant aracı olarak görüyorlarsa, işte aynı 
şekilde Türkiye’yi yönetmeyi de, iktidarı 
da bir rant aracı olarak görüyorlar. Bakın 
ben, bugün de Adana’da, Cumhuriyet Halk 
Partisi’ne bir şey söylemeyeceğim. Onların 
derdi, onların kendi içlerindeki muhale-
feti, kavgası, çatışması, tartışması zaten 
kendilerine fazlasıyla yeter. Aynı şekilde 
MHP’ye de söyleyecek sözüm yok. Zaten 
Sayın Bahçeli, önceki gün arabasıyla poz 
verirken, “Araba da eski, biz de eskiyiz” di-
yerek MHP’nin durumunu özetledi. 

Ama buradan, BDP’ye, BDP’nin yöneti-
cilerine bir çift sözüm olacak… Doğu’da, 
Güneydoğu’da, başta Diyarbakır olmak 
üzere, bazı il ve ilçelerde, bunların belediye 
başkanları görev yapıyorlar. Ben, ülkemin 
81 vilayetine cesaretle giden bir Başbaka-
nım… Ben, sadece illerimize değil, fırsat 
buldukça ilçelerimize kadar giden, oralar-
da incelemeler yapan, hizmetleri, eserleri, 
yatırımları yerinde teftiş eden bir Başba-
kanım… Hakkâri’yi gördüm, Diyarbakır’ı 
gördüm, Van’ı, Batman’ı, Şırnak’ı, Siirt’i 
gördüm, Yüksekova’yı gördüm… İnanın, 3 
yıldır, taş üstüne taş konmamış… Şehrin 
ortasından kanalizasyon akıyor. Çöpler 
toplanmıyor. Bir belediyenin yapması ge-
reken asgari hizmet bile vatandaşa götürül-
müyor. Allah aşkına, benim oradaki vatan-
daşıma, oradaki kardeşime bu reva mıdır? 
Korkutarak, duygularını istismar ederek, 

tehdit ederek, kepenklerini kapattırarak, 
ekmekleriyle oynayarak oradaki insanla-
rın oyunu alacaksın, göreve geleceksin; 
ama yapman gerekenin asgarisini bile yap-
mayacaksın. Çünkü bu beyefendilerin, bu 
hanımefendilerin çok daha önemli işleri 
var… Bunların millet umurunda değil… 
Bunların vatandaş umurunda değil… Kürt-
lerin meselesi, Kürtlerin acısı bunların asla 
ve asla derdi, meselesi, kaygısı değil. 

Belediye başkanları, milletvekilleri, teş-
kilatları, hatta bizzat genel başkanları, 
sadece ve sadece tahrik siyaseti üretmeyi, 
sadece ve sadece nifak tohumları ekmeyi 
biliyor. Amerika’ya gittiler, PKK bir terör 
örgütü değildir diye açıklama yaptılar. 
Daha önceki gün, BDP’nin Eşbaşkanı bir 
televizyon kanalına çıkıyor, “Dağa çıkmış 
PKK’lı asla teslim olmamalı” diyor. Bakın 
bunlarda, en başta vicdan yok vicdan… 
Bunların vicdanları kurumuş… Ben her za-
man söylüyorum: Bunlar, dağdaki teröris-
tin, dağdaki kandırılmış, robota çevrilmiş 
gençlerin kanından besleniyorlar. Vicdanı 
olan, yüreğinde zerre kadar merhameti 
olan, en küçük bir acıma duygusu olan, 
ölmenin ve öldürmenin ne kadar acı ol-
duğunu, yavrusunu yitiren annenin nasıl 
bir sızı duyduğunu hissedebilen bir insan, 
bakın altını çiziyorum, bir insan, çıkıp da 
böyle açıklama yapmaz. Dünyanın hiçbir 
yerinde, terörü, öldürmeyi yücelten, teşvik 
eden birine, “aklı başında” denmez, dene-
mez. 

Kandırılıp dağa çıkarılan o gençlerin na-
sıl bir ortamda yaşadıklarını bugün artık 
herkes görüyor, biliyor. Mağaralarda nasıl 
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insanlık dışı şartlarda yaşadıklarını herkes 
görüyor. Kendi içlerinde nasıl infazlar yap-
tıklarını, kendi yöneticilerini bile nasıl acı-
masızca kurşuna dizdiklerini artık herkes 
biliyor. Örgütteki baskıya, tacize, insanlık 
dışı muameleye isyan edip, örgütten kaçan, 
yakalanıp haftalarca işkence gören, sonra 
da öldürülüp bilinmeyen yerlere gömülen, 
annelerden, babalardan dahi saklanan 
cinayetleri artık herkes görüyor ve biliyor. 
Bizim askerimiz, mağaradaki teröristi, 
“seni annene götüreceğiz” diye ikna ediyor, 
çocuk yaştaki terörist, 5 yıldır annesini 
görmediğini söyleyerek ağlıyor. Doğu’da, 
Güneydoğu’da, yüzlerce anne gözünü dağ 
yollarına dikmiş, sabahtan akşama, akşam-
dan sabaha çocuğunun yolunu gözlüyor. 

Ama bu beyefendiler, bu hanımefendiler, 
bu savaş baronları, “Terör örgütü değil” 
diyerek, “Asla teslim olmasınlar” diyerek, 
bu annelerin acısını, hasretini ayaklar al-
tına alarak, Kürtlerin acısıyla adeta dalga 
geçerek vicdansızca açıklamalar yapıyor. 
Kalkıyorlar, askerin operasyon yaptığı 
bölgelerde canlı kalkan olarak askerin önü-
ne, polisin önüne dikiliyorlar. Ya sizin bu 
kadar cesaretiniz, bu kadar vicdanınız, bu 
kadar çözüm arzunuz var da, niye terörün, 
teröristin önünde canlı kalkan olmuyorsu-
nuz? O kalleş intihar bombacılarının önün-
de neden canlı kalkan olmuyorsunuz?

Bak, Bingöl’de, şehit Hatice Belgin karde-
şimiz, yanındaki yavruları için, sokaktaki 
vatandaş için, o koskoca yüreğini ortaya 
koyarak, canlı bombanın üzerine kapakla-
narak, daha büyük bir faciayı önledi. Eğer 
Hatice Belgin’in yüzde biri, binde biri ka-

dar yüreğiniz, vicdanınız, cesaretiniz, an-
nelik şefkatiniz varsa, güvenlik güçlerinin 
önünde değil, gidin, o kanlı terörün, kanlı 
teröristin, o kalleş intihar bombacılarının 
önünde canlı kalkan olun. İşte bunu yapa-
mazlar… Bunlar, böyle yürekli, böyle vic-
danlı eylemleri yapamaz, nifak ve tahrik 
içermeyen hiçbir söz söyleyemezler. Çünkü 
bunlar, sırtlarını dayadıkları örgütün baskı 
ve korkusuyla ancak ayakta durabildikleri-
ni kendileri de çok iyi biliyor. Arkalarında-
ki kanlı terör örgütünün tehdidi bittiğinde, 
Kürt kardeşimin bunlara cesaretle karşı 
çıkacağını bunlar çok iyi biliyor. Gençler 
ölmezse, öldürmezse, kan akmazsa, göz-
yaşı sel olup akmazsa, bunlar bu ülkede 
siyaset yapamazlar, istismar siyasetini sür-
düremezler. İşte bunların belediyelerde de 
yaptıkları bu. Benim Hakkârili kardeşimi 
çamura, toza, kanalizasyona, çukura, pisli-
ğe mahkûm ediyor, ondan sonra arkalarına 
terörü, terör faaliyetlerini alarak, adeta 
“cambaza bak” diyorlar…

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Birileri 
çıkıyor, Hükümet güvenlik politikalarına 
yeniden döndü diyerek, hem bizim, hem 
güvenlik güçlerimizin terörle mücadele 
azmini kırmaya çalışıyor. Biz, Hükümet 
olarak, hiçbir zaman güvenlik politikaları-
nı tek çare olarak görmedik, bundan sonra 
da görmeyeceğiz. Bir kere şunu herkes 
bilsin… Topraklarımıza yönelik her türlü 
saldırıya, vatan toprakları içinde, silahıyla 
illegal şekilde dolaşan her teröriste, her 
eşkıyaya karşı, biz yılmadan, yıkılmadan, 
taviz vermeden, geri adım atmadan mü-
cadele edeceğiz. Her imkânı seferber ede-
rek, askerimizi, polisimizi mücadelesinde 
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her adımda destekleyerek, vatanımıza, 
bayrağımıza yönelik her saldırıya misliyle 
cevap vereceğiz. Ama biz, bunu yaparken, 
demokrasiden, insan haklarından, hukuk-
tan asla ve asla taviz vermeyeceğiz. Dağda 
güvenlik güçlerimiz terörle mücadele 
ederken, biz oradaki vatandaşımızı yalnız 
bırakmayacak, vatandaşımızı kendi kade-
rine terk etmeyeceğiz. 81 vilayet içinde, 
ihmal edilmiş, ötelenmiş, geri bırakılmış 
her ilimize, her ilçemize ulaşacak, oradaki 
vatandaşımızı samimiyetle kucaklamaya 
devam edeceğiz. Biz, en başından itibaren, 
çok samimi şekilde çözüm istiyoruz. Biz 
oradaki vatandaşımızla kucaklaşıyoruz, 
dertleşiyoruz, hasbıhal ediyoruz. Kardeş-
liğimizi daha da yüceltiyor, kardeşlik hu-
kukumuzu daha da pekiştiriyoruz. Hiçbir 
kışkırtmaya boyun eğmeyeceğiz. Hiçbir 
provokasyona eyvallah demeyeceğiz. Çö-
zümü engelleyen hiçbir girişime aldırış 
etmeyeceğiz. Biz, 75 milyon kardeşiz, biriz, 
beraberiz. 75 milyon inşallah hep birlikte 
geleceğe yürüyeceğiz. Hiç kimsenin birli-
ğimizi, dirliğimizi bozmasına izin verme-
yeceğiz. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim, Salı günü, 
biliyorsunuz, tüm dünyada olduğu gibi, 
Türkiye’de de 1 Mayıs, tüm illerimizde bü-
yük bir coşkuyla, büyük bir renklilikle kut-
landı. İstisnai üç beş olay dışında, Türkiye 
genelinde gerçekten çok renkli manzaralar, 
dayanışma ve kardeşlik tabloları ortaya çık-
tı. Ben hatırlıyorum… Bırakınız 80 öncesini, 
80 sonrasında, 90’larda bile, anneler genç 
evlatlarını, 1 Mayıs günlerinde eve hapse-
diyor, dışarıya çıkarmıyordu. Gazetelerde 
“Kanlı 1 Mayıs” manşetleri atılıyor, insanlar 

bayram değil matem yaşıyordu.  1 Mayıs 
korkuyla, tedirginlikle, çatışmayla anılan 
bir gün haline gelmişti. Bakın biz, iki önemli 
adım attık… Birincisi, 1 Mayıs meydanları-
nın, bir tahrik ve provokasyon meydanı ol-
maktan çıkmasını sağladık. Ne yaptık? Çe-
telerle amansız mücadele ettik. Ne yaptık? 
Provokasyon üreten çetelerin üzerine karar-
lılıkla gittik. Ne yaptık? Geçmişin karanlık 
olaylarının üzerine cesaretle gittik. 1 Ma-
yıs’ları öncelikle tahrikten, kışkırtmadan, 
provokasyondan arındırdık… İkinci olarak 
ne yaptık? 1 Mayıs’ı, Emek ve Dayanışma 
Günü olarak tatil ilan ettik. Bugüne kadar 
hiçbir hükümetin yapamadığı, yapanların 
da geri adım attığı, 1 Mayıs’ı tatil ilan etme 
başarısını, kararlılığını biz gösterdik. 

Sonuçta dayanışma kazandı. Sonuçta 
kardeşlik ve dostluk kazandı. Sonuçta, 1 
Mayıs ruhuna, özüne, anlamına yeniden 
kavuştu. 1 Mayıs bir korku günü, çatışma 
günü olmaktan çıktı, işte Taksim’deki gibi 
bir bayrama, renkli bir coşkuya dönüştü. 
Biz Türkiye’nin tamamında ve 365 gün işte 
bu renkliliği, bu coşkuyu, bu dayanışmayı 
hakim kılmak için mücadele veriyoruz. 
Farklı görüşlerin, farklı fikirlerin, farklı 
dünyaların, farklı dillerin, inançların, et-
nik kökenlerin, barış içinde, huzur içinde, 
karşılıklı anlayış içinde var olabilmesi için 
mücadele veriyoruz. Biz, 75 milyonu kucak-
laştırmak, 75 milyon hep birlikte aydınlık 
geleceğe yürümek için mücadele veriyoruz. 
İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. Sa-
dece 75 milyonla kalmayacak, dalga dalga 
bölgemizde, dünyada, dayanışmanın, ku-
caklaşmanın mücadelesini vermeye devam 
edeceğiz. 
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İşte yarın, Allah’ın izniyle önce Gaziantep’e 
gidecek, orada il kongremizi gerçekleştire-
cek, ardından da Kilis’te, Suriyeli kardeş-
lerimizin kaldığı kampı ziyaret edeceğiz. 
Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz 
yok. Bizim, hiçbir ülkenin içişlerine karış-
mak gibi bir niyetimiz yok. Ama biz, tari-
himizden, Osmanlı’dan aldığımız güçle, 
ilhamla, cesaretle, dünyanın her neresinde 
olursa olsun, mazlumlara, mağdurlara 
kucak açmış bir millet olarak, aynı şekilde 
mazlumun, mağdurun hakkını savunmaya 
devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim... 

Bu vesileyle bir hususa daha dikkatle-
rinizi çekmek istiyorum.  Bugün Resmi 
Gazete’de yayınlanan bir yönetmelikle, 
ulusal ve resmi bayramlar ile mahalli kur-
tuluş günleri gibi özel günlerde yapılan 
törenlerin esaslarını yeniden belirledik.  
Bu törenler, daha önce 3 ayrı yönetmeliğe 
göre yapılıyordu.  En basit bir törende 
dahi, bütün kamu kurumları ile çocuk-
larımız adeta günlerce seferber ediliyor, 
birbirinin tekrarı olan müsamere tarzı 
gösteriler sergileniyordu. Bütün milletin 
malı olan 29 Ekim ve 30 Ağustos gibi tö-
renlerin bütün yükü Türk Silahlı Kuvvet-
lerimizin üstüne yıkılmıştı. Tarihimizin 
bu önemli dönüm noktaları, sadece askeri 
yönleriyle öne çıkartılmış, zorunlu resmi 
törenlere mahkûm edilmiş, onun geri-
sindeki milli ruh ve heyecan geri plana 
itilmişti. 

Biz, ulusal ve resmi bayramlarımız ile 
mahalli kurtuluş günleri gibi bütün tarihi 

günlerimizin üzerindeki bu koyu resmi 
perdeyi ve askeri görüntüyü kaldırıyoruz. 
Bu etkinliklerin, gerisindeki milli ruha ve 
heyecana uygun şekilde, her vatandaşımı-
zın kendini içinde bulabileceği sadelikte 
gerçekleştirilmesini sağlayacak bir düzen-
lemeyi bugün hayata geçirmiş bulunuyo-
ruz. Hiçbir cazibesi olmayan müsamere 
tarzı gösteriler yerine, kamu personelini ve 
çocuklarımızı yıpratmayacak, daha sade 
ama daha özlü kutlamalar yapılmasını 
sağlayacak bir düzenleme getirdik. Ma-
halli kurtuluş günleri ve diğer tarihi gün 
kutlamalarında, bilimsel toplantı, konfe-
rans, sergi, yarışma, tiyatro, halk oyunu 
gösterileri ve konserler gibi etkinliklere 
yer verilecek. Bundan sonra, 29 Ekim ve 
30 Ağustos’ta, hem cumhurun başı, hem 
de ordumuzun başkomutanı olması hase-
biyle, tebrikleri Sayın Cumhurbaşkanımız 
kabul edecek, resepsiyonları da kendisi 
verecek.  Demokratikleşme ve sivilleşme 
yönünde önemli bir adım olan bu düzen-
lemenin de ülkemize ve milletimize hayırlı 
olmasını diliyorum. 
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Sevgili yol arkadaşlarım, sevgili Gaziantep-
liler, bugün bir kez daha sizleri sevgiyle, 
saygıyla, hasretle selamlıyorum. AK Parti 
Gaziantep İl Kongremizin, Gaziantep’e, 
ülkemize, milletimize, demokrasimize ha-
yırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz 
ediyorum. Teşkilatımızın tüm mensup-
larına, İl Başkanlığımızdan sandık müşa-
hitlerimize, gençlik kollarımızdan kadın 

kollarımıza kadar, Gaziantep’te AK Parti’ye 
gönül vermiş, emek vermiş tüm kardeşleri-
mi yürekten kutluyor, her birinize tek tek 
teşekkür ediyorum…

Gaziantep, 3 Kasım 2002 seçimlerinde 
yüzde 40 oy oranıyla AK Parti demiş, 
AK Parti’yi bağrına basmıştı. Gaziantep, 
22 Temmuz 2007 seçimlerinde, bu kez 

AK Parti İl Başkanlığı 4. Olağan 
Kongresi (Gaziantep)

Gaziantep | 6 Mayıs 2012
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yüzde 59 oy oranıyla AK Parti demişti. 12 
Haziran seçimlerinden hemen 3 gün önce 
buraya, Gaziantep’e geldim. 9 Haziran’da, 
seçimden önceki Perşembe günü burada 
muhteşem bir miting, muhteşem bir ku-
caklaşma gerçekleştirdik. Bundan yakla-
şık 1 yıl önce, 9 Haziran’da Gaziantep’e 
aynen şu şekilde seslendim: “Gaziantep” 
dedim… “Şunu bil ki, şu anda Halep’in, 
Şam’ın gözü senin üzerinde. Şunu bil ki, 
şu anda Beyrut’un, Kahire’nin, Kabil’in, 
Bağdat’ın gözü senin üzerinde. Nablus, 
Ramallah, Gazze, Kudüs şu anda seni izli-
yor. 12 Haziran’da öyle bir mühür vurun 
ki, tüm Ortadoğu sevinç çığlıkları atsın. 
12 Haziran’da öyle bir karar verin ki, Er-
bil, Süleymaniye, Dohuk, Kerkük, Musul, 
derin bir nefes alsın. 12 Haziran’da öyle 
bir AK Parti deyin ki, dünyanın tüm maz-
lumlarının, tüm mağdurlarının umudu 
çoğalsın…” dedim. 

İşte Gaziantep, 12 Haziran’da kendisinden 
bekleneni yaptı. Gaziantep, 12 Haziran’da, 
yüzde 62 oy oranıyla, AK Parti diye adeta 
haykırdı. 12 Haziran akşamı biz sevindik. 
12 Haziran akşamı Gaziantep sevindi, 
Türkiye sevindi. 12 Haziran akşamı, Or-
tadoğu sevindi, Kuzey Afrika sevindi, 
Balkanlar sevindi. Bize bu sevinci yaşattığı 
için Gaziantep’e teşekkür ediyorum. Bize 
bu coşkuyu yaşattığınız için, sizlere, Ga-
ziantep teşkilatımıza yürekten teşekkür 
ediyorum. Buradan bir kez daha altını 
çizerek ifade ediyorum: Gaziantep’in ema-
neti bizdedir, Gaziantep’in emaneti emin 
ellerdedir. Allah’ın izniyle, Gaziantep’e 
mahcup olmayacağız. Allah’ın izniyle, 
Araban’a, Islahiye’ye, Karkamış’a, Nizip’e, 

Nurdağı’na ,  Oğuzeli ’ne,  Şahinbey ’e, 
Şehitkâmil’e, Yavuzeli’ne mahcup olma-
yacağız. Allah’ın inayetiyle, Karşıyaka’ya, 
Hacıbaba’ya, Çıksorut’a, Perilikaya’ya, 
Ünaldı’ya, Hoşgör’e, Vatan’a, Rahmet 
Deresi’ne, Ocaklar’a, Umut Mahallesi’ne, 
Ay d ı n l a r ’ a  m a h c u p  o l m a y a c a ğ ı z . 
Gaziantep’in başını öne eğdirmeyecek, Ga-
ziantep karşısında inşallah yüzümüzü yere 
eğmeyeceğiz. 

Şunu hiçbir zaman unutmayın sevgili 
kardeşlerim; Biz, AK Parti teşkilatı olarak, 
AK kadro olarak, büyüdükçe kibri artan 
değil, büyüdükçe tevazusu artan bir kad-
royuz. Biz, oy oranı arttıkça böbürlenen 
değil, oy oranı arttıkça sorumluluğu artan 
bir teşkilatız. Biz, sandıkların kapandığı 
akşam, aldığı yüksek oy oranlarıyla rahat 
bir uyku çeken değil, tam tersine, uykuları 
kaçan, aldığı emanetin ağırlığını her bir 
zerresinde, her bir hücresinde hisseden bir 
partiyiz. Nasıl olsa 3. dönem deyip rehave-
te kapılmadık, kapılmayacağız. Nasıl olsa, 
Gaziantep’te yüzde 62 aldık, Türkiye’de 
yüzde 50 aldık deyip asla ve asla gevşeme-
dik, gevşemeyeceğiz. Biz, omuzlarımızda 
yüzde 100’ün, 75 milyon Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşının emanetini taşıyoruz. 
Biz, Türkiye’nin yoksullarının olduğu ka-
dar, dünya mazlumlarının da umudu olan 
bir partiyiz. İşte onun için çok çalışacağız, 
daha çok çalışacağız. Sorunları aşmak için 
çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi daha 
da büyütmek için çalışmaya devam edece-
ğiz. Refahı, huzuru, umudu, çoğaltmak; da-
yanışmayı ve kardeşliği pekiştirmek için, 
gece gündüz, yağmur boran dinlemeden 
koşturmaya devam edeceğiz. 
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Bakın biz, Türkiye’de siyasetin parametre-
lerini, siyasetin dinamiklerini değiştirmiş, 
siyaseti temize çekmiş bir partiyiz. 3 Kasım 
seçimlerinin hemen ardından ne dediler? 
İktidar partileri yıpratır dediler. İktidar 
rehavete yol açar dediler. Bunlar bir dö-
nem kalıcı, sonra gidici dediler… Ardından 
bunu 22 Temmuz sonrasında söylediler… 
Hiçbir iktidar partisi 3 dönem oyunu artı-
ramaz dediler. Bu sefer son dediler, bu se-
fer oyları düşecek dediler… Çünkü bunlar 
bizi tanımıyor. Bunlar, işte bu teşkilatı hiç 
ama hiç tanımıyor. Bunlar, bu teşkilattaki 
coşkuyu, heyecanı, aşkı, sevdayı, hizmet 
tutkusunu hiçbir zaman anlamadılar, an-
layamıyorlar ve böyle giderse anlayamaya-
caklar. 

Bir kere şunu herkes bilsin, Biz, birileri 
gibi, rant elde etmek için siyaset yapan-
lardan değiliz. Biz, birileri gibi, makam 
uğruna, iktidar hırsı uğruna yol arkadaş-
larını harcayan siyasetçilerden değiliz. Biz, 
birbirlerine komplolar yapan, birbirinin 
kuyusunu kazan, yanı başındaki arkada-
şından kuşkulanacak kadar paranoya içine 
giren partilerden, siyasetçilerden değiliz. 
Bizde kardeşlik var, bizde kardeşlik huku-
ku var, bizde dayanışma var, dava arkadaş-
lığı var, bizde ahde vefa var. Bizde makam 
değil, millet öndedir. Bizde rütbe değil, 
hizmet öndedir. Bizde rekabet değil, hayır-
da yarış öndedir. Bizde hesaplaşma olmaz; 
bizde helalleşme olur. İşte biz bu şekilde 
yolumuza devam ediyoruz. Her gün büyü-
yerek, hizmetlerimize hizmet katarak, AK 
Parti’yi büyüttüğümüz kadar Türkiye’yi 
de büyüterek yolumuza devam edeceğiz. 
İşte ben Gaziantep’e bunun için teşekkür 

ediyorum. Gaziantep teşkilatımızı işte 
bunun için kutluyorum. Kardeşliği yücelt-
tiğiniz için, kardeşlik hukukunu muhafaza 
ettiğiniz için, millete hizmet yolunda per-
vanelere döndüğünüz için sizleri kutluyor, 
hepinize şükranlarımı sunuyorum. 

Sevgili kardeşlerim, Sevgili Gaziantepli-
ler… 

Şimdi bakın… Geçtiğimiz yıl Nisan ayın-
dan itibaren, komşumuz Suriye’de olaylar 
yaşanmaya başladı. Bir yıldır devam eden 
olaylardan, başta Gaziantep olmak üzere, 
sınır illerimizin de olumsuz etkilendiğini 
biliyorum. Suriye, inanıyorum ki, bu çal-
kantılı dönemi geride bırakacak. Er ya da 
geç, inşallah, Suriyeli kardeşlerimiz rahat 
bir nefes alacak. Türkiye olarak, Suriye 
halkının derdini, Suriyeli kardeşlerimizin 
meselesini biz, kendi derdimiz, kendi me-
selemiz olarak gördük, görmeye devam 
ediyoruz. Ben, bu kongremizin ardından, 
inşallah Kilis’e geçecek, orada sınır bölge-
sinde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşleri-
mizi ziyaret edeceğim. 

Şimdi burada, bir hususun altını özellikle 
çizmek istiyorum… Bakın biz, yola çıkar-
ken, “komşularımızla sıfır sorun politika-
sı” dedik… Hiçbir kompleks duymadan, 
önyargısız, ön kabulsüz şekilde, bütün 
komşularımızla meseleleri ele aldık, di-
yalog içinde sorunların üzerine gittik ve 
çözülemez denilen bir çok sorunu çözdük, 
çözüm yoluna koyduk. Şunu bir kere her-
kes bilsin: Sıfır sorun demek, her mesele, 
her olay karşısında sessiz kalmak değildir. 
Sıfır sorun demek, zulme, baskıya, cinaye-
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te göz yummak değildir. Sıfır sorun demek, 
haksızlık karşısında susmak, haksızlık 
karşısında eğilmek demek değildir. Bugün 
bize Suriye’yi, bugün bize İsrail’i gösterip, 
Sıfır sorun politikamızı sorgulayanlar, işte 
bugün nasıl “sıfır sorunu” anlamadılarsa, 
geçmişte de Gazi Mustafa Kemal’in, “yurtta 
sulh, cihanda sulh” politikasını anlamadı-
lar, anlayamadılar. Bunlar, “yurtta sulh, ci-
handa sulh” politikasını yan gelip yatmak 
olarak anladılar; şimdi de sıfır sorun poli-
tikasını, zulme, haksızlığa, hukuksuzluğa 
karşı boyun eğmek olarak anlıyorlar. 

Allah aşkına, Akdeniz’de, uluslararası su-
larda, benim vatandaşıma devlet terörü 
uygulayan ülkeye karşı biz susacak mıyız? 
Gazze’de kardeşlerimizi fosfor bombala-
rıyla katledenlere karşı biz susacak mıyız? 
Dera’da, Şam’da, Hama’da, Humus’ta, 
Halep’te, İdlip’te kendi vatandaşlarını 
acımasızca katledenlere karşı biz susacak 
mıyız? Bizi eleştiren bu CHP ne yaptı? CHP, 
geçmişte ne yaptıysa bugün de aynısını 
yaptı.  Geçmişte, savaş var diyerek kalktı, 
Hitler’in doğum gününü kutlamak için he-
yet gönderme kararı aldı. Aman savaş bize 
bulaşmasın diye, Hitler’e samimi tebrikle-
rini gönderdiler. Aman biz uzakta duralım 
diye, “Kemalist Türkiye’den faşist İtalya’ya 
selam” götürdüler. On yıllarca İsrail’in böl-
gedeki haksız, hukuksuz uygulamalarına 
göz yumdular. On yıllar boyunca gücün 
önünde eğildiler. 

Bugün de CHP Genel Başkanı çıkıyor, bir 
yandan Sıfır sorun politikasını eleştiriyor, 
bir yandan ben geçmişimle gurur duyu-
yorum diyor, bir yandan da, CHP’nin o 

eski genel başkanının izinden gidiyor. 
Dün Hitler’e samimi tebriklerini gönde-
renler, bugün de çıkıp, “ben olsam Mavi 
Marmara’yı Gazze’ye göndermezdim” 
diyor… Dün “Kemalist Türkiye’den Faşist 
İtalya’ya selam” götürenler, bugün de Su-
riye’deki Baas rejimini ziyaret edip, orada 
Türkiye’yi eleştiriyor. Kendi geçmişlerin-
de, camilerin ahır yapılmasını, kapatıl-
masını, satılmasını görmeyenler, bugün 
de aynı şekilde Gazze’deki insanlık dışı 
vahşeti görmüyor, İsrail’de özgürlük oldu-
ğunu savunuyorlar. En küçük ekonomik 
sıkıntıda IMF’nin önünde el pençe divan 
duranlar, bugün de bizi IMF’yle anlaşmaya 
zorluyorlar… Sonra da kalkıp, utanma-
dan, sıkılmadan, bizim dış politikamızı 
eleştiriyorlar. Kusura bakmayın… Bizim 
dış politikada ulaştığımız hedeflere, sizin 
hayalleriniz bile erişemez… 

Sayın Kılıçdaroğlu kalktı, Bosna Hersek’e 
gitti. Maşallah, camilerden, tekkelerden, 
türbelerden çıkmadı. Elinde Kur’an’la çok 
güzel fotoğraf kareleri verdi. İnanın sevin-
dik, hoşnut olduk, mutlu olduk, teşvik de 
ediyoruz… Allah devamını getirsin inşal-
lah diyoruz… Ardından geldi, İstanbul’da, 
Arap Baharı zirvesi yapıp, başörtülü Tevek-
kül Hanım’la basın toplantısı yaptı. Bun-
dan dolayı da kutluyoruz… Peki, ama insa-
na sormazlar mı? Boşnak dindar olunca iyi 
de, Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları, 
gençleri dindar olunca niye kötü? Yemenli 
hanım başörtülü olunca iyi de, Türk başör-
tülü olursa örümcek kafalı, öcü mü oluyor? 
Bosna’da cami, tekke, türbe gezeceksin, 
ama Türkiye’de Danıştay’a gidip katsayı 
uygulamasının iptalini isteyeceksin. Ye-
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menli başörtülü hanımı yanına alıp basın 
toplantısı düzenleyeceksin, ama Anayasa 
Mahkemesi’ne gidip, başörtüsü kararının, 
kademeli eğitim kararının iptalini iste-
yeceksin. Suriye’ye, Şam’a arkadaşlarını 
göndereceksin, Baas rejimine destek vere-
ceksin, sonra gelip burada Arap Baharı’yla 
ilgili zirve düzenleyeceksin. Kemal Bey ar-
tık küreselleşiyor ama çark etmede, çarkçı-
lıkta küreselleşiyor. Çark etme konusunda 
artık sınırları aştı, uluslar arası çarkçılığa 
başladı. Bunların bizim dış politika vizyo-
numuzu anlama ihtimalleri yok. 

Biz bugün de politikalarımızın arkasında 
duruyor, “sıfır sorun” diyoruz… Ama so-
run çıkaranlara karşı da diklenmeden dik 
duruyoruz. Hiç kimse kusura bakmasın, 
yanı başımızda, Suriye’de kardeşlerimiz 
katledilirken, biz sessiz, tepkisiz, elimiz 
kolumuz bağlı oturamayız. Yanı başımızda, 
Irak’ta mezhep çatışması yaşanırken, mez-
hep farklılıkları tahrik edilirken, biz elimiz 
kolumuz bağlı oturamayız. Yanı başımızda, 
Gazze’de, Kudüs’te insanlık onuru çiğne-
nirken, biz oradaki kardeşlerimize sırtımı-
zı dönemeyiz. Biz bu bölgede artık barış 
istiyoruz. Biz bu bölgede istikrar istiyoruz, 
güvenlik istiyoruz, huzur ve refah istiyo-
ruz. Biz, sadece ve sadece, kardeşlerimizin 
huzuru, güvenliği, refahı için mücadele 
veriyoruz. Gaziantep, Mardin, Kilis, Şanlı-
urfa, Hatay illerimiz hiç endişe etmesin… 
İnşallah Suriyeli kardeşlerimiz bu badireyi 
de atlatacak. İnşallah Suriye’de, tüm Suri-
yelilerin egemen olduğu yeni bir süreç er 
ya da geç başlayacak. Suriye’de halk ikti-
dara gelene kadar, oradaki kardeşlerimizin 
hakkını savunmaya, oradan gelen kardeş-

lerimizi misafir etmeye, bağrımıza basma-
ya devam edeceğiz. İnşallah bu sıkıntılı 
günler aşılacak, daha bir muhabbetle, has-
retle inşallah kardeşler kucaklaşacak. 

Değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaşla-
rım… 

Gaziantep’i yaptığımız hizmetlerle, kazan-
dırdığımız eserlerle büyütmeye devam edi-
yoruz. Burada, Gaziantep’te, sanayicimiz 
çalışıyor, çiftçimiz, esnafımız çalışıyor, be-
lediyelerimiz çalışıyor; biz de kamu olarak 
Gaziantep’e hizmet akıtmaya devam edi-
yoruz. Gaziantep–Şanlıurfa yolunu artık 
bitirme noktasına getirdik. Şanlıurfa–Ha-
bur, Ankara-Niğde otoyollarını da yaparak, 
Edirne’den Habur’a kesintisiz bağlantıyı 
Gaziantep üzerinden sağlamış olacağız. 
Gaziantep, baraj projeleriyle, sulama proje-
leriyle, Güneydoğu’nun, GAP’ın değil, artık 
Ortadoğu’nun, artık dünyanın bir tarım 
merkezine, sanayi ve ticaret merkezine, 
eğitim merkezine dönüşüyor. Gaziantep’e 
2 vakıf üniversitesi kazandırdık. Merkez 
ve ilçelere yaptığımız ve yapacağımız has-
tanelerle Gaziantep’i aynı zamanda bir 
sağlık merkezine dönüştürüyoruz. 9 Hazi-
ran’daki mitingimizde söz verdiğimiz gibi, 
Gaziantep’e 1.470 yataklı bir şehir hastane-
si kazandırıyoruz. Bunun da çalışmalarını 
başlattık. 

Gaziantep’e, uluslar arası boyutta 5 müze 
kazandırdık. Alleben Göleti, Gezegene-
vi, raylı sistem, mozaik müzesi, kentsel 
dönüşüm ve restorasyonla Gaziantep’in 
çehresini tümden değiştirdik. Gaziantep’te 
biz görevi devraldığımızda doğru dürüst 
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şehir içi ulaşım altyapısı yoktu, şu anda be-
lediyemiz 12 tane köprülü kavşağı bitirmiş 
durumda. Havaalanı yolunu çok güzel bir 
şekilde yeniden yaptık. Devlet Demiryol-
ları ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
işbirliğiyle, Gaziantep’in kent içi ulaşımına 
önemli katkı yapacak GAZİRAY’ı hayata 
geçiriyoruz. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
Başpınar İstasyonundan başlayarak Gazi-
antep merkezden geçerek Küçük Sanayi 
Bölgesi’ndeki Mustafa Yavuz istasyonları 
arasındaki 22 kilometrelik kesimi banliyö 
hattı yapacağız.  Projenin şu an ihale değer-
lendirme çalışmaları devam ediyor. 

Allah’ın izniyle, sizlerin desteğiyle, sizlerin 
çabalarıyla, Gaziantep’i daha da büyütme-
ye, daha da güzelleştirmeye devam edece-
ğiz. İnşallah Gaziantep’e çok daha fazlasını 
kazandıracağız. Gaziantep’i Ortadoğu’nun 
bir üretim, sanayi, ihracat, lojistik ve tu-
rizm merkezi yapmak için hep birlikte koş-
turmaya devam edeceğiz. Durmak yok, du-
raklamak yok, rehavet, gevşeme asla yok… 
Yapacak çok işimiz, millete kazandıracak 
daha çok eserimiz var. İnşallah, bu teşkilat, 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da görevinin hakkını layıkıyla verecektir. 
Sizlere inanıyor, sizlere güveniyorum. Ga-
ziantep AK Parti İl Kongremizin hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Bugüne kadar 
emek vermiş kardeşlerimi kutluyorum, 
onlara teşekkür ediyorum. Kardeşlerimiz 
arasında ahrete irtihal etmiş olanlar varsa 
onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Allah 
yolumuzu, bahtımızı açık etsin, Allah utan-
dırmasın diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun. 
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Sevgili yol arkadaşlarım, sevgili Trab-
zonlular, sevgili hemşehrilerim, değerli 
kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularla, 
hasretle, muhabbetle selamlıyor; AK Parti 
Trabzon İl Kongremizin, Trabzon’a, ülke-
mize, milletimize, demokrasimize hayırlar 
getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyo-
rum. AK Parti Trabzon İl Başkanlığı çatısı 
altında, İl Başkanlarımızdan sandık mü-

şahitlerimize, Kadın Kollarımızdan Genç-
lik Kollarımıza kadar, Trabzon’a hizmet 
eden, Trabzonlu hemşehrilerime hizmet 
eden tüm kardeşlerimi yürekten kutluyor, 
kendilerine en samimi şükranlarımı su-
nuyorum. 11 Ağustos 2001’den bugüne, 
teşkilatımız mensuplarından ebediyete 
intikal edenlere de Cenab-ı Hak’tan rahmet 
diliyorum. 

AK Parti İl Başkanlığı 4. Olağan 
Kongresi (Trabzon)

Trabzon | 11 Mayıs 2012
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Bu Kongremiz vesilesiyle, tüm Trabzon’a, 
tüm Trabzonlu kardeşlerimize, 12 Haziran 
seçimlerinde AK Parti’ye yüzde 59 gibi 
çok yüksek bir oy oranıyla destek ver-
dikleri için burada bir kez daha teşekkür 
ediyorum. 2002’de Trabzon’da oy oranı-
mız yüzde 44’tü… Bugün yüzde 59… Bu 
başarınızdan dolayı sizleri kutluyorum… 
Hemşehrinize, kardeşinize, bana sahip 
çıktığınız için, AK Parti’ye, bu davaya sahip 
çıktığınız için her birinize, teşkilatımızın 
tüm mensuplarına tek tek şükranlarımı 
sunuyorum. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Trabzonlular…

Konuşmamın hemen başında, bir hususa 
özellikle değinmek istiyorum… Aslında 
bu hususta, bir şeyler söylemekten ziyade, 
ben sizlerle dertleşmek, sizlerle hasbıhal 
etmek istiyorum… Biz Trabzon’u biliriz, 
Trabzon da bizi çok iyi bilir… Trabzon, 
bizim samimiyetimizi bilir, Trabzon bizim, 
içimizin, dışımızın nasıl bir olduğunu 
bilir… İşte onun için bugün Trabzon’da, 
kardeşlerimin arasında, bir kez daha sa-
mimiyet diliyle, bir kez daha gönül diliyle 
konuşuyor, bir kez daha hemşehrilerimle, 
kardeşlerimle dertleşiyorum. 

Bakın, bu kardeşiniz, Karadeniz’in bir 
evladı olarak, bir Karadenizli olarak, 
İstanbul’da, Kasımpaşa’da top koşturmuş, 
futbolcu bir kardeşinizdir… Ben futbo-
lu bilirim… Ben futbolun, futbolcunun, 
taraftarın hissiyatını çok ama çok iyi bi-
lirim… Özellikle Karadeniz’de, bilhassa 
Trabzon’da, futbolun ne manaya geldiğini, 
ne anlam taşıdığını da iyi bilirim. Trabzon, 

derin ve köklü bir futbol kültürünün mer-
kezidir. Trabzon, amatör ligleriyle, altyapı-
sıyla, yetiştirdiği karakterli futbolcularla, 
futbol değerleriyle, futbolun lokomotifi bir 
şehirdir… Biz, Ahmet Suat Hoca’yı, Özkan 
Hoca’yı kendimize örnek alarak büyüdük… 
Biz, Trabzonspor’un efsanevi futbolcuları, 
Şenol, Turgay, Necati, Kadir, Dozer Cemil, 
Bekir, Serdar, Ali Yavuz, Ali Kemal, Necmi, 
Hüseyin’i hiçbir zaman unutmadık. Nasıl 
ki bir Trabzonlu için gurbet yoksa, her yer 
Trabzon’sa; Trabzonspor için de deplas-
man yoktur, her yer Trabzon’dur, bunu da 
biliriz…

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Spor, 
özellikle de futbol, dayanışmadır, hoşgö-
rüdür, tahammüldür, kardeşliktir. Futbol, 
ırkçılığın, ayrımcılığın, çatışmanın pan-
zehiridir. Maalesef, dünyanın her yerinde 
olduğu gibi, Türkiye’de de futbol, bir pan-
zehir olmaktan çıkarılıp, bir zehir haline 
getirilmek istendi. Futbolun içine hile so-
kulmak istendi, futbolda, oyun içinde oyun 
kurulmak istendi. Bir kere şundan emin 
olunuz… AK Parti, 9.5 yıldır, her alanda, 
ama her alanda, çeteyle, mafyayla, karanlık 
suç örgütleriyle amansız mücadele etmiş 
bir partidir. Futbolun temizlenmesi, futbo-
lun aslına, özüne, ruhuna dönmesi, futbo-
lun kirinden, pasından kurtulması için ne 
gerekiyorsa kararlılıkla yaptık, yapmaya 
devam edeceğiz. 

Ben, 75 milyonun Başbakanıyım… Etnik 
kökeni, dili, inancı, bölgesi, yaşam tarzı, 
tuttuğu takım her ne olursa olsun, ayrım 
yapmadan, hiç birini diğerinden ayırma-
dan 75 milyonun emanetini üzerimde 
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taşıyorum. Her kim olursa olsun, nereden 
gelirse gelsin, haksızlığa, hukuksuzluğa, 
hileye, şikeye asla ve asla müsamaha gös-
termeyiz, göstermeyeceğiz. Trabzonspor, 
Trabzonspor taraftarı müsterih olsun… 
Trabzonlu tüm kardeşlerim müsterih ol-
sunlar… Adaletin terazisi şaşmayacak, ada-
let yerini bulacak, suçlu ile suçsuz mutlaka 
birbirinden ayrılacaktır. Trabzon olarak 
tuzağa düşmeyeceğiz… Trabzon olarak öf-
kemize asla ve asla yenilmeyeceğiz. Futbola 
ırkçılığın, futbola ayrımcılığın, hele hele 
futbola şiddetin bulaşmasına, sirayet et-
mesine müsaade etmeyecek, Trabzon’dan 
dünyaya futbol kardeşliği dersi vereceğiz. 
İnşallah, Trabzonspor, daha bir gayretle, 
daha bir aşkla, şevkle, tarihte olduğu gibi 
gelecekte de, hem Türkiye’de, hem dünya-
da yüzümüzü ağartmaya, gurur kaynağı-
mız olmaya devam edecek. 

Trabzon’un spor altyapısını, özellikle de 
Trabzonspor’un ihtiyaçlarını karşılama 
noktasında samimiyetimizi, gayretimizi 
sizler çok çok iyi biliyorsunuz… Trabzon’u-
muza 40 bin seyirci kapasiteli bir stadyum 
kazandırıyoruz. Sadece futbol stadı değil, 
Trabzon’a, bugüne kadar yaptığımız spor 
yatırımlarına ek olarak, büyük bir spor 
kompleksi kazandırıyoruz. 3 bin seyirci 
kapasiteli kapalı spor salonu, 3 bin seyirci 
kapasiteli merkez kort, 3 doğal yüzeyli çim 
futbol sahası, 1 açık basketbol, voleybol ve 
tenis sahası.  Kamp eğitim merkezi, 1 doğal 
ve 1 sentetik yüzeyli çim futbol sahası, 6 
açık tenis kortu ve il müdürlüğü hizmet 
binasının da bulunacağı bir spor ve kültür 
kompleksini Trabzon’da inşa ediyoruz. 
Deniz dolgusu üzerine inşa edilecek stadın 

ve tesislerin projeleri bitti. Deniz dolgusu 
inşaatı TOKİ tarafından yapılıyor. Dolgu 
işi bitince de inşallah stat inşaatına başla-
yacağız. İnşallah bu statta Trabzonspor’un 
da, Trabzonlu sporcuların da nice başarıla-
rına hep birlikte şahit olacak, hep birlikte 
gururlanacağız. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Trabzonlular…

Bugün burada, Türkiye’yi çok yakından 
ilgilendiren, yavrularımızı çok çok yakın-
dan ilgilendiren bir konuya, SÜT mese-
lesine de tüm detaylarıyla değinmek, bu 
noktadaki tüm soru işaretlerini gidermek 
istiyorum… Zira bizde çocukları, çocukla-
rın içtiği sütü dahi istismar edecek, böyle 
bir hassas konuda dahi istismar siyaseti 
yürütecek kadar sorumsuz bir muhalefet 
var. Bunlar, hayırlı hiçbir işin arkasında ol-
mazlar. Bizdeki muhalefet, kendilerinden 
hayırlı bir iş sadır olmadığı gibi, hayırlı 
işleri de engelleyecek kadar hazımsız, so-
rumsuz, istismarcı bir muhalefettir.  

Şimdi bakın… Biz, Hükümet olarak, çocuk-
larımızın gelişimini, iyi, kaliteli ve yeterli 
beslenmesini düşünerek, son derece önem-
li ve son derece geniş kapsamlı bir uygu-
lama başlattık. Milli Eğitim Bakanlığımız 
ile Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanlığımız 
birlikte çalıştılar; tüm ayrıntıları, tüm de-
tayları gözettiler, altyapıyı hazırladılar ve 
Cumhuriyet tarihimizin en büyük, en kap-
samlı uygulamalarından birini başlattılar. 
Şu anda, Türkiye’nin 7 bölgesinde, 81 vila-
yetinde, ilçe, belde ve köylerimizde, 32 bin 
600 okulumuzda, her gün 7 milyon 200 bin 
adet süt dağıtıyoruz. Dikkatinizi çekiyo-
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rum… Günde, 7 milyon 200 bin paket sütü, 
Türkiye’nin her köşesine ulaştırıyoruz. 
İstanbul’a, İstanbul’un tüm mahallelerine 
ulaştığımız gibi, Trabzon’a, Trabzon’un 
tüm ilçelerine, okulu olan köylerimize ka-
dar bu sütleri çocuklarımızın ayağına götü-
rüyoruz. Arhavi’ye, Şemdinli’ye, Fethiye’ye, 
İpsala’ya kadar 780 bin kilometrekare üze-
rinde bu uygulamayı yapıyoruz. 

Bunu neden yapıyoruz? Çocuklarımız süt 
içsin diye yapıyoruz. Çocuklarımız iyi bes-
lensin diye yapıyoruz. Gelişme çağında, en 
hassas çağlarında çocuklarımızın büyüme-
sine katkı sağlamak için yapıyoruz. Tıpkı 
ücretsiz kitap dağıttığımız gibi, tıpkı her 
öğrenciye, ayrımsız burs ve kredi verdi-
ğimiz gibi, her öğrenciye tablet bilgisayar 
dağıttığımız gibi, zengin fakir dâhil hiçbir 
ayrım yapmaksızın her öğrenciye de süt 
dağıtıyoruz. Bu uygulamayla, ayrıca tarı-
mı, hayvancılığı destekliyor, süt üretimine, 
farklı onlarca sektöre de destek oluyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Burayı, sizlerin de, bizleri televizyon 
ekranlarında izleyen aziz milletimizin 
de dikkatle dinlemenizi rica ediyorum… 
Bakın, 7 milyon 200 bin adet gibi, çok 
ama çok yüksek bir rakam içinde, çeşitli 
illerimizde çok az sayıda çocuğumuzda 
rahatsızlık meydana geldi… Dikkat edin… 
Zehirlenme demiyorum, rahatsızlık diyo-
rum… Anında olaya müdahale ettik. İlgili 
bakanlarımızla ve Sağlık Bakanımızla 
konuştum. Bana,  bir zehirlenme olmadı-
ğını, sütten kaynaklanan bir olumsuzluk 
bulunmadığını bazı çocukların süte karşı 

hassasiyetlerinin olabileceğini ifade etti-
ler…

Biz bununla yetinmedik… Tıbbi, bilimsel 
araştırmaları, analizleri, incelemeleri dev-
reye aldık ve süt örneklerini incelettirdik. 
Sağlık Bakanlığımız bir bilimsel kurul 
oluşturdu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığımız ayrı bir bilimsel kurul oluştur-
du. Bütün illerimizden süt örnekleri alındı, 
fiziksel, kimyasal, mikro biyolojik analizler 
yapıldı. Bilimsel raporda yer alan ifade 
şu şekilde: bugüne kadar örneklerin hiç 
birisinde, hastalık yapıcı mikro organizma 
ya da bakteri toksinine rastlanmamıştır… 
Hastaneye başvuran çocuklarla ilgili ola-
rak, mevcut veriler, gıda zehirlenmesini 
düşündürmemektedir. Mevcut veriler ışı-
ğında, uygulamanın kesintiye uğratılma-
sını veya durdurulmasını gerektirecek bir 
durum tespit edilmemiştir…

Bakın tüm Türkiye’ye sesleniyorum… 81 
vilayette, her gün dağıtılan 7 milyon 200 
bin kutu süt içerisinde, gıda zehirlenmesi-
ne yol açacak tek bir paket süte rastlanabil-
miş değildir. Hassasiyeti olmayan her çocu-
ğumuz, dağıttığımız sütü rahatlıkla içebilir 
ve içsin. Öğretmenlerimiz, velilerimiz, eğer 
çocuklarının süte hassasiyeti yoksa gönül 
rahatlığı içinde dağıttığımız sütü içirsinler. 
Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olma-
sın. Geliyorum muhalefetin tavrına…

Sevgili kardeşlerim, sevgili Trabzonlular…

Süt, AK’tır… Süt, temizdir… Süt, üzerinde-
ki, içindeki en küçük pisliği dahi göstere-
cek kadar beyazdır. Türkiye’de muhalefet, 
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çocuklara süt dağıtımını bile istismar 
edecek kadar çirkinleşmiş, ama o ak süt, o 
temiz süt, o beyaz süt, muhalefetin kirini 
apaçık ortaya koymuştur. Bakın, bu süt 
konusu vesilesiyle, Türkiye’de nasıl bir 
muhalefet olduğunu, nasıl bir muhalefet 
anlayışı olduğunu sizlere bugün burada 
delilleriyle ispat edeceğim… MHP Genel 
Başkanı, süt konusunu istismar ederek, 
buradan bir çıkış yapma, buradan bir var-
lık gösterme çabasına girişti. MHP Genel 
Başkanı’nın süt konusunda söylediklerini, 
iddialarını, ithamlarını zerre kadar ciddiye 
almıyorum. Çünkü söyledikleri, iddiaları, 
ithamları, MHP Genel Başkanı’nın ne ka-
dar tutarsız olduğunu apaçık gösteriyor. 

Tarih Nisan 2002… MHP’nin koalisyon 
ortağı olduğu, DSP ve ANAP Hükümeti, 
sadece 4 ilde, İstanbul, Ankara, İzmir ve 
Diyarbakır’da öğrencilere süt dağıtma 
uygulaması başlatıyor. Tarım Bakanı, 
MHP’li… Sağlık Bakanı, MHP’li… Sadece 4 
ilde süt dağıtılıyor ve 505 öğrenci rahatsız-
lanıyor… Dönemin Devlet Bakanı (DSP’li 
Hasan Gemici), bir açıklama yapıyor… Ze-
hirlenme olmadığını, süt içme alışkanlığı 
olmayan çocuklarda, her gün içilen sütün 
mide bulantısına yol açtığını ifade ediyor… 
Okul sütü programlarının uygulandığı her 
ülkede, bu tür rahatsızlıkların olabileceği-
ni ifade ediyor. Çocukların, ‘laktoz’ madde-
si nedeniyle sindirim güçlüğü yaşayabile-
ceklerini ifade ediyor… Tekrar ediyorum… 
DSP-MHP-ANAP Hükümeti. Tarım Bakanı, 
Sağlık Bakanı MHP’li ve sadece 4 ilde süt 
dağıtılıyor, 505 öğrenci rahatsızlanıyor, 
bunun zehirlenme olmadığını ifade edi-
yorlar. İşte bu tutarsızlığı nedeniyle Sayın 

Bahçeli’yi bu konuda hiç ama hiç ciddiye 
almıyorum… 

Sayın Kılıçdaroğlu’nu, Sayın Bahçeli kadar 
bile ciddiye almak zaten mümkün değil… 
Ama kendisine teşekkür ediyorum… Süt 
konusunu istismar etmeye çalışırken na-
sıl tutarsız bir insan olduğunu tekraren 
millete ispat ettiği için kendisine teşekkür 
ediyorum. Süt konusunu istismar etmeye 
çalışırken, nasıl ak sütün içinde fark edilir 
hale geldiğini, nasıl boğazına kadar çamu-
ra battığını bize gösterdiği için kendisine 
teşekkür ediyorum. 

Bakın değerli kardeşlerim… CHP Genel 
Başkanı’na, birileri, akıldaneleri, kılavuz-
ları, süt konusunu istismar etmesi için 
telkinde bulundu, teşvikte bulundu. Ama 
CHP Genel Başkanı, şu ana kadar süt 
dağıtımıyla ilgili kurduğu her cümleyle 
battı. Sadece şu süt konusu, CHP Genel 
Başkanı’nın nasıl bir yalancı olduğunun 
görülmesi açısından son derece ama son 
derece önemlidir… Diyor ki: “hayatımda 
bu kadar beceriksiz iktidar görmedim”. 

Sayın Kılıçdaroğlu… Siz hayatınızda hiç 
iktidara gelebildiniz mi ki, becerikli bece-
riksiz diye bir karşılaştırma yapıyorsunuz? 
Evet, Sayın Kılıçdaroğlu hayatında iktidar 
görmedi, ondan öncekiler de görmedi, 
göremedi. Bunlar, hayatları boyunca da 
iktidar göremeyecek, iktidarın nasıl bir 
şey olduğunu anlamayacaklar. “Çocuklara 
süt dağıtılıyor. Yüzlerce çocuk zehirlendi” 
diyor… Ya nereden biliyorsun? Kime ince-
lettin? Elinde raporun var mı? Hangi veri-
ye dayanarak, 7 milyon 200 bin öğrencinin 
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içtiği süte sen böyle bir leke, böyle bir kara 
çalmaya yelteniyorsun? Biz seni “hesap 
uzmanı” biliyorduk… Sen ne zaman tıp 
okudun? “Karnım ağrıyor” diyen çocuğa, 
“zehirlendi” demek senin haddin midir, 
hakkın mıdır? Ana Muhalefet Partisi’nin 
Genel Başkanı, bu kadar sorumsuz olabilir 
mi, bu kadar istismarcı olabilir mi?

Geliyorum ‘süt’ konusunda söylediği diğer 
yalanlara… “İzmir Belediyemiz 7 yıldır 
okullara süt dağıtıyor. 246 okulda her gün 
pastörize süt dağıtılıyor” diyor… Ya insan 
bir belediye başkanını arar, sorar, işin as-
lını öğrenir… Sen CHP Genel Başkanısın… 
Sen, kendi belediyenle ilgili olarak bile 
gazete kupürüyle konuşursan, böyle eline 
yüzüne bulaştırırsın. Bakın… İzmir Beledi-
yesi, Sayın Kılıçdaroğlu’nun söylediği gibi, 
her gün pastörize süt filan dağıtmıyor. Haf-
tada 1 gün, küçük bir bardak süt veriyor, 
haftada yine 1 gün de 1 litre UHT süt dağı-
tıyor. Üstelik belediye 248 okula süt dağıtı-
yor. Biz, sadece İzmir’de, 968 okula her gün 
süt dağıtıyoruz. İhale yandaş kuruluşlara 
verildi diyor Sayın Kılıçdaroğlu… Orada 
da çaktı… İzmir’de haftada bir dağıttıkları 
sütü temin eden firmayla, bizim Ege ve 
Doğu Anadolu Bölgesi için süt temin ettiği-
miz firma aynı… İzmir’de haftada bir dağıt-
tıkları, bardakla verdikleri sütün fiyatıyla, 
bizim sağlıklı ambalajlarda, Türkiye’nin 
her köşesine ulaştırdığımız sütün fiyatını 
karşılaştıracak kadar da kendisi, altını çi-
zerek söylüyorum; “Hesap Uzmanı”.

