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Sevgili Denizlililer, sevgili yol arkadaşla-
rım, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi 
duygularımla, hasretle, muhabbetle se-
lamlıyor; AK Parti Denizli İl Kongremizin, 
Denizli’ye, Türkiyemize, demokrasimize 
hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan 
niyaz ediyorum. Denizli İl Başkanlığımız 
çatısı altında, kurulduğu günden bugüne 
kadar hizmet vermiş tüm arkadaşlarıma, 
tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyo-

rum. Vefat edenleri hayırla yâd ediyor, 
Allah’tan onlara rahmet niyaz ediyorum. 

Bu buluşma vesilesiyle, Denizli İl Başkan-
lığımıza, İl Başkanımız ve yönetimine, ilçe 
başkanlıklarımız ve yönetimlerine, Bele-
diye Başkanlarımıza, Meclis üyelerimize, 
belde, mahalle, köy temsilcilerimize, san-
dık müşahitlerimize, elbette ki, kadın ve 
gençlik kollarımıza, 12 Haziran seçimle-

AK Parti Il Başkanlığı 4. Olağan 
Kongresi (Denizli)

Denizli | 8 Haziran 2012
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rindeki başarılarından dolayı bir kez daha 
teşekkür ediyorum. 

Denizli, 3 Kasım seçimlerinde yüzde 24’le 
AK Parti demişti. Denizli, 22 Temmuz 
seçimlerinde, yüzde 43 oy oranıyla AK 
Parti demişti. 12 Haziran seçimlerinde 
Denizli, bu sefer yüzde 47 oy oranıyla AK 
Parti dedi, yüzde 47 ile AK Parti’yi bir kez 
daha birinci parti, AK Parti’yi bir kez daha 
gönüllerin partisi yaptı. Bu başarınızdan 
dolayı sizi kutluyorum. Emeklerinizden 
dolayı sizi tebrik ediyorum. Allah yolunu-
zu, bahtınızı açık etsin diyorum. 

Konuşmamın hemen başında, eğitim ha-
yatlarında bir yılı daha geride bırakarak 
bugün karne alan bütün çocuklarımızı 
ve ailelerini kutluyorum. Çocuklarımıza, 
bundan sonraki eğitim hayatlarında da 
başarılar diliyorum. 

Sevgili yol arkadaşlarım…

Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl, 30 Ocak’ta 
Denizli’ye geldim, burada hep birlikte, 435 
milyon lira tutarında, 72 kalem farklı hiz-
met ve eserin açılışını yaptık. Ondan üç bu-
çuk ay sonra, 13 Mayıs’ta tekrar Denizli’ye 
geldik. Hem seçim mitingimizi yaptık, 
hem de Denizli’de yine toplu açılış gerçek-
leştirdik. İşte bugün de, Denizli’ye elimiz 
boş gelmedik. Denizli’ye bugün 2 güzel 
müjdemiz var. Birincisi, bu İl Kongremizin 
hemen ardından, Denizli’de, yaklaşık 1 yıl 
sonra tekrar bir toplu açılış gerçekleştiri-
yor; Denizli’ye, 51 kalem, 438 milyon lira 
tutarında yatırımı, tamamladığımız eser-
leri resmi olarak teslim ediyoruz. Açılışını 

yapacağımız eserlerin şimdiden hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Geliyorum, ikinci müjdeye. 13 Mayıs’ta, 
Denizli’de seçim mitingimizi yaparken, 
sizlere bir söz vermiştik. Denizli’yi büyük-
şehir yapacağımızı ifade etmiştik. İşte şim-
di bu sözümüzde duruyor, Denizli’yi artık 
Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuş-
turuyoruz. 2014 seçimlerine, Denizli, Bü-
yükşehir Belediyesi olarak girecek. Bakın, 
Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra, 
Denizli’de hiçbir yerleşim yeri mağduriyet 
yaşamayacak; tam tersine, Denizli’nin en 
uzak köylerine kadar kaliteli, yaygın ve 
çok daha fazla hizmet gidecek. Şimdiden, 
Denizli’nin Büyükşehir Belediyesi olması-
nı tebrik ediyor, hayırlı olsun diyorum. 

Denizli’yi, daha doğrusu Denizli sanayisini 
yakından ilgilendiren bir başka müjdeyi 
önceki ay zaten vermiştik. Yeni Teşvik 
Uygulamasını açıkladık, artık Türkiye ge-
nelinde, sanayiyi, yatırımları, uluslararası 
yatırımları, ihracatı, çok daha güçlü şekil-
de desteklemeye, teşvik etmeye başlıyo-
ruz. Bölgesel teşvikten, şimdi artık sektör 
bazlı teşviğe geçiyoruz. Türkiye’nin ihtiyaç 
duyduğu bazı yatırım alanları var; eğer 
yatırımcı gelip, bunu Denizli’de yaparsa, o 
yatırımcıyı biz, her alanda en güçlü şekilde 
destekleyeceğiz. 

Türkiye, ekonomide çok kararlı şekilde 
yoluna devam ediyor. Bakın, Pazartesi, Salı 
ve Çarşamba günleri, İstanbul’da, Dünya 
Ekonomik Forumu toplantısı gerçekleşti.  
Dünyanın her yerinden, Devlet ve Hükü-
met Başkanları, Uluslararası Kuruluşların 
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temsilcileri, çok büyük şirketlerin yöneti-
cileri İstanbul’a geldiler. 3 gün boyunca, 
küresel ekonominin nabzı İstanbul’da attı. 
Salı günü ben de resmi açılış törenine ka-
tıldım, öğlen, uluslararası şirketlerin yöne-
ticileriyle toplantı yaptık; akşam, ziyaretçi-
lerimize bir resepsiyon verdik. Salı günü, 
gün boyunca, yabancı ülke temsilcilerinin 
takdirlerine, övgülerine, hayranlıklarına 
şahit olduk. İnanın, ben, Dünya Ekonomik 
Forumu’nda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başbakanı olmaktan, bu ülkenin bir va-
tandaşı, bu milletin bir ferdi olmaktan bir 
kez daha gurur duydum, onur duydum, 
şeref duydum. Çünkü şu anda her yerde 
Türkiye’den övgüyle söz ediliyor. Bütün 
dünyada Türkiye ekonomisi dikkatle ve 
takdirle takip ediliyor. Türkiye’deki büyü-
meyi, gelişmeyi, ilerlemeyi, kalkınmayı 
kendisine örnek alan pek çok ülke var. 

Allah’a hamdolsun, Türkiye büyüyor, Tür-
kiye istikrarla, güvenle geleceğe doğru 
ilerliyor. Küresel ekonomik kriz çok ağır 
şekilde seyrederken, bugün birçok ülke 
kara kara düşünürken, birçok ülke çok 
sert tedbirler alırken, biz, 2011 yılında, 
Çin’den sonra en hızlı büyüyen ülke olduk. 
İhracatımız, Cumhuriyet tarihimizin reko-
runu kırdı. 2002 yılında 36 milyar dolar-
dan aldığımız ihracatı, bugün itibariyle, 
140 milyar dolara çıkarmış durumdayız. 
Biz, Uluslararası Para Fonu’na borcu 23.5 
milyar dolar olarak devraldık.  Şu anda 
borcumuz 1.7 milyar dolar.  İnşallah, 
önümüzdeki Nisan ayında bu borcu da 
kapatıyor, IMF’le alacak-verecek ilişkisini 
bitiriyoruz. Merkez Bankası rezervlerimiz 
aynı şekilde çok güçlü. 2002’de 27 milyar 

dolar olarak devraldığımız Merkez Banka-
sı rezervimiz, şu anda 91 milyar dolar se-
viyesinde. Küresel krize rağmen, 2011 yı-
lında 16 milyar dolar uluslararası yatırımı 
Türkiye’ye çektik.  Bu rakam, bizden önce 
1 milyar doları geçemiyordu. Turizmde, 
2002 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı 
13 milyon kişiydi; 2011 yılında Türkiye’yi 
31 milyon kişi turist olarak ziyaret etti. 
Turizm gelirini 8.5 milyar dolardan aldık, 
bugün 23 milyar dolara kadar çıkardık. 

Pek çok alanda Türkiye rekorlar kaydedi-
yor; pek çok alanda Türkiye dünya gene-
linde ilk sıralarda yer alıyor. Şimdi, birileri 
çıkıyor (CHP Genel Başkanı), bu rakamlar 
yanlış, Türkiye dünyada en hızlı büyüyen 
ikinci ülke değil diyor. Bunların isminin 
başında hesap uzmanı sıfatı var ama bun-
lar gösterge okumayı dahi maalesef bilmi-
yorlar. Ya, Türkiye’ye bu haksızlığı ulusla-
rarası bazı kredi kuruluşları zaten yapıyor; 
sen neden onların kuyruğuna takılıp gi-
diyorsun? Sen neden o art niyetli kredi 
derecelendirme kuruluşlarının dilini, 
üslubunu kullanıyorsun? Ne diyor biliyor 
musunuz? Yunanistan Ekonomisi, Türkiye 
ekonomisinden daha iyi durumda diyor. E, 
daha geçen yıl, “Yunanistan ekonomisini 
de biz kurtaracağız” diye açıklama yapmış-
tı. Hatta Yunanistan’ın bir gazetesi bunun-
la dalga geçti: “Dayan Yorgo, Kılıçdaroğlu 
geliyor” diye başlık attı. 

Sayın Kılıçdaroğlu herhalde Yunanistan 
ekonomisini kurtardı; ama demek ki bizim 
bundan haberimiz yok. Bu Türkiye’ye hak-
sızlıktır. Bu, Türkiye’nin işverenine, sana-
yicisine, ihracatçısına, esnafına, çiftçisine, 
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işçi ve memuruna haksızlıktır. En uzak ül-
kelerden ekonomi uzmanları Türkiye’yle 
ilgili takdirlerini ifade ederken, Anamu-
halefet Partisi Genel Başkanı’nın, kendi 
ülkesine bu haksızlığı yapması, en hafif 
tabiriyle yazıktır. Burada şunu da ifade 
etmek zorundayım. Biz, komşumuz olan 
Yunanistan’ın yaşadığı zorlukları biliyo-
ruz. Yunanistan’ın yaşadığı zorluklara, 
içinden geçtiği zor döneme, biz asla ve asla 
duyarsız kalmayız, kalamayız. Biz, komşu-
su aç yatarken, tok yatan bizden değildir 
emrine muhatap bir medeniyetin men-
suplarıyız. Komşumuzun dinine, diline, 
ırkına bakmayız; komşuluk hakkına biz 
riayet ederiz. İçinden geçtiği zor dönemde, 
Yunanistan’la her konuda dayanışma için-
deyiz, olmaya da devam ederiz. 

Sevgili kardeşlerim…

Bugünlerde, bir başka komşu ülkede, 
Suriye’de, gerçekten çok büyük acılar, 
çok büyük dramlar yaşanıyor. Suriye 
halkı, Suriye’deki kardeşlerimiz, bebek 
demeden, çocuk demeden, kadın, yaşlı 
demeden, devlet destekli kanlı çeteler ta-
rafından adeta boğazlanarak katlediliyor. 
Bakın, 30 yıl önce, 1982’de, bu eli kanlı 
diktatörün, kendisi gibi eli kanlı babası,  
Hama’da on binlerce masumu acımasızca 
katletmişti. 30 yıl sonra, yine aynı yerde, 
yine Hama’da, masum insanlar, masum 
siviller, bizim kardeşlerimiz, acımasızca, 
hunharca, alçakça, kalleşçe katlediliyor-
lar. Bakın… 30 yıl önce Hama’da yapılan 
katliam, Baba Esed’in olduğu kadar, o 
gün olanları tepkisiz seyredenlerin de 
eline, yüzüne, vicdanına bulaşmıştır. 

Bugün, yine Hama’da, Hama’yla birlikte 
Suriye’nin diğer kentlerinde yapılan kat-
liamı, sessiz, tepkisiz, umursamaz şekilde 
seyredenler, akan kanın kendi ellerine, 
kendi yüzlerine, kendi vicdanlarına sıçra-
yacağını görmelidir, bilmelidir. 

Böyle bir manzara karşısında hiç kimse 
kenara çekilip, elini kolunu bağlayıp otu-
ramaz. Devlet destekli milislerin, gözü 
dönmüş katliamları karşısında artık hiç 
kimse susamaz, hiç kimse sessiz kalamaz. 
Dünyanın farklı bölgelerinde işlenen 
insanlık suçlarına, Müslümanlara yö-
nelik saldırılara, haklı olarak duyarlılık 
gösterenler, Suriye konusunda niçin aynı 
duyarlılığı ortaya koymuyorlar? Suriye’de 
öldürülenler insan değil mi, orada kat-
ledilenler Müslüman değil mi? Katilin 
kimliği çok mu önemli sizin için? Çet-
nikler öldürünce suç oluyor da, Şebbiha 
öldürünce suç olmuyor mu? İsrail öldü-
rünce suç oluyor da, Esed öldürünce suç 
olmuyor mu? Saddam Halepçe’de katliam 
yaparken, Kaddafi Sirte’de katliam yapar-
ken suç oluyor da, Beşar Esed Hama’da 
katliam yapınca suç olmuyor mu?

Biz, Suriye yönetimi zaman kazanmaya 
çalışıyor, Suriye yönetimi katliamlar için 
zamana oynuyor dediğimizde, maale-
sef uyarılarımızı kimse dikkate almadı. 
Uyarılarımızda ne kadar haklı olduğu-
muz, işte bugün ortaya çıktı. Buradan, 
Denizli’den, Suriye yönetiminin, Esed 
destekli milislerin Hama’da yaptıkları 
katliamı bir kez daha lanetliyorum, bir 
kez daha şiddetle kınıyorum. Suriye’de 
h aya t ı n ı  kayb e d e n  ka rd e şl e r i m i z e 
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Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Suriyeli 
kardeşlerimize, Suriyeli akrabalarımı-
za, bir kez daha Türkiye’nin selamlarını 
iletiyor, Allah yar ve yardımcıları olsun 
diyorum. 

Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşla-
rım…

İçinde bulunduğumuz bölge, gerçekten 
çok zor süreçlerden geçiyor. Avrupa, küre-
sel ekonomik krizin ağır etkisini yaşıyor. 
Ortadoğu’da, on yıllardır devam eden is-
tikrarsızlık, bugün aynı şekilde, arkasında 
acılar bırakarak devam ediyor. Böyle bir 
süreçte, böyle bir bölgede, biz, Türkiye’yi 
bir güven adası, bir istikrar adası olarak 
muhafaza ediyoruz, bölgemizdeki tüm 
olumsuzluklara rağmen Türkiye’yi her 
alanda büyütüyoruz. 

Bakın dün, Çanakkale’de, çok anlamlı bir 
açılış töreni gerçekleştirdik. Çanakkale şe-
hitliğimizin hemen yanında, 80 milyon li-
ralık bir yatırımla, Çanakkale Destanı Tanı-
tım Merkezi’ni açtık. Ben, gittiğim her ilde, 
özellikle de gençlerimize, Çanakkale’ye 
gitmelerini, diğer şehitliklerimize gitme-
lerini, oraları ziyaret etmelerini, oralarda 
bir Fatiha okumalarını sürekli tavsiye edi-
yorum. 

Denizlili Gençler, sevgili gençler…

Bakın, İstiklal şairimiz Merhum Mehmet 
Akif ’in, Çanakkale şehitleri için yazdığı 
şu dörtlüğü burada hepinize hatırlat-
mak istiyorum. Diyor ki Mehmet Akif… 

Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde, 

Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler. 

Hakk’ın bu veli kulları taş türbeye girmez; 

Gufrana bürünmüş, yalnız Fatiha bekler…

Evet… Çanakkale şehitlerimiz sizlerden Fa-
tiha bekliyor. Türkiye’nin dört bir yanına 
yayılmış şehitlerimiz sizlerden Fatiha bek-
liyor. Yemen’deki, Kudüs’teki, Kosova’daki, 
Ürdün’deki, Medine’deki, ta Avustral-
ya’daki, 4 kıtadaki şehitlerimiz sizlerden 
Fatiha bekliyor. Sizlerden rica ediyorum, 
gidin o şehitliklere, gidin Çanakkale’ye, 
hem açılışını yaptığımız o merkezi ziyaret 
edin, hem de orada lütfen mezar taşla-
rını, şahideleri okuyun. Çanakkale’de, 
bizim nasıl tek bir millet olduğumuzu 
göreceksiniz. Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, 
Dumlupınar’da, bizim nasıl birbirimizle 
kardeş olduğumuzu göreceksiniz. O şe-
hitliklerde, Diyarbakırlıyla Edirnelinin; 
Vanlıyla Denizlili Mehmetlerin nasıl al 
kanlar içinde koyun koyuna yattıklarını 
göreceksiniz. 

Biz, 780 bin kilometrekare üzerinde, biriz, 
beraberiz, kardeşiz. Aramıza nifak sokmak 
isteyenlere aldanmayacağız. Bu toprak-
larda fitne yeşermez; bu topraklarda fitne 
yeşertmeye çalışanlara aldanmayacağız. 
Bakın, sadece terör noktasında değil, her 
ne vesileyle olursa olsun, her ne bahaneyle, 
her ne gerekçeyle olursa olsun, bizi birbiri-
mize düşürmeye çalışanlara asla fırsat ta-
nımayacağız. Şehitlerimiz, her türlü siyasi 
çıkarın çok ama çok üzerindedir. Annele-
rin yüreği, her türlü siyasi çıkarın üzerin-
dedir. Birliğimiz, kardeşliğimiz, her türlü 
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siyasi çıkarın çok ama çok üzerindedir. Ne-
reden gelirse gelsin, fitneye, dedikoduya, 
fesada itibar etmeyeceğiz. Bölgemizin çok 
zor bir süreçten geçtiği şu dönemde, kar-
deşliğimize, birliğimize, dirliğimize kaste-
denleri aramıza yaklaştırmayacağız. Biz, 
üzerimizde milletin emanetini taşıyoruz. 
Biz, 75 milyonun emanetini taşıyoruz. Mil-
let bize yetki verdi, biz, millet adına, mille-
timizle birlikte o yetkiyi kullanıyoruz. Biz, 
sadece ve sadece milletimizle yürüyoruz. 
Bundan sonra da milletimizle yürümeye 
devam edeceğiz. Yeter ki siz arkamızda 
olun, biz, Türkiye’yi büyütmeye, şehitleri-
mizin emaneti olan Türkiye’yi yüceltmeye 
devam edeceğiz. 

Sevgili Denizlili kardeşlerim, sevgili yol 
arkadaşlarım…

Bugün artık Denizli’de yeni bir sürece gi-
riyoruz. İl Kongremizi tamamlıyor, artık 
yerel seçimlerin hazırlıklarını başlatıyo-
ruz. Denizli’de, her bir kardeşimin, her 
bir yol arkadaşımın, teşkilatımızın her bir 
mensubunun, durmadan, duraklamadan, 
rehavete asla prim vermeden 14 Ağustos 
2001’deki heyecanla, coşkuyla, milletimi-
ze hizmetlerimizi aktarmasını, anlatma-
sını özellikle rica ediyorum. Denizli için 
çok şey yaptık, çok hizmet ürettik. Bunları 
kapı kapı dolaşacak, tek tek vatandaşımıza 
anlatacağız. 

Birlik içinde, beraberlik içinde, kardeşlik 
içinde, Denizli için üretmeye, Türkiye’yi 
büyütmeye devam edeceğiz. Bu düşün-
celerle, Denizli İl Kongremizin hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Yeni seçilecek 

yönetime şimdiden başarılar temenni edi-
yorum. Açılış Töreni’nde yeniden buluş-
mak umuduyla, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, Allah’a emanet olun diyorum.
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Sevgili İzmirliler, sevgili yol arkadaşlarım, 
değerli kardeşlerim, bugün İzmir’de, bir 
kez daha sizleri hasretle, muhabbetle, en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Par-
ti İzmir İl Kongremizin, İzmir için, İzmirli 
kardeşlerimiz için, Türkiye’miz için hayır-
lara vesile olmasını diliyorum.  

Bugün İzmir’de, bu Kapalı Spor Salonu’nu 
dolduran teşkilat, her türlü övgüyü fazla-
sıyla hak ediyor. Bizim, 3 Kasım 2002’de, 
İzmir’de oy oranımız yüzde 17’ydi. 22 
Temmuz’da oy oranımızı yüzde 30.5’e yük-
selttik. 12 Haziran seçimlerinde, 3 Kasım’a 
göre oy oranımızı tam 20 puan artırdık, 

AK Parti Il Başkanlığı 4. Olağan 
Kongresi (Izmir)

İzmir | 9 Haziran 2012
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İzmir’den yüzde 37 oy aldık. İşte bu muhte-
şem başarınızdan dolayı sizleri tek tek teb-
rik ediyorum. Teşkilatımızın her bir men-
subuna, gayretlerinden, emeklerinden, 
elde ettikleri bu başarıdan dolayı şükranla-
rımı sunuyorum. İzmir İl Başkanımızı, AK 
Parti İzmir İl Yönetimini tebrik ediyorum. 
İlçe Başkanlarımızı, ilçe yönetimlerini, bel-
de, mahalle, köy temsilcilerimizi, sandık 
müşahitlerimizi tebrik ediyorum. Belediye 
Başkanlarımızı, İl Genel Meclisi, Belediye 
Meclisi üyelerimizi tebrik ediyorum. Aynı 
şekilde, İzmir Milletvekillerimizi, İzmirli 
Bakanlarımızı tebrik ediyorum. Elbette ki, 
bu başarıda büyük pay sahibi olan, İzmirli 
genç kardeşlerimi, İzmirli hanım kardeşle-
rimi tebrik ediyor, İl Gençlik Kollarımıza, 
İl Kadın Kollarımıza yürekten şükranları-
mı sunuyorum. 

AK Parti İzmir’de ön yargıları tek tek or-
tadan kaldırıyor. AK Parti İzmir’de, diğer 
partilerin ürettiği korku siyasetini, korku-
nun istismarıyla üretilen siyaseti boşa çı-
karıyor. AK Parti, İzmir’de, hizmet siyaseti-
nin, eser siyasetinin, millete hizmetkârlık 
siyasetinin meyvelerini topluyor, her 
geçen gün güven katsayısını daha artırı-
yor. Merhum, Adnan Menderes, işte bu 
bölgenin evladıydı. Merhum Adnan Men-
deres, arkasına İzmir’i, Aydın’ı, Manisa’yı, 
Denizli’yi, Uşak’ı, Muğla’yı, Kütahya’yı, 
Afyonkarahisar’ı alarak yola çıkmıştı. Mer-
hum Menderes, ”Yeter, söz milletindir” 
diyerek, sadece Ege’nin değil, 7 coğrafi böl-
genin, tüm vilayetlerin, tüm vatandaşların 
sevgilisi, maşuku, hizmetkârı olmuştu. İşte 
bizler de, tıpkı Merhum Menderes gibi, 
arkamıza milleti aldık, tıpkı onun gibi, 

“Yeter, söz de, karar da milletindir” dedik. 
Tıpkı merhum Menderes gibi, gecemizi 
gündüzümüze katarak, önümüze çıkan 
engelleri aşarak, dağları, ovaları geçerek 
milletimizle kucaklaştık. 

Bakın sevgili İzmirliler, biz, korkutma 
siyaseti, gerilim siyaseti üreten bir parti 
değiliz. Biz, korkular üreterek, ön yargı-
ları kaşıyarak, ideolojik kutuplaşmaları 
körükleyerek siyaset yapan bir parti de-
ğiliz. Biz gizli gündemle hareket eden, 
özü başka sözü başka bir parti değiliz. Biz 
sadece ve sadece hizmet siyaseti yapıyo-
ruz. Biz, sadece ve sadece millete hizmet 
peşindeyiz, millete hizmet sevdasındayız. 
10 yıldır ne söylüyorsak onu yapıyoruz, 
ne vaat ettiysek onu gerçekleştiriyoruz, 
partimizin ve hükümetimizin deklare 
edilen programı çerçevesinde milletimi-
zin beklentilerini yerine getirmeye çalı-
şıyoruz. En Batı’da, işte burada, İzmir’de 
bizim eserlerimiz var. Gidin, en Doğu’da, 
Van’da, yine bizim eserlerimizi görecek-
siniz. En Kuzey’de Sinop’ta, Samsun’da, 
en Güney’de Antalya’da, Hatay’da bizim 
eserlerimizi göreceksiniz. Hamdolsun 81 
vilayetin 81’inde eserlerimiz var. Biz, yatı-
rım planlaması yaparken, proje üretirken, 
hizmet üretirken, önüne illerin oy çizelge-
sini alan partilerden değiliz. Biz, Türkiye’yi 
farklı renklere boyayan, farklı bölgelerde 
tutunmaya çalışan partilerden değiliz. Biz, 
korkuları, etnik kökenleri, milli hassasi-
yetleri istismar ederek siyaset yapan bir 
parti de değiliz. Biz milletin partisiyiz, biz, 
Türkiye’nin partisiyiz. AK Parti ayrımcılık 
yapmadığı için, siyasi tarafgirlik yapma-
dığı için, bölgecilik, mezhepçilik, ırkçılık, 
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hizipçilik yapmadığı için Türkiye’nin bü-
tün bölgelerinde varlık gösteriyor, bütün 
bölgelerin sevgisine ve güvenine mazhar 
oluyor. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim, burada, 
İzmir İl Kongremizde, sizlere yakın tari-
himizden çok önemli bir olayı aktarmak 
istiyorum. 12 Ağustos 1930’da, Gazi Mus-
tafa Kemal, demokrasi tarihimiz açısından 
çok önemli bir adım attı, farklı partilerin 
kurulabilmesi için yakın arkadaşlarını teş-
vik etti. İşte bu teşvikler sonucunda Fethi 
Okyar Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı kur-
du. Bu parti, o dönem sadece 3 ay hayatta 
kalabildi, 3 ay sonra, karşılaştığı baskılar, 
tehditler, provokasyonlar sonucu 1930 
yılı kasım ayında kendisini feshetmek zo-
runda kaldı. Ancak, o 3 ay içinde, partinin 
Genel Başkanı Fethi Bey’in İzmir’e yaptığı 
ziyaret, demokrasi tarihimizde silinmeye-
cek bir iz bıraktı. Çünkü millet, değişime 
hasretti. Millet, gerçekleri söyleyecek, 
gerçekleri savunacak, milletin sesi olacak, 
milletin nefesi olacak bir siyasi partiye 
hasretti. 

Bakın, kuruluşundan, sadece 22 gün 
sonra, Fethi Bey İzmir’e geldi. Bir gazete, 
Fethi Bey’in İzmir’de nasıl karşılandığını 
şu satırlarla aktarıyor: “Millet, Fethi Bey’e 
sarılıyordu. Birçokları ağlıyordu. İzmir 
rıhtımında, vatandaşın sevgi gösterilerin-
de, Fethi Bey’in ceketi yırtıldı. Bu esnada 
denize düşenler, ezilenler, çiğnenenler 
oldu. Davullar, zurnalar çalıyordu…” Dik-
katinizi çekiyorum sevgili İzmirliler… Yeni 
bir parti kuruluyor, Genel Başkanı 22 gün 
sonra İzmir’e geliyor, İzmir’de sevgiden, 

adeta izdiham yaşanıyor. Ama Fethi Bey’e 
burada, İzmir’de, dönemin hükümeti çok 
büyük zorluklar çıkardı. Yeni kurulan 
partinin milletle kucaklaşmaması, milletle 
hasret gidermemesi için dönemin iktidarı 
çok büyük eziyetler yaptı. Gazi Mustafa 
Kemal araya girmesine rağmen, bu parti-
nin faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanma-
sını emretmesine rağmen, İzmir’de güven-
lik sağlanmadı, hatta kalabalığa ateş açıldı 
ve 12 yaşında masum bir çocuk, polisler 
tarafından öldürüldü. Ay yıldızlı bayrağa 
sarılmış, o 12 yaşındaki çocuğu aldılar, 
Fethi Bey’in önüne götürdüler ve “İşte ilk 
kurbanımız” dediler. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili İzmirliler…

Bakın, 1930’da yaşanan bu hadiseden 
herkesin gerekli dersleri çıkarması gere-
kiyor. Statükonun, statüko partilerinin, 
bu millete yaşattığı acıları herkesin hatır-
laması gerekiyor. Şimdi ben, geçtiğimiz 
hafta Diyarbakır’a gittim, orada, AK Parti 
Diyarbakır İl Teşkilatımızla, Diyarbakırlı 
kardeşlerimizle, büyük bir coşku, büyük 
bir heyecan içinde İl Kongremizi gerçek-
leştirdik. Ama biz orada, bir şehrin üzerin-
de, nasıl bir korku düzeni kurulduğunu, 
nasıl bir mahalle baskısı oluşturulduğunu, 
insanların nasıl tehdit edildiğini, korku-
tulduğunu bir kez daha bizzat gördük. 
Tehditle kepenk kapattırıyorlar. Korku 
salarak, esnafın ekmeğine mani oluyorlar. 
Tehditle insanları evlerine hapsediyorlar. 
Tehditle, bizim kongremize, bizim orada 
yaptığımız toplu açılışa katılımı engelle-
mek istiyorlar. 
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Bunun bir benzerini, 12 Haziran seçimleri 
öncesinde Hakkâri’de yaptılar. Hakkâri’de, 
yine tehditle, baskıyla, korkutarak milletin 
AK Parti’yle kucaklaşmasını engellediler. 
Ben, “BDP, Doğu’nun, Güneydoğu’nun 
CHP’sidir” derken bunu boşuna söylemi-
yorum. İşte İzmir’de, 1930’da, milletin sesi 
nasıl kısılmak istendiyse, bugün de aynı 
zihniyet, milletin sesini kısmak, milletin 
partisiyle kucaklaşmasını engellemek 
istiyor. İzmir’deki hadiseler yüzünden, 
Türkiye’nin demokrasiye geçişi maalesef 
16 yıl gecikti. Bugün, CHP de, MHP de, 
BDP de, temsil ettikleri kitleleri korkuta-
rak, onlara sanal tehditler göstererek, siya-
seti istismar üzerinden yürüterek, en fazla 
değişimi ertelerler. Değişime direnmek, en 
fazla değişimi geciktirir, ama değişimi en-
gelleyemez. Bizim değişimden anladığımız 
ileri demokrasidir, hukuk devleti anlayışı-
dır, evrensel hak ve özgürlüklerdir.  Mille-
timizin talebi de bu yönde bir değişimin, 
demokratikleşmenin gerçekleşmesidir. 

Biz AK Parti olarak, ilk andan itibaren, 
ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin 
üzerine çıkarmanın, milletimizin beklenti-
si olan değişimi gerçekleştirmenin gayreti 
içinde olduk. Biz, AK Parti olarak, kurul-
duğumuz andan itibaren, Türkiye’nin 
üzerindeki bu korku bulutlarını dağıtma-
nın mücadelesini verdik. AK Parti olarak, 
Allah’tan başka, milletimizden başka hiç-
bir şeyden çekinmedik; milletin de korku-
tulmasına müsaade etmedik. Biz istiyoruz 
ki, Türkiye her şeyi açık açık konuşsun. Biz 
istiyoruz ki, Türkiye, kamplaşmadan, ku-
tuplaşmadan, birbirine hasım kesilmeden, 
her meseleyi, ama her meseleyi müzakere 

etsin, istişare etsin, medeni şekilde tar-
tışsın. Şiddete başvurmadan, başkasının 
özgürlük alanını ihlal etmeden, başkasının 
haklarına tecavüz etmeden, hakaret etme-
den, bu ülke her şeyi cesaretle, açık yürek-
lilikle konuşsun istiyoruz. Kimse kimseye 
yaşam tarzı dayatmasın, kimse kimseye 
ideoloji enjekte etmeye kalkmasın istiyo-
ruz. 

Kendi yaşam tarzı dışındakilerin bastırıl-
masını, etkisizleştirilmesini isteyen bazı 
çevreler, Türkiye’de yaşanan normalleş-
meyi bir sorun olarak algılıyorlar, farklı 
yaşam tarzlarını görünce tehdit altınday-
mış gibi davranıyorlar. Beyler, kimse kendi 
varlığı için başkasının yokluğunu temenni 
etmesin, kendi yaşam tarzı için başkası-
nınkini bir tehdit, bir problem olarak lanse 
etmesin. Bu ülkede 75 milyon Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı her türlü farklılı-
ğıyla özgürce, insanca, kardeşçe yaşaya-
caktır. 9.5 yıldır biz, demokratikleşmede, 
insanımızın temel hak ve özgürlüklerinde, 
her alanda toplumsal barışı güçlendirecek 
adımları atıyoruz. İfade özgürlüğünün 
önünü açtık, açmaya devam ediyoruz. 
Hakları genişlettik, genişletmeye devam 
ediyoruz. Baskılara, yasaklara, hukuk-
suzluklara son verdik, vermeye devam 
ediyoruz. Korkmadan, ama aynı zamanda, 
korkutulmadan, milletimiz her konuda 
görüşünü, fikrini, hissiyatını ifade etsin is-
tiyoruz. Bütün bunları ileri demokrasinin 
gereği olarak görüyoruz. 

CHP de, MHP de, BDP de, artık korku si-
yasetini, korkutma siyasetini, sanal tehdit 
siyasetini bir kenara koymak zorundadır. 
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Hiç kimsenin, kendi temsil ettiği kitleyi 
istismar ederek, korkutarak siyaset üretme 
hakkı yoktur; bu, Türkiye’ye haksızlıktır. 
Bakın biz, muhafazakâr demokrat bir 
partiyiz. Bizim, kuruluşumuzdan itibaren 
ilkelerimiz belli. Bizim hedeflerimiz belli. 
Bizim, izleyeceğimiz yol ve tarzımız belli. 
Birilerinin, sürekli ifade ettiği gibi, sürek-
li topluma pompaladığı gibi, asla ve asla 
zihnimizin arkasında farklı niyetlerimiz 
yok ve olamaz. Ama kurulduğumuz andan 
itibaren niyet okuması yaptılar, milleti 
korkutmak istediler. Biz, belli konularda, 
belli sorunlar üzerinde, görüşlerimizi, ilke-
lerimizi, tavrımızı, tarafımızı net olarak or-
taya koyarız. Ama biz, asla ve asla dayatma 
içinde olmadık, olmayız. Biz, hiç kimsenin 
yaşam tarzına karışmadık, karışmayız. Biz 
ortaya sadece tercihleri koyuyoruz. Biz, sa-
dece, farklı tercihler üzerindeki yasakları, 
kısıtlamaları, engelleri kaldırıyoruz. On 
yıllardır devam eden, on yıllardır millete 
zulüm haline gelen baskıları, dayatmaları 
tek tek ortadan kaldırıyor; herkesin, ama 
herkesin, dilediği, gibi, arzuladığı gibi, 
inandığı gibi yaşamasının önünü açıyoruz. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili İzmirliler…

Burada, önemli bir hususa da değinmek 
durumundayım. Bakın, biraz önce de 
ifade ettim. 1930 yılında, demokrasiye 
geçiş denemesi, maalesef akamete uğradı, 
maalesef ömrü 3 ay sürdü. Ama değişim 
en fazla 16 yıl ertelenebildi. 1946 yılında 
Türkiye çok partili demokratik parlamen-
ter rejime geçti ve bugünlere ulaştık. Ama 
bugünlere, çok badireler atlatarak, çok en-
gelleri aşarak ulaştık. Parlamenter sistem 

zaman zaman saldırıya uğradı. Milli irade, 
zaman zaman kesintiye uğratıldı. Bu ülke-
de, maalesef, bir Başbakan, iki bakanıyla 
birlikte idam edildi. Demokrasiye yönelik 
müdahaleler, aynı zamanda ekonomiye 
de ağır darbeler vurdu. Türkiye’nin büyü-
mesi, ilerlemesi, kalkınması engellendi. 
Türkiye’nin, bölgesel bir güç, küresel bir 
aktör olmasının, tarihinde olduğu gibi, bu-
gün olduğu gibi, küresel meselelerde söz 
sahibi olmasının önüne geçildi. 