Geliyorum Antalya’ya… Biz, 2009 seçim-
lerinde CHP’li şimdiki Başkanın verdiği 
vaatleri unutmadık. Bu başkan, seçim ön-

cesinde, 100’den fazla okulda, 100 binden 
fazla öğrenciye süt dağıtacağını söylüyor-
du… “Her çocuk, güne süt içerek başlaya-
cak” diyordu… Aradan 3 yıl geçti… Sadece 
30 bin öğrenciye süt dağıtabilir noktaya 
ancak geldiler. Antalya Büyükşehir Bele-
diyesi hala CHP’de mi bilmiyorum… Ama 
eğer CHP’de ise, CHP Genel Başkanı, eğer 
arayabiliyorsa, Antalya’daki Başkanını ara-
sın, sorabiliyorsa bu fiyaskonun hesabını 
sorsun…

Tekrar ediyorum sevgili kardeşlerim… Süt 
meselesi, istismar edilmeyecek, siyasi is-
tismar malzemesi olarak kullanılmayacak 
kadar hassas bir meseledir. Muhalefetin, 
süt meselesini istismar etmesi çok ciddi 
bir sorumsuzluk, çok ciddi bir aymazlık 
ve pervasızlıktır. Milletim bunları hiçbir 
zaman dinlemedi, bugün de eminim ki 
dinlemeyecek. Biz, 7 milyon 200 bin sütü 
her gün yavrularımıza ulaştırmaya devam 
edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın… 
Yavrularımız, analarının ak sütü gibi, gü-
venli, sağlıkla, afiyetle verdiğimiz sütleri 
içsin. 

Sevgili yol arkadaşlarım, sevgili Trabzon-
lular…

Biz, böyle seviyesiz, böyle çapsız ve böyle 
sorumsuz bir muhalefete aldırmadan, 
ülkemiz için, milletimiz için, coğrafya-
mız için hizmet üretmeye, eser üretmeye 
devam edeceğiz. Birlik içinde, beraberlik 
içinde, kardeşlik hukuku çerçevesinde, 14 
Ağustos 2001’deki aynı heyecan, aynı coş-
kuyla yolumuzda cesaretle ilerleyeceğiz. 
Ben demeden, Biz diyerek, gönüller kaza-
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narak, gönüller fethederek, Türkiye’yi bü-
yüterek kararlılıkla yürüyecek, hatta koşa-
cağız. Hükümet olarak da, yerel yönetimler 
olarak da, Trabzon’u, Trabzon’la birlikte 81 
vilayeti büyütmeye, geliştirmeye, kalkın-
dırmaya devam edeceğiz. Karadeniz Sahil 
Yolu’nu yaparak Trabzon’u Karadeniz’in 
yıldızı haline getirdik. Trabzon’u dün-
yaya bağladık. Pazar günü inşallah Ovit 
Tüneli’nin temel atma törenini gerçekleş-
tireceğiz. Biliyorsunuz ben temel atma tö-
renlerine katılmıyorum… Ama Ovit Tüneli 
çok büyük bir proje ve daha önceki birkaç 
istisna gibi burada da temel atma töreni-
ne katılacağım. 14 bin 695 metre uzun-
luğundaki, çift tüp şeklindeki bu tünel, 
Türkiye’nin en uzun, dünyanın da sayılı 
uzun tünellerinden biri olacak. İnşallah 
bu tünel tamamlandığında, Trabzon-Er-
zurum arası kısalacak, Karadeniz’le Doğu 
Anadolu’nun, Kafkasya’nın bağlantısı daha 
güvenli bir hale gelecek. 2015 yılında da 
bu büyük projeyi tamamlamış olacağız. 
Trabzon’da, Zağnos Vadisi, Tabakhane, 
Ayasofya ve Çömlekçi’de büyük ölçekli 
kentsel dönüşüm devam ediyor. 

Geliyorum asıl meseleye… 12 Haziran 
seçimleri öncesinde Trabzon’a da bir sö-
zümüz vardı… İşte bu sözümüzü tutuyor, 
Trabzon’u artık büyükşehir statüsüne 
kavuşturuyoruz. Nüfusu 750 bini geçen 
diğer şehirlerimiz gibi Trabzon’da Büyük-
şehir olacak. Bunun da hazırlıkları tamam, 
inşallah gelecek yerel seçimlere Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi olarak girecek. 

Sevgili Kardeşlerim, sevgili yol arkadaşla-
rım…

İnşallah, pazar günü, Gençlik Şöleni’nde 
Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda, bir kez 
daha birlikte olacak, bir kez daha hasret 
gidereceğiz. Pazar günü yeniden buluşmak 
üzere ben şimdilik sizlere veda ediyorum. 
AK Parti Trabzon İl Kongremizin hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Bugüne kadar 
emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür 
ediyor, yeni oluşacak yönetime başarılar 
temenni ediyorum. Allah yar ve yardımcı-
mız olsan, yolumuz, bahtımız açık olsun 
diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet 
olun…
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Sevgili hemşehrilerim, sevgili kardeşle-
rim, çok değerli yol arkadaşlarım, bugün 
bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla, has-
retle selamlıyorum… Buradan, Ardeşen’e, 
Çamlıhemşin’e, Çayeli’ne, Derepazarı’na, 
Fındıkl ı ’ya ,  Güneysu’ya ,  Hemşin’e , 
İkizdere’ye, İyidere’ye, Kalkandere’ye, 
Pazar’a, oralardaki tüm kardeşlerime, 
tüm hemşehrilerime en kalbi selamlarımı, 
saygılarımı yolluyorum. AK Parti Rize İl 
Başkanlığı 4’üncü Olağan Kongresi’nin, Ri-

zemize, Türkiye’ye, milletimize ve demok-
rasimize hayırlar getirmesini Allah’tan ni-
yaz ediyorum. Kurulduğu andan itibaren, 
AK Parti Rize İl Başkanlığı çatısı altında, 
büyük Türkiye mücadelesine, güçlü Tür-
kiye davasına omuz vermiş, hizmet etmiş, 
ter dökmüş tüm kardeşlerimi yürekten 
tebrik ediyorum. Teşkilatımız içinde ahire-
te irtihal etmiş kardeşlerimizi bir kez daha 
rahmetle, minnetle yâd ediyorum. 

AK Parti İl Başkanlığı 4. Olağan 
Kongresi (Rize)

Rize | 12 Mayıs 2012
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Rize, 12 Haziran seçimlerinde kendisine 
yakışanı, kendisine yaraşanı yaptı. Rize, 
12 Haziran seçimlerinde bu kardeşinizi 
mahcup etmedi. Rize, yüzde 69 oy oranıy-
la, sadece bu Rizeli kardeşinize değil, AK 
Parti’ye sahip çıktı, büyük Türkiye idealine 
sahip çıktı, kardeşliğe sahip çıktı. Rizeli tüm 
kardeşlerime, 12 Haziran seçimlerinde AK 
Parti’ye verdikleri bu büyük destekten dola-
yı teşekkür ediyorum. Rize İl Teşkilatımızı,  
bugüne kadar görev yapmış İl Başkanları-
mızı, ekiplerini, Kadın Kollarımızı, Gençlik 
Kollarımızı, temsilcilerimizi, sandık müşa-
hitlerimizi, AK Parti’ye gönül vermiş tüm 
kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. 

Yarın, inşallah, tüm Türkiye’de, tüm dün-
yada Anneler Günü kutlanacak. Şimdiden, 
hem salondaki ve Rize’deki, hem bütün 
Türkiye’deki annelerin anneler gününü 
yürekten, kalpten, gönülden kutluyorum. 
Ayaklarının altına cennet serilmiş olan an-
nelerimize, Allah sizlerden razı olsun, Rab-
bim, yavrularınızı size, sizleri yavrularınıza 
bağışlasın diyorum. Ben, yarın, Anneler 
Günü’nü ilk kez Annemsiz yaşayacağım. 
Ama Rabbime hamdolsun, bu ilk anneler 
gününü, annemin baba ocağında, ekmeği-
ni yediği, suyunu içtiği, havasını solduğu 
Rize’de, rahmetli anamın evinde geçiriyo-
rum. Allah O’ndan ve hepimizin annelerin-
den razı olsun, mekânları inşallah cennet 
olsun diyorum. Annelere, hepinizin annele-
rine uzun, hayırlı ömürler niyaz ediyorum. 

Sevgili kardeşlerim…

Biz, AK Parti olarak, 14 Ağustos 2001’de, 
kurulduğumuz andan itibaren siyaseti 

temize çekmiş bir partiyiz. Biz, Türkiye 
siyasetinde yeni, tertemiz, AK bir sayfa aç-
mış, o AK sayfayı sadece ve sadece hizmetle 
doldurmuş bir partiyiz. Aynı zamanda biz, 
Türkiye’de siyasetin anlamını, siyasetin tar-
zını, siyasetin pratiğini değiştirmiş, siyasete 
yeni dinamikler kazandırmış bir partiyiz. 
Bakın şu anda Aydın’da 56’ıncı İl Kongre-
miz yapılıyor. Biz burada, 57’inci İl Kong-
remizi yapıyoruz. Yine bugün, Tunceli’de 
58’inci İl Kongremiz yapılıyor. Şu Rize’de, 
şu stadyumdaki coşku, bugüne kadarki her 
il kongremizde yaşandı. Her kongremize 
kardeşlik damgasını vurdu. Her kongremi-
ze dayanışma, birlik, demokrasi kararlılığı 
damgasını vurdu. 

Şimdi hatırlayın… Bize ne dediler? Bunlar 
yorulacak dediler… Bunlar yıpranacak 
dediler… İktidar bunları geriletecek dedi-
ler… Bunu söyleyenlerin hepsine diyorum 
ki, gelin, işte şu Rize’ye bir bakın, Rize’de-
ki şu İl Kongresine bir bakın, bizim diğer 
il kongrelerimize bakın. Rabbime ham-
dolsun: 14 Haziran 2001 günü Türkiye’de, 
AK Parti teşkilatında nasıl bir heyecan 
varsa, 11 yıl sonra yine aynı heyecan var. 
Kurulduğu gün AK Parti’de nasıl bir coş-
ku varsa, bugün aynı coşku, hatta daha 
fazlası var. O gün yola çıkarken nasıl kar-
deşlikle, birlik ve dayanışma içerisinde 
yola çıktıysak, bugün aynı şekilde, daha 
da kenetlenmiş, safları daha da sıklaştır-
mış bir şekilde biz bu yoldayız. Diğerleri 
gerilerken, inişler-çıkışlarla yerlerinde 
sayarken, biz üç seçim üst üste büyüdük, 
oyumuzu artırdık. Bu, sadece Türkiye’de 
değil, dünyada da ender rastlanacak bir 
başarı. Yürüyerek çıktığımız bu yolda, biz 
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artık koşuyoruz; koşmakla kalmıyor, biz 
artık adeta kanatlanıyoruz. 

İşte dün, İstanbul’da, dünyanın en büyük 
şirketlerinin yöneticilerinin katıldığı, Yatı-
rım Danışma Konseyi Toplantısı’nın 7.’sini 
gerçekleştirdik. Orada, Uluslararası Para 
Fonu’nun, IMF’in Başkanı Sayın Lagarde 
ile de görüştük… IMF Başkanı ne diyor 
biliyor musunuz? Türkiye IMF’ye muhtaç 
değil; ama IMF’nin Türkiye’ye ihtiyacı var 
diyor… İşte Türkiye bu… İşte Türkiye bu 
seviyelere geldi… Bakın… İktidarı devral-
dık, Türkiye’nin IMF’ye borcu, 23.5 milyar 
dolardı… Şu anda 2.3 milyar dolar… Merkez 
Bankası rezervini 27 milyar dolar olarak al-
dık… Şu anda 93 milyar dolar… Türkiye’nin 
milli geliri 230 milyar dolardı, şu anda 772 
milyar dolar. Kişi başına milli gelir 3 bin 
500 dolardı, şu anda 10 bin 444 dolar… 
Tüm dünyada ekonomiler darboğaz yaşar-
ken, küçülürken; ülkeler IMF’nin önünde 
borç kuyruğuna girerken, Türkiye, yüzde 
8.5 ile dünyada Çin’den sonra en hızlı büyü-
yen ülke oldu. 

Avrupa’da her alanda kesintiye gidiliyor, 
ücretler kesiliyor, sosyal harcamalar kesi-
liyor, yatırımlarda kısıntıya gidiliyor. Ama 
biz, asla geri adım atmadan, yere sağlam 
basarak, tedbirlerimizi alarak yolumuzda 
ilerliyoruz. Bakın şu anda, Avrupa’nın 
bazı ülkelerinde, emekli maaşlarının dü-
şürülmesi, emeklilik yaşının yükseltilmesi 
konuşuluyor. Bizde böyle bir şey yok… Biz, 
emeklilerimizi korumaya, imkânlar ölçü-
sünde maaşlarını artırmaya devam ediyo-
ruz. Çıkardığımız intibak yasasıyla emek-
lilerimiz arasındaki eşitsizliği gideriyoruz. 

Asgari Ücreti 2002’den bugüne kadar hiç-
bir zaman enflasyona ezdirmedik. İşte en 
son, eşini kaybetmiş hanım kardeşlerimiz 
için yeni bir uygulama başlattık, devletin 
sosyal yapısına bir kez daha güç kattık. 
Türkiye genelinde, eşini kaybetmiş ve ihti-
yaç sahibi olan her hanım kardeşimize ay-
lık 250 lira ödeme yapacağız. İki ayda bir, 
bu hanım kardeşlerimizin hesabına 500 
lira yatıracağız. Bu durumdaki hanım kar-
deşlerimiz belirlendi, hesap numaraları, 
isimleri belirlendi ve en kısa zaman içinde 
bu ödemelere başlıyoruz. 

Aynı şekilde yatırımlarımıza devam edi-
yoruz… İşte bugün, Rize’de, Rize Devlet 
Hastanesi’nin önünde, 425 milyon 218 
bin lira yatırım bedeli olan tam 1944 ayrı 
hizmet ve eserin resmi açılışlarını yapı-
yoruz. Yarın, aynı şekilde, Rize için çok 
önemli, Karadeniz için çok çok önemli 
büyük bir projenin daha temelini atıyoruz. 
Osmanlı döneminden bu yana hayali ku-
rulan, ama bir türlü gerçekleşmeyen Ovit 
Tüneli’ne Allah’ın izniyle ilk kazmayı ya-
rın vuruyoruz. Bakın ta 1880’de, Osmanlı 
kayıtlarında, Rize ile Erzurum arasında 
bir tünel yapılarak, karayolu inşa edilme-
si planlanıyordu, ama yapılamadı. 1930 
yılında, bin 500 kişinin çalışmalarıyla, 
Ovit’te ancak, dağı aşan bir yol açılabildi. 
İşte biz, Rize’nin, Trabzon’un, Erzurum’un, 
Artvin’in, tüm Karadeniz’in bu 100 yıllık 
hayalini artık gerçeğe dönüştürüyoruz. 
Allah’ın izniyle yarın, Ovit Tüneli’nin in-
şaatını başlatıyor, dağları delerek, Rize’yi 
Erzurum’a, Karadeniz’i Doğu Anadolu 
Bölgemize bağlıyoruz. 14 bin 700 metre 
uzunluğundaki, çift tüp şeklindeki bu 
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tünel, Türkiye’nin en uzun, dünyanın da 
sayılı uzun tünellerinden biri olacak. 2015 
yılında bu tünelleri bitirecek, inşallah Ovit 
üzerinden, Rize üzerinden, Karadeniz’i 
Kafkasya’ya kadar bağlamış olacağız. 

İşte AK Parti’nin farkı budur, AK Parti ik-
tidarının farkı budur. AK Parti iş üreten, 
hizmet üreten, yatırım üreten bir partidir. 
AK Parti Türkiye’yi büyüten, Türkiye’nin 
itibarını yükselten, Türkiye’nin gücüne 
güç katan, Ay Yıldızlı bayrağı tüm dünyada 
şerefle, onurla, güvenle dalgalandıran bir 
partidir. Şunu herkes bilsin ki, AK Parti, 
işledikçe ışıldayan, büyüttükçe büyüyen 
bir partidir. Biz, Ana muhalefetin ve mu-
halefetin engellemelerine, iftiralarına, ka-
ralama kampanyalarına asla aldırmadık ve 
aldırmayacağız. Biz, uluslar arası bir takım 
şebekelerin, başta Türkiye ekonomisi ol-
mak üzere, ülkemizi karalama kampanya-
larına aldırmayacağız. Allah’ın izniyle, bize 
çamur atmak isteyenlerin çamuru gidecek, 
kendi üstlerine bulaşacaktır, nitekim bula-
şıyor da…

Şimdi bakın… Dün Trabzon İl Kongre-
mizde tüm detaylarıyla açıkladım… Biz, 
Hükümet olarak, Türkiye genelinde, 81 
ilimizde, 32 bin 600 okulda her gün 7 mil-
yon 200 bin öğrenciye süt dağıtıyoruz. Şu 
ana kadar, dağıttığımız sütlerden dolayı 
hiçbir zehirlenme vakası yok. Bazı çocuk-
larımızda süte karşı hassasiyet olduğu için, 
mide bulantısı gibi reaksiyonlar oldu. Ama 
sütten kaynaklanan hiçbir zehirlenme va-
kası olmadı. İlgili bakanlıklarımız bilimsel 
analizler yaptırdılar, bilimsel raporlarla da 
bu teyit edildi. 

Şimdi şuraya dikkatlerinizi çekiyorum… 
Ana Muhalefet Partisi’nin, CHP’nin Ge-
nel Başkanı çıktı, bu süt konusunu bir 
siyaset malzemesi, bir istismar malzemesi 
yapmak istedi. Yalan yanlış bilgilerle, ka-
muoyunu yanıltarak, 7 milyon 200 bin ço-
cuğumuz üzerinden maalesef basit siyasi 
hesaplara girişmek istedi. Kendi partisin-
den olan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 
haftada 1 gün dağıttığı sütü de, her gün 
dağıtılıyormuş gibi lanse ederek, bizi ka-
ralamaya çalıştı. Bakın ben bugün Rize’de, 
kendi cümlelerimle değil, bizzat, Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanı olduğu 
partinin, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 
cümleleriyle kendisine cevap veriyorum. 
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başka-
nı ne diyor biliyor musunuz? “Projenin 
desteklenmesinden yanayım” diyor… “Bu, 
mutlaka desteklenmesi gereken bir proje. 
İlk gün ya da önümüzdeki günlerde dağı-
tımda sıkıntılar, hastalıklar olabilir. Bunlar 
tedavi edilecek, aksaklıklar giderilecektir” 
diyor. CHP’li Başkan aynen şu ifadeleri 
kullanıyor: “Süte siyaset karıştırmazsak, 
ülkemiz, çocuklarımız ve ülkenin geleceği 
için çok yararlı olur diye düşünüyorum. 
Samimi duygularım bunlar”. 

Başkan işte bunları söylerken, Genel Baş-
kan süte siyaset karıştırıyor. Süte bu şekilde 
siyaset karıştırmak çirkinliktir. Türkiye 
genelinde, çocukların, velilerin, öğretmen-
lerin zihinlerini bulandırıp, yalan yanlış 
iddialarla tereddüt oluşturmak sorumsuz-
luktur… Geçen yıl Rize mitingimizde de söy-
ledim… CHP Genel Başkanı, Lemoğun tüfe-
ği gibi atayi, ama her seferinde karavana… 
CHP işte bütün tarihi boyunca sadece ve 
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sadece bunu yapmıştır… CHP, geçmişte her 
zaman suyu bulandırdığı gibi, zihinleri bu-
landırdığı gibi, bugün de sütü bulandırmak 
gayreti içindedir. CHP, Türkiye’de taş üstü-
ne taş koymamış, sadece ve sadece yapılanı 
engellemenin peşinde olmuştur. CHP, hiçbir 
yararlı, hiçbir güzel uygulamanın mimarı 
olmamış, yapanları, yapmak isteyenleri de 
cezalandırmıştır. Türkiye genelinde, her 
bir çocuğumuzun, eğer hassasiyetleri yoksa 
kendilerine dağıtılan sütü gönül rahatlığı 
içinde içmelerini istiyorum. Bütün velile-
rin, bütün öğretmenlerin, hiç tereddüt et-
meden, hassasiyeti olmayan çocuklara süt-
leri gönül rahatlığı içinde içirmelerini rica 
ediyorum. Partisinin Belediye Başkanı’nın 
bile gerisinde yürüyen bir Genel Başkan 
ile de, CHP’ye, CHP’li seçmen kardeşlerime 
gerçekten sabır diliyorum. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili hemşehrile-
rim…

Biliyorsunuz,  Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde, Genel Kurul’da çıkarılan bir 
yasayla, Rize Üniversitesi’nin adı değişti. 
Öncelikle Üniversitemizin yeni adının 
hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını, 
tıpkı taşıdığı isim gibi, ülkenin, milletin 
hizmetkârı olmasını temenni ediyorum. 
Üniversitenin bu ismi taşımasından çok 
büyük bir gurur duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. İsimler, makamlar, mevkiler hep 
gelip geçicidir. “Baki kalan bu kubbede bir 
hoş seda imiş.” Esas olan, geride iz bırak-
mak, eser bırakmak, bu gök kubbede hoş 
bir seda bırakmaktır. Eğer Rize’de hoş bir 
seda bırakabildiysek; eğer Rizeli kardeşleri-
mizin, “çok hayır göresin” duasına mazhar 

olabildiysek, bu bize zaten ziyadesiyle yeter. 
Allah’ın izniyle, 81 vilayetimizde yaptığımız 
gibi, Rize’de de üniversitemizi destekle-
meye, büyütmeye, sadece Türkiye’de değil, 
dünya çapında üniversitelerle rekabet eder 
bir seviyeye getirmenin mücadelesini ver-
meye devam edeceğiz. 

Ben burada, özellikle AK Parti teşkilatımıza, 
Rize’de yaptığımız yatırımları, eser ve hiz-
metleri hatırlatmak niyetindeyim. Ancak, 
şöyle alt alta koyduğumuzda, Rize’de 9.5 
yılda yaptığımız hizmetler çok uzun bir 
liste haline geliyor. Ben, tek tek her eseri, 
her hizmeti, her yatırımı değil, bunların 
bir kısmını özet olarak sizlere hatırlatmak 
istiyorum. Teşkilatımızın her bir mensubu-
nun, yaptığımız işleri, Rize’ye kazandırdı-
ğımız hizmetleri, ulaşabildikleri her yere, 
Rize Merkez’den, ta Kavron’a, Çaymakçur’a, 
Kale’ye, Çifteköprü Köyü’ne kadar, Rize’nin 
her karışına anlatmalarını rica ediyorum. 
Allah’ın izniyle, sizlerin desteği ve hayır 
duasıyla, Rize için çalışmaya, Rize için üret-
meye devam edeceğiz. Rize’den aldığımız 
güçle, sadece Rize’yi değil, Türkiye’yi büyüt-
meye devam edeceğiz. 

Rize bizim arkamızda olduğu müddetçe, 
inşallah, ne Rize’ye, ne Türkiye’ye, ne de 
dünyaya mahcup olmayacak, Rize’yi de 
mahcup etmeyeceğiz. Ben, AK Parti Rize 
İl Kongremizin bir kez daha hayırlı olma-
sını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür 
ediyor, yeni seçilecek yönetime başarılar 
diliyorum. Allah yolumuzu, bahtımızı açık 
etsin, Allah yar ve yardımcımız olsun diyor, 
hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Sağ 
olun, var olun, Allah’a emanet olun. 
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Sevgili genç kardeşlerim, sevgili yol arka-
daşlarım, Türkiye’nin umudu, Türkiye’nin 
aydınlığı  genç hanım kardeşlerim , 
Türkiye’nin gururu,  pırıl pırıl yüzü deli-
kanlılar, hepinizi en kalbi duygularımla, 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum. AK 
Parti 11’inci Geleneksel Gençlik Şöleni’nin 
hayırlı olmasını diliyor; Genel Merkez 
Gençlik Kolları Başkanlığımıza, 81 vilaye-

timizin İl Gençlik Kolları’na, tüm Gençlik 
Teşkilatımıza, bu muhteşem buluşmayı 
hazırladıkları için şükranlarımı sunuyo-
rum. 

Burada, Trabzon’da, diğer 80 vilayetimiz-
den gelen tüm genç kardeşlerimi, onların 
şahsında ülkemin tüm gençlerini de sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. Yine sizin 

AK Parti 11. Geleneksel Gençlik 
Şöleni

Trabzon | 13 Mayıs 2012
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şahsınızda, bölgemizin, coğrafyamızın, 
Kafkasya’nın, Ortadoğu’nun, Balkanlar’ın, 5 
kıtanın gençlerini yürekten selamlıyorum. 
Buradan, sizin Kuzey Kıbrıslı kardeşlerinizi 
selamlıyorum. Buradan, sizin Azerbaycan-
lı kardeşlerinizi selamlıyorum. Buradan, 
Irak’ın, Afganistan’ın, Somali’nin, Mısır’ın, 
Libya’nın, Tunus’un, Bosna Hersek’in genç-
lerini selamlıyorum. Buradan, bugün bir 
kez daha, Kudüs’ün, Gazze’nin, Nablus’un, 
Ramallah’ın, Batı Şeria’nın gençlerini; 
Dera’nın, Şam’ın, Hama’nın, Humus’un, 
Lazkiye’nin, Halep’in gençlerini, sizin genç 
kardeşlerinizi selamlıyorum. Allah onların 
yar ve yardımcıları olsun diyor, Türkiyeli 
genç kardeşlerinin yüreklerinin onlarla bir-
likte attığını buradan ifade ediyorum. 

Gençler! Sevgili kardeşlerim…

Bugün buradan size, Şair Yahya Kemal 
Beyatlı’nın o muhteşem dizeleriyle seslen-
mek istiyorum… Diyor ki Yahya Kemal…
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, 
Bin atlı o gün, dev gibi bir orduyu yendik.  
Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi ilerle!  
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle 
Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan  
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan 
Bir gün yine doludizgin atlarımızla  
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla 
Cennette bugün gülleri açmış görürüz de  
Hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde 
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik  
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik…

Evet… Türkiye işte bugün yine çocuklar 
gibi şen… Türkiye bugün yine doludizgin… 
Türkiye bugün yine yedi kat arşa kanatla-

nıyor. Türkiye bugün, geçmişin hatırasıyla, 
mazinin ilhamıyla, atiyi, istikbali fethedi-
yor… Dikkat edin sevgili gençler… Ordu-
larla değil, doludizgin atlarla değil, topla, 
tüfekle, savaşla değil, gönüllerin fethiyle, 
barışın diliyle, uzlaşmanın, hoşgörünün, 
buluşmanın, kucaklaşmanın diliyle, bugün 
artık bir kez daha Türkiye yüzyılı başlıyor. 
Dünyanın her yerinde Türkiye’nin büyü-
yen ekonomisi konuşuluyor. Dünyanın her 
yerinde Türkiye’nin barış mesajları yan-
kılanıyor. Dünyanın her yerinde, Türkiye 
kardeşliğin, dostluğun, dayanışma ve pay-
laşmanın öncü gücü, akıncı gücü oluyor. 

Gençler... 

Hiç birinizde tereddüt olmasın… Allah’ın 
izniyle bu yüzyıl, Türkiye yüzyılı olacak… 
Bu yüzyıl, güçlü, büyüyen ekonomisiyle; 
barışa, kardeşliğe, dostluğa hizmet eden 
aktif dış politikasıyla, inşallah Türkiye’nin 
yüzyılı olacak. Her birinizin bu imanı 
göğsünüzde taşımanızı sizlerden rica 
ediyorum. Her birinizin, imanla, inançla, 
özgüvenle, umutla geleceğe bakmanızı 
sizlerden rica ediyorum. Her birinizin, 
Türkiye Cumhuriyeti kimliğini, Türkiye 
Cumhuriyeti pasaportunu, Türk Lirası’nı 
onurla, gururla, şerefle, göğsünüz kabara-
rak taşımanızı, her yerde gururla göster-
menizi istiyorum. 

Gençler...

Sizler, çok büyük bir tarihin, büyük bir 
medeniyetin, çok ama çok büyük bir dev-
letin çocuklarısınız. Sizler, Alparslan’ın, 
Selahaddin Eyyubi’nin, Fatih’in torunla-
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rısınız. Sizler, kökü mazide olan, aydınlık 
bir atinin, umut dolu bir istikbalin evlat-
larısınız. İşte onun için sizin başınız öne 
eğilmeyecek. Şunu unutmayın sevgili 
gençler… Omuzlarınızda ağır bir yük var. 
Sizler, ağır bir imtihandan geçiyorsunuz. 
Ama inanıyorum ki sizler, “binbir başlı 
kartalı” taşıyacak kadar da güçlü, dirayet-
li, sabırlı, tahammüllü gençlersiniz. Eğer, 
Allah korusun, sizin başınız öne eğilirse, 
bilin ki Gazze’nin başı öne eğilir. Sizin ba-
şınız öne eğilirse, Kudüs’ün başı öne eğilir. 
Sizin başınız öne eğilirse, Şam’ın gençleri-
nin, Saraybosna’nın gençlerinin, Kabil’in, 
Bağdat’ın gençlerinin başı öne eğilir. Onun 
için sizin başınız öne eğilmeyecek. Büyük 
bir tarihten devraldığınız şanlı bir miras-
la, siz bu coğrafyada barışın, kardeşliğin, 
dayanışmanın, kucaklaşmanın türkülerini 
söyleyen gençler olacaksınız. Siz, ülkenizin 
gençlerine, dünyanın gençlerine model 
oldunuz, model olmaya, örnek alınmaya 
devam edeceksiniz. Şunu da bilin sevgili 
gençler… Bu ülke sizin öz yurdunuz, bu 
ülke sizin öz vatanınız. Ne size, ne de bu 
ülkenin 75 milyon vatandaşına, artık hiç 
kimse, ama hiç kimse garip muamelesi, 
parya muamelesi yapamaz. 

Bakın sevgili gençler…

Buraya sizlerin özellikle dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum… Bu aziz millet, tarihi 
boyunca çok büyük, ama çok büyük za-
ferlere imza attı. Bu aziz millet, her türlü 
badireyi aşarak, her seferinde birbirine 
kenetlenerek, bağımsızlığını, istiklalini şe-
refi ve namusu bilerek, canı pahasına kur-
tuluşa kavuştu. Bunun en yakın örneğini 

Kurtuluş Savaşımızda yaşadık. Bundan 93 
yıl önce, 19 Mayıs 1919’da, bir Karadeniz 
kentinden, Samsun’dan başlayan büyük 
hareket, Türkiye’yi hep birlikte ayağa kal-
dırdı, bu millet düşmanın üzerine adeta bir 
kâbus gibi çöktü. Bu vesileyle, şimdiden 
hepinizin, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bay-
ramını da yürekten kutluyorum. Gazi Mus-
tafa Kemal ve silah arkadaşlarını buradan 
minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize, 
tüm gazilerimize Allah’tan rahmet niyaz 
ediyorum. Milli Şairimiz, İstiklal Şairimiz 
Mehmet Akif ’in de dediği gibi, bu millet, 
istiklale âşık bir millettir. Bu millet, canını 
verecek, istiklalini vermeyecek kadar bü-
yük bir millettir. İşte bu aziz millet, 19 Ma-
yıs 1919’la başlayan süreçte, İstiklale olan 
aşkını bir kez daha tüm cihana göstermiş-
tir. Amasya, Sivas, Erzurum ve ardından 
Ankara’da Kurtuluş Savaşının hazırlıkları 
yapılmış, kurtuluşla aynı zamanda kurulu-
şun temelleri atılmıştır. 23 Nisan 1920’de, 
Türkiye’nin tüm vilayetlerinden gelen 
vekillerle, Ankara’da, dualar edilerek, kur-
banlar kesilerek, Mevlid-i Şerif okunarak, 
Sakalı Şerif ve Sancak taşınarak, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi açılmıştır. 

Sevgili gençler…

Ben daha önce de ifade ettim… Gazi Musta-
fa Kemal, 22 Nisan 1920’de, yani Meclis’in 
açılmasından hemen önce, ilgili makamla-
ra, valilere bir telgraf çekti. Oradaki şu ifa-
deyi, burada özellikle sizlere hatırlatmak 
istiyorum… Dedi ki Mustafa Kemal: “Bu-
günden, yani 23 Nisan 1920’den itibaren, 
bütün sivil ve askeri makamların başvura-
cakları yegâne merci, büyük millet meclisi 
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olacaktır…” Evet… İşte bu söz çok önemli. 
Bu ibare, bu ifade çok önemli. Maalesef, 
Cumhuriyet tarihimiz boyunca, birileri bu 
ifadeyi, bu ibareyi hiç anmadı ve anlamak 
istemedi. Birileri, 19 Mayıs ruhunu, 23 
Nisan ruhunu, 29 Ekim ruhunu da anla-
yamadı, özümseyemedi, kabullenemedi. 
Milli iradeyi hazmedemediler. Milletin 
egemenliğini hazmedemediler. Ne yazık 
ki, 27 Mayıs’ta, 12 Mart’ta, 12 Eylül’de, 28 
Şubat’ta, milli iradeye kastederek, milletin 
tercihlerini yok saydılar. Atatürk’ün adını 
istismar ederek, “Atatürkçüyüz” diyerek, 
“Kemalistiz” diyerek, “Ulusalcıyız”, “Mil-
liyetçiyiz” diyerek, Atatürk’ün ilkelerini, 
Kurtuluş Savaşı’nın ruhunu, kuruluşun 
felsefesini kendi elleriyle tahrip ettiler. 

Bakın işte bu dönemde de, fırsat buldukça 
o kendi çirkin, kendi kirli zihniyetlerini 
milleti aşağılamak için gündeme getiri-
yorlar. Milli iradeye o kadar saygısızlar ki, 
millete “bidon kafalı” demekten kaçınmı-
yorlar. Mustafa Kemal’e o kadar yabancılar 
ki, “göbeğini kaşıyan adamlar” diyerek, 
milli egemenliği, milleti tahkir ediyorlar. 
Bunlar, Atatürkçülük maskesinin arkası-
na sığınıp, millete aptal diyerek, beyinsiz 
diyerek, milletin seçimini, tercihini aşa-
ğılayarak, en başta Gazi Mustafa Kemal’e, 
onun ideallerine zarar veriyorlar. İşte 
CHP’yi görüyorsunuz… İşte CHP’nin tarih 
boyunca değişmeyen milli irade düşmanlı-
ğını görüyorsunuz. Bu CHP, 27 Mayıs aske-
ri darbesine alkış tutmuştur. Bu CHP, mer-
hum Adnan Menderes ve arkadaşlarının 
asılmasına, bıyık altından gülümseyerek 
seyirci kalmıştır. Bu CHP, 28 Şubat post-
modern darbesini alkışlamıştır. Bu CHP, 

“ordu göreve” diyenlerle yan yana, omuz 
omuza iş tutmuştur. Bu CHP, 27 Nisan Bil-
dirisi karşısında, “altına imzamızı atarız” 
diyecek kadar milletten, milli iradeden 
uzaklaşmıştır. 

Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Tahrik 
edemedikleri orduyu, şimdi tahkir etmeye 
başladılar… Kendileri, kendi yandaş ya-
zarları, kendi yarım porsiyon aydınlarıyla, 
harekete geçiremedikleri orduyu, şimdi 
karalamaya, kötülemeye, hakaret etmeye 
başladılar. Bakın burada şu hususun al-
tını özellikle çiziyorum… Demokraside, 
Anayasal sistemde, her kurumun görevi, 
vazifesi, görev alanı ve sınırları bellidir, 
yasa ve Anayasa ile belirlenmiş, yazılı 
olarak kayda geçmiştir. Siyasetçi siyaset 
yapar. Başbakan ve Bakanlar Kurulu icra 
yapar. Meclis, yasa yapar. Yargı, millet adı-
na adaleti tesis eder. Karayolları yol yapar. 
Kredi Yurtlar Kurumu yurt yapar. Polis iç 
güvenliği sağlar. Asker de, Türkiye’nin dış 
güvenliğini sağlar. Yargı siyaset yaparsa 
düzen bozulur. Siyaset yargıya karışırsa 
adalet bozulur. Biz işte bugüne kadar, milli 
iradenin anlam kazanması, güç kazanması, 
her unsurun, her erkin, her kurumun ken-
di görevini yapması için mücadele verdik. 
İşbirliği olacak, koordinasyon olacak, ama 
kimse birbirinin görev alanına, yetki ala-
nına karışmayacak, herkes kendi işini ya-
pacak. İşte biz, milli iradeyi ayaklar altına 
alan, milli iradeyi zayıflatan bu arızaların 
üzerine kararlılıkla gittik. Milletten aldı-
ğımız güçle, çetelerin, mafyanın, karanlık 
suç örgütlerinin üzerine kararlılıkla gittik. 
Demokrasiyi güçlendirmek, demokratik 
işleyişi hızlandırmak, demokrasiyi, özgür-
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lükleri daha ileri standartlara ulaştırmak 
için kararlı bir mücadele verdik. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Genel-
kurmay Başkanlığımız, önceki hafta bir 
basın açıklaması yaptı ve kendileriyle il-
gili bazı iddialara, bazı hakaretlere cevap 
verdi. Bir kere şunu altını çizerek ifade 
ediyorum: Her kurum, kendisiyle ilgili 
iddialara, ithamlara, hakaretlere, asılsız 
söylentilere cevap verme hakkına sahiptir. 
Kendi alanıyla ilgili, kendisiyle ilgili oldu-
ğu sürece, her kurum, kendisini, imajını, 
çalışanlarını elbette savunacaktır. Bunda 
yadırganacak hiçbir şey yok. Bir kendini 
bilmez çıkacak, bu ülkenin şerefli askerle-
rine ağıza alınmayacak hakaretler edecek 
ve o kurum da susacak. Kusura bakma-
sınlar. Ama çok enteresan bir şey oldu… 
Bütün tarihi boyunca, Yasama’ya, Yargı’ya, 
Yürütme’ye müdahale edilirken susan, 
çıtını çıkarmayan, adeta kedi gibi pısan 
CHP; Genel Kurmay’ın bu açıklaması kar-
şısında kâğıttan bir kaplana dönüştü. Ya siz 
kaplandınız da, 28 Şubat’ta neredeydiniz? 
Siz kaplandınız da, 27 Nisan bildirisinin 
yayınlandığı gün neredeydiniz? Bugüne 
kadar Genel Kurmay açıklamalarına sesi-
niz çıkmıyordu, bugün size ne oldu? 

Neden biliyor musunuz? Tahrik edemedi-
ler, tahkir ediyorlar. Umutlarını kestiler, 
aşağılamaya başladılar. Demokrasiyi haz-
medemediler, yadırgadılar, işi çirkinliğe, 
çirkefliğe vurdular. Bunlar, tarihleri boyun-
ca milletin yanında değil, milletin karşısın-
da durdular. İşte bugün de, milletin yanında 
değil, millete hakaret edenlerin, devletin 
kurumlarına, şerefli Türk askerlerine ha-

karet edenlerin yanında duruyorlar. San-
mayın ki değiştiler, bunlar aynı yerdeler. 
Dün milletin karşısındaydılar, milli irade-
nin karşısındaydılar, bugün de aynı yerde, 
milletin karşısında, milleti aşağılayanların 
yanındalar. 

Şimdi bakın sevgili gençler… Sizin, çok 
önemli bir vazifeniz var… Sizi, çok büyük so-
rumluluk bekliyor… Bizim, 9.5 yıl boyunca 
yürüttüğümüz kararlı mücadeleye siz sahip 
çıkacaksınız. Merhum Adnan Menderes’in, 
merhum Turgut Özal’ın mirasına biz nasıl 
sahip çıktıysak, o mirası nasıl daha ileriye 
taşıdık, daha da güçlendirdiysek, sizler de 
AK Parti’nin mirasına güçlü şekilde sahip 
çıkacaksınız. 9.5 yıldır Türkiye çetelerle 
kararlı şekilde mücadele ediyor. 9.5 yıldır 
AK Parti demokrasi adına kararlı, cesur bir 
mücadele yürütüyor. Bu bayrağı devraldı-
ğınızda, bu mücadeleyi kararlı şekilde siz 
yürüteceksiniz. Biz bu ülkede taşların yeri-
ne oturmasını sağladık. Siz, o taşları daha 
sağlam hale getirecek, Türkiye’nin yolunu, 
ufkunu aydınlatacaksınız. Biz, demokrasiye 
müdahale edilmesine asla izin vermedik, 
siz de aynı şekilde asla ve asla izin vermeye-
ceksiniz. Sizden, yapılan reformlara sahip 
çıkmanızı istiyorum. Sizden, size emanet 
edilen Türkiye’yi daha yüksek seviyelere 
çıkarmanızı istiyorum. Demokrasiye, milli 
iradeye yönelik her saldırı karşısında, ay-
nen bizim gibi dimdik durup, demokrasiyi 
ve milli iradeyi korumanızı, kollamanızı 
sizlerden rica ediyorum. 

Biz sizlere güveniyoruz. Sizlere inanıyo-
ruz… Size güvendiğimiz, size inandığımız 
için de, partimizde, tüzüğümüzde 3 dö-
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nem sınırlamasını getirdik ve gençlere yol 
açıyoruz, gençlere fırsat sunuyoruz. Ben 
inanıyorum ki, işte bu stattan nice başarılı 
milletvekili çıkacaktır. Ben inanıyorum ki, 
81 vilayetimizden nice başarılı bakanlar, 
başbakanlar, cumhurbaşkanları, belki de 
başkanlar çıkacaktır. Ben inanıyorum ki, 
Türkiye’nin her ilinden, her köyünden, 
nice liderler, sanatçılar, yazarlar, bilim 
adamları çıkacaktır. Bayrağı sizler teslim 
alacak, inşallah o bayrağı çok daha yüksek 
burçlara sizler dikeceksiniz. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili gençler…

Biliyorsunuz, bugün anneler günü… Sabah 
annelerinizin elini öptünüz mü? Arayıp, 
anneler gününü kutladınız mı? Anneleri-
nizin hayır dualarını aldınız mı? Bakın, bir 
ağabeyiniz olarak, sizlere çok önemli bir 
nasihatte bulunmak istiyorum… Sevgili 
annemi,  ben 57 yaşımdayken kaybettim… 
Bu yıl ilk kez, annemsiz bir anneler günü 
idrak ediyor, buruk bir anneler günü yaşı-
yorum… Bugün 58 yaşında, annesizliğin, 
öksüzlüğün acısını yüreğimde taşıyorum. 
İşte onun için, annelerinizin kıymetini 
bilin. Bugünden annelerinizin kıymetini 
bilin. Annenize, babanıza “üf ” bile deme-
yin. Sizin en güçlü zırhınız, en sağlam 
dayanağınız, en güvenilir sığınağınız, bilin 
ki ayağının altına cennet serilmiş olan an-
nelerinizdir, annelerinizin hayır duasıdır. 
Eğer aranızda öksüzler, yetimler varsa, 
onları da muhabbetle, şefkatle kucaklıyo-
rum, anne babalarımıza Allah’tan rahmet 
diliyorum. Özellikle şehit annelerimize bu-
radan bir kez daha sabır niyaz ediyorum. 
İnanıyorum ki, işte bu stattaki AK Gençlik, 

tüm şehit annelerinin evladıdır. Kendi an-
nelerinizle birlikte, şehit anneleri için de 
dua etmenizi, bu vatanın bir evladı olarak 
onları ziyaret etmenizi, sabır dilemenizi 
sizlerden rica ediyorum. 

Sevgili gençler, sevgili yol arkadaşlarım, 
değerli kardeşlerim… 

AK Parti olarak, 9.5 yıl boyunca gençleri 
el üzerinde tuttuk, gençlerimiz için tarihi 
nitelikte yatırımlar yaptık. Gençlerimiz 
için “önce eğitim” dedik… 9.5 yılda Tür-
kiye genelinde 170 bin yeni derslik açtık, 
okullarımıza 1 milyona yakın bilgisayar 
gönderdik, FATİH projesiyle artık sınıflara 
kadar ileri teknolojiyi taşıyoruz. 2002 yı-
lında Türkiye’de 53 devlet, 23 vakıf olmak 
üzere 76 üniversite vardı. Bugün her ili-
mizde en az 1 üniversitemiz var. 9.5 yılda 
89 yeni üniversite kurarak, Türkiye’de 
üniversite sayısını 165’e çıkardık. Biz,  604 
yeni fakülte açtık, toplam sayıyı 1.183’e 
çıkardık. 261 yeni enstitü açtık, sayıyı iki 
katına, 522’ye ulaştırdık. 164 yeni Meslek 
Yüksekokulu açtık, sayıyı 676’ya çıkardık. 
2002’de, üniversitelerde 77 bin akademik 
personel görev yapıyordu; bugün 111 bin 
500 akademik personel görev yapıyor.  Kre-
di Yurtlar Kurumu’nun bütçesini, 2002’ye 
göre, dikkat edin, yüzde 800 oranında 
artırdık. 9.5 yılda yurtlarımıza 94 bin yeni 
yatak, öğrencilerimize 232 yeni yurt ve 
blok kazandırdık. Bu yeni yurtlar eskisi 
gibi değil… Öyle 8-10 kişilik odalarla, ha-
mam sistemiyle değil, tek kişilik odalarla, 
telefon, televizyon, internet, banyo, tu-
valeti içinde odalar inşa ediyoruz. Bu yıl, 
inşallah 183 yeni yurt projemiz var. Ekim 
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ayında rekor seviyede bir açılış yapacak, 
Türkiye genelinde bir kalemde inşallah 52 
yurdu birden öğrencilerimizin hizmetine 
sunacağız. 

Geliyorum kredi ve burslara… Birincisi, 
başvuran her öğrenciye, durumuna göre, 
mutlaka ve mutlaka ya kredi, ya burs ve-
riyoruz. 2002’de 451 bin öğrenci kredi 
alıyordu. Bugün 1 milyon 173 bin öğrenci 
kredi ve burs alıyor. 2002’de öğrenciye 
ayda 45 lira veriliyordu, o da 3 aydan 3 aya 
ödeniyordu. Şu anda her öğrencimize ay-
dan aya 260 lira burs ya da kredi veriyoruz. 
Artış oranı yüzde 478. Bu 260 liraya, 180 
lira da aylık beslenme yardımı veriyoruz. 
Toplamda öğrencinin eline geçen aylık 440 
lira. Mastır öğrencilerimiz 520 lira, dokto-
ra öğrencilerimiz 780 lira burs ya da kredi 
alıyor. Şehit, Gazi çocuklarımıza, özürlü 
kardeşlerimize, yetimlere, boşaltılan köy-
lerden gelen mağdur genç kardeşlerimize 
öncelikle burs veriyoruz. Türk Cumhuri-
yetleri ve akraba topluluklardan gelen 4 
bin 518 öğrenciyi ücretsiz barındırıyoruz. 

Geliyorum spora… Spora ayrılan bütçeyi, 
2002’ye göre yüzde 700 oranında artırdık. 
Bu yıl, 60 yeni Gençlik Merkezi açıyoruz. 
İnşallah, 2015’te Gençlik Merkezi sayımız 
500’e ulaşacak. 2002’ye göre sporcu sayı-
mız 10 kat arttı. Spor kulübü sayımız, yüz-
me havuzu sayımız, spor tesisi sayımız kat 
kat arttı. Başta Trabzon olmak üzere, 18 
şehrimize yeni stadyum inşa ediyoruz. 9.5 
yılda 600’dan fazla spor organizasyonuna 
ev sahipliği yaptık. İzmir’de, Erzurum’da 
Üniversiad’ı ,  Trabzon’da Karadeniz 
Oyunları’nı, Havacılık Şenliği’ni, daha bir-

çok ulusal ve uluslar arası spor karşılaşma-
sını başarıyla gerçekleştirdik. 

Sevgili gençler…

En önemlisi, Türkiye’de, 30 olan millet-
vekili seçilme yaşını 2006 yılında AK 
Parti olarak biz 25’e çektik. Çünkü biz size 
inanıyoruz, size güveniyoruz. Biz, bizden 
aldığınız emaneti daha da yücelteceğinizi 
biliyoruz. Allah’ın izniyle birlikte yürüme-
ye devam edeceğiz. Birlikte yol arkadaşlığı 
yapmaya devam edeceğiz. Birlikte siyaset 
üretecek, Türkiye’yi birlikte büyüteceğiz. 
Unutmayın sevgili gençler… Elde sensin, 
dilde sen, gönüldesin baştasın… Fatih’in 
İstanbul’u fethettiği yaştasın… Ve yine 
unutmayın ki… Yürüyeceksiniz, millet yü-
rüyecek arkanızdan… AK Parti 11’inci Ge-
leneksel Gençlik Şöleni’nin hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. AK Parti Genel Merkez 
Gençlik Kollarımıza bu güzel organizas-
yondan dolayı teşekkür ediyorum. Trab-
zon İl Başkanlığımıza, Trabzonlu gençlere, 
ev sahipliği yaptıkları için şükranlarımı 
sunuyorum. Her birinizin, illerimizdeki 
gençlere, kardeşlerimize, anne babalarını-
za benden selam götürmenizi rica ediyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ 
olun, var olun, Allah’a emanet olun. 
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Çok değerli misafirler, çok değerli millet-
vekili arkadaşlarım, hanımefendiler, beye-
fendiler, haftalık grup toplantımızın başın-
da sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Grup toplantımıza katılan tüm misafirle-
rimize hoş geldiniz diyor; toplantımızın, 
ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Önceki gün, AK Parti teşkilatı olarak, AK 
Parti grubu olarak, maalesef acı haber-
lerle sarsıldık. 22. ve 23. Dönem AK Parti 
Trabzon Milletvekilimiz, Mustafa Cumhur 
kardeşimiz, geçirdiği bir trafik kazasında 
Hakk’ın rahmetine yürüdü. Kendisine 
Rabbimden rahmet, mağfiret diliyorum; 
yaralanan kardeşlerimize acil şifalar te-
menni ediyorum. Ailesine, yakınlarına, 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 15 Mayıs 2012
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tüm AK Parti Teşkilatına, sizlere ve sizler 
gibi nice dostlarına da sabır ve başsağlığı 
mesajlarımı iletiyorum. Yine dün, devlet 
bakanlığı yapmış; partimizin eski millet-
vekillerinden ve Meclis Başkanvekille-
rinden biri olan, aynı zamanda Şanlıurfa 
Milletvekilimiz Kasım Gülpınar’ın da 
muhterem babası Eyyüp Cenap Gülpınar’ı 
Hakk’a uğurladık. Merhum Eyüp Cenap 
Gülpınar’a da Allah’tan rahmet niyaz edi-
yor; Kasım kardeşime, Gülpınar ailesine, 
Şanlıurfalı kardeşlerimize ve grubumuza 
sabır, başsağlığı temenni ediyorum…

Değerli milletvekili arkadaşlarım… 

Bir önceki grup toplantımızdan bugüne 
kadar, gerek yurt içinde, gerek yurt dışın-
da önemli temaslarımız, görüşmelerimiz, 
ziyaretlerimiz, açılış törenlerimiz oldu. 
Bunların kısa bir özetini burada sizlerle 
paylaşmak istiyorum… 24 Nisan’daki 
grup toplantımızın ardından, Türkiye’de, 
Ankara ve İstanbul’da çok sayıda misafiri 
ağırladık. Avustralya Başbakanı Sayın Gil-
lard, Almanya Federal Cumhuriyeti Eski 
Şansölyesi Sayın Schröder, Ürdün Eski Baş-
bakanı Sayın Hasavni, Kosova Meclis Baş-
kanı Sayın Krasniçi ve Irak Meclis Başkanı 
Sayın Nüceyfİ ile ülkelerimiz arasındaki 
konuları, bölgelerimizdeki meseleleri ele 
aldık. 7 ve 8 Mayıs tarihlerinde, Sloven-
ya ve İtalya’ya resmi ziyaretlerimiz oldu. 
Slovenya’da, Başbakan Sayın Yanşa ile bi-
rebir ve heyetler arası görüşmeler yaptık. 
Ayrıca, başta Slovenya Cumhurbaşkanı 
Sayın Türk ve Meclis Başkanı Sayın Virant 
ile olmak üzere bazı görüşmeler gerçek-
leştirdik. Yine Slovenya’da, Uluslararası 

Ortadoğu ve Balkan Çalışmaları Enstitüsü 
tarafından şahsıma tevdi edilen On Yılın 
Dünya Şahsiyeti ödülünü yapılan bir tö-
renle teslim aldım. 

Slovenya’dan İtalya’nın Başkenti Roma’ya 
geçtik; orada da, Başbakan Monti’yle 
birlikte iki taraftan da çok sayıda bakan 
arkadaşımızın katılımıyla, Türkiye İtalya 
Hükümetler arası Zirvesi’nin ikincisini 
gerçekleştirdik. İstanbul, her zaman oldu-
ğu gibi geçtiğimiz haftalarda da önemli 
uluslar arası zirvelere ev sahipliği yaptı. 
Her yıl düzenlediğimiz Yatırım Danışma 
Konseyi Toplantıları’nın 7.’sini 11 Mayıs 
Cuma günü yine İstanbul’da gerçekleştir-
dik. Türkiye’de yatırım ortamının daha da 
iyileştirilmesi, özellikle uluslar arası ya-
tırımların daha fazla çekilmesi amacıyla, 
uluslar arası büyük firmaların üst düzey 
yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdi-
ğimiz bu toplantılar, ülke ekonomisine de 
gerçekten büyük katkılar sağlıyor. 

Bakınız… Türkiye, 1954 yılından itibaren, 
küresel yatırım çekebilmek için çok büyük 
mücadele verdi. Her hükümet döneminde 
küresel yatırımcıyı cezbetmek için çalış-
malar yapıldı. Ancak, bizim dönemimize 
kadar, bazı istisnalar dışında, Türkiye’ye 
gelen uluslar arası doğrudan yatırım mik-
tarı 1 milyar doları aşamadı. Biz, 2007 
yılında 22 milyar dolar ile bu noktada 
gerçekten tarihi bir seviye yakaladık. 2008 
ve sonrasında, küresel ekonomik kriz ne-
deniyle tüm dünyada uluslar arası yatırım-
larda önemli miktarda azalma oldu. Ancak 
Türkiye, 2008 yılında 18.5 milyar dolar; 
2009 yılında 8.4 milyar dolar, 2010 yılında 
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9 milyar dolar yatırım çekti. Geçtiğimiz yıl, 
yani 2011 yılında, Türkiye’ye 16 milyar do-
lar tutarında uluslar arası yatırım yapıldı. 
Uluslar arası kuruluşların tahmini, dikkat 
ediniz, yüzde 18.5 artıştı. Biz ise yüzde 76 
oranında bir artış kaydettik. 2003’ten 2011 
sonuna kadar, 9 yılda, toplamda 110 buçuk 
milyar dolar doğrudan yatırımı Türkiye’ye 
kazandırdık. Bununla da kalmıyoruz… 
İstanbul’u bir yandan uluslar arası finans 
merkezi haline getirirken, bir yandan da 
uluslar arası bir yönetim merkezine dönüş-
türüyoruz. Şu anda, bazı çok büyük uluslar 
arası firmalar, bölge operasyonlarını İstan-
bul merkezli yapmaya başladılar ve bunun 
daha da artacağını tahmin ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım… 

İstanbul’daki Yatırım Danışma Konseyi 
toplantımız çerçevesinde, IMF Başkanı 
Sayın Kristin Lagard ile de bir görüşmemiz 
oldu. Bu görüşmede de Türkiye IMF ilişki-
lerini gözden geçirdik, Türkiye ekonomisi-
ni olduğu kadar, IMF’nin yapısını, IMF’nin 
kriz karşısında takındığı tutum ve takına-
cağı tavrı değerlendirdik. Gerek Yatırım 
Danışma Konseyi’ne katılan uluslar arası 
firmaların üst düzey yöneticileri, gerek 
uluslar arası kuruluşların yöneticileri, Tür-
kiye ekonomisindeki başarıyı teyit ettiler 
ve bu başarıdan övgüyle söz ettiler. Bu ara-
da, Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu’na, 
yani IMF’ye olan borcundaki son durumu 
da aktarmak istiyorum. Bugün itibariyle, 
Türkiye’nin IMF’ye borcu 2.3 milyar dolar 
seviyesinde. Bunu biz 2002 sonunda 23.5 
milyar dolar olarak almıştık. Ödeye ödeye 
bu seviyeye çektik ve belirlenen takvim 

çerçevesinde borcu tamamen ödeyecek ve 
inşallah kapatacağız. 

Burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
geçtiğimiz hafta görüşülen ve kanunlaşan 
bir konuyu da hatırlatmak durumunda-
yım. Biliyorsunuz, yurt dışında yaşayan va-
tandaşlarımızın Türkiye’deki seçimlerde, 
bulundukları ülkede oy kullanabilmeleri 
için uzun süredir bir çaba içindeyiz. Uçağa, 
arabaya, otobüse binip saatlerce, hatta gün-
lerce yolculuk yapmadan, çile çekmeden, 
vatandaşlarımızın oy kullanabilmesini sağ-
lamaya çalıştık. Bu çabamız, çeşitli neden-
lerden dolayı engellendi. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde, sizlerin gayretleriyle 
kanunlaşan yasa değişiklikleriyle, artık bu 
engelleri ortadan kaldırdık. Yurtdışındaki 
vatandaşımız, artık zahmete girmeden, 
bulunduğu ülkede, bulunduğu şehirde ku-
rulan sandıkta oyunu kullanabilecek. Yine, 
yaşadıkları ülkenin vatandaşlığına geçen 
kardeşlerimize, Türkiye’deki haklarını 
kaybetmemeleri için verilen Mavi Kart’ın 
da uygulamasını kolaylaştırdık. Mavi Kart 
artık “değerli kâğıt”tan sayılacak, kimlik 
kartı olarak kullanılabilecek. Tıpkı Kimlik 
Numarası gibi Mavi Kart sahibinin de bir 
numarası olacak ve Türkiye Cumhuriyeti 
Kimlik Numarası istenen her yerde, Mavi 
Kart’taki bu numarayla işlem yapılabile-
cek. Yaptığımız düzenlemeyle, Mavi Kart 
sahiplerinin sonraki nesilleri de bu karta 
ve bu kartın sağladığı haklara sahip olabi-
lecekler. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın 
uzun süredir bekledikleri bu düzenleme-
lerin kendilerine hayırlı olmasını diliyor, 
sizleri de bu tarihi düzenlemelerden dolayı 
tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım… 

Dış politika bağlamında, bugün bazı önem-
li hususları da sizlerle paylaşmak istiyo-
rum. Ben, Gaziantep İl Kongremizde de 
ifade ettim… Biz, sıfır sorun dedik ve sıfır 
sorun politikamız, son derece tutarlı, son 
derece ilkeli bir şekilde devam ediyor. Sıfır 
sorun politikasını yanlış anlayanlar, elbet-
te bugün meseleyi farklı noktalara çekiyor 
ve ucuz polemiklere malzeme yapıyorlar.  
Onlar, zaten, Gazi Mustafa Kemal’in “yurt-
ta sulh, cihanda sulh” sözünü de yanlış 
anladılar, dış politikada on yıllar boyunca 
sıfır ilişki, sıfır icraat, sıfır politika ortaya 
koydular. Tepkisiz, etkisiz, tavırsız kalmayı 
bir siyaset zannettiler. Pasif kalmayı, sulh-
tan yana olmakla karıştırdılar. 

Şunu çok açık ifade etmek istiyorum: Sıfır 
sorun, boyun eğmek değildir. Sıfır sorun, 
görmezden gelmek değildir. Sıfır sorun, 
haksızlık karşısında susmak, mazluma, 
mağdura, haksızlığa uğrayanlara karşı ses-
siz ve tepkisiz kalmak demek değildir. Biz, 
dünya üzerindeki her ülkeyle, istisnasız, ön 
kabulsüz, ön yargısız, iletişim ve işbirliği 
kurmak, bölgesel, küresel barış için birlikte 
mücadele etmek isteriz. Bunu sağlamak 
için de elimizden ne geliyorsa samimi şe-
kilde yaparız. Ama biz, zulmü görmezden 
gelmeyiz. Biz haksızlığı, biz korsanlığı, biz, 
kendi halkına silah doğrultan zalimleri gör-
mezden gelmeyiz, gelemeyiz. Biz, iyi günde 
dost ve kardeş bildiğimiz halkların, kötü 
günde de dostu, kardeşiyiz. Biz, krizi görün-
ce sıvışan, krizi görünce sırtını dönen, krizi 
görünce, fırtınanın dinmesi için fırsat kolla-
yanlardan, duyarsız kalanlardan değiliz. 

Bunlar sıfır sorunu yanlış anladılar. Bun-
lar, sıfır sorunu, tıpkı kendilerinin yıllar 
boyunca yaptığı gibi, “adam sendecilik, fır-
satçılık” olarak anladılar, “her koyun kendi 
bacağından asılır” olarak anladılar. Asla! 
Sıfır sorun, hoşgörü olduğu kadar, taham-
mül olduğu kadar, iletişim, işbirliği olduğu 
kadar, dik durmaktır, mert durmaktır, yiğit 
davranmaktır. Her zaman söylüyorum… 
Biz Yunus’un diliyle, Mevlana’nın diliyle 
konuşan bir milletiz. Ama biz, gerektiğin-
de, Köroğlu’nun diliyle de konuşmasını 
çok ama çok iyi bilen bir milletiz. Dünyada 
da, Türkiye’de de bizi, bu milleti, bu mil-
letin tarihini yanlış anlayanlar, yanlış de-
ğerlendirenler varsa, bunu lütfen gözden 
geçirsinler. Biz ülkelerle, milletlerle sıfır 
sorun temelinde ilişki kurarız, samimi ve 
dostane şekilde davranırız. Ama komşuluk 
hukukunu, kardeşlik hukukunu, insanlık 
hukukunu çiğneyen yönetimlerle de hak 
ettikleri şekilde muamelede bulunuruz. 
Hiçbir ülkeye, millete, halk topluluğuna 
kin ve nefret beslemeyiz, ama fesat peşin-
de koşan yönetimlere karşı da anladıkları 
dilden konuşmasını biliriz. 

Şimdi bakın değerli  arkadaşlarım … 
Suriye’de, maalesef, geçtiğimiz hafta ve 
bu hafta içinde onlarca insan hayatını 
kaybetti. Şam’da meydana gelen patlama-
da, 50’nin üzerinde ölü, 370’in üzerinde 
yaralı var.  Yaşanan olaylarda masum 
insanlar, kadınlar, çocuklar, hayatlarını 
kaybediyorlar, acı çekiyorlar. Maalesef, 
Suriye’deki kriz nedeniyle, Lübnan’da da, 
mezhep temelli bazı acı hadiseler ortaya 
çıktı. Lübnan’ın Trablus kentinde, maale-
sef mezhep çatışmasında masum insanlar 
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hayatını kaybetti. Şimdi buradan şu çok 
önemli hatırlatmayı hem bölge ülkeleri-
ne, hem tüm dünyaya yapmak istiyorum. 
Suriye’deki krizi mezhepsel bir çatışma 
olarak değerlendirmek son derece yanlıştır 
ve bu değerlendirmeyi yapanları da yanlış 
yerlere götürür. Buradaki mesele insani bir 
meseledir. Buradaki mesele vicdani bir me-
seledir. Yüreğinde insanlık olan, yüreğinde 
merhamet olan, insaf sahibi herkes, Suriye 
meselesine mezhep gözlüğüyle değil, insan 
gözlüğüyle, kalp ve vicdan gözüyle bakma-
lıdır. 

Bunu, bölgedeki tüm ülkeler için söylüyo-
rum. Bölgedeki tüm kardeş ülke halkları 
için söylüyorum. Bunu, aynı zamanda 
Türkiye’den Suriye’ye bakanlar için söylü-
yorum. Suriye krizine mezhep boyutuyla 
bakanlar, mezhep yandaşlığı ya da mezhep 
karşıtlığı boyutuyla bakanlar, insanlık 
dersinden sınıfta kalırlar. Biz, sadece hak-
kı, hukuku, insani değerleri öne çıkarırız. 
Kim olursa olsun mazlumdan yana tavır 
takınırız, kim olursa olsun zalime karşı 
çıkarız. Biz adalet ve merhamet gözüyle 
bakarken, mazlumun dinini, mezhebini, 
etnik kökenini, rengini, sınıfını görmeyiz. 
Sadece mazlum bir insan görürüz. Hadi-
seleri mezhep penceresinden, etnik köken 
veya ideoloji penceresinden görenler, ona 
göre tavır takınanlar, çok büyük bir yan-
lış yaparlar. Böyle bir bakış açısı, yangına 
körükle gitmektir ve Allah korusun, böl-
gedeki kıvılcımı da tahribatı çok büyük 
bir yangına çevirir. Yüreğinde Kerbela’nın 
acısından zerre kadar ateş olan herkes, bu 
meseleye kardeşlik hukuku çerçevesinden 
bakmak zorundadır. Hazreti Hüseyin’in, 

Ehli Beyt’in sevgisini yüreğinde taşıdığını 
iddia eden herkes, Suriye meselesine sa-
dece ve sadece kardeşlik gözüyle bakmak 
zorundadır. La İlahe İllallah diyen, aynı 
kıbleye dönen herkes, inananların kardeş-
liği ilkesini birbirine hatırlatmalıdır. 

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım… Bu 
konuyla bağlantılı olarak, farklı bir husu-
sa da burada değinmek durumundayım. 
Biz, CHP’nin tarih boyunca nasıl bir dış 
politika vizyonu olduğunu, daha doğrusu 
bir dış politika vizyonuna ve ufkuna sa-
hip olmadığını biliyoruz. Bugün de aynı 
şekilde, CHP, dış politikada ortaya bir 
vizyon koyamıyor, sağlıklı bir dış politika 
tavrı belirleyemiyor. Suriye konusunda, 
CHP Genel Başkanı içinden geçeni söy-
leyemiyor, krizin etrafında dolanmayı 
tercih ediyor. Bir kere buradan CHP Genel 
Başkanı’na açık açık söylüyorum. Suriye 
Krizi konusunda, dilinizin altındaki bak-
layı çıkarın. Hiç korkmayın Sayın Kılıç-
daroğlu, hiç çekinmeyin, burası özgür bir 
ülke, burası, ifade özgürlüğünün olduğu 
bir ülke, çıkın, mertçe Suriye konusunda 
ne demek istediğinizi açık açık söyleyin. 
Suriye yönetimine neden sempati duydu-
ğunuzu, bu yönetimin zulümlerine niçin 
gözünüzü yumduğunuzu, ima etmeden, 
üstünü örtmeden, kıvırmadan, çark etme-
den cesaretle söyleyin. Bakın, Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin bir dış politika vizyonu 
yok ama CHP Genel Başkanı’nın zihin kıv-
rımlarında, bilinçaltında gözettiği farklı 
hassasiyetler var. CHP Genel Başkanı’nın, 
CHP’ye, CHP Teşkilatına, CHP seçmenine 
dahi açıklamakta zorlandığı bir dış politika 
anlayışı var. 
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Şimdi bakın değerli arkadaşlarım… Önceki 
gün, CHP Genel Başkanı, partisi içindeki 
kavgaları, tartışmaları, kongre çatışmala-
rını örtmek amacıyla, dış politikaya ilişkin 
bazı cümleler sarf etti. Aynen şu ifadeyi 
kullanıyor: “Recep Tayyip Erdoğan’a, rahat 
gideceği bir ülke bırakmayacağım” diyor… 
“Avrupa’ya bile gidemeyecek” diyor… “Arap 
ülkelerine de gidemeyecek” diyor… Doğru-
su Sayın Kılıçdaroğlu’nu, ortaya koyduğu 
siyasi akıl ve söylem düzeyiyle muhatap al-
mak, insana gerçekten çok ağır geliyor. Ama 
Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı oldu-
ğu için ister istemez bu muhataplık payesini 
kendisine vermek zorunda kalıyoruz. Ey 
CHP Genel Başkanı, senin kalibren ne, ka-
pasiten ne? Cürmün kadar yer yakarsın. Sen 
bizi CHP sanma, biz, 9.5 yıldır dünyanın 
her ülkesine gittik ve gideriz. Sizin sırtınızı 
döndüğünüz, yüzünüzü çevirdiğiniz, “Arap” 
diyerek, “Müslüman” diyerek yüz çevirdiği-
niz, unuttuğunuz ve unutturduğunuz her 
ülkeye gittik ve gideceğiz. Sizin kendi içine 
kapattığınız bu ülkeyi biz dünyaya açtık 
ve bu ülkeyi büyütmeye, 21’inci yüzyılı bir 
“Türkiye Yüzyılı” yapmaya biz devam edece-
ğiz. Sizin çarpık Türkiye algınızla, dünyanın 
Türkiye algısı arasında dağlar kadar fark 
var.  Bugün bütün dünya Türkiye’yi konu-
şuyor, Türkiye’yi alkışlıyor, Türkiye’nin 
başarılarını örnek alıyor. İşte en son Bosna 
Hersek’e gittiniz. Orada sıradan bir vatanda-
şı çevirip sorsaydınız, size Türkiye ile nasıl 
gurur duyduklarını anlatırdı. 

Değerli arkadaşlar... 

Kılıçdaroğlu’nun sarf ettiği bu sözler çok 
önemli. Bakın burayı, aziz milletimin iyi 

dinlemesini rica ediyorum. Cumhuriyet 
Halk Partisi’ne gönül vermiş kardeşleri-
min burayı iyi dinlemesini rica ediyorum… 
“Recep Tayyip Erdoğan’a, gideceği bir ülke 
bırakmayacağım” dedikten sonra, devam 
ediyor Kemal Kılıçdaroğlu: “Avrupa’dan 
insan hakları ödülü alacaktı, aldı mı?” 
diye soruyor. “Alamadı, gidemedi bile…” 
diyor. “Çünkü CHP var…” diyor. Mesele 
ne? Bu sözlerle, bu cümlelerle, bu ifadeler-
le, CHP Genel Başkanı neyi kast ediyor? 
Biliyorsunuz biz, 17 Mart’ta Almanya’ya 
bir ziyaret yapacak, Köln’deki Gençlik ve 
Spor Çalıştay’ına katılacak, ardından da 
Bohum kentinde, şahsıma tevdi edilecek 
Şıtayger Ödülünü alacaktık. Bu programı 
biz son anda iptal ettik. Neden iptal ettik? 
Çünkü maalesef, 1 gün önce, 16 Mart’ta 
Afganistan’da bir helikopter kazasında 12 
askerimiz şehit oldu. Biz, ülkede böyle bir 
acı varken, böyle yürek yakan bir hadise 
varken, Almanya programını yapamazdık 
ve yapmadık, iptal ettik. 

Ama Sayın Kılıçdaroğlu burada başka 
bir şeyi kastediyor. Hatırlarsanız, bizim 
katılacağımız o ödül töreni esnasında, 
Almanya’da bir de protesto gösterisi dü-
zenlendi. Kimler düzenledi bu protesto 
gösterisini? Avrupa’daki PKK yandaşları… 
Avrupa’daki Ermeni Örgütleri… Bakın, 
Alevi kardeşlerimi tenzih ediyorum, tüm 
Alevileri tenzih ediyorum; Almanya’da, 
PKK ve Ermeni örgütleriyle birlikte, ismi-
nin başında “Alevi” sıfatı olan bazı Dernek 
ve Federasyonlar, işte o gösteriyi organize 
ettiler. CHP Genel Başkanı, aylardır bu 
baklayı dilinin altında saklıyor. CHP Genel 
Başkanı, bizim oraya gösterilerden dola-
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yı gitmediğimizi ima ediyor ve bunu da 
adeta bir zafer gibi, bir CHP başarısı gibi 
sunmaya çalışıyor. Bu son derece tehlikeli 
bir tavır değerli arkadaşlarım… Bu tavır ay-
rımcı bir tavır. Bu tavır, PKK yandaşlarına, 
Türkiye düşmanı bazı Ermeni örgütlerine 
cesaret veren bir tavır. 

CHP Genel Başkanı kusura bakmasın… 
Onun aklı almıyor olabilir; ama bizim o 
programı iptal etme sebebimiz, şehitleri-
mizdir. Biz, gösteri yapılacak diyerek, PKK 
ve Ermeni örgütleri gösteri yapacak, CHP 
Genel Başkanı da onlara destek verecek 
diyerek, hiçbir ülkeye gitmezlik etmedik, 
etmeyiz. CHP Genel Başkanı’nın hayal dün-
yası, ufku çok küçük olabilir; ama Türkiye 
çok büyük bir ülkedir, büyük bir devlettir. 
Türkiye, kendi vatandaşına sahip çıktığı 
kadar, işte Libya’da yaptığımız gibi, başka 
ülkelerin de vatandaşlarına sahip çıkan, kol 
kanat geren, ulaşabildiği her yere barış me-
sajlarını ileten, yardım götüren bir ülkedir. 
İşte en son, Suriye’de alıkonan, uzun süre 
kendilerinden haber alınamayan iki genç 
gazeteci arkadaşımız, Türkiye’nin yoğun 
girişimleri sayesinde, İran’ın da yardımla-
rıyla alındı, anneler gününde annelerine, 
babalarına teslim edildi. Türkiye’yi gazeteci 
düşmanı bir ülke gibi tüm dünyaya haksız 
yere karalayan, ama İsrail’i öven; öldürülen 
gazeteciler için, Türk Gazeteciler için Suriye 
yönetimine ses çıkaramayan bir CHP Genel 
Başkanı, elbette ki Türkiye’nin ne büyük bir 
ülke olduğunu anlayamaz. 

Bakın, CHP demiyorum, CHP Genel Başka-
nı diyorum… Zira Suriye politikasıyla, sü-
rekli ima ettiği Almanya’daki ödül törenine 

ilişkin tavrıyla, biliyorum ki, CHP kitlesi ile 
CHP Genel Başkanı farklı yerlerdedir. Bir 
kez daha açık açık söylüyorum… CHP’de 
böyle bir genel başkan, CHP seçmeni için 
büyük talihsizliktir. Kendi teşkilatının, 
kendi belediye başkanlarının arkasında ka-
lan, her fırsatta posta konulan biri, Genel 
Başkan olabilir, ama hiçbir zaman “lider” 
olamaz. Bunu, en son süt tartışmasında 
yaşadık. CHP Genel Başkanı, İzmir’le ilgili 
yalan yanlış bilgiler verip, kamuoyunu 
yanıltmaya, 7 milyon 200 bin yavrumuzu, 
onların ailelerini istismar etmeye çalışır-
ken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
çıktı, “süte siyaset karıştırmasak iyi olur” 
dedi. Kendi Büyükşehir Belediye Başkanı 
söylüyor bunu, “süte siyaset karışmasın” 
diyor. Ama CHP Genel Başkanı çıkıyor, 
zihinleri bulandırmak için, çocukların süt 
içmesini engellemek için ne gerekiyorsa 
yapıyor. CHP Genel Başkanı’nın, MHP 
Genel Başkanı’nın bu istismarcı söylemle-
rinden dolayı, çocuklar tereddüt yaşıyor, 
öğretmenler, aileler tereddüt yaşıyor. İşte 
bunların muhalefet anlayışı bu kadar 
çirkin, bu kadar sorumsuz… Çocukların 
elindeki sütü dahi almaya yeltenecek ka-
dar bunların gözü dönmüş. Biz çocukların 
eline şeker versek, inanın bunlar gider o 
şekerleri ellerinden alırlar. İmkânları olsa, 
her şehrimizde yavrularımızı sevindirmek 
için dağıttığımız oyuncakları bunlar gidip 
çocukların elinden alırlar. 

Böyle sorumsuzluk olmaz. Bilimsel rapor-
lar, sütün zehirlenmeye yol açmadığını 
söylüyor. Bilim insanları, zehirlenme ol-
madığını, bazı çocuklarda hassasiyet ola-
bileceğini söylüyorlar. Kendi Büyükşehir 
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Belediye Başkanı, bu tür rahatsızlıkların 
normal olduğunu söylüyor. Ama CHP’nin 
Genel Başkanı, geri adım atmak, hatasını 
kabullenmek yerine, pişkinlikle, umursa-
mazlıkla, kızarmaz bir yüz ile hala sağda 
solda süte siyaset karıştırmaya devam edi-
yor. Bunlarda aynı zamanda fikri takip de 
yok. Bunlar, 10 yıl önce yaşanan hadiseleri 
de hatırlamıyor. CHP Genel Başkanı’na, 
MHP Genel Başkanı’na, akşam ne yedin 
diye sorsanız, hatırlamazlar, nereden 10 yıl 
öncesini hatırlasınlar?

Bakın, 2002 yılında, DSP, MHP, ANAP 
Hükümeti, 4 ilde, bakın Türkiye genelin-
de değil, 4 ilde, Ankara, İstanbul, İzmir, 
Diyarbakır’da süt dağıtıyor ve aynı hadise 
ortaya çıkıyor. Tarım Bakanı MHP’li, Sağ-
lık Bakanı MHP’li… 500’den fazla çocuk 
rahatsızlanıyor. Dönemin Devlet Bakanı 
çıkıyor, bunun zehirlenme olmadığını, 
çocuklarda hassasiyet olduğunu açıklıyor. 
10 yıl önceki bu hadiseyi unutan MHP, 
bugün CHP’nin yanında, süte karşı kam-
panya başlatıyor. Bizim sütümüz AK’tır 
beyler… Bizim dağıttığımız süt, terkibiyle 
de, kalitesiyle de, ambalajıyla da, fiyatıyla 
da, ihalesiyle de AK’tır… Bu AK sütü hiç 
kimse kirletemez. Buradan bütün ailelere, 
öğretmenlere, çocuklarımıza tekrar sesle-
niyorum. Ananızın AK sütü gibi bu sütleri 
için. Hiç tereddüt etmeyin, hiç çekinme-
yin… Eğer çocuklarımızın hassasiyeti 
yoksa bu sütü rahatlıkla çocuklara içirin. 
Biz, 7 milyon 200 bin yavrumuza her gün 
bu sütü dağıtmaya devam edeceğiz. Şu ana 
kadar başarıyla dağıttık, aynı şekilde bu işi 
sürdüreceğiz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli 
misafirler… 

Biliyorsunuz, hafta sonunda oynanan 
maçlarla futbolda 2011-2012 sezonu sona 
erdi. Şunu büyük bir teessürle ifade etmek 
durumundayım.  Ne yazık ki, geride kalan 
sezon, fair playdan, centilmenlikten, neza-
ketten, tahammül ve hoşgörüden ziyade, 
şiddetle, kavgayla, çatışmayla anılan bir 
sezon oldu. Özellikle son haftalarda, saha-
da, tribünlerde ve stat dışlarında, hiç ar-
zulamadığımız, hiç görmek istemediğimiz 
ve asla tasvip etmediğimiz olaylar yaşandı. 
Dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin 
vesilesi olması gereken, tatlı bir rekabet 
içinde yürümesi, yürütülmesi gereken fut-
bolun, bu tür, terörü andıran manzaralarla 
anılması, düşündüren, en önemlisi de ibret 
ve tedbir almayı gerektiren bir tablodur. 
Bakın, sadece taraftarı suçlayıp, sorumlu-
luğu taraftara atıp, kimse bu sorumluluk-
tan sıyrılamaz. Herkes, sporun, futbolun 
tüm tarafları, tüm aktörleri, bu şiddeti, bu 
kötü tezahüratı, ayrımcılığı, tahammül-
süzlüğü dikkate almak ve bunun için ne 
gerekiyorsa, samimiyetle onu yapmak zo-
rundadır. 

Bizim, Meclis Grubu olarak da, Hükümet 
olarak da yetkimiz, sorumluluğumuz belli-
dir ve biz bunu tamamen tarafsız, tamamen 
objektif şekilde yerine getiriyoruz. Şiddeti 
önleme yasasıyla, yaptığımız düzenleme-
lerle biz her zaman futbolu aslına, özüne, 
ruhuna döndürmenin mücadelesi içinde 
olduk. Aynı samimi tavrı biz tüm kulüp-
lerden de bekliyoruz. Aynı samimi tavrı, 
futbolcularımızdan da bekliyoruz. Aynı 
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tavrı, özellikle de taraftardan bekliyoruz. 
Bakın, 1967’de, Pele’yi seyredebilmek için, 
Afrika’daki bir savaşta 48 saat ateşkes im-
zalanmıştı. Savaşları durdurabilecek güçte 
olan futbolun, bir savaş, bir çatışma, bir 
ayrışma aracı olmaması için, herkes üzeri-
ne düşeni samimiyetle yerine getirmelidir. 
Diyor ki Pele: “Dünyada futbol oynayan her 
çocuk Pele gibi oynamak istiyor… Benim 
çok büyük bir sorumluluğum var: onlara 
sadece nasıl iyi futbol oynanacağını değil, 
nasıl iyi bir insan olunacağını da göster-
mek zorundayım…” Yine efsanevi boksör, 
Muhammed Ali şu tarihe geçmiş sözü 
söylüyor: “Keşke insanlar, beni sevdikleri 
kadar birbirlerini sevselerdi… Eminim ki 
dünya o zaman çok farklı bir yer olurdu…” 

Spordaki, futboldaki bu ruhu bizim bugü-
ne hep birlikte taşımamız gerekiyor. Fut-
bol rekabetinin, özellikle şehir takımları 
için ne kadar önemli olduğunu, şehirlerin 
gündemini nasıl şekillendirdiğini gayet 
iyi biliyorum. Kulüplerin ne kadar büyük 
kitleleri peşinden sürüklediğini de biliyo-
rum. Ama şu hususa da herkesin dikkat 
etmesi gerekiyor: Fanatizme varan her ha-
reket, her tarafgirlik büyük sorunlar üretir, 
birliği değil bölünmeyi, kardeşliği değil 
düşmanlığı besler. Fanatizm, her alanda 
büyük felaketler doğurur, telafisi mümkün 
olmayan sorunlar üretir. Sporda şiddetin, 
tahammülsüzlüğün temeli fanatizmdir. 
Sporseverlerden ricam, toplumsal dokuyu 
sarsacak, birlik ve kardeşliğimizi zedeleye-
cek eğilimlere geçit vermemeleridir. 

Bu arada, futboldaki bu olumsuz manza-
raların dışında, sporun diğer dallarında 

gerçekten çok sevindirici haberler aldık ve 
alıyoruz. Voleybol Kadın Milli Takımımız, 
ülkemiz tarihinde ilk kez, kota müsaba-
kalarını geçerek Olimpiyat Oyunlarına 
katılmaya hak kazandı. Buz Hokeyi Milli 
Takımımız, Dünya Şampiyonası 3’üncü 
klasmanında, Erzurum’da, namağlup şekil-
de şampiyon olarak, Dünya Şampiyonası 
2’inci klasmanına yükseldi. Sporcularımı-
zı, takımlarımızı, tüm ekipleri yürekten 
tebrik ediyorum, şahsım, ülkem ve mille-
tim adına kendilerine teşekkür ediyorum. 
Bu temennilerle sözlerime son verirken, 
sizlere de, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 

Partimizin kongre süreci bildiğiniz gibi he-
yecan içinde, coşku içinde, demokratik bir 
ortamda, diğer tüm partilere örnek teşkil 
edecek şekilde ilerliyor. Yarın, Genişletil-
miş İl Başkanları Toplantımızda kongre 
sürecini değerlendireceğiz. Kongrelerimi-
ze olan katkılarınız, emekleriniz, destekle-
riniz için de sizlere buradan şükranlarımı 
sunuyorum. Yeniden görüşmek, yeniden 
kavuşmak umuduyla, sizleri, misafirleri-
mizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepiniz 
Allah’a emanet olun diyorum…
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Çok değerli yol arkadaşlarım, değerli kar-
deşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri sevgiyle saygıyla selam-
lıyor; AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları 
toplantımızın, ülkemiz ve milletimiz için 
hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan 
niyaz ediyorum. Bugün bir kez daha, Par-
timizin çatısı altında, Pazar ve Pazartesi 
günleri Hakk’ın rahmetine uğurladığımız, 

eski milletvekillerimiz Mustafa Cumur ve 
Eyyüp Cenap Gülpınar’a Allah’tan rahmet 
diliyor, yakınlarına ve teşkilatımıza sabır, 
başsağlığı temenni ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
son derece önemli, anlamlı bir haftayı, En-

AK Parti Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 16 Mayıs 2012
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gelliler Haftası’nı idrak ediyoruz. Öncelik-
le, Engelliler Haftası’nın, ülkemizdeki tüm 
engelli kardeşlerimize, onların ailelerine 
hayırlar getirmesini diliyor, anlamlı, ya-
rarlı etkinliklere vesile olmasını temenni 
ediyorum. AK Parti olarak, 9.5 yıllık sü-
reçte, engelli kardeşlerimiz için gerçekten 
tarihi nitelikte, çok önemli düzenlemeler 
yaptık, önemli uygulamaları gerçekleştir-
dik. Özürlüler Kanunu ve ilgili mevzuatı 
çıkararak, Anayasa’nın 10’uncu maddesini 
değiştirerek, yasal ve anayasal altyapıyı 
güçlendirdik. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığımızı, engelli kardeşlerimizi de 
kapsayacak şekilde kurduk; bu bakanlık 
içerisinde engellilerle ilgili bir Genel Mü-
dürlük tesis ettik. Engelli kardeşlerimizin 
eğitimi için, engelli çocukları olan ailele-
rin desteklenmesi için son derece başarılı 
uygulamaları hayata geçirdik. Özel eğitim-
den faydalanmak için gereken özür oranını 
düşürdük, bu noktada yaş sınırını kaldır-
dık. Özel eğitim okullarında eğitim gören 
öğrenci sayısı 2002 yılında 17 bin kişiydi, 
şu anda 40 bin rakamına ulaştı. Özel eğitim 
sınıflarında eğitim gören engelli yavruları-
mızın sayısı 2002’de 7 bin kişi iken, bugün 
19 bin kişiye ulaştı. 

2005 yılında başlattığımız, engelli öğ-
rencilerimizi okullara ücretsiz taşıma 
uygulaması devam ediyor. Engelli kardeş-
lerimizin anne babalarına destek olmak 
amacıyla, her ay kendilerine 1 asgari ücret 
tutarında ödeme yapıyoruz. Şu anda, 372 
bin engelli ailesi bu yardımı alıyor. Özel 
Bakım Merkezleri’nde de aynı şekilde 7 bin 
789 kardeşimiz bu şekilde destekleniyor. 
Engelli istihdamını çok yoğun, kararlı ve 

samimi şekilde teşvik ettik ve ediyoruz. 
Devlet Memurları Kanunu’nu değiştirerek, 
engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav 
getirdik. 29 Nisan Pazar günü de bu sınav 
81 vilayetimizde başarıyla gerçekleştirildi. 

Şu rakamlar oldukça önemli…2002 yılın-
da, engelli kontenjanında memur olarak 
çalışan engelli sayısı 5 bin 800 kişi idi. Şu 
anda 21 bin kişi bu kontenjanda çalışıyor. 
Kamu ve özel sektörde, engelli kotasında, 
2002’de 11 bin kişi çalışıyordu, biz geç-
tiğimiz 9.5 yılda 102 bin 744 engellenin 
çalışmaya başlamasını sağladık. Sadece 
son bir yılda istihdam edilen engelli sayısı 
38 bin 500 kişidir. Bu konuda hiçbir ya-
vaşlama olmayacak. Hükümet olarak da, 
AK Partili yerel yönetimler olarak da, en-
gelli kardeşlerimizi desteklemeye, onları 
sokakla, okulla, işle buluşturmaya, onları 
hayatla kucaklaştırmaya devam edeceğiz. 
Her türlü ayrımcılığı kesin bir şekilde red-
dettiğimiz gibi, bedensel olarak, zihinsel 
olarak farklı yaratılmış her bir kardeşimize 
karşı da ayrımcılığa müsaade etmeyecek, 
var olan ayrımcı yapıyı da inşallah ortadan 
kaldıracağız. 

Bu vesileyle, ben, bir engelli kardeşimi-
zi de buradan tebrik etmek istiyorum… 
Ankara Saray’daki merkezimizin lisanslı 
sporcusu olan Ayşegül Tahtakale evla-
dımız, Hırvatistan’da yapılan Atletizm 
Şampiyonası’nda, gülle atma dalında 
ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. 
Bu başarısı ile, Ayşegül kardeşimiz Londra 
Paralimpik Olimpiyat Oyunlarına katılma-
ya hak kazandı. Kendisini yürekten tebrik 
ediyor, başarılarının devamını diliyor, 
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Londra’dan da inşallah kendisinden güzel 
haberler beklediğimizi buradan ifade edi-
yorum. 

Değerli arkadaşlarım… 

AK Parti’nin 4’üncü Olağan İl Kongreleri 
tüm hızıyla ve başarıyla devam ediyor. 
Şu an itibariyle, 60 ilimizin İl Kongreleri 
tamamlandı. Gençlik Kollarımız kongre-
sini yaptı, Kadın Kollarımız 3’üncü Ola-
ğan Kongresine hızla hazırlanıyor. Ben, 
programım elverdikçe, müsait oldukça il 
kongrelerimize katılıyor, orada teşkilatı-
mızın mensuplarıyla bir araya geliyorum. 
Şu ana kadar, Konya, Tekirdağ, Bursa, 
Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Rize 
ve Trabzon illerimizde yapılan kongrelere 
katıldım. Bundan sonra da programım 
elverdikçe il kongrelerimize katılmaya 
devam edeceğim. Benim katılamadığım il-
lerde, Bakan arkadaşlarımız, Genel Başkan 
Yardımcılarımız, milletvekillerimiz sağ ol-
sunlar kongrelere iştirak ettiler, ediyorlar. 
Tabii burada, şu ana kadar tamamlanmış 
olan 60 ilimizin kongresinde sergilenen 
o muhteşem heyecandan, coşkudan, di-
siplinden ve demokrasi atmosferinden 
dolayı, İl Başkanlarımızı, İl Yönetimlerini, 
İlçe Başkan ve Yönetimlerini, Belde, Köy 
temsilcilerimizi, tüm mensuplarımızı bir 
kez daha yürekten tebrik ediyorum. Bakan 
arkadaşlarımıza, Genel Başkan Yardımcısı 
arkadaşlarımıza, Gençlik ve Kadın Kolları 
Başkanlarımıza, milletvekillerimize, Bele-
diye Başkanlarımız, İl Genel ve Belediye 
Meclis üyelerimize, aynı şekilde katkıların-
dan, desteklerinden dolayı teşekkür ediyo-
rum. Bugün bir kez de burada, 14 Ağustos 

2001’den bugüne kadar, AK Parti çatısı 
altında hizmet vermiş tüm arkadaşlarımızı 
kutluyor, emeklerinden, gayretlerinden 
dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyo-
rum. Ebediyete irtihal edenlere Allah’tan 
rahmet diliyorum. Yeni seçilen yönetim-
lere, seçilecek yönetimlere de başarılar 
diliyor, devraldıkları bayrağı en yükseklere 
taşıyacaklarına gönülden inandığımı ifade 
etmek istiyorum. 

AK Parti, her alanda olduğu gibi, kongrele-
rinde de farklılığını ortaya koydu. Bakın, 
Rize’de İl Kongresini biz bir stadyumda 
gerçekleştirdik. İstanbul İl Kongremizi 
aynı şekilde inşallah bir stadyumda ger-
çekleştireceğiz. Sabahın ilk saatlerinde 
başlayan coşku ve heyecan, son saniyeye 
kadar hiç dinmedi, dinmiyor. Allah’a ham-
dolsun… 14 Ağustos 2001’de yola hangi 
duygularla çıktıysak, bugün de tüm teş-
kilat olarak aynı duygularla, hatta daha 
fazla heyecan, daha fazla coşku, daha fazla 
azimle yollardayız. Allah nazardan sak-
lasın diyorum, Maşallah diyorum… Zira 
bu manzarayı ciddi şekilde kıskananlar 
var… Kendi partilerinin il kongrelerinde, 
AK Parti’nin statta yaptığı kongreyi örnek 
gösterip, salonu sükûnete davet etmek is-
teyenler var. 

Bakın biz, il kongrelerimizi dahi statta ya-
parken, dev spor salonlarında, hınca hınç 
dolu salonlarda yaparken, bazı partiler, 
Büyük Kongrelerini, Kurultaylarını bile 
küçük salonlarda yapıyorlar. Buna rağ-
men yeteri kadar partiliyi toplayamıyor, 
hiçbir heyecan sergileyemiyorlar. Bunun 
ötesinde, biz, kongrelerimizde kardeşlik 
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sergiliyoruz. Biz dayanışma sergiliyoruz, 
paylaşma sergiliyoruz, hoşgörü ve demok-
rasi dersi veriyoruz. Ama başka partilerde, 
Maazallah, sandalyeler, koltuklar havada 
uçuşuyor, hakaretler, küfürler, yumruklar 
konuşuyor. Makam peşinde olanlar, fikirle-
rini değil, yumruklarını konuştururlar. Bir 
dava peşinde olanlar ise, fikirlerini konuş-
tururlar. Biz, bir dava peşindeyiz. Biz, mil-
lete hizmet etme davasının peşindeyiz, bu-
nun mücadelesini veriyoruz. Biz, makam 
kapma yarışı değil, hizmette bayrak yarışı 
yapıyoruz. Biz, “kim var” denildiğinde, “sa-
ğına soluna bakmadan, ben varım” diyerek 
öne atılan gençlerle, kadınlarla, tüm yol 
arkadaşlarıyla, büyük bir Türkiye’nin mü-
cadelesini veriyoruz. 

Bizim yol arkadaşımız, bizzat ve bizzat, 
milletin ta kendisidir. Biz seçkinlerle değil, 
belli sınıflarla değil, belli zümrelerle değil, 
bizatihi milletimizle yürüyoruz. Onun 
için de, gittiğimiz her ilde, hatta gittiğimiz 
her ülkede, vatandaşlarımız tarafından, 
kardeşlerimiz tarafından hasretle, muhab-
betle kucaklanıyor, onların hayır dualarını 
alıyoruz. Yola kiminle çıktığınız çok ama 
çok önemli değerli kardeşlerim… Eskilerin 
çok güzel bir sözü var. “Evvela refik, sonra 
tarik.” Yani önce yol arkadaşı, sonra yol. Yol 
arkadaşını, onunla birlikte kılavuzunu iyi 
seçmeyen, yolda kalır, hedefe varamaz. 

İşte bugün muhalefet, çok ciddi şekilde 
bu sıkıntıyı yaşıyor. Onlar, kendilerine yol 
arkadaşı olarak çeteleri seçtiler. Onlar ken-
dilerine yol arkadaşı olarak belli sınıfları, 
belli zümreleri, sadece belli etnik kökenleri 
seçtiler. Onlar, yol arkadaşı olarak, kendi-

lerine, milli irade düşmanlarını seçtiler. 
İşte şimdi de o yol arkadaşlarıyla sürekli 
tökezleyerek yürüyorlar. Millete “bidon 
kafalı” diyenlerle, millete “aptal” diyenler-
le, “beyinsiz” diyenlerle, “göbeğini kaşıyan 
adam” diyenlerle el ele, kol kola aynı yolda 
yürüyorlar. Millete hakaret etmekle ye-
tinmeyip, şerefli Türk askerlerine dahi dil 
uzatacak kadar ölçüyü kaçıranlarla bunlar 
yol arkadaşlığı yapıyorlar. Aynı konuşma 
içinde, bir yandan Kuvay-i Milliye’den 
bahsedeceksin, bir yandan da Paşa’lara dil 
uzatan yazara, yazarlara sahip çıkacaksın. 
Esasında buna yol arkadaşlığı denmez… 
Buna, olsa olsa, Tencere yuvarlanmış, ka-
pağını bulmuş denir. Hayırlı yolculuklar… 
Bu kafayla nereye gideceksiniz, nereye 
kadar gideceksiniz biz de merakla bekleye-
cek, sizi seyretmeye devam edeceğiz. 

Bakın değerli arkadaşlarım… 

Bu CHP hiç değişmedi ve değişmez. 
Bakın size burada, uzun uzadıya yap-
tıklarımızı değil, sadece ve sadece son 2 
haftadan birkaç örnek vermek istiyorum. 
Kahramanmaraş’a gittik, 98 kalem, 341 
ayrı eser ve hizmetin, 1 milyar lirayı aşan 
yatırımın toplu halde resmi olarak açılışını 
gerçekleştirdik. Adana’ya gittik, toplam 
tutarı 442 milyon lirayı bulan 77 kalem 
hizmet ve eseri açtık. Rize’ye gittik, 425 
milyon lira tutarında 1944 adet hizmet 
ve yatırımın açılışını gerçekleştirdik. Yine 
Rize’de, 100 yıldan uzun süredir hayali 
kurulan, Osmanlı döneminde yapılması 
hayal edilen, Karadeniz’i Doğu Anadolu 
Bölgemize bağlayacak Ovit Tüneli’nin te-
melini attık. Türkiye’nin en uzun tünelini, 
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çift tüp şeklinde burada inşa ediyoruz. Bu 
tünel, sadece Rize’ye, sadece Erzurum’a 
değil, bütün Karadeniz’e, bütün Doğu Ana-
dolu Bölgesi illerimize, hatta Kafkasya’ya, 
Ortadoğu’ya hizmet verecek bir tünel 
olacak. İşte biz buyuz… Biz, eserlerimizle 
konuşuruz, hizmetlerimizle konuşuruz. 

Muhalefetin de elinde belediyeler var. Bu-
yursun, onlar da belediyelerinin hizmet-
leriyle konuşsunlar. Buyursunlar, 2009 
Mart’ından bugüne kadar, Diyarbakır’da, 
Antalya’da, Mersin’de, Van’da, diğer yö-
nettikleri belediyelerde neler yaptıklarını, 
neler inşa ettiklerini anlatsınlar. Kale ola-
rak gördükleri, on yıllardır idare ettikleri 
belediyelerde, büyükşehir belediyelerinde 
hangi hizmeti, hangi eseri ürettiklerini 
buyursunlar anlatsınlar. Daha önce de ifa-
de ettim: Belediyecilik, iktidarın bir nevi 
provasıdır. Bunların yönettikleri beledi-
yelere bakın, iktidarlarını tahayyül edin… 
Diyarbakır’a bakın, Mersin’e, Antalya’ya, 
Hakkâri’ye bakın; bunların millete nasıl 
baktıklarını görürsünüz. Bugün, yönettik-
leri belediyelerde vatandaşa tozu, toprağı, 
çukuru, hatta sokak ortasından akan lağı-
mı reva görenler, yarın es kaza, farzı muhal 
iktidara gelseler, işte Türkiye’ye, 75 milyo-
na bunu reva görürler. 

Bakın değerli arkadaşlarım… Ben, bugün 
de süt konusuna gireceğim. Zira bu konu, 
her açıdan önemli bir konu. Bu konu, bir 
kere ilkokul çağındaki, ilkokulda okuyan 7 
milyon 200 bin öğrencimiz için önemli bir 
konu. Süt konusu, çocuklarının üzerine tit-
reyen, en değerli varlıklarının sağlığını her 
şeyin üzerinde tutan anneler için, babalar 

için önemli bir konu. Süt konusu, geleceği-
miz için, sağlıklı nesiller, zihinsel, bedensel 
gelişimini iyi tamamlamış, iyi beslenmiş, 
kaliteli beslenmiş nesiller için önemli bir 
konu. Bunun daha birçok boyutu var. Ta-
rım boyutu var, hayvancılık boyutu var, süt 
üretim sektörüyle, taşımacılık sektörüyle 
ilgili boyutu var. Süt konusu, aynı zaman-
da, Türkiye’de nasıl bir muhalefet tarzının, 
nasıl bir muhalefet zihniyetinin var oldu-
ğunu göstermek açısından da önemli bir 
konu. 

Sayın Kılıçdaroğlu önce çıktı, “İzmir 
Belediyesi 5 yıldır her gün pastörize 
süt dağıtıyor” dedi… İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin, her gün değil, haftada sade-
ce 1 gün, bardak şeklinde basit ambalajlar-
da süt dağıttığı ortaya çıktı. “Ayrıca hafta 
sonları 1 litre süt veriyor” dedi… O 1 Litre 
sütün, pastörize değil, UHT süt olduğu 
ortaya çıktı. “Sen çocuklarımızı zehirledin” 
dedi… Bilimsel Raporlar, bilim insanları 
bunun yalan olduğunu, tek bir zehirlenme 
vakası olmadığını, dağıttığımız sütte hiçbir 
zehirleyici madde bulunmadığını ortaya 
koydu. “İhale yandaş kuruluşlara verildi” 
dedi… Türkiye’deki 17 süt firmasının 17’si 
de ihaleye katılmış, evrakları eksik olan 
biri dışında hepsine ihale verilmiş. İzmir 
Belediyesi’nin süt temin ettiği firma da iha-
leye katılmış ve almış. Bitmedi… CHP’de 
2 dönem milletvekilliği yapan, kendi yol 
arkadaşlarının da firması ihaleye girmiş 
ve kazanmış. Başka bir iddiası şu: “İzmir 
pastörize sütü 37 kuruşa alıyor, bunlar 
53 Kuruş’a” diyor… Bir: İzmir’deki süt, sa-
dece İzmir içinde dağıtılıyor, biz 780 bin 
kilometrekareye dağıtıyoruz, yani nakliye 
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masrafı… İki: İzmir’de bir gün polietilen 
bardakla, bir gün UHT kutuyla dağıtılıyor, 
biz her gün UHT kutuyla dağıtıyoruz… Üç: 
sütlerin terkipleri farklı…

Bakın… Sadece bir süt konusunda, sadece 
birkaç cümle içinde, bu kadar yalanı arka 
arkaya sıralıyor… Arkasından da Çiftçiler 
Günü’nde çıkıyor, “ben öyle demek iste-
medim, şöyle demek istedim” diyor… Mil-
yonlarca anne-babanın zihninde tereddüt 
oluşturdun. CHP Genel Başkanı bugün 
çark ediyor; ama arkasında bıraktığı en-
kazdan her zamanki gibi haberi yok. Tarzı 
bu çünkü… Çamur at, çark et… İftira at, 
pişkinliğe vur... Karala, kaç… Bunu siyaset 
zannediyor. Şunu burada açık açık vur-
gulamak durumundayım… Çocukların 
eline taş verip, askere, polise taş attırmak; 
çocukların eline molotof tutuşturup, ders-
haneye, yurda, hatta belediye otobüsüne 
saldırtmak, o çocukların arkasına sığınıp 
siyaset yapmak nasıl bir vicdansızlıksa, 
sütün arkasına sığınıp siyaset yapmak da 
o kadar vicdansızlıktır. Çünkü biri gidiyor, 
Doğu’da, Güneydoğu’da o masum çocukla-
rın arkasına saklanıp siyaset üretiyor, bun-
lar da gidiyor, 7 milyon 200 bin öğrenciye 
ulaştırılan süt üzerinden siyaset üretiyor. 

Bakın, isim de, yer de vermeyeceğim… 12 
Haziran seçimleri öncesinde, CHP Genel 
Başkanı, hayatını kaybeden bir bebeği, ta-
mamen çarpıtmayla, tamamen yanlış bilgi-
lerle, aylarca siyaset malzemesi, siyasi istis-
mar malzemesi yaptı. Bebeğin annesi çıktı, 
adeta yalvardı, benim yavrumu artık rahat 
bırakın dedi, televizyonda duydukça acım 
daha da büyüyor dedi. 12 Haziran seçimle-

ri sürecinde meydanlarda bizzat ben CHP 
Genel Başkanı’ndan ricacı oldum. Annenin 
acısını, annenin feryadını hatırlattım, ama 
duymadı, duymazdan geldi. Aynı şekilde, 
üniversite sınavına girecek milyonlarca 
gencimizin duygularını, eline tutuşturulan 
sahte bir e-postayla istismara kalkıştı. Aynı 
duyarsızlığı bugün süt konusunda göste-
riyor… Aynı duyarsızlığı bugün Uludere 
anneleri üzerinden gösteriyor. 

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı’nın 
muhalefet etme tarzı, dili, söylemi bu şekil-
de olmaz ve olamamalı. Gazete kupürünü 
eline alıp, gazetedeki yandaş yazarı okuyup, 
delilsiz, belgesiz, mesnetsiz muhalefet ya-
pılmaz. Söylediğin sözün nereye gideceğini 
bileceksin, göreceksin. Ortaya bir iftira atıp, 
namuslu insanları lekeleyip, çocukların, 
gençlerin zihnini bulandırıp pişkince hiç 
kimsenin geri çekilmeye hakkı yok. Bu siya-
set değildir. Doğrusu, AK Parti olarak bizim 
çok iş yükümüz var; biz Türkiye’yi büyütme-
ye çalışıyoruz, biz Türkiye’nin sorunlarını 
çözmeye çalışıyoruz; hiç kusura bakmasın, 
bu saatten sonra çıkıp bir de CHP Genel Baş-
kanına siyaset dersi veremeyiz. Bizim işimiz 
başımızdan aşkın, CHP Genel Başkanı’na 
bir de muhalefet etme dersi veremeyiz. Ama 
arzu ederse AK Parti Siyaset Akademisi’nin 
kapısı ardına kadar açık. Kendisine tavsiye 
ediyorum, buyursun, bizim seminerlerimi-
ze katılsın; mutlaka istifade eder. 

Değerli yol arkadaşlarım, değerli kardeşle-
rim… 

İnşallah, İl Kongrelerimizi Temmuz or-
tasında tamamlayacak, ardından Büyük 
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Kongre’ye hazırlanacağız. Durmak yok, du-
raklamak yok, mola, rehavet yok… Millet 
bizden hizmet bekliyor, biz de milletimize 
hizmet üretmeye devam edeceğiz. İnşallah, 
2014’teki yerel seçimlere çok daha gayretli 
gireceğiz. Bütün teorileri alt üst ederek, 
öngörüleri, ön kabulleri, ön yargıları alt üst 
ederek, iktidarda büyüme örneğini tüm 
dünyaya göstererek yolumuza aynı şekilde 
devam edeceğiz. Büyük Kongremizden 
tazelenerek çıkacak, 14 Ağustos ruhunu, 
heyecanını, coşkusunu inşallah çok daha 
zirvelere taşımak için kolları sıvayacağız. 
Bu arada, AR-GE Başkanlığımızın dü-
zenlediği Sosyal Bilimler Teşvik Ödülleri 
değerlendirmemiz de sona erdi. İkincisini 
düzenlediğimiz bu çalışmaya eserleriyle 
katılanlara çok teşekkür ediyorum, ödül 
alanları buradan kutluyorum. Genişletil-
miş İl Başkanları toplantımızın hayırlara 
vesile olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun…
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Çok değerli hanım kardeşlerim, değerli yol 
arkadaşlarım, kıymetli misafirler, AK Parti 
Genel Merkez Kadın Kolları 3’üncü Olağan 
Kongresi’nin açılışında, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla, hasretle selamlıyorum. Kadın 
Kolları Kongremizin, ülkemiz, milletimiz, 
Türkiye’nin ve dünyanın tüm kadınları 
için, umuda, huzura, barışa, hayırlara 
vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz 

ediyorum. 81 ilimizde, 892 ilçemizde, 169 
beldemizde teşkilatı bulunan, 2 milyon 
591 bin üyesiyle, dünyanın en büyük siya-
si kadın örgütlerinden biri olan, AK Parti 
Kadın Kolları’na, Başkanımıza, ekibine, 
tüm çalışma arkadaşlarına buradan teşek-
kür ediyorum. Kadın Kolları Başkanlığı-
mızda görev yapmış eski başkanlarımıza, 
Kadın Kolları çatısı altında emek vermiş, 

AK Parti Genel Merkez Kadın 
Kolları 3. Olağan Kongresi

Ankara | 26 Mayıs 2012
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ter dökmüş tüm kardeşlerime de buradan 
şükranlarımı sunuyorum.  Bu kardeşle-
rimizden ahirete irtihal etmiş olanlara 
da Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Bu 
muhteşem kongreye teşrif eden, uzak di-
yarlardan gelen, dost ve kardeş ülkelerin 
tüm temsilcilerine, tüm misafirlerimize 
de hoş geldiniz diyor, bu coşkuyu, bu heye-
canı bizlerle paylaştıkları için kendilerine 
teşekkür ediyorum. 

Çok değerli kardeşlerim, değerli yol arka-
daşlarım…

Ben, siyasete atıldığım ilk günden itibaren, 
İstanbul’da, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığım esnasında ve sonrasında, ha-
nım kardeşlerimizi her zaman, siyasetin 
öznesi, siyasetin ayrılmaz bir parçası olarak 
gördüm. Toplumun yarısını teşkil eden ka-
dınlar olmadan, siyasetin eksik kalacağına, 
ülkenin, milletin, insanlığın sorunlarının 
çözümünün mümkün olamayacağına ben 
yürekten inandım. Ben, kadınların sorun-
ları çözülmeden ülkenin sorunlarının çözü-
lemeyeceğine, kadınlar sürece müdahil ol-
madan, ülkenin aydınlığa kavuşamayacağı 
düşüncesinde oldum. 14 Ağustos 2001’de, 
AK Parti’yi kurarken de, işte bu inançla, bu 
düşünceyle, bu samimiyetle hareket ettik. 
Parti programımızda samimiyetle “kadın” 
dedik… Partimizi kurarken, Kurucular 
Kurulumuzu oluştururken, samimiyetle 
“kadın” dedik. Teşkilatımızı oluştururken, 
Türkiye genelinde örgütlenirken, 3 Kasım 
seçimlerine girerken, Seçim Beyanname-
mizde, Milletvekili Listemizde, aynı şekilde 
“kadın” dedik, “kadın hakları” dedik, hanım 
kardeşlerimizin hak mücadelesi dedik… 

Bugün buradan, şunu büyük bir samimi-
yetle ifade etmek istiyorum… Türkiye’nin 
bugün ulaştığı seviyelerde, sizin çok bü-
yük emeğiniz var. Türkiye’nin elde ettiği 
başarılarda, elde ettiği rekorlarda sizin çok 
büyük katkınız var. Ekonomide, demok-
ratikleşmede, dış politikada, sosyal politi-
kalarda kaydettiğimiz o büyük mesafede 
sizin çok büyük desteğiniz var.  İşte onun 
için, bugün buradan her birinize tek tek 
teşekkür ediyorum… En başta, evlatlarını, 
bu vatanın istiklali için, birliği için, dirliği 
için, kardeşliği için şehit vermiş olan, Şehit 
Anneleri’ne buradan teşekkür ediyorum; 
hepsini şükranla yâd ediyorum. Ülkemin 
tüm annelerine, anne oldukları için, kalp-
lerindeki analık sevgisini, yüreklerindeki 
şefkati, merhameti bu topraklara cömertçe 
sundukları için tek tek teşekkür ediyorum. 
Bu ülkeyi büyüttükleri için, işçi hanım 
kardeşlerime, işveren hanım kardeşlerime, 
okuldaki öğretmene, hastanedeki doktora, 
ebeye, hemşireye, hanım polis kardeşle-
rime, hanım asker kardeşlerime, sanatçı, 
sporcu, bürokrat hanım kardeşlerime te-
şekkür ediyorum. Türkiye’nin refahı için, 
Türkiye’nin huzuru için, eşitlik için, adalet 
için, hak için mücadele veren; haksızlık 
karşısında eğilmeyen, yılmadan, yorulma-
dan aydınlık yarınlar için gayret gösteren 
tüm hanım kardeşlerime teşekkür ediyo-
rum… 

Elbette en büyük teşekkürü siz hak ediyor-
sunuz, en büyük teşekkürü, AK Parti’nin 
Kadın Kolları hak ediyor… Çünkü siz, şehit 
annelerinin, evladını yitirmiş acılı annele-
rin sesi oldunuz. Siz, ötelenen, horlanan, 
dışlanan, ayrımcılığa uğrayan kadınların 
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sesi, nefesi oldunuz. Siz yoksulların, siz 
yolda kalmışların, siz, şiddete uğramış 
mazlumların yoldaşı, yol arkadaşı oldu-
nuz. Siz, sadece Türkiye’nin değil, Filistinli 
kadınların, Filistinli annelerin sesi oldu-
nuz. Siz, Kudüs’ün, Gazze’nin, Ramallah’ın, 
Bağdat’ın ,  Kabil ’ in ,  Saraybosna’nın , 
Şam’ın, Halep’in annelerinin, oradaki ha-
nım kardeşlerimizin sesi, nefesi, onlarla 
birlikte atan yüreği oldunuz. İşte onun için 
sizlere teşekkür ediyorum. Kadın Kolları 
Başkanlığımıza, tüm kadın üyelerimize 
teşekkür ediyorum. Partimizin, teşkila-
tımızın yöneticisi hanım kardeşlerime, 
Bakanımıza, Grup Başkanvekillerimize, 
kadın milletvekillerimize teşekkür ediyo-
rum. Yoksulu arayıp bulan hanım kardeş-
lerime; düşmüşün elinden tutup kaldıran 
hanım kardeşlerime, bir çay içmek için 
evlere misafir olan, gönüller fetheden ha-
nım kardeşlerime, yaşadığımız her seçimi 
bir bayrama, bir şölene, bir coşku seline 
dönüştüren hanım kardeşlerime teşekkür 
ediyorum. Rabbime, bana sizler gibi yol ar-
kadaşları, dava arkadaşları nasip ettiği için 
şükrediyor, hamdediyor; Allah yolumuzu 
açık etsin, Allah hepimizden, hepinizden 
razı olsun diyorum. 