Ancak bugün, Türkiye’de artık darbeler 
tarihi, bir daha açılmamak üzere kapanmış-
tır. Türkiye’de çeteler dönemi kapanmıştır. 
Türkiye’de mafyatik örgütlenmeler dönemi 
kapanmıştır. Milli iradeye kastedenlerin 
ürediği bataklık, bugün artık kurutulmuş-
tur. Darbelerden medet uman, darbeler-
den rant devşirmeye çalışan siyasetçilerin 
umutları bugün artık kırılmıştır. Darbe-
lerden çıkar devşirmek isteyen ekonomi 
çevrelerinin hevesleri artık kursaklarında 
kalmıştır. Darbe paranoyası üzerinden 
korku salmak isteyenlerin beklentileri de 
kursaklarında kalmıştır. Bugün, milli irade-
ye sahip çıkan, milli iradeyi namusu, şerefi, 
onuru bilen bir iktidar iş başında. Bugün, 
milli iradeye kol kanat geren, milli iradeyi 
kanıyla, canıyla savunan bir millet var. Bu-
gün, darbelere geçit vermeyecek, darbelere 
göz yummayacak aydınlık, pırıl pırıl bir 
nesil, bir gençlik var. 

Elbette ki rehavet içinde olmayacağız. 
Elbette ki, bu virüsün tekrar üremesine, 
tekrar vücudu sarmasına göz yummaya-
cağız. Yasama da, yürütme de, yargı da, 
medya da, en önemlisi topyekun millet, 
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inanıyorum ki darbeler döneminin, darbe 
tehditlerinin geri gelmesine asla ve asla izin 
vermeyecek, zemin hazırlamayacak, göz 
yummayacaktır. Bugün yargı önüne çıka-
rılan, bugün kendilerinden hesap sorulan 
darbeciler, darbe sevdalıları, darbe âşıkları, 
inanıyorum ki darbe niyetlilerine de örnek 
olacak, herkesin bir gün yaptığının cezasını 
çekeceğini gösterecektir. Bu ülkede artık, 
demokrasiye kastedenler er ya da geç, yargı 
önüne çıkıyor. Demokrasiye kastetme niye-
tinde olanlar da bilsin ki, hiç bir suç cezasız 
kalmayacak, karşılıksız kalmayacaktır. 

Türkiye artık küresel bir güç, Türkiye, eko-
nomisiyle, dış politikasıyla, demokrasisiyle 
küresel bir güç. Bu gücün yıpratılmasına, 
bu küresel, bu bölgesel gücün geriye git-
mesine göz yuman herkes, vatanına, bu 
vatan toprakları altında yatan şehitlere en 
büyük haksızlığı yapar. Hiç kimse, yersiz 
korkular içine girmesin. Kimsenin endişesi 
olmasın. Hiç kimse de, milleti, milli iradeyi, 
yersiz korkularla tedirgin etmesin. Biz dar-
belere de karşıyız, darbe istismarcılığına 
da karşıyız. Bizim darbelerle mücadeleden 
kastımız, ileri demokrasinin, herkes için 
hukukun, herkes için hakların tesis edilme-
si, her türlü vesayetçi anlayışın son bulma-
sıdır. Tekrar ediyorum: Türkiye’de darbeler 
dönemi kapanmıştır, Allah’ın izni, milletin 
sağduyusuyla, bir daha da asla ve asla açıl-
mayacaktır. 

Sevgili İzmirliler, değerli kardeşlerim, de-
ğerli yol arkadaşlarım…

Bundan yaklaşık 1 yıl önce, 4 Haziran’da, 
İzmir’de muhteşem bir miting gerçekleş-

tirdik. Bu muhteşem mitingde, 2023 yılına 
kadar gerçekleştirilecek olan 35 İZMİR 
- 35 PROJE sözünü vermiştik.  Biz, söz ve-
rip unutan partilerden değiliz. Biz, seçim 
öncesi vaatler verip, sandıklar kapanınca 
sözünü yutanlardan değiliz. Bizim için söz 
senettir; biz sözümüzün eriyiz, biz sözü-
müzün arkasında dururuz. 

İzmir’i 2023 yılına hazırlayacak projelerle 
inşallah, bir dünya kenti, bir marka kent 
haline getiriyoruz. İzmir’i, bu projelerle, 
tarihte olduğu gibi Ege’nin ve Türkiye’nin 
sanayi, ticaret ve turizm kenti yapıyoruz. 
İzmir’de, gençlerin, işsizin, yoksulun, 
esnafın, çiftçinin dertlerine çare olacak 
önemli bir süreci 12 Haziran’dan sonra 
başlattık. Bu süreci kararlılıkla devam et-
tiriyoruz. Burada, sadece bazı başlıklar al-
tında, projelerimizin son durumu ile ilgili 
sizlere bilgiler aktarmak istiyorum. 

İzmir şehir yenileme projesi demiştik. 
İzmir’de kentsel yenileme kapsamında; 
Karşıyaka-Örnekköy’de 808 konut, 32 
derslikli lise, 32 derslikli ilköğretim okulu, 
ticaret merkezi ve spor salonu uygulama-
larını tamamladık, hak sahiplerine teslim 
ettik. Konak-Uzundere’de 3 bin 80 konut-
luk uygulama başlatarak tamamladık. Bu 
konutların 2 bin 688’i, rekreasyon alanla-
rıyla birlikte İzmir’e kazandırılması için 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. 

Şehir Hastaneleri’nde çalışmalarımız sü-
ratle devam ediyor. 2000 yataklı Bayraklı 
Şehir Hastanesi’nin Yüksek Planlama Ku-
rulu onayı çıktı, projesi yapıldı, şu an ihale 
sürecinde.  1200 yataklı Tepecik mevkiin-
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deki Güney Bölge Şehir Hastanesi, Yüksek 
Planlama Kurulu onayında. Buradan çıka-
cak onayın ardından proje ve ihale süreci 
başlayacak. 

Körfez Geçişi Projesi-(İZKARAY)’da etüt 
proje çalışmaları devam ediyor. İZKARAY 
İzmir Körfezinin iki yakasını tünel ve köp-
rü ile birbirine bağlayacak. Böylece İzmir, 
çevre yolundan sonra, çevre metrosuna da 
kavuşmuş olacak. İZKARAY’ın raylı sistem 
hattı yaklaşık 50 kilometre. Körfez geçişi 
ise tünel ve köprü ile olacak. Toplam geçiş 
süresi raylı sistem ile 5 dakikada, araç ile 8 
dakikada gerçekleşecek. İzmir kent merke-
zini, Körfez Geçiş Projesi ile kuzeyden ge-
lecek transit trafikten arındırmış olacağız. 
Mevcut durumda 30-35 kilometre yol kat 
edilerek ulaşılan noktaya, 10 kilometrede 
varmak mümkün hale gelecek. 

Konak Tüneli Projesi’nin geçen yıl temelini 
atarak çalışmalara başladık. Bu yıl içeri-
sinde yüzde 60‘ını tamamlamış olacağız. 
İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın 
birinci etabı, Polatlı-Afyonkarahisar ke-
siminin altyapı işlerinin yapım ihalesi 
tamamlandı. Yakında inşaat başlıyor. İkin-
ci etap, Afyonkarahisar-Eşme kesiminde 
projelendirme çalışmaları devam ediyor, 
Temmuz ayı içerisinde inşallah ihalesini 
yapacağız. Üçüncü etap olan Eşme-Salih-
li-Manisa kesimi proje sürecinde. Mani-
sa-İzmir kesiminin projesi hazırlanıyor, 
inşallah bu yıl içerisinde yapım ihalesini 
de gerçekleştireceğiz. İzmir’e, şehir mima-
risine uygun, çevreci teknoloji kullanılarak 
yapılacak olan yeni bir Yüksek Hızlı Tren 
Garı inşasını yatırım programımıza aldık. 

Sabuncubeli Tüneli Projesi’ni, 4 kilomet-
resi çift tüp tünel olmak üzere toplam 8 
kilometre uzunluğunda, 2 geliş-2 gidiş ola-
rak planladık. Ayrıca yol standartlarının 
iyileştirilmesi ve daha geniş kapsamlı bir 
güzergâh oluşturmak için alternatif proje 
çalışmalarına başladık. Yap-İşlet-Devret 
modeli ile gerçekleştirilecek olan bu proje-
nin yapım çalışmaları devam ediyor. 

İzmir-İstanbul Otoyolu Projesinin sözleş-
mesi imzalandı. Bu dev projenin toplam 
uzunluğu 421 kilometre olacak.  Proje 
tamamlandığında İzmir-İstanbul arası 
3-3.5 saate inecek. Yapım çalışmaları hem 
İzmir’de, hem İstanbul’da eş zamanlı olarak 
devam ediyor. İzmir-Ankara Otoyolu’nun 
iki kesim halinde ön proje ihalesini ger-
çekleştirerek proje çalışmalarına başladık, 
2013’de bu süreci tamamlayacağız. 2023 
hedefleri kapsamında İzmir-Ankara ara-
sında 504 kilometre otoyol inşa ederek, 
seyahat süresini 4 saate indireceğiz. 

Muhtelif İzmir Metro Projeleri’nin ya-
pımı için gerekli çalışmalara, Bakanlar 
Kurulumuzun değerlendirmesinin ardın-
dan başlayacağız. EGERAY, diğer adıyla 
İzban Projemiz devam ediyor. EGERAY 
kapsamında; Aliağa-Cumaovası Banliyö-
sünün Tepeköy’e kadar uzatılması için de 
çalışmalara başladık. Menemen-Manisa 
arasındaki mevcut hattın yanına ilave bir 
hat daha yapacağız. Fizibilite ve proje ça-
lışmaları devam ediyor. Tepeköy-Selçuk 
istasyonları arasını çift hatlı hale getirmek 
için gerekli altyapı çalışmalarını sürdürü-
yoruz, yıl sonuna doğru da yapım ihalesini 
yapacağız. Kuzey Ege-Çandarlı Limanı 
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Projesi’nin dalgakıran inşaatına geçen yıl 
başladık ve yüzde 33’ünü bitirdik. Dalga-
kıran inşaatını 2013 yılında tamamlayıp, 
projenin diğer safhalarının bu yıl ihalesini 
yapacağız. 

İzmir’e bir Kurvaziyer Liman Projesi de-
miştik… Kurvaziyer limanı ile ilgili ihale 
ilanına çıktık, Eylül ayında teklifleri ala-
cağız. Yap-İşlet-Devlet modeli ile gerçek-
leştirilen bu proje ile İzmir 5 milyon turist 
kapasiteli modern bir kurvaziyer limanına 
sahip olacak. İzmir Limanı Modernize 
Projesi demiştik… Bunun çalışmalarına 
da yoğun şekilde devam ediyoruz. Efes’in 
Antik Limanı Projesi çalışmalarını baş-
lattık. Bütün bu projelerin yanı sıra İzmir 
balıkçılarına inşa edeceğimiz yeni Balıkçı 
Barınakları’yla daha fazla tekne bağlama 
kapasitesini artıracağız. Bu çerçevede Gü-
zelbahçe Balıkçı Barınağının ihalesine çık-
tık, uzun vadede 14 adet balıkçı barınağını 
yapmayı planlıyoruz. Etüt Proje ve diğer 
incelemeleri biten balıkçı barınaklarının 
en kısa zamanda ihalesini gerçekleştirerek 
yapımına başlayacağız. 

Kemalpaşa’da bir Lojistik Köyü yapıyoruz. 
Projesini bitirdik, 35 milyon maliyeti olan 
altyapısının ihalesini yaptık, 2013 yılında 
da tamamlayacağız. Kemalpaşa Lojistik 
Köyünün üst yapısının ise bu yıl sonu iti-
bariyle Yap-İşlet-Devret modeli ile ihalesi-
ni yapacağız. Kemalpaşa Organize Sanayi 
bölgesi ile Turgutlu arasında toplam uzun-
luğu 27 kilometre olan demir yolu hattının 
çalışmaları sürüyor, yıl sonunda inşallah 
bitirip, işletemeye açacağız. Kemalpaşa-
Torbalı ve Alsancak Limanı Bağlantısı’nın 

proje çalışmalarını sürüyor. Bu süreci 
Ağustos ayında tamamlayıp, projeyi haya-
ta geçirmek için gerekli adımları atacağız. 

İzmir’i, otoyolla Antalya’ya bağlıyoruz. 
İzmir Çevre Yolu ve İzmir-Aydın otoyo-
lunu bitirip trafiğe açtık. 10 kilometre 
uzunluğundaki Aydın Çevre Yolu yapım 
ihalesini yaptık ve çalışmalarına başladık. 
Aydın-Denizli Otoyolunun projelendirme 
çalışmalarını tamamladık. Denizli-Burdur 
ve Burdur-Antalya Otoyollarının proje-
lendirme çalışmaları devam ediyor. Proje 
çalışmalarının tamamlanmasına mütea-
kip diğer altyapı çalışmalarını da bitirip, 
yapım ihalesine çıkacağız. İzmir Kuzey 
Otoyolu projesinin Asalı-Harmandalı kesi-
mi tamamlandı, Koyundere’ye kadar olan 
kısmının yapım çalışmaları devam ediyor. 
Nihai proje çalışmaları Çiğli-Aliağa kesi-
minde tamamlandı, Aliağa-Çandarlı arası 
ise devam ediyor. 

Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar 
Terminal binasının ihalesini yaptık, çalış-
malar başladı. Yeni iç hatlar terminalini 24 
ay gibi kısa bir sürede tamamlayıp hizmete 
sunacağız. Adnan Menderes Havalimanı 
Apron Yapımı ile Bağlantı Taksiyolları Ya-
pımı için ihale çalışmaları devam ediyor. 
İnşallah 2015 yılında da tamamlayıp hiz-
mete kazandıracağız. Biçerova-Bergama 
ve Kiraz-Ödemiş Demiryolları’nın bu yıl 
içerisinde projelendirilmesi tamamlanıp 
kamulaştırması başlayacak ve yıl sonunda 
yapım ihalesine çıkılacak. 12 kilometre 
uzunluğundaki Aliağa-Nemrut Demiryolu 
Ring Hattının alt ve üst yapısının yapımı-
na dair ihaleyi bu yıl içerisinde yapıyo-
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ruz. Daha sonra somut çalışmalara start 
vereceğiz. Evet, İzmir’e söz verdiğimiz 35 
izmir-35 proje ile çalışmalarımız hız kes-
meden devam ediyor. İnşallah verdiğimiz 
sözlerin hepsini 2023 yılına kadar yerine 
getirecek ve İzmir’e mahcup olmayacağız. 

Bitmedi… Bugün, İl Kongremizin ardın-
dan, İzmir’de yine bir toplu açılış gerçek-
leştirecek, 40 kalem, 731 milyon 586 bin 
lira tutarında yatırımı İzmir’e kazandıra-
cağız. İzmir’e sadece ulaştırma ve haberleş-
me alanında bugüne kadar 3 milyar lira ya-
tırım yaptık. İzmir tüm bu büyük projeleri 
hak ediyor. İnşallah, bu projelerle, İzmir 
çok ama çok farklı bir kent olacak. Biliyor-
sunuz geçen yılın mayıs ayında İzmir’in 
EXPO’ya aday olmasına resmen karar 
verdik.  EXPO için özel kanun çıkardık. Ar-
dından EXPO yerinin imar çalışmalarıyla 
ilgili yeni bir kanun daha çıkardık. İnşallah 
EXPO’yu İzmir’e kazandıracağız. Bunun 
için devlet olarak bütün imkânlarımızı kul-
lanıyoruz. Bunu başardığımızda İzmir’e 
2020 yılına kadar 30 milyar dolarlık yatı-
rım yapılacak. EXPO süresince 40 milyon 
kişi İzmir’i ziyaret edecek. Bütün bu gay-
retlerimizle İzmir, tarih boyunca olduğu 
gibi, yeniden Ege’nin, Türkiye’nin incisi 
haline gelecek. 

Tüm bu büyük projelerle birlikte, İzmir’in, 
Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, konut, 
tarım yatırımlarına da devam ediyoruz. 
İzmir için üretmeye, İzmir’e eser kazan-
dırmaya devam edeceğiz. AK Parti İzmir İl 
Teşkilatı olarak, İnşallah, İzmir’de, hizmet 
siyasetinin meyvelerini hep birlikte topla-
yacak, İzmir’de inşallah çok daha başarılı 

sonuçlar elde edeceğiz. Ben, bu düşünce-
lerle, AK Parti İzmir İl Kongremize, yeni 
seçilecek yönetime şimdiden başarılar 
diliyorum. Kongremizin, İzmir için, Ege 
için, Türkiye için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Birlik, kardeşlik içinde, nice 
güzel günlere ulaşmak umuduyla, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor, sizleri Allah’a 
emanet ediyorum…
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Sevgili Antalyalılar, sevgili kardeşlerim, de-
ğerli yol arkadaşlarım, bugün Antalya’da, 
bir kez daha sizleri hasretle, muhabbetle, 
en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK 
Parti Antalya İl Kongremizin, Antalya için, 
Antalyalı kardeşlerimiz için, Türkiye için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Biz, 14 Ağustos 2001’de, Türkiye sevdalısı 
bir grup dava arkadaşı olarak bu yola çık-
tık. Milletimizin hissiyatını bilerek bu yola 
çıktık. Milletimizin ihtiyaçlarını bilerek 
bu yola çıktık. Milletimizin arkamızda 
olduğunu, milletimizin bizimle birlikte 
olduğunu bilerek yola çıktık. 14 Ağustos 

AK Parti Il Başkanlığı 4. Olağan 
Kongresi (Antalya)

Antalya | 10 Haziran 2012



Recep Tayyip ERDOĞAN

22

2001’de, bir otelin toplantı salonunda baş-
layan o yolculuk, bugün işte bu heyecana, 
bu coşkuya, böyle büyük bir sevdaya dö-
nüştü. Bugün biz, artık parti toplantımızda 
bile stadyumlara sığmıyoruz. Bugün biz, İl 
Kongrelerini dahi stadyumlarda yapan bir 
partiyiz. Böyle bir coşkuyu, böyle bir heye-
canı, böyle bir sevdayı Türkiye daha önce 
hiç görmedi, daha önce hiç yaşamadı. Çün-
kü biz, gönüllerin partisiyiz. Biz, gönüllerin 
fatihiyiz. Derviş Yunus ne güzel söylemiş… 
 
Ben gelmedim davi için

Benim işim, sevi için

Dostun evi gönüllerdir, 

Gönüller yapmaya geldim…

Biz gönüller yapmaya geldik. Biz, gönüller 
yaparak, gönülleri fethederek, gönüllere 
taht kurarak, gönül erleri olarak bugünle-
re geldik. Biz, Antalya’da, Korkuteli’nde, 
Akyar Köyündeki yaşlı ninelerin hayır 
dualarıyla bugünlere ulaştık. Kumluca’da, 
Beşikçi Köyündeki dedelerin hayır dua-
larıyla bu noktalara geldik. Gazipaşa’da 
Aydıncık Köyündeki çocukların; Elmalı’da 
Çalpınar Köyündeki hanım kardeşleri-
mizin umudu olarak, onların dualarıyla, 
onların destekleriyle bu seviyelere ulaştık. 
Hiçbir zaman “Tamam” demedik, “Tamam” 
demiyoruz. Daha yola çıkarken biz bir şey 
söyledik, Âşık Veysel’in diliyle söyledik:  
 
Uzun ince bir yoldayız…

Gidiyoruz gündüz gece…

Yetişmek için menzile, 

Gidiyoruz gündüz gece…

İnşallah, menzile erişinceye kadar, gidece-
ğiz gündüz gece…

Bakın sevgili kardeşlerim, biz bu yola baş 
koyduk. Biz bu yola can koyduk. Canla-
rın canına, bu aziz millete can feda olsun 
dedik, bu yola biz öyle çıktık. İşte Antal-
ya! Antalya her şeyi anlatıyor. Merhum, 
Kardeşimiz, Sevgili Hasan Doğan’ın adını 
verdiğimiz bu stadyum her şeyi anlatıyor. 
Antalya 3 Kasım 2002’de yüzde 21’le AK 
Parti dedi. Antalya, 22 Temmuz 2007’de, 
yüzde 34’le AK Parti dedi. 1 yıl önce, 12 
Haziran’da, bu sefer Antalya yüzde 39’la 
AK Parti dedi. Buradan Antalya’ya yürek-
ten şükranlarımı sunuyorum. Antalya İl 
Teşkilatımıza ayrıca teşekkür ediyorum. 
Antalya İl Başkanımızı, AK Parti Antalya İl 
Yönetimini tebrik ediyorum. İlçe başkanla-
rımızı, ilçe yönetimlerini, belde, mahalle, 
köy temsilcilerimizi, sandık müşahitleri-
mizi tebrik ediyorum. Belediye Başkanla-
rımızı, İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi 
üyelerimizi tebrik ediyorum. Aynı şekilde, 
Antalya Milletvekillerimizi tebrik ediyo-
rum. Elbette ki, bu başarıda büyük pay sa-
hibi olan, Antalyalı genç kardeşlerimi, An-
talyalı hanım kardeşlerimi tebrik ediyor, İl 
Gençlik Kollarımıza, İl Kadın Kollarımıza 
yürekten şükranlarımı sunuyorum. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili yol arkadaşla-
rım…

Bugün, partimizin şu sarsılmaz ilkesini, bir 
kez daha altını kalın çizgilerle çizerek tek-
rar etmek istiyorum. Evet… Bizim istika-
metimiz, milletimizin istikametidir. Bizim, 
bugüne kadar yolumuzu millet belirledi, 
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rotamızı millet çizdi, yol haritamızı millet 
şekillendirdi. Biz attığımız her adımda mil-
letin hissiyatını dikkate aldık. Yaptığımız 
her işte, milletin beklentilerini, talepleri-
ni, ihtiyaçlarını gözettik. Millete mugayir 
hiçbir iş yapmadık, milletin hilafına hiçbir 
adım atmadık. Bakın biz, Antalya’da, 3 
Kasım’a göre oy oranımızı yaklaşık 2 kat 
artırmışız. Yüzde 21’le başlamış, yüzde 
39’a ulaşmışız. İzmir’e bakın aynı tabloyu 
göreceksiniz. Denizli’ye bakın aynı tabloyu 
göreceksiniz. Çankırı’ya, Ankara’ya bakın 
aynı tabloyu göreceksiniz. Şanlıurfa’da, 
Batman’da, Ağrı’da yine aynı tabloyu göre-
ceksiniz. Çünkü biz Türkiye’nin partisiyiz. 
Biz, Türkiye haritasının belli bölgelerinde 
değil, 81 vilayette, 780 bin kilometrekare-
de, 7 coğrafi bölgede var olan, bu toprakla-
rın her zerresinde varlığını, samimiyetini, 
hasbiliğini hissettiren bir partiyiz. 

Siz bize hangi konuda yetki verdiyseniz, 
biz o konunun üzerine gittik. Siz bize han-
gi sorunu çöz dediyseniz, biz o sorunun 
üzerine gittik. Bize oy versin ya da verme-
sin, bizi desteklesin veya desteklemesin; 
hiçbir ayrım yapmadan, ayrımcılığa asla 
fırsat vermeden meselelerin çözümü için 
gayret gösterdik. Şimdi bakın sevgili kar-
deşlerim… Terör meselesi, bu ülkenin milli 
bir meselesidir; her şeyden önce siyasi 
değil insani meselesidir. Terör meselesi, 
sadece belli bölgeleri, belli etnik grupları, 
belli coğrafyaları etkileyen değil, topye-
kun Türkiye’yi ilgilendiren bir meseledir. 
Al kanlar içinde toprağa düşen her şehit, 
bizim, hepimizin evladıdır. Yüreği yanan 
her ana bizim anamızdır. Ocağı sönen her 
yuva bizim yuvamızdır. Biz, partizanlık 

yapmadan, oy kaygısına düşmeden, popü-
lizme tevessül etmeden, samimiyetle bu 
meselenin üzerine gittik. O kadar ki, yeter 
ki millet kazansın, yeter ki ülke kazansın, 
yeter ki Türkiye kazansın diyerek her türlü 
riski aldık. 

Burada, Antalya’da çok açık söylüyorum, 
terör meselesinde, Doğu, Güneydoğu 
meselesinde, bizden öncekiler gibi biz de 
idare-i maslahata başvurabilirdik. İnanın, 
hiçbir risk almayabilirdik. Görmezden ge-
lebilirdik, sırtımızı dönebilirdik, acılara, 
kana, gözyaşına kayıtsız kalabilirdik. Ama 
biz, bunu emanete hıyanet olarak biliriz. 
Bunu yapmak, yaşanan acıya, yaşanan 
drama sessiz, tepkisiz kalmak, bizim nez-
dimizde milletin emanetine hıyanettir. 
Millet, bizden çözüm istedi. Biz de tüm 
samimiyetimizle, çözüm yoluna elimizi, 
kolumuzu, tüm gövdemizi koyduk, yüre-
ğimizi koyduk. Biz, bu çözüm sürecinde, 
toplumun tüm kesimlerini, böyle milli bir 
meselede yanımızda görmek istedik. Sağ 
olsunlar, gerçekten, toplumun çok değişik 
kesimlerinden, sivil toplum örgütlerinden, 
sanatçılardan, aydınlardan, sporculardan 
büyük destek aldık. İş dünyasından destek 
aldık. Seçimlerde, halkoylamalarında mil-
letimizden destek aldık. Toplumun bütün 
kesimleriyle istişareler yaptık. Bu konuda 
sözü olan, görüşü olan, önerisi olan herkesi 
sürece dâhil etmek için samimi gayret gös-
terdik, hepsiyle görüştük, konuştuk. 

Siyasi partiler olmadan, medya olmadan 
bu iş çözülmez dedik. Siyasi partilere çağrı 
yaptık, onların kapılarını çaldık. Ama, işte 
orada kapılar yüzümüze kapandı. Medyaya 
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çağrı yaptık, terör gibi hassas bir meselede, 
milletin hassasiyetlerini lütfen gözetin 
dedik. Maalesef orada da yeterli desteği 
bulamadık. Bakın ben burada, şunu açık 
açık söylemek durumundayım. Dünyanın 
hemen her yerinde belli siyasi gruplar, bu 
tür terör faaliyetlerine sempati duymuş, 
kimi zaman aleni, kimi zaman gizli, bu 
tür faaliyetlere sempatiyle yaklaşmıştır. 
Maalesef, işte bizde de bunu yaptılar, bunu 
yapıyorlar. Terör örgütü PKK ile ideolo-
ji noktasında, mezhepçilik noktasında, 
inanç, dil, söylem noktasında ortak pay-
daya sahip olanlar, gerekli insani tepkiyi, 
gerekli vicdani tepkiyi ortaya koymadılar, 
koymak istemediler. Gittiler, Kandil’de te-
rör örgütünün yöneticileriyle görüştüler, 
geldiler etrafa sempati pompaladılar. Bile-
rek ya da bilmeyerek, kasıtlı ya da kasıtsız, 
terör örgütüne adeta oksijen verdiler. Te-
rörle mücadelede, bırakın tarafsız kalmayı, 
güvenlik güçlerinin moralini bozmak, 
kararlılığını kırmak için her yola başvur-
dular. Nasıl ki şehitleri sadece Hükümeti 
yıpratmak için istismar ettilerse, sivil terör 
kurbanlarını da aynı şekilde, sadece hükü-
meti yıpratmak için istismar ettiler. 

Dikkat edin… Bingöl’de, bir canlı bomba-
nın üzerine kapanarak, hem yavrularını, 
hem sokaktan geçen insanları, canı paha-
sına kurtaran Hatice Belgin’i konuşmazlar. 
İstanbul’da, bir belediye otobüsünde, Mo-
lotofla yakılarak katledilen Serap kızımızı 
konuşmazlar. Siirt’te, bir arabanın içinde, 
yüzden fazla mermiyle katledilen 4 hanım 
kardeşimizi konuşmazlar. Batman’da, kar-
nında bebeği ile katledilen Mizgin Doru 
kardeşimizi konuşmazlar. Terör örgütü-

nün infazlarını, terör örgütünün katlettiği 
kızları, ölüme terk ettiği kadın teröristleri 
konuşmazlar. Biz, bu sorumsuzluğa hiç 
aldırış etmedik. Biz bu sorumsuzca tavır-
lara hiç aldanmadık. Biz, bu psikolojik 
operasyonlara, içerden ya da dışarıdan 
destek alan bu kampanyalara asla boyun 
eğmedik. Bir yandan 81 vilayetimize hiz-
met götürdük, bir yandan da bu milli me-
seleyi çözmek için var gücümüzle çaba sarf 
ettik. Yalnız da olsak bu meseleyi çözeceğiz 
dedik. Yalnız da olsak, millet arkamızda 
olduğu müddetçe, biz bu meselenin üzeri-
ne gideceğiz dedik. Şimdi, Ana muhalefet 
Partisi, geç de olsa, bu meseleyi gündemine 
aldı. Biz bundan memnuniyet duyduk. Biz, 
kapımızı ardına kadar açtık, CHP Genel 
Başkanı ve heyetini buyur ettik. AK Parti 
Genel Merkezi’nde, CHP heyetini ağırla-
dık, kendilerini dinledik. CHP’nin, eğer 
samimiyse, eğer kararlıysa, bu meselenin 
çözümünde yanımızda olmasından sadece 
memnuniyet duyarız. 

Biz, aynı şekilde MHP’nin, aynı şekilde 
BDP’nin de, bu meselenin çözümüne sa-
mimiyetle katkı vermesini bekleriz. İsteriz 
ki, MHP de, BDP de, artık morg önünde 
nöbet tutmayı bıraksın, şehitlerimizi, te-
rörist cenazelerini istismar etmeyi bırak-
sınlar ve çözüm için sürece dâhil olsunlar. 
Türkiye’nin artık buna tahammülü yok. 
Kürt kardeşimin de, Türk kardeşimin de 
artık buna tahammülü yok. Biz bu top-
raklar üzerinde biriz, beraberiz, karde-
şiz. Bakın, gittiğim her ilde söylüyorum, 
söylemeye devam edeceğim. Önceki gün 
Çanakkale’ye gittik, şehitlerimizi ziyaret 
ettik, onlara bir Fatiha okuduk ve orada 
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Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’ni aç-
tık. Gençler… Antalyalı gençler… Sizlerden 
de rica ediyorum. Çanakkale’ye gidin. O 
şehitlikleri adeta bir gülistana çevirdik, gi-
din, orayı ziyaret edin. Orada şehitlerimize 
bir Fatiha okuyun. Orada şehitlerimizin 
mezar taşlarını okuyun. Çünkü orası bizim 
kardeşliğimizin abidesi. Orası bizim, millet 
olduğumuz, kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz 
yer. Kastamonu’da, Çanakkale için, “Ana 
ben gidiyom düşmana karşı, gençliğim 
eyvah!” diye ağıt yakılırken, aynı anda, 
Diyarbakır’da da “Allahım, Peygamber, 
Kur’an hürmetine bizi muzaffer eyle!” diye 
ağıtlar yakıldı. Çanakkale’deki şehitleri-
miz hürmetine biz bu meseleyi çözeceğiz. 
Sarıkamış’taki, Dumlupınar’daki şehit-
lerimiz hürmetine biz bu meseleyi çöze-
ceğiz. Allah’ın izniyle, Türkiye’yi biz yine 
kardeşlik üzerine büyüteceğiz. Kardeşlik 
hukukunu gözeterek, kardeşliği yücelterek 
Türkiye’yi en ileri seviyelere taşıyacağız. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Antalyalı yol 
arkadaşlarım…

Önümüzde, Türkiye için önemli, Antalya 
için çok daha önemli bir seçim var. Şimdi 
bugün, İl Kongremizin hemen ardından, 
kolları yeniden sıvıyor ve 2014 mahalli se-
çimleri için çalışmaya başlıyoruz. Hemen 
yarın sabahtan itibaren Antalya’da mahalli 
seçimlerin hazırlıklarını başlatıyoruz. Kapı 
kapı dolaşacağız. Antalya’daki herkese, her 
bir kardeşimize ulaşacağız. Onlara, özellik-
le de, 2009 seçimlerinde, CHP tarafından 
verilen vaatleri hatırlatacak, o vaatlerin 
nasıl boş çıktığını anlatacağız. 

2009 seçimlerinde CHP taraf ından 
Antalya’ya bazı vaatler verildi. Bakın ben 
size o vaatleri hatırlatayım. Suyu ucuz-
latacaktı bunlar, ucuzlattılar mı? Yoksa 
üzerine zam mı yaptılar? Bu CHP size 
ne dedi? 10 bin ev hanımı ve 5 bin genci 
sigortalı meslek sahibi yapacağız dedi. 
Yaptı mı? Ev hanımları haftada 5 gün, 
günde 4 saat çalışacaktı. Sigortaları öde-
necekti.  Var mı böyle bir şey? Antalya’da 
elektrik faturası tarihe karışacaktı. Karıştı 
mı? Ulaşımı, yoksulluğu, çevre kirliliğini, 
konut sorununu, esnafın sorununu çöze-
cekti. Çözdü mü? Her sabah Antalya’da 
yüz bin çocuğa süt dağıtacaktı. Dağıttı mı? 
Şimdi hakkını da yemeyelim… Antalya’ya 
çok önemli, çok anlamlı bir festival ka-
zandırdı. Almanya’daki Bira Festivali’nin 
aynısını Antalya’ya taşıdı. 3.5 yılda yaptığı 
en anlamlı, en fazla iz bırakan eseri bu 
oldu. 

İşte, 2014’te Antalya’da sizlerle birlikte bu 
zulme bir son vereceğiz. 2014’te Antalya’yı, 
bıraktığımız yerden inşallah devralacak, 
bir dünya kenti, bir dünya markası yapmak 
için yerel projelerimize devam edeceğiz. 
Hükümet olarak, Antalya için biz projeleri-
mizi aynı hızla sürdürüyoruz. Türkiye, son 
9.5 yılda, her alanda olduğu gibi turizmde 
de dünyanın parlayan yıldızı oldu. 2002 
yılında, AK Parti iktidara geldiğinde bütün 
Türkiye’ye 13 milyon yabancı ziyaretçi 
gelmişti. Geçen yıl sadece Antalya’da 11 
milyon yabancıyı misafir ettik. 2011 yılın-
da ülkemize gelen toplam yabancı ziyaretçi 
sayısı 31 milyon 500 bine ulaştı. Aynı dö-
nemde toplam turizm gelirimiz 8.5 milyar 
dolardan 23 milyar dolara çıktı. Türkiye, 
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2011 yılında dünyanın en çok turist ağırla-
yan 6’ncı ülkesi oldu. 

Ülkemizin turizmdeki en önemli markası, 
şüphesiz Antalya. Bugün bütün dünya 
Antalya’yı tanıyor, Antalya’nın tarihi ve 
doğal güzelliklerini tanıyor. Biz bütün 
dünyada ülkemizin güzelliklerinin tanıtı-
mını yapıyoruz. Bu tanıtım çalışmalarında 
Antalya’nın çok özel bir yeri var. Antalya’ya 
dünyanın dört bir yanından gelen ziyaret-
çilerin sadece deniz kıyısında tatillerini 
geçirmelerini yeterli görmüyoruz. Yabancı 
misafirlerimiz, deniz kıyısındaki tatilleri 
yanında ören yerlerimizi, müzelerimizi, 
yaylarımızı da gezsinler, böylece halkımız 
ve esnafımız daha fazla gelir elde etsin diye 
çalışıyoruz. Bunun için tarihi eserlerimizi, 
tabiatın yeşilini, denizin mavisini koruma-
lı, çevremizi temiz tutmalıyız. Antalya’da 
yaşayan, burada tatil yapan, gelip geçen 
her vatandaşımız, burada iş yapan bütün 
esnafımız, kamu kurumlarından sivil top-
lum örgütlerine kadar sorumluluk sahibi 
herkes bu anlayışla hareket etmeli. 

Biz Hükümet olarak üzerimize düşeni 
yapıyor; Antalya için hizmet üretmeye, 
Antalya için eser üretmeye kararlılıkla de-
vam ediyoruz. Bakın bugün, Kongremizin 
ardından bir toplu açılış töreni gerçekleş-
tirecek, Antalya’ya kazandırdığımız, 68 
kalemde, 438 milyon 544 bin liralık eser 
ve yatırımın resmi açılışını yapacağız. Ama 
benim bugün Antalya’ya ayrı bir müjdem 
var. Antalya için sözünü verdiğimiz stad-
yumla ilgili çalışmaları artık başlattık. 
Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile TOKİ, 
Antalya’da, içinde stadyumun da yer ala-

cağı, büyük bir spor kompleksinin yapım 
protokolünü imzaladılar. 30-35 bin seyirci 
kapasiteli bir stadyumu inşallah Antalya’ya 
kazandırıyoruz. Ayrıca, bu stadın yanında, 
10 bin seyirci kapasiteli bir spor salonunu 
ile diğer spor tesislerini de inşa edeceğiz. 
Hazırlıklara başladık, en kısa sürede bu 
projeyi tamamlayacak, Antalya’da sporu 
gençlerin hizmetine sunacağız…

Sevgili kardeşlerim…

Bu hizmetlerimiz inşallah artarak devam 
edecek. Antalya bizim gözbebeğimiz. An-
talya, Akdeniz’in incisi. Antalya bir dünya 
markası. Antalya’yı büyütmeye hep birlikte 
devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözleri-
me son verirken, AK Parti Antalya İl Kong-
remizin başarılı geçmesini diliyorum. Yeni 
seçilecek yönetime şimdiden başarılar 
temenni ediyorum. Yeniden kavuşmak, ye-
niden görüşmek üzere, her birinizi Allah’a 
emanet ediyor, hepinize sevgilerimi, saygı-
larımı sunuyorum. 
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Sevgili Sakaryalılar, sevgili kardeşlerim, 
çok değerli yol arkadaşlarım, sizleri en 
kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle 
selamlıyor; AK Parti Sakarya il kongremi-
zin, Sakarya için, ülkemiz ve milletimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Sakarya il Teşkilatımızın her bir mensu-

buna, İl Başkanımızdan yönetimine, ilçe 
başkanlarımızdan yönetimlerine, Kadın, 
Gençlik Kollarımıza, Büyükşehir Bele-
diye Başkanımızdan ilçe, belde belediye 
başkanlarımıza kadar her kademedeki 
arkadaşıma, emeklerinden, gayretlerinden 
dolayı teşekkür ediyorum. Milletvekille-

AK Parti Il Başkanlığı 4. Olağan 
Kongresi (Sakarya)

Sakarya | 15 Haziran 2012
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rimize, İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi 
üyelerimize, belde, köy, mahalle temsilcile-
rimize, sandık müşahitlerimize, bu davaya 
gönül vermiş, bu davaya hizmet etmiş her 
bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. 

Sakarya, 3 Kasım 2002 seçimlerinde 
yüzde 44 ile AK Parti dedi. 22 Temmuz 
2007’de, Sakarya, yüzde 53 oy oranıyla 
AK Parti dedi. En son, 12 Haziran 2011 
seçimlerinde, Sakarya, bu kez yüzde 62 oy 
oranıyla, adeta şaha kalktı. Bu muhteşem 
başarınızdan dolayı hepinizi tek tek tebrik 
ediyorum. Bize, Sakarya’ya, Türkiye’ye bu 
sevinci yaşattığınız için, Türkiye’ye örnek 
teşkil ettiğiniz için her birinizi yürekten 
kutluyorum. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili yol arkadaşla-
rım…

Sakarya bir sevgi coğrafyasıdır. Sakar-
ya bir kardeşlik coğrafyasıdır. Sakarya, 
Türkiye’nin gıpta ile baktığı, örnek aldığı, 
özendiği bir hoşgörü, bir dayanışma, kay-
naşma, kucaklaşma abidesidir. Sakarya’da 
Manavlar var. Sakarya’da Türkler var, 
Türkmenler var, Kürtler var. Sakarya’da, 
Muhacirler, Abhazlar, Gürcüler, Lazlar, Ar-
navutlar, Boşnaklar, Çerkezler, Romanlar, 
Tatarlar var. Sakarya, bütün renkleriyle, 
bütün farklılıklarıyla, ay yıldızlı bayrağın 
altında bir olmuş, beraber olmuş, birbirine 
kardeş olmuş bir şehir. Sakarya’dan İdris 
amcam çıkıyor, ben Lazım diyor, eşim Ma-
nav diyor, gelinim Kürt diyor, gelinimin 
annesi Boşnak diyor. Ama her gün, akşam 
ezanı okununca, ailenin tüm fertleri bir 
sofra etrafında toplanıyor, aynı sofrada, 

aynı yemeği yiyor, aynı suyu içiyor, aynı 
ekmeği paylaşıyorlar. 

İşte bu, Sakarya’nın zenginliğidir. İşte 
buradaki bu kardeşlik, bu akrabalık, bu 
kaynaşma, bu kucaklaşma, Türkiye’nin 
özüdür, özetidir. Kim hangi etnik köke-
ne mensup olursa olsun, kim hangi dili 
konuşursa konuşsun, kim hangi inanca 
sahip olursa olsun, işte burada, Çark 
Caddesi’nde, Sakarya bir tek millet olarak, 
kaynaşmış, kucaklaşmış olarak, dayanış-
ma içinde bir araya geliyor. Şurada, Orhan 
Camii’nde, cemaat, birbirinin diline, rengi-
ne, geldiği yere bakmadan, yan yana, omuz 
omuza saf tutuyor, aynı kıbleye dönüyor, 
aynı namazı kılıyor. Esnaf sabah kepengini 
açarken aynı duayı ediyor. Çiftçi toprağa 
tohumunu atarken aynı duayı okuyor. Şo-
för kardeşim direksiyona geçerken aynı 
besmeleyi çekiyor. Tüm farklılığına rağ-
men, Sakarya’nın yüreği her gün, her saat, 
her an ortak atıyor. 

Değerli kardeşlerim…

Bizim kültürümüzde, bizim medeniyeti-
mizde, bizim devlet geleneğimizde, hiçbir 
zaman ötekileştirmek olmadı, horlamak 
olmadı, ayrımcılık, ret, inkar, asimilasyon 
olmadı. Selçuklu Devleti’nde, çok geniş 
bir coğrafya üzerinde, isteyen istediği dili 
konuştu. Osmanlı döneminde, Fas’tan 
Tebriz’e kadar, Sana’dan Kırım’a kadar, 
Basra’dan Saraybosna’ya kadar herkes 
dilediği gibi yaşadı, dilediği gibi inandı, 
dilediği gibi konuştu. Şu Sakarya Nehri, 
Mavi Nil’in, Yeşil Tuna’nın olduğu kadar, 
Fırat’ın, Dicle’nin, Kızılırmak’ın, Ceyhan’ın 
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da kardeşi oldu.  Osmanlı’nın bakiyesi 
üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti, işte 
böyle bir anlayış, böyle bir renklilik, böyle 
bir zenginlik üzerine inşa edildi. 

Ne yazık ki, bir dönem, Türkiye’de idare-
ciler, Avrupa’daki faşizm rüzgarına kapıl-
dılar. 1940’larda, red, inkar, asimilasyon 
politikaları çok sert şekilde uygulanmaya 
başlandı, bizim dönemimize kadar bu 
politikalar maalesef sürdü. Biz, bütün bu 
red, inkar ve asimilasyon politikalarını 
elimizin tersiyle ittik. Ötekileştirmeye, dış-
lamaya, horlamaya kati şekilde son verdik. 
Selçuklu nasıl idare ettiyse, Osmanlı nasıl 
idare ettiyse, onlar, asırlar öncesinden 
özgürlükleri nasıl en geniş manada tesis 
ettiyse, bizler de aynısını yaptık ve yapıyo-
ruz. Bizim, başka ülkelere, başka örneklere, 
başka tecrübelere bakmamıza gerek yok. 
Biz, bize ziyadesiyle yeteriz. Bizim tarihi-
miz, bizim medeniyetimiz, bizim kültürü-
müz, sadece bize değil, dünyaya bile örnek 
teşkil edecek kadar zengin. Biz ne kadar 
özümüze dönersek, biz ne kadar aslımıza 
yönelirsek, biz, medeniyetimizin ruhuna 
ne kadar inersek, mevcut sorunlarımızı o 
kadar kolay çözeriz ve çözüyoruz. 

Bizim sorunlarımızın çaresi dışarda değil, 
yine bizdedir. Kendimize, kendi medeniyet 
aynamızdan bakarak, biz Allah’ın izniyle 
her meseleyi çözer, her badireyi arkada 
bırakırız.  İşte böyle bir anlayışla, şimdi, 
okullarımızda, çok çeşitli alanlarda seçme-
li ders uygulamasını başlatıyoruz. Öğrenci 
ya da veli, eğer isterse, ortaokuldan itiba-
ren, Kur’an-ı Kerim öğrenebilecek. Öğrenci 
ya da veli, eğer isterse, Ortaokuldan itiba-

ren, Peygamberimizin hayatını öğrenebi-
lecek. Bunların yanında, yaşayan dil ve 
lehçelerin öğrenilmesini de artık mümkün 
hale getiriyor, öğrenci ve velilerimizin önü-
ne, böyle bir tercihi de sunuyoruz. Bakın 
sadece Kürtçe değil… Öğrenci Çerkezce mi 
öğrenmek istiyor, veli, çocuğuna Çerkezce 
mi öğretmek istiyor? Yeterli sayıda öğrenci 
bir araya geldiğinde, Çerkezce seçmeli ders 
olarak okullarda öğretilebilecek. Lazca 
öğrenmek isteyenler, Boşnakça öğrenmek 
isteyenler, Gürcüce öğrenmek isteyenler, 
bunu okullarda, ortaokul sürecinden itiba-
ren öğrenebilecekler. 

Hiç kimse bunu farklı yerlere çekmeye 
kalkışmasın. Bu, insani bir hakkın teslim 
edilmesidir. Bu, temel bir insan hakkının 
teslim edilmesidir. Bu, Türkiye’nin, tıpkı 
Selçuklu’da, tıpkı Osmanlı’da olduğu gibi, 
insanına, milletinin fertlerine verdiği de-
ğerin bir göstergesidir. Milliyetçilik adına 
böyle bir hakka karşı çıkmak, reddi mi-
rastır, Osmanlı ruhunu, Selçuklu ruhunu 
çiğnemektir. Şimdi Sayın Bahçeli çıkıyor, 
MHP’nin idarecileri çıkıyor; ağıza alın-
mayacak sözlerle, iftiralarla, ithamlarla, 
hakaretlerle, bu yeni uygulamayı farklı 
yerlere çekmeye çalışıyor. Ya sayın Bah-
çeli, siz güya milliyetçi değil misiniz? Siz 
Osmanlı’ya sahip çıkmıyor musunuz? Siz 
Selçuklu’ya sahip çıkmıyor musunuz? Red-
di miras mı yapıyorsunuz? Atalarınızı yok 
mu sayıyorsunuz? Bu nasıl bir milliyetçilik 
anlayışı, bu nasıl bir Türkiye vizyonu? 

Eğer, Sayın Bahçeli ve arkadaşları, zah-
met edip de Osmanlı tarihini, Selçuklu 
tarihini şöyle bir karıştırır, öğrenme 



Recep Tayyip ERDOĞAN

30

gayretine girerlerse, orada bugünün en 
modern haklarını bulurlar. Osmanlı dö-
neminde, Hariciye yazışmaları Fransızca 
ile yapılıyordu. Resmi Gazete, Türkçe’nin 
yanında, Ermenice ve Rumca da basılı-
yordu. Balkanlar’da, Ortadoğu’da, Kuzey 
Afrika’da, hiç Türkçe bilmeyen, ama kendi 
halkının dilini konuşan memurlar bulu-
nuyordu. Mahkeme kayıtlarının bazıları 
Arapça tutuluyordu. Fermanların bazıları 
Farsça yazılıyordu. Sarayda Türkçe konu-
şuluyordu, İstanbul’da, Anadolu’da Türkçe 
konuşuluyordu; ama onun dışında hiçbir 
yerde, hiç kimsenin diline karışılmıyor, 
hatta kolaylıklar sağlanıyordu. 

Osmanlı Devleti, 600 yıl boyunca, işte bu 
hoşgörüyle, bu toleransla, milletine verdi-
ği bu haklarla ayakta kaldı. Kimse kusura 
bakmasın… Milliyetçiyim diye ortalığa 
çıkanlar, önce gidip, kendi milletlerinin 
tarihini öğrensinler. Kendi tarihinden 
bile habersiz olanlar milliyetçi olamaz-
lar. Osmanlıyı reddedenler, Selçukluyu 
reddedenler, reddi miras yapanlar mil-
liyetçi olamazlar. Bunların milliyetçiliği 
nasıl bir şey biliyor musunuz? Bunlar, 
önünü kestikleri adamın, sağcı mı, solcu 
mu olduğunu öğrenmek için Fatihayı 
oku derler… Sonra da yanlarındaki arka-
daşlarına dönüp, doğru okudun mu diye 
sorarlar. Asıl milliyetçilik, kabalık değil, 
tıpkı bu milletin medeniyeti gibi zerafet-
tir, nezakettir. Asıl milliyetçilik, mesnetsiz 
ithamlarla, iftiralarla, hakaretlerle saldır-
mak değil, ortaya bir fikir, bir görüş, bir 
düşünce koyabilmektir. Asıl milliyetçilik, 
bu MHP yöneticilerinin yaptığı gibi ce-
halet sergilemek değil, bilmektir, bilme-

diğini öğrenme erdemini gösterebilmek-
tir. Atalarımızın çok güzel bir sözü var:  
 
Nadan ile, yani cahil ile sohbet zordur bilene;

Çünkü nadan, yani cahil, ne gelirse söyler di-
line...

Bunlar, dillerine ne gelirse onu söylüyor, 
bu tavırlarını da milliyetçilik olarak pazar-
lama kurnazlığının içine giriyorlar. MHP, 
siyaset yapmıyor, siyaset üretmiyor; tam 
tersine, ceberrut, otoriter devlet refleksiyle 
hareket ediyor. Siyasetin amacı problem 
çözmektir. Siyaset, problemi, ustalıkla, 
suhuletle, konuşarak, uzlaşarak çözmektir. 
Konuşmaya dahi yaklaşmayan birinin, ya 
söyleyecek sözü yoktur, ya siyaseti yoktur, 
yani kendisini inkar etmektedir, ya da 
problemden beslenmektedir. Milletin me-
selelerini kendi meselesi gibi görüp çözü-
mü için gayret göstermeyenler, milliyetçi 
olamazlar. Milleti es geçerek, milleti yok 
sayarak milliyetçi olunmaz. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye’de, statükoyu savunan, millet ve 
milliyet kavramlarını istismar eden parti, 
maalesef bir tane değil. BDP de, tıpkı MHP 
gibi, ırk kavramını, millet kavramını istis-
mar ederek ayakta kalmaya çalışıyor. BDP 
de, tıpkı MHP gibi, mevcut sorundan bes-
leniyor, sorundan beslendiği için, sorunun 
çözülmesini istemiyor ve ortaya fikir koy-
mak yerine, söz söylemek yerine, şiddeti 
bir araç olarak kutsuyor. Şiddet ve siyaset, 
asla ve asla yan yana gelemezler. Şiddetin 
olduğu yerde siyaset yoktur; siyasetin 
olduğu yerde de şiddet olmaz, olamaz. Si-
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yaset, ancak ve ancak şiddeti tamamen 
dışlamakla mümkün olur. Bunlar şiddeti 
dışlayamıyorlar. Bunlar, şiddetle, terörle 
aralarına mesafe koyamıyorlar. Bunlar, 
ortaya kendileri bir irade koymak yerine, 
iradelerini terör örgütü yöneticilerine tes-
lim ediyorlar. 

İradesi kendisinde olmayan bir parti, si-
yaset üretemez, ülkenin, milletin hiçbir 
meselesine çözüm bulamaz. BDP, Kürt 
kardeşlerimizin sorunlarını çözmeye değil, 
Kürt kardeşlerimin vesayetine talip oluyor. 
Biz, ne şiddetin, ne BDP’nin, ne de başka 
kurumların, başka çevrelerin, Kürt kardeş-
lerimiz üzerinde vesayet kurmasına asla 
müsaade etmeyiz. Biz, bugüne kadar oldu-
ğu gibi, bundan sonra da sadece ve sadece 
kardeşliği savunacağız. Biz, farklılıklara 
değil, ortak yanlarımıza, ortak yönlerimize 
vurgu yapacağız. Bu topraklar üzerinde, 
bir olarak, beraber olarak, kardeşçe yaşa-
maya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Bir 
kere şunu herkesin bilmesini istiyorum… 
Biz, bu vatanı, bu toprakları yolda bulma-
dık. Bizim bu toprakların her zerresinde 
kanımız var. Bizim, bu toprakların her ka-
rışında aziz şehitlerimiz var. Bu topraklar, 
bu vatan, bize şehitlerimizin emanetidir. 
Bizim kardeşliğimiz, dayanışmamız, ku-
caklaşmamız, aynı şekilde bize şehitlerimi-
zin emanetidir. Bu vatanı, bu toprakları, bu 
milleti korumak, bizim için namus kadar, 
şeref kadar önemlidir, hayatidir. 

Her ne pahasına olursa olsun, biz bu vatanı, 
vatanın birliğini, bütünlüğünü, beraber-
liğini korumaya, onu savunmaya devam 
edeceğiz. Biz, aramıza nifak sokmaya, bizi 

birbirimize hasım eylemeye çalışanlara 
asla fırsat vermeyeceğiz. İşte bu yolda, bu 
birlik ve kardeşlik yolunda, Sakarya bizim 
rehberimiz, bizim ışığımız, bizim örneği-
miz olmaya devam edecek. Sakarya’dan 
aldığımız güçle, Sakarya’dan aldığımız 
ilhamla, kardeşliği büyütmeye, kardeşliği 
yüceltmeye devam edeceğiz. Sakarya bi-
zim arkamızda olduğu müddetçe, Allah’ın 
izniyle biz bu engelleri, bu badireleri aşa-
cak, Türkiye’yi çok daha yüksek seviyelere 
ulaştıracağız. 

Değerli kardeşlerim…

B u g ü n ,  İ l  Ko n g r e m i z i n  a r d ı n d a n , 
Sakarya’ya kazandırdığımız yeni eser ve 
hizmetlerin toplu açılışını gerçekleştirece-
ğiz. Toplam yatırım tutarı 89 milyon lirayı 
bulan 19 ayrı eseri hizmete açıyoruz.  Bun-
ların içinde Büyükşehir Belediyemizce 60 
milyon liralık bir yatırımla Sakarya’mıza 
kazandırılan Şehirlerarası Otobüs Termi-
nali de var. Açılışını yapacağımız eserlerin 
hepsinin de hayırlı olmasını diliyorum. Sa-
karya için çok hizmet ürettik, 17 Ağustos 
depreminin ardından adeta yeni bir Sakar-
ya inşa ettik. Tarihle modernin kucaklaş-
tığı, geleceğin bu marka şehrini daha da 
büyütecek, inşallah Sakarya’yı, bir transit 
şehir olmaktan çıkarıp, sanayinin, tarımın, 
ticaretin ve tabii güzellikleriyle turizmin 
merkezi haline getirdik, getireceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

Bugün, Sakarya’yla birlikte, artık partimi-
zin 74’üncü İl Kongresini de tamamlıyo-
ruz. Yarın Mersin İl Kongremizi yapacağız. 
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Mersin’den sonra geriye sadece 6 ilimiz ka-
lıyor. 15 Temmuz’da son olarak Eskişehir 
Kongremizi de yapacak, bu süreci tamam-
layacağız. Ardından Büyük Kongremizi 
gerçekleştirecek, çok daha güçlü, yenilen-
miş, tazelenmiş şekilde 2014 seçimlerine 
Genel Merkez olarak hazırlıklarımızı ta-
mamlamış şekilde ilerlemeye başlayacağız. 
Ama Sakarya’da, bugün artık Yerel Seçim 
hazırlıklarına başlıyoruz. Şu andan itiba-
ren, 2014’e kadar, kapı kapı dolaşacak, 
eserlerimizi, hizmetlerimizi, projelerimizi 
Sakaryalı kardeşlerimize aktaracağız. 

Bizim durma lüksümüz yok. Bizim durak-
lama lüksümüz, rehavet lüksümüz yok. 
Millet bizden hizmet bekliyor ve biz mil-
letimize hizmet sunmaya devam edeceğiz. 
Bu düşüncelerle, Sakarya İl Kongremizin 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni 
seçilecek ekibe şimdiden başarılar temen-
ni ediyorum. Emeği geçenleri, destek ve-
renleri, İl Teşkilatımız çatısı altında hizmet 
verenleri bir kez daha kutluyor, hepsine 
teşekkür ediyorum. Yeniden buluşmak, ye-
niden kavuşmak umuduyla, sizleri Allah’a 
emanet ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Sevgili Mersinliler, sevgili kardeşlerim, 
çok değerli yol arkadaşlarım, AK Parti 
Mersin İl Kongremizin hemen başında, 
sizleri, sizlerin şahsında tüm Mersinli kar-
deşlerimi en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. 4’üncü Olağan 
İl Kongremizin, Mersin için, Mersinliler 
için, Türkiye için hayırlara vesile olmasını 

diliyorum. Mersin’de, AK Parti İl Teşkila-
tımızın tüm mensuplarına, İl Başkanımız 
ve İl Yönetimine, İlçe Başkanlarımız ve yö-
netimlerine, belde, mahalle, köy temsilci-
lerimize, sandık müşahitlerimize, emekle-
rinden, gayretlerinden, fedakarlıklarından 
dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Mersin 
Milletvekili Bakanımıza, Mersin millet-

AK Parti Il Başkanlığı 4. Olağan 
Kongresi (Mersin)

Mersin | 16 Haziran 2012
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vekillerimize, belediye başkanlarımıza, İl 
Genel, Belediye Meclis üyelerimize teşek-
kür ediyorum. Elbette Kadın Kollarımıza, 
elbette Gençlik Kollarımıza yürekten, kalp-
ten teşekkürlerimi sunuyorum. 

İşte bu teşkilat, AK Parti’nin Mersin teşki-
latı, 3 Kasım’da Mersin’de yüzde 18 olan oy 
oranını, 22 Temmuz seçimlerinde yüzde 
27’ye çıkardı. Bu teşkilat, orada da kalma-
dı, yüzde 27 ile yetinmedi. Çalıştı, çabaladı, 
mücadele etti ve 12 Haziran seçimlerinde 
AK Parti’nin oyunu yüzde 32’ye yükseltti. 
Ben, teşkilatımızın her bir mensubunu, bu 
başarılarından, bu yükselen grafikten, bu 
umut verici tablodan dolayı tebrik ediyo-
rum. İnşallah çok daha fazla çalışacağız, 
çok daha fazla üreteceğiz ve çıtayı çok 
daha yükseklere çıkaracağız. 

Bakın… Öyle illerimiz var ki, oradaki 
vatandaşlarımız, 3 Kasım seçimlerine gi-
rerken, bize, AK Parti’ye karşı tereddütle 
yaklaşıyorlardı. Ama biz bu tereddütleri 
çok kısa süre içinde ortadan kaldırdık. 
Soru işaretlerini ortadan kaldırdık, sanal 
korkuların ne kadar yersiz olduğunu ispat 
ettik. En son, 12 Haziran seçimlerinde, işte 
bu illerimizdeki oy oranlarımızı, 2002’ye 
göre iki katına yükselttik. İzmir’de yüzde 
17 ile başladık, yüzde 37’ye yükseldik. 
Antalya’da yüzde 21 ile başladık, yüzde 
39’a yükseldik. Muğla’da yüzde 13’le baş-
ladık, yüzde 33’e yükseldik. Kırklareli’nde 
yüzde 12’ye başladık, yüzde 27’ye yüksel-
dik. Çok ilginç… Edirne’de yüzde 9’la baş-
ladık, 12 Haziran’da yüzde 30’a yükseldik. 
Bu oranlar, hizmet siyasetinin eseridir, 
hizmet siyasetinin zaferidir. 

Biz, 3 Kasım seçimlerine, Milletimize hiz-
metkar olacağız diyerek girdik, ardından, 
9.5 yıl boyunca milletimize hizmetkar ola-
bilmek, milletimiz için, ülkemiz için eser 
üretebilmek için gece gündüz gayret gös-
terdik. Milletimiz de bizim samimiyetimizi 
gördü, içtenliğimizi gördü, gayretimizi gör-
dü ve artan oranlarda, 2 kat, 3 kat artışlarla 
bize destek verdi. İşte Mersin’de, Allah’ın 
izniyle, şimdi yüzde 27’den alır, biz bu oy 
oranını yüzde 50’nin üzerine kadar çıka-
rırız. Böyle bir teşkilatla, böyle inanmış, 
böyle davasına sahip çıkan bir teşkilatla 
biz bunu başarırız. 

Sevgili kardeşlerim, Mersin’de; bir… korku 
siyasetini hep birlikte deşifre edeceğiz. 
İki… Mersin’de, istismar siyasetini hep bir-
likte deşifre edeceğiz. Ve üç… Mersin’de, 
etnik siyasetin ne büyük tahribata yol aç-
tığını Mersinli kardeşlerimize anlatacağız. 
Dikkat edin sevgili kardeşlerim… MHP 
ve BDP, birbirinin karşıtı gibi görünerek, 
aslında doğrudan birbirlerini besliyorlar. 
MHP BDP’yi göstererek, BDP MHP’yi gös-
tererek, tabanlarına korku salarak, taban-
larını istismar ederek ayakta duruyorlar. 
Kimi zaman boş bulunup aynı çizgide bu-
luşuyorlar, ama genellikle birbirinin karşı-
tı gibi görünüp, birbirlerini büyütüyorlar. 
İşte, 12 Eylül Halkoylamasında, biz deği-
şime EVET derken, MHP ve BDP aynı çiz-
gide buluştular, değişime HAYIR dediler. 
12 Haziran seçimleri öncesinde, Elazığ’da, 
AK Parti’nin birinci olmasından korkan 
BDP’liler, MHP’yi destekleme konusunu 
aralarında görüştüler. MHP de, BDP de ce-
naze istismarcılığı yapıyorlar, yani gözyaşı 
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üzerinden oy devşirmenin mücadelesini 
veriyorlar. 

İşte biz, AK Parti olarak, bu ayrımcı siya-
sete, bu ırkçı, ayrımcı siyasete, bu istismar 
siyasetine Türkiye genelinde dur diyoruz, 
inşallah Mersin’de de dur diyeceğiz. Biz, 
bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da, ayrım yapmadan, ötekileştirmeden, 
hor bakmadan, horlamadan, 75 milyonu 
bir olarak, beraber olarak, kardeş olarak 
kucaklamaya devam edeceğiz. Şundan hiç 
kuşkunuz olmasın. Irkçı partiler, etnik 
ayrımcılık yapan partiler, bölgesel, dinsel 
milliyetçilik yapan partiler, Türkiye’de er 
ya da geç kaybedecektir, kaybetmeye mah-
kumdur. Zira bu topraklarda ırkçılık hiçbir 
zaman yeşermedi. Bu topraklarda etnik 
ayrımcılık yeşermedi. Bu topraklarda, in-
sanın insanı hor gördüğü, insanın insana 
tahakküm kurduğu, zulmettiği bir idare, 
bir siyaset, kendisine zemin bulamadı. 

Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak, Büyük 
Selçuklu Devleti’nin, Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin bakıyesi üzerine kurulmuş bir 
devletiz. Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak, 
Osmanlı Cihan Devleti’nin bakıyesi üzeri-
ne kurulmuş bir devletiz. Selçuklu Devleti 
de, Osmanlı Devleti de, insanı yaşat ki, dev-
let yaşasın anlayışının üzerine bina edildi. 
Biz de insanı yaşatacak, insanı merkeze 
alacak, insana, sadece ve sadece insan ol-
duğu için değer verecek, geleneksel idare 
anlayışını bu topraklarda yeniden hakim 
kılacağız. Biz güçlendikçe, istismar siyaseti 
hızla kaybedecek ve kaybediyor. Biz hiz-
met ürettikçe, korku siyaseti, korkutma si-
yaseti hızla kaybedecek ve kaybediyor. Biz 

sorunları çözdükçe, biz sorunları çözmek 
için samimi gayret gösterdikçe, Türkiye’yi 
büyüttükçe, inşallah vizyonu dar siyaset 
bu ülkede kaybedecek. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Mersinliler, 
değerli yol arkadaşlarım…

Bakın, bugün burada, Mersin’de, önemli 
bir hususun altını çizmek istiyorum. Biz, 
AK Parti olarak, her ne kadar 11 yıllık bir 
hareket olsak da, bizim geleneğimiz çok 
ama çok eskilere gidiyor. Biz kökü çok 
derinlerde, zengin bir medeniyetin, şanlı 
bir tarihin takipçileriyiz. Biz, kökü mazide, 
gözü atide bir geleneğin temsilcileriyiz. 
Nasıl ki ağaç kökleriyle ayakta duruyorsa, 
biz de, AK Parti olarak, köklerimizle, sahip 
çıktığımız o zengin medeniyet birikimiyle 
ayakta duruyor, o şekilde büyüyoruz. Bi-
zim sahip çıktığımız, bizim takip ettiğimiz, 
bizim temsilciliğini yaptığımız işte o köklü 
geleneği anlamayanlar, bizimle ilgili çok 
yanlış teşhislerde bulunuyorlar. Bizi, siya-
setin gündelik kavramlarıyla tanımlamaya 
çalışanlar yanılırlar. Bizi, geçmişin kirli 
örneklerine bakıp, o şekilde tanımlamaya 
çalışanlar yanılırlar. Bizi, köklü medeniyet 
tasavvurumuzdan, bizi misyonumuzdan, 
bizi taşıdığımız emanetten uzak şekilde 
tanımlamaya çalışanlar da yanılırlar. 

Biz, “kimi seversen, neyi seversen sev, bir 
gün ondan ayrılacaksın” diye hatırlatan bir 
medeniyetin mensuplarıyız. Biz, “insana na-
sihat olarak ölüm yeter” diyen bir geleneğin 
mensuplarıyız. Biz, “Allah’tan başka zafer sa-
hibi yoktur” diyen bir anlayışın mensupları-
yız. Biz, makama, insana, insanlığa hizmet 
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etme aracı olmanın ötesinde hiçbir anlam 
yüklemeyiz. İster milletvekili, Bakan ol, is-
ter Başbakan ol, ister Cumhurbaşkanı ol… 
Eğer makam sana değil, sen makama bir şey 
katıyorsan, işte o zaman makam anlam ka-
zanır. Biz, makamdan bize bir şey katması 
için değil; makamlara bir şey katmak için 
mücadele veren bir hareketiz. 

İşte bazıları bunu bir türlü anlamadı ve an-
lamıyor. Bu hareket, hiçbir zaman makam 
hırsına prim veren bir hareket olmadı. Bu 
hareket, makam hırsına, makam için kav-
gaya, makam için rekabete asla ve asla prim 
vermedi. Makam hırsı olanlar, makamı 
yüceltenler, makamlara hizmet aracı ola-
rak değil, rant aracı olarak bakanlar, süreç 
içinde aramızdan elendiler, bu hareketten 
uzağa düştüler. Bakın… Türkiye’de ilk defa, 
gençlere yol açmak için, gençlere fırsat tanı-
mak için, biz tüzüğümüze 3 dönem şartını 
koyduk. 3 dönem üst üste milletvekilliği ya-
pan, bir daha aday olamaz dedik. Çünkü biz 
koltuğa yapışıp kalan, koltuğuyla bütünle-
şen, koltuk sevdasıyla milleti unutanlardan 
değiliz. 

Şunu herkes bilsin ki, bu hareketin ne için-
de, ne de dışında asla ve asla makam kavga-
sı olmayacak, makam için rekabet kendisi-
ne fırsat bulamayacaktır. Partimizin her bir 
mensubu böyle bir şuur içindedir. Bizim o 
kadim geleneğimizden gelen her bir karde-
şimiz inanıyorum ki böyle bir şuur içinde-
dir. AK Parti’yi, bu hareketin, bu davanın 
köklerini anlamayanlar, her zaman olduğu 
gibi, bundan sonra da hayalkırıklığı yaşa-
maya devam ederler. Bizim bir hedefimiz 
var: Biz, 2023 diyoruz. Hiçbir tartışmayla, 

hiçbir yapay gündemle vakit kaybetmeden, 
biz, hangi makamda, hangi mevkide, hangi 
vazifede olursak olalım, 2023 için çalışma-
ya, ülke için, millet için üretmeye devam 
edeceğiz. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Mersinliler…

Geçtiğimiz yıl, 2 Haziran’da, Mersin Mitin-
gimizi yapmak için buraya geldiğimizde, 
Mersin için çok büyük projelerimizin sözü-
nü verdik. Verdiğimiz sözlerin arkasında 
durduk, Mersin Projelerimizi çok hassas 
şekilde takip etmeye başladık. Geçen yıl 2 
Haziran’da buradaki mitingimizde açıkladı-
ğımız Mersin‘in büyük projelerinde somut 
adımlar attık ve ciddi ilerlemeler kaydet-
tik. Maliyeti 685 milyon Türk lirası olan 
ve Mersinlilerin uzun yıllardır heyecanla 
beklediği Mersin’i Antalya’ya bağlayacak 
Akdeniz Sahil Yolunun 158 kilometresini 
tamamladık. İnşallah 2015 yılında yolun 
tamamını bitirip hizmete kazandıracağız. 
Yol bittiğinde Mersin’in turizm potansiyeli, 
ihracat kapasitesi artacak. 

Mersin Tarsus yolunu genişletiyor, 2’şer 
şeritten 3’er şerite çıkartıyoruz. Maliyeti 
173 milyon Türk Lirası ve toplam uzunluğu 
112 kilometre olan yolun 57 kilometresini 
tamamladık. Geriye kalan kısmını ise 2015 
yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Mer-
sin-Silifke-Taşucu yolunun çalışmalarına 
devam ediyoruz. Maliyeti 108 milyon Lira 
olan bu yolu inşallah 2014 yılında tamam-
layıp, hizmete alacağız. Mersin ve Adana ile 
Çukurova Bölgesine hizmet vermek amacıy-
la, Kargılı Mevkii’nde yapımını planladığı-
mız Çukurova Bölgesel Havalimanının alt 
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yapı çalışmalarını bitirdik. Yıllık 30 milyon 
yolcu kapasiteli Havalimanı Projesine yer 
teslimi yapıldıktan sonra inşallah start ve-
receğiz. 

Orta Asya ve Ortadoğu’ya yönelik talebi 
karşılayacak olan Mersin Konteyner Lima-
nının imar planı ile ilgili çalışmalarını yü-
rütüyoruz. Yüksek Planlama Kurulu Kararı 
alındı, ilgili süreç işliyor. Bu Liman işletme-
ye verildiğinde; limandaki rıhtımlar 19 adet 
konteyner gemisine aynı anda hizmet vere-
bilecek. Mersinli kardeşlerimiz için liman 
ciddi bir istihdam kapısı olacak. 200 Yat 
kapasiteli Mersin Kumkuyu Yat Limanı’nın 
alt yapı çalışmalarını bitirdik. Yer teslimini 
yaptıktan sonra hemen çalışmalara başlıyo-
ruz. Söz verdiğimiz gibi Yenice’de bir Lojis-
tik Merkez kuruyoruz. Lojistik Merkezini, 
Mersin’le birlikte Adana ve Adana Bölgesin-
deki yük potansiyeline hitap edecek şekilde 
planladık. Lojistik merkeziyle Türkiye lojis-
tik sektörüne 896 bin ton taşıma kapasitesi 
sağlanacak ve Ülkemize de 398 metrekare 
bir lojistik alan kazandırmış olacağız. Mer-
kezle ilgili alt yapı inşaat çalışmalarımız 
süratle devam ediyor. Mersin limanının ra-
hatlatılması amacıyla başlanan Gar, tamam-
lanma aşamasına geldi. Öte yandan, kent 
içi trafiğinde önemli sorunlara neden olan 
yeni liman bağlantısı da sağlandı. 