Değerli kardeşlerim, 

Biz, AK Parti olarak, daha en başından, 
“kadınlar için siyaset değil; kadınlarla si-
yaset” dedik… İçinde kadınların olmadığı 
bir hareketin kadınların meselelerini çö-
zemeyeceğini, aynı duyarlılıkla ele alama-
yacağına inandık. Hanım kardeşlerimizin 
sorunlarını, hanım kardeşlerimizle birlikte 
çözeceğiz dedik. Hükümetlerimiz döne-

minde, Türkiye’nin her meselesinde hanım 
kardeşlerimizin görüşlerini aldık. Her 
meseleye, her çözüm sürecine, hanım kar-
deşlerimizin hassasiyetlerini, dikkatlerini, 
güçlerini dâhil ettik. Biz, hanım kardeşle-
rimizi, edilgen bir oy deposu olarak değil, 
bu milletin eşit fertleri, bu ülkenin birinci 
sınıf vatandaşı olarak gördük. 

Bakın… Çok çok iddialı söylüyorum… 
Şu son 9.5 yılda, hanım kardeşlerimizin 
hakları, hanım kardeşlerimizin yaşam 
şartları, daha önce hiçbir dönemde olma-
dığı kadar ileriye gitmiştir. Kadınlar, ilk 
kez Türkiye’de süreçlere bu kadar yoğun, 
bu kadar güçlü, bu kadar kararlı şekilde 
dâhil olmuştur. Kadınlar, hem kendi me-
selelerinde, hem Türkiye’nin meselele-
rinde, geçmişte hiç olmadığı kadar aktif, 
heyecanlı, azimli olmuşlardır. 12 Haziran 
2011 seçimlerinde, Meclis’e giren kadın 
milletvekili oranı yüzde 14.3 oldu ve 
Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. 
Belediyelerde, İl Genel Meclislerinde, Be-
lediye Meclislerinde hanım kardeşlerimiz, 
daha aktif şekilde, daha büyük oranlarda 
görev üstlendiler. Bürokrasinin her kade-
mesinde kadınları teşvik ettik, ediyoruz. 
2004 yılında, Anayasa’nın 90 ve 10’uncu 
Maddelerini değiştirdik, kadınlara yönelik 
eşitsizliğe Anayasal düzeyde son verdik. 
2010 yılında, 12 Eylül Halkoylaması’nda, 
10’uncu Madde’ye bir ek yaparak, eşitliğin 
de ötesine geçip kadınlara pozitif ayrım-
cılık getiren adımlar attık. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde, yasal noktada çok 
önemli reformlar gerçekleştirdik. Ailenin 
Korunmasına Dair Kanunu değiştirdik. 
Meclis’te, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Ko-
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misyonunu faaliyete geçirdik. Geçtiğimiz 
yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını 
kurduk. Bunların yanında çalışan hanım 
kardeşlerimiz için, süt izninden, ücretsiz 
izine kadar çok büyük kolaylıklar getirdik. 

En son 8 Mart’ta, Kadına Yönelik Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanunu çıkardık; kadı-
na kalkan o insafsız, o vicdansız, o insanlık 
dışı elleri en ağır şekilde cezalandırmanın 
yolunu açtık. Eğitim alanında aynı şekilde, 
devrim niteliğinde reformlar gerçekleştir-
dik. 2002 yılında, ilköğretimde, kızların 
okullaşma oranı yüzde 88’di. Bugün yüzde 
99… 2002’de, Yüksek Öğretimde kadın ora-
nı yüzde 12’ydi; bugün bu oranı yüzde 33’e 
ulaştırdık. Kampanyalarla, teşviklerle, des-
teklerle, eğitimi ülkemizin tüm kadınları-
na ulaştırmanın gayreti, mücadelesi içinde 
olduk. Hükümet olarak, AK Partili yerel 
yönetimler olarak, Mesleki Eğitimle kadın-
larımızı çalışmaya, üretmeye teşvik ettik. 
Çalışan kadınlara, vergiden sigorta primi-
ne, sosyal güvenceden İşsizlik Sigortası’na 
kadar birçok alanda destek sağladık. Sağlık 
alanında, ilk önce kadınlar dedik, önce 
çocuklar dedik… Hanım kardeşlerimiz ve 
çocuklarımız lehine, sağlık sistemini adeta 
yeniden inşa ettik. Sağlıkta da “ücra” diye 
bir kavram, “uzak” diye bir bahane asla 
tanımadık. İnşa ettiğimiz hastanelerle, 
sağlık ocaklarıyla, sağlık personelimizle, 
ambulans, paletli ambulans, helikopter, 
uçak ambulanslarımızla, ihtiyacı olduğu 
her anda hanım kardeşlerimize el uzattık. 

Sosyal Politikalar noktasında aynı şekilde 
hep birlikte tarih yazdık… Hanım kardeş-
lerimizin, ihtiyaçları olduğunda başlarını 

sokabilecekleri evlerin sayısını 57’ye, ka-
pasiteyi de 1.223’e çıkardık. Şartlı Eğitim, 
Şartlı Sağlık ve Şartlı Gebelik yardımlarını 
1 milyon anneye ulaştırdık; 3 milyar liraya 
yakın yardımı, bizzat annelerin hesabına 
yatırdık. En son, eşi vefat etmiş kardeş-
lerimize devletin şefkat elini ulaştırdık. 
Eşini kaybetmiş, ihtiyaç sahibi olan hanım 
kardeşlerimize, başvurdukları ve şartları 
uygun olduğu takdirde, artık, aylık 250 
lira ödeme yapıyoruz. Şu anda, 114 bin 
hanım kardeşimiz bu hakkı kazandı, 80 
bin kardeşimizin incelemesi devam ediyor. 
Bu yeni uygulamanın da hayırlı olmasını 
diliyorum… 

Bu saydıklarım, hanım kardeşlerimiz 
için 9.5 yılda yaptıklarımızın sadece bir 
kısmı… İnşallah çok daha fazlasını yapaca-
ğız… İnşallah, çok daha fazlasını, yine hep 
birlikte, yine sizlerle birlikte yapacağız… 
Çünkü biz, bu konuda samimiyiz… Biz, her 
ne yapıyorsak, önce hanım kardeşlerimiz 
için, önce, geleceğimiz olan çocuklarımız 
için yapıyoruz. Bir ülkenin kadınları refah 
içinde, huzur ve barış içinde olursa; o ülke 
refah, huzur ve barış içinde olur. Bir ülke-
nin çocukları ne kadar umut dolu olursa, 
ülkenin geleceği de o kadar aydınlık olur. 
Şuraya dikkatinizi çekiyorum… 

AK Parti’nin Kadın Kolları, diğerlerinde ol-
duğu gibi, bir vitrin süsü olarak kurulmuş 
bir teşkilat asla değildir. AK Parti’nin Ka-
dın Kolları, seçimden seçime hatırlanan, 
oy deposu olarak görülen bir teşkilat asla 
değildir. Sizler, bu ülkenin olduğu kadar, 
bu partinin de birinci sınıf mensuplarısı-
nız. Sizler, erkekler kadar bu partinin sa-



319

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -8

hiplerisiniz. İşte onun için, AK Parti’de hiç 
kimse istismar göremez. On yıllar boyunca 
kadın hakları dediler, hak mücadelesi de-
diler… Ama on yıllar boyunca, bu ülkenin 
kadınlarını, annelerini ağlattılar. “kızlar 
okusun” dediler, ama üniversite kapısın-
dan kızları çevirdiler. Demokrasi dediler, 
özgürlük dediler, ama yasakları, kısıtlama-
ları savundular. Kadın dediler, ama kadını 
tahkir ettiler, hatta kadınlara, kameralar 
önünde şiddeti reva gördüler. Biz, yasakla-
rı tek tek kaldırdıkça, Anayasa Mahkemesi 
önünde, Danıştay önünde sıraya girip, 
yasakların devamını istediler. Hiç kimse 
kusura bakmasın… Artık benim hanım 
kardeşimi, benim kız kardeşimi, hiç kimse 
üniversite kapısından geri çeviremez. Bu 
ülkede faşizan baskılar, artık AK Parti’yle, 
AK Parti’nin gerçekleştirdiği demokratik 
reformlarla, geri gelmemek üzere kaldı-
rılmıştır. Hiç kimse, bu ülkenin evlatları 
arasında ayrımcılık yapamaz, buna hakkı 
da yoktur, haddi de yoktur. 

Şimdi bakın değerli kardeşlerim… Bugün 
biz burada hasbıhal edeceğiz. Bugün biz 
burada dertleşecek, ortak dertlerimizi, 
ortak meselelerimizi istişare edeceğiz. Biz 
bugün burada, Türkiye’nin kanayan bir 
yarasını, Türkiye’nin ortak acısını, tüm 
samimiyetimizle, kalbimizle, yüreğimizle 
konuşacak, her zaman olduğu gibi gönül 
diliyle bu meseleye yaklaşacağız. 

Şimdi bakın… Bir süredir, terör örgütü 
tarafından, güvenlik güçlerimizle birlikte, 
askerimizle, polisimizle birlikte, AK Parti 
hedef alınmaya başlandı…12 Haziran se-
çimleri öncesinde, Kastamonu’da konvo-

yumuza alçakça saldırdılar. Diyarbakır’da, 
Hakkâri’de, Adana’da, Mersin’de, diğer 
birçok ilde, AK Parti’nin il, ilçe teşkilatla-
rına, seçim bürolarına saldırdılar. Yine 12 
Haziran seçimleri öncesinde, AK Partili 
milletvekillerine, hatta hanım milletvekili-
ne şiddet uygulamaya kalktılar. AK Parti’de 
görev yapan, AK Parti teşkilatında görev 
alan kardeşlerimizi, onların yakınlarını 
hedef aldılar. Gerek terör örgütü, gerek te-
rör örgütünün uzantıları, açıklamalarında, 
bildirilerinde, sürekli AK Parti’yi hedef 
olarak gösterdiler… 

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da parti-
mizin bir ilçe başkanının kaçırılması üzeri-
ne BDP’li Pervin Buldan’ın söyledikleri çok 
manidardır. Diyor ki Pervin Buldan, “Bu 
tür şeyler savaş süreçlerinde olabiliyor.” 
Yani, partimizin bir ilçe başkanına yönelen 
bu terör eylemini, adeta alenen savunuyor, 
destekliyor. Aynı BDP milletvekili geçti-
ğimiz yıl Hakkâri’de 24 askerimizin şehit 
edilmesinin ardından da, “Savaşta her iki 
taraftan insanlar da yaşamını yitirebiliyor” 
diyerek, benzer bir tavır ortaya koymuştu. 
Terörle mücadele sürecinde güvenlik güç-
lerimizin yaptıkları hatalar için dünyayı 
ayağa kaldıranlar, teröristlerin askerleri-
mize, masum sivillere, AK Partililere karşı 
giriştikleri saldırıları normal olarak görü-
yorlar. Şimdi bunun üzerinde düşünmeni-
zi istiyorum… Sizlerin, bu nokta üzerinde 
hassasiyetle durmanızı istiyorum. Sadece 
sizlerin değil, aziz milletimizin, bizi ekran-
ları başında izleyen kardeşlerimizin bunu 
şöyle bir düşünmelerini, bunun üzerinde 
durmalarını istiyorum… 
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Neden AK Parti? Neden AK Parti hedef alı-
nıyor? Neden AK Parti Teşkilatı, AK Parti 
mensupları, AK Parti politikaları hedef 
alınıyor? Bu sorunun cevabı çok ama çok 
basit değerli kardeşlerim… Çünkü AK Par-
ti, bu meseleye yüreğini koydu. AK Parti, 
bu meseleye kalbini koydu, samimiyetini 
koydu. AK Parti, bu meseleye, sadece yü-
reğini, sadece elini değil, AK Parti bu me-
seleye bütün gövdesini koydu. Biz, bu me-
seleyi çözmeye azmettik. Biz, Türkiye’yi bu 
meseleden, bu ağır sorundan kurtarmak 
için çok kararlı bir duruş sergiledik. Daha 
yola çıkarken, Parti Programımızda, Doğu, 
Güneydoğu meselesi başlığı altında, soru-
nu da, çözüm yollarını da son derece sağ-
lıklı biçimde ortaya koyduk. 2005 yılında, 
Diyarbakır’da, bu meseleyi çözeceğimize 
dair milletimize söz verdik. 2007 seçimle-
rinde milletimizden yeniden yetki aldık. 
2009 seçimlerinde milletimizden bir kez 
daha yetki aldık. 12 Eylül halkoylamasın-
da, 12 Haziran seçimlerinde, milletimiz-
den yetki aldık, milletimizden, bu meseleyi 
çöz yetkisini aldık. 

Bütün samimiyetimizle meselenin üzeri-
ne gittik. Bütün boyutlarıyla meselenin 
üzerine gittik. İnkâr, ret ve asimilasyon 
politikalarını reddettiğimizi açık açık ilan 
ettik. Doğu’da, Güneydoğu’da, bugüne 
kadar ihmal edilmiş yatırımları yaptık. 
Batı’da ne varsa, Doğu’da da aynısı olsun 
istedik. İstanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e ne 
yaptıysak, aynı oranda, hatta geçmişin 
ihmallerini telafi etmek amacıyla, fazla 
fazla, Diyarbakır’a, Van’a, Muş’a, Bingöl’e, 
Bitlis’e yaptık. Çankırı’nın, Çorum’un, 
Kırıkkale’nin, Trabzon’un sorunlarını 

çözerken, eş zamanlı olarak Şırnak’ın, 
Batman’ ın ,  Tuncel i ’nin ,  Mardin’ in , 
Erzurum’un da sorunlarını çözdük. Demok-
ratik haklar, kültürel haklar konusunda 
tüm yasakçı uygulamaları elimizin tersiyle 
ittik. Oy kaygısıyla değil, siyasi kaygılarla 
değil, birer kardeşleri olarak, Kürt kardeş-
lerimize yüreğimizi açtık. 

Biz dedik ki… Geçmiş, geride kalmıştır de-
dik… İnkâr, ret, asimilasyon geride kalmış-
tır dedik… AK Parti’yle artık yeni bir süreç 
başlamıştır dedik… Biz kardeşiz dedik, biz 
biriz, beraberiz dedik… Biz dedik ki; Gelin 
kucaklaşalım dedik… Kardeşler arasında 
hesaplaşma olmaz, helalleşme olur, gelin 
helalleşelim dedik… Bunu da başardık… 
Evet… Bunu başardık…75 milyon bu top-
raklar üzerinde, biriz, beraberiz, kardeşiz… 
Bu ülke hep birlikte bizim ülkemiz… Bu 
bayrak, hep birlikte bizim bayrağımız… 
Bu vatan bizim vatanımız, bu devlet bizim 
devletimiz… Bu vatan uğrunda hepimizin 
toprağa düşmüş canları var… Bu topraklar 
üzerinde, hiç kimsenin yekdiğerine üs-
tünlüğü yoktur ve asla da olamaz… Benim 
Kürt kökenli kardeşim bizim samimiyeti-
mizi gördü… Benim Doğulu, Güneydoğulu 
kardeşim, oraya yaptığımız yatırımlarla, 
demokratik, kültürel haklarla, ne kadar 
samimi, ne kadar içten, ne kadar hasbi ol-
duğumuzu gördü… 

İşte AK Parti’nin hedef olmasının, hedef 
haline getirilmek istenmesinin nedeni bu-
dur… AK Parti, bu meseleyi çözdüğü için, 
çözüyor olduğu için, belli çevreleri rahat-
sız etmiş durumdadır. Buradan açık açık 
söylüyorum… Bu meselenin çözüm yoluna 
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girmesinden, sadece terör örgütü, sadece 
onun siyasi uzantıları rahatsız değil… Bu 
meselenin çözülüyor olmasından, bakın 
açık söylüyorum, bazı ülkeler rahatsız, 
bazı çevreler rahatsız, bazı odaklar rahat-
sız… Sadece silah tüccarları değil, terör 
örgütünü bir taşeron olarak kullanan, te-
rör örgütüne ihale veren ülkeler, çevreler, 
Türkiye düşmanları bundan rahatsız… Biz 
bu yola çıkarken, Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projesini başlatırken ne dedik? Anneler 
ağlamasın dedik… Anneliğin siyaseti, ideo-
lojisi yoktur dedik… Daha dün, Kayseri’de, 
Pınarbaşı’nda, gencecik bir polis kardeşi-
mizi şehit ettiler… Allah rahmet eylesin, 
ailesinin, yakınlarının, emniyet teşkilatı-
mızın, milletimizin başı sağ olsun… Çok 
sayıda kardeşimiz yaralandı; her şeyden 
habersiz sokakta oyun oynayan çocukla-
rımız yaralandı; Allah onlara da inşallah 
acil şifalar nasip etsin… Pınarbaşı’nda 
şehit olan kardeşimiz, Ahmet Geben’in, 
ağabeyinin de daha önce şehit olduğunu 
öğrendik, üzüntümüz, kat be kat arttı. Bir 
anne düşünün ki iki oğlunu da vatan için 
şehit vermiş… 

Değerli anneler… Siz bu acıyı bilirsiniz… 
Siz, evlat acısının nasıl bir şey olduğunu, 
anne olarak, ana yüreği taşıyan, ayağının 
altına cennet serilmiş varlıklar olarak çok 
ama çok iyi bilirsiniz… Ocağına ateş düşen 
ailelerin yürek acısını sizler çok ama çok 
iyi anlarsınız… Bakın, bir anne, şehit oğ-
luna mektup yazıyor, o mektubu gidiyor, 
şehit evladının mezar taşına yapıştırıyor: 
“Anneler günü sensiz geçse de, orada seni 
benden alamadılar Özsan’ım… Sen hep 
içimdesin, sen hep gözümdesin, sen hep 

özümdesin… Sen hep, bayrağımda ay yıl-
dızımsın, dahası var mı? Her özel günde 
sen hep baş tacımsın… Sen, sevincimde 
çığlığım, hüznümde gözyaşımsın. Dördün-
cü anneler gününü de sensiz kutluyorum. 
Sen bana gelemedin, ama ben sana geldim 
yavrum. Bana sevinçle yolladığın resimle-
rine bakarak, okşayıp öpüyorum… Mutla-
ka beni görüyor ve duyuyorsun. Sen çok 
hisli bir çocuksun… Anneler yanılmazlar 
Özsan’ım… Bana 21 yıl dolu dolu annem 
diyerek beni ödüllendirdiğin için sana bin-
lerce teşekkür ederim. Oğlum, komandom, 
seni unutmadım asla…” 

Bundan ötesi var mı değerli kardeşlerim? 
Bu sözlerin üstüne daha ne söylenebilir? 
Bu anaya bu acıyı yaşatmaya kimin ne hak-
kı var? Bir anneye bu acıyı yaşatan, bu ağıtı 
yaktıran, bu mektubu yazdıran o kalleş-
lerin, o alçakların, ruhu olabilir mi, kalbi 
olabilir mi, beyni olabilir mi? Bizim askeri-
miz, bir mağaradan teröristi çıkardı… Nasıl 
ikna ettiler biliyor musunuz? “Seni annene 
götüreceğiz” diye ikna ettiler… Mağaradan 
zavallı bir çocuk çıktı, “5 yıldır annemi gör-
müyorum” dedi… Böyle zalimlik dünyanın 
neresinde var? Bir mağarada, örgütten 
kaçan 5 terörist kıza, haftalarca işkence 
yaptılar, ardından öldürdüler ve gömdüler. 
1 sene boyunca annelerine, babalarına ha-
ber vermediler. İranlı bir başka terörist kız, 
bunların ailelerine haber verince katliam 
ortaya çıktı. Olay ortaya çıkınca, alay eder-
cesine, bu kızlar gazdan zehirlenip öldüler 
diye açıklama yaptılar. İşte, daha birkaç 
gün önce, teröristlerin telsiz konuşmaları 
yayınlandı. Kandil’den talimat geliyor… 
“Yaralıları bırakın” diyorlar, “infaz edin” 
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diyorlar… Kendi arkadaşları için bunları 
söyleyecek kadar, bunları yapacak kadar 
alçaklar, hainler, insanlıktan nasipsizler. 

Bakın burada tekrar ediyorum: Anneli-
ğin ideolojisi yoktur, anneliğin siyaseti 
yoktur… Annelik, şehitlik derecesinde, 
mertebelerin en yücesi, en kutsalı, en mü-
bareğidir… Anneliğin ırkı da, kavmi de 
yoktur. Anneler… Türkiye’nin Anneleri, 
Anadolu’nun, Trakya’nın anneleri… Bu 
meseleyi biz çözeceğiz, siz çözeceksiniz… 
Hep birlikte çözeceğiz… Siz kalbinizle dua 
edeceksiniz, biz Allah’ın izniyle sonuna 
kadar mücadele edeceğiz. Bu kardeşliği 
hiç kimse bozamayacak. Bu kardeşliği, ne 
PKK, ne de PKK’nın kuklası, oyuncağı ha-
line gelen BDP bozamayacak. Bakın, Allah, 
bizi birbirimize kardeş eyledi… Bu coğraf-
yada, bizi Allah birbirimize kardeş etti… 
Allah’ın kardeş gördüğünü, hiçbir kalleş 
bozmayacak, bozamayacak. Biz oynanan 
oyunların farkındayız… Biz, Türkiye’de, 
çözümü baltalamak için, fitne tohumları 
ekmek için, gazete kılığında, televizyon 
kılığında, yazar kılığında nasıl terörün de-
ğirmenine su taşındığının farkındayız. 

Buradan tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya, 
altını çizerek bir kez daha ilan ediyorum: 
Kimi, neyi istismar ederlerse etsin, ne 
şekilde yaparsa yapsın, bizim kardeşliği-
mizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü asla ve 
asla bozamaz. Bu topraklar üzerinde, ne 
terör örgütünün, ne de onun uzantılarının, 
sempatizanlarının, kuklalarının operasyon 
yapmasına asla müsaade etmeyeceğiz. 
Çözümden vazgeçmeyecek, çözüm için 
mücadeleden bir adım bile geri adım atma-

yacağız. Bakın; açık açık söylüyorum… Biz 
bu yola milletimizle çıktık… Biz bu yolda, 
milletimizle beraber yürüyoruz. Varsın, 
bir kısım medya bizimle olmasın… Varsın, 
siyasetçiler istismar siyaseti yapsın. Hiçbir 
tehdide, hiçbir tahrike, hiçbir provokasyo-
na, yurt içinde ya da yurt dışında yürütü-
len hiçbir kampanyaya boyun eğmeden, 
biz bu Milli Birlik ve Kardeşlik Sürecini 
sonuna kadar götüreceğiz. 

Bakın çok ağır konuşuyorum: Bu ülkede 
maalesef, uluslar arası çetelerin taşeron-
luğunu yapanlar var. Bu ülkede, en ma-
sum, en acı, en trajik olayları bile istismar 
edecek kadar gözü dönmüş, yüreği, kalbi 
kararmış siyasetçiler var. Bu ülkede, şehit 
cenazeleri üzerinden rant devşirmeye ni-
yetlenecek kadar aklını, vicdanını yitirmiş 
siyasetçiler var. Bu ülkede, Kürt meselesini 
ortaya çıkaran CHP’dir. Kürt meselesini 
bu boyutlara taşıyan CHP’dir. Yasakla, 
inkârla, ihmalle, Doğu’ya, Güneydoğu’ya, 
on yıllar boyunca üvey evlat muamelesi 
yapan CHP’dir. Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projesi’nin önünde, adeta bir duvar gibi 
duran yine CHP’dir. Bugün çıkmışlar, acı 
bir olayı, trajik bir olayı istismar ederek, 
buradan rant devşirmeye çalışıyorlar. 12 
Eylül Halkoylaması öncesi, BDP ile aynı 
safı tuttular. 12 Haziran öncesi, Hakkâri’ye 
gittiler, bir tek Türk Bayrağı açmadan 
miting yaptılar. İşte şimdi de, BDP ile 
birlikte, ortaklaşa, aynı safta istismar siya-
seti yürütüyorlar. Benim milletim kimin 
ne olduğunu çok iyi biliyor. Benim Kürt 
kardeşim, artık BDP’nin de, CHP’nin de 
iç yüzünü, asıl niyetini, kanlı siyasetini gö-
rüyor ve anlıyor. Biz bu istismar siyasetine 
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boyun eğmeyeceğiz. Biz, tekrar ediyorum, 
ülkemiz üzerinde hiç kimsenin operasyon 
yapmasına, ameliyat yapmasına müsaade 
etmeyeceğiz. 

AK Parti’nin, AK Parti iktidarının, Kürt 
meselesi ve terörle mücadele konusunda 
çizgisi hiçbir zaman değişmedi ve değiş-
meyecek. 14 Ağustos 2001’de ne dediysek, 
o günden bugüne ne yaptıysak, bundan 
sonra da aynı çizgide devam edeceğiz. De-
mokratikleşme adımları aynı kararlılıkla 
devam edecek. Kardeşliği pekiştirmek için 
aynı azimle yürümeye devam edeceğiz. Ya-
tırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. 
Demokrasiden asla ve asla taviz vermeden, 
hukukun dışına asla ve asla çıkmadan, 
terörle kararlı şekilde mücadeleye devam 
edeceğiz. Buradan, sınırda nöbet bekleyen, 
operasyonlarda göğsünü siper eden, vata-
nı, milleti, ülkesi için cansiperane müca-
dele veren güvenlik güçlerimize, istihbarat 
birimlerimize milletçe bir kez daha şük-
ranlarımı iletiyorum. Gözü kapıda, gözü 
yolda oğullarını, eşlerini, babalarını, nişan-
lılarını bekleyen tüm vatandaşlarıma sabır 
diliyor, inşallah en kısa sürede sevdikle-
riyle kucaklaşmalarını temenni ediyorum. 
Dualarınızı eksik etmeyin diyorum… Sizin 
duanız, sizin desteğiniz arkamızda olduğu 
sürece, bilin ki emanetinizi gururla, cesa-
retle taşıyacak, biz bu işi nihayete erdire-
ceğiz. 

Değerli hanım kardeşlerim… Değerli yol 
arkadaşlarım… 

Önümüzde yine önemli bir seçim var… 
İnşallah, önümüzdeki yerel seçimlere de, 

tıpkı 3 Kasım seçimleri öncesi olduğu gibi, 
yine heyecanla, coşkuyla, umutla girece-
ğiz. Kibre, gurura, böbürlenmeye, tepeden 
bakmaya asla mahal vermeyeceğiz. Reha-
vete asla müsaade etmeyeceğiz. İlk günün 
heyecanıyla, milletimizle kucaklaşmaya, 
milletimizle muhabbete devam edeceğiz. 
Nifakı, fitneyi, fesadı asla ve asla yanımı-
za yaklaştırmayacağız. BEN demeyecek, 
BİZ diyecek; enaniyeti, kıskançlığı, hırsı 
ayaklarımızın altında çiğneyeceğiz. Bir kez 
daha emekleriniz, katkılarınız, destekle-
riniz için sizlere teşekkür ediyorum. AK 
Parti Genel Merkez Kadın Kolları 3’üncü 
Olağan Kongresine başarılar diliyorum. 
Yeni seçilecek ekibe, şimdiden yolunuz, 
bahtınız açık olsun diyorum. Çocukları-
nıza, eşlerinize, anne babalarınıza, sev-
diklerinize benden selam götürün diyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyor, selam ve 
saygılarımı sunuyorum. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

324

Çok değerli kardeşlerim, sevgili İstanbul-
lular, değerli hemşehrilerim, değerli yol 
arkadaşlarım, hanımefendiler, gençler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum… AK 
Parti, İstanbul İl Kongremizin hayırlara 
vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz 
ediyorum. Buradan, İstanbul’un bütün 

ilçelerini, bütün semtlerini, tüm mahalle-
lerini, tüm sokaklarını, bütün İstanbullu 
kardeşlerimi selamlıyorum. 

Evet… Bugün buradan, hiç bıkmadan, hiç 
usanmadan, aynı heyecanla, aynı coşkuyla 
bir kez daha tekrarlıyorum: 

AK Parti İl Başkanlığı 4. Olağan 
Kongresi (İstanbul)

İstanbul | 27 Mayıs 2012
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Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar;  
 
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. 
İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda iklim; O 
benim, zaman, mekân aşıp geçmiş sevgilim.  
Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur;  
Ay ve güneş, ezelden iki İstanbulludur.  
Denizle toprak, yalnız On’da ermiş visale,  
Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale. Her 
şafak hisarlarda oklar çıkar yayındanHala 
çığlıklar gelir Topkapı Sarayı’ndan 
Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar;  
Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar…Ge-
cesi sünbül kokan 
Türkçesi bülbül kokan İstanbul, İstanbul…

İşte biz bu şehri böyle seviyoruz… Biz bu şeh-
rin sokaklarını seviyoruz. Biz Boğaziçi’ni, 
Boğaziçi’ndeki o vapurları seviyoruz. Biz, 
bu şehrin kuşlarını, asırlık çınarlarını, bu 
şehrin kedilerini seviyoruz. Bu şehrin kule-
lerini, bu şehrin göğe uzanan minarelerini, 
biz bu şehrin ezanlarını seviyoruz. Biz bu 
şehrin Türkçesini seviyoruz, biz bu şehrin 
tüm dillerini, tüm renklerini, havasını, 
suyunu seviyoruz. Biz İstanbul’un türbe-
lerini, İstanbul’un mezarlarını, o mezarlar 
üzerinde yükselen servilerini, o kabirlerde 
yatan sahabelerini, âlimlerini, erenlerini, 
ulu insanlarını seviyoruz. Biz bu şehirden 
gurur duyuyoruz. Bu şehrin Fatih’inden, 
Fatih Sultan Mehmet’ten gurur duyuyoruz. 
Bu şehrin hem tarihinden, hem işte bugü-
nünden, hem geleceğinden gurur duyuyo-
ruz. Ezcümle; biz bu şehre aşığız be… Biz bu 
şehrin insanlarına aşığız… Biz sizlere sevda-
lıyız, Türkiye’nin, özü, özeti olan İstanbul’a 
sevdalıyız… İşte onun için, buradan sadece 
İstanbul’u değil, buradan tüm Türkiye’yi, 

tüm dünyayı selamlıyorum… Şehirlerin 
şehrinden, şehirlerin annesi İstanbul’dan, 
bu tarihi Başkent’ten, dünyanın tüm baş-
kentlerini selamlıyorum. Ahde vefanızdan, 
cesaretinizden, kahramanlığınızdan, bu 
kardeşinize her an, her zaman sahip çıktığı-
nızdan dolayı sizleri ayrıca selamlıyor, her 
birinize tek tek teşekkür ediyorum. 

Ben, siyasete bu şehirde başladım… Genç-
lik Kolları Başkanlığından İl Başkanlığına, 
oradan Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
görevine kadar, siyaseti, bu şehre hizmet, 
İstanbulluya hizmet olarak gördüm. Siya-
sete başladığımız andan itibaren yol arka-
daşlığı yaptığımız kardeşlerimiz burada. İl 
Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
yaparken yol arkadaşlığı yaptığımız arka-
daşlarımız burada. AK Parti’yi birlikte kur-
duğumuz, millete hizmet yolunda birlikte 
yürüdüğümüz arkadaşlarımız burada. Biz 
bugün işte böyle büyük bir kitleyiz. Biz 
bugün, bırakın Büyük Kongresini, İl Kong-
resini dahi stadyumlarda yapan bir partiyiz. 
Biz, çıkar için, rant için, makam, rütbe, paye 
için değil, dava için bir araya gelmiş, aynı 
hedefler için saf tutmuş bir kitleyiz. Bize 
bu günleri, bize bu manzarayı nasip ettiği 
için an be an Rabbime hamdediyorum. 
İstanbul’da, birkaç kişi olarak çıktığımız 
yolda, bugün stadyumlarda İl Kongresi 
yapan bir harekete dönüştüğümüz için 
Allah’ıma her daim şükrediyorum. Allah, 
sizleri, bizleri, bu davanın tüm neferlerini 
nazardan saklasın. 

Bu muhteşem manzarayı elbette kıskanan-
lar olacaktır. Partilerinin büyük kongrele-
rinde, küçük salonları dahi dolduramayan-
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lar bizleri kıskanacaktır. İl kongrelerinde, 
havalarda sandalyelerin uçuştuğu, yum-
rukların konuştuğu partiler bizleri kıska-
nacaktır. İşte onun için Allah nazardan 
saklasın diyorum, Maşallah, diyorum, Ma-
azallah diyorum… Biz, hiçbir zaman onlara 
benzemedik, Allah’ın izniyle bundan sonra 
da onlara benzemeyeceğiz. Kibir, gurur, bö-
bürlenme, tepeden bakma Allah’ın izniyle 
bizim yanımıza, bizim partimize, teşkila-
tımıza asla yanaşamayacak. Şunu her biri-
nizin bilmesini istiyorum sevgili kardeşle-
rim… Biz bu yola, İstanbul’un fakir, yoksul, 
çamur, toz içindeki sokaklarından çıktık. 
Biz bu yola, yoksulların, garip gurebanın 
duasını alarak çıktık. 

İstanbul bize umut bağladı, sadece İs-
tanbul değil, Türkiye bize umut bağladı. 
Gecekondularda sefalet içinde yaşayan 
kardeşlerimizin üzerimizde emaneti var. 
Belediye otobüs duraklarında, sabahın 
şafağında işine gitmek için vasıta bek-
leyen işçi kardeşlerimizin üzerimizde 
emaneti var. Tek göz odalarda, ekmeksiz, 
aşsız, susuz kalan, engelli çocuklarıyla, 
kapısının çalınmasını bekleyen hanım 
kardeşlerimizin üzerimizde emaneti var. 
Esnafın, çiftçinin, sanayicinin üzerimizde 
emaneti var. Karakol önünde nöbet tutan 
polisin, sınırda vatanını bekleyen Meh-
metçiğin üzerimizde emaneti var. Yavru-
larının yolunu bekleyen annelerin, umut 
dolu gençlerin, yaşlıların, engellilerin 
üzerimizde emaneti var. Biz, üzerimizde 
nasıl bir emanet taşıdığımızı çok ama çok 
iyi biliyoruz. İstanbul’dan bu yola nasıl 
çıktığımızı unutmadık ve Allah’ın izniyle 
hiçbir zaman unutmayacak, üzerimizdeki 

emanete de Allah’ın izniyle halel getirme-
yeceğiz. Biz Türkiye’yi büyütmeye, ama 
nefsimizi köreltmeye devam edeceğiz. Sa-
dece İstanbul’da değil, sadece Türkiye’de 
değil, dünyanın her neresinde olursa 
olsun, biz gidip yoksulu bulacak, garibi, 
gurebayı, yolda kalmışı bulacak, üzerimize 
düşeni yapacağız. Biz, İstanbul’dan aldığı-
mız ilhamla, İstanbul’dan aldığımız aşkla, 
sevdayla, heyecanla, İstanbul’un tarihin-
den duyduğumuz gururla, ezilmişlerin 
yanında olmaya, hakkı söylemeye, hukuku 
savunmaya devam edeceğiz. 

9.5 yılda Türkiye’ye çok büyük sevinçler, 
tarihi nitelikte başarılar, rekorlar yaşat-
tık. 9.5 yılda Türkiye’yi 3 kat büyüttük. 
9.5 yılda Türkiye’yi bölgesel bir güç ha-
line getirdik. Bütün bunları İstanbul’dan 
aldığımız ilhamla, İstanbul’un bize ver-
diği güçle yaptık. İstanbul’dan edindiği-
miz tecrübeyle, İstanbul’un desteğiyle 
Türkiye’yi bu seviyelere taşıdık. İşte 
onun için İstanbul teşkilatımız çok ama 
çok önemli… Siz, arkamızda durduğu-
nuz müddetçe, siz yanımızda olduğunuz 
müddetçe, inşallah biz İstanbul’a da, 
Türkiye’ye de çok daha fazlalarını yaşata-
cağız. İstanbul bizimle olduğu müddetçe 
biz, Allah’ın izniyle 21’inci yüzyılı bir 
Türkiye Yüzyıl’ı yapacağız. Burada ben 
İstanbul teşkilatımıza yürekten teşekkür-
lerimi sunuyorum… Kurulduğu andan 
itibaren görev yapmış başkanlarımıza, 
ekiplerine, tüm teşkilat mensuplarımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum. İstanbul’da, 
İl Başkanımızdan Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza, İlçe Başkanlarımızdan ilçe 
belediye başkanlarımıza, İl yönetimleri-
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ne, İl Genel ve Belediye Meclis üyelerimi-
ze, sandık müşahitlerimize kadar her ka-
demedeki kardeşlerimize şükranlarımı 
sunuyorum. Kadın kollarımıza, gençlik 
kollarımıza şükranlarımı sunuyorum. 

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı çatısı 
altında hizmet vermiş, emek vermiş, bu-
gün aramızda olmayan, vefat etmiş arka-
daşlarımıza, kardeşlerimize de Allah’tan 
rahmet niyaz ediyorum. Şimdi buradan, 
İstanbul İl Kongremizden öyle bir hay-
kırmanızı istiyorum ki, tüm Türkiye siz-
leri duysun… İstanbul, yanımızda mısın? 
İstanbul, arkamızda mısın? İstanbul, 
yine bir miyiz, beraber miyiz, birlikte mi-
yiz? İşte bu… O zaman biz de duraklama-
yacağız, mola vermeyeceğiz, heyecanla, 
coşkuyla, aşkla, sevdayla “durmak yok, 
yola devam” diyeceğiz…

Sevgili kardeşlerim, sevgili İstanbullular, 
değerli yol arkadaşlarım…

Bakın bugün, İstanbul İl Kongremizi, 
2 önemli türbenin, 2 önemli kabrin 
yakınında ,  aynı  zamanda 2  önemli 
tarih diliminde gerçekleştiriyoruz… 
Yakınımızdaki türbeler, merhum Fatih 
Sultan Mehmet’in ve merhum Adnan 
Menderes’in türbeleri… Tarihler de çok 
çok önemli… Bugün, Türkiye Cumhu-
riyeti tarihine maalesef  kara bir leke 
olarak yazılmış, Cumhuriyet tarihimi-
zin, demokrasi tarihimizin en kara, en 
karanlık gününün yıldönümündeyiz. 
Bundan 52 yıl önce, 27 Mayıs 1960’ta, 
milletin oylarıyla işbaşına gelmiş, mil-
lete hizmetkâr olmuş, milletin sevdalısı 

olmuş merhum Adnan Menderes’in ba-
şında bulunduğu hükümeti devirdiler, 
ardından da Menderes ve arkadaşlarını 
idam ettiler. Kendisini buradan rah -
metle yâd ediyorum. Eşi merhum Berin 
Menderes’i, oğulları Yüksel ve Mutlu 
Menderes’i, yakın zamanda kaybettiği-
miz bir diğer oğlu, değerli kardeşimiz, 
arkadaşımız Aydın Menderes’i rahmetle 
yâd ediyoruz. Merhum Hasan Polatkan 
ve eşine, merhum Fatin Rüştü Zorlu ve 
eşine, o döneme emek vermiş, millete 
hizmetkârlık yapmış, zulme, mağduri-
yete uğramış olanlara Allah’tan rahmet 
niyaz ediyorum… 

Yine bugün, burada, bu il kongremizle, 
27 Mayıs’ın tam aksine, Türkiye tarihi-
nin en muhteşem yıldönümünü, bir çağı 
kapatıp, yeni bir çağı açan, 29 Mayıs 
1453, İstanbul’un Fetih Yıldönümünü 
kutluyoruz… Fatih Sultan Mehmet ve 
onun askerlerini, Akşemsettin’i, Mol-
la Gürani’yi, Molla Hüsrev’i, Ulubatlı 
Hasan’ı, onlar gibi nice yiğit, nice kahra-
man, nice âlim insanı rahmetle, minnetle 
yâd ediyoruz. Allah, onlardan razı olsun, 
inşallah mekânları cennet olsun…
Asırlar boyunca çınladı serhat,  
Doğu’dan Batı’ya, yemen Belgrat.  
Duyarak bakışan gözler görüyor.  
Fatih Topkapı’dan şehre giriyor.  
Sen, böyle yürürken, tuğla, sancakla,  
Türk’ün savaşları geliyor akla…

Yahya Kemal, Üsküdar’dan şehre baka-
rak, hepimizin hislerine tercüman olan 
şu muhteşem dizeleri yazıyor: 
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Gürlemiş Topkapı’dan bir yeni şiddetle daha,  
Şanlı namıyla, büyük top denilen ejderha.  
Sarf edilmiş nice kol kuvveti gündüz ve gece 
Karadan sevk edilen yüz gemi Haliç’e,  
Son günün cengi olurken, ne şafakmış o şa-
fak… 
Üsküdar, gözleri dolmuş, tepelerden bakarak.  
Görmüş İstanbul’a yüz bin meleğin uçtuğunu,  
Saklamış durmuş, asırlarca, hayalinde 
bunu…

Gençler… Sevgili İstanbullu gençler… 

Fatih, İstanbul’u fethettiğinde, sadece 21 
yaşındaydı… Şunu hiçbir zaman unutma-
yın… Sizler, Fatih’in İstanbul’u fethettiği 
yaştasınız… Sizler, her biriniz, Fatih olacak 
yaştasınız… Fatih, İstanbul’un karşısında 
durup, şöyle haykırmıştı; “Ey İstanbul, ya 
sen beni alacaksın; ya da ben seni alaca-
ğım. ” İşte, bizim devraldığımız miras bu-
dur… Bizim devraldığımız emanet budur… 
Bizim, içimizde taşıyacağımız ruh işte 
budur…

Bakın sevgili kardeşlerim… Tarihten, şu 
son derece anlamlı hatırayı dikkatle dinle-
menizi sizlerden özellikle rica ediyorum… 
Sultan Fatih, fethettiği şehre giriyor ve 
Ayasofya’ya gidiyor… Patrik ve halk, yerle-
re atılıyor ve ağlaşmaya başlıyor… Sultan 
Mehmet Fatih, Patriğe şunları söylüyor: 
“Ayağa kalk. Ben, Sultan Mehmet, sana, 
arkadaşlarına ve bütün halka söylüyorum 
ki; bugünden itibaren, artık ne hayatınız 
ve ne de hürriyetiniz hususunda, benim 
gazabımdan korkmayınız…” Bunu söyle-
dikten sonra, ordusunun kumandanına 
dönüyor, halka hiçbir fenalık yapmama-

sını, emre itaat etmeyenin ölümle ceza-
landırılacağını bildiriyor. İşte bu sultan, 
böyle bir hoşgörünün sultanıdır. Bu şehir, 
böyle bir hoşgörünün şehridir. Biz, tıpkı 
Sultan Fatih gibi, tarihimizden devraldığı-
mız mirasla, evet, yaratılanı, yaratandan 
dolayı seveceğiz ve seviyoruz… Dili, dini, 
derisinin rengi, etnik kökeni, mezhebi, 
dünya görüşü, yaşam tarzı her ne olursa 
olsun… Yaratılanı severiz, yaratandan 
ötürü…

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Bugün 
burada, çok önemli bir konuda, hissiyatı-
mı, düşüncelerimi sizlerle paylaşmak is-
tiyorum. Aslında, Salı günü, AK Parti’nin 
grup toplantısında bu meseleye daha 
ayrıntılı şekilde girecek, neyin ne oldu-
ğunu, kimin nerede durduğunu, kimlerin 
kimlerle iş tuttuğunu daha açık şekilde 
ortaya koyacağım… Ama bugün burada, 
şu Uludere konusuyla ilgili olarak, sami-
mi duygularımı, samimi düşüncelerimi 
sizlere aktarmak istiyorum… Bakın ben, 
medyaya konuşmuyorum… Ben, bu ko-
nuda, bir siyasetçiden, bir Başbakan’dan 
öte, bir insan olarak, baba olarak, sizin bir 
kardeşiniz olarak, sadece ve sadece size, 
sadece ve sadece milletime konuşuyorum. 
Uludere konusunda, kimin ne yazdığını, 
ne söylediğini, hangi istismarın peşinde 
olduğunu, hangi odaklara uşaklık yaptı-
ğını zerre kadar önemsemiyorum. Bizi, 
milletimiz anladı, anlıyor ve anlayacak. 
Onun için biz milletimizle konuşuyoruz. 
Biz, milletimizle, milletimizin diliyle, gö-
nül diliyle konuşuyoruz… Bugüne kadar 
biz, aziz milletimizle birlikte yürüdük, 
milletimizle yürümeye devam ediyoruz. 
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Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Bu ülke-
de, son 30 yıldır devam eden terör eylem-
lerinde yaklaşık 40 bin Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşı hayatını kaybetti. Binlerce 
askerimiz, polisimiz, güvenlik görevlimiz 
bu kanlı eylemlerde şehit edildi. Maalesef, 
bu topluma, bu millete, işte bu acı ölümleri 
sorgulama, bunlarla ilgili soru sorma hak-
kını, fırsatını, imkânını vermediler. Med-
ya, doğru soruları sormaktan kaçındı. Bazı 
partiler, şehitler üzerinden istismar üretti. 
Bazı partiler, gözlerini kapatarak, ölümlere 
sessiz kaldı, tepkisiz kaldı, duyarsız kaldı. 
Bazı partiler, terörü teşvik ederek, dağdaki 
gençleri teşvik ederek, tahrik ederek kan 
üzerinden siyaset üretti, kanla beslendi. İlk 
kez AK Parti çıktı, bu istismar siyasetine, 
bu duyarsız siyasete, bu kanlı siyasete sa-
mimiyetle, gönülden, cesaretle “dur” dedi. 

Biz, milletimizden hiçbir şeyi saklamadık, 
saklamayız. Biz, hiçbir hadisenin üzerini 
örtmedik, örtmeyiz. Tam tersine, biz, tari-
hin en karanlık dönemlerini, Dersim’i, 12 
Eylül’ü, 28 Şubat’ı, faili meçhulleri sorgu-
layan bir partiyiz. Biz, yasakları kaldıran, 
perdeleri kaldıran, sisleri dağıtan, çetelere, 
karanlık suç odaklarına, cuntaya karşı 
millet iradesini cesaretle savunan bir par-
tiyiz. Biz, Cumhuriyet tarihinde ilk kez, ret, 
inkâr ve asimilasyon politikalarını ortadan 
kaldıran, Kürt kardeşlerimizle kucaklaşan, 
Kürt kardeşlerimizle bir helalleşme süre-
cini başlatan bir partiyiz. Hiç kimse bize 
vicdan dersi, insanlık dersi vermeye yel-
tenmesin… Biz, terör örgütüne karşı siper 
olurken, biz, mafyayla, çeteyle, cuntayla 
çarpışırken, biz Kürt kardeşlerimizle he-
lalleşirken, bize çelme takmaya çalışanlar, 

şimdi ne olduysa birden insan sevgisini 
hatırladılar. 30 yıldır gençlerin ölümüne 
sessiz kalanlar, bugün adeta vicdanı keş-
fettiler. Biz, analar ağlamasın dediğimizde, 
“tabii ki analar ağlayacak” diyen zihniyet, 
bugün sanki başına taş düşmüş gibi anala-
rın gözyaşını hatırladı. 

Bakın… Buradan açık açık söylüyorum… 
Sizlere söylüyorum, milletime söylüyo-
rum… Benim muhatabım milletimdir, 
milletime sesleniyorum… Uludere olayı 
üzerinden, Türkiye’de bir istismar siyase-
ti, bir istismar kampanyası yürütülüyor. 
Şunu da buradan açık açık söylüyorum… 
Uludere üzerinden yürütülen kampanya, 
sadece ulusal değil, uluslar arası bir ka-
ralama kampanyasıdır. Bu uluslar arası 
karalama, uluslar arası istismar kampan-
yasının içinde, PKK terör örgütü var, BDP 
var, CHP var, bir de belli medya kuruluşları 
var. Uludere’de hepimizi üzen bir hata ya-
pılmıştır… Bakın, olay sınırımızın dışında 
olduğu halde, bu kişiler terör bölgesinde 
bulundukları ve yasal olmayan bir iş yap-
tıkları halde, hataen vurulan bu insanlar 
konusunda devlet yapması gereken neyse 
hepsini de yapmaktadır. Bugüne kadar 
sıkıntılarına çare olmak üzere girişimler 
yapıldı, aileler en üst düzeyde ziyaret edil-
di, tazminat ödendi. 

Mesele orada bırakılmadı… Birileri an-
lamak istemiyor, görmek istemiyor ama 
Uludere konusunda adli, idari soruşturma 
başlatıldı, onlar da halen devam ediyor. 
Mesele kapanmış değil, meselenin üzeri 
örtülmüş değil, vicdansızca, insafsızca, ca-
hilce yazdıkları gibi, söyledikleri gibi, taz-
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minat ödenip konu kapatılmış değil. Bizim 
askerimiz de, polisimiz de, hem çok büyük 
bir gerilim, hem de çok büyük bir dikkatle 
işlerini yapıyorlar… Cuma günü, Jandar-
ma, trafik kontrolünden kaçan araca silah-
lı müdahalede bulunmadı, bulunamadı. 

Bakın… Bu gerilimi, bu dikkati herkes gör-
meli, herkes anlamalı… CHP Genel Başka-
nı, dün, o araç o kadar mesafeyi nasıl gitti 
diye soruyor… Hadi o Kemal Kılıçdaroğlu, 
aklına ne gelirse söylüyor. Ama bu ülkede, 
sorumluluk sahibi olanların, akıl, vicdan, 
iz’an sahibi olanların, bin düşünüp, bir 
söylemesi gerekiyor. Eğer o gün Jandarma, 
araca silahlı müdahale etse, aracın içinden 
siviller çıksa bir felaket olacaktı. Ama eğer, 
Jandarma o aracı takip etmese, o aracı 
kovalamasa, o zaman da belki bir büyük 
şehrimizde daha büyük bir felaket yaşana-
caktı. Araçta siviller öldürülse, istismarcı-
lar ayağa kalkacak, güvenlik güçlerine var 
güçleriyle saldıracaklardı. Ama Allah koru-
sun, büyük şehirde bir canlı bomba eylemi 
olsa, herkes susacak, bazı kendini bilmez 
BDP’liler de çıkacak, “savaşta böyle şeyler 
olur” diyeceklerdi… 

Uludere konusunda, kendini bilmez, ter-
biye yoksunu, edep yoksunu, güya ismi-
nin başında da milletvekili sıfatı olan biri 
çıkıyor, hem de Meclis çatısı altında, çok 
çok af edersiniz, “o emri hangi hayvan ver-
di” diyor… Sen, eğer, insaniyetten sukut 
etmiş birilerini görmek istiyorsan, Ulude-
re sonrasında zil takıp basın toplantısı dü-
zenleyen, kahkahalar atan arkadaşlarına 
bak, orada görürsün. Ben bunlara, bunla-
rın kullandığı sıfatla karşılık vermeyece-

ğim… Ben bunlara, kendilerine çok ama 
çok yakışan bir sıfatla karşılık vereceğim. 
Çok da ağır konuşacağım… “O emri hangi 
hayvan verdi” diyenler, “Uludere olayın-
dan sonra zil takıp oynayanlar, dağdakiler 
inmesin” diyenler, “savaşta olur böyle 
şeyler” diyenler, bu sıfata dahi layık olma-
yan “nekrofillerdir”, ölü sevicilerdir… Bu 
kadar ağır konuşuyorum… Çünkü bunlar, 
sadece ve sadece ölüler üzerinden siyaset 
yürütürler, ölüm olmasa, bunlar siyaset 
üretemezler. 

Bakın bir de “akbabalar” var… Medyada, 
ölüler üzerinden kampanya yürütenler 
var. Partiler arasında, acı ölümler üzerin-
den siyaset yürütenler var… On yıllardır, 
demokrasiye müdahale edenlere, kendi 
alanı dışına çıkanlara çanak tutanlar, 
bugün kalkmış, bu ülkenin şerefli asker-
lerine dil uzatıyorlar… Ya siz kimsiniz? 
Siz, daha düne kadar, birileri karşısında 
hazır ola geçip, selam çakıp, aldığınız 
emir doğrultusunda köşe yazısı yazıyor-
dunuz. Daha düne kadar, üniformalılar 
sizi arayıp, yazdıklarınızdan, söyledikle-
rinizden dolayı sizi azarlıyordu. Bunları 
tasmalarından kurtaran biz olduk… Ama 
bunların boynundaki tasma dün ulusaldı, 
bugün terfi ettiler, uluslar arası tasmaları 
boyunlarına taktılar. Salı günü inşallah 
bu Uludere konusuna tekrar girecek, gru-
bumuzla bu meseleyi paylaşacak ve ardın-
dan da meseleyi artık yargıya bırakacağız. 
Ama, bu meseleyi istismar edenlerin, bu 
meseleden rant devşirmeye çalışanların 
da maskelerini tek tek düşürmeye devam 
edeceğiz. 
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Bakın buradan, Uludereli, Şırnaklı kar-
deşlerime sesleniyorum… Buradan, bütün 
Kürt kökenli kardeşlerime sesleniyorum… 
Buradan, tüm Türkiye’ye, dünyaya sesleni-
yorum… Biz sizinle, biz milletimizle ara-
cısız konuşuruz… Biz, birbirimizin dilini 
anlarız… İstismarcılara kulak vermeyin, 
Uludere üzerinden, ölüm, kan, gözyaşı üze-
rinden siyaset yapanlara kulak vermeyin. 
Biz 9.5 yıldır birbirimizle gönül diliyle ko-
nuşuyoruz, bundan sonra da gönül diliyle 
konuşacağız. Aramıza nifak sokmayacağız. 
Yanımıza fitne, fesadı yaklaştırmayaca-
ğız. Uludere istismarıyla, kardeşliğimizin 
yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. 
Kardeşliğin, birliğin, beraberliğin düşman-
larına, Türkiye’nin hasımlarına asla fırsat, 
asla imkân vermeyeceğiz. 