Mersin’de TOKİ aracılığıyla Kentsel Dö-
nüşüm Projesi kapsamında, 3 bin 718 ko-
nutluk bir projeyi tamamladık. 3 bin 622 
konutu hak sahiplerine teslim ettik. İnşaatı 
devam eden 96 konutu ise en kısa sürede ta-
mamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. 
Bunlara ilave olarak 5 bin konutluk yeni bir 

projeyi de Mersin’e kazandırıyor ve şehri-
mizin çehresini değiştiriyoruz. Mersin’de 
inşa edeceğimizim 1250 yataklı Şehir 
Hastanesinin altyapı çalışmalarını bitir-
dik, şu an ihale sürecindeyiz. Mersin Şehir 
Hastanesi’nde;  465 yataklı genel hastane, 
135 yataklı onkoloji hastanesi, 380 yataklı 
kadın doğum ve çocuk hastanesi, 170 yatak-
lı kalp ve damar hastalıkları hastanesi, 100 
yataklı psikiyatri hastanesi hizmet verecek. 

Biliyorsunuz 2013 Akdeniz Olimpiyatları-
nı Mersin’e kazandırdık. 24 Ülke, 32 spor 
branşı, binlerce sporcu 2013’de Mersinde 
olacak. Akdeniz Olimpiyatlarıyla, Mersin, 
adını bütün dünyaya daha güçlü şekilde 
duyuracak. Akdeniz Olimpiyatları çerçe-
vesinde 25 bin 534 seyirci kapasiteli bir 
stadyumu Mersin’e yapıyoruz. 6 kattan olu-
şan stadyum, UEFA 2016 ile FIFA stadyum 
kriterlerine uygun olarak projelendirildi. 
TOKİ tarafından inşa edilen stadyumun 
yapımı devam ediyor. Turizm alanında 
Mersin’i hak ettiği yere getirmek için 8 fark-
lı proje yürütüyoruz. Bunlardan sadece Tar-
sus Kazanlı Turizm Bölgesi 7 bin 600 yatak-
tan oluşuyor. Projeyle ilgili adımları attık, 
altyapı çalışmalarına başladık. Mersin’e söz 
verdiğimiz tüm projelerimizi en kısa sürede 
tamamlayacak, Mersin’i Akdeniz’in bir in-
cisi, bir ticaret merkezi, bir turizm merkezi, 
gençlik, spor ve bilim merkezi yapmak için 
hız kesmeden yatırımlarımıza devam ede-
ceğiz. 

Değerli kardeşlerim… 

İktidara geldiğimiz günden bu yana; 
Mersin’de toplam 214 milyon lira enerji 
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yatırımı gerçekleştirildi. Ülkemizi Nükleer 
santral ile tanıştırıyoruz ve bunun startını 
Mersin’den veriyoruz. Mersin-Akkuyu Nük-
leer Santrali’nin zemin etüt çalışmalarını ve 
lisanslama başvuru sürecini başlattık. Bu 
santralin hayata geçmesiyle kendi enerjimi-
zi üreteceğiz ve doğalgaz ithalatını önemli 
oranda azaltacağız. Toplamda 20 milyar 
dolarlık bir yatırım olan bu projeyi Mersin’e 
kazandırmış olacağız. Bölgede istihdam 
imkânı artacak, bölgenin sanayisi gelişecek. 

Burada, nükleer santralle ilgili bazı ger-
çekleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu 
anda, dünyada, 436 nükleer santral çalışı-
yor, 61 tanesi de inşa aşamasında. Fransa, 
elektriğinin yüzde 74’ünü nükleer santral-
den karşılıyor. Japonya, yüzde 30, Almanya 
yüzde 28 oranında elektriğini bu yolla üre-
tiyor. Zaten bugüne kadar dünyada 3 kaza 
yaşandı ve bu kazalardan büyük dersler çı-
karıldı. Tedbirleri iyi aldığınızda, güvenliği 
hassasiyetle sağladığınızda, nükleer santral 
hiçbir tehdit içermiyor. 1 yıl boyunca, 24 
saat nükleer santralin kapısında otursanız, 
bir uçak yolculuğunda aldığınız kadar rad-
yasyon almıyorsunuz. 

Türkiye’nin büyümesini, Türkiye’nin geliş-
mesini, Türkiye’nin enerjide dışa bağım-
lılıktan kurtulmasını istemeyen çevreler, 
son derece art niyetli şekilde kampanyalar 
yürütüyorlar. Bu kampanyalarda gerçekler 
gizleniyor. Bu kampanyalarda Türkiye’nin 
ihtiyaçları gözetilmiyor. Bu kampanyalarda 
Türkiye’nin gelecekte hasıl olacak enerji 
ihtiyacı dikkate alınmıyor. Biz, her türlü 
güvenlik tedbirini, en modern şekilde, en 
sağlam şekilde alacak ve santrali o şekilde 

inşa edeceğiz. Bundan dolayı hiç kimsenin 
endişesi olmasın. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Mersinliler, çok 
değerli yol arkadaşlarım…

Bugün, Mersin’le birlikte, artık partimizin 
75’inci il kongresini de tamamlıyoruz. Haf-
taya inşallah Samsun İl Kongremizi yapaca-
ğız. Bugün Mersin’den sonra geriye sadece 
6 ilimiz kalıyor. 15 Temmuz’da son olarak 
Eskişehir Kongremizi de yapacak, bu süreci 
tamamlayacağız. Ardından Büyük Kong-
reyi Ankara’da gerçekleştirecek, çok daha 
güçlü, yenilenmiş, tazelenmiş şekilde 2014 
seçimlerine Genel Merkez olarak hazırlıkla-
rımızı tamamlamış şekilde ilerlemeye baş-
layacağız. Ama Mersin’de, bugün artık Yerel 
Seçim hazırlıklarına başlıyoruz. Şu andan 
itibaren, 2014’e kadar, kapı kapı dolaşacak, 
eserlerimizi, hizmetlerimizi, projelerimizi 
Mersinli kardeşlerimize aktaracağız. 

Bizim durma lüksümüz yok. Bizim durakla-
ma lüksümüz, rehavet lüksümüz yok. Millet 
bizden hizmet bekliyor ve biz milletimize 
hizmet sunmaya devam edeceğiz. Bu dü-
şüncelerle, Mersin İl Kongremizin hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Yeni seçilecek 
ekibe şimdiden başarılar temenni ediyo-
rum. Emeği geçenleri, destek verenleri, İl 
Teşkilatımız çatısı altında hizmet verenleri 
bir kez daha kutluyor, hepsine teşekkür 
ediyorum. Yeniden buluşmak, yeniden ka-
vuşmak umuduyla, sizleri Allah’a emanet 
ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. 
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Sevgili Erzurumlular, çok değerli kardeş-
lerim, değerli yol arkadaşlarım, sevgili 
dadaşlar, sizleri en kalbi muhabbetlerimle 
selamlıyor; AK Parti Erzurum İl Kongre-
mizin, Erzurum için, ülkemiz ve demokra-
simiz için hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum. Buradan, bu stattan, tüm Erzurum’a, 

Erzurumlu tüm kardeşlerimize, sizlerin 
aracılığıyla en kalbi selamlarımı, sevgileri-
mi yolluyorum. 

Bundan yaklaşık 1 yıl önce, 10 Haziran’da 
Erzurum’a geldik, Erzurum mitingimizi 
gerçekleştirdik. 12 Haziran seçimleri 

AK Parti Il Başkanlığı 4. Olağan 
Kongresi (Erzurum)

Erzurum | 29 Haziran 2012
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öncesinde, son iki mitingimizi burada, 
Erzurum’da ve ardından Ağrı’da ger-
çekleştirdik. Erzurum, 3 Kasım’da, 22 
Temmuz’da olduğu gibi, 12 Haziran’da da 
bizleri mahcup etmedi. Erzurum, 12 Hazi-
ran seçimlerinde, yüzde 69.2 oy oranıyla, 
Türkiye’de AK Parti’ye en büyük desteği 
veren illerimiz arasında yer aldı. 

Öncelikle tüm Dadaşlara, tüm Erzurum-
lulara, AK Parti’ye verdikleri bu büyük 
destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. 
AK Parti Erzurum İl Teşkilatımıza, İl Baş-
kanımız ve yönetimine, İlçe başkanları-
mız ve yönetimlerine, belde, mahalle, köy 
temsilcilerimize, sandık müşahitlerimize 
sonsuz teşekkür ediyorum. Erzurumlu 
Bakanımıza, milletvekillerimize, belediye 
başkanlarımıza, il genel ve belediye meclis 
üyelerimize teşekkür ediyorum. Elbette 
Gençlik Kollarımıza, Kadın Kollarımıza, 
emeklerinden, gayretlerinden, bu davaya 
verdikleri destekten dolayı kalpten şük-
ranlarımı sunuyorum. Teşkilatımız men-
suplarından ahirete irtihal edenlere de 
Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. 9.5 yıl 
boyunca, Erzurum bizi mahcup etmedi, biz 
de Erzurum’u mahcup etmedik. Allah’ın 
izniyle Erzurum için üretmeye, Erzurum’a 
gururla hizmet etmeye, Erzurum’u büyüt-
meye devam edeceğiz. 

Sevgili kardeşlerim…

Erzurum yakın tarihte çok büyük çileler 
çekti. Erzurum, işgali yaşadı, mezalimi 
yaşadı; Erzurum insanlık dışı muameleye, 
katliamlara, işkencelere maruz kaldı. Ama 
Erzurum, Erzurumlular, Dadaşlar, yiğitçe, 

mertçe, kahramanca vatanı savundular ve 
unutulmaz bir bağımsızlık destanı yazdı-
lar. Buradan, Kazım Karabekir Paşa’yı bir 
kez daha rahmetle yâd ediyorum. Buradan, 
Nene Hatun’u bir kez daha rahmetle yâd 
ediyorum. Kafkas Cephesi kahramanlarını, 
Sarıkamış kahramanlarını, Doğu Cephesi 
kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimi-
zi, katledilen masum Erzurumluları rah-
metle anıyor, mekânları inşallah cennet 
olsun diyorum. 

1915’te, Erzurum işgal edildiğinde, sadece 
Erzurum değil, sadece Türkiye değil, tüm 
İslam dünyası gözyaşı dökmüştü. Erzurum, 
Mülk-i İslam’ın kilidi olarak görülmüş, 
Erzurum’un işgaliyle o kilidin kırıldığı dü-
şünülmüş, çok geniş bir coğrafyada gözyaş-
ları içinde dualar edilmişti. İşte bugün, bizi 
yürekten anlayacak, gönülden anlayacak o 
Erzurum’la kucaklaşmaya geldik. Bugün, 
Erzurum’un yiğit, mert, Dadaş insanlarıyla 
hasret gidermeye, dertleşmeye geldik. Bu-
gün Erzurum’dan, sadece Erzurum’a değil, 
sadece Türkiye’ye değil, tüm dünyaya barış 
mesajlarımızı en güçlü şekilde bir kez daha 
haykırmaya geldik. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim, Erzurum-
lu, Merhum, Alvarlı Efe Hazretleri diyor ki:  
 
Felekte hasıl-ı insan ise bir canı incitme,

Günahkar olma, fahr-i alem-i zi şanı incitme

Bu topraklarda bizim anlayışımız işte bu-
dur. Biz, Hacı Bektaş Veli gibi, “incinsen 
de incitme” tavsiyesine yürekten inanmış, 
ama aynı zamanda onuru için, vatanı 
için,  bayrağı, kutsal değerleri için yaşayan 
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bir milletiz. Büyük Selçuklu Devleti’yle, 
Anadolu Selçuklu Devleti’yle, Osmanlı Ci-
han Devleti’yle, Türkiye Cumhuriyeti’yle, 
biz, tarihin her döneminde dostluğu, 
kardeşliği, barışı ve dayanışmayı savun-
muş, bunun bayraktarlığını üstlenmiş 
bir milletiz. Ancak hiç kimse bizim sağ-
duyumuzu, itidalimizi, yumuşak başlı-
lığımızı sınamaya da kalkışmasın. Tıpkı 
Merhum Mehmet Akif ’in söylediği gibi:  
 
Yumuşak başlı isem, kim demiş uysal koyu-
num,

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum

Bağımsızlığımız söz konusu olduğunda, 
istiklalimiz, istikbalimiz söz konusu oldu-
ğunda, sınırlarımız söz konusu olduğunda, 
hak, hukuk, adalet söz konusu olduğunda, 
tıpkı İstiklal Marşımızın emrettiği gibi, 
Kükremiş sel olur, bendimizi çiğner aşarız. 
Bu milleti eğer hala tanımayanlar varsa, 
gelsinler, Erzurum’a baksınlar, 12 Mart’ta 
bu Erzurum’un nasıl kükrediğine, nasıl bir 
kahramanlık destanı yazdığına baksınlar. 
Bu ülkeyi eğer hala tanımayanlar varsa, 
Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da 
kanla yazılan destana baksınlar. Biz bü-
yük bir devletiz, onurlu bir milletiz. Biz, 
tarihimizle olduğu kadar, bugünümüzle, 
geleceğimizle büyük bir devletiz. Kendi 
halkına vahşice zulmeden, halkına ait si-
lahları acımasızca halkına çeviren, çevre 
ülkelere hukuksuz saldırganlık yapan, her 
kim olursa olsun, hiç tereddüt etmeden 
haddini bildiririz. 

Bakın ben burada, Erzurum’da, Türkiye 
içindeki Baas sempatizanlarına, Türkiye 

içindeki Esed sevdalılarına da açık açık 
seslenmek istiyorum. Daha yakın zaman-
da, CHP Genel Başkanı’na bir tavsiyede 
bulundum. CHP Genel Başkanı’na, Suriye 
konusunda eteğinizdeki taşları dökün 
dedim. Suriye konusunda ağzınızdaki bak-
layı çıkarın dedim. CHP Genel Başkanına, 
Suriye konusunda karnınızdan konuşmayı 
bırakın dedim. Pazar günü biz kendisini 
Başbakanlık’ta ağırladık ve düşürülen 
uçağımızla ilgili kendisini bilgilendirdik. 
Toplantıdan çıktı, birbiriyle çelişen ifade-
lerle Suriye’deki dikta rejiminden ziyade 
kendi ülkesinin Hükümetini eleştirdi. Salı 
günü çıktı, Grup toplantısında aynı şekilde 
faturayı Hükümete, faturayı askerimize, fa-
turayı uçağımıza kesmeye kalkıştı. Önceki 
gün bir televizyon programına çıktı, aynı 
şekilde, sorumsuzca, pervasızca, çelişkili 
ifadelerle yine Hükümeti, yine Dış Politika-
mızı eleştirdi. 

Bakın açık açık söylüyorum: Kemal Kı-
lıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
bugüne kadar başına gelmiş en büyük 
talihsizliktir. Anamuhalefet Partisi’nin 
Genel Başkanı, en azından böyle milli 
bir meselede kendi ülkesinin yanında 
olmalıdır, yanında durmalıdır. Suriye’ye 
üzeri kapalı bir eleştiri yöneltip, ardından 
ancak diyerek Türkiye’yi, hükümeti, dış 
politikayı kıyasıya, acımasızca eleştirmek, 
milli bir meselede sergilenecek milli bir 
duruş değildir. Sorumlu bir genel başkan, 
kendi ülkesine şamar oğlanı benzetmesi-
ni yapmaz, yapamaz. Kusura bakmasın… 
Biz, CHP Genel Başkanı’ndan dış politika 
dersi alacak değiliz. Haritada Şam’ın yeri-
ni bile gösteremeyecek biri, bize dış politi-
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ka dersi veremez. CHP Genel Başkanı’nın, 
Suriye meselesi, Mavi Marmara meselesi 
karşısındaki tavrı, çok açık, net bir şekil-
de, en hafif tabiriyle pişkinliktir pısırık 
dış politika vizyonudur. Mavi Marmara 
olayı sonrasında İsrail’i mazur gösterme-
ye çalışıyordu, İsrail’in hoşuna gidecek 
sözler söylüyordu. Bugün de aynı şekilde, 
CHP Genel Başkanı, düşürülen uçağımız 
karşısında Suriye rejimine yaranmaya, 
Esed rejiminin hoşuna gidecek ifadeler 
kullanmaya çalışıyor. 

Bakın ben önceki gün de söyledim… Bü-
yük devletlerin çekemeyenleri olur. Eğer 
sizin büyüme iddianız yoksa eğer sizin 
güçlü olma, güçlenme iddianız yoksa eğer 
sizin bölgenizde, dünyada aktif olma, söz 
söyleme iddianız yoksa, herkese ve her 
şeye göz yumar, ama olduğunuz yerde sa-
yarsınız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin dış 
politika vizyonu her zaman bu oldu. Hiç-
bir zaman büyüme iddiasında olmadılar. 
Hiçbir zaman aktif dış politikadan yana 
olmadılar. Bölgedeki zulümlere, bölgede-
ki haksızlığa, hukuksuzluğa göz yumdu-
lar, hatta kimi zaman destek verdiler. Ku-
sura bakmasınlar… Bugün artık böyle bir 
Türkiye yok. Bizim büyük hedeflerimiz 
var, bizim büyük ideallerimiz var. Biz, in-
şallah, Türkiye’yi 2023 yılında dünyanın 
en büyük 10 ülkesinden biri yapmanın 
gayreti içindeyiz. İstemeyenlere rağmen 
biz bu hedeflere ulaşacağız. Terör saldı-
rılarıyla, namertçe saldırılarla kışkırtma 
yapanlara rağmen biz bu hedeflere ulaşa-
cağız. Tüm tahriklere, tüm provokasyon-
lara, tüm karanlık senaryolara rağmen biz 
Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz. 

Sevgili Erzurumlular, sevgili dadaşlar…

Bakın geldiğimiz bu noktada, artık terörü, 
terör örgütünü, terör örgütünün destekçi-
lerini de daha net bir şekilde görme, neye 
hizmet ettiklerini çok daha net bir şekilde 
anlama fırsatımız oldu. Biz, düşürülen 
uçağımızla ilgili teyakkuz halindeyken, 
böyle milli bir meselede milletçe tek yürek 
olurken, terör örgütü alçakça, namertçe 
saldırılarına devam etti. En son Siirt’te 
askerlerimizi pusuya düşürdüler ve 4 
askerimizi şehit ettiler. Burada açık açık 
söylüyorum… Hakaret etmek için değil, 
aşağılamak için değil, bir gerçeği tüm ya-
lınlığıyla ortaya koymak için söylüyorum. 
Terör örgütü, hain olduğunu, büyük bir 
ihanet ve hıyanet içinde olduğunu, en son 
bu saldırılarla artık şüpheye mahal bırak-
mayacak derecede bir kez daha ispat etmiş-
tir. Terör örgütü, sadece Türkiye’ye değil, 
bizatihi Kürtlere karşı da hıyanet ve ihanet 
içinde olduğunu bu son saldırılarla net bir 
şekilde ortaya koymuştur. 

Bunlar 30 yıldır bir yandan Kürtlerin hak-
kını savunuyoruz dediler, bir yandan da 
Kürt kardeşlerimize en büyük zararı ver-
diler, en büyük acıları yaşattılar. Kürtler 
hiçbir zaman bu terör örgütünün meselesi 
olmadı. Benim Kürt kardeşlerimin sorun-
larını bunlar hiçbir zaman dert edinme-
diler. Bu kanlı terör örgütü, benim Kürt 
kardeşlerime 30 yıldır acıdan, kandan, 
gözyaşından başka hiç bir şey kazandır-
madı. Çünkü bunlar maşa, bunlar taşe-
ron. Bunlar, Kürtlerin hakları için değil, 
Türkiye’nin düşmanları için, Türkiye’nin 
hasımları için, Türkiye’nin büyümesin-
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den rahatsızlık duyanlar için taşeronluk 
yapıyorlar. Ben bugün Erzurum’dan açık 
ve net şekilde söylüyorum: Biz, terör ör-
gütü PKK’nın, kimlerin elinde oyuncak 
olduğunu, kimlerin taşeronu olduğunu, 
kimlere maşalık yaptığını çok ama çok iyi 
biliyoruz. Terör örgütü PKK’nın, Türkiye 
düşmanı hangi çevrelere uşaklık ettiğini 
biz çok iyi biliyoruz. Kimi çevrelerin, kimi 
devletlerin, terör örgütüne silah sağlaya-
rak, barınma sağlayarak, terör örgütüne 
müsamaha göstererek Türkiye üzerine 
nasıl karanlık saldırıları desteklediklerini 
çok iyi biliyoruz. 

Bu ülkelere, bu çevrelere, diplomatik yol-
lardan her türlü uyarıyı yaptık. Terör örgü-
tünü Türkiye aleyhine bir maşa olarak kul-
lananlar bilsinler ki, gün gelecek, o PKK 
maşası onların ellerini yakacak. Buradan, 
Erzurum’dan Kürt kardeşlerime bir kez 
daha sesleniyorum… Artık bu terör örgütü-
ne karşı seslerini yükseltsinler. PKK terör 
örgütünün, sadece Türkiye’ye değil, Kürt 
kardeşlerimize yönelik olarak da nasıl bir 
ihanet içinde olduğunu görsünler. Bu ör-
gütün Kürtlerle uzaktan yakından hiçbir 
alakası yok. Bu terör örgütünün, kutsal 
değerlerle, manevi değerlerle uzaktan 
yakından ilgisi yok. Şarkın Sevgili Kuman-
danı Selahattin Eyyubi’nin torunları, artık 
bu maşa örgüte, bu taşeron örgüte gereken 
cevabı vermelidirler. Terör örgütünün şu 
son saldırılarına bakıp, terör örgütünün 
ihanetini artık daha net biçimde görüp, 
hem örgüte, hem de onun yardakçılarına 
Kürt kardeşim “yeter artık” diyerek tavrını 
koymalıdır. 

Şunu herkes çok iyi bilsin, çok iyi anlasın: 
Her nereden gelirse gelsin, hangi maske 
altında gelirse gelsin, egemenliğimize 
yönelik bütün saldırılara karşı koymaya, 
topraklarımızı fedakârca savunmaya de-
vam edeceğiz. Bir yandan kardeşliğimizi 
yücelteceğiz, dayanışmamızı büyüteceğiz. 
Ama bir yandan da Türkiye’ye, kardeşliği-
mize, birliğimize yönelik saldırılara en sert 
şekilde gereken cevabı hep birlikte verece-
ğiz. Tarih boyunca olduğu gibi, Türk, Kürt, 
Arap, Gürcü, Boşnak, Roman, Arnavut… 
Tek millet olarak bugün de kenetleneceğiz. 
Hep birlikte özgürlükleri daha ileri stan-
dartlara ulaştıracak, hep birlikte Türkiye’yi 
büyütmeye devam edeceğiz. Erzurum hiç 
endişe etmesin. Dadaşlar hiç endişe etme-
sin. 81 vilayetimiz, 75 milyon vatandaşı-
mız hiç endişe etmesin. Türkiye emin eller-
de, Türkiye hedeflerine doğru kararlılıkla 
ilerliyor. Barış vizyonuyla, hak ve adalet 
çağrısıyla, mazlumun yanında, zalimin 
karşısında durarak kutlu yürüyüşümüzü 
inşallah tamama erdireceğiz. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili dadaşlar…

Erzurum’dan aldığımız güçle, Erzurum’dan 
aldığımız ilhamla, hem Türkiye’yi, hem 
Erzurum’u büyütmeye devam ediyoruz. 
Bakın bugün, İl Kongremizin ardından, 
Erzurum’da toplu açılış gerçekleştireceğiz. 
Toplamda 57 kalem hizmet ve eseri, 447 
milyon liralık yatırımı bugün resmi olarak 
Erzurum’a kazandırıyoruz. Erzurum’da 
büyük projeleri tamamladık, başka bü-
yük projelerimiz de süratle devam ediyor. 
2011 yılında, Erzurum’a, 650 milyon li-
ralık yatırımla uluslararası standartlarda 
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tesisler kazandırdık. Kış Olimpiyatlarının 
ardından o tesisleri çürümeye terk etme-
dik. 2012 yılında Erzurum’da uluslararası 
düzeyde spor organizasyonları yapıldı. 
2013’te, 2014’te, aynı şekilde Erzurum bü-
yük, uluslararası spor organizasyonlarına 
ev sahipliği yapacak. 

Ankara-Sivas hızlı tren hattının inşa ça-
lışmaları devam ediyor. Sivas-Erzincan 
hattının hazırlıkları sürüyor. Erzincan-Er-
zurum hızlı tren hattında da hazırlıkları-
mızı aynı şekilde sürdürüyoruz. İnşallah, 
hızlı tren Erzurum’a da gelecek, burada 
kalmayıp Kars’a kadar uzanacak. Önceki 
ay, Rize’de, Ovit Tüneli’nin temelini attık. 
Ovit Dağına yapacağımız uzun bir tünel-
le, Karadeniz’i Erzurum’a bağlıyoruz. Bu 
büyük proje tamamlandığında, hem Kara-
deniz illeriyle Erzurum kucaklaşacak, hem 
de Erzurum’un transit önemi çok daha 
fazla artacak. Erzurum’u yükseköğretim 
noktasında da büyütmeye devam ediyoruz. 
Erzurum Atatürk Üniversitesi’ni çok güçlü 
şekilde destekledik. Turizm, Su Ürünleri, 
Mimarlık Tasarım, Sağlık Bilimleri, Oltu 
Yer Bilimleri, Horasan, Şenkaya, Tortum 
Meslek Yüksekokullarını açtık. Teknokent 
ana binası tamamlandı. Üniversiteye ait 
Yakutiye Hastanesi’nin yeni binası tamam-
landı. Türkiye’nin ve bölgenin en büyük 
teleskopuna sahip Uluslararası Gözleme-
vi de inşallah 2014 yılında Erzurum’da 
hizmete giriyor. Erzurum’a 2010 yılında 
Erzurum Teknik Üniversitesi’ni kazandır-
dık.  Türkiye’nin ikinci Açık Öğretim Fa-
kültesini Atatürk Üniversitesi bünyesinde, 
geçtiğimiz yıl kurduk.  

Atatürk Üniversitesi şimdi dışa açılıyor, 
artık bilim ihraç etmeye başlıyor. Atatürk 
Üniversitemizin, Almanya’da,  Avrupa 
Kampüsü’nü kuruyoruz. Gerekli antlaş-
maları yaptık. Berlin Bölgesinde 86 bin 
metrekare arazi üzerinde 80 bin metrekare 
kapalı alana sahip olacak olan bu kampüs, 
Almanya ve Avrupa’daki Türk nüfusuna 
hitap edecek. Almanya’daki bu kampüste,  
Türk Dili ve Edebiyatı ile İlahiyat bölüm-
lerinde oradaki gençlerimizin hizmetinde 
olacağız. Sağlıkta Erzurum çok büyük 
atılıma şahit oldu. Erzurum’a 700 yataklı 
bir Şehir Hastanesi yapıyoruz. İhalesini 
gerçekleştirdik. İnşallah gerekli altyapıları-
nı tamamlayıp önümüzdeki günlerde çalış-
malarına başlayacağız ve 2014 yıl sonuna 
kadar bitirip hizmete açacağız. 

Değerli kardeşlerim…

Erzurum bizim sevdamız. Erzurum bizim 
gözbebeğimiz. Daha çok çalışarak, daha 
çok üreterek, Erzurum’u hak ettiği sevi-
yelere hep birlikte çıkaracağız. AK Parti 
teşkilatı olarak, durmadan, dinlenmeden, 
nefes dahi almadan Erzurum için çalışma-
ya devam edeceğiz. Birliğimizi en güçlü 
şekilde muhafaza edeceğiz. 2014 Mahalli 
Seçimlerine Erzurum’da yine büyük pro-
jelerle girecek, inşallah o seçimlerde de 
yine rekorların altına imzamızı atacağız. 
Hepinize, yolunuz, bahtınız açık olsun 
diyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun 
diyorum. AK Parti Erzurum İl Kongremize 
başarılar diliyor, hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyor, sizleri sevgiyle saygıyla 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun. 
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Sevgili Ankaralılar, sevgili kardeşlerim, 
çok değerli yol arkadaşlarım, bugün bir 
kez daha Ankara’yı, Ankaralı tüm kardeşle-
rimi, tüm vatandaşlarımı sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor; AK Parti Ankara İl Kongre-
mizin, Ankara için, Türkiye için, insanlık 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
AK Parti Ankara İl Teşkilatımıza, bugüne 
kadar ortaya koyduğu samimi gayretleri, 
emekleri, bu büyük mücadeleye verdiği 
destekleri nedeniyle şahsım ve tüm teşki-
latım adına şükranlarımı sunuyorum. 

Ankara, 3 Kasım 2002 seçimlerinde yüzde 
38 oy oranıyla AK Parti’ye destek verdi. An-
kara, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde yüzde 
47.5 oy oranıyla AK Parti’ye destek verdi. 
Ankara, en son 12 Haziran 2012 seçimle-
rinde, yüzde 49 oy oranıyla AK Parti dedi. 
Buradan, Ankara’daki tüm kardeşlerime, 
merkez ilçelerdeki, çevre ilçelerdeki, belde 
ve köylerdeki tüm vatandaşlarıma; bize 
güvendikleri, bize inandıkları, bize böyle 
büyük destek verdikleri için teşekkür edi-
yorum. Ankara’da bu büyük başarıyı elde 
eden teşkilatımızın her bir mensubuna te-
şekkür ediyorum. 

İl Başkanımıza, İl yönetimine, İlçe Başkan-
larımız ve yönetimlerine, belde, mahalle, 
köy temsilcilerimize, sandık müşahitleri-
mize teşekkür ediyorum. Ankaralı bakan-
larımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza, İlçe Belediye Baş-
kanlarımıza, İl Genel Meclisi, Belediye Mec-
lis Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
Elbette ki Ankara İl Gençlik Kollarına, An-
kara İl Kadın Kollarımıza, emeklerinden, 
gayretlerinden dolayı sonsuz şükranlarımı 
sunuyorum. Ankara İl Teşkilatımızda görev 
almış, bugün aramızda bulunmayan, vefat 
etmiş kardeşlerimize de bu vesileyle min-
net duygularımı ifade ediyor, kendilerini 
rahmetle yad ediyorum. 

Sevgili kardeşlerim…

Ankara bugüne kadar, çeşitli siyasi parti-
lerin il kongrelerine, büyük kongrelerine 
şahit oldu. Partiler, hemen şurada, yanı 
başımızda, Atatürk Spor Salonu’nda bü-
yük kongreler yaptılar. Yine yanı başımız-
da, Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu’nda, 
demokrasi tarihimiz boyunca partiler 
kongreler yaptılar. Ankara’nın değişik sa-

AK Parti Il Başkanlığı 4. Olağan 
Kongresi (Ankara)

Ankara | 30 Haziran 2012
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lonlarında demokrasi tarihimiz boyunca 
nice kongreler yapıldı. Ancak, Ankara, 
bugüne kadar böyle bir il kongresine şahit 
olmadı. Ankara bugüne kadar böyle bir 
siyasi parti kongresine şahit olmadı. AK 
Parti konferans salonlarına sığmıyor. AK 
Parti kapalı spor salonlarına sığmıyor. AK 
Parti artık onbinlerce kişilik stadyumlara 
sığmıyor. Bizi böyle bir sevdaya mazhar 
ettiği için rabbime binlerce, milyonlarca 
kez şükrediyor, hamd ediyorum. Bizi böyle 
bir aşkla, böyle bir samimiyetle kucaklayan 
aziz milletimize yürekten şükranlarımı su-
nuyorum. AK Parti’yi, AK Parti davasını, AK 
Parti hareketini omuzlarında taşıyan, işte 
böyle stadyumlarda kongre yapan bir parti 
konumuna yükselten teşkilatımıza sonsuz 
teşekkür ediyorum. 

11 Mart 2012’de AK Parti İl Kongrele-
ri Bartın’da başladı. Bugün, Ankara’da, 
78’inci İl Kongremizi gerçekleştiriyoruz. 
Yarın Kayseri’de 79 diyoruz. İnşallah, 14 
Temmuz’da Kocaeli’nde, 15 Temmuz’da 
Eskişehir’de kongrelerimizi yapıyor, bu 
süreci tamamlıyor, artık büyük kongre için 
hazırlıklara başlıyoruz. Ben, Bursa kongre-
mizle başlayarak, bugüne kadar 18 ilimizin 
kongrelerine katıldım. Benim gidemediğim 
şehirlerimize Bakan arkadaşlarım gittiler, 
Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarım 
gittiler. Her ilimizde milletimizin sevdası-
na şahit olduk. Her ilimizde milletimizin 
coşkusuna, heyecanına, tutkusuna şahit 
olduk. Her ilimizde milletimiz bizi hasretle 
kucakladı, bağrına bastı, şehrine buyur etti, 
bize hayır dualarını iletti. Bütün illerimizde 
kongrelerimize birlik ve kardeşlik damga-
sını vurdu. Bütün illerimizde demokrasi 

şarkıları söyledik. Bütün illerimizde büyük 
Türkiye’nin umutlarını çoğalttık. İşte dün, 
Erzurum’da yine buradaki gibi stada sığ-
madık. Mersin’de, Sakarya’da, Antalya’da, 
İstanbul’da, Şanlıurfa’da statlara sığmadık. 
Kimi yerde sıcağa rağmen, kimi yerde uzun 
bekleyişlere rağmen, girdiğimiz her statta 
çok büyük bir coşkuyla, büyük tezahüratla 
karşılandık. 

Sevgili kardeşlerim… 

Kongrelerimizde bir kez daha gördüm ki, 
bu parti, Türkiye’nin umudu bir partidir. 
Bu parti, Türkiye’nin birliğini, beraberliğini, 
kardeşliğini en sağlam, en güçlü şekilde 
muhafaza eden bir partidir. Kurulduğu-
muz günden bugüne 11 yıl geçti. İktidarı 
devraldığımız günden bugüne 9.5 yıl geçti. 
Bu teşkilatta yorgunluk yok. Bu teşkilat-
ta bıkkınlık yok. Bu teşkilatta bezginlik, 
bitkinlik, yıpranma yok. İlk günkü kadar 
heyecanlıyız. İlk günkü kadar coşkuluyuz. 
Türkiye’yi büyütmek konusunda ilk günkü 
kadar azimliyiz, kararlıyız. Şimdi buradan, 
Türkiye’nin kalbi Ankara’dan öyle bir haykı-
racağız ki, 80 vilayet bizi duyacak. Buradan 
öyle bir haykıracağız ki, Ortadoğu’nun baş-
kentleri, Kafkasya, Balkanlar, tüm Avrupa 
başkentleri sesimizi duyacak. Ankara! Ya-
nımızda mısın? Ankara! Arkamızda mısın? 
Ankara! Bir miyiz, beraber miyiz? Öyleyse 
durmak yok, yola devam…

Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşla-
rım…

Buradan, Ankara’dan, tüm dünyaya, tüm 
dünya başkentlerine de şu mesajlarımı 
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iletmek istiyorum. Ankara, barışın baş-
kentidir. Ankara, dostluğun, kardeşliğin, 
dayanışmanın başkentidir. Ankara diya-
loğun, uzlaşmanın, hoşgörünün başkenti-
dir. Ankara hukuka, uluslararası hukuka, 
her ülkenin iç işlerine, her ülkenin top-
rak bütünlüğüne saygılı bir başkenttir. 
Ankara’da Meclis, Gazi Mustafa Kemal’in 
öncülüğünde, 23 Nisan 1920’de, Hacı Bay-
ram Camii’nde kılınan Cuma Namazının 
ardından, dualarla, hatimlerle, Mevlitlerle 
açıldı. Ankara milletimizle birlikte sınırla-
rımızın ötesinde çok geniş bir coğrafyanın 
hayır duaları üzerine inşa edilmiş bir baş-
kenttir. 