Burada tekrar ediyorum… Demokrasiden, 
demokratikleşmeden, reformlardan, yatı-
rımlardan asla taviz yok. Aynı şekilde, te-
rörle kararlı şekilde mücadeleden asla taviz 
yok. Pınarbaşı’nda şehit olan kardeşimizi 
buradan bir kez daha rahmetle yâd ediyo-
rum, yaralılara şifa diliyorum. Uludere’de 
ölen kardeşlerimizi buradan bir kez daha 
Rahmetle yâd ediyorum. Sınırda nöbet 
tutan, operasyonlarda vatanı için göğsünü 
siper eden güvenlik güçlerimize Allah’tan 
sabır, güç, cesaret niyaz ediyorum. Allah on-
ların yar ve yardımcıları olsun diyorum…

Sevgili İstanbullular, Sevgili yol arkadaşla-
rım… 

İl kongrelerimizi artık tamamlama aşama-
sına geldik… Bugün İstanbul’da, 65’inci İl 
Kongremizi yapıyoruz. İnşallah, Temmuz 

ortasında 81 ilimiz tamamlanacak, ardın-
dan Büyük Kongre’ye hazırlanacağız. Orada 
iş bitmiyor; tam tersine, kongremizden ta-
zelenerek çıkıyor, yeni bir heyecanla, yerel 
seçimlere doğru hızla ilerliyoruz. İstanbul, 
yerel seçimde yine kendisine yakışanı yapa-
cak. İstanbul teşkilatımız, her seçimde oldu-
ğu gibi, yerel seçimde de Türkiye’ye örnek 
teşkil edecek. Bakın ben burada, 9.5 yılda 
İstanbul’a yaptıklarımızı, yatırımlarımızı, 
hizmet ve eserlerimizi anlatsam, saatler 
sürer… Ama İstanbul için büyük projeleri-
mizi burada bir kez daha hatırlatmak duru-
mundayım… CHP’nin Genel Başkanı, hafta 
içinde, bizim İstanbul için büyük projeleri-
mizden, çılgın projelerimizden bahsetmiş… 
Bir kere, CHP Genel Başkanı’na samimi bir 
tavsiyede bulunuyorum… Sen en iyisi bu 
büyük proje meselesine hiç girme… Zira 
bizim büyük projelerimiz, Kılıçdaroğlu’nun 
bırakın aklına, hayallerine, havsalasına 
dahi sığmaz. İstanbul’da CHP’nin hayal 
dahi edemeyeceklerini, biz gerçeğe dönüş-
türüyoruz. CHP Genel Başkanı’nın hayalin-
de, İstanbul’da “Kağıttepe” diye bir semt var; 
o gitsin, orada proje yapsın.  Biz İstanbul 
için proje üretmeye, bunları da gerçeğe dö-
nüştürmeye devam ediyoruz. 

Değerli kardeşlerim, 

İstanbul için, 12 Haziran öncesi açıkladığı-
mız büyük projelerin tamamı için kolları 
sıvadık, çalışmaları başlattık… Bir kere 
şunu altını çizerek ifade etmek durumun-
dayım… Bu projeler, öyle hemen kazmay-
la, kürekle, iş makinesiyle başlatılacak 
projeler değil. Bunların hazırlık safhaları 
var, etütleri var, etki analizleri var… Biz, 
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bu çalışmaları başlattık ve hazırlık safhası 
ilerliyor. Kanalistanbul, Adalar, İstanbul’a 
2 şehir projelerimizin hazırlık çalışmaları 
devam ediyor.  İstanbul Başakşehir (İkitel-
li) Şehir Hastanesi demiştik. Şehir Hasta-
nesinin nihai teklifleri alındı, çalışmaları 
devam ediyor. İstanbul Sancaktepe Şehir 
Hastanesi demiştik. Milli Savunma Ba-
kanlığı kullanımında olan arazinin Sağlık 
Bakanlığına tahsisi tamamlandıktan sonra 
çalışmalara başlayacağız. Taksim Meydan 
Projesi demiştik. Bu projenin 1’inci etabı-
nın ihale işlemleri devam ediyor. Ağustos 
ayında işe başlayacak, inşallah 8 ayda 
projeyi tamamlayacağız. Taksim Meydan 
Projesi sırasında yoğun trafiği aksatma-
mak için gerekli trafik sirkülasyon planları 
hazırlandı. 

Marmaray Projesi, 150 yıllık bir hayalin, 
14 Ocak’ta ilk ray kaynak döşenmesine 
bizzat katılarak startını verdik. Marma-
ray Projesi kapsamında, Asya ve Avrupa 
yakalarında 40 adet istasyon inşa ediyo-
ruz. 76 kilometre uzunluğundaki hattın, 
14 kilometresi yer altında, bunun da bir 
bölümü denizin altında inşa ediliyor. Tek 
yönde saatte 75 bin yolcu taşınacak. Her 2 
dakikada 1 tren bu hatlar üzerinde hareket 
edebilecek. Proje tamamlandığında, Üskü-
dar-Sirkeci arası sadece 4 dakikada alına-
bilecek.  Söğütlüçeşme’den Yenikapı’ya 12 
dakikada, Bostancı’dan Bakırköy’e 37 da-
kikada, Gebze’den Halkalı’ya 105 dakikada 
ulaşmak artık mümkün hale gelecek. Şu 
anda İstanbul’da, şehir içi ulaşımda raylı 
sistemin payı yüzde 8. Marmaray tamam-
landığında bu oran yüzde 28’e yükselecek. 
İstanbul Boğazı Karayolu Boğaz Tüp Geçiş 

projemizin inşaatı devam ediyor. Tek tü-
nelden çift kat, 2 gidiş - 2 geliş olarak bu 
projeyi yürütüyoruz. 

Halkalı-Kapıkule yeni demiryolu inşaatı 
devam ediyor. Bu projenin yapılması ile ba-
tıda Kapıkuleden başlayan güzergâh, doğu 
yönüne doğru mevcut İstanbul-Ankara-
Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars üzerinden 
Kars-Tiflis hattının yapılması ile Tiflis’e ve 
oradan da mevcut demiryolu ile Bakü’ye 
ulaşacak. Halkalı-Bulgaristan Hududu 
Demiryolu Etüt Proje ve Mühendislik 
Hizmetleri işi 2009 yılında tamamlandı.  
İstanbul-Tekirdağ-Kırklareli ve Edirne ara-
sında 230 kilometre uzunluğundaki hattın 
yapım ihalesinin önümüzde dönemde ya-
pılmasını planlıyoruz. Sincan-Çayırhan-İs-
tanbul Demiryolu Etüt Projesi aynı şekilde 
devam ediyor. Atatürk ve Sabiha Gökçen 
Havalimanlarına demiryolu bağlantıları-
nın etüt çalışmaları geçen yıl tamamlandı. 
Bu yıl içinde de inşallah yapım ihalesini 
yapacağız. İstanbul’a Bölgesel 3’üncü 
Havalimanı’nı kazandıracağız, bunun için 
de kolları sıvadık.  Ankara-İstanbul Yüksek 
Hızlı Demiryolu Projesi inşallah 2013 yılı 
sonunda bitiyor. 

Büyükşehir Belediyemizle, ilçe, belde 
belediyelerimizle, Kamu yatırımlarıyla, 
İstanbul’u değiştirmeye, dönüştürmeye, 
tarihle bugünü, mimariyle yeşili, insanı 
buluşturmaya devam ediyoruz. Ulaşım 
projelerimiz yine hızlı sürüyor… 4’üncü 
Etap Avcılar-Beylikdüzü Metrobüs Hat-
tını, 108 milyon liralık bir yatırımla 
tamamlıyoruz.  İnşallah 2 ay içinde bu 
hattın tüm eksiklerini bitiyoruz. Maliyeti 
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1 milyar 600 milyon dolar olan Kadı-
köy-Kartal Metro Hattında test sürüşleri 
devam ediyor.  İstasyonların imalatları 
tamamlanmak üzere. Temmuz ayı içinde, 
emniyet güvenlik testlerinin bitmesinin 
ardından, inşallah bu hatta yolcu taşı-
maya başlayacağız.  Otogar-Bağcılar / Ba-
şakşehir-Olimpiyatköy Metrosunu da 1 
milyar 472 milyon dolara inşa ediyoruz.  
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancakte-
pe Metrosunun ihalesini geçtiğimiz yıl 
yaptık, işe başlandı.  Haliç Metro Geçiş 
Köprüsünün de inşaatı sürüyor. 480 
metresi deniz üzerinde olmak üzere, 
yaklaşık 1 kilometre uzunluğa sahip bu 
köprüyü de 2013 yılının ikinci yarısında 
tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah, ye-
rel seçimlere, bu büyük projeleri belli bir 
aşamaya getirerek, bir kısmını bitirerek, 
yeni projelerle gireceğiz. 

Ben, bu düşüncelerle sözlerime son ve-
rirken, AK Parti İstanbul İl Kongremizin 
bir kez daha hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Bir kez daha, İstanbul teşki-
latımızda görev almış, emek vermiş tüm 
kardeşlerime teşekkür ediyorum. İl Baş-
kanımız ve ekibine aynı şekilde şükran-
larımı sunuyor; yeni görev alacak ekibe 
şimdiden başarılar diliyorum. Fatih’in 
emanetini, Menderes’in, Turgut Özal’ın 
şehrini, gözbebeğimiz İstanbul’u hep bir-
likte büyütmeye devam edeceğiz. Allah 
yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz, bah-
tımız açık olsun. Kalın sağlıcakla diyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum. 
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Kıymetli misafirler, değerli milletvekili ar-
kadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, 
AK Parti Grup toplantımızın başında sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor; grup toplantı-
mızın, ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Bugün, tarihimizin gerçekten son derece 
önemli, anlamlı, şan ve şeref dolu bir sayfa-
sının yıldönümünü hep birlikte kutluyoruz. 
Bundan 559 Yıl önce, 29 Mayıs 1453’te, 21 

yaşındaki Fatih Sultan Mehmet, arkasında 
askerleri, yanında Akşemsettin gibi büyük 
şahsiyetler, üzerinde milletinin kalbî duala-
rıyla İstanbul’u fethederek, bir çağı kapattı 
ve özellikle bizim tarihimizde yeni bir çağı 
başlattı. Feth-i Mübin’in bu yıldönümünde, 
Sultan Fatih’i bir kez daha rahmetle, min-
netle yâd ediyoruz. Kendisine, tüm yol arka-
daşlarına, tüm neferlerine Allah’tan rahmet 
niyaz ediyoruz. 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 29 Mayıs 2012
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Bu arada, Grup Toplantımızın ardından, 
bir dizi program için İstanbul’a geçecek, 
İstanbul’da, restorasyonu tamamlanan Fa-
tih Camii ve Birinci Mahmut Kütüphanesi’ni 
hizmete açacağız. 2008’de onarım çalışma-
larını başlattık. 4 yıl boyunca, minarenin 
aleminden, inşaatta kullanılan çivilere ka-
dar, adeta her milimetreyi büyük bir özenle, 
hassasiyetle elden geçirdik. Eski İstanbul 
depremlerinin de camiye verdiği hasarı biz 
tamir ettik. 24 milyon lira bedelle gerçekleş-
tirdiğimiz bu restorasyonu da, İstanbul’un 
Fetih yıldönümünde açıyor olmaktan 
büyük gurur duyuyoruz. 2010 yılında da, 
Kosova’nın Başkenti Priştine’de, Fatih Sul-
tan Mehmet’in bizzat yaptırdığı, kendi adını 
taşıyan caminin yine tamirini yapmış, açılış 
gururunu orada da yaşamıştık. Önceki gün, 
İstanbul’da, TT Arena’da, aslında partimi-
zin o muhteşem İl Kongresini gerçekleşti-
rirken, aynı zamanda İstanbul’un fethinin 
de yıldönümünü idrak ettik. Bu vesileyle, 
İstanbul’da, belki de dünya siyaset tarihine 
örnek teşkil edecek o muhteşem kongreden 
dolayı, İstanbul İl Başkanımızı, İl Yönetimi-
ni, İlçe Yönetimlerini yürekten tebrik ediyo-
rum. Bizim inşa ettiğimiz, İstanbul’a bizim 
kazandırdığımız o büyük stadyumu hınca 
hınç dolduran, hatta birçoğu da dışarıda ka-
lan İstanbullu kardeşlerime, teşkilatımızın 
mensuplarına, organizasyonda görev alan 
tüm arkadaşlarıma, buradan bir kez daha 
teşekkür ediyorum. 

Aynı şekilde, Cumartesi günü de Ankara’da, 
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 3’üncü 
Kongresini gerçekleştirdik. Türkiye’nin 
81 vilayetinden, dost ve kardeş ülkelerden 
gelen hanım kardeşlerimizle, gerçekten 

büyük coşku, büyük heyecan içinde, muh-
teşem bir kongreyi tamamladık. Kadın 
Kolları Başkanımıza, ekibine, Genel Merkez 
ve tüm Türkiye Kadın Kolları teşkilatımıza 
da bu vesileyle teşekkür ediyor; yeni görev 
alan ekibe buradan başarılar diliyorum. 
Ben orada, kongre konuşmamda da ifade 
ettim… Diğer partiler, büyük kongrelerini 
dahi küçük salonlarda yaparken, o küçük 
salonları dahi dolduramazken, biz, Kah-
ramanmaraş, Rize ve en son İstanbul İl 
Kongremizi stadyumda yaptık. Bu, milletle 
aramızdaki gönül bağının ne kadar güçlü 
olduğunun en somut göstergesidir. Bu, bir 
aşkın, bir sevdanın, millete hizmetkâr olma-
nın getirdiği son derece tabii bir sonuçtur. 
Elbette kıskananlar olacaktır… İşte onun 
için, Allah nazardan saklasın diyorum, Ma-
şallah, Maazallah diyorum. 

Birkaç arkadaş olarak çıktığımız bu yolda, 
aşkla, sevdayla, milletimizin duasıyla yürü-
dük. Bugün hamdolsun milyonlara ulaştık 
ve menzile doğru yürümek, koşmak bir 
yana adeta uçuyoruz. Menzile ulaşmak tak-
diri, Allah’ındır ve milletimizindir… Ama 
biz, menzile ulaşamasak da, bu yola başı-
mızı koyduk, yolunda ölmeyi bile kendimiz 
için şeref addettik. Bundan sonra da aynı 
kararlılıkla, aynı heyecanla, durmadan yo-
lumuza devam edecek, inşallah milletimizi 
ve ülkemizi hak ettiği seviyelere ulaştıraca-
ğız. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım… 

Son grup toplantımızdan bugüne kadar, 
gerek yurtiçinde, gerek yurtdışında yine 
çok önemli temaslarımız oldu. 18 Mayıs’ta, 
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komşumuz Bulgaristan’a günübirlik bir zi-
yaret gerçekleştirdik. 20 Mart’ta, Ankara’da, 
Bulgaristan Başbakanı Sayın Borisov ile ger-
çekleştirdiğimiz toplantıda, Bulgaristan’ın 
Varna şehrinde bazı alt yapı projelerini 
konuşmuştuk. Yine Mart’taki toplantıda, 
Bulgaristan’da yeniden buluşmayı, alt yapı 
projeleri için Katar Başbakanı Sayın Hamad 
bin Casim Âl Sâni’nin de bu toplantıya katıl-
masını kararlaştırmıştık. Nitekim bu üçlü 
zirveyi, 18 Mayıs’ta Bulgaristan’da gerçek-
leştirdik; aynı zamanda Bulgaristan Başba-
kanı Sayın Borisov’la da ülkelerimiz arasın-
daki konuları ele alma fırsatını bulduk. 

19 Mayıs, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı’nı, bu yıl çok daha farklı bir heye-
can, çok daha farklı bir coşkuyla kutladık. 
Bayramın adına, anlamına, 19 Mayıs’ın 
ruhuna denk düşen ve bir haftaya yayılan 
etkinliklerle, gerçekten ülkemize, milletimi-
ze, gençlerimize unutulmaz anlar yaşattık. 
19 Mayıs’ta, Gençlik Şurası’nın Kapanış 
Töreni’nde, 905 milyon lira tutarındaki 30 
stadyum, gençlik merkezi ve spor komp-
leksinin, bunun yanında 32 yurt binasının 
temel atma törenini de gerçekleştirdik. 

21-24 Mayıs tarihleri arasında, Pakistan ve 
Kazakistan’ı kapsayan resmi ziyaretlerimiz 
oldu. Pakistan’da, önce Milli Meclis Başkanı 
ve Senato Başkanıyla görüştük. Ardından, 
Pakistan Milli Meclisi’ni ziyaret ettik, Milli 
Meclis ve Senato ortak oturumunda, Pakis-
tanlı kardeşlerimize hitap etme fırsatımız 
oldu ki, bu, benim o Meclis’te aynı zamanda 
ikinci hitabım oluyor ve bundan da gurur 
duyduğumu kendilerine ifade ettim. Yine 
Pakistan’da, değerli dostum, kardeşim 

Başbakan Gilani’yle, Ana Muhalefet Lideri 
Kardeşim Navaz Şerif ile ve Cemaat-i İslami 
Partisi Genel Başkanı kardeşim Münevver 
Hasan ile de birebir görüşmelerimiz oldu. 
Orada, beraberimizdeki Bakanlar, Pakistan-
lı Bakanlarla birlikte, Türkiye Pakistan Yük-
sek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci toplantı-
sını da gerçekleştirdik. Pakistan ziyaretimiz 
esnasında, Kaid-i Azam Üniversitesi’nin 
şahsıma tevdi ettiği fahri doktora unva-
nını da alarak, orada da, katılımcılarla 
dünyadaki son gelişmeleri değerlendirme 
imkânımız oldu. 

Pakistan’dan, 5’inci Astana Ekonomik 
Forumu’na katılmak üzere, Kazakistan’ın 
Başkenti Astana’ya geçtik. Gerek 5’inci As-
tana Ekonomik Forumu’nda, gerek Kazakis-
tan’daki diğer temaslarımızda, kardeş ülke, 
ata yurdumuz Kazakistan’da gerçekten 
büyük bir misafirperverlikle, ilgiyle ağır-
landık. Cumhurbaşkanı Sayın Nazarbayev, 
Başbakan Sayın Massimov, Meclis Başkanı 
Sayın Nigmatulin ve Senato Başkanı Sayın 
Mami ile bire bir görüşmeler yaptık, Tür-
kiye Kazakistan İş Forumu’na iştirak ettik. 
Türk Kazak Üniversitesi olan, Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’nde de, diploma törenine ka-
tıldık ve mezunlara diplomalarını oradaki 
törende teslim ettik. 

Bu yoğun ziyaretlerin hemen ertesinde, 
İstanbul’da 2 önemli zirveye katıldık. 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Nüfus 
ve Kalkınma Programı 5’inci Parlamen-
terler Zirvesinin kapanış oturumuna, 
ardından da 7’nci Ulusal Petrol Şirketleri 
Liderler Forumu’na katıldık, katılımcı-
lara hitap ettik, yine bire bir görüşmeler 
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yaptık. Bu arada değerli arkadaşlarım; 25 
Mayıs Cuma günü Suriye’den, Humus’un 
El Hûle ilçesinden, gerçekten çok acı bir 
haber aldık. Top ve roketlerle gerçekleşti-
rilen saldırıda, El Hûle’de, 110 masum si-
vil acımasızca, hunharca katledildi. Çok 
daha vahimi, katledilenlerin yarıya ya-
kını, 50 tanesi çocuktu. Yine Hama’dan, 
katliam haberleri almaya devam ediyo-
ruz. 

Öncelikle, bu insanlık dışı saldırıları şid-
detle kınıyorum, şiddetle lanetliyorum… 
Suriye yönetimine, sadece EL Hûle’li bu 
masum 50 yavrunun vebali dahi yeter. 
Bu gözü dönmüşlüktür… Bu, aklı, fikri, 
vicdanı, iz’an ve insafı tamamen terk 
etmektir. Bu insanlık dışı katliam, insan-
lığa ait her ne varsa,  insanı insan yapan 
hangi değer varsa, onu artık ayaklar altı-
na alıp çiğnemektir. Birleşmiş Milletler 
Gözetim Misyonu Suriye’de incelemeler 
yaparken böyle bir katliam gerçekleştir-
mek, 50 masum yavruyu, 110 masum si-
vili alçakça katletmek, gözü dönmüşlük-
tür, acziyettir, zavallılıktır. Sabrın da bir 
sınırı vardır… İnanıyorum ki, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin de inşal-
lah sabrının bir sınırı vardır. Dünyanın 
ve gözlem heyetinin gözü önünde ger-
çekleşen bu katliamlar açıkça dünyayla 
dalga geçmektir, bir nevi rest çekmektir. 
Zira akan her damla kan, Suriye yöneti-
minin olduğu kadar, bu yönetimin vah-
şetine çanak tutanların da eline, yüzüne 
bulaşmıştır ve tarih boyunca da o leke 
oradan çıkmayacaktır. 

Ben, El Hule’de hayatını kaybeden 110 
masum sivile Allah’tan rahmet niyaz 
ediyor, tüm Suriyeli kardeşlerime bu-
radan başsağlığı temennilerimi iletiyo-
rum. Bu arada, Mısır’da Cumhurbaşkan-
lığı seçimlerinin ilk turunun, huzurlu 
bir şekilde yapılmış olmasından büyük 
memnuniyet duyduk. Sonuçların Mı-
sırlı kardeşlerimiz için hayırlı olmasını 
diliyor; Mısır ’ı, girdiği yeni süreçten 
dolayı Türkiyeli kardeşleri olarak tebrik 
ediyor, yolları açık olsun diyoruz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, de-
ğerli misafirler… 

Bugün burada, Grup Toplantımızda, 
hem Terörle Mücadele, hem de Uludere 
konusunda bazı değerlendirmelerimi 
sizlerle paylaşmak istiyorum… Öncelik-
le şunu ifade etmek durumundayım… 
Biz, ne kendi arasında, ne de aziz mil-
letle, aracılar vasıtasıyla konuşan bir 
kadro asla değiliz. Biz, daha en başından 
itibaren, 14 Ağustos 2001’de, partimi-
zi kurduğumuz andan itibaren, kendi 
aramızda da, milletimizle de, sadece 
ve sadece gönül diliyle konuştuk. Biz, 
medya aracılığıyla iletişim kuran bir 
kadro değiliz. Biz, kendi arasında da, 
aziz milletle de, devletin diliyle, bürok-
rasinin veya siyasetin diliyle konuşan, 
yapmacık ve göstermelik söylemlerde 
bulunan bir hareket değiliz.  Ben, Sevgili 
Neşet Ertaş’ın, Anadolu’nun, Trakya’nın 
adeta özeti olan şu dizelerini, bu kürsü 
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de dâhil olmak üzere değişik yerlerde 
defalarca okudum; 
Dost elinden gel olmazsa varılmaz.  
Rızasız bahçenin gülü derilmez.  
Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez.  
Gönülden gönüle gider, yol gizli gizli…

Evet… Biz, kalpten kalbe, o görülmeyen yol 
ile iletişim kurduk. Biz aziz milletimizle, di-
limizden öte, gönlümüzle iletişim kurduk. 
Bakın ben bugün burada, bu kürsüden de, 
medyaya veya siyasetçilere konuşmuyo-
rum. Ben bugün buradan sadece ve sadece 
milletime hitaben konuşuyorum. Bugün 
burada, bir kez daha, siyasetin dilinden öte, 
kalbimle, yüreğimle, bütün samimiyetimle 
ve gönülden konuşuyorum.  Ki milletim 
bizi anlıyor… Biliyorum ki milletim, bizim 
ne söylediğimizi, neyi kastettiğimizi, ar-
zumuzu, maksudumuzu anlıyor. Daha en 
başından beri 75 milyonla gönül diliyle 
iletişim kurduğumuz için, milletim bizim 
samimiyetimizi, hasbiliğimizi görüyor. 

Bakın, burada artık şu çok önemli hatırlat-
mayı da sizlere, aziz milletime artık yapmak 
durumundayım… Biz, dinimizi, ahlakımızı, 
vicdanımızı, sahip olduğumuz tüm insani 
değerleri, evet, Mekkeli yoksul bir yetimden 
öğrendik… İstanbul’un sırça saraylarında 
doğmuş, boğazı seyrederken elindeki viski-
yi yudumlayanlar, bize din, ahlak, Müslü-
manlık, insanlık, vicdan dersi veremezler. 
Ben şahsen bunu bir zül olarak addederim… 
Din üzerinden bize müdebbirlik yapanlara, 
dindarlığımızı test etmeye kalkanlara, ken-
dince bize efendilik taslayanlara da zerre 
miskal kıymet vermeyiz. Biz, AK Parti ola-
rak suyun akışına kapılan, reel politikanın 

dehlizlerinde kaybolan, kendisine ve mille-
tine yabancılaşan bir hareket değiliz. Attı-
ğımız her adımda değerlerimizi kuşanırız, 
ilkelerimizi gözetiriz, milletimizin değer ve 
düşünce dünyasını esas alır, milletimizin ro-
tasında yürürüz. AK Parti siyasi hesaplarla 
değil, insani hassasiyetlerle yol yürüyen bir 
iktidardır. Biz, iktidara gelmeyi ve iktidarda 
kalmayı amaç olarak görmeyiz, bizim için 
amaç, milletimiz için adaleti, hakkı-huku-
ku, refah ve huzuru sağlamaktır. İnsanımız 
mutluysa, huzurluysa, özgürse, müreffehse 
işte o zaman biz kendimizi başarılı görürüz. 
Biz başarıyı seçimlerde aldığımız oyla değil, 
milletimizin mutluluğuyla, ülkemizin refah 
ve selametiyle ölçeriz. Bunun takdirini ya-
pacak olan ise sadece aziz milletimizdir. 

Değerli arkadaşlarım… 

Ben, 10 yıldır, bu kürsüden milletime bir 
şey söylüyorum… Terör meselesi, Kürt kar-
deşlerimin meselesi, sadece siyasetin diliyle 
çözülemez diyorum. Medyanın bu tavrıyla, 
siyasi partilerin bu tavrıyla terör meselesi 
çözülemez diyorum. Yapay gündemlere 
takılıp giderek, istismar siyasetlerine al-
danarak, istismarcıların tuzağına düşerek 
akan kan durmaz, akan gözyaşı dinmez di-
yorum… İşte onun için biz her zaman gönül 
diliyle konuştuk. Biz doğru soruları sorduk. 
Biz doğru sorulara doğru cevaplar aradık. 
İstismarla, oy kaygısıyla, rant hırsıyla değil, 
anaların göz yaşını dindirmek, gençlerin 
akan kanını durdurmak için, biz her zaman 
samimiyetin diliyle konuştuk. Bugün de 
aynı şekilde samimiyetin diliyle konuşuyor, 
hiçbir şeyi gizlemeden, hiçbir şeyin üzerini 
örtmeden, asla ve asla geçiştirmeden, sade-
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ce ve sadece gerçekleri milletimize aktarı-
yoruz. 

Bakın değerli arkadaşlarım… İşte şu salon-
daki kadro, Cumhuriyet döneminin en ka-
ranlık dönemlerini aydınlığa kavuşturmak 
için canını ortaya koymuş bir kadrodur. 
Dersim’in üzerindeki karanlığı siz kaldırdı-
nız. 27 Mayıs’ın üzerindeki karanlığı siz kal-
dırdınız. 12 Eylül’ü yargıya siz taşıdınız. 28 
Şubat’ı sizler yaşadınız, 28 Şubatla yine siz-
ler hesaplaştınız. 27 Nisan Bildirisi karşısın-
da, tarihimizde eşi görülmemiş bir cesaret 
örneği gösterip, milletin emanetine en güç-
lü şekilde sizler sahip çıktınız, biz sahip çık-
tık. Faili meçhullerin, karanlık cinayetlerin, 
karanlık suç örgütlerinin üzerine hep birlik-
te gittik. Tabuları yıkan, Türkiye’yi evrensel 
standartlarla tanıştıran, hak ve özgürlükleri 
geliştiren parti, AK Parti’dir. Buna inanan 
AK Parti kadrolarıdır. Şunu herkes bilsin… 
Biz, Ankara’nın karanlık dehlizlerinde asla 
ve asla kaybolmadık, Allah’ın izniyle de asla 
kaybolmayacağız. Biz devletin diliyle değil, 
milletin diliyle konuşuruz. Ne milli iradeye 
gölge düşürmek isteyenlere izin veririz, ne 
de devleti şamar oğlanına çevirmek isteyen-
lere çanak tutarız. 

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım… Sizlere, 
tarihimizden trajik bir hadiseyi burada ha-
tırlatmak istiyorum… Bu hadise, 98 yıl önce 
yaşandı, üzerinden daha bir asır bile geç-
medi…1914 yılında, Erzincan’da, Osmanlı 
3’üncü Ordusu, Doğu’ya doğru hareket 
ediyor. Sarıkamış’ı düşmandan kurtarmak, 
oradan Kafkaslar’a akmak için, yüz binlerce 
Mehmet, yüz binlerce nefer, heyecan içinde, 
iman içinde, şahadet arzusuyla Allahu Ek-

ber Dağları’na doğru ilerliyor. Biz o dağlar-
da, soğuktan, maalesef on binlerce askeri-
mizi şehit verdik. Benim rahmetli dedem de 
o dağlarda donarak şehit oldu. Ama Allahu 
Ekber Dağları’na ulaşmadan, Oltu yakınla-
rında 23 Aralık 1914’te çok talihsiz bir olay 
yaşanıyor. 31’inci Tümen, yan tarafından 
gelen saldırıya hemen karşılık veriyor… 
İki taraf tam 4 saat şiddetli şekilde çarpışı-
yorlar. Taraflar birbirine yaklaşınca, ortaya 
korkunç bir gerçek çıkıyor… Tarafların düş-
man olmadığı, 31 ve 32’nci Tümenlerin, 4 
saat boyunca birbiriyle savaştığı anlaşılıyor. 
Mehmetçikler, silahı bırakıyor, birbirlerine 
koşuyor, sarılıyor, ağlaşıyorlar. Ne var ki, 
geride iki bin şehit kalıyor… Dünyanın her 
ordusunun tarihinde buna benzer trajik 
hadiseler var. Bugün de, bütün ileri tekno-
lojiye rağmen, en modern teçhizata rağ-
men buna benzer hadiseler, dünyanın her 
yerinde zaman zaman yaşanıyor. İşte daha 
38 yıl önce, Kıbrıs Harekâtı’nda, Kocatepe 
muhribimiz, maalesef kendi uçaklarımız 
tarafından batırıldı. 

Biz 30 yıldır terörle mücadele ediyoruz de-
ğerli arkadaşlarım… Size çok sıradan gibi 
gelebilir… Ama o bölgeyi bilmeyenlerin, ta-
nımayanların, terör örgütünün nasıl kalleş-
çe vurup kaçtığını görmek istemeyenlerin; 
terörle mücadeleyi anlamalarına imkân da 
yoktur, ihtimal de yoktur… Terörle mü-
cadele esnasında, kimi zaman çok vahim 
hatalar yapıldı… Daha yakın tarihlerde, 
Bingöl Karlıova’da, “Dur” ihtarına uymayan 
bir vatandaş, canlı bomba sanıldığı için 
maalesef vuruldu. 2010 yılında, Hatay’ın 
Hassa ilçesinde, kekik toplamak için dağda 
bulunan yaşlı amcalarımız maalesef vurul-
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du. Mardin Nusaybin’de benzer olaylar ya-
şandı. Aydın’da, Antalya’da benzeri olaylar 
yaşandı… Şu anda, benzer olaylarda müda-
halede bulunan onlarca polis, “kasten adam 
öldürmek” suçundan, ömür boyu hapis ce-
zasıyla yargılanıyorlar. Hataen bu tür üzücü 
olaylara sebep olan görevliler hakkında her 
türlü işlem yapıldı, yapılıyor. Bir de, kasıtlı 
olarak, kastı mahsusa ile yapılan yanlışlık-
lar oldu…1980’lerde, 90’larda, maalesef, 
son derece sert, hukuksuz, özensiz müda-
haleler nedeniyle, bölgedeki vatandaşıma 
ağır faturalar yüklendi. Terörle mücadele-
de yanlış politikalar, yanlış uygulamalar, 
vahim sonuçlar ortaya çıktı. Ama şu anda 
biz bir şey söylüyoruz… Demokrasiden 
taviz vermeden, hukuktan taviz vermeden 
terörle mücadele ettiğimizi ifade ediyoruz. 
Valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, komu-
tanlarımız, altlarındaki ekiplerine, “yüzde 
yüz emin olmadan müdahale etmeyin” diye 
kesin talimatlar verdiler ve veriyorlar… 
Ama mesele bu kadar basit değil arkadaş-
larım… Şimdi burada, bu salonda, erkek 
milletvekili arkadaşlarımın hepsi askerliği-
ni yaptı… Hepiniz, az ya da çok bu gerilimi 
yaşadınız… Ama ben bugün sizlerden bir 
şey rica ediyorum…

Sizlerle birlikte, bizi ekranları başında 
dinleyen vatandaşlarımdan bir şey rica 
ediyorum… Kendinizi, lütfen, bir anlığına, 
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine doğru ilerle-
yen aracı takip eden polis veya jandarma-
nın yerine koyun… Bir anlığına lütfen bunu 
düşünün… Önünüzde bir araç gidiyor… 
Jandarma kontrolünde durmamış, hatta 
orada bir askerimize çarparak yaralamış, 
Kayseri’ye, Ankara’ya doğru hızla ilerleyen 

bir aracı takip ediyorsunuz. Allah aşkına, 
orada nasıl bir gerilimin yaşandığını his-
sedebiliyor musunuz? Güvenlik güçleri o 
aracı yolda imha edebilir, uçaklar, helikop-
terler kalkıp vurabilir, ama… Ya içinde si-
gara kaçakçısı varsa? Ya içinde uyuşturucu 
kaçakçısı varsa? Ya mazot kaçakçısıysa? Ya 
kaçan kişi, sadece arabanın ruhsatı yanında 
olmadığı için, ehliyeti yanında olmadığı 
için kaçıyorsa? Ya o aracın içinde, babasın-
dan gizlice anahtarları alıp, dolaşmaya çık-
mış, 15 yaşında, ehliyetsiz, haylaz bir çocuk 
varsa? Ya içindeki sadece bir araç hırsızıy-
sa… Aracı takip eden güvenlik görevlisinin 
gözünün önüne, kendi çocukları geliyor, 
başkalarının çocukları geliyor, hata ile öldü-
rülmüş terör kurbanları geliyor. Aracı takip 
eden güvenlik görevlisinin gözünün önüne, 
amirinin, komutanının söylediği, “yüzde 
yüz emin olun talimatı”, ömür boyu hapisle 
yargılanacağı mahkeme geliyor… 

Güvenlik güçleri üzerinde öyle bir psiko-
lojik baskı oluşturuluyor, öyle bir gerilim 
üretiliyor ki, adeta hata yapmaları için 
ortam hazırlanıyor. ‘Çoban sandık’ diyerek 
teröristi vurmayan askerle haftalarca alay 
ediliyor. Vurgun yiyen karakoldaki gaziler 
yerden yere vuruluyor. Kolunu bacağını 
kaybeden Mehmetçik, kendi derdini düşün-
meden, yanı başında şehit olan arkadaşının 
üzüntüsünü atlatamadan medyanın eleştiri 
oklarıyla sorgulanıyor, hesaba çekiliyor. Te-
rörle mücadele edenin de insan olduğunu 
unutmamak gerekiyor. Teröristin üzerinde 
hukuk baskısı, yargı baskısı olmayabilir, 
ama güvenlik mensubu hukuk kurallarıyla 
hareket eden ve insaniyetini yitirmeyen 
kişidir. Yani bir tarafta öldürmeyi amaç 
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edinen diğer tarafta yaşatmayı amaç edinen 
iki taraf var. İşte insani hassasiyeti yitirme-
miş olan aynı polisin, aynı askerin gözünün 
önüne bir başka şey geliyor… Ne geliyor bi-
liyor musunuz değerli arkadaşlarım? Kum-
rular Sokak’ta, bir telefon bayiinde, daha işe 
başladığı gün, yanında patlayan bir bom-
bayla parçalanan Mustafa Bingöl geliyor. 
Patlayan bombayla can veren 60 yaşındaki 
Dürdane Beyhan geliyor. Ailesine destek ol-
mak için orada bir dükkânda çalışan, daha 
18 yaşındaki Orhan Güzel aklına geliyor… 
Terör örgütünün hunharca katlettiği canlar, 
masumlar, insanlar geliyor. 

Bakın sizden bir ricada daha bulunuyo-
rum… Hafta içinde, mesai saatinin biti-
minde, lütfen, Ankara’da, Ulus semtinde, 
Anafartalar Çarşısı’nın önüne gidin… 
Akşam saat 6’da, 7’de, 8’de, orada otobüs 
duraklarında bekleyen vatandaşlarımıza 
lütfen şöyle bir bakın. Orada yorgun, bitkin 
işçi kızlar göreceksiniz. Orada hülyalara 
dalmış, nişanlısını düşünen, düğün hazır-
lıkları planlayan delikanlılar göreceksiniz. 
Orada, ellerinden sıkı sıkı tutmuş, çocuk-
larıyla birlikte gecekondusuna gitmek için 
otobüs bekleyen aileler göreceksiniz. İşte bu 
alçaklar, o otobüs duraklarında canlı bomba 
eylemi yaptılar, 9 kişiyi katlettiler. 26 yaşın-
daki Muzaffer Savaş, ertesi gün yapılacak 
düğünü için damatlık almaya Ulus’a gelmiş-
ti, ama orada öldürüldü. İsa Kalkır, Anafar-
talar Çarşısı’nda tezgâhtarlık yapıyordu, 2 
ay sonra askere gidecekti. Ağabeyi olaydan 
sonra aynen şunları söyledi: “Biz onu iki ay 
sonra askere şehit olması için gönderecek-
tik. Bizim gönlümüzde kardeşim şehittir” 
dedi. Ferhat Kanat, o olaydan bir ay önce 

sözlenmişti, sonbaharda düğünü olacaktı, 
ama orada öldürüldü. 22 Yaşındaki Tuba, 
aynı şekilde can verdi. 32 yaşında 2 çocuk 
babası Serdar Karayiğit aynı şekilde can 
verdi. Babası aynen şunu söyledi: “Ben de 
Kürt’üm. Terörün dini, insanlığı var mı? 
Yavrumun hesabını kim verecek” dedi… 

İşte, Pınarbaşı’na doğru, şüpheli bir aracı 
takip eden güvenlik görevlisinin gözüne 
bu canlar geldi… Hantepe’de şehit olan Üs-
teğmen Çetin Aylar’ı hatırladı… Belenoluk 
karakolunda şehit düşen Önder Dursun’u 
hatırladı. Gediktepe’de, Üzümlü’de şehit 
olan askerleri hatırladı… Kastamonu’da 
bizim konvoyumuzda şehit edilen Polis 
Memuru Recep Şahin’i hatırladı. Aydın 
Nazilli’de, adeta bir barakada yaşayan, as-
kerleri ve ambulansı görünce, “Kara oğlum 
nerede?” diye feryat eden anneyi hatırladı. 
Isparta Yalvaç’ta, “Yavrum, kuşum öldü 
mü? Şimdi bana kim kanat gerecek?” diye 
ağıt yakan anneyi hatırladı. Evine asılan 
Türk bayrağını görünce yere yığılan anneyi, 
“Eyvah ocağımız battı!” diye feryat eden ba-
bayı, babasının ay yıldıza sarılmış tabutunu 
seyreden yavruları hatırladı…

Bakın ben burada, ne kadar acı olsa da, ne 
kadar trajik olsa da, size şu olayı, şu mek-
tubu mutlaka aktarmak istiyorum… Serhat 
Gencer… Astsubay Çavuş… Şırnak’ta görev 
yapıyor. Bir akşam, arkadaşına bir mek-
tup uzatıyor; “Ben” diyor… “Dedemi çok 
severdim. Bugün rüyamda gördüm, beni 
yanına çağırıyor. Eğer ben şehit olursam, 
bu mektubu aileme gönderin” diyor… Şe-
hit Serhat Gencer, aynı gece, bir askerine 
şunu söylüyor: “Bugün miraç kandili, sen 
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sivildeyken imamdın, hadi beraber iki rekât 
namaz kılıp, Yasin okuyalım” diyor… Ser-
hat, o gece şehit düşüyor… Şehit olacağını 
anlayarak yazdığı mektubunda şu satırlar 
var…“Bu mektup, ancak ben öldükten sonra 
elinize geçecektir. Beni asla unutmayın, hep 
kalbinizin bir köşesinde saklayın. Şunu asla 
unutmayın: Allah’ın verdiği canı, Allah’tan 
başkası alamaz. Bu yüzden üzülmeyin. Yal-
nız, size söylemek istediğim bir şey var… 
Ben Burcu’yu çok seviyordum ve bu sev-
gimi de mezara götürüyorum. Ben burada 
öldümse, Allah yolunda, vatan, namus ve 
millet yolunda öldüm. Benimle aslında 
gurur duyun ve gülün. Asla ağlamayın. 
Eğer ağlarsanız, ben yattığım yerde rahat 
edemem. Dedeme de hepinizin selamını 
söylerim. Sizleri çok seviyorum, hepinizi 
çok özledim. Yazacak başka bir şey bulamı-
yorum. Oğlunuz Serhat…”

Televizyon ekranlarından ahkâm kesmek 
kolay… Gazete köşelerinden akıl vermek 
kolay… Siyaset kürsülerinden istismar yap-
mak kolay… CHP Genel Başkanı çıkıyor, 
Göksun’dan o araç Pınarbaşı’na kadar nasıl 
gitti diye soruyor…

Bakın, açık söylüyorum, CHP Genel 
Başkanı’nın bu tavrı, son derece manidar bir 
tavırdır. Bu tavır, ibretlik bir tavırdır. Çünkü 
bu tavır, terör konusundaki cehaletin, terör 
konusundaki aymazlığın, vurdumduymaz-
lığın ve istismarın, tarihi nitelikte itirafıdır. 
Eğer o araç imha edilse, içinden siviller 
çıksa, aynı CHP Genel Başkanı çıkacak, “yar-
gısız infaz” diyecekti… Şimdi de çıkıyor, o 
aracı neden durduramadınız diyor… İşte bu 
dille, bu tavırla, terörle mücadele edilmez. 

Tam tersine, bu dil, bu tavır, BDP ile birlikte, 
teröre kan veren, can veren, güç veren bir 
tavırdır. Allah Aşkına, buradan o medyaya, 
buradan CHP’ye, MHP’ye, BDP’ye soruyo-
rum… Daha 9 ay önce, Bitlis Güroymak’ta 
yaşanan acı hadiseyi kim hatırlıyor? En az 
Uludere kadar acı, en az Uludere kadar va-
him, trajik o Güroymak saldırısını kim ha-
tırlıyor? O saldırı neden unutuldu? Oradaki 
şehitler neden unutuldu? 

5 Polis memurunu taşıyan zırhlı araca sal-
dırdılar. 5 polisimiz de orada şehit oldu. Ar-
kalarından gelen, bir ailenin tüm fertlerini 
taşıyan araç aynı şekilde tahrip oldu. 5 po-
lisimizin yanında, 6 vatandaşımız hayatını 
kaybetti. Ferit daha 13 yaşındaydı. Hiranur 
daha 4 yaşındaydı. Elif 12 yaşındaydı. Esra 
14 yaşındaydı… Sadece vatandaşlar değil, 
şehit olan 5 polisin 3 tanesi de Kürt köken-
liydi. Ben BDP’lilere farklı sıfatlar kullanın-
ca, yaraları oldukları için gocunuyorlar… 
Bakın, Güroymak’ta, Norşin’de 9’u Kürt 11 
kişiyi katleden teröristin cesedi Malatya’ya 
gönderildi. Teröristin babası, Bitlis Valisi’ne 
gidip aynen şunu söyledi: “Ben bu cesedi bu 
BDP’lilere vermek istemiyorum. Alıp gizli-
ce gömmek istiyorum. Bana yardım edin” 
dedi… BDP’liler, biri de milletvekili, teröris-
tin cesedini babasından almak için her tür-
lü çirkinliği yaptılar. Ama o ceset babasına 
verildi ve babası da teröre lanet okuyarak 
gitti cenazesini gömdü. 

Bunlar ceset avcısı… Bunlar, Malatya 
Morgu’nun önünden çıkan cesetleri, anala-
rın, babaların, ailelerin elinden alıp kaçır-
makla meşhurlar. Uludere’yi dillerinden 
düşürmeyenler, Norşin’deki bu olayı hatır-
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lamazlar. Uludere ile yatıp kalkanlar, 15 ka-
dın teröristi yalnız bırakıp kaçan korkakları 
hiç gündeme getirmezler. Uludere’yi istis-
mar edenler, çoğu Kürt kökenli vatandaşı-
mız olan, 30 yılda verdiğimiz 40 bin canı hiç 
ama hiç umursamazlar. Bakın daha geçen 
hafta, 24 Mayıs’ta, GATA’da bir uzman çavu-
şumuz, Burak Ulukaya şehit oldu… Neden 
şehit oldu biliyor musunuz? 19 Mayıs’ta, 
Uludere’de, Gülyazı Köyü’ne 5 kilometre, 
Uludere olayının gerçekleştiği yere 3 ki-
lometre yakında, teröristlerin döşediği el 
yapımı bombayla yaralandı. O bölgede 16 El 
Yapımı Bomba daha ele geçirildi… Beyler… 
Bu iş gerçekten çok zor bir iş… Bu iş, çok bü-
yük dikkat, çok büyük hassasiyet gerektiren 
bir iş. Bu iş siyasetin malzemesi olamayacak 
kadar, istismar malzemesi olamayacak ka-
dar, medyanın elinde oyuncak olamayacak 
kadar hassas ve gerilimli bir iş. 

Biz daha en başından şunu söyledik: “İnsa-
nı yaşat ki, devlet yaşasın”… Bu söz, bizim 
her zaman ilkemiz, rehberimiz, her zaman 
yolumuzun ışığı oldu. Her ne sebeple olursa 
olsun, yitip giden her can, canımızdan bir 
parça oldu. Biz, masum canlar kadar, kan-
dırılan, aldatılan, kullanılan canlar için de 
üzüldük. Devlet intikam duygusuyla, yok 
etme güdüsüyle hareket etmez. Biz böyle bir 
intikam duygusuna, böyle bir yok etme duy-
gusuna asla müsamaha göstermeyiz. Biz 
terörle mücadelede ne kadar kararlıysak, bu 
mücadeleyi insani ve hukuki hassasiyetler-
le sürdürmekte de o kadar kararlıyız. Bütün 
zorluğuna, bütün tehditlerine, tehlikeleri-
ne rağmen, biz, bugün de yüzde yüz emin 
olun diyoruz, bugün de terörle mücadele 
demokrasiyi, hukuku, insan haklarını çiğ-

neyemez diyoruz. Güvenlik güçlerimiz hem 
büyük bir fedakârlıkla, canı pahasına bu 
mücadeleyi sürdürüyor, hem de demokra-
tik bir toplumdaki açıklık ve şeffaflık içinde 
hareket ediyor. Biz hiçbir hatayı örtmeye 
çalışmayız, ama hiçbir hata yüzünden de 
yargısız infaz yapmayız. Bu yüzden soruş-
turmaların nihayete ermesini beklemek en 
doğru olanıdır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım… 

Bakın, Uludere, terörle mücadelenin hassa-
siyetinden dolayı, çok ciddi şekilde istismar 
ediliyor. Biz, terör örgütünün istismarını an-
larız, işleri bu. BDP’nin de istismarını anla-
rız, çünkü onların zaten iradeleri yok, ipleri 
terör örgütünün elinde. Ama CHP’nin, ama 
medyanın, hatta uluslar arası medyanın bu 
meseleyi istismar etmesi, kabulleneceğimiz 
bir durum değildir. Bakın açık açık söylüyo-
rum… Devlet de, Hükümet de, Uludere’de, 
şu ana kadar yapılması gerekenleri misliyle 
yapmıştır. Özür dilemenin çok daha ötesine 
geçilmiş, Uludere, hadisenin hassasiyetiyle 
orantılı olarak, son derece dikkatli şekilde 
takip edilmiştir ve ediliyor. Hiçbir şeyin 
üzerinin örtüldüğü yok. Hiçbir şeyin üze-
rinin kapatıldığı yok. Bakın size burada, 
tarihten kısa bir hatıra nakledeceğim… Bu 
anlattığım hadise, 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl ön-
cesinden değil, tam 136 yıl öncesinden… 
Balkanlar’da, Vidin’de, Osmanlı Generaline 
bir köylü geliyor ve askerlerin köyü yağma-
ladığını, çitleri söküp yaktığını, zarar verdi-
ğini söyleyerek şikâyetçi oluyor. General, o 
zamanki ismiyle Müşir, köylüyü yanına alıp 
köye gidiyor ve anlatılanın doğru olduğunu 
görüyor. Hemen komutanı yanına çağırıyor, 
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belinden kırbacını çıkarıyor, kırbaç hava-
dayken, bir başka General elinden tutuyor 
ve şu sözleri söylüyor: “Paşa hazretleri, 
karşınızdaki Devleti Aliyeyi Osmaniye’nin 
bir subayıdır. Onu sizin kırbacınız değil, 
ancak kanun cezalandırabilir” diyor. Evet… 
Uludere konusunda adli, idari sorgu devam 
ediyor, yargı süreci devam ediyor… Türkiye, 
artık, CHP dönemlerinde olduğu gibi, ne 
askerin sivilin kulağını çektiği; ne de sivilin 
askerin ensesine vurduğu bir ülke değildir. 
Türkiye bir hukuk devletidir. Yanlış yapan 
bedelini öder, ödüyor ve ödeyecektir. Hata 
yapan, bedelini öder, ödüyor ve ödeyecektir. 
Ama güvenlik güçlerini, her olayda yargısız 
infazla suçlayanların, güvenlik güçlerine 
yargısız infaz yapmaya da hakkı yoktur. 

Herkes de şu soruyu lütfen kendisine sor-
sun…6 aydır, Uludere’nin gündemde kal-
ması, acaba kime yarar sağlıyor, kime, neye 
zarar veriyor… Bu soru çok önemli… Bu 
konunun böyle istismar edilmesinden kim 
çıkar sağlıyor, kim rant elde ediyor. Bu ko-
nuyu sürekli gündemde tutanlar, faturayı 
bize kesmek isteyenler, acaba öbür taraftan 
kimin ekmeğine yağ sürüyorlar? Norşin 
Katliamını, 15 kadın teröristin, kendi de-
yimleriyle, “korkak tavuklar” tarafından 
yalnız bırakılmasını, mağarada infaz edi-
len teröristleri, 30 yılda ölmüş 40 binden 
fazla Kürt’ü konuşmayanlar, sorgulama-
yanlar, acaba bugün Uludere’de neden bu 
kadar hassaslar? Eğer bu soruların cevabı 
verilirse, Uludere anlaşılır. Herkes yargı 
sürecine saygı duymak zorunda. Medya, 
muhalefet partileri bu sürece saygı duy-
mak zorunda. Ben Pazar günü İstanbul’da 
da ifade ettim… Uludere üzerinden, hem 

AK Parti’ye, hem Hükümete, hem de te-
rörle mücadeleye karşı son derece sistemli 
bir operasyon yürütülüyor. AK Parti’nin, 
Hükümetin, terör sorununu çözmemesi, 
Kürt kardeşlerimin sorunlarını çözmemesi 
için son derece planlı bir kampanya yürü-
tülüyor. 

Ben bugün size konuştum, yani milletime 
konuştum. Bundan sonra da sadece ve 
sadece milletime konuşacağım. Biz, Kürt 
meselesinde, terör meselesinde sadece mil-
letimizle hareket ettik, yine milletimizle 
yürüyeceğiz. Bizi hedef alan, birliğimizi 
hedef alan, kardeşliğimizi hedef alan bu 
kampanyalara karşı çok dikkatli olacağız. 
Gençlerin kanıyla beslenen BDP’ye inat; 
Akıl tutulması yaşayan CHP’ye inat; Biri-
lerinin elinde oyuncak olan medyaya inat, 
biz, 14 Ağustos 2001’deki samimiyetimizle, 
cesaretimizle, gönül dilimizle, fitneye, fesa-
da mahal vermeden çözüm için mücadeleye 
devam edeceğiz. İnşallah, hafta sonunda da, 
Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya gidecek, orada 
da milletimizle, oradaki kardeşlerimizle 
kucaklaşacağız. Son olarak, çok net bir şe-
kilde, samimiyetle şunu söylüyorum…14 
Ağustos 2001’de, 3 Kasım 2002 akşamın-
da neredeysek, biz yine oradayız. Biz yine 
milletin partisiyiz. Allah’ın izniyle hep öyle 
kalmaya devam edeceğiz. Hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor; sizleri Allah’a emanet 
ediyorum… 
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Sevgili Diyarbakırlılar, sevgili yol arka-
daşlarım, değerli kardeşlerim, sizleri, en 
kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle 
selamlıyorum. Buradan, bir kez daha, tüm 
Diyarbakır’a, Bağlar’a, Bismil’e, Çermik’e, 
Çınar’a, Çüngüş’e, Dicle’ye, Eğil’e, Ergani’ye 
Hani’ye, Hazro’ya, Kayapınar’a, Kocaköy’e, 
Kulp’a, Lice’ye, Silvan’a, Sur’a, Yenişehir’e, 
oralarda yaşayan tüm kardeşlerime, selam-

larımı, sevgilerimi yolluyorum. AK Parti 
Diyarbakır İl Kongresi’nin, başta Diyarba-
kır olmak üzere, ülkemize, milletimize, de-
mokrasimize hayırlar getirmesini Cenab-ı 
Allah’tan niyaz ediyorum. 

Bu muhteşem kongre sebebiyle, Diyar-
bakır teşkilatımıza özellikle teşekkür 
ediyorum. 

AK Parti İl Başkanlığı 4. Olağan 
Kongresi (Diyarbakır)

Diyarbakır | 2 Haziran 2012
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Diyarbakır İl Başkanımıza, ekibine, ilçe 
teşkilatlarımıza, kadın ve gençlik kolla-
rımıza teşekkür ediyorum. Diyarbakırlı 
bakanımıza, milletvekillerimize, Diyar-
bakır teşkilatımızın her kademesinde 
görev yapan kardeşlerime yürekten 
teşekkür ediyorum. Kurulduğu andan 
itibaren ,  Diyarbakır İl  Teşkilatımız 
çatısı altında çalışmış, emek vermiş, 
ter dökmüş tüm kardeşlerime, şahsım, 
teşkilatım adına şükranlarımı sunuyo-
rum. Vefat etmiş olan kardeşlerime de 
Allah’tan rahmet niyaz ediyor, onları da 
şükranla yâd ediyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Diyarbakır, AK Parti’yi sadece kuruldu-
ğu günden itibaren değil, daha kurul-
madan önce bağrına basan, AK Parti’ye 
kucağını açan bir şehirdir. AK Parti’nin 
kuruluş aşamasında ülkemizin dört bir 
yanını dolaşıp halkımızın hissiyatını öğ-
renmeye çalışırken en güçlü, en anlamlı 
mesajları aldığımız şehirlerin başında 
Diyarbakır geliyordu. AK Parti’nin fikri-
yatının oluşumunda, parti programının 
şekillenmesinde, siyaset tasavvurunun 
gelişiminde Diyarbakır’ın ve Diyarba-
kırlı kardeşlerimizin çok önemli etkisi 
ve katkısı vardır. 

Diyarbakır  bizim önümüze kırmızı 
çizgiler  koydu.  “ Etnik mill iyetçi l ik 
yapmayacaksın ,  dinsel milliyetçilik 
yapmayacaksın, bölgesel milliyetçilik 
yapmayacaksın” dedi. Diyarbakır bi -
zim önümüze kardeşlik hukukunu yü-
celtmeyi, bir ve beraber olma idealini 

koydu. “Kimseyi hor görmeyeceksin, 
kimseyi dışlamayacaksın, kimseye zul-
metmeyeceksin; her zaman kardeşliği, 
birliği,  bütünleşmeyi savunacaksın” 
dedi. Diyarbakır bizim önümüze ileri 
demokrasiyi,  hukukun üstünlüğünü 
koydu; hak ve özgürlükleri herkes için 
en geniş manada geliştireceksin dedi. 
Diyarbakır bizim önümüze adaleti koy-
du, kalkınmayı koydu, barışı koydu, is-
tikrarı koydu; “hem ülkeyi, hem bölgeyi 
geliştireceksin” dedi. 