Ama işte bu Ankara, aynı zamanda İstiklal 
Savaşımızı idare etmiş, bu toprakları işgal 
etmek isteyen gafillere, gereken cevabı en 
sert şekilde vermiş bir şehirdir. İstanbul 
işgal edildiğinde, İzmir işgal edildiğinde, 
Ankara’dan düşmanın top sesleri du-
yulmaya başlandığında, Pakistan halkı 
meydanlara toplandı, bizim için dualar 
etti. Filistin bizim için dua etti. Irak, Mı-
sır, Afganistan, Bosna Hersek bizim için 
dua etti. Yeryüzündeki tüm dostlarımız, 
tüm kardeşlerimiz bizim için dua etti. 
Kadınlar, kollarındaki bilezikleri çıkarıp, 
Kurtuluş Savaşımız için bize gönderdiler. 
Ta Arjantin’den kardeşlerimiz aralarında 
para toplayıp bize gönderdiler. 

İşte böyle bir başkent içine kapanamaz. 
Böyle bir başkent, dostlarına, kardeşlerine, 
mazlumlara, mağdurlara sırtını asla ve asla 
dönemez. Filistin’de zulüm varken Ankara 
susmaz, susamaz. Ankara, Somali’nin yok-
sulluğuna sessiz, tepkisiz kalmaz, kalamaz. 

Suriye’de, masum bebekler, masum çocuk-
lar, suçsuz, günahsız kadınlar insanlık dışı 
yöntemlerle katledilirken, Ankara duy-
mazlıktan, görmezlikten gelmez, gelemez. 
Şurada, yanı başımızda, Hacı Bayram Veli 
Hazretleri bizleri izliyor. Eğer susarsak, 
Hacı Bayram Veli Hazretlerine mahcup 
oluruz. Eğer tepkisiz kalırsak, Ankara’da 
metfun Seyyit Hüseyin Gazi’ye mahcup 
oluruz. Haksızlığa, zulme, baskıya, kat-
liamlara sırtımızı dönersek, Bağlum’da 
bizi izleyen Seyyit Abdülhakim Arvasi’ye, 
Ayaş’tan bizi izleyen Bünyamin Ayaşî’ye 
mahcup oluruz. Bu ülkeyi, bu başkenti 
içine kapatırsak, dostlarla, kardeşlerimizle 
aramıza duvarlar koyarsak, Gazi Mustafa 
Kemal’e, Sakarya şehitlerine, Dumlupınar 
şehitlerine mahcup oluruz. 

Bakın sevgili kardeşlerim, 1940’lı yıllarda, 
Gazi Mustafa Kemal’in ardından, bu CHP, 
Ankara’yı içine kapattı. Ankara, yalnız, 
kimsesiz, sessiz, tepkisiz bir başkent hali-
ne geldi. Ankara, Doğu’ya sırtını döndü, 
Batı’ya sırtını döndü, Kuzey’e, Güney’e 
sırtını döndü. Ankara, o dönemlerde, bı-
rakın dünyadaki sorunları, yanı başındaki 
sorunlara bile kayıtsız kaldı. Bu CHP’nin 
baskı rejimi altında Ankara gündemi be-
lirlenen bir başkent haline geldi. Bırakın 
dünyayı, bırakın komşularımızı, Ankara, 
yanı başındaki Kırıkkale’nin, yanı başın-
daki Çankırı’nın, Eskişehir’in, Bolu’nun, 
Konya’nın bile sesini duyamaz hale geldi. 
Şimdi CHP’nin Genel Başkanı çıkıyor, her 
zaman olduğu gibi kendi ülkesini savun-
mak yerine, kendi ülkesini suçlayan, dış 
politikayı eleştiren bir yaklaşım sergiliyor. 
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Bir haftadır, bir söz öğrenmiş, her yerde 
onu tekrarlıyor. Neymiş, “Sıçan geçer yol 
olur”… Sayın Kılıçdaroğlu, merak etme, 
biz sizin gibi, fareden korkmayız, biz, fare 
korkusuyla uykusuz kalmayız. Üstelik bu 
ülkenin aslanları var, o farelere, o kemir-
genlere de haddini bildirir. Bir kere, bizim 
dış politikamızı eleştirecek en son kişi, 
CHP Genel Başkanıdır. CHP yönetimi için 
dış politika ürkekliktir. CHP yönetimi için 
dış politika çekingenliktir. CHP yönetimi 
için dış politika hiçbir şeye karışmadan ye-
rinde oturmaktır. Eğer gerekirse, CHP dö-
nemlerinde Türkiye’de nasıl acziyet içinde 
bir dış politika izlendiğini de belgeleriyle 
ortaya koyarız. 

Yıllarca “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünü 
yanlış anladılar, bu sözün ardına sığınıp, 
her meseleye mesafeli durdular. Yıllarca, 
Türk dünyasına açılamadılar, Ortadoğu ile 
konuşamadılar, Batı’ya seslerini çıkarama-
dılar. Korkaklar, zafer abidesi dikemezler. 
Ürkek dış politikayla ekonomi büyümez, 
Türkiye büyüyemez. Bugün artık CHP’nin 
içine kapattığı bir Türkiye yok. Bugün ar-
tık CHP’nin içine kapattığı bir Ankara yok. 
Bugün artık Ankara bir dünya başkenti. 
Bugün Ankara, sözü dinlenen, sözünün 
ağırlığı olan, itibarlı, saygın, iddiaları olan, 
hedefleri olan bir dünya başkenti. Bugün 
Ankara, gündemi belirlenen değil, gündem 
belirleyen bir başkent.

Sevgili Ankaralılar…

Bizim büyük hedeflerimiz var. Biz, Allah’ın 
izniyle, milletimizin desteği ve gayretiyle, 
Türkiye’yi 2023 yılında dünyanın en bü-

yük 10 ülkesinden biri yapacağız. 2002 yı-
lında milli gelir 230 milyar dolardı. Bizim 
dönemimizde milli gelir 3 kat arttı, 772 
milyar dolar oldu. İnşallah 2023’te 2 tril-
yon dolar milli gelire sahip olacağız. Kişi 
başına milli gelirimiz 2002 yılında 3 bin 
500 dolardı, biz bunu 10 bin 444 dolara çı-
kardık. İnşallah 2023 yılında 25 bin dolar 
kişi başı milli gelire ulaşacağız. 2002 yılın-
da ihracatımız 36 milyar dolardı. Bugüne 
kadar 3 kattan fazla artırdık, 135 milyar 
dolara yükselttik. İnşallah 2023 yılında 
500 milyar dolar ihracat yapan bir ülke 
olacağız. Dış ticaret hacmi 2002 yılında 
88 milyar dolardı. Bugün dış ticaret hac-
mimiz 376 milyar dolara ulaştı. İnşallah 
2023’te 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine 
ulaşacağız. Türkiye’yi eğitim altyapısıyla, 
sağlık altyapısıyla, ulaştırma, turizm, ener-
ji altyapısıyla dünyanın model bir ülkesi, 
parmakla gösterilen bir refah, huzur, gü-
venlik ülkesi konumuna yükselteceğiz. Bir 
dünya başkenti konumuna yükselttiğimiz 
Ankara’yı, sözü daha fazla dinlenen, daha 
itibarlı, daha güçlü, görüşleri dikkatle izle-
nen başkent konumuna yükselteceğiz. 

Şimdi bakın değerli kardeşlerim, 1920’de, 
Kurtuluş Savaşımızın hazırlıklarına 
Ankara’da başladığımızda, askeri olarak 
biz çok büyük yoksunluklar içindeydik. 
Topumuz sınırlı sayıdaydı. Tüfeğimiz sınır-
lı sayıdaydı. Mermimiz, güllemiz sınırlı sa-
yıdaydı. Kahraman kadınlarımız, sırtların-
da, kağnılarda, bebeklerini soğuğa kurban 
vererek, çamur içinde ordumuza cephane 
taşıyordu. Bugün nereye geldik biliyor mu-
sunuz? Çarşamba günü, Ankara’nın Kazan 
ilçesindeydim; TUSAŞ’ta, çok önemli bir 
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törene iştirak ettik. Önce orada, kendi imal 
ettiğimiz, Türk mühendislerin, Türk tek-
nisyenlerin, Ankara’da imal ettiği İnsansız 
Hava Uçaklarımızı inceledik. Ardından, 
yine bizim kendi mühendislerimizin, ken-
di teknisyenlerimizin, kendi şirketlerimi-
zin imal ettiği, ATAK Helikopterlerimizin 
uçuşunu izledik. Yine ardından, bizim, 
kendimizin imal ettiği, GÖKTÜRK Gözlem 
Uydumuzu inceledik. 

Bitmedi… Bakın, Kurtuluş Savaşı’nda bi-
zim sadece birkaç savaş uçağımız vardı; on-
lar da kırık döküktü. Bu uçaklardan birini, 
Vecihi Hürkuş isminde, sivil bir havacımız 
kullanıyordu ve gerçekten çok başarılı 
operasyonlar yapmıştı. İşte Çarşamba 
günü, Ankara Kazan’da, HÜRKUŞ ismini 
verdiğimiz eğitim uçağımızı Hangar’dan 
çıkardık, eğitim uçuşlarını orada başlattık. 
Şu anda kendi piyade tüfeğini, kendi gemi-
sini, kendi uçağını, topunu, helikopterini, 
roketlerini imal eden bir Türkiye var. Şu 
anda, dünyada savunma sanayiinde artık 
öne çıkan, dikkat çeken, iddia sahibi bir 
Türkiye, bir Ankara var. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Ankaralılar… 

Bakın, dikkatlerinizi çekiyorum, işte böyle 
bir Türkiye, böyle bir Ankara, hem çevre-
mizde, hem dünyada birilerini, bazı çev-
releri rahatsız ediyor. Ekonomisiyle güçlü 
Türkiye’den rahatsız olanlar var. Savunma 
sanayisiyle güçlü Türkiye’den rahatsız 
olanlar var. 2023 hedeflerine kararlılıkla 
ilerleyen Türkiye’den rahatsız olanlar var. 
Dış politikasıyla aktif bir Türkiye’den ra-
hatsız olanlar var. İşte bu rahatsızlıktan 

dolayı, belli ülkeler, belli çevreler, terör 
örgütünü besliyor, büyütüyor ve üzerimize 
gönderiyorlar. İşte bu rahatsızlıktan dola-
yı, kukla diktatörleri kışkırtıp üzerimize 
gönderiyorlar. Biz bunları Allah’ın izniyle 
aşarız. Biz, bu karanlık senaryoların tama-
mını aşar geçeriz. Terör örgütlerine de, sal-
dırgan devletlere de, teröre yataklık yapan 
çevrelere de, Türkiye haddini, hududunu 
bildirecek güce sahiptir. 

Bakın dün Erzurum’da da söyledim, terör 
örgütü, hem Türkiye’ye, hem de Kürt kar-
deşlerimize karşı nasıl bir ihanet, nasıl 
bir hıyanet içinde olduğunu artık açıkça 
ispat etmiştir.  Terör örgütü, belli çevrele-
rin elinde bir maşa olduğunu, bir taşeron 
olduğunu açıkça göstermiştir. Allah’ın iz-
niyle, milletimizin desteğiyle, biz, hem bu 
terör örgütüne, hem de onu maşa olarak 
elinde tutan çevrelere karşı, bir tek geri 
adım atmadan mücadele etmeye devam 
edeceğiz. İnanıyorum ki, bu son saldırıla-
rın ardından, benim Kürt kardeşlerim de 
terör örgütünün nasıl bir maşa olduğunu 
gördüler ve anladılar. Türkiye düşmanı, 
millet düşmanı, Kürt kardeşlerimin aleni 
düşmanı olan bu örgüte de, ona ihale veren 
çevrelere de, ona göz yuman, ona müsama-
ha gösteren çevrelere de Türkiye gerekeni 
yapmaya, kararlı bir şekilde devam edecek. 
Biz, büyüme iddiamızdan asla vazgeçme-
yeceğiz. Büyük ülke olma iddiamızdan, 
2023 hedeflerimizden asla geri adım at-
mayacağız. Siz yanımızda olduğunuz müd-
detçe, Ankara, Türkiye yanımızda olduğu 
müddetçe, Türkiye’yi büyütecek, hak ettiği 
konuma inşallah yükselteceğiz. 
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Sevgili Ankaralılar, sevgili kardeşlerim…

Geçtiğimiz yıl, 25 Mayıs’ta, Ankara için 
tasarladığımız çok büyük projeleri kamu-
oyuna açıkladık. Biz verdiğimiz sözlerin 
arkasındayız. Ankara’nın büyük proje-
lerinden bir kısmı şu anda başladı ve 
yürüyor; bir kısmının hazırlıkları devam 
ediyor. Ankara’yı Savunma Sanayinin Mer-
kezi haline dönüştürmek için başlattığımız 
projeler hızla ilerliyor. Radar Tasarım ve 
Üretim Merkezi’ni Gölbaşı’nda kuruyoruz. 
İnşaata başladık ve 2 yıl içinde bu merkezi 
faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Ankara’ya 
300 bin metrekare kapalı alana sahip yeni 
bir Adalet Sarayı projemizle ilgili somut 
adımlar attık. Arazi devir işlemlerinde son 
aşamaya gelindi. Projesi tamamladıktan 
sonra inşallah çalışmalarına başlayaca-
ğız. Ankara’ya Etlik’te 3 bin 500 yataklı, 
Bilkent’te de 3 bin 600 yataklı iki Şehir 
Hastanesi yapıyoruz. Etlik Şehir Hastanesi-
nin ve Bilkent Şehir Hastanesinin İhalesini 
yaptık. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde 
iki hastanenin de inşaatına başlıyoruz. 
2010 yılında kurduğumuz Başkentimiz’in 
5’inci devlet üniversitesi olan Yıldırım Be-
yazıt Üniversitesi’ne, Esenboğa Beldemiz-
deki 3 bin dönüm araziyi kampüs alanı ola-
rak tahsis ettik. Üniversitemiz kapılarını 
öğrencilere açtı. Yıldırım Beyazıt’la birlik-
te, devlet ve vakıf olarak Ankara’da toplam 
7 üniversite kurmuş ve böylece Ankara’da-
ki üniversite sayısını 16’ya çıkarmış olduk. 
Toplam 3 bin 984 yatak kapasiteli yüksek 
öğrenim yurtları açtık. 

Ankara’ya uluslararası standartlarda bir 
Fuar Merkezi inşa ediyoruz. Proje çalışma-

ları devam ediyor. Gerekli altyapı çalışma-
larının yapımına başlayıp, inşallah 2013 
yıl içerisinde de bu merkezi açacağız. Hay-
vanat Bahçesi ve Tema Park projemiz için 
Atatürk Orman Çiftliği’nden 2 milyon 100 
bin metrekare alan, Ankara Büyükşehir 
Belediyesine tahsis edildi. Altyapı çalışma-
larını tamamladıktan sonra, inşaatına bu 
yıl içinde başlayacağız. Ulus Tarihi Kent 
projemizle ilgili çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Hacı Bayram, Güvercin Sokak ve ya-
nındaki 5 sokağın çalışmaları tamamlandı. 
Hacı Bayram civarındaki kamulaşması 
bitirilen tüm evlerin restorasyonları da 
tamamlandı. 

Geçen yıl 25 Mayıs’ta ben sizlere bir müjde 
vermiştim. Ankara-Niğde, Ankara-İzmir, 
Ankara-Samsun arasında 3 tane otoyol 
inşa edeceğiz ve karayolları noktasında 
da Ankara’nın merkezi konumunu güç-
lendireceğiz demiştim. Söz verdiğimiz bu 
otoyol projeleri ile ilgili somut adımlar 
attık. Ankara-İzmir Otoyolu Projemizin alt-
yapı çalışmalarına hemen başladık. 2013 
Şubat ayı içerisinde proje çalışmalarını 
bitirip, inşallah 2014 yılında da yapımına 
başlayacağız. Ankara-Niğde Otoyolunun 
projesini hazırladık. Yüksek Planlama Ku-
rulu onayından sonra ihalesine çıkacağız. 
Ankara-Samsun Otoyolunun proje çalış-
maları devam ediyor. Projesi tamamlan-
dığında Yüksek Planlama Kurulu onayına 
sunacağız ve çalışmalarına başlayacağız. 
Toplam maliyeti 3 milyar lira olan Ankara 
Metroları’nın yapım çalışmaları devam 
ediyor. Kızılay-Çayyolu Metro Hattı’nı ve 
Batıkent-Sincan-Törekent Metro Hattı’nı 
2013 yılı sonunda; Tandoğan-Keçiören 
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Metro Hattı’nı da 2014 yılında tamamla-
yıp, hizmete açacağız. Şehiriçi Demiryolu 
çalışmalarımız devam ediyor… Onları da 
hızla bitirecek, Ankara’nın ulaşımına rahat 
bir nefes aldıracağız. Tabii Konya ve Eski-
şehir hatlarındaki hızlı tren inşaatlarını 
bitirip seferleri başlattık. İstanbul ve Sivas 
hatlarının inşası sürüyor. Ankara’da, tüm 
bu inşaatlar nedeniyle trafikte bazı sıkıntı-
lar yaşanıyor. Yaz döneminde bu sıkıntıla-
ra biraz katlanacağız. Mümkün olduğunca 
özel araçlarımızı değil, toplu taşıma araç-
larını kullanacak ve sabırla inşallah bu 
zorlukları aşacağız. 

Değerli kardeşlerim…

Keçiören ile İstanbul Bulvarı arasına, 3 
geliş-3 gidiş yönlü olarak projelendirilen 
tünelin altyapı çalışmaları devam ediyor. 
İnşallah 2 yıl içinde bitirmeyi hedefliyo-
ruz. Kuzey Ankara Protokol Yolu Kentsel 
Dönüşüm Projesi çerçevesinde 8 bin hak 
sahibine bu yılbaşında konutlarını teslim 
ettik. Ankara Büyükşehir Belediyemiz 
aracılığıyla yapılan Ankara Güneykent 
Kentsel Dönüşüm Projemiz çerçevesindeki 
konut inşaatlarına başladık. Mamak Kent-
sel Dönüşüm Projemiz kapsamında inşa 
ettiğimizi konutların ilk kısmını teslim et-
tik. Yapılan 4 yeni ihaleyle hak sahiplerine 
teslim edilecek daire sayıları 2014 yılına 
kadar inşallah 5 bini bulacak. Dikmen 
Vadisi 4’üncü ve 5’inci Etaplarına da in-
şallah bu yıl içinde başlıyoruz. Ankara’da, 
toplu konut projeleri ile toplam 60 bin 953 
vatandaşımızı ev sahibi yaptık, 5 bin 146 
konutun inşası sürüyor. 

Ankara Büyükşehir Belediyemizin büyük 
projeleri de hızla devam ediyor. Kızılay-
Dikmen Vadisi, Demetevler metro durağı 
ile Şentepe arasında ve Siteler-Karapürçek 
güzergahında Teleferik Projeleri yapıldı, 
bunlar 2014 yılında hizmet vermeye baş-
layacak. Atatürk Orman Çiftliği içinden, 
Sabancı Bulvarı ve İstanbul yolu arasına 
yeni bulvar ve 7 adet alt-üst geçit inşaatına 
başlandı. Atatürk Hemzemin Üst geçidi, 
Celal Bayar Bulvarı Tüneli, Şaşmaz-Zırhlı 
Birlikler arası viyadük ve köprülü kavşak-
larını tamamladık. Bu yıl sonuna kadar 
bitecek olan üç kavşak ve yeni bulvar ile 
Ankara trafiği ciddi nefes alacak. Eryaman 
ve Sincan için önemli olan Şeker Kavşağı 
inşaatı başladı, iki aya kadar bitirip, trafiğe 
açıyoruz. Sincan’da Ankara Çayı üzerin-
deki iki köprü ve Çubuk’taki iki köprü 
çalışmamız devam ediyor, bunları da 3 
aya kadar bitiyoruz. Kuzey Ankara tarafın-
daki 3 kilometrelik Erbakan viyadüğü ve 
tüneli Kasım ayı sonunda hizmete giriyor. 
Kızılay’da Selçuklu mimarisiyle cephe 
değişikliği yapılacak demiştik… Kanun 
değişikliği gerekiyordu. Değişiklik yapıldı. 
Şu anda ihale dosyası hazır, önümüzdeki 
ay ihaleye çıkıyoruz ve 2 yıl içinde tamam-
layacağız. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Ankaralılar…

9.5 yılda Ankara’ya kazandırdığımız hiz-
metleri sizler zaten biliyor, görüyor ve 
yaşıyorsunuz. Bunların ayrıntılarına gir-
meyeceğim. Eğitimde, sağlıkta, adalet ve 
emniyette, toplu konut, ulaştırma, enerji, 
sanayi, tarım noktasında Ankara’nın tüm 
ilçelerine, köylerine yoğun hizmet gö-
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türdük. Aynı şekilde bu hizmetlerimize 
devam edeceğiz. Bir yandan çok büyük 
projeleri, küresel ölçekte büyük projeleri 
Ankara’ya kazandırırken, bir yandan köy-
lere kadar ulaşmaya devam edeceğiz. Şim-
di bugün itibariyle artık Ankara İl Kongre-
mizi tamamlıyor, Ankara’da yeni bir süreci 
böylece başlatıyoruz. 2014 yerel seçimleri 
Ankara için çok önemli. Rehavete kapıl-
madan, gevşemeden, oylarımızı katlayarak 
artırma hedefiyle Ankara’da kapı kapı do-
laşmaya, hizmetlerimizi anlatmaya devam 
edeceğiz. Bu teşkilat, Ankara teşkilatı, bir 
dünya başkentinin teşkilatı olarak, büyük-
lüğüne yaraşır şekilde, inanıyorum ki çok 
daha büyük başarılar elde edecek. Allah 
yar ve yardımcınız olsun diyorum. Yolu-
nuz, bahtınız açık olsun diyorum. AK Parti 
Ankara İl Kongremizin hayırlara vesile 
olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun…



53

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -9

Sevgili Kayserililer, sevgili kardeşlerim, 
çok değerli yol arkadaşlarım, sizleri, tüm 
Kayseri’yi, tüm Kayserili kardeşlerimi en 
kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle 
selamlıyorum. AK Parti Kayseri İl Kongre-
mizin, Kayseri için, Türkiye için, insanlık 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Kayseri İl Teşkilatımıza, bugüne kadar or-

taya koyduğu samimi gayretleri, emekleri, 
bu büyük mücadeleye verdiği destekleri 
nedeniyle şahsım ve tüm teşkilatım adı-
na şükranlarımı sunuyorum. İl Başkanı-
mıza, İl yönetimine, İlçe Başkanlarımız 
ve yönetimlerine, belde, mahalle, köy 
temsilcilerimize, sandık müşahitlerimize 
teşekkür ediyorum. Kayserili bakanımıza, 

AK Parti Il Başkanlığı 4. Olağan 
Kongresi (Kayseri)

Kayseri | 1 Temmuz 2012
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milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza, İlçe Belediye Başkanlarımı-
za, İl Genel Meclisi, Belediye Meclis Üyesi 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Elbette 
ki Kayseri İl Gençlik Kollarına, Kayseri 
İl Kadın Kollarımıza, emeklerinden, gay-
retlerinden dolayı sonsuz şükranlarımı 
sunuyorum.  Kayseri İl Teşkilatımızda 
görev almış, bugün aramızda bulunmayan, 
vefat etmiş kardeşlerimize de bu vesileyle 
minnet duygularımı ifade ediyor, kendi-
lerini rahmetle yad ediyorum. Bu kongre 
vesilesiyle, Kayseri’deki tüm kardeşleri-
mize, tüm vatandaşlarımıza, 14 Ağustos 
2001’den itibaren, AK Parti’yi kucakladık-
ları, AK Parti’yi bağırlarına bastıkları, AK 
Parti’yi gönülleriyle sahiplendikleri için, 
şahsım, teşkilatım adına şükranlarımı su-
nuyorum. 

Biz, 14 Ağustos 2001’de, bu büyük yolculu-
ğa, bu kutlu yolculuğa Kayseri ile beraber 
çıktık. Millete hizmet yolculuğunda Kayse-
ri bizim yol arkadaşımız oldu, sırdaşımız 
oldu, Kayseri bizim gönüldaşımız oldu. 
Kayseri’nin hayır duaları bizim ışığımız 
oldu, rehberimiz oldu, bu zorlu yolculuk-
ta azığımız oldu. Ahde vefanızdan dolayı 
sizlere tek tek teşekkür ediyorum. Bize yol 
arkadaşlığı yaptığınız için, bu yolda bize 
en güçlü desteği verdiğiniz için, özveriniz, 
fedakarlığınız için sizlere teşekkür ediyo-
rum. Biz yola çıkarken bir şey söyledik. 
Aşık Veysel’in dizeleriyle dedik ki: Uzun 
ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece… 
Evet… Uzun ince bir yoldayız. Türkiye’ye 
çok büyük hizmetler kazandırdık, ka-
zandırmaya devam edeceğiz. Türkiye’de 
büyük reformlar yaptık, hız kesmeden 

yapmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi her 
alanda kat kat büyüttük, Allah’ın izniyle 
daha da büyütmeye devam edeceğiz. Bu 
uzun ince yolda yine birlikte yürümeye 
devam edeceğiz. Kayseri ile el ele, kol kola, 
gönül gönüle Türkiye için hizmet etmeye, 
Türkiye’ye hizmet üretmeye devam edece-
ğiz. 

Sevgili kardeşlerim…

Kayseri, bu mübarek yolculukta her zaman 
bizim için ilham kaynağı oldu. Biz, 12 Ha-
ziran seçimlerine girerken de Kayseri’den, 
Kayserili bir büyük ustadan, Kayserili bü-
yük bir sanatçıdan, yani Mimar Sinan’dan 
ilham aldık. 3 Kasım bizim “çıraklık döne-
mimiz” dedik. 22 Temmuz bizim “kalfalık 
dönemimiz” dedik. 12 Haziran da bizim 
“ustalık dönemimiz” olacak dedik. İşte şim-
di ustalık dönemindeyiz. Ustalık dönemin-
de 1 yılı yine başarılarla, yine hizmetlerle, 
yatırımlarla, reformlarla geride bıraktık. 
14 Ağustos 2001’deki, 3 Kasım 2002’deki 
heyecanımızı hiç eksiltmeden, sevdamızı, 
coşkumuzu, umudumuzu hiç azaltmadan, 
eserlerimizin üzerlerine yenilerini ekleye-
rek, ustalık dönemi ürünlerimizi kararlı-
lıkla vermeye devam ediyoruz. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim, şu Kayseri, 
bizim nasıl bir millet olduğumuzun, nasıl bir 
tarihe, nasıl bir kültüre, nasıl bir medeniye-
te sahip olduğumuzun, yaşayan, müşahhas 
bir numunesidir. Bu şehirde Selçuklu’nun 
izleri var. Bu şehirde, Eretna’lıların, 
Dulkadiroğulları’nın, Karamanoğulları’nın 
izleri var. Bu şehirde Cihan Devleti, 
Devlet-i Aliyeyi Osmaniye’nin, Osmanlı 
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İmparatorluğu’nun izleri var. Bu şehirde 
Türkiye Cumhuriyeti’nin izleri, eserleri 
var. Kayseri, bizim tarihimizin bir özetidir. 
Kayseri, bu topraklarda verilen bağımsızlık 
mücadelesinin, özgürlük mücadelesinin, 
büyüme, kalkınma mücadelesinin en bü-
yük şahididir. 

Bakın, şu noktanın altını özellikle çizi-
yorum. Kayseri’den bir sanatçı çıktı, bir 
büyük usta çıktı, bir büyük mimar çıktı 
ve çok geniş bir coğrafyayı, çil çil kubbe-
lerle, kalem işi minarelerle, çeşmelerle, 
kervansaraylarla, medreselerle donattı. 
Mimar Sinan’ın İstanbul’da onlarca eseri 
var. Mimar Sinan’ın, Kayseri’de eseri var. 
Mimar Sinan’ın, Edirne’de, Ankara’da, 
E r z u r u m ’ d a ,  B o l u ’ d a ,  M a n i s a ’ d a , 
Kütahya’da, Diyarbakır’da eseri var.  Bitme-
di… O Büyük ustanın, Mekke’de, Şam’da, 
Halep’te, Rodosçuk’ta, Budin’de, ta Bosna 
Hersek’te eseri var. Ustanın öğrencilerinin, 
Hindistan’dan Bosna-Hersek’e kadar çok 
geniş bir coğrafyada eserleri var. Şimdi 
bize diyorlar ki; Sizin Ortadoğu’da ne işiniz 
var? Bize diyorlar ki, sizin Afganistan’da, 
Lübnan’da, Somali’de, Kosova’da ne işiniz 
var? Bize diyorlar ki, Filistin’le, Irak’la, 
Lübnan’la, Mısır’la, Libya’yla, Tunus’la, 
Bosna Hersek’le neden bu kadar ilgileni-
yorsunuz…

Biz de onlara diyoruz ki: Kayserili büyük 
usta Mimar Sinan’ın gittiği her yere git-
mek, onun eserlerini götürdüğü her yere 
ulaşmak, oralardaki kardeşlerimizi kucak-
lamak bizim de boynumuzun borcudur, 
bizim tarihi sorumluluğumuzdur. Mimar 
Sinan, çok geniş bir coğrafyaya nasıl sa-

dece eser taşıdıysa, nasıl sadece görkemli 
yapılar, bir medeniyyet tasavvuru taşıdıy-
sa; bizler de bugün aynı coğrafyaya barış, 
dayanışma, kardeşlik mesajlarını taşıyo-
ruz. Bakın; burada, Kayseri’de, sizlere çok 
enteresan bazı rakamları hatırlatmak isti-
yorum. Türkiye’nin, 2002’de toplam ihra-
catı 36 milyar dolardı. 2011 yılını biz, 135 
milyar dolar ihracatla kapattık. 2002’de, 
Türkiye’nin Kuzey Afrika ülkelerine ihra-
catı 1.3 milyar dolardı. 2011’de Kuzey Af-
rika ülkelerine biz 6.7 milyar dolar ihracat 
yaptık. Güney Amerika ülkelerine ihracatı-
mız 2002’de neydi biliyor musunuz? 121 
milyon dolar. Şu anda ne? 2 milyar dolar. 
milliyetçi olduğunu iddia eden partinin, 
MHP’nin iş başında olduğu, hükümet or-
tağı olduğu dönemde, Türkiye’nin Türk 
Cumhuriyetlerine ihracatı 619 milyon 
dolardı. Bugün 5 milyar dolar. İslam Kon-
feransı Teşkilatı üyesi ülkelere bizim 2002 
yılında ihracatımız 5 milyar dolardı; bu-
gün 37 milyar dolar…

Bunlar nasıl oldu? Çünkü aradaki duvar-
ları kaldırdık. Aradaki engelleri kaldırdık. 
Aradaki vizeleri kaldırdık. Yaklaşık 100 
yıldır hasret içinde olduğumuz kardeşle-
rimizle kucaklaştık, hasret giderdik, mu-
habbetimizi artırdık. Bakın bu coğrafyada 
biz, tam bin yıldır, Kürt kardeşlerimizle, 
Arap kardeşlerimizle, bölgedeki tüm etnik 
gruplarla, Kudüs’ü, Bağdat’ı, Beyrut’u, 
Mekke ve Medine’yi, Şam’ı, Halep’i hep bir-
likte savunduk. İstanbul’un, Ankara’nın, 
Kayseri’nin, Erzurum’un, Diyarbakır’ın 
başına bir şey geldiğinde, Bağdat, Şam, 
Beyrut gözyaşı döktü. Mekke sevindiğinde, 
Medine sevindiğinde, Sana, Kudüs, Kahire 
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sevindiğinde, burada bizler de sevindik. 
Tam bin yıldır bir olan, beraber olan, 
birbirine kardeş olan bu halkların arası-
na, kukla diktatörler giremezler. Şam ile 
İstanbul’un, Halep ile Kayseri’nin arasına 
girmek isteyenler, bin yıldır olduğu gibi 
bugün de tarihin tokadını yemeye mah-
kumdur. 

Suriye halkı bizim kardeşimizdir. Kardeş-
lerimizin kanı akıtılırken, hiç kimse bizden 
sessiz kalmamızı bekleyemez. Kimse kusu-
ra bakmasın. Biz Cumhuriyet Halk Partisi 
değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin, bu 
ülkeyi nasıl içine kapattığını, bu ülkenin 
dostlarıyla, kardeşleriyle arasına nasıl 
duvarlar ördüğünü biz biliyoruz. Cumhu-
riyet Halk Partisi’nin Hitler’e, Mussolini’ye 
nasıl selamlar gönderdiğini biz biliyoruz. 
Dün, Hitler’i, Mussolini’yi selamlayanlar, 
işte bugün de aynı şekilde Baas Rejimi’ni, 
Esed’i selamlıyor, bu diktatörün arkasın-
da duruyorlar. Türkiye’nin Ana Muhale-
fet Partisi, Akdeniz’de, korsanlık yapan, 
Kayserili Furkan Doğan kardeşimizi şehit 
eden devletin değil, Mavi Marmara’nın, 
Türkiye’nin yanında olmalıdır. Türkiye’nin 
Ana Muhalefet Partisi, Akdeniz’de, ulus-
lararası sularda uçağımıza saldıran Baas 
Rejimi’nin, diktatörlerin yanında değil, 
Türkiye’nin, kendi milletinin yanında yer 
almalıdır. 

CHP Genel Başkanı, günlerdir bir söz 
tutturmuş, her çıktığı kürsüde şunu tek-
rarlıyor: “Sıçan geçer yol olur” diyor. İşte 
bunlar, on yıllar boyunca fare korkusuyla 
tir tir titrediler, Türkiye’nin etrafını du-
varlarla çevirdiler, fare korkusundan uyku 

bile uyuyamadılar. Her tıkırtı duydukla-
rında sustular, gaflet örtüsünü üzerlerine 
çektiler. Sayın Kılıçdaroğlu! Siz merak 
etmeyin… Bu ülke de, bu millet de, fare-
lerden korkacak, kemirgenlerden ürkecek 
değildir. Değil fare, üzerimize gelen arslan 
olsa, kaplan olsa, hatta Akif ’in dediği gibi 
cehennem olsa, göğsümüzde söndürürüz. 

CHP Genel Başkanı, aynı ikircikli tavrı, 
aynı çelişkili tavrı Pınarbaşı saldırısında 
da gösterdi. Çıktı, o araç Pınarbaşı’na kadar 
nasıl geldi, niye durdurmadınız diye so-
ruyor. Eğer güvenlik güçleri o aracı yolda 
imha etseydi, içinden siviller çıksaydı, için-
den çocuklar çıksaydı, içinden kaçakçılar 
çıksaydı, bu sefer de yargısız infaz yaptınız 
diye aynı şekilde hem güvenlik güçlerini, 
hem Hükümeti suçlayacaktı. Hükümete 
muhalefet edeceğim derken, bir bakıyor-
sunuz terörün ağzıyla, bir bakıyorsunuz 
Türkiye düşmanlarının ağzıyla konuşuyor. 
Ben böyle yetersiz, bu kadar acemi bir Ge-
nel Başkan’a hiçbir şey söylemiyorum. Al-
lah, CHP seçmenine sabır versin diyorum.

Sevgili Kayserililer, sevgili kardeşlerim…

25 Mayıs’ta, Pınarbaşı’nda, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne yapılan saldırı, terör ör-
gütünün kirli, melun, insanlık dışı niye-
tini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. 
Pınarbaşı’nda şehit olan polis kardeşimizin 
kahramanca mücadelesiyle, ölümü göze 
alarak yaptığı müdahaleyle, Kayseri’de, 
şehir içinde planlanan çok daha büyük bir 
saldırı önlenmiş oldu. Bugün bir kez daha, 
Pınarbaşı saldırısında şehit olan polis me-
murumuz Ahmet Geben’i, yaralanan ve ön-
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ceki hafta şehadet şerbetini içen Teknisyen 
Yardımcısı kardeşimiz İsmail Sakın’ı rah-
metle, minnetle yadediyor, Allah onlardan 
razı olsun, mekanları inşallah cennet olsun 
diyorum. 

Terörün Kayseri’yi hedef olarak seçmesi 
üzerinde hepimizin çok dikkatli şekilde 
düşünmesi gerekiyor. Bakın Kayseri bir 
Orta Anadolu şehri. Kayseri, terörle müca-
delede en çok şehit veren illerimizden biri. 
Kayseri, kardeşliğin şehri, huzurun şehri, 
dayanışmanın, paylaşmanın, hoşgörünün, 
uzlaşmanın şehri. Terör örgütü, Kayseri’yi 
hedef alarak, aslında bu ülkede kardeşliği 
hedef aldığını bir kez daha gösterdi. Önce-
ki gün Erzurum’da da söyledim… Terör ör-
gütünün son saldırıları, örgütün nasıl bir 
ihanet, nasıl hıyanet, nasıl bir namertlik 
içinde olduğunu açıkça ispat etmiştir. 

Bir kere şunu herkes bilsin. Türk kardeşle-
rim, Kürt kardeşlerim lütfen bu nokta üze-
rinde hassasiyetle dursun. Terör örgütü, 
Türkiye’nin büyümesinden, kalkınmasın-
dan, güçlü bir devlet olmasından rahatsız 
olan çevrelerin elinde bir maşadır, bu 
çevrelerin taşeronudur. Terör örgütü, her-
hangi bir hak, herhangi bir talep peşinde 
koşmuyor; tam tersine, Türkiye’nin birliği-
ni, kardeşliğini, uzlaşmasını hedef alıyor. 
Terör örgütü, benim Kürt kardeşlerim adı-
na değil, asla ve asla böyle bir niyetle değil, 
ipini elinde tutan ülkelerin, ipini elinde 
tutan çevrelerin adına kan döküyor. Şu 
30 yıllık terör eylemlerine bakın, en fazla 
bedeli, en büyük faturayı Kürt kardeşleri-
mizin ödediğini görürsünüz. 

Herkes artık şunu görmelidir. Bu örgütün 
milli değerleri yok. Bu örgütün manevi 
değerleri, dini değerleri yok. Bu örgütün 
kutsal değerleri yok. Bu örgüt, doğrudan 
doğruya, Ahmedi Hani ile, Faki Teyran 
ile, Selahaddin Eyyubi ile, onların torun-
larıyla, onların mirasıyla savaşan, onların 
hatırasını kana bulayan bir örgüttür. Bu 
örgütün gölgesinde, bu örgütün vesayetin-
de siyaset yapan parti de, artık bu örgütün 
gerçek niyetini anlamalı, görmeli ve te-
rörle arasına mesafe koymalıdır. Bu parti 
içinde, yanlışları görenler, terörle çözüme 
varılamayacağını görenler, terörün kanlı 
yüzünü görenler, artık cesaretle çıkıp doğ-
ruları söylüyor, yanlışlara itiraz ediyorlar. 

Biz artık süreçlere sağduyunun hakim 
olmasını istiyoruz. Terörün asla ve asla ka-
zanamayacağı bu kirli süreçten, sağduyulu 
insanların çıkıp, hakkı söylemelerini arzu 
ediyoruz. Biz bu ülkede kardeşliğin yücel-
mesini, kardeşlik hukuku çerçevesinde 
sorunların tek tek çözülmesini arzu ediyo-
ruz. Allah’ın izniyle Türkiye’de kardeşlik 
kazanacak. Allah’ın izniyle Türkiye’de 
sağduyu kazanacak. Allah’ın izniyle, 
Türkiye’de, 75 milyonun tamamı kazana-
cak. Bütün senaryoları boşa çıkaracağız. 
Bütün karanlık planları, karanlık tezgah-
ları alt üst edeceğiz. İnşallah, hep birlikte, 
el ele, gönül gönüle, 2023 hedeflerimize 
kararlılıkla ilerleyecek, Türkiye’yi daha da 
büyüteceğiz. 

Sevgili Kayserililer, sevgili kardeşlerim…

Kayseri için yatırımlarımız, Kayseri için 
büyük projelerimiz hız kesmeden devam 
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ediyor. Bugün, kongremizin ardından, 
Kayseri’de bir kez daha toplu açılış töreni 
gerçekleştirecek, 90 kalemde 512 mil-
yon liralık eser ve hizmeti resmi olarak 
Kayseri’ye kazandıracağız. Bugün açılışını 
yapacağımız eser ve hizmetlerin şimdi-
den hayırlı olmasını diliyorum. Eğitimde 
9.5 yılda Kayseri’deki okullarımıza 2 bin 
794 adet derslik yaptık. Okullarımıza 15 
bin 787 adet bilgisayar gönderdik. 550 
Bilgisayar Teknolojileri Sınıfı kurduk. Er-
ciyes Üniversitesi bünyesinde 7 Fakülte, 2 
Enstitü, 2 Yüksekokul, 5 Meslek Yükseko-
kulu, 13 Araştırma ve Uygulama Merkezi 
ile bir Teknopark hizmete girdi. Erciyes 
Üniversitesinde Türkiye’nin en büyük ve 
Avrupa’nın üçüncü büyük merkezi olan 
Genom ve Kök Hücre Merkezi kuruldu. Bu 
merkez sayesinde hastalara hem kök hücre 
tedavisi uygulanacak, hem de bazı hasta-
lıkların daha etkili şekilde tedavi edilmesi 
sağlanacak. Bu merkez, özel tasarlanmış 
binasıyla yaklaşık 30 milyon avroya mal 
olacak.  Merkezde 400 araştırmacıyla bi-
limsel çalışmalar yapılacak. Merkezimiz 
adeta devasa bir fabrika gibi 24 saat çalışa-
cak.  Merkezin bir bölümü şuan faaliyete 
geçti, tamamı ise 2 yıl içinde faal hale ge-
lecek. 

D ö n e m i m i z d e  K a y s e r i ’ y e  M e l i k -
şah Ünivers i tes i ’n i ,  Nuh Naci  Yaz -
gan Üniversitesi’ni ve Abdullah Gül 
Üniversitesi’ni kazandırdık. Böylece Kay-
seri’deki üniversite sayımız 4’e ulaştı. Ab-
dullah Gül Üniversitesi’ne 3.5 milyon met-
rekare alanı kampüs kurulması için tahsis 
ettik. Bünyesinde 5 fakülte, 3 enstitü, 1 
yüksekokul ve 3 araştırma ve uygulama 

merkezi hizmete girdi. 2003 yılında Kay-
seri yükseköğrenim yurt kapasitesi 3 bin 
170 iken bugün bu rakam 4 bin 760’a ulaş-
tı. Kredi Yurtlar Kurumu’muzun yatırım 
programında Develi’de 300, Bünyan’da 
250,  Pınarbaşı’nda 250 olmak üzere top-
lamda 800 yatak kapasiteli yurt projeleri 
bulunuyor. Üniversite öğrencilerine 2002 
yılında 45 lira kredi veriliyordu, biz bunu 
yüzde 478 oranında artırarak 260 liraya 
yükselttik. Beslenme yardımını da aylık 
180 liraya çıkardık. Mastır öğrencilerimize 
aylık 520 lira, doktora öğrencilerimize de 
aylık 780 lira burs ya da kredi veriyoruz. 

Sağlık alanında Kayseri’deki yatırımlarımız 
devam ediyor. Kayseri’ye 1580 yataklı bir 
Şehir Hastanesi yapıyoruz. Kayseri Şehir 
Hastanesi,  Genel Hastane, Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastanesi,  Fizik Tedavi ve Reha-
bilitasyon Hastanesi ve Yüksek Güvenlikli 
Adli Psikiyatri Hastanesinden oluşacak. İn-
şaat çalışmalarına başladık. İnşallah süratle 
tamamlayıp halkımızın hizmetine sunaca-
ğız. Kayseri’de Sağlık Bakanlığımıza bağlı 
hastanelerde bizden önce tomografi cihazı 
yalnızca 1 adet iken biz bu sayıyı kamu ve 
özel sektörde toplam 25’e çıkardık.  2002’de 
Kayseri’de Sağlık Bakanlığımıza bağlı has-
tanelerde hiç MR cihazı yokken bugün 2’si 
kamuda olmak üzere toplam 19 MR cihazı 
bulunuyor. Kayseri’de 2002 yılında 39 adet 
diyaliz cihazıyla hizmet verilirken bugün 
bu sayı 233’e yükseldi. 2002 yılında hastane 
yatak sayımız 1.552 iken bugün 3 bin 791 
yatak kapasitesine ulaştık. Sağlık Bakanlı-
ğı hastanelerinde 2002 yılında Kayseri’de 
nitelikli yatak sayımız hiç yokken biz bu 
sayıyı 108’e ulaştırdık. 
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Develi Adalet Sarayını hizmete açtık. 
Kayseri Adalet Sarayı’nın ise inşaatı de-
vam ediyor. İncesu Adalet Sarayı da proje 
aşamasında. TOKİ aracılığı Kayseri’de 12 
bin 894 konut uygulaması başlattık, bu 
konutların 10 bin 378’ini tamamladık ve 
sahiplerine teslim ettik. 2 bin 516 konutu 
ise en kısa sürede tamamlayarak sahiple-
rine teslim edeceğiz.  2002 yılına kadar 
Kayseri’de sadece 84 kilometre bölünmüş 
yol yapılmıştı, biz buna 9.5 yılda tam 392 
kilometre daha bölünmüş yol ekledik. Yani 
Cumhuriyet tarihinde yapılan bölünmüş 
yolun 4 katından fazlasını biz sadece 9.5 
yılda yaptık. Antalya-Konya-Aksaray-Nev-
şehir-Kayseri güzergâhında uzunluğu 550 
kilometre olan bir demiryolu hattı yapıyo-
ruz. Bu hatla Doğu Anadolu ve Batı Karade-
niz Bölgesi Akdeniz Bölgesine demiryolu 
ile bağlanmış olacak. Projenin yapım çalış-
maları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki 
yıl tamamlamayıp hizmete açmayı planlı-
yoruz. Türkiye’de ilk kez Kayseri’de 24 ki-
lometre uzunluğunda sadece demiryolun-
dan oluşacak bir çevre yolu inşa ediyoruz. 
Kayseri Garı’nı şehrin dokusuna uygun bir 
şekilde planlayıp kent merkezindeki de-
miryolu tesisleriyle birlikte Boğazköprü’ye 
taşıyoruz. Proje kapsamında toplam 9 alt-
geçidi, 1 istasyon, yaya alt geçidi ve 3 köp-
rüyü tamamladık. Yine proje çerçevesinde 
toplam 5 üstgeçit köprüsü yapıyoruz, şu 
anda üstgeçit köprülerinden 3’ünü bitir-
dik. Projenin tamamını da inşallah 2013 
yılı sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. 

Kayseri Boğazköprü’de bir lojistik merkezi 
yapıyoruz. Bu lojistik merkez ile Türkiye 
lojistik sektörüne 1.8 milyon ton taşıma 

kapasitesi sağlanacak ve ülkemize 606 bin 
metrekarelik bir lojistik alan kazandırmış 
olacağız. 47 milyon lira maliyeti olan bu 
lojistik merkezin yapımı devam ediyor. 
İnşallah 2014 yılında tamamlamayı hedefli-
yoruz. Kayseri Havaalanı iç hatlar terminal 
binasını tamamlayıp hizmete aldık. Havaa-
lanımızı büyütmeye, daha modern bir şekil-
de donatmaya devam edeceğiz. Orman ve su 
işlerinde Kayseri’de toplam 20 adet sulama 
projesini tamamladık. Devreye aldığımız bu 
tesislerle 49 bin dekar alanı sulamaya açtık, 
142 bin dekar alanın sulama şebekesini 
yeniledik. Sarıoğlan Barajı’nı, Kayseri’nin 
40 yıllık rüyası Zamantı Tüneli’ni, Yamu-
la Barajı’nı ve Hidroelektrik Santrali’ni 
Kayseri’ye kazandırdık. Kayseri’de 18 
büyük sulama projesinin inşaatları hızla 
devam ediyor. 

Kayseri’ye 2002’de 41 milyon lira tarımsal 
destek verilmişti, biz 2011’de 79 milyon lira 
tarımsal destek verdik. 9.5 yılda Kayseri ’ye 
688 milyon lira tarımsal destek sağladık. 
Kayseri’deki çiftçilerimize 88 milyon lira 
mazot, 75 milyon lira kimyevi gübre ve 79 
milyon lira prim desteği sağladık. 2002’de 
sadece 1.2 milyon lira hayvancılık desteği 
verilmişti, biz ise 2011’de 29 milyon lira 
hayvancılık desteği verdik. Kayseri’ye 9.5 
yılda toplam 136 milyon lira hayvancılık 
desteği verdik. 2002 yılında yalnızca 135 
bin lira olan Kayseri‘deki enerji yatırım tu-
tarı, 2011 yılı sonu itibariyle yaklaşık 1.000 
kat artış göstererek, 132 milyon lira olarak 
gerçekleşti. İktidara geldiğimiz günden bu 
yana ise Kayseri’ye toplam 140 milyon lira 
enerji yatırımı yapıldı. Kayseri’de 71 adet 
tarihi eserin onarımını gerçekleştirdik. 
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Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşla-
rım…

Şimdi bugün itibariyle artık Kayseri İl 
Kongremizi tamamlıyor, Kayseri’de yeni 
bir süreci böylece başlatıyoruz. 2014 yerel 
seçimleri Kayseri için çok önemli. Rehavete 
kapılmadan, gevşemeden, oylarımızı katla-
yarak artırma hedefiyle Kayseri’de kapı 
kapı dolaşmaya, hizmetlerimizi anlatmaya 
devam edeceğiz. Ana Muhalefet Partisi 
Genel Başkanı’nın, muhalefet milletvekil-
lerinin, Kayseri’deki başarılı çalışmaların 
verdiği kıskançlıkla, çekememezlikle, son 
derece çirkin, son derece kirli iddia ve 
ithamlarına biz asla kulak asmayacağız. 
CHP Genel Başkanı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde, eline tutuşturulan bir nota 
aldanıp, Kayseri’ye ve AK Parti’ye çamur 
atmak istedi. Yalanlarını hemen orada, 
Meclis Genel Kurulu’nda yüzüne çarptık. 
Ancak, CHP Genel Başkanı, büyük bir piş-
kinlikle, kızarmayan bir yüzle, yalanlarına, 
iftiralarına devam etti. 25 Haziran’da, Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız, CHP Genel 
Başkanı Kılıçdaroğlu’nun iddialarına karşı 
açtığı tazminat davasında 15 bin lira ka-
zandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız, 
mart ayında, MHP milletvekilinin çirkin 
iftiralarına karşı açtığı tazminat davasını 
da kazandı. Muhalefet iftira attıkça, maşal-
lah Kayseri kazandığı tazminatlarla sucuk 
partileri yapıyor, sucuğa doyuyor. 

Hiç merak etmeyin. Onlar çamur atacak, 
ama attıkları o çamur ellerine yüzlerine 
bulaşacak ve bulaşıyor. CHP Genel Baş-
kanı, Kayseri gibi son derece başarılı bir 
büyükşehir belediyemize iftira ederek, ne 

kadar güvenilmez, ne kadar müfteri, ne 
kadar pişkin olduğunu gösterdi. Varsın 
onun yüzü kızarmasın. Millet gerçeği görü-
yor, millet müfteri ile dürüstü birbirinden 
çok güzel ayırıyor. Ben, AK Parti Kayseri 
İl Kongremizin hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun 
diyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun di-
yorum. Yeniden buluşmak, yeniden hasret 
gidermek umuduyla, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun…
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Teşkilatımızın değerli mensupları, de-
ğerli yol arkadaşlarım, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor; AK Parti Genişletilmiş İl Baş-
kanları Toplantımızın, ülkemize, milleti-
mize, demokrasimize hayırlar getirmesini 
Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. 

Gerek ülkemizde, gerek bölgemizde, afet-
lerin, kayıpların, acıların yaşandığı bir 
süreçten geçiyoruz. Yaşanan tüm olumsuz-
luklara rağmen, ülke olarak, millet olarak, 
AK Parti teşkilatı olarak, umudumuzu en 
güçlü şekilde muhafaza ediyor, olumsuz 
tabloyu, olumsuz süreçleri olumluya çe-
virmek için gerçekten çok büyük gayret 
gösteriyoruz. 

İnşallah, önümüzdeki hafta cuma günü, 
umutlarımıza umut katacak, heyecanımı-
zı, coşkumuzu katlayacak, kendi iç mu-
hasebemizi yapmak için, tazelenmek için 
eşsiz bir fırsat olacak Ramazan-ı Şerif ’le 
vuslatımız gerçekleşecek. Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantımızın öğleden sonra-
ki bölümünde, Ramazan-ı Şerif ’i ruhuna 
uygun şekilde, özellikle de dayanışma, 

paylaşma, yardımlaşma boyutlarını öne 
çıkararak değerlendirme konusunda isti-
şaremizi yapacağız. 

Sizlerin şimdiden Ramazan-ı Şerifinizi 
tebrik ediyorum. Ailenizle, sevdikleriniz-
le, aziz milletimizle, Ramazan’ın rahmet, 
merhamet ve bereket atmosferini doyası-
ya teneffüs etmenizi temenni ediyorum. 
Ramazan’ın, ülkemiz, milletimiz, İslam 
coğrafyası ve tüm insanlık için refaha, sela-
mete, barış ve dayanışmaya vesile olmasını 
da yürekten niyaz ediyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Bugün, yakın tarihimizin en acı hadi-
selerinden birinin yıldönümünü idrak 
ediyoruz. 17 yıl önce bugün, 11 Temmuz 
1995’te, Bosna Hersek’in Srebrenitza 
kasabasında, maalesef tam sayısı bugün 
dahi bilinmeyen, 10 binin üzerinde ma-
sum, sivil, Müslüman Boşnak insanlık dışı 
yöntemlerle toplu halde katledildi. Bosna 
Hersek’te devam eden sistemli soykırım-
dan kaçan binlerce Boşnak, Birleşmiş 
Milletler’in güvenli bölgesi diyerek, Sreb-

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 11 Temmuz 2012
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renitza kasabasına sığınmışlardı. Ancak, ne 
yazık ki, Birleşmiş Milletler, kendi Güvenli 
Bölgesi’ni dahi koruyamadı, Srebrenitza’ya 
toplanmış binlerce masumu, gözü dönmüş 
katillere adeta bir kurban gibi teslim etti. 
Srebrenitza’dan ormanlık bölgeye kaçan 
masum insanlar, burada toplu halde kat-
ledildi ve farklı mezarlara toplu halde gö-
müldü. 

Aradan geçen 17 yıla rağmen, bugün bile 
hala toplu mezarlardan cesetler çıkarılıyor. 
Bugün bile hala, anneler, eşler, çocuklar, 
akıbetini bilmedikleri yakınlarından bir 
haber almak, en azından cesetlerine ulaş-
mak için yol gözlüyor. Srebrenitza katlia-
mı, elbette, toplu halde öldürülen binlerce 
masum insan nedeniyle çok önemlidir, 
çok ibretliktir. Ancak, meselenin farklı 
boyutları olduğunu da burada bir kez daha 
hatırlatmakta fayda görüyorum. Bir kere, 
tüm Bosna’da olduğu gibi, Srebrenitza’da 
da, katliam, Avrupa’nın ortasında ger-
çekleşmiştir. Katliamın geldiği bilindiği 
halde, maalesef Avrupa ülkeleri ve Avrupa 
kurumları sadece seyretmekle yetinmiş, 
ancak böyle büyük bir katliam sonrasında, 
yani çok geç kalmış olarak harekete geç-
mişlerdir. Aynı şekilde, Birleşmiş Milletler 
de katliama seyirci kalmış, Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Güçleri katillere müsama-
ha göstermiş, kimi zaman kendilerini dahi 
korumaktan aciz kalmışlardır. Bu insanlık 
dışı soykırım girişiminin sorumluları da, 
uzun süre ellerini kollarını sallayarak 
dolaşmış, yıllarca yakalanmamış, yargı 
önüne çıkarılmamıştır. Bugün, bazı sorum-
luların geç de olsa yargıya teslim edilmiş 
olması sevindiricidir; ancak hadise tam 

olarak aydınlatılmamış, bütün sorumlular 
da henüz yakalanmamıştır. Srebrenitza’ya 
göz yumanların, oradaki katliama seyirci 
kalanların üzerine, yüzyıllar boyunca asla 
silinmeyecek bir leke bulaşmıştır. 

Aynı leke, Gazze’de masum çocukların 
ölümünü seyredenlerin, Libya’da masum 
sivillerin ölümünü seyredenlerin, bugün 
Suriye’nin kentlerinde toplu halde katledi-
len insanları seyredenlerin de üzerine bu-
laşmıştır ve bulaşacaktır. Srebrenitza’da, 
mazlumun ahı yerde kalmadı; aheste ahes-
te çıkıyor. Herkes bilsin ki, dünyanın her 
neresinde olursa olsun, hangi inanca, han-
gi etnik kökene, hangi mezhebe mensup 
olursa olsun, mazlumların ahı da er ya da 
geç çıkacak, sorumlular insanlık önünde 
mutlaka hesaba çekilecektir. Yakın tarihte, 
Avrupa’nın ortasında yaşanmış olan bu 
soykırım girişimini, Türkiye olarak unut-
mayacağımızı ve unutturmayacağımızı 
buradan bir kez daha hatırlatmak istiyo-
rum. Bosna Hersek’te katledilen kardeş-
lerimizi, özellikle de 11 Temmuz 1995’te 
Srebrenitza’da katledilen kardeşlerimizi 
rahmetle yad ediyorum. Kimlikleri teşhis 
edilen ve bugün toprağa verilecek olan 520 
kardeşimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, 
yakınlarına başsağlığı diliyorum. Elbette, 
Bosna Hersek’in efsane kahramanı, efsane 
komutanı ve Cumhurbaşkanı Aliya İzzet 
Begoviç’i bugün buradan bir kez daha 
rahmetle, minnetle anıyor, mekanı cennet 
olsun diyorum. 

Merhum Begoviç’i, vefatından saatler önce, 
Saraybosna’da hasta yatağında ziyaret et-
miştim. Kulağıma eğilip, “Bosna size ema-
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net” demişti. Evet… Bosna bize emanettir, 
Boşnak kardeşlerimiz bize emanettir ve bu 
emaneti büyük bir hassasiyetle korumaya, 
Bosna Hersek’te barış için, refah için, hu-
zur için her türlü katkıyı vermeye devam 
edeceğimizi de hatırlatmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Kardeş ülke Mısır, gerçekleştirdiği Halk 
Devriminin ardından, demokratikleşme-
nin zorlu ve meşakkatli yolunda kararlı-
lıkla ilerliyor. Öncelikle, Mısır’da seçimle 
işbaşına gelen, değerli kardeşim, Cumhur-
başkanı Muhammed Mursi’yi buradan bir 
kez daha kutluyor, başarılar diliyorum. 
Cumhurbaşkanı Mursi’nin, Mısır’daki zor 
ve meşakkatli süreci, istişareyle, diyalogla, 
serinkanlılıkla aşacağına yürekten inanı-
yoruz. Mısır, Devrimin başladığı andan 
bugüne kadar her alanda gerçekten büyük 
mesafe kat etti. İnşallah, mevcut sorunlar, 
mevcut tartışmalar da suhuletle aşılacak, 
parlamenter sistem kusursuz işlemeye baş-
layacak, Devlet Başkanlığıyla, milletin ira-
desinin tezahürü olan yasama Meclisiyle, 
tüm kurum ve kurallarıyla Mısır hak ettiği 
güzel günlere en kısa zamanda ulaşacak. 
Türkiye olarak, ihtiyaç duyulduğu her aşa-
mada Mısır’ın yanında olmaya devam ede-
cek, kardeş Mısır halkının refah ve huzuru 
için üzerimize düşen sorumluluğu inşallah 
hakkıyla yerine getireceğiz. 

Burada, 2 dost ve kardeş ülkedeki hadisele-
re de çok kısa olarak değinmek istiyorum. 
Afrika ülkesi Mali’de, İslam Medeniyetinin 
bir şaheseri olan Timbuktu şehri, maalesef 
bugünlerde tam anlamıyla bir felaketle 

karşı karşıya. Şehirde, türbelerin, cami-
lerin, İslam eserlerinin, vahşete denk bir 
şekilde yıkıldığına, tahrip edildiğine dair 
acı haberler alıyoruz. Daha da acısı, bu 
vandallık, bu yıkım, kendisini Müslüman 
olarak tanımlayan bazı örgütler tarafından 
ve tekbirlerle yapılıyor. Yüzyılların mira-
sını, İslam Medeniyetinin şaheserlerini, 
insanlığın birikimini bu şekilde tahrip 
etmek, dini hiçbir gerekçeyle, hiçbir refe-
ransla açıklanamaz. Timbuktu’da yapılan, 
apaçık vandalizmdir; apaçık insanlığa 
karşı saygısızlıktır. Başta İslam İşbirliği 
Teşkilatı olmak üzere, tüm Müslümanları, 
tüm insanlığı, bu endişe verici gelişmelere 
karşı tepki koymaya, seslerini yükseltmeye 
davet ediyoruz. Yine Mayanmar’da, Ara-
kan Bölgesinde Müslümanlara yönelik 
toplu kıyımları da endişe ile izliyoruz. 
Dini fanatizm tehdidi altında mallarını, 
evlerini, topraklarını terk eden, çok sayıda 
canını feda eden Arakan Müslümanları 
için uluslararası toplumdan çok daha fazla 
duyarlılık bekliyoruz. 

Değerli yol arkadaşlarım, teşkilatımızın 
değerli mensupları…

Geçtiğimiz hafta içinde, Samsun başta 
olmak üzere Karadeniz Bölgemizin bazı 
şehirlerinde afet sınırlarını da aşan sel 
baskınlarına şahit olduk ve milletçe he-
pimizi üzen acı kayıplar yaşadık. Önce-
likle, Samsun’da, sel afetinde hayatlarını 
kaybeden 12 kardeşimize Allah’tan rah-
met niyaz ediyor; yakınlarına başsağlığı 
temennilerimi iletiyorum. Samsun’daki 
afetten, 470 konut, 891 işyeri, 134 depo 
ve 13 diğer yapılar olmak üzere toplam-
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da 1508 yapı etkilendi. Afet haberi alınır 
alınmaz, valiliğimiz, Büyükşehir ve ilçe 
belediyelerimiz, Başbakanlık Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığımız harekete 
geçtiler ve kurtarma çalışmalarını başlat-
tılar. 3 Bakanımız derhal bölgeye intikal 
ettiler, hem afetin boyutlarını hem de ih-
tiyaçları tespit ederek orada çalışmaları 
yürüttüler. 

İlk etapta, ihtiyaç sahiplerine yiyecek, giye-
cek ve diğer yardım malzemeleri ulaştırıl-
dı. Büyükşehir Belediyemiz, evleri kullanı-
lamaz halde olan aileler için, dayalı döşeli 
130 konutu tahsis etti. 2.5 milyon liralık 
destek, yaraları sarmak üzere Samsun Va-
liliği’mize gönderildi. Selden etkilenen 
vatandaşlarımıza 1. 000 lira tutarında öde-
me yapıldı ve yapılıyor. Yine, Büyükşehir 
Belediyemiz ve özel şirketler tarafından, 
afetten etkilenen konut ve işyerlerinin 3 
ay süreyle su, 3 ay süreyle doğalgaz ve 2 ay 
süreyle elektrik faturaları ertelendi. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, tüm dünyada 
olduğu gibi, dünyanın en gelişmiş ülkele-
rinde olduğu gibi, ülkemizde de zaman za-
man afetler yaşanıyor ve bu afetlerde ma-
alesef can kayıplarımız oluyor. Türkiye’de, 
öncelikle, on yıllardan, hatta yüzyıllardan 
bugüne kadar gelmiş bir çarpık kentleşme 
ve çarpık yapılaşma sorunu var. AK Parti 
Hükümetleri olarak, deprem bölgelerinin, 
sel ve diğer afet bölgelerinin ıslahı için 
gerçekten tarihi çalışmalar başlattık ve bu 
çalışmaları kararlılıkla yürütüyoruz. Afet-
lerde, can ve mal kayıplarını asgariye düşü-
recek tedbirleri, dönüşümleri, reformları 
tek tek hayata geçiriyoruz. 

Ancak burada bir hususun altını özellikle 
çizmek durumundayım. Ne kadar önlem 
alırsanız alın, öyle afetler yaşanabiliyor 
ki, yüz yılın, 500 yılın, bin yılın en büyük 
afeti olabiliyor ve aldığınız tüm tedbirleri 
geçersiz kılabiliyor. Afetler karşısında can 
ve mal kaybını sıfıra indirmek, bugün 
dünyanın hiçbir ülkesinde mümkün değil. 
Depremle iç içe yaşayan Japonya’da kayıp-
lar yaşanıyor; dünyanın en gelişmiş ülke-
lerinde, fırtınalar, sel baskınları yüzlerce, 
binlerce cana mal olabiliyor. Bir kere şunu 
herkesin bilmesini istiyorum. Samsun’da, 
hayatını kaybeden kardeşlerimizle ilgili 
olarak gerekli her türlü soruşturma ve 
inceleme yapılacak, ihmal varsa, kusur 
varsa, sorumlular ortaya çıkarılacak ve 
gereken hiç tereddütsüz yapılacak. Ancak, 
Samsun’da yaşanan acı hadiseyi kendileri 
için, kendi siyasi hırsları için bir ranta dö-
nüştürmeye çalışanlara da asla müsamaha 
göstermeyecek, asla fırsat vermeyeceğiz. 
Elbette medya, sivil toplum, siyasi partiler 
gerekli soruları sorabilirler, eleştiri yapa-
bilirler. Ama bunun, demokratik kültür 
içerisinde değil, bir karalama kampanyası, 
bir yangından mal kaçırma kampanyası 
olarak yürütülmesi, en hafif tabiriyle fır-
satçılıktır. Haksız, mesnetsiz, karalama 
kampanyası şeklinde, bir fırsat devşirme 
niyetiyle yapılan eleştiri, ne millete, ne 
ülkeye, ne de geleceğimize hiç ama hiçbir 
katkı sağlamaz. 

Bakın değerli arkadaşlarım, buranın altını 
özellikle çiziyorum… Samsun’da yaşanan 
taşkınla ilgili olarak, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığımız hemen bir inceleme yaptı ve 
rapor hazırladı. Canik ilçemizde, Yılanlı 
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Deresi’nde, gece 12’de yağmur başlıyor ve 
sabah 5:50’ye kadar devam ediyor. Azami 
debinin saniyede 299 metreküpü geçtiği 
durumlar afet hali olarak kabul ediliyor.  
Ama, bu son yağışta debi, dikkatinizi çeki-
yorum, saniyede 710 metreküpe ulaşıyor. 
Yani derenin, afet sınırını yaklaşık 3 kat 
geçtiği bir felaket yaşanıyor. Dere yatağı-
na konut inşa etmek gibi bir durum yok. 
Oradaki TOKİ Konutlarının tamamının 
gerekli zemin etütleri yapılmış, çevre etüt-
leri yapılmış, dereyle ilgili ıslah çalışmaları 
yapılmış. Ama tüm bu tedbirleri, bu önlem-
leri yetersiz kılacak derecede, 500 yılda bir 
görülecek büyüklükte bir sel geliyor ve ma-
alesef bodrum katlarda vatandaşlarımız 
hayatlarını kaybediyor. 

Tekrar ediyorum: Elbette olayın üzeri 
kapatılamaz; olayı tüm detaylarıyla incele-
yecek ve ihmal varsa, kusur varsa, sorum-
lularıyla birlikte bunu ortaya çıkaracağız. 
Bodrum katların imarı konusunu da göz-
den geçirecek ve bu noktada da önlemler 
alacağız. Ancak ben burada, gerek siyasi 
partileri, gerek sivil toplum örgütlerini, ge-
rek medyayı, hem bu afet de, hem de diğer 
olağanüstü durumlarda, daha sorumlu, 
daha bilinçli, daha yapıcı davranmaya da-
vet ediyorum. Hayatını kaybetmiş insanlar 
üzerinden, onların acılı aileleri üzerinden 
rant devşirme gayretine kimse girmesin. 

TOKİ, bu ülkenin en başarılı kurumların-
dan bir tanesidir. 9.5 yıl içinde, TOKİ, 549 
bin konutun inşasına başladı, bunların 415 
bin tanesini bitirdi ve hak sahiplerine tes-
lim etti. TOKİ sayesinde 415 bin aile, ucuz, 
sağlam, sağlıklı bir çatıya kavuştu. Sadece 

konut değil, öğrenci yurtlarıyla, okullarla, 
karakollarla, kamu binalarıyla, afet konut-
larıyla TOKİ adeta Türkiye’yi baştan başa 
yeniden inşa etti. TOKİ köprü yapıyor, okul 
yapıyor, kütüphane yapıyor, cami yapıyor, 
kreş, spor tesisi… Bir şehri ilgilendiren ne 
yapı varsa TOKİ bunları 81 vilayette başa-
rıyla inşa ediyor. Birkaç olumsuz örnekten 
yola çıkarak, hem de çok büyük bir afet 
sonucu ortaya çıkan olumsuzluktan yola 
çıkarak, bu kadar başarılı bir kurumun 
hedef yapılması haksızlıktır, insafsızlıktır. 

TOKİ’nin inşaatına başladığı 549 bin ko-
nut, teslim ettiği 415 bin konut, CHP Genel 
Başkanı’nın muhayyilesine bile sığmaz. Çı-
kıyor, TOKİ öğrencilere yurt yapsın diyor… 
Bunu defalarca söyledi ve defalarca kendi-
sini tekzip ettik, mahcup ettik. TOKİ’ye bu 
yetkiyi Meclis zaten verdi. Ama CHP Genel 
Başkanı’nın, Meclis’in çalışmalarından 
dahi haberi yok. TOKİ şu anda Türkiye’nin 
dört bir yanında zaten yurt inşa ediyor. 
Kredi Yurtlar Kurumuyla imzalanan proto-
kolle 13 öğrenci yurdunun inşaatı başladı, 
9 yurt ihale aşamasında, 53 yurt proje aşa-
masında. Milli Eğitim Bakanlığı’yla imzala-
nan protokolle 89 yurt uygulaması ayrıca 
başlatıldı. Toplamda TOKİ 63 bin öğrenci 
kapasiteli 164 yurt uygulaması başlattı. 
CHP Genel Başkanı’nın bunlardan haberi 
yok… Bunları görmüyor, göremiyor, ya da 
görmezden geliyor. 

Muhalefet, yapılan güzel işleri takdir etme-
yi bilmektir, bu büyüklüğü gösterebilmek-
tir. Zira TOKİ’nin konutlarında sadece AK 
Partililer oturmuyor; TOKİ’nin konutların-
da CHP’ye, MHP’ye, BDP’ye, diğer partilere 
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gönül vermiş vatandaşlarımız da oturuyor. 
Siz tutar da, bu kadar başarılı bir kurumu, 
birkaç olumsuzluk üzerinden karalamaya 
kalkarsanız, en başta sizin kendi seçmeni-
niz buna itiraz eder ve edecektir. Bu ucuz 
siyasettir değerli arkadaşlarım. Aziz mille-
tim de bu ucuz siyasete hiçbir zaman prim 
vermedi, bundan sonra da vermeyecek. 