Diyarbakır halkından aldığımız ilham-
la, Diyarbakır’ın mert, dürüst, fedakâr 
insanlarından aldığımız mesajlarla yola 
koyulduk. Hamdolsun geride bıraktığı-
mız 10 yılda Türkiye’yi daha fazla bü-
yüttük, daha fazla özgürleştirdik, daha 
fazla kalkındırdık. Biz hiçbir zaman 
Diyarbakır halkının hissiyatını, efkârını 
aklımızdan çıkarmadık ,  her  zaman 
milletimizin iradesini rehber edindik. 
İlk günden itibaren bize kucak açan Di-
yarbakır, bizi hiç yalnız bırakmadı, bizi 
hiç mahcup etmedi. Biz de Diyarbakır’a 
mahcup olmamak için gecemizi gündü-
zümüze kattık, gerektiğinde hayatımızı 
ortaya koymaktan çekinmeden cansi-
perane millete hizmet davasına sahip 
çıktık. 

Millet iradesine kasteden odaklar, AK 
Parti’yi de hedef aldılar, türlü oyunlarla 
saf dışı bırakmaya çalıştılar. Siyasetin 
zorluklarını,  sıkıntılarını,  risklerini 
bilerek, hepsini göze alarak bu yola 
çıktık, dava şuuruyla büyük bir müca-
dele ortaya koyduk. Karanlık odaklar, 
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terör örgütleri, yerli yabancı menfaat 
şebekeleri, mafya, darbeciler sadece AK 
Parti’yi değil, milletin iradesini, demok-
rasiyi, Türkiye’nin birliğini, bütünlüğü, 
kardeşliğini hedef aldılar, türlü türlü 
oyunlar,  saldırı lar,  provokasyonlar 
tezgâhladılar. 

Çok şükür milletimizin desteği ve hayır 
duasıyla tüm girişimleri akamete uğrat-
tık, Türkiye’yi bölgesel bir güç haline 
getirdik .  AK Parti ’ye karşı hasmane 
duygular içine giren çevreler ellerinden 
geleni artlarına koymadılar, koymuyor-
lar. Karşısındakini siyasi rakip değil 
düşman zanneden zihniyet AK Parti’ye 
destek olan, AK Parti bünyesinde faa-
liyet gösteren benim Kürt kardeşime 
karşı olmadık zulümler yaptı, yapıyor. 
Diyarbakır teşkilatımız, gerçekten de 
kurulduğu günden itibaren çok zor şart-
lar altında çalıştı, çalışmaya da devam 
ediyor. Daha 4 gün önce, il başkanlığı-
mızın önünde ses bombaları patlattılar. 
İl başkanlığımız, ilçe başkanlıklarımız, 
seçim bürolarımız defalarca saldırıya 
uğradı. Teşkilatımızın mensupları ka-
çırıldı, yakınları kaçırıldı, milletvekil-
lerimiz tehdit edildi. Biliyorsunuz, 13 
Mayıs’ta Kulp İlçe Başkanımız olan Vey-
sel Çelik kardeşimiz, bir taziye ziyareti 
için gittiği Muş’tan dönüşü sırasında 
terör örgütü tarafından kaçırıldı. Şırnak 
İl Başkan Yardımcımız olan Ali Kılınç 
kardeşimiz, 16 Mayıs’ta, alçakça, haince 
bir saldırı sonucu şehit edildi. 

AK Parti çatısı altında, ülkesine, memle-
ketine, bölgesine, iline, ilçesine hizmet 

dışında hiçbir amacı olmayan bu kardeş-
lerimizin öldürülmesi, kaçırılması, bizim 
mücadele azmimizi daha da perçinledi. İşte 
bu salondaki bu cesur teşkilat, bu saldırıla-
rın hiç birine bugüne kadar boyun eğmedi, 
bundan sonra da eğmeyecek. Bu teşkilat, 
tehditlerin hiç birine bugüne kadar boyun 
eğmedi, bundan sonra da eğmeyecek. Siz-
ler, Diyarbakır sevdasıyla, hizmet aşkıyla, 
muhabbetle, heyecanla, coşkuyla çalışma-
ya devam ettiniz. Sizler, Diyarbakır’ı büyüt-
mek için, Diyarbakır’ın sorunlarına çözüm 
üretmek için, Türkiye’yi büyütmek için 
kahramanca mücadele verdiniz. İşte onun 
için her birinizi ayrıca tek tek tebrik ediyo-
rum. Her birinizi yürekten kutluyor, Allah 
yolunuzu her daim açık etsin, Allah, yar 
ve yardımcınız olsun diyorum. AK Parti’ye 
daha kurulmadan Diyarbakır kucağını aç-
mıştır bundan sonra da bu kucaklaşmayı, 
bu kardeşliği hiç kimse bozamayacaktır. 
Buna ne terör örgütünün baskısı ve kanlı 
eylemleri engel olabilir, ne de onun siyasi 
uzantılarının tehdit ve hakaretleri…

Sevgili kardeşlerim, sevgili Diyarbakır-
lılar, teşkilatımızın çok değerli mensup-
ları…

Ben, 27 Mayıs’ta, İstanbul’da yaptığımız 
İl Kongremizde, 29 Mayıs’ta, Ankara’da 
gerçekleştirdiğimiz partimizin Grup 
Toplantısı’nda bir hususu özellikle ifade 
ettim. Bugün burada da, o önemli husu-
su sizlerle bir kez daha paylaşmak isti-
yorum. Bakın, bu, benim, Diyarbakır’a, 
Başbakan olarak 12’nci ziyaretim. Diyar-
bakır benim, Başbakan olarak en fazla 
ziyaret ettiğim şehirlerden biri. Çünkü 
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biz Diyarbakır’a aşığız. Biz Diyarbakır’a 
sevdalıyız.  Biz Diyarbakır ’ın asla ve 
asla efendisi değil, biz Diyarbakır ’ın 
hizmetkârıyız. 

Ben ,  Diyarbakır ’a ne zaman geldiy -
sem, samimiyetin diliyle konuştum. 
Diyarbakır ’da ben her zaman gönül 
diliyle konuştum. Neden biliyor musu-
nuz? Çünkü ben Diyarbakır’da, sadece 
Diyarbakırlı kardeşlerimin huzurunda 
konuşmuyorum. Ben Diyarbakır ’da , 
Şücaeddin Hazretlerinin, Malik-i Ecder 
Hazretlerinin, Abdurrahman Hazretleri-
nin, Mir Seyyaf Hazretlerinin, onlar gibi 
Diyarbakır’da kabri bulunan 41 Sahabe-i 
Kiram’ın huzurlarında konuşuyorum. 
Ben Diyarbakır’da, Diyarbakır’ın fati-
hi İyaz bin Ganim Hazretlerinin, Halit 
Bin Velid Hazretleri’nin de huzurunda 
konuşuyorum. Ben burada, Mekke’den, 
Medine’den, Kudüs’ten sonra, İslam 
Dünyasının en önemli merkezlerinden 
biri olan, en mübarek topraklardan biri 
olan Diyarbakır ’da olmanın, Diyar-ı 
Bekir’de bulunmanın heyecanıyla, has-
sasiyetiyle konuşuyorum. 

Ben Diyarbakır ’daki her konuşmamı 
işte böyle bir hassasiyetle yaptım. Ben 
Diyarbakır’da, her zaman, ama her za-
man, gönül diliyle, kalp diliyle, samimi-
yetle, hasbilikle, içtenlikle konuştum. 
Ben bugüne kadar, Diyarbakır’da, bir 
Başbakan olmanın, bir Genel Başkan 
olmanın, bir siyasetçi olmanın ötesinde, 
sizin bir kardeşiniz olarak, sizden biri 
olarak, sizin kader arkadaşınız olarak 
konuştum. Şimdi bakın sevgili kardeş-

lerim… Önceki 11 ziyaretimde olduğu 
gibi, bugün de ben, burada, sizin bir kar-
deşiniz olarak konuşuyorum. Bugün de 
sizinle, siyasetin diline başvurmadan, 
devletin diline başvurmadan, iktidarın 
diline başvurmadan, bunların hiçbirisi-
ne prim vermeden, sadece ve sadece bir 
kardeşiniz olarak konuşuyorum. 

Sevgili Diyarbakırlılar… 

Bizim, aracılara ihtiyacımız yok. Bizim, 
iletişim kurmak için, aracılara, araçlara 
ihtiyacımız yok. Biz, birbiriyle medya 
üzerinden iletişim kuranlardan değiliz. 
Biz, birbiriyle siyasetin diliyle iletişim 
kuranlardan değiliz. Biz, propagandanın 
diliyle, dedikodunun diliyle konuşarak 
birbiriyle anlaşanlardan değiliz. Bizim 
ilişkimiz uzaktan kumandayla ,  tali -
matlarla belirlenmiyor. Bizim sevgimiz 
siyasetten, particilikten, örgütçülükten 
gelmiyor. Biz birbirimizi Allah için se-
viyoruz, gönülden seviyoruz. Türkçe de 
konuşsak, Kürtçe de konuşsak, Zazaca 
da konuşsak, biz aynı toprakların dilini 
konuşuyor, birbirimizle gönül diliyle 
muhabbet ediyor, kalp diliyle iletişim 
kuruyoruz. 

Şunu buradan, bir kez daha, açık açık 
söylüyorum… Diyarbakır’la bizim ara-
mıza hiç kimse giremez. Birileri çıkmış, 
“Diyarbakır’dan Başbakan’ın beklentisi 
yok” diyor. Kusura bakmayın, ben bu-
raya milletimle kucaklaşmaya geldim. 
Ben buraya, aracısız milletimle kucak-
laşmaya geldim. Ben, simsarlarla değil, 
aracısız milletimle konuşmaya geldim. 
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Dün de, BDP’nin genel başkanı çıkıyor, 
bir tehdit edasıyla “kongreye kimse git-
mesin” diyor. Ya, siz sözden neden bu 
kadar çok korkuyorsunuz? Siz fikirden, 
düşünceden neden bu kadar korkuyor-
sunuz?

İşte bunların söyleyecek sözü yok, onun 
için şiddeti özendiriyorlar. Bunlar, ken-
dileri üretmez, kendileri hizmet etmez, 
kendileri ortaya bir şey koymaz, üreteni, 
ortaya hizmet koyanı da böyle engel-
lerler, böyle tehdit ederler. Dikkat edin 
sevgili kardeşlerim… Bunlar, şu anda 
hedef olarak sadece AK Parti’yi görüyor-
lar. Neden? Çünkü AK Parti çözüyor. AK 
Parti çözdüğü için, bunlar var güçleriyle 
AK Parti’ye saldırıyorlar. AK Parti gö-
nül diliyle konuştuğu için, AK Parti’nin 
Genel Başkanı, Başbakan gönül diliyle 
konuştuğu için, bunlar, milletimin baş-
bakanıyla kucaklaşmasını önlemeye 
çalışıyor. 

Sevgili kardeşlerim…

Biz her fırsatta sizlerle konuşuyor, dertle-
şiyor, istişare ediyor, hasbıhal ediyoruz. 
Önce diyorum ki, aramızdaki şu aracıları 
kaldıracağız. Aramızdaki engelleri kaldı-
racağız. Bize, birbirimizden haber geti-
renlere değil, biz, birbirimize inanacağız. 
Biz birbirimize güvenecek, kulaklarımız-
dan, gözlerimizden öte, birbirimizle yü-
rekle, kalple, gönülle iletişim kuracağız. 
Size burada şunu samimiyetle ifade et-
mek istiyorum sevgili yol arkadaşlarım… 
Biz hep birlikte, ne kadar Fatih Sultan 
Mehmet’in yol arkadaşlarıysak, işte o 

kadar, Selahaddin Eyyubi’nin, İyaz bin 
Ganim’in, Halid bin Velid’in de yol arka-
daşlarıyız. Ulu Cami’nin, Behram Paşa 
Camii’nin, Hazreti Süleyman Camii’nin 
minareleri hangi göğe yükseliyorsa, Fa-
tih Camii’nin, Süleymaniye’nin, Sultan 
Ahmet Camii’nin minareleri de aynı göğe 
yükseliyor. Biz, aynı gök kubbe altında 
biriz, birlikteyiz, beraberiz, kardeşiz. 

Ş u raya  ö z e l l i kl e  d i kka t l e r i n i z i  ç e -
k i y o r u m .  B u  k a r d e ş i n i z ,  b u  y o l a 
Kasımpaşa’dan çıktı. Diyarbakır’da Ben-u 
Sen ne ise, İstanbul’da Kasımpaşa işte 
odur. Ben ne kadar Kasımpaşa’nın evla-
dıysam, o kadar Ben-u Sen’in evladıyım. 
Ben ne kadar İstanbullu, ne kadar Rize-
liysem, o kadar Diyarbakırlıyım, o kadar 
Batmanlıyım, o kadar Şırnaklıyım. Ben, 
14 Ağustos 2001’de neredeysem, 2005’te 
neredeysem, 2009’da neredeysem, tam 
1 yıl önce geldiğim 1 Haziran 2011’de 
Diyarbakır’da neredeysem, Allah’a an-
dolsun ki bugün de aynı yerdeyim. 

Ben tam 1 yıl önce, Diyarbakır mitin-
gimizde, sizlere, Selahattin Eyyubi’nin 
vasiyetini hatırlattım. Şark’ın sevgili sul-
tanı Selahattin’in kefenini vasiyeti gere-
ği, bir sırığa bağlayıp, Şam sokaklarında 
dolaştırdılar ve şöyle bağırdılar: “Ey aha-
li! Bunca beldeler fethetmiş, krallara diz 
çöktürmüş, Sultan Selahaddin’in son ha-
line bakın ve ibret alın! İşte Selahaddin’in 
son serveti, sadece bir kefenle dünyadan 
gidiyor…” Şark’ın, Doğu’nun o büyük Sul-
tanı, dünyadan sadece bir kefenle göçtü 
gitti. 
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Bizim yüreğimizde Allah sevgisi, yüreği-
mizde Allah korkusu var. Biz, böyle ulu 
insanların, böyle mübarek insanların, 
Kudüs yoluna başını koymuş Allah sev-
dalılarının takipçileriyiz. Dicle kenarın-
da yavrusunu yitirmiş koyunun hesabı 
bizim üzerimizdedir. Biz bu hassasiyet-
le, bu mirasla, bu büyük emanetle işte 
bu mübarek yolda yürüyoruz. Bizim 
için söz senettir. Bizim siyasetimizde, 
söz senettir. Biz, parti programımızda 
ne dediysek, 2005’te Diyarbakır’da ne 
dediysek, aynen, birebir arkasındayız. 

Burada size samimiyetle şunu söylü-
yorum: 9.5 yıldır, Kürt meselesini, Gü-
neydoğu meselesini, Terör meselesini 
çözmek için hangi adımı attıysak, çok 
ama çok büyük engellerle karşılaştık. 
Bu engellerin bir kısmını sizler bizzat 
gördünüz, bizzat şahit oldunuz. BDP’nin 
önümüze nasıl engeller çıkardığını, na-
sıl provokasyonlar yaptığını gördünüz. 
CHP’nin, bu meselenin çözülmemesi 
için, hem Meclis’te, hem Türkiye gene-
linde nasıl bir tavır takındığını, sizler 
gördünüz, sizler bunlara şahit oldunuz. 
Terör örgütünün, bu mesele çözülmesin 
diyerek, şiddeti nasıl tırmandırdığını, 
girişimleri nasıl sabote ettiğini, tehdit-
leri ne boyutlara yükselttiğini en çok, en 
yakından sizler gördünüz. 

Ama bu kadar değil. Bir de sizin gör-
medikleriniz var. Bir de sizin haberdar 
olmadıklarınız var. Bir de size farklı 
şekilde anlatılanlar, farklı şekilde yansı-
tılanlar var. Bu kanlı meselenin içinde, 
sadece terör örgütü yok. Bu meselenin 

içinde, kandan siyaset devşirenler var. 
Bu meselenin içinde, Türkiye düşmanı 
çevreler, Türkiye’nin hasmı odaklar, 
Türkiye’nin büyümesinden rahatsız 
olan ülkeler var. Biz, çözüm için ne ka-
dar yoğun mücadele ediyorsak, onlar 
da, çözümsüzlük için işte o kadar yoğun 
mücadele veriyorlar. Biz Allah’ın izniyle 
bunların o mücadelesini boşa çıkarırız. 
Yeter ki siz yanımızda olun. Yeter ki siz 
hayır dualarınızı eksik etmeyin. 

H a m d o l s u n  b u g ü n e  ka d a r  s i z  h e p 
yanımızda oldunuz.  3 Kasım’da ,  22 
Temmuz’da, 12 Haziran’da siz yanımız-
da oldunuz. Sadece Diyarbakır değil, 
İstanbul da ,  Ankara da ,  Çankırı  da , 
Trabzon da, Batman, Van, Bitlis, Bingöl 
de bizim yanımızda oldu. 81 vilayetin 
81’inden oy aldık, 79 vilayetten millet-
vekili çıkardık. 12 Haziran’da, 7 coğrafi 
bölgenin 7’sinde AK Parti birinci parti 
oldu. Türklerden, Kürtlerden, Lazlar-
dan ,  Çerkezlerden ,  Romanlardan … 
aklınıza kim geliyorsa hepsinden oy 
aldık, hepsi nezdinde birinci parti biz 
olduk. AK Parti’nin başarı haritasında 
Türkiye haritasının tamamı var. Sadece 
Akdeniz’de değil, sadece Ege’de değil, 
sadece Doğu’da, Güneydoğu’da değil, 
Türkiye’nin tamamında biz varız. 

Şunu iyi bilin, Türkiye’nin tamamında 
var olamayan, tamamının hissiyatını, 
iradesini  kucaklayamayan ,  milletin 
umumi desteğini alamayan hiçbir hare-
ket başarılı olamaz, ülkenin meseleleri-
ni çözemez. Hizipçilik yapan, örgütçü-
lük yapan, ırkçılık yapan, mezhepçilik 
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yapan, bölgecilik yapan hiçbir hareket 
başarılı olamaz, Türkiye’nin kronik me-
selelerini hal yoluna koyamaz. Korku-
dan, şiddetten, terörden medet umanlar 
hiçbir zaman milletin güvenini kaza-
namazlar. Etnik milliyetçilik çizgisinde 
yürüyenler, terör bataklığında debele-
nenler hiçbir zaman benim Kürt kökenli 
kardeşlerimi temsil edemezler, onların 
iradelerine ipotek koyamazlar. Ülkem-
deki Kürt kökenli kardeşlerimin nezdin-
de birinci parti AK Parti’dir, yani biziz. 
İşte biz, bu emanetin sorumluluğunu 
hakkıyla yerine getirdik ve getiriyoruz. 

Biz, omzumuzdaki emanetin farkında-
yız. Biz, bu dünyadan bir tek kefenle 
göçüp gideceğimizi biliyor, işte onun 
için, her daim kendimize “ve la galibe 
illallah”, “Allah’tan başka zafer sahibi 
yoktur” diyoruz. Kibir, gurur, böbür-
lenme, tepeden bakma bize hiçbir za-
man musallat olmadı, olamadı, bundan 
sonra da Allah’ın izniyle olamayacak. 
Konuştuğumuz zaman hep milletin di-
liyle konuştuk, öfkemiz de, sevdamız da 
milletimizin hissiyatıydı. Bundan sonra 
da aynen böyle devam edecek. Bugüne 
kadar, çözüm için biz bu yola yüreği-
mizi, kalbimizi, hatta bütün gövdemizi 
koyduk. 

Bakın burada çok samimi olarak şunu 
söylüyorum. Biz demokratikleşme mü-
cadelesinde, hak ve özgürlükleri geliş-
tirme mücadelesinde hep yalnız kaldık, 
yalnız bırakıldık ve hepsinden de önem-
lisi hep kösteklendik, hep engellendik. 
Sadece Kürtlük üzerinden siyaset ya-

panlar, biz Kürt kardeşim için Kürtçe 
televizyon kurarken dudak büktüler. 
Biz, Kürtçe enstitüler kurarken alay et-
tiler. Kürtçenin öğretilmesinin, kurslar 
açılmasının yolunu açmamıza müstehzi 
şekilde yaklaştılar. Biz yüz yıldır hayal 
olarak gösterilen, büyük bir iştiyakla ta-
lep edilen alanlarda tarihi adımlar atar-
ken ya yok saydılar, ya küçümsediler, 
ya da engellemek için ellerinden geleni 
yaptılar. Biz çetelerle, karanlık odaklar-
la, vesayetçi anlayışla mücadele ederken 
tribünden seyrettiler, avuçlarını ovuş-
turdular, hatta bizi taşlamaktan geri 
durmadılar. Biz, statükoyu yıkarken, biz 
sessiz devrimler gerçekleştirirken, biz 
inkârcı anlayışı yerle bir ederken, onlar 
dönüp bize düşmanlık yaptılar, statüko-
nun ekmeğine yağ sürdüler. 

Hani siz Kürtleri  düşünüyordunuz? 
Bugüne kadar Kürtler için ne yaptınız, 
hangi hayırlı adımı attınız, atılan hangi 
hayırlı adıma destek oldunuz? Sizin tek 
bildiğiniz istismar etmek, tehdit etmek, 
hakaret etmek, toplumu ajite etmek. 
Cumhuriyet tarihinde Kürt meselesinde 
en büyük kazanımları AK Parti hayata 
geçirmiştir. AK Parti iktidarı bunları 
milleti için yapmıştır, tek başına yap-
mıştır, bu terör şebekelerine, ırkçılara, 
darbecilere rağmen yapmıştır. Elbette 
biz, AK Parti olarak, AK Parti iktidarı 
olarak, bütün sorunları çözdüğümüz 
iddiasında asla değiliz. Türkiye’nin de 
sorunları var, Batı’nın da sorunları var, 
Kuzey’in, Güney’in, Doğu’nun da sorun-
ları var. Aynı şekilde Kürt kardeşlerimin 
de sorunları var. Biz bunların hepsini de 
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biliyoruz. Asla ve asla bu sorunları inkar 
etmedik ve etmiyoruz. 

Bütün sorunları çözdüğümüz, artık her 
meselenin kapandığı gibi bir iddiamız 
asla yok. Hepimiz, elimizi vicdanımızın 
üzerine koyacak, bir 10 yıl öncesine, bir 
de bugüne bakacağız. Çözülemez deni-
len nice mesele vardı, çözdük, çözüm 
yoluna koyduk. Konuşulması dahi yasak 
olan nice konu vardı, bunları konuşulur 
hale getirdik. Telaffuzu dahi yasak olan 
nice kelime, nice kavram vardı; hepsinin 
üzerindeki baskıyı kaldırdık. Dokunul-
mazlara dokunduk, sorgulanmazları 
sorguladık. Siz, bize bir oy verdiniz, 
bir emanet verdiniz; siz bize bir adım 
yaklaştınız, biz size 100 adım, bin adım 
attık, sizinle kucaklaştık. 

Bizi kıskandılar, ama biz Maşallah deyip 
yolumuza devam ettik. Bizi tehdit etti-
ler, ama yılmadan hizmete devam ettik. 
Bizi engellemek istediler, engellere ta-
kılmadan, düşmeden yatırımlara devam 
ettik. Onlar iş makinalarını yaktılar, biz 
yenilerini getirdik. Onlar tahrip ettiler, 
biz daha iyilerini yaptık. Onlar hasta-
neye karşı çıktı, biz daha fazla hastane 
yaptık. Onlar okula karşı çıktı, biz daha 
fazla derslik, daha fazla yurt, daha fazla 
üniversite yaptık. Onlar yolları kapattı-
lar, yolları kestiler, yolları yıktılar, biz 
duble yollar inşa ettik. Onlar protesto 
ettiler, biz inadına havaalanları yaptık. 
Onlar çözümü engellemek için daha faz-
la şiddete başvurdular, biz daha fazla de-
mokratikleşme reformu yaptık. Onların 
yasakladıklarını biz özgürlüğe kavuş-

turduk. Onlar şiddeti tırmandırdılar, biz 
güvenlikte hakkı, hukuku, demokrasiyi, 
insan haklarını daha da güçlendirdik. 
Onlar, yani terör örgütü, yani BDP, bu 
coğrafyanın CHP’si olmak için ellerin-
den geleni yaptılar, biz, CHP’nin baskı-
larını da, bunların baskılarını da tek tek 
ortadan kaldırdık. 

Bakın, son 5 yıl içinde, 197 sivil, ma-
sum, bu işlerle hiç alakası olmayan va-
tandaşımız terörden hayatını kaybetti. 
Bunlardan 12 tanesi kadın… Bunlardan 
6 tanesi çocuk ve bebek… Sadece son 5 
yıl içinde, 1.265 sivil, masum vatanda-
şımız yaralandı, bir kısmı sakat kaldı. 
Ankara Ulus’ta, canlı bomba eyleminde, 
evine gitmek için otobüs bekleyen, alış-
veriş yapan 9 masum insanımız haya-
tını kaybetti. Diyarbakır’da, Dershane 
önünde bomba patlattılar, çoğu öğrenci 
7 kardeşimiz vefat etti. Sason’da, bir mi-
nibüsün içinde 4 vatandaşımızı kaybet-
tik. Güngören’de 17; Ankara Kumrular 
Sokak’ta 5 kardeşimizi yitirdik. Siirt’te 
bir araba içinde 4 kadının üzerinden 
yüzden fazla mermi çıktı. Batman’da Ha-
mile Mizgin Doru’yu, hayalleriyle, kar-
nındaki doğmamış bebeğiyle katlettiler. 
Bingöl’de, yavrusunun elinden tutmuş, 
alışveriş yapan Hatice Belgin, canlı bom-
banın üzerine kapaklanarak can verdi, 
ama belki de onlarca canı kurtardı. 

Kendi içlerinde infazlar yaptılar. Mah-
sum Korkmaz başta olmak üzere, kendi 
arkadaşlarını,  kendi yönetici kadro -
larını acımasızca katlettiler, sonra da 
utanmadan onların adlarını bir yerlere 
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verdiler. Kız demeden, kadın demeden, 
çocuk demeden, ellerine silah verdikleri 
teröristleri, sonra kendi elleriyle infaz 
ettiler. Bu mudur hak mücadelesi? Bu 
mudur özgürlük mücadelesi? Terör, 
benim Kürt kardeşime acıdan, gözya-
şından, ağıttan başka ne verdi? BDP, 
benim Kürt kardeşimden oy aldı, ama 
karşılığında, Meclis’te olsun, belediye-
lerde olsun ne verdi? BDP, bu meselede 
çözümün bir parçası olmak yerine, gitti, 
şiddeti özendiren, şiddeti teşvik eden, 
adeta kanı yücelten bir tavır izledi. 

Bakın, 12 Eylül halk oylaması öncesin-
de, BDP ile CHP aynı safta buluştular. 
İkisinin ortak yanı şu: CHP, Kürt me-
selesinin kaynağı, BDP de Kürt mese-
lesinin istismarcısı. Bunlar, bu bölgeye 
de, bu ülkeye de hiçbir şey kazandırma 
niyetinde değiller. CHP nasıl olsa sık 
sık kurultay yapıyor; bazen iki gün üst 
üste kurultay yapıyor. Bir kurultay daha 
yapsınlar, BDP ile birleşsinler. Nasıl olsa 
BDP, bu coğrafyanın CHP’si olmak için 
emin adımlarla ilerliyor. Birleşsinler, 
ikisi de özlerine dönsünler. Şimdi CHP 
çıkıyor, 10 maddeyle meseleyi çözece-
ğini iddia ediyor. Ya siz daha önce nere-
deydiniz. Biz sizin kapınızı çaldığımızda 
neredeydiniz? Gelin şu meseleyi hep 
birlikte çözelim dediğimizde neredeydi-
niz? Biz bugün de, bu meselenin çözümü 
için ortak hareket etmekten kaçınmayız. 
Ama CHP’nin Genel Başkanı önce gitsin, 
Güneydoğu illerinin hangileri olduğu-
nu öğrensin, haritaya baksın Mersin’in 
nerede olduğunu öğrensin. Hazreti Ali 
Kerremallahu Veche diyeceği yerde, 

İmam Hazreti Ali diyeceği yerde, büyük 
İslam düşünürü Ali diyenle hangi yola 
çıkılır, ne çözülür?

Değerli kardeşlerim…

Biz idare-i maslahata sığınmadık. Böyle 
gelmiş, böyle gider demedik. Arı kova-
nına çomak soktuk, tıkır tıkır işleyen 
terör sistemine, uyuşturucu pazarına, 
can alınıp can satılan insan pazarına biz 
çomak soktuk. Dicle’yle Fırat nasıl birbi-
rine akıyorsa, anaların gözyaşı da bizim 
yüreğimize, bizim ciğerimize akıyor. 
Tekrar ediyorum. Her şeyi çözdük iddia-
sında değiliz. Hala sorunların olduğunu 
biliyoruz, bunu bütün yüreğimizle kabul 
ediyoruz. Ama 9.5 yıl boyunca pek çok 
sorunu birlikte çözdük, beraber çözdük, 
sizin desteğinizle çözdük. Birbirimize 
inandığımız, birbirimize güvendiğimiz 
sürece de,  hangi engeli  çıkarırlarsa 
çıkarsınlar, yine birlikte sorunları çöz-
meye devam edeceğiz. 10 yıl önce hayal 
olanlar, bugün gerçeğe dönüştü. İnanın, 
bugün hayal gibi görünenler de, Allah’ın 
izniyle 10 yıl sonra gerçeğe dönüşecek. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili yol arkadaş-
larım…

Bu süreçte, kimin samimi, kimin de 
yapay olduğuna karar verecek olan siz-
lersiniz. Kimin istismar peşinde, kimin 
çözüm peşinde olduğuna siz karar vere-
ceksiniz. Kimin çözüm için çabaladığı-
na, kimin de şiddeti tırmandırdığına siz 
karar vereceksiniz. Zihinlerinize ipotek 
konulmasına asla izin vermeyin. İstis-
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mar siyasetine, istismarcı siyasetçilere 
asla prim vermeyin. Dağdaki gençleri 
teşvik eden, dağa çıkmayı teşvik eden, 
adeta gençlerin kanı üzerinden istismar 
siyaseti yapanlara, onların propaganda-
sına aldanmayın. Benim Kürt kökenli 
kardeşim üzerinde operasyon yapmaya 
çalışanlara, aldatmaya, kandırmaya, ya-
nıltmaya çalışanlara lütfen aldanmayın, 
kanmayın, inanmayın. 

Şunu da burada altını kalın çizgilerle çi-
zerek söylüyorum. Bizim dönemimizde 
hiçbir şey karanlıkta kalmaz, kalmaya-
cak. Biz, zihinlerde şüphe, tereddüt bı-
rakmayız, bırakmayacağız. Hiçbir şeyin 
üzerini örtmeyiz, örtülmesine de izin 
vermeyiz. Dedikoduların, yalan yanlış 
haberlerin, özellikle de istismar siyase-
tinin aramıza girmesine müsaade etme-
yin. Bunlar çözüm sürecini sabote etme 
girişimleridir.  Bunlar, başladığımız, 
kararlılıkla yürüdüğümüz yolda bizi 
engelleme çabalarıdır. Bu ulusal ve ulus-
lararası komplolara asla aldanmayın. 
Türkiye’nin kaybetmeye artık tahammü-
lü yok. Doğu’nun, Güneydoğu’nun kay-
betmeye artık tahammülü yok. Benim 
Kürt kökenli kardeşimin, kaybetmeye 
artık tahammülü yok. Şiddetin egemen 
olmasına hep birlikte karşı çıkacağız. 
İstismarcıların kazanmasını hep birlikte 
engelleyeceğiz. Çözümü sabote etmek 
isteyenlere karşı hep birlikte karşı dura-
cağız. Bir tek geri adım atmadan, sürekli 
ileri gidecek, Allah’ın izniyle, sizlerle 
birlikte, çok daha güzel günler görece-
ğiz. 

Bakın, ben bugün Diyarbakır’da, tüm 
Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir 
müjdeyi açıklayacağım. Demokratik-
leşme yolunda, hukuk yolunda son 9.5 
yılda, devrim niteliğinde adımlar attık. 
İnkâr, ret ve asimilasyon politikalarına 
son verdik; yasakları tek tek kaldırdık. 
Avrupa Birliği sürecinde, demokratik 
standartlarımızı en ileri düzeye çıkar-
mak için tarihi nitelikte reformlar yap-
tık. İşte bu reform süreci, hız kesmeden 
devam ediyor. Biliyorsunuz, 3. bir adalet 
paketini Türkiye Millet Meclisi’ne sevk 
etmiş durumdayız. Pakette yer alan ko-
nuların komisyonlarda görüşmeleri de-
vam ediyor; bazı maddeler Genel Kurul 
aşamasına geldi. Bu 3. paketin içeriği 
zaten basında yer aldı. Basın ve yayınla 
işlenen suçlar noktasında soruşturma, 
infaz ve dava safhalarında erteleme ka-
rarlarının önünü açıyoruz. Basın yayın 
özgürlüğünü daha da güçlendiriyoruz. 
Etkin savunma hakkını daha da geniş-
letiyoruz. İlk defa suç işleyen, basit 
nitelikli terör suçlarına karışanlar için 
bazı reformlar getiriyoruz. Özel hayatın 
gizliliği noktasında hassasiyeti daha da 
artırıyoruz. Rüşvetle mücadeleyi yo-
ğunlaştırıyor, özellikle, bıçak parası gibi 
adlar altında ameliyatlar için para iste-
yenlere ağır cezalar getiriyoruz. Bunlar, 
3. paketten bazı başlıklar. 

Ama ben burada asıl müjdeyi vermek is-
tiyorum. 4. bir Adalet Reformu Paketi’nin 
çalışmalarına başladık, bu paketi de in-
şallah ilk Bakanlar Kurulu’nda müzakere 
edecek ve Meclis’e göndereceğiz. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Türkiye 
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hakkında verdiği tüm ihlal kararlarını 
tek tek inceledik. Türkiye’nin, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nde ne tür 
eleştirilere maruz kaldığını, ne tür ihlal-
lerle itham edildiğini tespit ettik. Şimdi, 
4. paketle, inşallah, bu ihlalleri ortadan 
kaldıracak, önemli demokratik adımları 
atıyoruz. Yaşam hakkı ihlallerinin önüne 
kararlılıkla geçmek için tedbirler alaca-
ğız. İşkenceye sıfır tolerans gösteriyor-
duk; şimdi, işkence ve kötü muamelenin 
önlenmesi için, daha etkin bir mücadele-
yi başlatacağız. Örneğin, işkence ve kötü 
muamelede zamanaşımını ortadan kal-
dıracağız. Yargıtay, üzerindeki iş yükünü 
çok hızlı, çok sistemli şekilde eritiyor. 
Makul sürede yargılamanın sağlanması 
için, biz de gerekli tedbirleri güçlü şekil-
de alacağız. Sanık haklarını güçlendiri-
yor, mahkemede savunmanın etkinliğini 
artırıyoruz. Yargıda, iddia makamı ile 
savunma makamı arasında bir eşitlik, bir 
denge getiriyoruz. Özel hayatın ve aile 
hayatının daha güçlü şekilde korunması 
için bazı adımlar atıyoruz. Düşünce ve 
vicdan özgürlüğünün önündeki engelleri 
kaldırıyor, bu noktada da artık daha ileri 
standartları ülkemize getiriyoruz. İfade 
ve basın özgürlüğünü yine çok daha ileri 
standartlara kavuşturuyoruz. Mülkiyet 
hakkını ihlal eden uygulamalara, bu yeni 
düzenlemelerle son veriyoruz. 

Bunlar, 4. Reform Paketi’nden sadece 
bazı başlıklar. Paket şekillendikçe, içe-
riği belli oldukça, bunları da kamuo-
yuyla paylaşacağız. Bu yeni paketin de, 
ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaş-
larım, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı-
mızın değerli mensupları... 

Birazdan, hemen yakınımızda, Elazığ 
Bulvarı’nda bir toplu açılış töreni ger-
çekleştireceğiz. Diyarbakır’a, kazandır-
dığımız hizmet ve yatırımların orada 
toplu halde resmi açılışını yapacağız. 
Diyarbakır’a yaptıklarımızı, devam eden 
projeleri, yapacağımız hizmetleri de in-
şallah orada aktaracağım. Ancak burada 
teşkilatımızdan bir hususta önemli bir 
ricam var. Diyarbakır İl Teşkilatı, sadece 
Diyarbakır için değil, çevresindeki tüm 
iller için örnek teşkil ediyor. Siz ne ka-
dar çalışır, siz ne kadar emek verir, siz 
ne kadar bu yola yüreğinizi koyarsanız, 
bilin ki çevre illerde o derecede güçle-
nir, o derecede başarılı olur. Öncelikle, 
hakkımızda yürütülen kampanyaları 
boşa çıkarmak için çok çalışacağız. İs-
tismar siyasetinin, şiddet siyasetinin 
sokakları, insanımızı esir almasına izin 
vermeyeceğiz. Kardeşlik düşmanlarına 
asla fırsat tanımayacağız. 

Bu mesele bizim meselemiz. Bakanımız-
la, milletvekillerimizle, teşkilatımızın 
tüm mensuplarıyla, milleti doğru bil-
gilendirmek için çok daha yoğun çalı-
şacağız. Diyarbakır’ı ev ev dolaşacağız. 
Tehditlere boyun eğmeden, cesaretle, 
her kapıyı çalacak, her insanımıza ula-
şacak, samimiyetimizi, azmimizi, ka-
rarlılığımızı her kardeşimizle paylaşa-
cağız. Sözün bittiği yerde şiddet başlar. 
Onların söyleyecek sözü olmadığı için 
şiddete başvuruyorlar. Bizim söyleyecek 
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sözümüz var. Bizim umutlarımız, hayal-
lerimiz, büyük hedeflerimiz var. Bunları 
aziz milletimizle paylaşacak, onların 
doğru bilgilendirilmesini sağlayacağız. 
Dedikoduyla, şayiayla, kulaktan dolma 
bilgiyle değil, her bir kardeşimizi ger-
çekle, samimiyetle buluşturacağız. 

Allah’ın izniyle, milletin hayır duasıyla, 
böyle bir teşkilatla, biz bu işi bir nok-
taya getirdik, inşallah daha da ileriye 
hep birlikte taşıyacağız. Allah yar ve 
yardımcımız olsun. Yolumuz, bahtımız 
açık olsun. Diyarbakır İl Kongremiz, 
Diyarbakır için, ülkemiz için hayırlı ol-
sun. Yeni seçilecek arkadaşlara başarılar 
diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun. 
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Sevgili Şanlıurfalılar, sevgili kardeşlerim,  
çok değerli yol arkadaşlarım, bugün bir 
kez daha, sizleri hasretle, muhabbetle, en 
kalbi duygularımla selamlıyor; AK Parti 
Şanlıurfa İl Kongremizin hayırlara vesile 
olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. 
Bugüne kadar, Şanlıurfa Teşkilatımızda 

görev yapmış, emek vermiş tüm kardeşle-
rime tek tek şükranlarımı sunuyorum. 

3 Kasım seçimlerinde, Şanlıurfa yüzde 
23 oy oranıyla AK Parti dedi. 22 Tem-
muz seçimlerinde, Şanlıurfa bu kez 
yüzde 60 oy oranıyla AK Parti dedi. 12 

AK Parti İl Başkanlığı 4. Olağan 
Kongresi (Şanlıurfa)

Şanlıurfa | 3 Haziran 2012
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Haziran seçimlerinde, Şanlıurfa kendi 
rekorunu bir kez daha kırdı, yüzde 63.5 
oy oranıyla, 12 milletvekilinin 10 tane-
sini AK Parti’den Ankara’ya gönderdi. 
Şanlıurfa’ya öncelikle bu büyük destek-
lerinden dolayı teşekkür ediyorum. 

Şanlıurfa İl Teşkilatımızı, il başkanımız 
ve ekibini, eski il başkanlarımızı, ekiple-
rini, tüm ilçe başkanlarını ve yönetimle-
rini, belde, köy, mahalle temsilcilerini, 
sandık müşahitlerini bu başarılarından 
dolayı tek tek tebrik ediyorum. Şanlı-
urfa Milletvekili olan Bakanımıza, tüm 
milletvekillerimize, Belediye Meclis 
üyelerimize, Kadın ve Gençlik Kolla-
rımıza aynı şekilde gayretlerinden , 
çabalarından, başarılarından dolayı 
teşekkür ediyorum. Teşkilatımız içinde 
bulunmuş, emek vermiş, bugün aramız-
da olmayan, Hakk’ın rahmetine kavuş-
muş tüm kardeşlerimize de Allah’tan 
rahmet diliyor, kendilerini minnetle yâd 
ediyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Ş a n l ı u r f a  b i z e  s e v d a l ı d ı r ,  b i z  d e 
Şanlıurfa’ya sevdalıyız.  Peygamber -
ler şehri, ilim şehri, tarım şehri, yiğit, 
mert, kahraman kardeşlerimin şehri 
Şanlıurfa’ya biz sevdalıyız. Şanlıurfa, 
bu şehri şeref lendiren Hazreti İbrahim 
Aleyhisselam kadar cömert bir şehir. 
Şanlıurfa kendisini şeref lendiren Haz-
reti Eyyub Aleyhisselam, Hazreti Musa, 
Hazreti Yakup, Hazreti Elyesa Aleyhisse-
lam kadar büyük bir şehir. 

Bakın, Şanlıurfa, hem Türkiye için, hem 
dünya için örnek bir şehir. Şanlıurfa, 
tarihiyle olduğu kadar, bugünüyle de 
Türkiye’ye, dünyaya emsal olacak bir 
şehir. Şanlıurfa, birlik içinde, beraber-
lik içinde, kardeşlik içinde, çalışarak, 
üreterek, dünyanın bu en verimli top-
raklarını işleyerek, her geçen gün deği-
şen, her geçen gün büyüyen bir şehir. 
Biz de Şanlıurfa’yı büyütmek, çehresini 
değiştirmek, Şanlıurfa’yı, İstanbul’la, 
Ankara’yla, Trabzon’la, Antalya’yla bir-
likte bir dünya şehri yapmak için gece 
gündüz çalışıyor, gece gündüz ter dökü-
yoruz. 

Ben, yaklaşık 1 yıl önce, 21 Mayıs’ta 
Şanlıurfa’ya geldiğimde bir söz ver -
dim.  Şanlıurfa’ya, yaklaşık 1 yıl önce, 
büyükşehir  olma sözü verdim .  İşte 
şimdi bu sözümüzü yerine getiriyoruz. 
Şanlıurfa’nın nüfusu 750 binin üzerin-
de, çıkaracağımız yasayla, artık Şanlı-
urfa Büyükşehir olarak, köylere kadar 
merkezden hizmet götürecek. Bitmedi… 
Şanlıurfa’ya geçtiğimiz ay içinde bir 
başka müjdeyi verdik. Yeni açıkladığı-
mız teşvik uygulamasında, Şanlıurfa 
6. Bölge’de yer alıyor. Teşvik paketimiz 
uygulanmaya başladığı andan itibaren, 
inşallah, Şanlıurfa’ya her zamankinden 
çok daha fazla yatırım akacak. Buraya 
yapılacak yatırımları her boyutuyla des-
tekleyeceğiz. Yer tahsis edeceğiz. Güm-
rük muafiyetleri sağlayacağız. İşverenin 
sigorta priminin asgari ücrete tekabül 
eden kısmını tam 10 yıl devlet olarak 
biz ödeyeceğiz. Yatırım Organize Sanayi 
Bölgesi’nde olursa, 12 yıl biz ödeyece-



359

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -8

ğiz. Buraya yatırım yapacak işverene 10 
yıl süreyle vergi indirimleri sağlayaca-
ğız. Şanlıurfa’ya yatırım yapacak işve-
renin alacağı kredinin faizinin dahi bir 
kısmını devlet olarak biz karşılayacağız. 

B u n a  b e n z e r  d a h a  n i c e  d e s t e k l e , 
Şanlıurfa’nın, Şanlıurfa gibi bölgedeki 
diğer illerimizin inşallah çok daha fazla 
yatırım çekmesini sağlayacağız. İnşal-
lah, bu teşvik paketiyle, Şanlıurfa’nın 
sanayi ve ticaret noktasında da artık 
farklı bir boyuta geçmesini, komşusu 
Gaziantep’le rekabet eder bir hale gel-
mesini,  Güneydoğu’nun adeta incisi 
haline dönüşmesini bekliyoruz. Şanlı-
urfa bunu hak ediyor. Çünkü Şanlıurfa 
bize bir adım atıyor, biz Şanlıurfa’ya bin 
adım, on bin adım atıyor, Şanlıurfa’yı 
kucaklıyor, Şanlıurfa’yı adeta yeniden 
imar ediyoruz, inşa ediyoruz. Buradan 
Şanlıurfalı çiftçi kardeşlerime de bir 
müjde vermek istiyorum. Şanlıurfalı 
çiftçi kardeşlerimizin ürettikleri 1 mil-
yon 100 bin ton pamuğun destekleme 
pirimi olan 460 milyon lirayı bu hafta 
içinde kendilerine ödüyoruz. Hayırlı ve 
bereketli olmasını diliyorum. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Pey-
gamberler şehri Şanlıurfa’da, enbiya-
lar enbiyası, Hatemül Enbiya, Hazreti 
Peygamber Efendimizin bir hadisini 
burada size özellikle aktarmak istiyo-
rum. Hazreti Peygamber aynen şunu 
söylüyor: Fakirlik, küfür olayazdı diyor. 
Evet… Fakirliğin nasıl bir çaresizlik ol-
duğunu biz çok iyi biliriz. Yoksulluğun, 
nasıl bir dert olduğunu, nasıl insanın 

elini kolunu yana düşürdüğünü, insa-
nı nasıl bunalttığını biz çok iyi biliriz. 
Fakirliğin, yoksulluğun, yolda kalmış-
lığın , istismara nasıl  açık olduğunu 
bizler de, sizler de çok iyi bilirsiniz. Ne 
yazık ki, on yıllar boyunca bu bölgeyi 
yoksulluğa terk ettiler. On yıllar boyun-
ca bu bölgeyi kendi kaderine terk etti-
ler. On yıllar boyunca, ne yol, ne su, ne 
hastane, ne okul… Bu bölgeye gerekli 
yatırımların hiçbirini yapmadılar. 

Bununla da kalmadılar… On yıllar bo-
yunca, benim bu bölgede yaşayan kar-
deşimin, en temel, en insani, doğuştan 
gelen haklarını onlardan esirgediler. 
İnancımızdan kaynaklanan haklarımızı 
esirgediler. Kültürel haklarımızı yasak-
ladılar. Konuşulan dile ipotek koydular. 
Kelimeleri, kavramları dahi yasakladı-
lar, cezalandırdılar. Maalesef, işte bu 
inkâr, bu ret, bu asimilasyon politikala-
rı, bu bölgenin, bu bölgedeki kardeşleri-
min istismar edilmesine, yoksulluğun, 
yasakların, ret, inkâr ve asimilasyonun 
istismar edilmesine yol açtı. Birileri de 
çıktı, bu istismarı kullanarak, bu yoksul-
luğu kullanarak, meseleyi daha da de-
rinleştirecek şekilde şiddeti bir yöntem 
olarak uygulamaya başladı. 

Biz ne yaptık? AK Parti olarak biz geldik, 
bu büyük soruna, bu karmaşık soruna, 
bu iç içe geçmiş, oyun içinde oyun olan 
soruna çok güçlü, çok kararlı, çok cesur 
şekilde “dur bakalım” dedik. Bakın bura-
da, Şanlıurfa’da, Şanlıurfalı kardeşleri-
min arasında samimiyetle söylüyorum. 
Bizden öncekilerin yaptığı gibi, bizler 
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de meseleyi görmezden gelebilirdik. 
Bizden öncekilerin yaptığı gibi, bizler de 
idare-i maslahata sığınabilirdik. Bizden 
öncekilerin yaptığı gibi, bizler de, hiç 
risk almadan, durumu idare edip gidebi-
lirdik. Ama biz bunu yapmadık. Çünkü 
biz, statükonun değil, belli çevrelerin 
değil, belli etnik kökenlerin, belli inanç-
ların değil, Türkiye’nin partisiyiz. Biz 
milletin partisiyiz. Biz, milletin kurdu-
ğu, milletin istikamet çizdiği, milletin 
emanetini taşıyan bir partiyiz. 

Bakın biraz önce Şanlıurfa’da bize ve-
rilen oy oranlarını açıkladım. 2002’de 
yüzde 23. Ardından 2007’de yüzde 60. 
Ardından, 2011’de yüzde 63.5. Bunlar 
çok anlamlı rakamlar. AK Parti olarak 
biz, terörle mücadele en çok vermiş şe-
hirlerimizden de seçimlerde çok büyük 
destek alıyoruz. Çünkü biz bu meseleyi 
sadece bir tarafın bakışıyla, sadece bir 
taraf ın beklentilerine cevap verecek 
tarzda değil, milletimizin tamamının 
arzu ettiği  şekilde çözmenin çabası 
içindeyiz. Bakın size burada bir başka 
ilimizin 3 seçimdeki oy oranlarını vere-
ceğim. Terörle mücadelede en fazla şe-
hit vermiş illerimizden biri: Kırıkkale… 
2002’de AK Parti’ye yüzde 49’la destek 
vermiş. 2007’de Kırıkkale yüzde 58’le 
AK Parti demiş. 2011’de, Kırıkkale, des-
teğini yine artırmış, yüzde 62 oy oranıy-
la yine AK Parti demiş. 

Bu nedir biliyor musunuz sevgili kar-
deşlerim. Şanlıurfa da Kırıkkale de, AK 
Parti’ye, “Bu meseleyi çöz, terör mese-
lesini çöz, Kürt meselesini çöz, bu akan 

kanı durdur” diye yetki vermiş, emanet 
vermiş, destek vermiş. Bütün illerimizde 
bu manzara var. 81 vilayetimizin hemen 
tamamında biz oylarımızı artırarak bu-
günlere geldik. Biz, üzerimizde ne büyük 
bir emanet taşıdığımızın farkındayız. 
Biz, bize oy versin ya da vermesin, 75 
milyonun bizden ne istediğini, ne bekle-
diğini, ne talep ettiğini çok ama çok iyi 
biliyoruz. 

İşte onun için, hem Kürt meselesinde, 
hem terörle mücadelede çok kararlı, çok 
dik, çok cesur bir duruş sergiledik. De-
mokratikleşme yolunda geri adım asla at-
madık. Aynı şekilde terörle mücadeleden 
geri adım asla atmadık. Millet arkamızda 
olduğu sürece, biz, bu kararlı duruşu-
muzu sonuna kadar muhafaza edeceğiz. 
Millet yanımızda olduğu sürece, biz, 
75 milyonu kardeşçe kucaklaştırmanın 
mücadelesini vereceğiz. Ama ben, Şan-
lıurfalı kardeşimin, bütün bu bölgedeki 
kardeşlerimin şunu da görmesini özel-
likle rica ediyorum. Biz bu meseleyi çöz-
meye çalıştıkça, birileri de inatla, ısrarla, 
bu mesele çözülmesin diye gayret ediyor. 
Biz, Analar ağlamasın dedikçe, birileri ıs-
rarla anaları ağlatmak için uğraşıyor. Biz, 
ocaklara ateş düşmesin dedikçe, birileri 
şiddeti daha da tırmandırıyor. Biz yürek-
lerdeki yangın bitsin dedikçe, birileri 
bu yangını adeta körüklüyor.  Biz, hem 
Kırıkkale’ye gelen şehidimin annesinin, 
hem dağdaki oğlunun yolunu gözleyen 
annenin gözyaşı dinsin diye, samimiyetle 
mücadele verdikçe,  birileri çıkıyor, “dağ-
dakiler inmesin” diyerek, kanı, şiddeti, 
ölmeyi ve öldürmeyi teşvik ediyor. 
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Sevgili Şanlıurfalılar… 

Bu kardeşiniz, 14 Ağustos 2001’de, AK 
Parti’yi kurarken hangi duygular, hangi 
heyecan, hangi coşku içindeyse, inanın, 
bugün de aynı duygu, aynı heyecan aynı 
coşku içindedir. 14 Ağustos 2001’de, 
nasıl umut yüklüysek, bugün de o kadar 
umut yüklüyüz. Çok tecrübe edindik, 
çok şeyler gördük, çok şeyler yaşadık. 
Çok tehditler aldık, çok badireler atlat-
tık, çok büyük tehlikelere maruz kaldık. 
Ama mafya demedik, mücadele ettik. 
Çete demedik, mücadele ettik. Cunta de-
medik, mücadele ettik. Dokunamazsın 
dedikleri her şeye, Allah’ın izni, sizlerin 
desteğiyle dokunduk ve kirli ilişkileri, 
kirli çıkar örgütlenmelerini tek tek yar-
gıya teslim ettik. Biz hiçbir şeyin üzerini 
örtmeyiz, üzerinin örtülmesine de izin 
vermeyiz. 

Dün Diyarbakır ’da, Diyarbakırlı kar-
deşlerime de ifade ettim. Tıpkı Şark’ın 
sevgili sultanı Selahaddin Eyyubi gibi, 
bizler de bu dünyadan, sadece ve sadece 
kefenimizle göçüp gideceğiz. Yanımızda 
kefenle birlikte ne götüreceğiz biliyor 
musunuz? Yanımızda, kefenimizle bir-
likte, dünyadaki işlediklerimizi götü-
receğiz. Eğer, bu millet çıkar da, ”Allah 
razı olsun” derse, arkamızdan bir Fatiha 
okursa, işte o zaman dünyadan yanımı-
za çok değerli bir şey almışız demektir. 
Biz, Allah’ın rızasını, milletin rızasını 
kazanmanın mücadelesi içindeyiz. Biz 
bu meydanı asla ve asla teröre, şiddete, 
terörden ve şiddetten nemalanan kan 
tüccarlarına bırakmayacağız. Biz, sizin 

verdiğiniz emaneti Allah’ın izniyle heba 
etmeyeceğiz. 

Onlar ne istiyor? Onlar, sizin yoksul 
kalmanızı istiyor. Onlar sizin fakir kal-
manızı istiyor. Onlar sizin çaresiz, kim-
sesiz, sevgisiz kalmanızı istiyor. Onlar, 
istismardan, kandan, gözyaşından besle-
niyor. Ama biz, sadece ve sadece hizmet 
diyoruz. Biz, helalleşme diyoruz, kucak-
laşma diyoruz, kardeşlik diyoruz. Hiçbir 
provokasyon bize engel olamayacak. 
Hiçbir kirli hesap bizi durduramayacak. 
Hiçbir tahrik, hiçbir tehdit, hiçbir ka-
ranlık senaryo bizi yolumuzdan vazge-
çiremeyecek. Siz “çöz” dediniz, Allah’ın 
izniyle biz bu işi çözüyoruz ve çözmeye 
de devam edeceğiz. 

Ama sizden bir ricam var. Sizden çok 
önemli bir hususta bir talebim var. Biz, 
bugüne kadar birbirimizle aracılarla 
konuşmadık. Biz bugüne kadar birbi-
rimizle ru be ru konuştuk, yüz yüze 
konuştuk, gönülden konuştuk. Aramıza 
simsarların girmesine izin vermeye -
lim. Aramıza, dedikoducuların, farklı 
hesapları, farklı niyetleri olan, maskeli 
provokatörlerin girmesine asla müsa-
ade etmeyelim. Çözümü engellemek, 
çözümü ertelemek, terörle mücadeleyi 
etkilemek, dağdaki teröristleri ölüme 
göndermek için yurt içinde, yurt dışın-
da çaba sarf edenlere fırsat vermeyelim. 
Ben, Şanlıurfa AK Parti Teşkilatı’ndan, 
bu yönde bugünden itibaren daha fazla 
çaba sarf etmesini istiyorum. Bugünden 
itibaren çok daha güçlü şekilde çalışaca-
ğız. Bugünden itibaren, daha koordineli, 
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uyumlu, planlı, programlı çalışacağız. 
Şanlıurfa’da, kapısını vurmadığımız, 
misafiri olmadığımız ev bırakmayaca-
ğız. Tek tek herkese ulaşacak, gerçekleri 
onlara anlatacak, başkalarına değil , 
simsarlara değil, kan sevdalılarına de-
ğil, yoksulluğu istismar edenlere değil, 
milletin partisi AK Parti’ye inanmala-
rını isteyecek, gerçeklerle onları ikna 
edeceğiz. 

Önümüzde mahalli idareler seçimleri 
var. Şanlıurfa’nın Büyükşehir Belediyesi 
olarak yer alacağı seçimler var. Bu se-
çimlerde, Şanlıurfa’da yine oy patlaması 
yaparak, tüm Türkiye’ye en güzel, en 
anlamlı mesajı yine buradan vereceğiz. 
Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim. 
Şanlıurfa, kardeşlikle büyüyor. Şanlıur-
fa, dayanışmayla, paylaşmayla, taham-
mülle, Hazreti İbrahim cömertliğiyle, 
Hazreti Eyyüp sabrıyla büyüyor. Bunu 
bozmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. 

Sevgili kardeşlerim…

Biliyorsunuz, geçen yıl, Şanlıurfa’da, 
mitingimizle birlikte büyük bir açılış 
töreni gerçekleştirdik. Toplam yatırım 
bedeli 600 milyon lirayı geçen eğitim, 
sağlık, ulaşım, kültür ve spor tesisle-
rini o gün hizmete açtık .  Bugün de, 
aynı şekilde, İl Kongremizin ardından, 
Şanlıurfa’ya kazandırdığımız 747 mil-
yon lira tutarındaki yatırımın resmi açı-
lışını hep birlikte yapacağız. Dikkat edin 
değerli kardeşlerim… 21 Mayıs 2011’de 
geldik, yaklaşık 600 milyon liralık eser 
ve hizmeti buraya kazandırdık. Bir yıl 

sonra bugün geldik, bu sefer de yaklaşık 
750 milyar liralık yatırımı Şanlıurfa’ya 
kazandırıyoruz. 

İşte AK Parti farkı budur. Biz sloganlarla 
konuşmayız. Biz simsarların diliyle ko-
nuşmayız. Biz, işte Şanlıurfa’daki gibi, 
eserlerimizle, hizmetlerimizle, yatırım-
larımızla ve yaptıklarımızla konuşuruz. 
Bugün, 91 kilometrelik Şanlıurfa Vi-
ranşehir yolunu resmi olarak hizmete 
açacağız. Sulama noktasında çok büyük 
yatırımları tamamladık, bugün onları 
açacağız. Eğitimde, sağlıkta, gençlik ve 
spor yatırımlarında, KÖYDES yatırımla-
rında toplam 101 eseri inşallah bugün 
resmi olarak Şanlıurfamıza kazandırıyo-
ruz. Bunların tamamının hayırlı olması-
nı diliyorum. 

Bir olarak, iri olarak, diri olarak, kar-
deşlik hukuku ile geleceğe yürüyecek, 
Şanlıurfa’yı hep birlikte kadim tarihine 
yakışır uluslararası bir şehir, bir cazi-
be merkezi, bir dünya kenti yapacağız. 
Bunu inşallah AK Parti teşkilatımızla 
başaracağız. Bir kez daha, sizlere, emek-
leriniz için şükranlarımı sunuyorum. 
AK Parti Şanlıurfa İl Kongresi’nin ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni 
görev alacak ekibe şimdiden başarılar 
diliyor, Allah yar ve yardımcımız olsun 
diyor, hepinizi Allah’a emanet ediyo-
rum. 



363

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -8

Değerli misafirler, çok değerli milletve-
kili arkadaşlarım, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor; grup toplantımızın, ülkemiz, 
milletimiz, demokrasimiz için hayırlara 
vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz 
ediyorum. 

Bugün, grup toplantımızı, AK Parti için 
olduğu kadar, Türkiye için, bölgemiz 

için, özellikle de demokrasimiz için son 
derece anlamlı bir günün yıldönümün-
de gerçekleştiriyoruz. Tam bir yıl önce, 
12 Haziran’da, Türkiye sandığa gitti, 
seçimini yaptı ve milli iradeyi bir kez 
daha sandığa yansıtarak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni şekillendirdi. AK Parti, 
12 Haziran seçimlerinde, yüzde 49.8 
oy oranına ulaşarak, yani Türkiye’deki 
her 2 kişiden 1’inin oyunu alarak, 12 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 12 Haziran 2012
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Haziran seçimlerini kesin bir zaferle 
sonuçlandırdı. 3 Kasım 2002’de yüz-
de 34.3 olan oy oranımız, 22 Temmuz 
2007’de yüzde 46.6’ya yükselmişti. 12 
Haziran’da, bu seviyenin de üzerine çı-
karak, 2007’deki oy oranımızın üzerine 
3.2 puan ekleyerek, rekorumuzu daha 
yüksek bir seviyeye çekmiş olduk. İkti-
darda, görev başında bir parti olarak, 
oylarımızın yükselerek gelmesi, demok-
rasi tarihimize, tekrarlanması zor bir 
başarı olarak kaydedildi. 

Değerli arkadaşlarım…

Burada, 12 Haziran seçimlerinin yıldö-
nümünde, iki hususun özellikle altını 
çizmek istiyorum. Birincisi, 12 Haziran 
2011 Pazar günü, sonuçların netleşme-
siyle birlikte, biz, seçim atmosferini bir 
kenara bıraktık ve kaldığımız yerden 
çalışmaya devam ettik. Ben her zaman 
ifade ediyorum. Biz, seçim döneminde 
milleti hatırlayan, sandıklar kapandık-
tan sonra milletle irtibatı kesen bir parti 
değiliz. Biz, seçimden seçime milletin 
huzuruna çıkan; seçim süreçlerinde 
farklı, diğer süreçlerde farklı bir politi-
ka yürüten partilerden de değiliz. Biz, 
bir süreklilik içinde, belli bir takvim, 
belli programlar çerçevesinde, önümüze 
koyduğumuz, Türkiye’nin önüne koydu-
ğumuz hedef lere kararlılıkla ilerleyen 
bir partiyiz.  İktidarda artık üçüncü 
döneme giriyoruz, bu dönemde biraz 
dinlenelim demedik, diyemeyiz, böyle 
bir yaklaşımın içinde asla olmadık, ola-
mayız. 

Şunu herkesin bilmesini istiyorum de-
ğerli arkadaşlarım: Biz, milletimizin 
hizmetkârı olarak buradayız. Milletimi-
ze hizmet ürettiğimiz için, milletimiz 
bize daha fazla destek veriyor. Biz, 12 
Haziran akşamı, zafer sarhoşluğuna 
kapılmadık, tam tersine, oy oranları-
mızın artmasıyla, sorumluluğumuzun 
daha da arttığını, omuzlarımızda çok 
daha büyük bir emanet, çok daha büyük 
bir mesuliyet taşıdığımızı ifade ettik. 
İşte 1 yıldır da, başladığımız andaki 
heyecanla, aynı coşkuyla, aynı aşkla 
ve sevdayla, ülkemiz için, milletimiz 
için hizmet üretmeye devam ediyoruz. 
Yarın, inşallah, Genişletilmiş İl Başkan-
ları Toplantımızda, son 1 yıla ilişkin bir 
özeti kamuoyuyla paylaşacağız. Biz her 
fırsatta kendisini hesaba çeken, kendi iç 
muhasebesini yapan bir partiyiz. Hesap 
vermek için milletin huzuruna çıkma-
dan önce, biz kendi kendimizi imtihana 
tabi tutan bir partiyiz. Yarın, seçimden 
bu yana geçen 1 yılın hesabını, muhase-
besini, vakit yettiğince inşallah milleti-
mizle paylaşacağız. 

12 Haziran seçimleriyle ilgili önemli bir 
diğer husus da şudur değerli arkadaş-
larım. Tıpkı 3 Kasım ve 22 Temmuz ak-
şamlarında, diğer seçim ve halkoylama-
sı akşamlarında olduğu gibi, 12 Haziran 
akşamı da Partimizin balkonundan, Ge-
nel Merkez önünde toplanan kardeşle-
rimize, onlarla birlikte tüm vatandaşla-
rımıza bazı sözler verdik. Yüzde 50’nin 
oyunu almış olsak da, biz, yüzde 100’ün 
iktidarı olacağımızı, 75 milyonun tama-
mını kucaklayacağımızı ifade ettik. Her 
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iki kişiden birinin oyunu almış bir parti 
olarak, bize oy vermeyen yüzde 50’nin 
de haklarının savunucusu olacağımızı, 
kesinlikle ayrımcılık yapmayacağımızı, 
onlar üzerinde asla ve asla tahakküm 
kurulmasına izin vermeyeceğimizi al-
tını çizerek belirttik. Hükümet olarak, 
sadece bize oy veren yüzde 50’nin değil; 
yüzde 100’ün emanetini omuzlarımızda 
taşıyoruz. 

Bu çizgiden hiçbir zaman sapmadık. Bu 
şuurdan, bu hissiyattan, omuzlarımız-
daki emanetin ağırlığından ve kutsiye-
tinden asla taviz vermedik, bundan son-
ra da vermeyeceğiz. Bakın, burada bir 
noktanın altını, bir kez daha çizmekte 
yarar görüyorum. Çoğunluğun azınlığa 
tahakkümü nasıl zulümse, azınlığın 
çoğunluğa tahakkümü de aynı şekilde 
zulümdür, hatta daha ağır bir zulümdür. 
Biz meseleye tahakküm penceresinden 
bakmıyoruz. 75 milyon birdir, beraber-
dir, kardeştir. Herkes, ama herkes, bu ül-
kenin birinci sınıf vatandaşıdır, kanun 
önünde eşittir, adalet ve hakkaniyete 
layıktır. Herkesin hayat tarzı, temel hak 
ve hürriyetleri, bizim kati teminatımız 
altındadır. Biz, 9.5 yıllık iktidarımız sü-
resinde, bu ilkelerden asla taviz verme-
dik, bu ilkelere muhalif hiçbir girişimin 
içinde olmadık. Herkesin hayat tarzına, 
herkesin temel hak ve hürriyetlerine 
saygı duyduk; temel hak ve hürriyetleri 
belli kesimler için değil; Türkiye için 
genişletmenin mücadelesi içinde olduk. 

Ancak, tekrar ediyorum: Nasıl ki, ço-
ğunluğun azınlığa tahakkümü kabul 

edilemezse, azınlığın da, çoğunluğa ta-
hakkümü kabul edilemez. Ne yazık ki on 
yıllar boyunca Türkiye bunu yaşamıştır. 
On yıllar boyunca, Türkiye, azınlığın, 
belli kesimlerin, belli zümrelerin, seç-
kinci çevrelerin, çoğunluğa hükmettiği, 
çoğunluk adına demokrasi dışı kararlar 
aldığı ve bunları baskıyla uyguladığı 
dönemlere şahit olmuştur. İnsanlara be-
lirli bir hayat tarzı dayatılmıştır. İnsan-
ların, temel hak ve hürriyetleri, en temel 
hakları kısıtlanmıştır, yasaklanmıştır. 
Her alanda tercih özgürlükleri ortadan 
kaldırılmıştır. Milletin talepleri, mille-
tin feryadı dikkate alınmamış, millete 
tepeden bakanlar, tepeden inmeci bir 
anlayışla millete dayatma içinde olmuş-
tur. Onlarca yıldır millete yaşam tarzı 
dayatanlar, şimdi farklı yaşam tarzla-
rının görünür olmasından rahatsızlık 
duyuyorlar, kendi yaşam tarzları tehdit 
altındaymış gibi göstererek farklı bir ha-
zımsızlığın içine giriyorlar. Yıllarca öte-
kileştirilen, horlanan, dışlanan insanla-
rın eşit yurttaş haline gelmesini kimse 
farklı yerlere çekmemelidir. Türkiye’de 
yaşanan sadece ve sadece bir normalleş-
medir. 

Bakın değerli arkadaşlarım, İzmir İl 
Kongremizde de değindim, 1930 yı -
lında, Gazi Mustafa Kemal’in bizzat 
teşvikiyle, bizzat desteğiyle, yakın bir 
arkadaşı, Fethi Okyar tarafından, Ser-
best Cumhuriyet Fırkası kuruluyor. Gazi 
Mustafa Kemal, demokrasiye, çok partili 
döneme geçiş amacıyla böyle bir adımı 
atıyor. Millet, Türkiye’de bir muhalefete, 
bir muhalif sese, iktidar karşısında du-
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racak bir siyasi partiye o kadar hasret ki, 
daha kurulduğu andan itibaren, Serbest 
Cumhuriyet Fırkası millet nezdinde çok 
büyük bir itibar görüyor. Partinin kuru-
luşundan sadece 22 gün sonra, İzmir’e 
yapılan ziyarette, Fethi Bey’i on binlerce 
kişi karşılıyor; sevgi gösterilerinden 
izdiham yaşanıyor, denize düşenler, 
ezilenler oluyor.  Fethi Bey ’in ceketi 
bu sevgi gösterilerinde yırtılıyor. Gazi 
Mustafa Kemal’in talimat vermesine, 
İzmir’de yapılacak mitingin güvenliği-
nin sağlanması yönündeki tüm talimat-
larına rağmen, polis, göstericilere ateş 
açıyor ve 12 yaşında bir çocuk hayatını 
kaybediyor. İktidarın yoğun baskıları, 
tahrikleri, ürettiği sanal korkular neti-
cesinde, maalesef, kuruluşundan sadece 
3 ay sonra bu parti kendini fesh etmek 
zorunda kalıyor. 

Türkiye maalesef, bu olaydan 16 yıl son-
ra, 1946’da ancak çok partili sisteme ge-
çebiliyor. Şimdi zaman zaman CHP’liler 
çıkıyor, Türkiye’ye demokrasiyi biz ge-
tirdik diyor. Hayır efendim… CHP, bu ül-
keye demokrasi getirmemiştir; CHP, bu 
ülkede, Gazi Mustafa Kemal’e rağmen 
demokrasinin önündeki engel olmuş, 
mümkün olduğunca da demokrasiye 
geçişi ertelemiştir. Paranın üzerinde-
ki Mustafa Kemal resimlerini çıkartıp 
kendi resimlerini bastıran zihniyet, de-
mokrasiyi getirmemiş, aksine gelmesini 
geciktirmiştir. Bakın; 27 Mayıs müda-
halesi, bütün hukuksuzluğuna, bütün 
zulmüne rağmen, Türkiye’de değişimi 
sadece geciktirebilmiştir. 12 Eylül, bü-
tün hukuksuzluğuna, işkencelere, baskı-

lara, zulümlere rağmen, Türkiye’de de-
ğişimi sadece ve sadece ertelemiştir. 28 
Şubat, aynı şekilde, Türkiye’yi rayından 
çıkarmış, ama o Türkiye yeniden rayına 
girmiş ve değişmeye, gelişmeye devam 
etmiştir. 

Bu milletin, akıp gittiği bir mecra var 
değerli  arkadaşlarım . Yüz yıl lardır, 
asırlardır, bu millet, son derece kararlı, 
azimli, ilkeli bir şekilde, en önemlisi de 
bir medeniyet tasavvuruyla geleceğe 
doğru engel tanımadan akıyor. Bizim 
milletimizin önüne dağlar da dikilse, 
setler de çekilse Allah’ın izniyle bugüne 
kadar bütün engelleri aşmıştır. İstikla-
limizin manifestosu olan İstiklal Marşı-
mızda, merhum Mehmet Akif bunu çok 
net olarak ifade etmiştir: 
Ben, ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşa-
rım;  
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım;  
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım,  
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. 

Evet… Bu millet, tarih boyunca önüne 
çekilen setlerin tamamını yıkmıştır. Bu 
millet, kendisini mecraından çıkarmaya 
yönelik, kendisini engellemeye, yavaşlat-
maya yönelik her girişime, gerektiğinde, 
gereken cevabı en sert şekilde vermiştir. 
12 Haziran seçimleri tıpkı 3 Kasım se-
çimleri gibi, işte bu cevaplardan biridir. 
12 Haziran, milletin değişim iradesinin, 
değişim arzu ve taleplerinin sandığa 
çok güçlü bir şekilde yansımasıdır. 12 
Haziran, Türkiye’nin 2023 hedef lerine, 
Türkiye’nin gelecek tasavvuruna millet 
tarafından vurulmuş onay mührüdür. 
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Bakın değerl i  arkadaşlarım ,  şurası 
da  son derece  önemli ,  12  Haziran , 
Türkiye’nin değişim ve büyüme süre-
cinde, çok önemli bir virajın geride 
bırakılmasıdır. Zira biz, 3 Kasım’dan 
itibaren, 12 Haziran seçimlerine kadar, 
bir yandan hizmet üretirken, bir yandan 
önyargılarla mücadele ettik. Bizimle 
ilgili olarak, topluma pompalanan kay-
gıları, korkuları, niyet okumaları orta-
dan kaldırmanın mücadelesini verdik. 
Aynı zamanda, 3 Kasım’la 12 Haziran 
arasındaki o süreçte, biz, demokrasinin 
arızalarını gidermenin, demokrasinin 
eksiklerini telafi etmenin mücadelesini 
verdik. 

İşte buradaki bu kadro, Türkiye’de de-
mokrasiye güç katmış bir kadrodur. 
Bu kadro, mafyaya, çetelere, karanlık 
suç örgütlerine karşı amansız müca-
dele yürütmüş bir kadrodur. Bu kadro, 
cuntalara karşı göğsünü siper etmiş bir 
kadrodur. 12 Haziran seçimlerinde ve 
sonrasında ortaya çıkan eser, hiç kuşku-
suz en başta, işte bu salondaki kadronun 
eseridir. 12 Haziran’da, AK Parti değil, 
millet kazanmıştır, 75 milyon kazanmış-
tır. 12 Haziran’da, Türkiye kazanmıştır. 
12 Haziran’da, en önemlisi de değişim 
kazanmıştır. Allah’ın izniyle, milleti-
mizin desteğiyle, sizlerin gayretleriyle, 
Türkiye’de artık cuntalar dönemi, çe-
teler dönemi, darbeler dönemi tarihe 
karışmıştır. Ben inanıyorum ki, artık ne 
bu millet, ne de bu gençlik, bundan son-
ra demokrasinin rayından çıkmasına, 
çıkartılmasına asla müsaade etmeyecek, 
göz yummayacaktır. 

Her türlü tehdit karşısında biz burada-
yız, AK Parti buradadır. Ama, demok-
rasiye, milli iradeye, hukuka, bizimle 
birlikte, bizden çok daha fazla milletin, 
gençlerin, yeni neslin sahip çıkacağına 
biz yürekten inanıyoruz. 12 Haziran, 
bakın altını çizerek ifade ediyorum, bizi 
değil, Türkiye’yi değiştiren bir seçim 
olmuştur. Biz, Allah Korusun, tekeb-
bürden, kibirden, gururdan çok büyük 
bir hassasiyetle sakınan bir kadroyuz. 
Seçimin hemen ertesinde, İl Başkanları 
Toplantımızda ifade ettim. İspanya’da, 
Gırnata şehrinde,  Elhamra Sarayı’nın 
duvarlarında, Endülüs Sultanlarını hi-
zaya getiren, korkutan, en önemlisi de 
uyaran o muhteşem ilkeyi biz aklımız-
dan çıkarmıyoruz: ve la galibe illallah… 
Allah’tan başka zafer sahibi yoktur…

Bizi, 12 Haziran seçimleri sonrasında, 
son derece haksız şekilde tekebbürle 
itham edenler,   değişimi anlayama -
yan, değişen Türkiye’ye ayak uydura-
mayanlardır. Biz, milli irade önünde, 
demokrasi önünde engellerin kalktığı, 
hukukun güç kazandığı bir Türkiye’de, 
özgürlükleri daha da ileri standartlara 
ulaştırmanın mücadelesi içindeyiz. Yıl-
lardır devam edegelen, anlamsız baskı, 
yasak ve kısıtlamaları ortadan kaldıran 
bir kadroyuz biz. En önemlisi de biz, 75 
milyonun hayat tarzına olduğu kadar, 
seçme, tercih etme özgürlüğüne saygı 
duyan, bunu güçlendiren bir kadroyuz. 
Bakın en son, Kademeli Eğitimi yasa-
laştırarak, bir yasaklama, kısıtlama, 
engelleme değil; tam tersine, veliler ve 
öğrenciler için daha geniş tercih hakkı 
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getirdik. Türkiye’de bazı seçeneklerin, 
bazı şıkların, bazı tercihlerin üzeri çi-
zilmişti; biz bu çizikleri kaldırdık. Biz 
kimseye, meslek liselerini ya da imam 
hatipleri dayatmıyoruz. Hiçbir öğren-
ciye, hiçbir veliye, biz, seçmeli Kur’an 
dersini, Siyer dersini dayatmıyoruz. 

Tam tersine, biz, önü kapatılmış olan 
bu seçeneklerin önünü açıyoruz; mil-
letimizin önüne, seçme özgürlüğünü, 
tercih  özgürlüğünü koyuyoruz .  Bu 
özgürlüğü alıp, hem de 2 kere Anaya-
sa Mahkemesi’ne taşımak, dayatmacı, 
yasakçı, baskıcı, statükocu zihniyetin 
bir kez daha açığa çıkmasıdır. Yeni CHP 
diyorlar… Bunun neresi yeni? Olsa olsa, 
“doğan görünümlü şahin” olur bunlar-
dan. 1930’da, milletin umudu haline ge-
len Serbest Cumhuriyet Fırkası’na nasıl 
baktılarsa, bugün de özgürlüklere aynı 
gözlükle bakıyorlar. 1940’larda, millete, 
milli iradeye, milletin manevi değerleri-
ne, dini değerlerine nasıl hor baktılarsa, 
bugün de aynı şekilde hor bakıyorlar. 

AK Parti, Türkiye’de demokrasiyi güç-
lendirdiği ,  Türkiye’yi  büyüttüğü ve 
değiştirdiği  oranda,  inanıyorum ki, 
er ya da geç, muhalefet de bir gün bu 
değişime ayak uyduracaktır. Demokra-
si savunucusu olmak, bedel ödemeyi, 
mücadele etmeyi, zor zamanda doğru 
tutum takınmayı gerektirir. Zor zaman-
da statükocu, rahat zamanda demokrat 
olunmaz. Demokratlık, bir imaj çalış-
ması, bir halkla ilişkiler faaliyeti değil-
dir. Demokratlık, söylemlerin eyleme 
dönüşmesiyle, zor zamanda ete kemiğe 

bürünmesiyle oluşur. Bir çiçekle bahar 
gelmez. Şu anda, muhalefetin değişime 
karşı ayak dirediğini, statükoya sıkı sı-
kıya tutunduklarını görüyoruz. İnanıyo-
rum ki, tabanları, bu partileri değişme-
ye zorlayacak, açıkçası, bizim de ihtiyaç 
duyduğumuz kaliteli, seviyeli muhalefet 
er ya da geç Türkiye’de oluşacaktır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Kademeli eğitime geçişle birlikte uygu-
lanacak yeni ders çizelgesi üzerindeki 
çalışmalarımızı artık belli bir noktaya 
getirdik. Yeni ders çizelgesini oluşturur-
ken, Avrupa Birliği üyesi ülkeler başta 
olmak üzere, uluslararası karşılaştırma-
lar yaptık, analizler gerçekleştirdik ve 
Türkiye’ye en uygun, Milli Eğitim siste-
mimize en uygun çizelgeyi hazırladık. 
Öncelikle, yeni ders çizelgesinde, birinci 
sınıftan sekizinci sınıfa kadar, ders sa-
atlerinin ağırlığını değiştiriyoruz. Kimi 
derslerin haftalık saatini azaltıyor, kimi-
lerini artırıyor, farklı sınıf lara göre fark-
lı ders saati yoğunlukları getiriyoruz. 

Burada sadece bir örneği sizlerle pay-
laşmak istiyorum. Mevcut durumda, 
Türkçe dersi, ilk 3 yılda haftada 11 saat, 
4 ve 5’inci sınıf larda haftada 6 saat ve 
6-8’inci sınıf larda haftada 5 saat olarak 
uygulanıyor. Şimdi, 2012-2013 eğitim 
öğretim yılından itibaren, Türkçe dersi, 
ilk 2 yıl haftada 10 saat, 3. ve 4’. sınıf-
larda haftada 8 saat, 5. ve 6. sınıf larda 6 
saat, 7. ve 8. sınıf larda ise haftada 5 saat 
olarak uygulanacak. Yani kimi sınıf lar-
da yoğunluğu artırıyoruz, kimi sınıf lar-



369

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -8

da 1 saat, 2 saat düşürüyoruz. Zorunlu 
tüm derslerde, analizler ışığında, buna 
benzer düzenlemeler yapıyoruz. Yeni 
ders çizelgesinde, İnsan Hakları, Yurt-
taşlık Ve Demokrasi dersi, İlkokul 4. sı-
nıfta zorunlu ders olarak verilecek. Yeni 
çizelgeyle, seçmeli dersleri de artırıyo-
ruz. 5. sınıftan itibaren, 8. sınıfa kadar, 
öğrenciler, ilgi ve tercihlerine göre, her 
öğretim yılı en az 4 dersi tercih edebi-
lecekler. Kanun değişikliği ile, Kur’an-ı 
Kerim ve Siyer derslerinin seçmeli ders 
olmasını sağlamıştık. 

Şimdi, yeni ders çizelgesiyle, Temel Dini 
Bilgiler seçmeli dersini öğrencilerimi-
zin tercihine sunuyoruz. Bu derste, fark-
lı dinlerin mensubu, örneğin, Hristiyan, 
örneğin Musevi öğrencilerimiz, diledik-
leri takdirde, kendi dinlerini öğrenebile-
cekler. Farklı inanç gruplarına mensup, 
örneğin Alevi vatandaşlarımız için şu 
anda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi der-
sinde ilgili konular yer alıyor.  Yabancı 
dil öğrenmeye ilgisi olan öğrencileri-
miz için, zorunlu yabancı dil dersinin 
yanında, seçmeli yabancı dil dersini de 
getiriyoruz. Bakanlar Kurulu Kararı ile 
öğretimi yapılması hükme bağlanmış 
diller, seçmeli olarak öğretilecek. Fen 
Bilimleri ve Matematik, Sanat ve Spor, 
Sosyal Bilimler grubu altında, öğrenci-
lerimiz, ilgi alanlarına göre değişik ders-
leri seçmeli olarak alabilecekler. Dil ko-
nusunda, yeni Ders çizelgesiyle önemli 
bir seçeneği daha öğrencilerimizin , 
velilerimizin önüne koyuyoruz. Dil ve 
Anlatım Ders Grubu altında, öğrenciler, 
temel okuma, yazma, yazarlık, iletişim, 

sunum becerilerini geliştirecek dersler 
alabilecekler. 

Bunun yanında, öğrencilerimiz, Farklı 
Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında 
Kanun kapsamında, Yaşayan Diller ve 
Lehçeler adı altında, yerel dil ve lehçeleri 
öğrenme imkânına kavuşuyorlar. Örne-
ğin, yeterli sayıda öğrenci bir araya gel-
diğinde, Kürtçe bir seçmeli ders olarak 
alınabilecek, öğretilecek ve öğrenilecek. 
Bu, tarihi bir adımdır. İhtiyaç ve talep 
durumuna göre farklı anadillere sahip 
vatandaşlarımız bu kapsamda dillerini 
geliştirebilecekler. Bu yeni düzenleme-
nin, öğrencilerimiz, velilerimiz, öğret-
menlerimiz başta olmak üzere eğitim 
camiamız, ülkemiz ve milletimiz için 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Ben Kürt kökenli vatandaşlarımdan 
özellikle rica ediyorum. AK Parti’nin bu 
tarihi adımlarına karşı kim ne diyecek, 
nasıl tepki verecek, ibretle izlesinler. 
Bugüne kadar attığımız her türlü adımı 
boşa çıkarmaya çalışan, küçümseyen, 
yok sayan, kandırmaca gibi gösteren te-
rör örgütü ve yandaşları şimdiden tepki 
göstermeye, bu adımı da boşa çıkarmaya 
çalışıyorlar. Biz Kürt kökenli kardeşle-
rimizin haklarını geliştirmenin gayreti 
içindeyken, istismar siyaseti yapanlar 
bırakın destek olmayı, hükümeti taşa 
tutuyorlar. Kimin hakları geliştirmeye 
çalıştığı, kiminse bunları istismar edip 
ön kesmeye çalıştığı bir kez daha görü-
lüyor. Ben, halkımızın bu düzenlemeleri 
takdirle ve memnuniyetle karşılayacağı-
na yürekten inanıyorum. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz hafta, CHP 
Genel Başkanı ve heyetini,  AK Parti 
Genel Merkezi’nde ağırladık, yaklaşık 1 
saatlik bir görüşmede, terör ve Kürt me-
selesi konusunda konuştuk. CHP’nin, 
siyasi partilerden randevu alarak or-
taya koyduğu bu yeni tavır ve girişim, 
sizler de takip ediyorsunuz, toplumda 
umutları biraz daha güçlendirdi. CHP 
elbette bu girişimde, bu uzlaşı atmosfe-
rinin oluşturulmasında geç kalmıştır; 
ama geç de olsa, CHP’nin bu meseleyi 
gündemine almış olmasından, uzlaşma 
arayışlarından biz sadece memnuniyet 
duyarız ve duyuyoruz. Biz, 2009 yılın-
da, Milli Birlik ve Kardeşlik Projemizi 
açıkladıktan sonra, toplumun hemen 
her kesimiyle, çok samimi bir uzlaşı 
arayışına girdik .  Sanatçılarımızdan 
sporcularımıza, yazarlarımızdan sivil 
toplum örgütlerine kadar, geniş bir yel-
pazede, projeyi anlattık, samimiyetimi-
zi ortaya koyduk ve her kesimden katkı 
istedik. 

Aynı uzlaşı arayışlarını, siyasi partiler 
nezdinde de yaptık. Başta, Mecliste gru-
bu olan partiler olmak üzere, gerek ben, 
gerek arkadaşlarım, randevu taleplerin-
de bulundular. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde, bir özel oturumda meseleyi 
ele aldık. Ancak, toplumun hemen tüm 
kesimlerinden gelen destek ve katkıya 
rağmen, CHP ve MHP bizlere kapılarını 
en baştan kapattı;  BDP ise, çözümün bir 
parçası değil, sorunun bir parçası olarak 
kalmayı tercih etti. Siyasi noktada bu 

yalnız bırakılmışlığa biz aldırış etme-
dik. Azimle, kararlılıkla, samimi şekilde 
çabalarımızı sürdürdük; oluşan umut 
atmosferinin sönmemesi, hayal kırıklığı 
yaşanmaması için, tüm tahriklere rağ-
men kararlı bir duruş sergiledik. 

Nitekim gerek 12 Eylül halk oylama-
sında, gerek 12 Haziran seçimlerinde, 
Türkiye’nin tamamından, politikala -
rımız, çözüm önerilerimiz noktasında 
milletimizden teyit aldık ve bu teyitle 
yolumuza devam ettik. Bugün, başta 
CHP, MHP, BDP olmak üzere, siyasi par-
tilerin sürece dâhil olması konusunda 
hiçbir önyargımız, ön kabulümüz, ön 
şartımız yok. Böyle milli bir meselede, 
biz, kimden gelirse gelsin katkı almaya 
hazırız, kapılarımızı açık tutarız. Takdir 
edersiniz ki, sıkılı yumruklarla tokalaş-
ma olmaz. MHP ve BDP, siyasetlerinin 
kaynağı olarak gördükleri, istismar ede-
rek siyaset üretebildikleri bu bataklığın 
kurutulması için henüz ortaya bir ira-
de koyabilmiş değiller. Özellikle MHP, 
inkârcı bakış açısıyla hareket ettiği için 
ortaya bir politika koymuyor, sadece 
hamasetle ve reddiyecilikle meseleye 
yaklaşıyor; bu konuda Türkiye’nin ger-
çeklerinden ve sağduyudan uzak bir 
görünüm sergiliyor. Başta MHP Genel 
Başkanı olmak üzere, MHP’li yöneticile-
rin, ortaya bir fikir, bir görüş, bir öneri 
koymak yerine, sadece ve sadece haka-
ret etmeyi tercih etmelerini ben milleti-
min takdirine havale ediyorum. 

Dikkat edin, fikri, görüşü, söyleyecek 
sözü, önerisi olan bir insan, bu dili, bu 
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üslubu kullanmaz. Hakaret, iftira, söy-
leyecek sözü olmayanların başvurduğu 
bir üsluptur. Biz, Sayın Bahçeli’ye de, 
arkadaşlarına da, onların seviyesiz üs-
lubuyla değil, Türkçenin zarafetiyle, 
nezaketiyle, inceliğiyle cevap vermeye 
devam edeceğiz. Tüm bu ağır hakaretler 
karşısında, biz, MHP’nin çelişkilerini, 
tutarsızlıklarını, özellikle de politika-
sızlığını kamuoyuna anlatmaya devam 
edeceğiz. 

Bakın bir şeyi net olarak ortaya koymak 
durumundayım. Gerek CHP, gerek MHP, 
gerek BDP, eğer bu sürece destek verir-
lerse, katkı verirlerse, bunu, AK Parti 
için, hükümet için değil, ülke için, mil-
let için, Türkiye için verirler. Bu sürecin 
dışında, bu sürecin karşısında kalanlar, 
bugüne kadar olduğu gibi, çözümün de-
ğil, sorunun parçası olurlar. Bizim hiç 
kimseye eyvallahımız olamaz. 2009’dan 
beri biz bu meseleyi yalnız ama kararlı 
şekilde sürdürüyoruz, bundan sonra 
da aynı kararlılıkla yolumuza devam 
ederiz. Biz, bu aşamada, hiç kimsenin 
önüne şartlar koymayacağımız gibi, 
bize dayatılmak istenen şartlara da asla 
boyun eğmeyiz. Kapılarımız açık. Ko-
nuşuruz, görüşürüz, müzakere ederiz, 
istişare ederiz. Ama hiçbir dayatmaya 
boyun eğmeyiz. 

Tabii, çok daha önemli bir konu var. 
Bakın değerli arkadaşlarım, bu mesele, 
her zaman ifade ediyorum, milli bir me-
seledir. Bu mesele, can yakan, hayati bir 
meseledir. Bu mesele, çelik gibi sinirleri; 
bunun yanında, ilkeli, tutarlı, dirayetli 

bir duruşu zorunlu kılan bir meseledir. 
Bu mesele, çark etmeyi kaldıramaz. Söz 
konusu olan, milletin umudu, söz konu-
su olan, anaların yüreğidir. CHP’den, 
CHP Genel Başkanı’ndan, en azından 
bu meselede, ilkeli, tutarlı, sağlam bir 
duruş bekliyoruz ve bekleriz. Milletin, 
özellikle bu meselede hayal kırıklığına 
tahammülü olmadığını, umut atmosfe-
rini dağıtacak girişimlere tahammülü 
olmadığını burada hatırlatmak istiyo-
rum. Biz AK Parti olarak, ülkeyi yönet-
me sorumluluğundaki hükümet olarak, 
üzerimize düşen çalışmaları yapıyoruz 
ve yapacağız.  Partilerin süreç içindeki 
rollerini önemseriz, ama süreci partile-
rin tutumlarına endekslemeyiz. Doğru 
bildiğimiz yolda, yalnız da kalsak aynı 
kararlılıkla yürümeye devam ederiz. 
Ne BDP’nin ve MHP’nin tahriklerini 
ciddiye alırız, ne de terör örgütünün 
eylemlerinin yönümüzü değiştirmesi-
ne müsaade ederiz. Terörün, siyaseti 
dizayn etmesine nasıl izin vermezsek, 
partilerin gerilim siyasetlerine de prim 
vermeyiz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Geçtiğimiz 2 hafta, ziyaretler, temaslar, 
özellikle de yaptığımız açılışlar nokta-
sında oldukça yoğun geçti. Önceki hafta, 
Grup Toplantımızın ardından İstanbul’a 
geçtik ve İstanbul’un Fethinin 559’uncu 
Yıldönümünde, Fatih Sultan Mehmet’in 
bize mirası olan Fatih Camii’ni, resto-
rasyonunun ardından yeniden hizmete 
açtık. Birinci Mahmut Kütüphanesi ile 
birlikte 24 milyon lira yatırımla gerçek-
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leştirdiğimiz bu restorasyonda, caminin 
adeta her milimetrekaresini büyük bir 
özenle elden geçirdik ,  aslına uygun 
şekilde, gelecek asırlarda da ayakta du-
rabilecek bir sağlamlığa kavuşturduk. 
Aynı hafta içinde, Ankara’da, Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu’nun inşa ettiği 
Proton Hızlandırıcı Tesisinin açılışını 
yaptık. Bu tesis, Türkiye’de bilime, araş-
tırmaya, geliştirmeye çok önemli destek 
sağlamanın yanında, Nükleer Enerji ve 
Nükleer çalışmalarda da adeta bir mer-
kez olarak hizmet üretecek. 31 Mayıs’ta, 
İstanbul’da gerçekleşen Medeniyetler 
İttifakı Taahhüt Konferansına katıldık. 
Konferans vesilesiyle Türkiye’de bu -
lunan, başta Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Sayın Ban olmak üzere çok 
sayıda devlet ve hükümet başkanıyla 
görüşmelerimiz oldu. 1 Haziran’da, yine 
önemli bir Uluslararası zirveye, 2’nci 
Somali Konferansına ev sahipliği yap-
tık. 5 Haziran’da, İstanbul’da başlayan 
ve 3 gün devam eden Dünya Ekonomik 
Forumu İstanbul Toplantısına katıldık. 
Burada da katılımcılara hitap etme, ay-
rıca devlet, hükümet başkanları, önem-
li şirketlerin yöneticileriyle görüşme 
fırsatımız oldu. 6 Haziran’da Türkiye 
İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu’na ka-
tıldık; ardından, dünya sathında hizmet 
veren Dış Ticaret Müşavirlerimizle bir 
araya geldik. 

7 Haziran’da, Çanakkale’de çok önemli 
bir eseri milletimize, ülkemize kazan-
dırdık. Biz görevi devraldığımızda, 2002 
yılında, Çanakkale Şehitliğimizin, mu-
harebelerin yapıldığı yerlerin, siperle-

rin durumu içler acısıydı. Biz, Hükümet 
olarak, çok kapsamlı bir proje geliştir-
dik, tarihi yarımadayı yeniden ele aldık 
ve orada, şehitlerimizin azizliğine denk 
düşen düzenlemeleri gerçekleştirdik. 28 
şehitliğin yerlerini tespit ettik; şu ana 
kadar 11 şehitlikte yatanların isimlerini 
belirledik ve bu şehitlikleri ihya etmeye 
başladık. Şehit kabirlerine ulaşımı ko-
laylaştırmak için, yaklaşık 77 kilometre 
yol inşa ettik. Tarihi Milli Park’a giriş 
noktalarını düzenledik, levha kirliliğine 
son verdik. Çanakkale’deki tüm şehit-
lerimizin, burada yatan 63 bin şehidi-
mizin ismini 1. 691 mermer ve camdan 
oluşan şahidelere yazdık. Şehitliğin ve 
Abide’nin çevre düzenlemesini aynı 
şekilde büyük bir hassasiyetle gerçek-
leştirdik; aydınlatmasıyla, sulamasıyla, 
bitki örtüsüyle, burayı şehitlerimizin ru-
hunu şad edecek bir manzaraya kavuş-
turduk. Kilitbahir Kalesi ve Namazgâh 
Tabyası  Çevre  Düzenlemesi  devam 
ediyor. İnşallah 2013 yılı sonunda bi-
tireceğiz. Anadolu Hamidiye Tabyası 
Projesi Yapımı çalışmaları sürüyor, bu 
yılsonunda inşallah ziyarete açıyoruz. 

Bütün bu çalışmalar, bütün bu teşvikler 
sayesinde, Çanakkale’deki şehitliklere, 
2002 yılında sadece 200 bin olan ziya-
retçi sayısı, bugün yıllık 2 milyon kişiye 
ulaştı. Açılışını yaptığımız Çanakkale 
Destanı Tanıtım Merkezini, yaklaşık 80 
milyon liralık bir yatırımla gerçekleş-
tirdik. 8 bin 600 metrekare üzerinde, 
2 bin 400 metrekare kapalı alanla, 11 
salon, 1 sergi, 1 konferans salonu, kafe-
terya ve idari bölümlerle, dünyanın en 
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modern tarih müzelerinden birini inşa 
ettik. Birinci Salon’dan, yani “Osmanlı 
Harbe Giriyor” salonundan giren bir zi-
yaretçi, Çanakkale Harbini, zaferi adeta 
yaşayarak, mümkün olduğunca oradaki 
hissiyatı paylaşarak, 11’inci Salon’dan, 
“Hatıralar Bölümü”nden çıkış yapacak. 
Görsellerle, sunumlarla, canlandırma-
larla, Çanakkale Harbi burada, ziyaret-
çilerin tasavvurunda adeta an be an 
canlanacak. Bu anlamlı eseri Türkiye’ye 
kazandırmış olmaktan gerçekten iftihar 
ediyoruz; ülkemiz, milletimiz için hayır-
lara vesile olmasını diliyoruz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Bu arada il kongrelerimiz, hız kesme-
den, çok büyük bir heyecan, coşku, aynı 
zamanda demokrasi atmosferinde de-
vam ediyor. En son Pazar günü Antalya 
İl Kongremizi tamamladık. Son 2 hafta 
içinde, Diyarbakır, Şanlıurfa, Denizli, 
İzmir ve Antalya İl Kongrelerine ben 
bizzat katıldım. Bu illerimizde, kong-
relerle birlikte, toplu açılış törenlerini 
de gerçekleştirdik, son birkaç yıl içinde 
şehirlerimize kazandırdığımız eser ve 
yatırımların resmi açılışını vatandaş-
larımızla birlikte yaptık. İnşallah, bu 
hafta sonu Sakarya ve Mersin kongrele-
rimiz olacak, onlara da iştirak edeceğiz. 
Yine bu hafta sonunda, Pazar günü, be-
raberimizde bir heyetle önce Meksika’ya 
gidecek, ardından Brezilya’nın Rio şeh-
rine geçeceğiz. Meksika’da G-20 Lider-
ler Zirvesi’ne iştirak edecek, ardından 
Rio’da RİO+20 Zirvesine katılacağız. 

Bu resmi temaslarımız nedeniyle, önü-
müzdeki hafta grup toplantımızı ger-
çekleştiremeyeceğiz. İnşallah, bir son-
raki hafta yeniden buluşmak, yeniden 
kavuşmak umuduyla burada sözlerime 
son vermek istiyorum. Sizlere, Meclis 
çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 
Tüm misafirlerimizle birlikte hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum. 
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Çok değerli yol arkadaşlarım, teşkilatımı-
zın değerli mensupları, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor; Genişletilmiş İl Başkanları 
toplantımızın, tüm teşkilatımız, ülkemiz, 
milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. 

AK Parti olarak, Gençlik Kollarımızın 
Büyük Kongresini, Kadın Kollarımızın 

Büyük Kongresini geçtiğimiz haftalarda 
tamamladık. İl Kongrelerimiz, en son 
Pazar günü Antalya’da yaptığımız kong-
reyle, şu an itibariyle 73’e ulaştı. İn-
şallah, Cuma günü Sakarya, Cumartesi 
günü Mersin İl Kongrelerimizi yapacak, 
geriye kalan 6 ilimizin kongrelerini de 
15 Temmuz’a kadar gerçekleştirecek, 
15 Temmuz’da Eskişehir İl Kongremiz-
le bu süreci tamamlayacağız. Büyük 

AK Parti Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 13 Haziran 2012
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Kongremizi de gerçekleştirerek, parti 
olarak, teşkilat olarak, artık bütünüyle 
2014 Mahalli Seçimlerine odaklanmış 
olacağız. 

Değerli arkadaşlarım…

Dün, AK Parti için, ülkemiz ve milleti-
miz için çok anlamlı bir yıldönümünü 
birlikte idrak ettik. 12 Haziran 2011 
seçimleri sonrasında artık bir yılı geri-
de bıraktık ve 2’nci yıldan gün almaya 
başladık. 12 Haziran’ın yıldönümünde, 
burada şu hususun altını özellikle çiz-
mek istiyorum. Biz, 12 Haziran seçim-
lerinde, demokrasi tarihimizde bir ilki 
gerçekleştirdik. 2 dönemdir iktidarda 
olan bir parti olarak, seçimlerde oyumu-
zu artırarak, bir ilkin altına imza attık. 
Sadece Türkiye’de değil; dünyada böyle, 
bu şekilde, iktidarda iken oyunu artıran 
ve üç dönem üst üste artan bir oy ora-
nıyla iktidarını sürdüren bir siyasi parti 
gerçekten nadirdir. Zira tüm demokra-
silerde görülmüştür ki, iktidarda olan 
yıpranır, yorulur, hedef haline getirilir 
ve genelde de oy kaybı yaşar. 

Ama biz, bunun tam tersinin olabile-
ceğini ispat ettik. Çünkü biz, hizmet 
ve eser üretme noktasında çok farklı 
bir siyaset tarzı ortaya koyduk. Millete 
hizmetkârlığı en başından itibaren, bir 
görev, bir sorumluluk olmanın ötesinde 
ibadet şuuruyla yerine getirmeye çalış-
tık. Halka hizmeti hakka hizmet gördük. 
Millete hizmetkârlık bizim sadece va-
zifemiz değil, sadece mesuliyetimiz de-
ğil… Millete hizmetkârlık bizim, aşkla, 

sevdayla, heyecanla yoğurduğumuz, içi-
ne gönlümüzü, samimiyetimizi, hasbili-
ğimizi kattığımız büyük bir mesuliyet-
tir, büyük bir misyondur. “En hayırlınız, 
hizmet edenlerinizdir…” Bizim ilkemiz 
budur, bizim yolumuzun ışığı, yolumu-
zun rehberi budur. Milletimiz de bizim 
bu noktadaki samimiyetimizi görmüş ve 
bize desteğini her seçimde artırmıştır. 

Elbette, iyi hizmet edebilmek, kaliteli 
hizmet üretebilmek için sadece niyet, 
sadece samimiyet yetmiyor. İşin içine 
gayreti, işin içine tecrübeyi, aklı da ekle-
mek gerekiyor. Nitekim 9.5 yıl boyunca, 
biz gecemizi gündüzümüze katarak, 
durmadan ,  dinlenmeden azami bir 
gayret içinde olduk. Bütün arkadaşları-
mızla birlikte, edindiğimiz tecrübeleri 
süreçlere dahil ettik. Aklı, özellikle de 
ortak aklı her zaman önemsedik; istişa-
reye büyük önem atfettik, kararlarımızı, 
istişareler neticesinde aldık ve kararlı-
lıkla uyguladık. Milletimizin istikameti, 
her zaman bizim istikametimiz oldu. 
Bu istikametten sapmadık, milletle her 
zaman aynı yöne, aynı hedeflere baktık. 
Biz, bütün bu içtenliğimizin, tüm bu 
gayretlerimizin, aşkımızın ve sevda -
mızın karşılığını gerçekten fazlasıyla 
aldık. Sadece seçimlerde elde ettiğimiz 
sonuçlarla değil, ortaya koyduğumuz 
eserlerle de mutmain olduk. 

Çok şükür, Türkiye’yi her alanda de-
ğiştirdik, her alanda geliştirdik ve her 
alanda büyüttük, büyütüyoruz. Cumhu-
riyet tarihimizin rekorlarını kaydettik; 
kimi alanlarda, gerçekten aşılması güç 
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rekorlar elde ettik. 81 vilayetin tama-
mına eser ve hizmet kazandırdık. 780 
bin kilometre karenin her karışına 
ulaştık, her karışına hizmetlerimizi, 
eserlerimizi, yatırımlarımızı götürdük. 
Sadece Türkiye ile yetinmedik… Dünya-
da ulaşabildiğimiz her ihtiyaç sahibine 
elimizi uzattık, dünyanın her yerinde, 
güçlünün değil, hakkın, haklının ya-
nında olduk; mazlumlarla, mağdurlarla 
dayanışma içinde olarak, tüm dünya 
halklarının sempatisini, takdirini, tevec-
cühünü kazandık. 

Değerli arkadaşlarım…

9.5 yılda ortaya koyduğumuz eserleri 
bir çırpıda saymak artık mümkün olmu-
yor. Hemen her yıl, Türkiye’ye kazandır-
dığımız hizmetleri bir kitapta toplama-
ya gayret ediyoruz; bu kitap hamdolsun, 
her yıl biraz daha kalınlaşıyor, sayfa 
sayısı biraz daha artıyor. Ancak, elbette, 
hazırladığımız kitaplar, kitapçıklar, bro-
şürler, tüm ayrıntıları ortaya koymaya 
yeterli gelmiyor. Zira yerel yönetimleri-
mizin yaptıkları hizmetler var… Büyük-
şehir, İl, İlçe, Belde belediyelerimizin 
yaptıkları hizmetler var. Teşkilat olarak, 
büyük bir sivil toplum örgütü olarak 
yaptığımız hizmetler var. Türkiye’nin 
hızla değişmesinden kaynaklanan, özel 
sektörün, sivil örgütlerin, tek tek fertle-
rin ortaya koydukları başarılar var. 

9.5 yılda, Türkiye’deki bu büyük deği-
şimi artık bir tek kitapta, bir tek eserde 
toplamak mümkün değil. Elbette biz, 
geride bıraktıklarımıza, onların sayım 

ve dökümüne takılıp kalmayacağız. Biz 
tarihi yapıyoruz değerli arkadaşlarım; 
onun yazımını da tarihçilere bırakaca-
ğız. Tarih, AK Parti’yi, AK Parti Teşki-
latını, işte bu salondaki kadroyu, bu sa-
lonun dışındaki binlerce arkadaşımızı, 
kardeşimizi mutlaka ve mutlaka hayırla 
yâd edecek, hayırla kaydedecektir. Esa-
sen, milletin gönlünde yer etmek, bizim 
için ziyadesiyle yeterlidir. Tıpkı mer-
hum Menderes gibi, tıpkı merhum Özal 
gibi, üzerinden yıllar geçtikten sonra 
dahi hayırla anılmak, “Allah razı olsun” 
duasına, temennisine muhatap olmak, 
bizim için mükafatların en büyüğüdür. 
Sadece milletimizin, sadece bugünkü 
neslin değil; bizleri izleyen şehitlerimi-
zin bizden razı olması; şehitlerimizin, 
uğruna can verdikleri, bize emanet et-
tikleri bu toprakların selametini görüp 
bizlere tebessümle bakması bile her 
türlü takdirin üzerinde olacaktır. Bütün 
gayretimiz, mücadelemiz işte bu büyük 
takdiri kazanmaya yöneliktir ki inşallah 
o takdiri kazanmak için de son nefesi-
mize kadar mücadeleye devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım…

Ben bugün burada, hem sizlere, hem 
de aziz milletimize, geride kalan 1 yılın 
muhasebesini sunmak istiyorum. Biraz 
önce de ifade ettim… 1 yıl bile olsa, ya-
pılanları bir çırpıda aktarmak mümkün 
değil. Ben, mümkün olduğunca özet, 
geneli yansıtan, önemli göstergeleri ih-
tiva eden bir tablo önünüze koyacağım. 
12 Haziran’dan bugüne yaptıklarımızla 
birlikte, bazı alanlarda son 9.5 yılın ve-
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rilerini, bazı alanlarda hedeflerimizi de 
sizlerle paylaşmak arzusundayım. Bu 
aktaracağım verileri dikkatle dinleme-
nizi, bu verileri, özellikle 2014 seçim 
sürecinde milletimizle yoğun şekilde 
paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. 

Biz, 2014 seçimlerine, bir kez daha yap-
tıklarımızı göstererek, yapacaklarımızı 
anlatarak gireceğiz. Yani 2014 seçimle-
rine de, hizmet siyasetini öne çıkararak, 
eser siyasetini yücelterek gireceğiz. 
Önümüzdeki seçimlere, 12 Haziran’da, 
şehirlerimize verdiğimiz sözleri belli 
bir aşamaya getirmiş olarak; yeni pro-
jelerle, büyük projelerle milletimizin 
karşısına çıkacağız. İnanıyorum ki, geç-
miş bütün seçimlerde olduğu gibi, 2014 
seçimlerinde de milletimiz, bir kez daha 
eser ve hizmet siyasetine oy verecek, 
Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü en güçlü 
şekilde destekleyecektir. 

Değerli arkadaşlarım…

Hatırlarsanız,  biz görevi devraldığı -
mızda, 2002 yılı sonunda, Türkiye’nin 
gayri safi milli hâsılası 230 milyar dolar 
seviyesindeydi. 2008 yılında, gayri safi 
milli hâsılamız 742 milyar dolara ulaştı. 
Küresel krizin etkisiyle, 2009 yılında 
bir düşüş olmakla birlikte, 2010 yılını 
732 milyar dolarla kapatmıştık. 2011 
yılında, Türkiye ekonomisi, yüzde 8.5 
gibi yüksek bir oranla, dünyada Çin’den 
sonra en hızlı büyüyen ülke olarak, 772 
milyar dolar milli gelir seviyesine ulaştı. 
1 trilyon dolar çıtasına çok az bir me-
safe kaldı; inşallah o çıtayı da aşacak; 

2023 itibariyle 2 trilyon dolar milli gelir 
hedefini yakalayacağız. 2002 sonunda, 
kişi başına milli gelir 3 bin 500 dolar se-
viyesindeydi. Üstelik o zaman nüfus da 
66 milyondu. 2010 sonunda, kişi başına 
milli geliri 10 bin 67 dolara yükselttik. 
2011 sonunda da, kişi başına milli geli-
rimiz 10 bin 444 dolar olarak gerçekleş-
ti; üstelik nüfusumuz 9 milyon arttı ve 
75 milyona ulaştı. 

Toplam Yatırımlar noktasında büyü -
meye devam ediyoruz. 2002 yılında, 
Türkiye’nin toplam yatırımları 59 mil-
yar lira seviyesindeydi. 2010 yılında, 
Türkiye’nin toplam yatırımları 208 mil-
yar lira olarak gerçekleşti. Son 1 yılda, 
toplam yatırımlarımız da büyüdü ve 
2011 sonu itibariyle 283 milyar liraya 
ulaştı. 2002 yılında Türkiye’de toplam 
91 bin adet otomobil satılmıştı. 2010 yı-
lında bu sayı 510 binle rekor kırdı. 2011 
yılında ise, 594 bin adet otomobil satışı 
gerçekleşti ve bir kez daha tüm zaman-
ların rekorunu elde ettik. 2002 yılında 
1 milyon 88 bin adet buzdolabı satışı 
gerçekleşmişti; 2010 yılında yıllık satış 
1 milyon 933 bin adede ulaştı; 2011 yı-
lında ise, 2 milyon 193 bin adetle yine 
bir rekor kırıldı. 2002 yılında 36 milyar 
dolar ihracatımızı, 2010 sonunda 114 
milyar dolara çıkardık. 2011 yılını ise, 
135 milyar dolar ihracatla kapattık. Şu 
anda, geriye dönük 12 aylık ihracatımız 
140 milyar doları geçmiş durumda, 
bu da yine tarihi bir rekor. Turizmde 
2002’de 8.5 milyar dolar olan gelirimizi, 
2010 sonunda 21 milyar dolara, 2011 
sonunda ise 23 milyar dolara yükselttik. 
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Gelen turist sayısı 2002’de 13 milyon 
kişi iken, 2010 sonunda bu sayı 29 mil-
yon kişiye, 2011 sonunda da 31.5 mil-
yon kişiye ulaştı. 