Değerli arkadaşlarım…

Burada, son derece hassas, son derece 
önemli, ancak yine istismar konusu ya-
pılan, çarpıtılan bir başka meseleye de 
değinmek arzusundayım. 22 Haziran’da, 
Akdeniz’de, uluslararası sularda test-
eğitim uçuşu yapan bir askeri uçağımız 
düştü, pilotlarımızla irtibat da kesildi. 
Uzun bir arama sürecinin ardından, geç-
tiğimiz hafta pilotlarımızın naaşlarına 
ulaşıldı, naaşlar çıkarıldı ve bir pilotumuz 
Malatya’da, diğeri İstanbul’da, benim de 
katıldığım merasimle toprağa verildi. Şe-
hitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet 
niyaz ediyor, acılı ailelerine, silah arka-
daşlarına, milletimize sabır ve başsağlığı 
diliyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Akdeniz’de 
uçağımızla irtibatın kesildiği andan itiba-
ren, Genel Kurmay Başkanlığımız gerekli 
araştırma ve incelemeleri yaptı, sonuçları 
tüm detaylarıyla hem ulusal, hem ulusla-
rarası kamuoyuna duyurdu. Yapılan açık-
lamalarda, bütün detaylar, koordinatlar, 
radar bilgileri, rotalar, haritalar son derece 
net, son derece şeffaf, tereddüde mahal 
bırakmayacak derecede ortaya kondu. Bu-
rada birkaç hususu tekrar ve altını çizerek 

ifade etmek durumundayım. Uçağımız, 
uluslararası hava sahasında, Suriye kara-
sularının 1 mil dışında, yani Suriye’den 13 
mil uzakta isabet almıştır. Uçağımız, isabet 
aldıktan sonra, süratle irtifa ve hız kaybet-
miş, rotasından çıkmış, Suriye karasuları 
içine, 8.5 mile düşmüştür. Uçağımıza yapı-
lan saldırı öncesinde hiçbir uyarı yapılma-
mıştır. Her ülkenin hava sahası zaman za-
man bu şekilde kısa süreli ihlal edilirken, 
bu son derece tabii iken, gerekli uyarılar, 
gerekli teamüller yerine getirilmeden uça-
ğımıza saldırılmıştır. 

Tekrar ediyorum… Hem Türkiye içinde 
kampanya yürütenlere, hem uluslararası 
kampanya yürütenlere açık açık söylüyo-
rum: Uçağımıza, 13 milde, uluslararası 
hava sahasında, hiçbir uyarı yapılmadan, 
tamamen düşmanca, tamamen hasmane 
bir şekilde saldırı düzenlenmiştir. Bakın 
bu açıklamaları, 22 Haziran’dan bugüne 
kadar, gerek ben, gerek Milli Savunma 
Bakanım, gerek Genel Kurmay Başkanım, 
diğer yetkili arkadaşlarım, defalarca izah 
ettik. Bu gerçek, delilleriyle ortaya kon-
du. Radar kayıtlarıyla, haritalarla, uçağın 
seyrettiği rotayla ortaya kondu. Ancak şu 
anda Türkiye’de, son derece enterasan, son 
derece dikkat çekici ve son derece ibretlik 
bir kampanya yürütülüyor. 

Sizlerin de, bizi ekranları başında izleyen 
aziz milletimin de, bu yürütülen kampan-
yaya özellikle dikkatlerinizi çekmek isti-
yorum. Bakın; Türkiye’ye karşı yaklaşımı, 
Türkiye’ye karşı artniyeti çok açık olan 
bir Amerikan Gazetesi, yayınladığı maka-
leyle, uçağımızın Suriye kara sularında 
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vurulduğunu iddia etti. Bu iddiasına da-
yanak olarak da “Pentagon’dan bir askeri 
yetkili” demekle yetindi. Ben o gazeteye 
çağrı yaptım, kaynağınızı söyleyin, delili-
nizi ortaya koyun dedim, çıtları çıkmadı. 
Bakın hadisenin bu boyutu önemli de-
ğil… Bu gazete bunu her zaman yaptı ve 
yapıyor. Burada vahim olan, Türkiye’den 
belli medya kuruluşlarının, belli yazarla-
rın, onlarla birlikte Ana Muhalefet Partisi 
CHP’nin, bu Amerikan gazetesinin bo-
razanlığını yapıyor olmalarıdır. Bunlar, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Genel Kurmay 
Başkanlığına itibar etmiyorlar. Bunlar, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Savunma 
Bakanlığı’na itibar etmiyorlar. Bunlar, Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı’na itibar 
etmiyorlar. Peki kime itibar ediyorlar? 
Amerika Birleşik Devletleri’nin, tamamen 
uydurma haber yayınlayan bir gazetesine 
itibar ediyorlar. Sadece itibar etmekle kal-
mıyor, o gazetenin o yalanını her gün Tür-
kiye aleyhine kullanmak gibi bir şenaatin 
içine giriyorlar. 

Çok açık söylüyorum: Şu anda, Türkiye’de, 
Suriye’nin devlet güdümlü gazeteleri ka-
dar Suriye rejimini savunan gazeteler ve 
yazarlar var. Şu anda, düşürülen uçağımız 
konusunda, Suriye’nin zalim rejiminden 
çok daha fazla Suriye’yi savunan politika-
cılar ve partiler var. Beşar Esed, düşürülen 
uçağımızla ilgili konuşma ihtiyacı hisset-
miyor; zira Türkiye’de Kemal Kılıçdaroğlu 
zaten Esed adına yeterince konuşuyor. 
Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğ-
lu yönetiminde bugün artık Baas Partisi’nin 
Türkiye sözcülüğünü aleni şekilde üstlen-
miş durumdadır. Bakın burada tekrar söy-

lüyorum… CHP Genel Başkanı, düşürülen 
uçağımızla ilgili olarak milli bir duruş sergi-
lemedi, bugün de milli bir duruş sergilemi-
yor. Bir yandan AK Parti’ye farklı ülkelerin 
politikalarını yürütmek gibi çok çirkin bir 
iftira atacaksın; öbür yandan çıkacaksın, 
kendi ülkenin gerçeklerine değil, Amerikan 
gazetesinin yalanlarına borazanlık yapa-
caksın. Amerikan Gazetesi, orada yaklaşan 
seçimlerde mevcut yönetimi sıkıştırmak 
için bu tür karalama kampanyaları yapıyor. 
Peki size ne oluyor? Siz neyin peşindesiniz? 
Siz bu senaryoda neden piyonsunuz, neden 
borazanlık görevini üstleniyorsunuz?

Değerli arkadaşlarım…

Biz, çizilen ve uygulanmak istenen bu se-
naryonun farkındayız. Zira benzeri senar-
yolar, benzeri kampanyalar, Türkiye’deki 
temsilciler aracılığıyla geçmişte de uygu-
lanmak istendi. Türkiye’deki kimi medya 
kuruluşlarının, kimi yazarların, CHP Genel 
Başkanı’nın, bu senaryonun neresinde ol-
duğunun da çok ama çok iyi farkındayız. 
Biz bu tür senaryoları geçmişte alt üst ettik, 
bugün de, yarın da alt üst etmeye devam 
edeceğiz. Hiç kimsenin Türkiye üzerinde 
operasyon gerçekleştirmesine asla izin ver-
meyiz. Türkiye’de taşeronları olsa da, hiç 
kimsenin Türkiye aleyhine senaryolarını 
uygulamasına fırsat vermeyiz. Milletimin 
de, medyadan ve siyaset cephesinden, ki-
min, kimin adına ve kimin ağzıyla konuştu-
ğunu iyi görmesini, iyi değerlendirmesini 
rica ediyorum. 

CHP Genel Başkanı’nın saldırıya uğrayan 
uçağımızla ilgili tavrı, orada şehit olan pi-
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lotlarımızın hatırasını inciten bir tavırdır. 
CHP Genel Başkanı’nın tavrı, gayri milli 
bir tavırdır. CHP Genel Başkanı’nın tavrı, 
Türkiye düşmanlarına, Türkiye üzerine 
operasyon hayalleri kuran çevrelere cesa-
ret veren bir tavırdır. Milletimin, özellikle 
de CHP’ye gönül vermiş kardeşlerimin, 
CHP Genel Başkanı’nın bu tavrını en güzel 
şekilde takdir edeceklerine inanıyorum. 
Bakın, CHP’nin bir Genel Başkan Yardım-
cısı, tıpkı Genel Başkanı gibi, 16 Avrupa 
Birliği ülkesinin Bakanlarına bir mektup 
yazdı. Ne diyor biliyor musunuz? Milleti-
min de bunu iyi görmesini istiyorum… 16 
Avrupa Birliği Bakanı, Türkiye hakkında, 
ilham verici bir örnek tanımlamasını kul-
lanıyor. Bundan, CHP rahatsız oluyor. CHP 
Genel Başkan Yardımcısı, bu bakanlara 
mektup yazıyor ve mealen şunu söylüyor: 
“Kardeşim” diyor, “Türkiye’yi övmeyin, 
niye övüp duruyorsunuz. Türkiye övüle-
cek bir ülke değil. Türkiye ilham alınacak 
bir ülke değil. Türkiye örnek bir ülke değil” 
diyor.  

Allah aşkına soruyorum: bu nasıl bir zih-
niyettir? Bu nasıl bir hazımsızlıktır? Bu 
nasıl bir siyaset tarzıdır? Bir yabancı çı-
kıyor, senin ülkeni övüyor ve sen bundan 
gurur duyacağın yerde rahatsız oluyorsun. 
İşte CHP budur… CHP zihniyeti budur… 
CHP’nin tarihi boyunca yaptığı işte sadece 
budur… Bunlar, taş üstüne taş koymazlar, 
taş üstüne taş koyanı da engellemek için 
ellerinden ne geliyorsa yaparlar. Bunlar, 
kendi hırsları, kendi hesapları adına ül-
kelerini kötülemekten, karalamaktan bile 
çekinmezler. Bitmedi… Haftasonunda, bu 
CHP, bir başka önemli konuyu daha istis-

mar etme gayretine girdi. Biliyorsunuz haf-
ta sonunda, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi tarafından Kamu Personeli Seçme 
Sınavı yapıldı. Sınavın hemen ardından, 
terör örgütüne yakınlığıyla bilinen bir 
sitede, sahte bir soru kitapçığı yayınlandı. 
Amaç ne? KPSS gibi son derece hassas 
bir sınava gölge düşürmek. KPSS gibi, 
milyonların umudu olan, geleceği olan bir 
sınavı terörize etmek. İnsanları en hassas 
yerlerinden vurmak, en hassas yerlerin-
den incitmek. Terör örgütü bunu yapıyor, 
buna sahip çıkan yine CHP oluyor. Geçen 
yıl CHP Genel Başkanı’nın eline sahte bir 
mail tutuşturdular, milyonlarca gencin his-
siyatıyla oynattılar. Bundan ders almadı, 
bundan yüzü kızarmadı, mahcup olmadı; 
bu yıl da terör örgütünün bu eylemini yine 
CHP sahiplendi, terör örgütüyle birlikte 
insanların hissiyatını istismara kalkıştı. 

KPSS son derece başarılı, temiz, sorunsuz 
şekilde gerçekleştirilmiştir. KPSS’ye göl-
ge düşürmek isteyenlerin oyunu anında 
deşifre edilmiştir. Örgütlü olarak KPSS’de 
usulsüzlük girişiminde bulunanlar, emni-
yet güçlerimiz tarafından tespit edilmiş ve 
gözaltına alınmıştır. Hiç kimsenin endişesi 
olmasın; terör örgütünün, onlarla birlikte 
BDP ve CHP’nin istismar girişimlerine hiç 
kimse aldanmasın. Biz bu oyunları bozma-
ya devam edeceğiz. Biz, maskeleri düşür-
meye devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, AK Parti 
Grubunun yoğun gayretleri, özverili çalış-
maları neticesinde, hayati nitelikte önemli 
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yasaları çıkararak geçtiğimiz hafta tatile 
girdi. Buradan, tüm milletvekillerimize, 
gece gündüz demeden emek verdikleri, 
her türlü tahrike, kimi zaman saldırıya 
göğüs gererek, karşı durarak, fedakarca 
Meclis’i çalıştırdıkları için ülkem ve mille-
tim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Meclis tatile girmeden hemen önce, 3’üncü 
Yargı Paketi olarak bilinen, bazı kanunlar-
da değişiklik yapılmasına dair tasarı da 
yasalaştı.  Bu paket ile, yasalarımızda ve 
yargıda, özgürlükleri genişleten ve daha da 
güçlendiren önemli adımlar attık. 

3. paketin neler getirdiğini çok kısa olarak, 
bazı başlıklar üzerinden sizlere aktarmak 
istiyorum… Yeni kanun ile, İcra ve İf las 
Hukukunda bazı düzenlemeler yapıldı. 
İcra dairelerinde icra kâtipliği kadrosu 
oluşturularak, çalışanların nitelik ve sayısı 
artırıldı. İcra dairelerinde çalışan persone-
lin nakit parayla doğrudan teması kesildi. 
Haczedilebilecek ev eşyalarına sınırlama 
getirildi. Hacizli mal satışında elektronik 
ortamda ilan ve teklif imkânı getirildi. 3. 
Yargı Paketiyle, İdari Yargıda yine önemli 
düzenlemeler yaptık. Mahkemelerde karar 
alma sürecini bu yeni yasayla artık hızlan-
dırıyoruz. Yürütmenin durdurulması mü-
essesesini revize ettik. Bölge idare mahke-
meleri ikiden fazla kurul halinde çalışacak 
şekilde düzenlendi. Danıştay’ın ilk derece 
mahkemesi sıfatıyla baktığı dava sayısı 
azaltıldı. Aynı paketle Ceza Mevzuatını 
da değiştirdik. Mahkemelerin iş yükünü 
azaltacak yeni uygulamalar getirdik. Özel 
Hayatın gizliliğini daha güçlü şekilde ko-
ruyacak tedbirler getirdik. İrtikap, rüşvet, 
yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama 

suçlarını yeniden düzenledik, daha etkin, 
caydırıcı cezalar getirdik. Basın ve yayın 
özgürlüğünün genişletilmesi amacıyla 
soruşturmanın gizliliğini ihlal ve adil yar-
gılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarını ye-
niden düzenledik. Tutuklama konusunda 
yaşanan sıkıntıların ve eleştirilerin azaltıl-
ması amacıyla tutukluluk yasağı sınırını 
2 yıla çıkardık. Üst sınırı iki yıldan fazla 
olmayan suçlarla ilgili tutuklama kararı 
verilemeyecek. Uygulayıcıların tutuklama 
konusunda daha özenli olmaları amacıyla 
tutuklama kararlarının gerekçelerinin 
daha somut olması şartını getirdik. Belli 
miktarın altındaki yargılama giderleri 
artık tahsil edilmeyecek. Ceza Muhakeme-
si Kanununun 250’inci maddesine göre 
kurulan mahkemeler kapatıldı, terörle 
mücadele kanunun 10’uncu maddesinde 
yeni bir düzenleme yapıldı. Basit terör 
suçları ertelenebilecek ve adli para ceza-
sına çevrilebilecek. İleriye yönelik yayın 
durdurma cezasını kaldırdık. Daha önce 
verilen birçok toplatma kararı bu yeni 
yasayla hükümsüz hale getirildi. Basın ve 
yayın yoluyla işlenen suçlara ilişkin dava 
ve cezaların ertelenmesini mümkün hale 
getirdik. Basın ve yayın yoluyla işlenen 
suçlarda dava açılabilmesi için öngörülen 
süreyi uzattık. 

Bunlar, 3. Yargı Paketiyle getirdiğimiz de-
ğişikliklerin sadece bazı önemli başlıkları. 
Bu değişikliklerle, Türkiye’de özgürlük-
lerin önünü açıyor, yargı bağımsızlığını, 
hızlı yargılama süreçlerini, adil yargıyı 
daha da güçlendiriyoruz. Tutuklu olarak 
yargılanırken aday gösterilen ve seçilen 
milletvekilleri ile ilgili konu, tamamen yar-
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gının alanıdır. O konuda takdir yargınındır 
ve gerekli kararı verecek olanlar da mah-
kemelerdir. Biz konudaki görüşlerimizi 
daha önce kamuoyuyla paylaştık. Bir kısım 
davaları sulandırma, itibarsızlaştırma giri-
şimi şeklinde gerçekleşen tutukluları aday 
gösterme olayı, muhalefetin ülkenin gün-
demine taşıdığı bir sorundur. Bile bile tu-
tuklu şahıslar aday gösterilerek, milletve-
killiği cezaevinden adam kaçırma, davaları 
boşa çıkarma girişimine dönüştürülmek 
istendi. 3. yargı paketinde buna özel bir 
düzenleme yapılmadı. Atılan adımlar tüm 
yargı sistemine yöneliktir, tüm tutuklu ve 
hükümlülere yöneliktir. Hiçbir kimseye 
veya hiçbir davaya yönelik bir adım atıl-
mamıştır. 3. yargı paketi etrafında yapılan 
spekülasyonların boş olduğu da herkes 
tarafından görüldü.  Terörle ve darbeci 
anlayışla mücadeleyi akamete uğratacak, 
yürüyen davaları etkileyecek en ufak bir 
düzenlemeye gidilmedi. Ben, bir kez daha 
yargı paketinin hayırlı sonuçlar getirmesi-
ni diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, teşkilatımızın çok 
değerli mensupları…

İnşallah, bu hafta sonu itibariyle, il kong-
relerimizi tamamlıyoruz. Cuma günü Van, 
cumartesi günü Kocaeli ve pazar günü de 
Eskişehir İl Kongremizle bu süreç nihayete 
ermiş olacak. Ardından Büyük Kongremiz 
için hazırlıklara başlayacak ve demokrasi 
şöleni şeklinde Büyük Kongremizi de ta-
mamlayacağız. Büyük Kongremizi 30 Eylül 
Pazar günü, Ankara Arena Spor Salonunda 
gerçekleştiriyoruz. İllerimizde, benim de 
katıldığım kongrelerde, yerel seçim ha-

zırlıklarını başlattık. Büyük Kongrenin 
ardından, Genel Merkez olarak da yerel 
seçim için hazırlıkları başlatacak, inşallah 
milletimize hizmet aşkıyla bu seçimleri de 
zaferle geride bırakacağız. Bu arada, bugün 
İl Başkanları Toplantımızda, bir katılım 
törenini de gerçekleştiriyoruz. 10 ilimizde, 
çeşitli partilerden 9 belde ve 1 İlçe olmak 
üzere toplam 10 Belediye Başkanı AK 
Parti’ye bugün katılıyor. Kendilerine AK 
Parti çatısı altına hoşgeldiniz diyorum. 
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın 
basına açık bu bölümünü bitirirken, bir 
kez daha yaklaşan Ramazan-ı Şerif ’in ül-
kemiz, milletimiz, insanlık için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Toplantımızın 
da hayırlar getirmesini diliyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, 
var olun, Allah’a emanet olun… 
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Sevgili Vanlılar, sevgili kardeşlerim, çok de-
ğerli yol arkadaşlarım, sizleri bugün bir kez 
daha hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 
AK Parti Van İl Kongresi’nin, Van için, Vanlı 
tüm kardeşlerim için, ülkemiz, milletimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum.  
Van Teşkilatımıza, İl Başkanlığımıza ve 
ekibine, İlçe Başkanlıklarımız ve ekiplerine, 
belde, mahalle, köy temsilcilerimize, sandık 

müşahitlerimize, bugüne kadar verdikleri 
eşsiz mücadele için şükranlarımı sunu-
yorum. Van milletvekillerimize, İl Genel 
ve Belediye Meclis Üyelerimize, elbette ki 
Kadın Kollarımıza, elbette ki Gençlik Kolla-
rımıza, özveriyle, fedakarlıkla, kararlılıkla 
çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Teş-
kilatımızda görev almış, bugün aramızda 
bulunmayan, ahirete irtihal etmiş kardeş-

AK Parti Il Başkanlığı 4. Olağan 
Kongresi (Van)

Van | 13 Temmuz 2012
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lerimizi de bugün bir kez daha rahmetle, 
minnetle yad ediyorum. 

AK Parti’nin Van İl Teşkilatı her türlü övgü-
yü ziyadesiyle hak ediyor. Sizler, burada sa-
dece siyaset mücadelesi vermediniz. Sizler, 
burada, her türlü tehdide göğüs gerdiniz. 
Sizler, her türlü saldırıya cesaretle karşı gel-
diniz. Sizler, baskıya, tehdide, engellemeye, 
şiddete boyun eğmeden, buradan, Van’da, 
her zaman hakkı söylediniz, her zaman hak-
kı savundunuz. Verdiğiniz mücadelenin, 
gösterdiğiniz gayretin, ortaya koyduğunuz 
samimi çabanın karşılığını da Van’da gör-
dünüz. 3 Kasım 2002 seçimlerinde yüzde 
26 olan AK Parti’nin oyu, en son 12 Haziran 
seçimlerinde yüzde 40 olarak gerçekleşti. 
İşte bu başarınızdan, gayretinizden, çaba-
nızdan, emeğinizden dolayı her birinizi tek 
tek kutluyor, Allah sizlerden razı olsun, yo-
lunuz, bahtınız açık olsun diyorum. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Vanlılar…

23 Ekim’de, ardından 9 Kasım’da Van’da iki 
büyük deprem yaşadık. Maalesef, bu iki bü-
yük depremde 644 kardeşimizi kaybettik, 
1. 966 vatandaşımız yaralandı, 252 karde-
şimiz enkazdan sağ çıkarıldı. Bugün bir kez 
daha Van Depremi’nde hayatını kaybetmiş 
kardeşlerime Allah’tan rahmet niyaz edi-
yorum; yakınlarına, sevenlerine başsağlığı 
ve sabır diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan 
kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi su-
nuyor, tedavileri devam edenlere acil şifalar 
diliyorum. Enkaz altından çıkarılan, adeta 
yeniden hayata dönen kardeşlerimize, be-
beklerimize, çocuklarımıza uzun ve hayırlı 
ömürler temenni ediyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Van’da deprem haberini alır almaz, aynı gün 
içinde, hemen İstanbul’dan Van’a geldim. 
İstanbul ve Ankara’dan, bakan arkadaşla-
rımız, milletvekillerimiz, çeşitli kurumla-
rımızın yöneticileri derhal Van’a ulaştılar. 
Gerek burada Van’da, gerek Erciş ilçemizde 
arama, kurtarma ve yardım çalışmalarını 
bizzat yerinde inceledim. Bakanlarımızla, 
milletvekillerimizle, valimizle, kurumları-
mızın yöneticileriyle gece geç saatlerde bir 
toplantı yaptık; ihtiyaçları tespit ettik, ge-
rekli talimatları burada verdim. 23 Ekim’in 
ardından da Van her zaman gündemimizde 
oldu. Bakan ve milletvekillerimiz burada ça-
lışmalara bizzat nezaret ettiler. Ben, bir kez 
daha geldim, burada çalışmaları yerinde 
inceledim. Eşim, Emine Hanım aynı şekilde 
geldi, buradaki kardeşlerimize destek oldu. 
Van’ı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Yaşa-
dığı çok büyük afete rağmen, Van’ı asla ve 
asla kaderine terk etmedik. 

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim, Van’da 
meydana gelen deprem, artçılarıyla birlikte, 
37 atom bombasına denk bir enerji ortaya 
çıkardı. Yani, 37 atom bombasına eşit bir 
sarsıntı gerçekleşti. Böyle büyük bir afet 
karşısında, ülke olarak, millet olarak, tüm 
kurumlarımızla, tüm kuruluşlarımızla, özel 
sektörümüzle, sivil örgütlerimizle, tek tek 
vatandaşlarımızla anında seferber olduk 
ve Van’a elimizi uzattık. İlk 6 saat içinde, 
1000’in üzerinde, arama, kurtarma ve sağ-
lık ekibi Van’a geldi. Yine ilk 6 saat içinde, 
192 iş makinesi ve araç, 5’i hava ambulansı 
olmak üzere 40 ambulans burada görev 
yapmaya başladı. İlk 6 saatte, 2 bin 500 
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çadır, 7 bin battaniye, gıda paketleri, bol 
miktarda kumanya Van’a ulaştırıldı. İlk 24 
saatte, Van’daki arama, kurtarma ve sağlık 
personeli sayımız 3 binin üzerine çıktı. 384 
araç, 7’si hava olmak üzere 113 ambulans, 
16 Genel Kurmay uçağı, 10 Türk Hava Yolla-
rı uçağı, 8 bin 500 çadır, 25 bin battaniye, 4 
bin katalitik soba, bol miktarda gıda Van’da 
depremzedelerimizin hizmetine sunuldu. 

Size, şu ana kadar yapılanların dökümünü 
veriyorum: Şu ana kadar, 8 bin personel 
Van’da görev yaptı. 732 iş makinesi çalıştı. 
18’i hava olmak üzere toplam 201 ambu-
lans hastalarımızın, yaralılarımızın imdadı-
na koştu. 76 bin 802 çadır buraya ulaştırıldı. 
310 Prefabrik, 3 bin 794 Mevlana Evi hiz-
mete alındı. 336 bin adet battaniye dağıtıldı. 
176 uçak ile 300 sefer yapılarak bölgeye 
yardım malzemesi ve personel taşındı. 
Dünyanın her yerinden, dost ve kardeş 
ülkelerden gelen yardımları anında Van’a 
ulaştırdık. Biz, Başbakanlık kaynaklarından 
204 milyon lira acil yardım ödeneğini Van 
için seferber ettik. Bizim başlattığımız yar-
dım kampanyasıyla, Türkiye’nin diğer 80 
vilayetinden, yurt dışındaki vatandaşları-
mızdan, kardeşlerimizden, dostlarımızdan 
223 milyon lira yine buraya gönderildi. Van 
merkez ve Erciş ilçesinde 14 adet Çadırkent 
kurduk, 25 bin depremzedeyi buralarda 
ağırladık. Van merkez ve köyleri ile Erciş 
merkez ve köylerinde depremzede vatan-
daşlarımıza 115 bin tonun üzerinde kömür 
dağıtımı gerçekleştirdik. 15 Şubat itibariyle 
Van’daki tüm Çadırkentleri kapattık. Vatan-
daşlarımızın kışı rahat ve sıcak bir ortamda 
geçirebilmeleri için 420 milyon TL tutarın-
da, yaklaşık 30 bin yaşam konteynırı alımı 

yaptık. Erciş’te 4, Van Merkez’de 31 olmak 
üzere toplam 35 konteynır kent kurduk. Bu 
konteynırlarda, elektrik, su, gıda gibi her 
türlü ihtiyacı karşılamaya devam ediyoruz. 

Şimdi değerli kardeşlerim, Van, Erciş ve 
depremzede köylerimizi yeniden planlıyo-
ruz. Van Çevre Yolu’nun yapımı devam edi-
yor. Kamu hizmet binalarının yeni yerleşim 
bölgelerine taşınması planlanmış durumda. 
Van merkezde şehir şebekesindeki hasarları 
giderdik, küçük arızalar dışında, şehrin 
tamamına su veriliyor. Van merkeze bağlı 
köylerde arıza giderme, bakım onarım çalış-
maları yapıldı, köylerin tamamına su temin 
edildi. Van, altyapı ve arıtma tesisleri ile baş-
tan sona yenileniyor. Van merkez ve Erciş’in 
tamamına küçük elektrik arızaları dışında 
elektrik veriliyor.  Eğitim, sağlık, sosyal hiz-
metler, tarım, sanayi ve ticaret noktasında, 
Van’ın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya, Van’a 
destek olmaya devam ediyoruz. 

Geliyorum kalıcı konutlara… Depremden 
önce inşasına başlanılan, 1. 708 konut, 
teslim tarihinden önce tamamlandı ve 
sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Van 
ve Erciş’de yapımı devam eden konutların 
tamamının önümüzdeki ay teslim edilme-
si planlanıyor. Ayrıca Kevenli’de yapılmış 
olan konutların 50’sini öğretmenlerimizin 
kullanımına sunduk. Van’da, depremin ar-
dından, ilk etapta il merkezinde 10 bin 443; 
Erciş’te 4 bin 880 konutun ihalesi yapıldı. 
Bu konutlar süratle inşa edildi, Ağustos ayı 
sonundan itibaren hak sahiplerine teslim 
etmeye başlıyoruz. Bunlarla birlikte 28 
okul, 27 cami, 10 ticaret merkezinden olu-
şan sosyal donatı uygulamaları da hizmete 



Recep Tayyip ERDOĞAN

74

girecek. Ayrıca köylerde 8 bin konut ve 3 
bin 200 ahır yapılacak. Bu köy evleri için 
vatandaşlarımızdan 40 bin ve 15 bin lira 
tahsil edilecek, bunlar da 2 yılı geri ödeme-
siz, 18 yıl geri ödemeli olacak. Vade ve faiz 
farkı alınmayacak. Yani, ilk 2 yılı ödemesiz, 
18 yıl 185 TL taksitle vatandaşlarımız ev 
sahibi olacak. Van’da ise, 100 metrekare 
büyüklüğünde, maliyeti 110 bin lira olan 
evler inşa ediyoruz. Bu maliyetin 75 bin 
lirası vatandaşlarımız tarafından ödenecek. 
Geri ödemeler 20 yıl sürecek. Bu 20 yılın 
ilk 2 yılı herhangi bir ödeme yok. 18 yılda 
aylık 345 lira ödeme yapılacak. Van, Erciş ve 
köylerde, inşallah toplam kalıcı konut sayı-
sını 30 bine ulaştırmış olacağız. Orta hasarlı 
konutlar için hak sahiplerine 15 bin lira 
güçlendirme kredisi veriyoruz.  Az hasarlı 
konutlar için 1.250 lira karşılıksız yardım 
yapıyoruz. İşyeri hasar gören ve yeni işyeri 
almak isteyenlere de 15 bin lira ile 50 bin 
lira arası kredi desteği sağlıyoruz. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Vanlılar…

Van depreminin ardından, bizim Van için, 
Vanlı kardeşlerimiz için seferber ettiğimiz 
imkanların toplam maliyeti, bakın dikkati-
nizi çekiyorum, 2.1 milyar lirayı geçmiş du-
rumda. Yapılacak yeni konutlarla birlikte, 
Van’da depremin izlerini silmek, yaralarını 
sarmak için seferber ettiğimiz miktar, 5.5 
milyar lirayı geçmiş olacak. Bakın, Van’da, 
gerçekten çok büyük bir afetle karşı karşıya 
kaldık. Kış mevsiminin hemen öncesinde, 
tüm Van’ı, tüm Vanlıları etkileyecek derece-
de büyük, yaygın bir yıkımla karşı karşıya 
kaldık. Ancak biz bu yıkımdan korkmadık, 
bu hasardan, bu tahribattan korkmadık; 

umutsuzluğa, yılgınlığa hiç kapılmadık. 
Sadece Hükümet değil, sadece devlet değil, 
sadece devletin kurumları değil, 75 milyon, 
Van için, Vanlı kardeşleri için seferber oldu, 
varını, yoğunu ortaya koydu, elinden, sofra-
sından, ekmeğinden, gönlünden ne kopu-
yorsa onu Van’a gönderdi. 

Van’da yer sarsıldı, ama bizim kardeşliğimiz 
daha da iç içe geçti. Van’da binalar hasar gö-
rürken, bizim muhabbetimiz kat be kat art-
tı. Van’da, enkazın altından çıkan her bebek, 
her çocuk, her kardeşimiz 75 milyonun ta-
mamının gözlerini yaşarttı. Düşünebiliyor 
musunuz?. Trabzon’da, yetiştirme yurdun-
da kalan, bisiklet almak için harçlıklarını 
biriktiren 12 yaşındaki Muhammet, hayali 
olan bisikletten vazgeçerek 61 lirasını Van’a 
gönderdi. İstanbul’da, sokaktan kağıt topla-
yarak para kazanmaya çalışan gençler, ken-
dilerini bir kenara bıraktılar, Van’a yardım 
gönderdiler. 

Değerli kardeşlerim, Sevgili Vanlılar…

Biz; biriz, beraberiz, ezelden ebediyete 
kadar kardeşiz. Bu kardeşliği hiç kimse 
bozamayacak. Bizim aramıza hiç kimse 
giremeyecek. Hiç kimse, bizim kadim birlik-
teliğimizi çiğneyip geçemeyecek. Bakın, lüt-
fen dikkat edin, 23 Ekim’de Van’da deprem 
oldu, ne terör örgütü, ne de BDP, tahriklere, 
provokasyonlara, kanlı eylemlere en küçük 
bir ara vermediler. 75 milyon Van’ın acısı 
için ağlarken, 75 milyon Van için seferber 
olurken, terör örgütü kan akıtmaya, BDP 
provokasyon yapmaya devam etti. Türki-
ye, hatta dünya Van’da enkaz kaldırmaya 
çalışırken, terör örgütü Van’ın ilçelerinde 
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mayınlı tuzaklar hazırladı. Vanlılar burada 
enkaz altından insan kurtarmaya çalışır-
ken, Van Belediyesi’nin cenaze araçları, Ma-
latya morgunun önünde terörist cenazesi 
taşımak için tahsis edildi. Türkiye’nin her 
yerinden doktorlar, burada, Vanlı kardeşi-
me fedakarca hizmet etmenin mücadelesini 
verirken, BDP’nin milletvekili geldi, burada 
doktora şiddet uygulamak gibi bir densiz-
liğin, terbiyesizliğin içine girdi. Taş atmak 
için, molotof atmak için, kepenk kapattır-
mak için, askere, polise, kamu görevlisine 
saldırmak için anında organize olanlar, 
Van’da can pazarı yaşanırken uzakta durup 
seyretmeyi tercih ettiler. Bu terör örgütü, 
benim Van’daki ihtiyaç sahibi kardeşime 
gönderilmiş çadırı, battaniyeyi, giyecek 
ve yiyeceği gasp edecek kadar alçak oldu-
ğunu bir kez daha gösterdi. Kendisi de bu 
toprakların bir evladı olan, deprem sonrası 
gönüllü olarak tayin isteyip Van’a gelen 
polis memurumuz Murat Dilmaç’ı, nöbet 
tuttuğu koyneynır kentte kalleşçe şehit et-
mekten çekinmediler. Murat Dilmaç, kendi 
ailesinin de yaşadığı koyteynır kentte kalan 
depremzedelerin güvenliğini sağlamak için 
orada görev yapıyordu. 

Van depremiyle, terör örgütünün, BDP’nin, 
BDP’li belediyelerin maskesi bir kez daha 
yere düşmüştür. Bunlar, sadece ve sadece 
kan ticareti yaparlar, can ticareti yaparlar. 
Bunlar, gençleri kendi kirli emellerine alet 
eder, ama o gençlerin annelerine, babaları-
na, kardeşlerine acıdan başka hiçbir şey ver-
mezler. Bakın biz şu anda Allah’ın izniyle, 
75 milyonun desteğiyle, sizlerin katkılarıy-
la, Van’ı yeniden kuruyoruz, Van’ı yeniden 
inşa ediyoruz. Van’ı yeniden inşa ederken, 

kardeşliğimizi de pekiştiriyor, kardeşliği-
mizi, dayanışmamızı daha da yüceltiyoruz. 
İşte onun için, Van’da artık benim Kürt 
kardeşim, bu kan tacirleriyle, bu can tacir-
leriyle arasına mesafe koysun. Gençlerin, 
hatta çocukların kanıyla beslenen, acıdan, 
gözyaşından beslenen bu eli kanlı terörle, 
bu terörün uzantılarıyla arasına Kürt karde-
şim mesafe koysun. Dikkat edin… Biz, ulus-
lararası sularda düşürülen, iki pilotumuzun 
şehit olduğu saldırıyla ilgili olarak teyakkuz 
halindeyken, bu terör örgütü, bir kez daha 
bizi, bu milleti, bu milletin askerlerini kal-
leşçe arkadan vurdu. Çünkü bunlar, Kürtler 
için kan dökmüyor, bunlar Kürtlerin hakkı 
için mücadele etmiyor.  Bunlar, bu ülkenin, 
bu milletin, özellikle de Kürtlerin düşmanı 
olan çevrelere taşeronluk yapıyorlar. 