Borçlanmada aynı şekilde son 1 yılda 
başarılarımız devam etti. 2002 yılında, 
Kamu Net Borç Stokunun Gayri Safi Mil-
li Hasılaya oranı yüzde 61.5 iken, 2010 
yılında bu oran 28.8’e, 2011 sonunda da 
22.4’e geriledi. Nakit iç borçlanmada, 
2002’de vade süresi sadece 9.5 aydı… 
2010 yılında biz bunu 45 aya uzattık, şu 
anda 66 ay.  İç borç faizi 2002’de yüzde 
63 seviyesindeyken, 2010 sonunda yüz-
de 8.5 gibi tarihi bir seviyeye düşürdük. 
Şu anda, küresel olumsuzluklara rağ-
men faiz yüzde 9.9 seviyesinde. 2002’de 
toplam 32 milyar lira kredi kullanılmış-
tı. 2010 yılında bu rakam 421 milyar 
liraya çıktı. Şu anda kullanılan toplam 
kredi miktarı 598 milyar lira. 

Şuraya dikkatlerinizi çekiyorum… Se-
çime rağmen, ücretlerde popülist artış-
lara gitmedik; ama çalışanlarımızı da 
mağdur etmedik. Küresel krize rağmen 
ücret artışlarına devam ettik ve ücret-
lileri enf lasyona ezdirmedik. Her ücret 
grubunda son 1 yılda önemli artışlar 
gerçekleştirdik. 2002’ye göre, en düşük 
memur maaşını yüzde 279; ortalama 
memur maaşını yüzde 204; net asgari 
ücreti yüzde 280; ssk en düşük emekli 
aylığını yüzde 226; bağkur en düşük 
emekli aylığını yüzde 660 oranında 
artırdık. Halk Bankası’nın esnafa ver-
diği kredinin faizi 2002’de yüzde 47 
idi. Bugün yüzde 5-6 aralığında. Ziraat 

Bankası’nın çiftçiye verdiği kredinin 
faizi 2002’de yüzde 59’du; bugün, yüzde 
sıfır ile yüzde 8 aralığında. 

Merkez Bankası rezervimiz, 2002 yılın-
da 27 milyar dolardı. 2010 yılını 86 mil-
yar dolar olarak kapatmıştık. Şu anda, 
altın dâhil, Merkez Bankası rezervimiz 
91 milyar dolar seviyesinde. IMF’ye bor-
cu biz 23.5 milyar dolar olarak almıştık. 
2010 sonunda bunu 5.6 milyar dolara 
kadar çektik. Şu anda da borcumuz 1.7 
milyar dolara kadar indi. Bu başarıları, 
küresel finans krizinin en ağır seyrettiği 
bir dönemde gerçekleştirdiğimizin de 
bu arada altını çiziyorum. 

CHP Genel Başkanı, ekonomide bizim 
bu başarılarımızı, daha doğrusu mil-
letin, ülkenin başarılarını küçümseye-
rek, gerçekten çok haksız bir şekilde, 
Yunanistan ekonomisinin Türkiye’den 
daha iyi olduğu yorumunu yaptı. Ger-
çi ,  Suriye’de  demokrasi  o lduğunu , 
Türkiye’de olmadığını ifade ederek, kı-
yaslarında ne kadar başarısız ve güvenil-
mez olduğunu göstermişti. Anadolu’da, 
“ El i f i  görse  mer tek zanneder ”  diye 
güzel bir benzetme var. Tam da Sayın 
Kılıçdaroğlu’nun kıyaslarına denk dü-
şüyor. Türkiye ekonomisiyle Yunanistan 
ekonomisini; Türkiye demokrasisiyle 
Suriye demokrasisini kıyaslamak, hem 
de kendi ülkesini değil, başka ülkeleri 
övmek, olsa olsa, işte “Elifi mertek zan-
neden” birinin eseri olabilir. Kendisine, 
Hükümeti eleştirirken, dozunu kaçırıp, 
Türkiye’ye, bu aziz millete haksızlık yap-
tığını tekrar hatırlatmak istiyorum. 
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Şimdi dün çıkmış, CHP’nin Grup Top-
lantısında bize üslup dersi veriyor. Sayın 
Kılıçdaroğlu; sizin, siyasette ders verme, 
müderrislik makamına erişmeniz için, 
daha çok ekmek yemeniz, çok toz yut-
manız gerekiyor. Siz şu anda öğüt verme 
değil, öğüt alma makamındasınız. Biz 
siyasette doktoramızı tamamlamak üze-
reyiz; durun bakalım, siz daha anasınıfı-
nı geçemediniz. Sayın Kılıçdaroğlu’nun 
daha seçildiği kongrede başlattığı o çir-
kin üslubu belli bir seviyeye yükseltmek 
için biz 2 yıldır uğraşıyoruz. Hala da 
o üslup değişmedi, düzelmedi. Önceki 
İl Başkanları Toplantımızda da ifade 
ettim: AK Parti Siyaset Akademisi’nin 
kapısı, Sayın Kılıçdaroğlu’na da açık. 
Dilerse gelir, kaydını yaptırır, burada 
siyaset dilini, üslubunu, tarzını biz ken-
disine öğretiriz. 

Şimdi Allah var, kendisi, siyaset üslubu 
noktasında zaman zaman AK Parti’yi ör-
nek alıyor; bizim tarzımızı, üslubumuzu 
taklit etmeye çalışıyor. Ama siyaset üs-
lubu olarak, AK Parti ekolünden ziyade, 
çok çok affedersiniz, Sayın Bahçeli’nin 
diline, tarzına daha yakın olduğu ger-
çeğini de burada hatırlatmak durumun-
dayım. Dost acı söyler… Bu gerçeği CHP 
Genel Başkanı’na hatırlatmayı bir vazife 
olarak görürüm. Dünkü grup toplan-
tısında ‘ laf la peynir gemisi yürümez’ 
diyor. Biz da tam onu söylüyorduk. Sa-
dece laf la, söylemle, imaj çalışmasıyla 
demokrat olunmaz.  Zor zamanda ne 
söylediğin, nasıl tutum takındığın, han-
gi somut adımı attığın önem taşır. 

Değerli arkadaşlarım…

Son 1 yıla, onunla birlikte son 9.5 yıla 
ilişkin hizmet ve eserlerimizi, gelecek he-
deflerimizi özetle aktarmaya devam edi-
yorum. EĞİTİMDE, Milli Eğitim Bakan-
lığımızın bütçesi, 2011 yılında 34 milyar 
liraydı, 2012’de 39 milyar liraya çıkardık. 
2002 yılına göre, Milli Eğitim Bütçesini 
yüzde 425 oranında artırmış olduk. Son 1 
yılda 5 bin 713 dersliği eğitime kazandır-
dık. Böylece, 9.5 yılda eğitime kazandır-
dığımız derslik sayısı 170 bine ulaştı. Bu 
yıl, eğitimde FATİH Projemizi başlattık. 
Türkiye genelinde, tüm dersliklere, bilgi-
sayar, etkileşimli tahta ve internet altyapı-
sı ulaştıracağız. Her okula çok amaçlı bir 
yazıcı, doküman kamera vereceğiz. Tüm 
öğrenci ve öğretmenlerimize de tablet bil-
gisayar dağıtacağız. İlk aşamada 3 bin 657 
sınıf için ihale yapıldı, kurulum başladı. 
İnşallah, 2012 yılı Eylül ayına kadar, Mes-
lek Liseleri dışındaki tüm okullarımıza 
FATİH’i kurmuş olacağız. 

Türkiye, üniversiteleriyle de büyümeye 
devam ediyor… 2002 yılında ülkemizde 
toplam 76 üniversite vardı. Biz, 92 yeni 
üniversite kurduk. Böylece toplam sayı 
168’e ulaştı. 12 Haziran seçimlerinden bu-
güne kadar, Türkiye’ye 3 yeni üniversite 
daha kazandırdık. Kredi ve Yurtlar Kuru-
mumuz, 12 Haziran 2011’den, 12 Haziran 
2012’ye kadar, 1 yılda, 18 bin kişilik 48 
yurt ve bloğu hizmete açtı. Üniversite öğ-
rencilerinin kredi ve burs miktarı 2002’de 
45 liraydı. 2011’de bunu 240 liraya çıkar-
dık. 2012 başında bu rakamı artırdık, bu-
gün itibariyle öğrencilerimize aylık 260 
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lira ödüyoruz. Master öğrencileri 520 lira, 
doktora öğrencileri 720 lira kredi ve burs 
alıyor. Beslenme yardımı, 2002’de hafta-
ları sonları hariç ve 50 kuruştu, 2011’de 
150 lira yaptık, şu anda 180 Lira. 

Sağlıkta dönüşüm programı aynı hızla 
devam ediyor. 2002 yılında Türkiye’de 
toplam ambulans sayısı 618’di. Bugün 2 
bin 840 adet ambulans hizmet veriyor. Şu 
anda, 19 helikopter ve 2 uçak ambulansı-
mız da hizmet veriyor. 2002 yılında, has-
tanelerimizde 6 bin nitelikli hasta yatağı 
vardı. Bugün bu sayıyı 39 bine ulaştırdık. 
2015 yılında tüm yataklar nitelikli yatak 
haline dönüşmüş olacak. 2002’de 58 olan 
MR cihazı sayısı, bugün 781. Bilgisayarlı 
Tomografi cihazı sayısı 323’tü, bugün 
1088. Diyaliz Cihazı sayısını da 4 bin 
891’den 14 bin 364’e yükselttik. 9.5 yılda 
ilaç fiyatlarını 250 kez düşürdük. Eczane 
karmaşasına son verdik. Kamuda, sağlık 
çalışanı sayısını 256 bin kişiden aldık, bu-
gün 482 bin kişiye ulaştırdık. 544 hastane 
ve yeni bina inşa ettik. Toplamda, 9.5 yıl-
da, 2 bin sağlık tesisini Türkiye’ye kazan-
dırdık. 2003 yılında sağlık hizmetlerinde 
memnuniyet oranı yüzde 39.5’tu. 2011’de 
bu oranı yüzde 76’ya yükselttik. 

Gel iyorum ulaşt ırmaya … Son 1  yı l 
içinde, 1. 525 kilometre bölünmüş yol 
yaptık. Böylece, 9.5 yılda Türkiye’ye ka-
zandırdığımız bölünmüş yol uzunluğu 
15 bin kilometreye ulaştı. Bu uzunluk, 
2002’de 6 bin 101 kilometreydi. Yine 
son 1 yılda ,  205 kilometre kaplama 
yolu da ulaşım ağımıza ekledik .  9.5 
yılda ulaşıma kazandırdığımız kapla-

ma yol uzunluğu 9 bin 676 kilometre 
oldu. Toplamda da 13 bin 771 kilomet-
reye ulaştı. 3’üncü Boğaz Köprüsü’nün 
ihalesi  gerçekleştirildi .  Karadeniz’i 
Doğu’ya bağlayacak Ovit  Tüneli ’nin 
temelini attık. Geçen yıl temelini at-
tığımız İstanbul Boğazı Karayolu Tüp 
Geçiş Projesi devam ediyor, inşallah 
2015 yılında tamamlayacağız. Marma-
ray aynı şekilde devam ediyor, 29 Ekim 
2013’te inşallah bu dev projeyi de hiz-
mete alacağız. Ankara Eskişehir Hızlı 
Tren hattı 2009 yılında hizmete gir -
mişti. Ankara Konya hattını geçen yıl 
devreye aldık. Eskişehir İstanbul arası 
yapım çalışmaları yüzde 65 seviyesine 
ulaştı. Ankara Sivas hattında çalışma-
lar devam ediyor, inşallah 2015’te ta-
mamlayacağız. Ankara İzmir hızlı tren 
hattını 2 etap halinde inşa edeceğiz, 
ihale işlemleri başladı. 2002’de, tarifeli 
sefer düzenlenen 25 havalimanı vardı. 
Şu anda bu sayı 47. 2002’de uçakla se-
yahat eden yolcu sayısı 522 bin iken, 
son 1 yıl içinde, 1 milyon 353 bin kişi 
seyahatlerinde hava yolunu kullandı. 
2002-2011 döneminde hava yolunu 
kullananların sayısı 7 milyon 557 bine 
ulaştı. Ordu Giresun Havaalanını deniz 
üzerinde inşa ediyoruz. 

TOKİ, son 1 yıl içinde, 8 milyar Lira yatı-
rım bedeliyle, 410 şantiyede, 46 bin yeni 
konutun çalışmasını başlattı. Böylece, 
9.5 yılda TOKİ, 544 bin 887 konut inşa-
atı başlattı, bunlardan 426 bin 604’ünü 
hak sahiplerine teslim etti.  Son 1 yılda 
11 adalet sarayını hizmete açtık, toplam 
sayı 156 oldu. 99 adalet sarayının inşaatı 
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devam ediyor. 2010 halkoylamasıyla baş-
layan hukukta yeniden yapılanma son 1 
yılda da devam etti. Hızlı, güvenilir yargı 
sistemine ulaşma yolunda önemli mesafe 
kat ettik. Sadece son 1 yılda 721 hâkim 
göreve başladı, 1.200 hâkim adayı alındı. 
Bu rakam, mevcut hâkim sayısının yüzde 
15’i. Yani toplam hâkim sayısının yüzde 
15’i kadarını biz son 1 yılda istihdam ettik. 
Yargıda önemli bir reform paketi, 3’üncü 
paket şu an Meclis’te, 4’üncü bir paketin 
hazırlıklarını da sürdürüyoruz. Son 1 yılda 
6 ilimizde daha Adli Tıp merkezleri aktif 
hale geldi. 

Tarım’da, son 1 yılda çiftçimize 6.6 milyar 
lira destek verdik. 2002 yılında bu rakam 
sadece 1.8 milyar lira idi. 9.5 yılda çiftçimi-
ze toplamda 46.5 milyar lira tarımsal des-
tek verdik. Sanayide son 1 yıl içinde 3 yeni 
Organize Sanayi Bölgesini tamamladık. 1 
yılda KOSGEB, kobilere 376 milyon lira 
destek sağladı. Geçen yıl, 17 Ağustos’ta, 
Türkiye’de üretilen ilk yer gözlem uydu-
su RASAT’ı uzaya fırlattık. 1 yıl içinde 5 
teknopark kurduk. Enerjide, 1 yıl içinde 
152 elektrik üretim tesisi faaliyete geçti. 
Nükleer enerji faaliyetlerine hız verdik. 
Mersin Akkuyu Santralinin zemin etüt ça-
lışmalarını ve lisanslama başvuru sürecini 
başlattık. 50 öğrencimizi Rusya’ya nükleer 
alanında eğitime gönderdik, bu Eylül ayın-
da 75 öğrenci daha göndereceğiz. 2’inci 
Nükleer Santral için görüşmelerimiz de-
vam ediyor. 

Orman ve su işlerinde Türkiye’nin en 
yüksek, dünyanın 6’ıncı en yüksek barajı 
olan Deriner Barajını tamamladık. Konya 

Ovası Projesi’nin önemli bir ayağı, dünya-
nın en uzun tünellerinden biri olan Mavi 
Tüneli tamamladık. Diyarbakır’da Silvan 
Projesinin temelini attık. Çanakkale Des-
tanı Tanıtım Merkezi’ni açtık. 2B Mese-
lesini nihayet çözüme kavuşturduk, ilgili 
kanunu çıkardık. Aile ve Sosyal Politikalar 
alanında, son 1 yılda sosyal yardımlarımız 
artarak devam etti. Bu yıl, Genel Sağlık 
Sigortası uygulamasına başladık. İlk 3 
ayda, 9 milyon yoksulun sigorta primleri 
devlet tarafından ödendi. Eşi vefat etmiş 
hanım kardeşlerimize düzenli nakit yardı-
mını başlattık, her 2 ayda bir 500 lira, yani 
aylık 250 lira ödeme yapıyoruz. Ailenin 
Korunması ve Şiddetin Önlenmesi’ne dair 
kanunu çıkardık, 20 Mart’tan itibaren uy-
gulaması başladı. Her türlü ihtiyaç sahibi 
vatandaşımıza el uzatmak, devletin sıcak-
lığını, şefkat elini ulaştırmak için yoğun ve 
hassas şekilde çalışmaya devam ediyoruz. 
Son 1 yıl içinde, 150 vakıf eserinin tamiri-
ni gerçekleştirdik. 1996-2002 döneminde 
sadece 46 eserin onarımı yapılmıştı. Bizim 
9.5 yılda, restore ederek Türkiye’ye, dünya-
ya kazandırdığımız vakıf eseri sayısı 3 bin 
600’a ulaştı. 

Değerli arkadaşlarım…

Dış politikada, çözüm odaklı, barış yanlısı 
aktif tutumumuzu muhafaza ediyoruz. 
Bölgemizdeki önemli gelişmelere, krizlere 
rağmen, biz Türkiye’yi bir barış adası, ba-
rışa, insani değerlere katkı veren bir ülke 
olarak büyütmeye devam ediyoruz. Bölge-
sel meselelerin çözümünde aktif inisiyatif 
alırken, küresel meselelerde de Türkiye’nin 
tezlerini gündeme getiriyor, güçlü şekil-
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de savunuyoruz. Birleşmiş Milletler’de, 
NATO’da, İslam Konferansı Örgütü’nde, 
Medeniyetler İttifakı Girişimi’nde, G-20’de, 
daha nice uluslararası kuruluşta daha aktif 
görevler üstleniyoruz. Filistin meselesin-
de, Suriye krizinde, Irak’taki gelişmelerde, 
Afganistan’da, Somali’de, tamamen insani 
odaklı, insan merkezli, medeniyetimizden 
devraldığımız mirasa uygun yaklaşım ser-
gilemeye devam ediyoruz. Avrupa Birliği 
reformlarımız, demokratikleşme reformla-
rımız, insan haklarını daha ileri standartla-
ra ulaştırma gayretlerimiz, 12 Haziran’dan 
bugüne kadar hız kesmeden geldi, hatta 
artan ivmeyle geldi, artan bir ivmeyle bu 
süreci devam ettiriyoruz. 

Çok değerli arkadaşlarım, teşkilatımızın 
değerli mensupları…

12 Haziran seçimlerinin hemen ertesin-
de, başarımızı hazmedemeyenler, bir kez 
daha niyet okuyuculuğuna başvurdular ve 
bizim, 3’üncü dönemde hız keseceğimizi 
iddia ettiler.  Şu, sizlere aktardığım, sadece 
özet veriler bile, hiç hız kesmediğimizin, 
tersine artan bir hızla yolumuza devam et-
tiğimizin göstergesidir. Grafiğimiz yüksel-
meye devam ediyor. Türkiye’nin içeride ve 
dışarıda grafiği hızla yükseliyor. Türkiye, 
her geçen gün daha fazla dünyada ilgiyle, 
takdirle izlenen, örnek alınan bir ülke 
konumuna ulaşıyor. Allah’ın izniyle, mil-
letimizin desteği ve hayır duasıyla, bizler 
de azimle, kararlılıkla, heyecanla çalışarak, 
bu süreci aynı şekilde devam ettireceğiz. 
Şehirlerimiz için başlattığımız projeleri 
inşallah bitireceğiz. Türkiye için başlattığı-
mız büyük projeleri tamamlayacağız. 

Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100’üncü 
yıldönümünde, 2023’te, inşallah çok farklı, 
dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olan 
Türkiye’yi inşa etmeyi sürdüreceğiz. Ben, 
14 Ağustos 2001’den, 18 Kasım 2002’den 
bugüne kadar, Türkiye’nin büyümesi, ge-
lişmesi, daha fazla refaha, daha fazla de-
mokrasiye ulaşması için emek veren, başta 
teşkilatımızın mensupları olmak üzere 
herkese bir kez daha şahsım, ülkem ve mil-
letim adına şükranlarımı sunuyorum. Son 
1 yılda Türkiye’ye kazandırdığımız eser-
lerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 
İnşallah, yıl yıl milletimizin huzurunda 
kendimizi hesaba çekmek, kendi iç muha-
sebemizi yapmak umuduyla, nice başarılı 
yıllar temenni ediyor, Genişletilmiş İl Baş-
kanları Toplantımızın verimli geçmesini 
diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. 
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Değerli misafirler, çok değerli milletvekili 
arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendi-
ler, sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yor; AK Parti Haftalık Grup Toplantımızın 
ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve demok-
rasimiz için hayırlara vesile olmasını dili-
yorum. 

Son grup toplantımızı yaptığımız 12 
Haziran’dan beri, yurt içinde ve yurt 

dışında pek çok önemli gelişme yaşan-
dı. Bu süre için de biz de, ülke içinde ve 
ülke dışında çok sayıda önemli progra-
ma katıldık. 13 Haziran’da partimizin 
Genişletilmiş İl Başkanlarını toplantısı-
na, 15 Haziran’da Sakarya İl Kongremi-
ze, 16 Haziran’da Mersin İl Kongremize 
iştirak ettik. Sakarya ve Mersin’de bu 
şehirlerimize kazandırdığımız çok sayı-
da yatırımı toplu açılış törenleriyle hiz-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 26 Haziran 2012
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mete açtık. Daha sonra G-20 Zirvesi’ne 
katılmak üzere Meksika’ya gittik. Bura-
da düzenlenen toplantılarda, yaptığımız 
ikili temaslarda, ülkemizin görüşlerini, 
Zirveye katılan dünya liderlerine ifa-
de etme f ırsatı bulduk. Meksika’dan 
Brezilya’ya geçerek, BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Konferansı RİO+20 Zirvesi-
ne katıldık. Brezilya’da da, düzenlenen 
toplantılarda görüşlerimizi ifade ettik 
ve çeşitli ülkelerin liderleriyle görüştük. 

Biz, binlerce kilometre ötede ülkemizi 
dünyaya anlatma, ilişkilerimizi güçlen-
dirme, geleceğe yönelik projelerimizin 
altyapısını  oluşturma çabası  içinde 
iken, 19 Haziran’da, maalesef  acı bir 
haberle yüreğimiz yandı. Hakkari’de bir 
askeri birliğimize yapılan saldırıda 8 
askerimiz şehit oldu, 19 askerimiz yara-
landı. Bu vesileyle bir kez daha şehitleri-
mize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınla-
rına, milletimize ve silah arkadaşlarına 
başsağlığı diliyorum. Saldırı sırasında 
yaşanan çatışmalarda ve sonrasında icra 
edilen operasyonlarda 31 terörist etkisiz 
hale getirildi. Maalesef umutların yeşer-
diği her dönemde terör örgütü karanlık 
yüzünü gösteriyor, çözüm süreçlerini 
sabote edecek bu tür provokatif eylem-
lere başvuruyor. Güvenlik güçlerimizin 
başarılı operasyonları sonucu etkinliği 
zayıf layan ve sıkışıklık yaşayan terör ör-
gütü, tek çareyi bu tür ‘intihar saldırısı’ 
türü eylemlerde görüyor. Kayıp verece-
ğini bile bile gençleri ölüme gönderiyor, 
adeta uçuruma sürüklüyor. Ümit edi-
yoruz ki, Dağlıca saldırısı sonrası terör 
örgütünün kirli ve kanlı yüzü bir kez 

daha görülmüştür. Geçen hafta içinde 
şehit verdiğimiz polis ve asker kardeş-
lerimize de Allah’tan rahmet diliyor, 
yaralılarımıza şifa temenni ediyorum. 
Yaşanan olaylar sebebiyle Brezilya’daki 
programımızın bir bölümünü iptal edip 
ülkemize dönmeye karar verdik. Biz ül-
kemize dönüş yolunda iken acı bir haber 
daha aldık. 

Değerli arkadaşlarım…

Bildiğiniz gibi 22 Haziran 2012 tarihin-
de, Suriye’nin 13 deniz mili açığında, 
Doğu Akdeniz’in uluslararası hava saha-
sında, bir RF 4 Askeri Uçağımıza saldırı 
düzenlendi ve uçağımız, Lazkiye’nin 8 
deniz mili açıklarından Suriye karasula-
rına düştü. Bu menfur saldırının hemen 
ardından pilotlarımıza yönelik başlat-
tığımız arama kurtarma çalışmalarını 
dört bir koldan, büyük bir hassasiyetle 
sürdürüyoruz. Bir kez daha pilotlarımı-
zın ailelerine sabır ve metanet diliyo-
rum. Elbette önceliğimiz, pilotlarımızı 
bulabilmek; evlatlarımıza sağ sağlim 
kavuşabilmektir. 

Bu saldırının detaylarına girmeden 
önce, burada, AK Parti Grup Toplantı-
sında, siz değerli milletvekillerimize, 
aziz milletimize, İslam coğrafyasına, 
bölge ülkelerine ve tüm dünyaya, bazı 
önemli hatırlatmaları tekraren ve altını 
çizerek yapmak istiyorum. Aziz milleti-
mizle birlikte, bölgemizdeki dost, akra-
ba ve kardeş halkların dikkatlerini bu 
hususlara özellikle çekmek istiyorum. 
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Bakınız değerli arkadaşlarım, AK Parti 
olarak, 2002 yılı sonunda görevi devral-
dığımızda, Türkiye’nin mevcut sorunla-
rını, çok boyutlu bir bakış açısıyla, tam 
bir koordinasyonla, her sorun alanına 
yönelik kararlı adımlarla çözebileceğimi-
zi gördük. Ekonominin, demokratikleş-
menin, sosyal kalkınmanın ve dış politi-
kanın iç içe geçmiş alanlar olduğunu, bu 
alanların birbirini doğrudan etkilediğini 
defaatle ifade ettik. Ekonomisi kötü olan 
bir ülkenin dış politikada söyleyecek 
sözü olamaz. Dış politikada pasif  bir 
ülkenin ekonomisi büyüyemez. Demok-
ratikleşme hamleleriyle desteklenmedi-
ği sürece sosyal kalkınmada hedef lere 
ulaşılamaz. Özetle, ekonomi, dış politika, 
demokratikleşme, sosyal kalkınma, birbi-
riyle kenetlenmiş, birbirini destekleyen, 
birbirini doğrudan etkileyen alanlardır. 

Biz, 9.5 yıl boyunca hep bu anlayışla 
hareket ettik. Dış politikada aktif bir tu-
tum sergiledikçe, ekonomimiz büyüdü. 
Ekonomimiz büyüdükçe, dış politikada 
elimiz güçlendi. Dış politikadaki aktif 
tutumumuz, doğrudan demokratikleşme 
reformlarımıza, sosyal kalkınmaya yan-
sıdı. Hiç kimse şunu söyleyemez. Türkiye 
içine kapansın, Türkiye bölgesel, küresel 
meselelere kayıtsız kalsın, Türkiye yanı 
başında olup bitenleri sadece seyretsin. 
Türkiye tribünde kalsın, sahaya hiç in-
mesin... Bu idare-i maslahat anlayışı, 
bizim yakın tarihimizde zaman zaman si-
yasete ve iktidara egemen olmuştur. Ama 
böyle dönemlerde, Türkiye hiçbir alanda 
ilerleme kaydetmemiş, içine kapanmış, 
hiçbir sorununa çözüm üretememiştir. 

Türkiye, merkezinde bulunduğu çok ge-
niş coğrafyada, komşu, akraba ve kardeş 
halklarla aynı lisanı, aynı gönül dilini 
konuşan bir ülkedir. Komşularına, ak-
rabalarına, kardeşlerine sırtını dönen 
bir ülkenin, onların sevincine, onların 
kederine kayıtsız kalan bir ülkenin, 
özellikle de Türkiye’nin, bu coğrafyada 
büyümesi,  ilerlemesi,  kalkınması ve 
süreçlere dahil olması asla ve asla söz 
konusu olamaz. Bakın burada sadece 
bir tek göstergeyi sizlerle paylaşmak 
istiyorum. 2002 yılında, Türkiye’nin dış 
ticaret hacmi 88 milyar dolar seviyesin-
deydi. Bugün, Türkiye’nin dış ticaret 
hacmi, 376 milyar dolara ulaşmıştır. 
Türkiye’nin dış ticaret hacmi, 9 yılda 4 
kattan fazla artış kaydetmiştir. 

Türkiye, dış ticaretle birlikte, turizmde, 
uluslararası yatırımlarda, yurtdışı mü-
teahhitlik hizmetlerinde, yaptığı ulus-
lararası yardımlarda; devlet, özel sektör 
ve sivil toplum kuruluşlarının girişimle-
rinde tarihi nitelikte başarılara imza at-
mıştır. Türkiye hayata geçirdiği aktif dış 
politika sonucu, bölge halklarıyla daha 
fazla kaynaşmış, kardeşlik bağlarını 
daha da güçlendirmiş, dünya genelinde 
itibar ve saygınlığı daha ileri bir konu-
ma ulaştırmıştır. Bütün bu başarılar, 
bakınız, altını çizerek ifade ediyorum, 
Türkiye’nin, aktif, barışçı, sağduyulu, 
vakur, soğukkanlı dış politikasının bir 
eseridir. Türkiye dostlarıyla el sıkış-
mıştır. Türkiye, akrabalarıyla hasret 
gidermiştir. Türkiye, kardeşleriyle ku-
caklaşmıştır. Türkiye, sanal bariyerleri, 
sınırları, psikolojik engelleri tek tek 
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aşmış, ulaşabildiği her ülkeye, ulaşabil-
diği her halka ulaşmış, ulaştığı her yere 
sadece barış niyetini, sadece dayanışma 
ve işbirliği mesajlarını taşımıştır. 

Şunu herkes bilsin ki, Türkiye’nin, hiç-
bir ülkenin, hiçbir komşusunun topra-
ğında gözü yoktur ve olmayacaktır. Aynı 
şekilde Türkiye, hiçbir ülkenin içişle-
rine karışmamıştır ve karışmayacaktır. 
Türkiye,  komşularının her anlamda 
kendisinden emin olacağı bir ülkedir. 
Türkiye’nin dostluğu son derece değer-
lidir. Arkasına Türkiye’nin dostluğunu 
alan her ülke bilsin ki, onun sırtı sağ-
lamdır, o, emniyet içindedir, güvenlik 
içindedir. Biz, komşularımızın coğrafi 
konumlarıyla, coğrafi önemleriyle, yer 
altı ve yer üstü zenginlikleriyle, özellikle 
de zaaflarıyla, zayıf yanlarıyla hiçbir za-
man ilgilenmedik ve ilgilenmeyiz. Bizim 
için önemli olan komşuluk hukukudur, 
dostluk, akrabalık hukukudur, bizim 
için önemli olan, sadece ve sadece kar-
deşlik hukukudur. Biz tüm halklar için 
barışı, adaleti, huzur ve esenliği savu-
nuruz. Hiç kimse bizi yanlış anlamasın. 
Bu millet, yeri gelmiş, Saraybosna için, 
Mostar için, Kosova için yüreğini ortaya 
koymuştur. Bu millet, yeri gelmiş, Kabil 
için, Bağdat için, Basra, Samarra, Kufe, 
Erbil, Musul, Kerkük, Halepçe için yüre-
ğini ortaya koymuştur. 

Bugün Filistin dediğimizde, Kudüs, Ra-
mallah, Nablus, Gazze dediğimizde, bir 
hesabın içinde değiliz, tam tersine sade-
ce yüreğimizdekini söylüyoruz. Bugün 
Şam dediğimizde, Halep dediğimizde, 

Hama, Humus dediğimizde, bir hesabın 
peşinden değil, kanı akan, kanı akıtılan 
kardeşlerimizin ardından haykırıyoruz. 
Tekrar ediyorum… Türkiye, her kom-
şusunun, her dostunun, her kardeşinin 
kendisinden emin olacağı bir ülkedir. 
Ama şu noktanın da altını kalın çizgi-
lerle çiziyorum. Türkiye’nin dostluğu 
ne kadar değerliyse, herkes bilsin ki, 
Türkiye’nin gazabı da o kadar şiddet-
lidir, o kadar kahredicidir. Yumuşak 
başlılığımız, uysal koyun olduğumuz an-
lamına gelmez. Bizim, vakur, soğukkanlı 
tavrımız birilerini aldatmasın. Sağduyu-
lu olmamız, acziyet gibi algılanmasın. 

Ben burada hamasetin diliyle konuşmu-
yorum. Ben burada, tarihimden aldığım 
güçle, ecdadımdan aldığım ilham ve 
mirasla konuşuyorum. Bin yıllık bir dev-
let geleneğine sahip olan Türk milleti, 
tarihin akışını değiştirmiş bir millettir. 
Bu sözlerimi hamaset olarak görenler, 
önce kendilerine, sonra da bu milletin 
tarihine baksınlar. Burada da kimseye 
tarih dersi verecek değilim. Biz, tarihi 
yaparız; onu kimin yazacağına, kimin 
okuyacağına, kimin ondan ders alaca-
ğına karışmayız. Bakın burada şunu 
da açık açık söylemek durumundayım. 
Türkiye’nin büyümesinden rahatsız -
lık duyanlar var. Türkiye’nin, küresel 
ekonomik kriz karşısında sapasağlam 
duruşundan ciddi rahatsızlık duyanlar 
var. Türkiye’nin kardeşleriyle kucaklaş-
masından, Türkiye’nin 100 yıllık hasreti 
sona erdirmesinden rahatsızlık duyanlar 
var. Bu rahatsız çevrelerin, Türkiye’ye yö-
nelik terörü desteklediklerini, bölgedeki 
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bazı kukla yönetimleri Türkiye’ye karşı 
kışkırttıklarını biz çok iyi biliyoruz, çok 
iyi görüyoruz. 

Büyüyen ,  güçlenen ,  etkinliği  artan 
bir Türkiye, bu bölge için bir risk de-
ğil, bir talihtir, bir fırsattır. Güçlü bir 
Türkiye’den rahatsız olan, rahatsızlık 
duyan çevreler de, karşılarında nasıl bir 
devlet olduğunu iyi anlasınlar ve adım-
larını ona göre atsınlar. Bu coğrafyadaki 
her oyunu, halklara, masum insanlara 
kasteden her senaryoyu boşa çıkarmak 
için Türkiye var gücüyle mücadele ede-
cektir. Bölgede kadastro mühendisliği ya-
pılmasına Türkiye asla göz yummayacak-
tır. Biz, “Büyük Türkiye” den rahatsızlık 
duyan çevrelerin taşeronluğunu yapan, 
tetikçiliğini yapan kanlı terör örgütüne 
karşı tek bir geri adım atmadan mücade-
le vereceğimiz gibi, Türkiye’ye hasmane 
tutum sergileyen çevrelere karşı da yakı-
cı bir azap olmaya devam edeceğiz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Suriye’nin uluslararası hava sahasında 
silahsız, kimliği açık olan, hasmane bir 
görevi bulunmayan, tehdit oluşturmayan 
keşif uçağımızı düşürdüğü bu olayda, 
Türkiye sonuna kadar haklıdır. Kısa sü-
reli sınır ihlalini kimse haksız, hukuksuz, 
vicdansız bir saldırı için mazeret olarak 
gösteremez. Nitekim uluslararası top-
lumdan gelen açıklamalar, Türkiye’nin 
haklılığını teyid etmektedir. Biz olayın 
olduğu ilk andan itibaren sağduyu ve so-
ğukkanlılık içinde davranarak öncelikle 
durumu doğru ve net olarak anlamaya 

çalıştık. İlgili kurumlarımızın elde etti-
ği bilgiler ışığında fotoğrafı net olarak 
ortaya koyduk, iç ve dış kamuoyunu 
bilgilendirme safhasına geçtik. Dışişleri 
Bakanımız Birleşmiş Milletler, Arap Ligi, 
NATO gibi uluslararası kuruluşlara, dost 
ve müttefik ülkelere yönelik diplomasi 
trafiği başlattı. Meclis’te grubu bulunan 
siyasi partilerimizin genel başkanlarına 
fikir teatisinde bulunmak için davette 
bulunduk. Sağ olsunlar davetimize ica-
bet ettiler, böyle ortak hassasiyetle hare-
ket etmemiz gereken ulusal bir konuda 
çağrımıza olumlu karşılık verdiler. 

Ben bir kez daha kendilerine gösterdik-
leri hassasiyet ve nezaket sebebiyle te-
şekkür ediyorum.  Böyle günlerde birlik 
ve beraberlik içinde olmak, ortak akılla 
hareket etmek, elbirliği güç birliği yap-
mak millet olmanın, sorumluluk sahibi 
olmanın gereğidir. Ben siyasi partilerimi-
zin, sivil toplum örgütlerimizin, medya-
mızın, 75 milyon vatandaşımızın süreç 
boyunca aynı hassasiyeti ve duyarlılığı 
göstereceğine yürekten inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar…

Yaşadığımız bu menfur saldırı sonrasın-
da, gerek yurt içinde, gerek yurt dışında, 
dış politikamızı, özellikle de Suriye politi-
kamızı sorgulayan bazı acımasız değerlen-
dirmeler yapıldı, yapılıyor. Yurtdışında, 
aleyhimize yürütülen kampanyalar bir 
tarafa, yurt içinde, böyle milli bir mese-
lede, Devletin, Hükümetin, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin haksız, mesnetsiz, insafsız 
şekilde hedefe konulması, en hafif tabiriy-
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le aymazlık olur, sorumsuzluk olur. Biz, 
Hükümet olarak, böyle milli bir meselede, 
siyasi partilerimizin süreç boyunca aynı 
olgun ve duyarlı tavrı sürdürmelerini, 
meseleyi siyasi polemik konusu yapma-
malarını rica ediyoruz. Özellikle Esed 
rejiminin bu alçakça saldırısını mazur 
gösterecek şekilde yorumlar yapmak, 
kendi ülkesini ve hükümetini zan altında 
bırakmak, sorumlu bir davranış biçimi 
olmayacaktır. 

Suriye konusunda, kimsenin karnından 
konuşma, lafı geveleme, muhalefet olsun 
diye kendi ülkesinin menfaatlerine za-
rar verecek söylemlerde bulunma lüksü 
yoktur, olmamalıdır. Doğu Akdeniz’de, 
uluslararası sularda, AK Parti’nin değil, 
Recep Tayyip Erdoğan’ın değil, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, aziz milletimizin uçağı 
hedef alınmıştır. Böyle bir hadise karşısın-
da dahi net tavır takınamayanlar, karnın-
dan konuşanlar, hatta Suriye’deki zalim 
yönetime zımni destek verenler, tarih 
önünde, bu aziz millet önünde mahcup 
olacaklardır. 

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım, bazıla-
rı, bizim Suriye politikamızı eleştiriyorlar. 
Öncelikle burada bir hususu hatırlatmak 
durumundayım. 29 Ekim 1923, ülke ola-
rak, millet olarak, bizim için tarihi bir 
dönüm noktasıdır. 29 Ekim 1923’te, bu 
millet, yeniden, yeni bir devletle, tarih 
sahnesindeki yürüyüşüne kaldığı yerden 
devam etmiştir. Ancak, bu milletin, bu 
ülkenin tarihi, 29 Ekim 1923’te başlama-
mıştır. Ben burada, Türkiye’nin Suriye 
politikasını acımasızca, daha doğrusu 

cahilce eleştirenlere, kendi tarihimizden 
birkaç önemli sahneyi hatırlatmak istiyo-
rum…

Bakın değerli arkadaşlarım, 9 asır önce, 
komşu ülkeler yaşanan katliamlara gerek-
li duyarlılığı göstermezken, Anadolu’da 
bir kahraman, Kudüs ve Şam’ı korumak 
için canı pahasına mücadele ediyordu. 
Selçuklu Sultanı Kılıçarslan, Kudüs ve 
Şam’a doğru ilerleyen düşman ordularını 
durdurmak için, bakın dikkatinizi çeki-
yorum, ta İznik’te mücadeleye başlamıştı. 
Kılıçarslan, Şam ve Kudüs’ü namus ve 
şeref olarak görüyor, Şam ve Kudüs’ün 
güvenliğini Anadolu’dan, İznik’ten mu-
hafaza etmeye çalışıyordu. Aynı şekilde 
Nurettin Zengi, aynı şekilde Selahattin 
Eyyubi, Selçuklu komutanları olarak, 
Şam ve Kudüs’ün istiklali için destansı bir 
mücadele verdiler. Selçuklu döneminde, 
Osmanlı döneminde, Şam bizim için en az 
Kudüs kadar, en az Mekke, Medine kadar 
kutsal bir şehir olmuştur. 

9  a s ı r  b o y u n c a  Tü r k l e r,  E d i r n e’ y i 
H a m a ’ d a n ,  B u r s a ’ y ı  H u m u s ’ t a n , 
D i ya rb a k ı r ’ ı  Ha l e p’ t e n ,  İ s t a n b u l ’ u 
Şam’dan ayrı gayrı görmediler. İstan-
bul ile Şam, tıpkı Türkler, Kürtler ve 
Araplar gibi, tarihleri bir, kaderleri bir, 
gelecekleri bir olan iki kardeş şehirdir. 
Suriye’nin cetvelle çizilmiş sınırları, Su-
riye ve Türkiye halklarının kardeşliğini 
engellemeye yetmez. Suriye’nin başına 
getirilmiş işbirlikçi despot yöneticiler, 
Suriye ve Türkiye halklarının insanlık 
tarihi kadar eski kardeşliğini törpü -
lemeye yetmez. Bu coğrafyada, Irak, 
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Suriye, Lübnan, Filistin, Mısır ve diğer-
leriyle, biz, bir elin parmakları kadar 
birbirimize yakınız, bir elin parmakları 
kadar biriz, beraberiz, kardeşiz. Kendi 
tarihinden bile haberdar olmayanlar, 
işte bu kardeşliği anlayamazlar. Suri-
ye’deki zalim ve kukla yönetime sempati 
duyanlar, Türkiye ile Suriye’nin kadim 
uhuvvetini anlayamazlar. Kendi tarihin-
den, kendi ecdadından bî haber olanlar, 
işte bizim, AK Parti’nin Suriye politika-
sını doğru analiz edemezler. 

Bundan 100 yıl önce, çil  çil  altınlar 
karşılığında, hem kendi ruhunu, hem 
de Kudüs’ü satan bir takım çapulcu-
lar, nasıl ki bizim Arap kardeşlerimizi 
temsil etmiyorlarsa, bugün Suriye’deki 
yönetim de asla ve asla bizim Suriyeli 
kardeşlerimizi temsil etmiyor. Baba Ha-
fız Esed, kendi halkına karşı zalimane 
bir tutum içindeyken, Türkiye’ye karşı 
da hasmane bir tutum sergiledi. Ancak, 
oğul Esed,  hem kendi halkına ,  hem 
Türkiye’ye, hem bölge ülkelerine umut 
verdi. Değişeceğini söyledi, değiştire-
ceğini söyledi, kendi halkına haklarını 
teslim edeceğini, komşularına hasmane 
tutum içinde olmayacağını söyledi. 

Biz, verilen bu sözlerden memnuniyet 
duyduk .  Oğul  Esed’in bu sözleriyle 
umutlandık. Suriye’nin değişmesi için, 
Suriye’nin kardeş halkının huzura , 
refaha ulaşması  için hiçbir  desteği 
esirgemedik. Ama, süreç içinde, oğul 
Esed’in hem kendi halkını, hem bizleri 
oyaladığını, verdiği sözleri tutmadığını, 
babasının izinden gitmekte ısrar ettiğini 

gördük. Kardeş bir ülke olarak uyarıla-
rımızı yaptık, tavsiyelerde bulunduk, 
yaklaşan tehlikeden Suriye yönetimini 
son derece samimi şekilde haberdar et-
tik. Bizim ikazlarımıza, tavsiyelerimize 
kulak asmayan Suriye yönetimi, ağır 
silahlarla, baskıyla, işkenceyle, çocuk-
ları, kadınları katletmek suretiyle kendi 
sonunu hazırlamıştır. 

Gelinen noktada, Suriye yönetiminin 
hiçbir meşruiyeti kalmadığı çok açıktır. 
Bugün Suriye’de, kendi halkını, çocuk 
demeden, yaşlı demeden, kadın deme-
den, masum sivil demeden acımasızca, 
vahşice katleden bir zorba yönetim var-
dır. Bakın… Birileri çıkıyor, “Türkiye bu 
olanları, bu katliamları, bu zulümleri 
görmezden gelseydi” diyor. “Türkiye 
neden bu kadar önde” diyenler var. 
Türkiye’ye, kendi ülkesine, kendi mem-
leketine, maşa, taşeron gibi ifadelerle, 
hakaret edenler, haksızlık edenler var. 

Biz kimsenin maşası değiliz. Biz kimse-
nin taşeronu da değiliz. Biz, başkalarının 
kışkırtmasıyla değil, kendi iradesiyle, 
kendi gücüyle, kendi tarihi ve medeni-
yetiyle hareket eden bağımsız bir ülke-
yiz. En önemlisi biz, hazreti ali’nin şu 
sözünü kendisine rehber edinmiş bir 
ülkeyiz, işte böyle bir milletiz… Ne di-
yor Hazreti Ali? “Haksızlık karşısında 
susan, dilsiz şeytandır…” Bizim, haksız-
lık karşısındaki haykırışımızı da farklı 
yerlere çekenler, şeytanla ortaktır, onlar 
da dilsiz şeytandır. Biz bölgede kimlerin 
Suriye’nin katliamlarına destek verdiği-
ne bakmıyoruz. Biz, bölgede, Suriye’nin 
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katliamlarına kimlerin sessiz ve tepkisiz 
kaldığına bakmıyoruz. Biz Türkiye’yiz. 
Biz büyük devletiz. Biz kendimizden 
sorumluyuz. Biz, çıkar hesapları yapma-
dan, sağına soluna bakmadan, “ben va-
rım” diyecek, haksızlık karşısında sesini 
yükseltecek bir milletiz. 

Suriye’de akan masum sivillerin kanı, 
yeryüzünde bu katliama sessiz ve tepki-
siz kalan herkesin eline, yüzüne, vicda-
nına sıçrayacaktır. Ama, biz bu ülkenin 
ve bu milletin eline, yüzüne, vicdanına 
bu kanın sıçramasına izin vermeye -
ceğiz. Şam’ın güvenliği Anadolu’dan, 
Anadolu’nun güvenliği Şam’dan başlar. 
Bu hissiyatla, bu anlayışla, omuzları-
mızdaki bu mirasla, Suriyeli kardeşle-
rimizin mücadelesini her ne pahasına 
olursa olsun desteklemeye devam ede-
ceğiz. Suriye halkı başındaki bu zalim 
diktatörlerden kurtuluncaya kadar da 
Türkiye olarak kardeşlerimizle dayanış-
ma içinde olmaya devam edeceğiz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

22 Haziran günü askeri uçağımızın düşü-
rülmesi konusunda bazı hususları hem 
Türkiye kamuoyuna, hem dünya kamuo-
yuna ifade etmek durumundayım. Uçağı-
mızın, Suriye karasularında değil, Doğu 
Akdeniz’de, Suriye’nin 13 deniz mili açığın-
da, uluslararası sularda saldırıya uğradığı 
kesindir ve tarafımızca belgelendirilmiştir. 
Uçağımız, radarlarımızın testine yönelik, 
önceden planlanmış ve başka hiçbir bölge 
ülkesine yönelik olmayan bir eğitim gö-
revini, tek başına, silahsız ve tanımlanma 

sistemi açık olarak yapmaktaydı. Uçağı-
mız, Suriye karasularına, yanlışlıkla ve çok 
kısa bir süre için girmiştir. Bu ihlal derhal 
pilotlarımıza bildirilmiştir ve pilotlarımız 
da hava sahasından çıkmıştır. Uçağımızın 
saldırıya uğradığı yer ve zaman diliminin 
ihlalle hiçbir ilgisi yoktur. 

Kamuoyunda, teknik detaylara haiz ol-
mayanlar tarafından, uçağımızın Suriye 
karasularını neden ihlal ettiği sorulmakta 
ve sorgulanmaktadır. Dünyanın her ülke-
sinde, her sınırda, böyle kısa süreli ihlaller 
yaşanabilmektedir. 1 Ocak 2012 tarihin-
den bugüne kadar, farklı ülkelerin askeri 
uçakları tarafından, Türkiye hava sahası, 
114 kez ihlal edilmiştir. 5 kez de Suriye 
helikopterleri hava sahamızı ihlal ettiler.  
Bunlar kısa süreli ihlallerdir ve gerekli 
uyarılar yapılmıştır. Yerleşik uygulama ve 
angajman usullerine göre, ülkelerin hava 
sahasına izinsiz giren yabancı veya tanım-
lanamayan araçlara, radarla keşif, uçakla 
irtibat kurulması, pilotun uyarılması, ce-
vap alınamıyorsa gözle tespit ve önleme 
uçuşu yapılması gibi unsurlar bulunuyor. 

Suriye makamları tarafından bunların hiç-
birisi yapılmamıştır. Uçağımız, bir yanlış-
lık sonucu, bir hata sonucu değil, tamamen 
kastı mahsusa ile, hasmane bir tutumla he-
def alınmıştır. Suriye yönetiminin, Suriyeli 
yetkililerin, gerek olayın hemen ardından, 
gerek sonraki süreçlerde ortaya koydukları 
tavır, uçağımızın kastı mahsusa ile vurul-
duğunun, hasmane bir tutumla vuruldu-
ğunun en bariz delilidir. Olayın ardından, 
Suriye makamları arasında yapılan telsiz 
görüşmeleri, arama kurtarma çalışmaları 
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sırasında CASA tipi bir askeri uçağımıza 
yapılan taciz ateşi, takınılan tavır, yapılan 
propaganda, aynı şekilde bu saldırıda kasıt 
olduğunun ispatıdır. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye, bu olayın cereyan ettiği andan 
itibaren itidal ve soğukkanlılığı elden bı-
rakmamış, öncelikle olaya ilişkin gerçek-
lerin açıklığa kavuşturulması için sabırla 
hareket etmiştir. İlk aşamada, uluslararası 
hukuktan kaynaklanan haklarımızı mah-
fuz tuttuğumuz ve bu menfur saldırı 
karşısında gerekli gördüğümüz adımları 
atacağımız, Suriye nezdinde bir Diploma-
tik Nota ile en somut biçimde kayda geçi-
rilmiştir. Dışişleri Bakanımız, çok sayıda 
muhatabıyla telefonla görüşüp, kendilerini 
bilgilendirmiştir. Diğer taraftan, Anka-
ra’daki Büyükelçi ve Askeri Ataşeler olay 
hakkında bilgilendirilmiştir. NATO Konse-
yi, Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 4’üncü 
Maddesi çerçevesinde toplantıya çağrıl-
mıştır. Ayrıca, olaya ilişkin görüş ve tepki-
lerimiz Birleşmiş Milletler nezdinde Genel 
Sekreter ve Güvenlik Konseyi Başkanı’na 
eşzamanlı gönderilen mektuplarla kayda 
geçirilmiştir. 

Bu olay karşısındaki diplomatik temasları-
mız halen devam ediyor. Bölge ülkelerini, 
uluslararası kuruluşları çok yoğun şekilde 
bilgilendirmeyi sürdürüyoruz. Bu saldırı-
nın, Suriye tarafından kasıtlı olarak yapıl-
dığına dair, Türkiye ve dünya kamuoyunu 
bilgilendirme çalışmalarımız aynı yoğun-
lukla devam edecek. Biz elbette bunlarla 
yetinecek değiliz. Bir kere buradan tüm 

dünyaya açık açık şunu ifade ediyorum. 
Türkiye, yerini, zamanını ve yöntemini 
kendisi tayin ederek bu haksızlığa karşı 
uluslararası hukuktan doğan haklarını 
kullanacak, gereken adımları kararlılıkla 
atacaktır. 

Biz, Suriye yönetiminin kendi halkı için 
bir tehdit haline geldiğini biliyoruz ve 
görüyoruz. Ancak bu son olay, Esed yöne-
timinin kendi halkıyla birlikte Türkiye’ye, 
Türkiye’nin güvenliğine de açık ve yakın 
tehdit haline geldiğini ortaya koymuştur. 
Bu son olaydan sonra, artık yeni bir aşa-
maya geçilmiştir. Türkiye olarak, Suriye 
rejiminin, sınırlarımızda oluşturduğu 
güvenlik risklerini hiç bir şekilde tolere et-
meyecek, karşılıksız bırakmayacağız. Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin angajman kuralları, 
artık bu yeni aşamaya göre değiştirilmiştir. 
Suriye’den Türkiye sınırına güvenlik riski 
ve tehlikesi oluşturacak şekilde yaklaşan 
her askeri unsur bir tehdit olarak değerlen-
dirilecek ve askeri hedef olarak muamele 
görecektir. 

Buradan, Suriye rejimini, bir hata yapma-
ması, Türkiye’nin kararlılığını ve dirayeti-
ni sınamaması yönünde uyarıyoruz. Bakın, 
tekrar söylüyorum… Bu olay karşısında, 
vakur, dikkatli, sağduyulu ve kararlı tu-
tumumuzu muhafaza ediyoruz ve edece-
ğiz. Ancak, Türkiye, sınırları zorlanacak, 
dostluğu ya da husumeti test edilecek bir 
ülke değildir. Eğer bunu bugüne kadar 
anlamayanlar varsa, biz hiç tereddüt etme-
den, Türkiye’nin sınanamayacağını, test 
edilemeyeceğini, çok açık, net, kararlı şe-
kilde ispat ederiz ve ispat edeceğiz. Türkiye 
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Cumhuriyeti, eylem planı çerçevesinde 
ne yaptığını da, ne yapacağını da gayet iyi 
bilmektedir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Türkiye olarak, elbette savaş çığırtkanla-
rının, provokatörlerin tuzağına düşmeyiz. 
Ancak, uluslararası sularda uçağımıza 
yapılan bir saldırı karşısında da susacak, 
tepkisiz kalacak, elimiz kolumuz bağlı 
oturacak bir ülke değiliz. Uluslararası hu-
kuk çerçevesinde, bu hadisenin üzerine 
kararlılıkla gitmeyi sürdüreceğiz. Suriye 
halkı bizim kardeşimizdir. Suriye halkı, 
bu zulümden, bu katliamdan, bu eli kanlı 
diktatör ve çetesinden kurtuluncaya kadar, 
Türkiye ve Türk halkı gereken her türlü 
desteği verecektir. Buradan, bir kez daha, 
Suriyeli kardeşlerimizi yürekten selam-
lıyorum. Muhakkak ki Allah’ın yardımı 
yakındır. Suriyeli kardeşlerimizin haklı 
mücadelelerinde her zaman yanlarında 
olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye sadece terör meselesiyle, sadece 
krizlerle uğraşan bir ülke değil. Türkiye, 
her alanda bölgesel ve küresel bir aktör 
olma yolunda hayati ilerlemeler kaydeden, 
devasa projeleri hayata geçiren bir ülke. 
Esasen, yaşadığımız sorunları bir de bu 
gözle değerlendirmek gerekiyor. Bugün 
grup toplantımızdan sonra İstanbul’a 
gidiyoruz. İstanbul’da çok önemli bir top-
lantıya ve çok önemli bir anlaşmanın imza 
törenine katılacağız. Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne ev sahipliği 

yapıyoruz. Bugün başlayan Zirveye üye 
ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile 
bakanları katılıyor. 

Yine bugün İstanbul’da, Trans Anadolu 
Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, kısa adıyla 
TANAP Projesi’nin imza törenini gerçek-
leştireceğiz.  Bu proje Azerbaycan Şah 
Deniz Faz 2 kapsamında çıkartılacak doğal 
gazın transit iletimini içeriyor. Sadece Şah 
Deniz gazı değil, Hazar Deniz’indeki diğer 
Azerbaycan gaz kaynakları da bu projenin 
kapsamında. Ayrıca, Türkmenistan’ın da 
Azerbaycan üzerinden bu hatta gaz verme-
si mümkün olacak. Yaklaşık 7 milyar do-
larlık bu projeyle Türkiye ve Azerbaycan, 
Avrupa enerji arz güvenliği konusunda 
stratejik bir konuma gelme yolunda önem-
li bir adım atmış bulunuyorlar. TANAP Pro-
jesinin şimdiden ülkemize, Azerbaycan’a 
ve Avrupa’ya hayırlı olmasını diliyorum. 

Bir kez daha altını çizerek ifade ediyo-
rum… Ne terör belası, ne de diğer krizler, 
bizi, Türkiye’yi büyütme, güçlendirme, ba-
rışın, refahın ve huzurun temsilcisi yapma 
hedefinden asla geri bırakamayacaktır. Bu 
düşüncelerle sözlerime son verirken, siz-
leri, değerli misafirlerimizi, ekranları ba-
şında bizleri izleyen aziz milletimizi, dost, 
kardeş ülke halklarını selamlıyor, sizleri 
Allah’a emanet ediyorum. 