Şunu da burada, Van’da, çok açık ifade 
ediyorum. AK Parti iktidarları döneminde, 
BDP ve terör örgütü, çözümün önündeki 
en büyük engel oldular. Biz, samimiyetle, 
kararlılıkla, her türlü engeli aşarak, çö-
zümün önündeki her bariyeri kaldırarak 
tarihi nitelikte reformlar yaptık. Biz asimi-
lasyon, ret, inkar politikalarına tamamen 
son verdik. OHAL’i biz kaldırdık. Kürtçenin 
konuşulmasına serbestliği biz getirdik. 
Kürtçe’nin öğretilmesinin, öğrenilmesinin 
önünü biz açtık. 24 saat Kürtçe yayın yapan 
devlet televizyonu kurduk. Yasakları, baskı-
ları, sınırlamaları tek tek ortadan kaldırdık. 
Terörün mağduriyetlerini gidermek için, 
tazmin etmek için vatandaşlarımızı destek-
ledik. Faili meçhullerin, çetelerin üzerine 
kararlılıkla gittik. İfade özgürlüğünün, 
basın özgürlüğünün üzerindeki engelleri, 
baskıları kaldırdık. İnsan Hakları Kurumu 
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ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kurulu-
şuna ilişkin kanunları çıkardık, en yakın 
zamanda uygulamayı başlatıyoruz. Biz, AK 
Parti olarak, Türkiye’de yeni bir dönemin, 
kardeşliği büyütecek, Türkiye’yi büyütecek, 
kucaklaşmayı sağlayacak yeni bir dönemin 
adımlarını attık, yolunu açtık. AK Parti ikti-
darları döneminde Türkiye’de devlet Kürt-
lerle kucaklaştı. Bizim dönemimizde millet, 
birbirinin etnik kökenine bakmadan, birbi-
riyle muhabbetle kucaklaştı. 

Ama, işte bu BDP, işte bu terör örgütü, bu 
kardeşlikten, bu muhabbetten, bu kucak-
laşmadan ciddi şekilde rahatsız oldular ve 
olmaya devam ediyorlar. Onların hedefi 
öldürmek, bizim hedefimiz yaşatmak. On-
lar adres olarak dağı gösterirken, biz, her 
zaman demokratik siyaset dedik. Onlar 
çocukları dahi, ellerine taş verip sokakla-
ra sürerken, biz sabırla, sağduyuyla, de-
mokratik bir tavırla hareket ettik, tahrik-
lere boyun eğmedik. Şimdi bakın… BDP 
tarafından aday gösterilerek seçilen bir 
bağımsız milletvekili, Sayın Leyla Zana 
bir açıklama yaptı, çözüme ilişkin umudu-
nu dile getirdi. Kendisine randevu verdik 
ve Ankara’da görüştük. Çok samimi bir 
ortamda, önyargılardan uzak, çözümü 
arzulayan bir tavırla kendisiyle istişarede 
bulunduk. Şuraya lütfen dikkat edin… 
Sayın Leyla Zana’nın bizimle görüşmesin-
den, çözüm umudunu dile getirmesinden, 
hem BDP, hem de terör örgütü çok ciddi 
şekilde rahatsız oldular. Şu anda, mahalle 
baskısı uygulayarak, tehdit ederek, kor-
kutarak, Sayın Leyla Zana’yı susturmaya 
çalışıyorlar. 

İşte terör örgütü budur… İşte BDP budur… 
BDP, Doğu’nun, Güneydoğu’nun CHP’si ol-
mak için emin adımlarla, kararlı adımlarla 
ilerleyen bir partidir. Nasıl ki CHP tek parti 
özlemi içindeyse, BDP de tek parti olma 
özlemi içindedir. Nasıl ki CHP, kendi fikir-
lerinden başkasına tahammül edemediyse, 
edemiyorsa, BDP de kendi fikirlerinden 
başkasına tahammül edemiyor, etmiyor. 
Nasıl ki CHP, Dersim’de insanları katlet-
tiyse, demokrasiyi ertelediyse, darbelere 
çanak tuttuysa, farklı her sesi susturduysa, 
bugün BDP de aynısını yapıyor. Nasıl ki 
CHP statüko partisi olduysa, BDP de bugün 
statükonun bozulmasına tahammül edemi-
yor. İşte bu kirli oyunu sizler bozacaksınız. 

Sevgili Vanlılar… 

Sizler,  Selahattin Eyyubi’nin torun -
larısınız .  Sizler,  Ahmed-i  Hani ’nin , 
Faki Teyran’ın, İdris-i Bitlisi’nin, Mela 
Ceziri’nin torunlarısınız. Ne BDP’nin, 
ne de terör örgütünün, bizim gönül dün-
yamızı inşa etmiş bu büyük isimlerle 
uzaktan yakından hiçbir ilgileri yok. 
Bunlar Selahattin Eyyubi’nin hatırasını 
çiğniyorlar. Bunlar, Ahmedi Hani’nin 
fikirlerini çiğniyorlar. Bunlar, İdris-i 
Bitlisi’nin değerlerini çiğniyorlar. Bunlar, 
Mela Ceziri’nin bırakın fikirlerini türbe-
sine dahi tahammül edemiyor, türbesine 
saldırı düzenliyorlar. İşte benim Kürt kar-
deşim bunlarla yolunu ayıracak. Benim 
Kürt kardeşim, kendi değerleriyle, kendi 
inançlarıyla, kendi hedef ve idealleriyle 
hiçbir ortak yanı olmayan bu taşeronlarla 
arasına mesafe koyacak. 
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Buradan Kürt annelerine bir kez daha ses-
leniyorum. Sizin çocuklarınızı ellerinizden 
alıyorlar, sizin yavrularınızı, sizin ciğer pa-
relerinizi ellerinizden alıyorlar, dağda onu 
bir ölüm makinesi haline getiriyorlar. Sizin 
gözbebeği canlarınızı elinizden alıyorlar, 
çocuk yaşta ölmeye ve öldürmeye gönde-
riyorlar. Kürtler için değil, Kürtlerin hakkı 
için değil, Türkiye düşmanı çevrelere uşak-
lık yapmaları için bu çocukları, bu gençleri 
istismar ediyorlar. Anneler, bu vahşete artık 
dur deyin. Çocuklarınızı bu terörün elinden 
çekin alın. Çözümün önünde, kardeşliğin 
önünde duran bu örgütün elinden çocuk-
larınızı kurtarın. Türkiye’de artık yeni bir 
dönem başladı. Türkiye’de çözüm umudu 
yeşerdi, büyüdü, bir çınar haline geldi. 
Anneler, bu çözüm umuduna sizler de güç 
katın, sizler de yüreğinizi koyun. Bu ülke 
hepimizin. Bu ülkeyi hep birlikte geleceğe 
taşıyacağız. Bu ülkeyi birlikte büyütecek, 
bu topraklar üzerinde, huzur içinde, barış 
içinde, kardeşlik içinde birlikte yaşayacağız. 
Biz, bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz; 
şimdi sıra sizde, sizlerden de artık bu kanlı 
teröre dur demenizi, yeter artık demenizi 
bekliyoruz. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Vanlılar…

Terör örgütü bugüne kadar benim Kürt 
kardeşime acıdan başka hiçbir şey verme-
di, vermeyecek. BDP, bugüne kadar benim 
Kürt kardeşime, Kürt vatandaşıma, yok-
sulluktan, sefaletten, tozdan, çamurdan, 
sokak ortasında akan kanalizasyondan, 
çöp dağlarından başka hiçbir şey vermedi, 
vermeyecek. Gidin Hakkari’ye, Hakkari’nin 
sokaklarına bakın. Gidin Şırnak’a bakın, 

Batman’a bakın, Diyarbakır’a, Muş’a bakın. 
Allah aşkına soruyorum: Benim Kürt kar-
deşim bu manzaraya layık mıdır? Benim 
Doğulu, Güneydoğulu vatandaşım bu man-
zaraya layık mıdır? Devlet, İstanbul’a ne 
veriyorsa, Yozgat’a, Çankırı’ya, Trabzon’a, 
Erzurum’a, Gaziantep’e ne veriyorsa, aynı 
oranda Hakkari’ye, Van’a, Diyarbakır’a, 
Batman’a da veriyor. 

Ama bir tarafta kendisini milletine hizmete 
adamış belediye başkanları var; diğer taraf-
ta kendisini başka yerlere adamış, millete 
sırtını dönmüş belediye başkanları var. Bir 
tarafta şehrinin alt yapısını inşa eden, köp-
rü yapan, park yapan, sokakları temizleyen, 
şehrini kalkındıran başkanlar var; diğer 
tarafta halkını çöpe, kanalizasyona, toza, 
çamura, yoksulluğa, sefalete mahkum eden 
belediye başkanları var. İşte bu manzarayı 
artık sizler değiştireceksiniz. Bu sefalete 
artık sizler son vereceksiniz. Bu belediye-
lerin sergilediği acziyete, beceriksizliğe, iş 
bilmezliğe sizler artık dur diyeceksiniz. Çı-
kardığımız yeni yasayla, nüfusu 750 binin 
üzerinde olan şehirlerimizi Büyükşehir Be-
lediyesi haline getiriyoruz. Van, 1 milyonu 
aşkın nüfusuyla Büyükşehir olma statüsü-
nü kazandı. İnşallah, önümüzdeki Mahalli 
Seçimlere Van, Büyükşehir Belediyesi 
olarak girecek. Merkezden, Van’ın en ücra 
köylerine kadar artık yerelde hizmet sunu-
lacak. Van’ın Büyükşehir statüsü şimdiden 
hayırlı olsun…

Buraya, Van’a gelmeden önce Iğdır’a uğra-
dık, Iğdır’a inşa ettiğimiz havalimanının 
resmi açılışını gerçekleştirdik. Yüksekova 
ve Şırnak’ta havalimanı inşaatlarımız 
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tüm engellemelere rağmen süratle devam 
ediyor, onları da bitirip bölge halkının 
hizmetine sunacağız. Bugün kongremizin 
ardından, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 650 yataklı Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ni de açacak, bu yeni hastanemizi 
de Van’ın hizmetine sunacağız. Van’a bir 
şehir hastanesi sözü vermiştik. 200 yataklı 
psikiyatri, 100 yataklı yüksek güvenlikli 
adli psikiyatri ve 150 yataklı fizik tedavi 
ve rehabilitasyon hastanesinden oluşacak, 
toplam 450 yataklı bu şehir hastanesinin 
altyapı çalışmalarına başladık. İnşallah en 
kısa sürede bu hastaneyi de sizlerin, bölge 
illerin hizmetine sunacağız. 

D e p r e m  n e d e n i y l e ,  K r e d i  Yu r t l a r 
Kurumu’nun yurtlarında kalan öğrenci-
lerimizden, ailesi Van’da yaşayan Türkiye 
genelindeki öğrencilerimizden yurt ücreti 
almadık. Depremde zarar gören öğrencile-
rimiz için, eğer öğrenim kredisi alıyorsa, 
bunların tamamını bursa çevirdik, yani 
karşılıksız, geri ödemesiz hale getirdik. 
Deprem sonrası Van’da 1392 kapasiteli kon-
teynır ve prefabrik yurtları hizmete açtık. 
Kredi Yurtlar Kurumumuzun bu yıl ki ya-
tırım programında sadece Van merkezde 5 
bin 360 kişilik olmak üzere ilçelerle beraber 
5 adet tam 7 bin 360 kişilik yurt projemiz 
bulunuyor.  Bu yurtlarımızın inşaatları de-
vam ediyor. İnşallah en kısa sürede bitirip 
hizmete alacağız. 

Van ve Erciş Adalet Sarayı’nın inşaatı devam 
ediyor. Depremde hasar gören havalimanını 
tekrar inşa etmek için çalışmalara başladık. 
28 milyon lira maliyetle Havalimanı Termi-
nal Binası, 16 Aks İlavesi ile Teknik Blok ve 

Kule yapımı inşaatı devam ediyor. İnşallah 
2013’de tamamlayacağız. Bugüne kadar 
Van’a kazandırdığımız hizmetlere yenisini 
ekleyerek, depremin yaralarını, depremin 
izlerini süratle ortadan kaldırarak, inşallah 
yeni bir Van’ı hep birlikte inşa edeceğiz. 

Sevgili kardeşlerim…

Önümüzdeki hafta cuma günü inşallah 
Rahmet, Mağfiret ve Bereket ayı, mübarek 
Ramazan-ı Şerif ’e vasıl olacağız. Şunu bilin 
ki, Ramazan ayı boyunca da, bizim, teşkila-
tımızın, bununla birlikte 75 milyonun kalbi, 
yüreği, duaları Van’la birlikte olacak. Van, 
buruk bir Ramazan, buruk bir Ramazan 
Bayramı değil; inşallah umudun çoğaldığı, 
kardeşliğin müşahhaslaştığı, dayanışmanın 
zirveye çıktığı bir Ramazan ve bir bayram 
yaşayacak. Van’ın mahzun olmasına, mah-
zun durmasına biz müsaade etmeyeceğiz. 
Önce Allah, sonra bizler, Van’ın yanında 
olmaya devam edeceğiz. Şimdiden, sizlerin, 
teşkilatımızın, tüm Vanlı kardeşlerimizin 
mübarek Ramazanlarını tebrik ediyorum. 
Allah, hep birlikte, ağız tadıyla nice Rama-
zanlara, nice bayramlara bizleri eriştirsin 
diyorum. AK Parti Van İl Kongremizin ha-
yırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 
Yeniden buluşmak, yeniden kavuşmak ve 
kucaklaşmak umuduyla sizleri muhabbetle 
selamlıyor, Allah yar ve yardımcınız olsun, 
yolunuz, bahtınız açık olsun diyor, sizleri 
Rabbime emanet ediyorum. 
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Sevgili Kocaelili kardeşlerim, çok değerli 
yol arkadaşlarım, teşkilatımızın değerli 
mensupları, sizleri bugün bir kez daha 
hasretle, muhabbetle selamlıyor; AK Parti 
Kocaeli İl Kongremizin, Kocaeli’ne, tüm 
ilçelerimize, köylerimize, buralarda yaşa-
yan tüm kardeşlerimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Kurulduğu günden itibaren, 
AK Parti’nin millete hizmet davasını, 

AK Parti’nin sevda ve hizmet bayrağını, 
Kocaeli’nde gururla dalgalandıran tüm 
kardeşlerime kalpten şükranlarımı sunu-
yorum. 

3  Kasım 2002’de,  AK Par ti ’nin Ko -
caeli’ndeki oy oranı yüzde 43 idi. 22 
Temmuz’da bu oy oranı yüzde 49’a yük-
seldi. 12 Haziran seçimlerinde, AK Parti 

AK Parti Il Başkanlığı 4. Olağan 
Kongresi (Kocaeli)

Kocaeli | 14 Temmuz 2012
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Kocaeli’nde yüzde 53 oy oranına ulaştı. 
Bu başarınızdan dolayı sizleri kutluyo-
rum. Bu muhteşem başarıdan dolayı, AK 
Parti Kocaeli İl Teşkilatımızı yürekten 
tebrik ediyorum. İl Başkanımız ve eki-
bine, ilçe başkanlarımız ve ekiplerine, 
belde, mahalle, köy temsilcilerimize, san-
dık müşahitlerimize teşekkür ediyorum. 
Kocaelili Bakanımıza, milletvekillerimize, 
Büyükşehir, ilçe, belediye başkanlarımıza, 
İl Genel ve Belediye Meclis üyelerimize, 
gayretlerinden, emeklerinden dolayı 
teşekkür ediyorum. Özellikle AK Parti 
Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığımıza, 
AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları başkan-
lığımıza, tüm hanım kardeşlerime, genç 
kardeşlerime, yüreklerindeki AK Parti 
sevdasını Kocaeli’nin her köşesine ulaştır-
dıkları için gönülden şükranlarımı sunu-
yorum. Teşkilatımız içinde görev almış, 
bugün aramızda olmayan, ahirete irtihal 
etmiş kardeşlerimize de bugün bir kez 
daha Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. 

Bu kutlu yolculukta Kocaeli her zaman 
bizimle oldu. Kocaeli, azmiyle, kararlı-
lığıyla, emeğiyle, hayır dualarıyla her 
zaman bizim yanımızda oldu. Kocaeli 
bizleri hiçbir zaman mahcup etmedi, biz-
den desteğini esirgemedi. Biz de 9.5 yıl 
boyunca Kocaeli’nin hizmetkarı olduk; 
9.5 yıl boyunca Kocaeli’ni hak ettiği se-
viyeye ulaştırmanın mücadelesi içinde 
olduk. Allah izin verdiği müddetçe, siz 
arkamızda olduğunuz müddetçe, Kocaeli 
için üretmeye, Kocaeli’ne hizmet etmeye, 
hizmetkar olmaya devam edeceğiz. 

Çok değerli kardeşlerim, değerli yol arka-
daşlarım…

Dün, Suriye’den maalesef bir kez daha acı 
bir haber aldık.  Zalim Esed rejiminin göz 
dönmüş katilleri, Hama’da, Tireymse Bel-
desine ağır silahlarla saldırdılar. Aldığımız 
haberlere göre, çoğu kadın, çocuk olmak 
üzere, 250’nin üzerinde masum insan bu 
insanlık dışı saldırıda hayatını kaybetti. 
Suriyeli, Hamalı kardeşlerimizin, boğazla-
rı kesilerek, idam edilerek, camide toplu 
halde infaz edilerek katledildiklerini du-
yuyoruz. Suriye için söz artık bitmiştir. Bu 
alçakça katliamlar, bu soykırım girişimleri, 
bu insanlık dışı vahşet, artık gitmekte olan 
bir rejimin ayak seslerinden başka bir şey 
değildir. 

Biz bu sahnenin benzerini Irak’ta, Saddam 
rejiminde gördük. Biz bu sahnenin benzeri-
ni, Libya’da, Kaddafi rejiminde gördük. Biz 
bu sahnenin benzerini, Mısır’da, Mübarek 
rejiminde gördük. Kendi hırsı, kendi koltu-
ğu, kendi ikbali ve istikbali için, namluları 
kendi halkına çevirenler, sadece ve sadece 
sonlarını, kaçınılmaz akıbetlerini hızlan-
dırdılar. Bütün diktatörler korkaktır. Bü-
tün diktatörler zalimdir. Bütün diktatörler, 
ülkelerinin düşmanlarından değil, kendi 
halklarından çekinirler. İşte Suriye’deki bu 
dikta rejimi, on yıllar boyunca, işgal altın-
daki toprakları için tek bir mermi atamadı. 
İşte Suriye’deki bu dikta rejimi, kendi hava 
sahasındaki, kendi toprağındaki, kendi 
karasularındaki silahlı askeri araçlara tek 
mermi sıkma cesaretini gösteremedi. Bun-
lar, ancak ve ancak, uluslararası sularda, 
silahsız uçan uçaklara saldırabilirler. Er 
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ya da geç, bu eli kanlı zalimler gidecek ve 
Suriye halkı eninde sonunda bunlardan 
hesap soracak. 

Sevgili kardeşlerim, bakın, 1982’de, 
Suriye’nin Hama kentinde çok ağır, insanlı-
ğa kara bir leke olarak geçecek bir katliam 
yürütüldü ve 40 binden fazla masum sivil 
toplu olarak hunharca öldürüldü. O gün 
dünyanın sesi çıkmadı. O gün, evrensel 
insan hakkı diyenlerden, insani değerler 
diyenlerden, Avrupa değerleri diyenler-
den ses çıkmadı. Suriye’nin yanıbaşında, 
Lübnan’da, Sabra Şatilla kamplarında 
Filistinliler katledilirken, İsrail’de Filistin-
liler soykırıma tabi tutulurken, aynı anda, 
Suriye’de de, Baba Esed rejimi tarafından 
Suriye halkının bir bölümü sistemli bir 
soykırıma tabi tutuldu. Dikkat edin değerli 
kardeşlerim… O gün, 1982’de, Türkiye de 
bu katliama ses çıkarmadı. Türkiye o gün 
sesini gerektiği gibi yükseltmedi. Türkiye 
o gün gereken tepkiyi göstermedi. İçine 
kapanan, içine kapatılan Türkiye en insanı 
tepkiyi dahi maalesef veremedi.  Türkiye, 
on yıllar boyunca, Kerkük başta olmak üze-
re Kuzey Irak’ta kendi soydaşlarına karşı 
uygulanan soykırımlara dahi gerektiği şe-
kilde tepkisini ortaya koyamadı. 

Ama bugün öyle bir Türkiye yok. Bugün, 
bölgesine, komşularına sırtını dönen, kar-
deşlerinin acısına sırtını dönen, sağır-dil-
siz bir Türkiye yok. Suriye’de, bu kukla dik-
tatöre, bu taşeron rejime karşı, özgürlük, 
bağımsızlık, demokrasi mücadelesinde 
Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya 
devam edeceğiz. Evini, barkını, toprağını, 
akrabalarını, kardeşlerini terk eden Su-

riyelilere kucak açmaya devam edeceğiz. 
Hama katliamının, diğer şehirlerdeki kat-
liamın, 1982 ve sonrasında olduğu gibi 
unutulmasına, üzerinin örtülmesine asla 
izin vermeyeceğiz. Dünya kamuoyunun, 
küresel vicdanının dikkatini Suriye’ye 
yöneltmek için elimizden geleni yapmaya 
devam edeceğiz. 

Şimdi bize çıkıyor, “Suriye’yle neden ilgi-
leniyorsunuz?” diyorlar. “Suriye ile iliş-
kileri neden bu kadar gerginleştirdiniz?” 
diyorlar. “Suriye için sesinizi neden yük-
seltiyorsunuz?” diyorlar. Bunun çok basit 
bir cevabı var: Çünkü biz; Devleti Aliyeyi 
Osmani’nin bakiyesi üzerine kurulmuş 
bir ülkeyiz. Biz Selçuklu’nun torunlarıyız. 
Biz Osmanlı’nın torunlarıyız. Biz, tarihi 
boyunca hak için, adalet için, barış için, 
huzur ve kardeşlik için mücadele vermiş 
bir ecdadın torunlarıyız. 

Bizi Suriye konusunda eleştiren CHP Ge-
nel Başkanı, buyursun şimdi Hama katli-
amı karşısında söyleyecek bir sözü varsa 
söylesin. CHP Genel Başkanı, buyursun 
şimdi, dostu, yol arkadaşı Esed’in bu kanlı 
katliamını savunsun. CHP Genel Başka-
nı, haftalardır, Ana Muhalefet Partisi’nin 
diliyle değil, Baas Partisi’nin diliyle ko-
nuşuyor. CHP Genel Başkanı, haftalardır, 
Türkiye’nin diliyle değil, zalim Suriye 
rejiminin diliyle konuşuyor. Türkiye’nin, 
uluslararası sularda, silahsız bir uçağına 
saldırı düzenleniyor; CHP Genel Başkanı, 
Türkiye’nin, şehit pilotların, bu milletin 
yanında değil, saldırganların yanında, 
provokatörlerin yanında yer alıyor. Aynı 
tavrı Mavi Marmara konusunda gösterdi. 
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Uluslararası sularda bir yardım gemisi 
korsanların saldırısına uğruyor, 9 insa-
nımız şehit ediliyor; CHP Genel Başkanı, 
utanmadan, sıkılmadan, “ben olsaydım 
Mavi Marmara’yı göndermezdim” diyerek 
İsrail’e arka çıkıyor. 

Bakın sevgili kardeşlerim, 16 Avrupa Birli-
ği ülkesinin bakanları bir araya geliyor ve 
Türkiye hakkında bir makale yazıyor. Ma-
kalede, Türkiye’yi övüyorlar, Türkiye’nin 
g e l i ş i m i n i ,  b üy ü m e s i n i  öv üyo rl a r, 
Türkiye’yi, ilham alınacak bir ülke olarak 
gösteriyorlar. CHP’nin bir Genel Başkan 
Yardımcısı bu övgülerden rahatsız olu-
yor. Bu 16 Bakana bir mektup yazıyor ve 
Türkiye’yi övmeyin, Türkiye övülecek bir 
ülke değil diyor. İşte CHP’nin dış politika 
anlayışı da bu… Bunlar, kendi ülkelerinin 
övülmesine bile tahammül gösteremezler, 
gösteremiyorlar. 

Bakın burada size kısa bir hikaye anlataca-
ğım… Tam da CHP’nin tavrına denk düşen 
bir hikaye. Yoksul, perişan, kimsesiz, muh-
taç bir adamın yanına bir Piri Fani gelmiş; 
“Dile benden ne dilersen, ama sana verdi-
ğimin iki katını da komşuna vereceğim” 
demiş… Yoksul adam düşünmüş, düşün-
müş, “Madem bana vereceğinin iki katını 
komşuma vereceksin, o zaman tek gözümü 
kör et” demiş. CHP işte bu. Türkiye’ye ne 
olursa olsun, yeter ki AK Parti kazanmasın. 
Millete ne olursa olsun, yeter ki AK Parti 
büyümesin. Yeter ki AK Parti kaybetsin, 
gerekirse Türkiye kazanmasın. Bunların 
anlayışı bu. AK Parti’ye muhalefet etmek 
adına, gidiyor, Türkiye’yi övenlere kendi 

ülkelerini karalayan mektup gönderiyor-
lar. 

Bakın, yürekten söylüyorum, samimiyetle 
söylüyorum… Ana Muhalefet Partisi’nin 
başında, böyle bir Genel Başkan, böyle 
bir yönetim olduğu için kendi adıma çok 
memnunum. Çünkü fark ortaya çıkıyor. 
Vizyon farkı ortaya çıkıyor. Ufuk farkı 
ortaya çıkıyor. Muhayyile farkı, tasavvur 
farkı ortaya çıkıyor. Bakın bir süredir CHP 
sürekli yenileniyor. Yeni CHP’nin eskiye 
göre çok önemli bir farkı var. Yeni CHP, 
kadına yönelik şiddeti artık gelenek haline 
getirdi. Parti içinde muhalefet eden her 
kim olursa olsun, toplu bir şiddet eylemine 
maruz kalıyor. Kemal Bey daha İstanbul’a 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayıyken, 
Bağcılar’da seçim otobüsünde çarşaf lı 
kadınları dövdüler. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içinde, bir kadın gazeteciyi tartak-
ladılar. Yenimahalle’de, İlçe binası içinde 
CHP’li kadınlara şiddet uyguladılar. En 
son Sultanbeyli’de, CHP’nin Kadın Kolları 
Başkanı, CHP teşkilatı tarafından şiddete 
maruz kaldı. Yeni CHP dedikleri de işte 
bu… Bunlar, her fırsatta kadını istismar 
ederler, ama işte böyle, kadınlara, hem de 
kendi partililerine, kendi yöneticilerine, 
kameralar önünde şiddet uygulamaktan 
kaçınmazlar. 

Değerli kardeşlerim… 

Bugün, AK Parti olarak, 80. İl Kongremizi 
Kocaeli’nde gerçekleştiriyoruz. Yarın inşal-
lah Eskişehir İl Kongremizi yapacak, böyle-
ce İl Kongrelerimizi tamamlamış olacağız. 
İnşallah, 30 Eylül’de, Ankara Arena’da da 



83

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -9

Büyük Kongremizi gerçekleştiriyoruz. 
Hamdolsun, Kocaeli dahil, şu ana kadarki 
tüm il kongrelerimiz coşku içinde, heye-
can içinde, büyüyen, çoğalan bir sevda ve 
dayanışma içinde gerçekleşti. Benim de 
katıldığım bir çok İl Kongremiz, düğün 
salonlarında, konferans salonlarında, spor 
salonlarında değil; stadyumlarda yapıldı 
ve teşkilatımız, vatandaşlarımız stadyum-
lara dahi sığmadı. AK Parti her geçen gün 
büyüyor, güçleniyor. AK Parti büyüdükçe, 
Türkiye’yi büyütüyor; Türkiye büyüdükçe 
AK Parti daha da büyüyor. 

Bu heyecanımızı, bu coşkumuzu, bu sev-
damızı hiç köreltmeden yolumuza devam 
edeceğiz. Biz, AK Parti olarak, AK Parti 
teşkilatı olarak, kardeşliği büyüterek, daya-
nışmayı, paylaşmayı yücelterek bugünlere 
ulaştık. Bundan sonra da yine bir olacağız, 
beraber olacağız, kardeş olacağız. Şu Koca-
eli, Türkiye’nin bütün renklerini kardeşlik 
içinde, huzur ve barış içinde, dayanışma 
içinde büyümeye, kalkınmaya, aydınlık bir 
geleceğe tahvil ediyor. Türkiye genelinde 
de işte biz bu atmosferi hakim kılacağız. 
Kocaeli’ndeki bu ahengi, bu ideali, bu 
renkliliği tüm Türkiye’de yeşertecek, tüm 
Türkiye’de büyüteceğiz. Biz hep birlikte 
Türkiye’yiz. Biz, hep birlikte Türkiye’nin 
partisiyiz. İşte dün, Iğdır’da, oraya inşa etti-
ğimiz havalimanının açılışını gerçekleştir-
dik, orada Iğdırlı kardeşlerimiz tarafından 
kucaklandık. Ardından Van’a geçtik, Van İl 
Kongremizi yaptık, depremin ardından ye-
niden inşa ettiğimiz Van’da incelemelerde 
bulunduk, orada da kucaklandık. Bugün 
Batı’dayız, Kocaeli’ndeyiz, hamdolsun bu-
rada da muhabbetle kucaklanıyoruz. 

Tü r k i y e ’ n i n  8 1  v i l ay e t i n d e  va r ı z . 
Türkiye’nin 780 bin kilometrekaresinde, 
eserlerimizle, yatırımlarımızla, hizmetleri-
mizle varız. Allah’ın izniyle, sizlerin gayret-
leriyle bu hizmet kervanı bu şekilde yürü-
meye devam edecek. Bugün, kongremizin 
ardından inşallah toplu açılış töreni ger-
çekleştirecek, Kocaeli’ne kazandırdığımız, 
yatırım tutarı 620 milyon lira olan 25 ka-
lem hizmet ve eserin de resmi açılışını ya-
pacağız. Bu arada önümüzdeki hafta cuma 
günü, milletimiz için, İslam dünyası için, 
tüm insanlık için son derece önemli bir 
aya, Ramazan-ı Şerif ’e vasıl olacağız. Şim-
diden, Kocaeli’ndeki kardeşlerimin, teşki-
latımızın tüm mensuplarının Mübarek Ra-
mazanlarını tebrik ediyorum; Ramazan’ın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Kocaeli’nde teşkilatımızın Ramazan’ı en 
iyi şekilde değerlendireceğine, yardım-
laşma, dayanışma, paylaşma noktasında 
Kocaeli’nin nakış nakış işleyeceğine ben 
yürekten inanıyorum. Büyükşehir Beledi-
yemizle, ilçe, belde belediyelerimizle, tüm 
teşkilatımızla, Kocaeli’nde ihtiyaç sahiple-
rini arayacak, bulacak, kimsenin gururunu 
rencide etmeden, sağ elini verdiğini sol ele 
hissettirmeden yardımları ulaştıracağız. 

Değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaşla-
rım…

9.5 yılda Kocaeli’ne kazandırdığımız eser 
ve hizmetlerimizi, yatırımlarımızı da özet 
olarak burada bir kez daha hatırlatmak 
istiyorum. Son 9.5 yılda eğitimde Koca-
eli’ndeki okullarımıza 6 bin 33 derslik 
yaptık. Okullarımıza 41 bin 759 bilgisayar 
gönderdik. 481 Bilgisayar Teknolojileri 
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Sınıfı kurduk. Fatih Projesi kapsamında 
Kocaeli için maliyeti 8.5 milyon lira olan 
ilk etapta 77 adet Ortaöğretim okuluna 
yazıcı, doküman kamera ve akıllı tahtadan 
oluşan toplamda 2 bin 205 adet malzeme 
gönderiyoruz. Dönemimizde Kocaeli Üni-
versitesi bünyesinde 12 Fakülte, 3 Enstitü, 
20 Meslek Yüksekokulu, 7 Yüksekokul, 12 
Araştırma ve Uygulama Merkezi ve 1 Tek-
nopark hizmete girdi. 

1999 Marmara depreminde büyük ha-
sar gören Kocaeli Üniversitesi’ni, görevi 
devraldığımız andan itibaren çok güçlü 
şekilde destekledik. Üniversitemize 1.275 
kişi kapasiteli bir Kongre Merkezi yaptık. 
2 bin 500 kişilik Spor Kompleksini ve 
Olimpik Yüzme Havuzunu kazandırdık. 
410 bin metrekare kapalı alan yerleşkesi 
ile Umuttepe Kampüsünde şuan Kocaeli 
Üniversitesi’nin bir tane bile eksik binası 
yok. 2003 tarihi itibariyle Kocaeli yük-
seköğrenim yurt kapasitesi 618 iken bu 
rakam tam 5 bin 348’e ulaştı. Kredi Yurtlar 
Kurumuzun bu yıl ki yatırım programın-
da Kocaeli’nde 1.750,  Derbent’te 300, 
Gölcük’te 300 olmak üzere toplamda 2 bin 
350 kapasiteli yurt projelerimiz bulunu-
yor. 

Kocaeli’ne bir Şehir Hastanesi yapıyoruz. 
Bu Şehir Hastanesi, 400 yataklı genel 
hastane, 250 yataklı kadın doğum ve ço-
cuk hastanesi, 100 yataklı kalp ve damar 
hastalıkları hastanesi, 100 yataklı onkoloji 
hastanesi, 80 yataklı psikiyatri hastanesi, 
100 yataklı adli psikiyatri hastanesi ve 100 
yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hasta-
nesi olmak üzere toplam 1.130 yatak kapa-

sitesine sahip olacak. 9.5 yılda Kocaeli’nde 
sağlık hizmetleri için 443 milyon lira harca-
ma yaptık. Yapımına bizden önce başlanan, 
toplamda 550 yatak kapasiteli hastaneleri-
mizi ve 16 adet Aile Sağlığı Merkezi’ni biz 
tamamladık ve hizmete açtık. Yapımına 
dönemimizde başladığımız; toplamda 786 
yatak kapasiteli hastanelerimizi ve hasta-
nelerimize yaptığımız ek blokları tamam-
ladık. Sağlık Komplekslerini, Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezlerini, 36 adet Aile Sağlığı 
Merkezini ve Sağlık Evlerinin yapımını sü-
ratle tamamladık ve hizmete açtık. Bunla-
rın yanında diğer sağlık yatırımlarımızın 
inşaatları devam ediyor. Kocaeli’nde Sağlık 
Bakanlığımıza bağlı hastanelerde bizden 
önce tomografi cihazı 2 adet iken biz bu 
sayıyı, 8’i kamuda olmak üzere toplam 
21’e çıkardık. 2002’de Kocaeli’nde Sağlık 
Bakanlığımıza bağlı hastanelerde sadece 
1 adet MR cihazı varken bugün ise 6’sı ka-
muda olmak üzere toplam 17 tane modern 
MR cihazı ve yaygın laboratuvar hizmetle-
ri ile sağlık hizmetleri en iyi şekilde sunu-
luyor. Kocaeli’nde 2002 yılında kamuda 52 
adet olmak üzere toplam 112 adet diyaliz 
cihazıyla hizmet verilirken bugün bu sayı 
109‘u kamuda olmak üzere toplam 338’e 
ulaştı. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 
2002 yılında Kocaeli’nde nitelikli yatak 
sayımız 240 iken bugün bu sayıyı yaklaşık 
4 kat arttırarak 1. 030’a getirdik. 

TOKİ aracılığı ile Kocaeli’nde bugüne ka-
dar 13 bin 609 konut uygulaması başlattık, 
bu konutların 11 bin 476 tanesini tamam-
ladık ve sahiplerine teslim ettik. 2 bin 133 
konutu ise en kısa sürede tamamlayarak 
sahiplerine teslim edeceğiz. 2002 yılına 
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kadar Kocaeli’ne 135 kilometre bölünmüş 
yol yapılmıştı, biz buna 9.5 yılda tam 98 
kilometre daha bölünmüş yol ekledik. 
Böylece Kocaeli’nde toplam bölünmüş yol 
miktarını 233 kilometreye çıkardık. Mar-
maray Projemizle Asya tarafında bulunan 
Gebze ile Avrupa tarafında bulunan Hal-
kalı ilçelerini kesintisiz, modern ve yüksek 
kapasiteli bir banliyö demiryolu sistemiyle 
bağlıyoruz. İstanbul’la birlikte, artık Ko-
caeli de Yüksek Hızlı Trene kavuşuyor. 
Ankara-Gebze arasını 2.5 saate düşürecek 
olan Ankara-İstanbul hızlı tren projesinin 
son halkası olan Köseköy-Gebze hat ke-
siminin çalışmalarına başladık. İnşallah 
2013’de tamamlamayı hedefliyoruz. Koca-
eli Köseköy’de bir Lojistik Merkezi yapıyo-
ruz. Toplam maliyeti yaklaşık 48 milyon 
olan Köseköy Lojistik Merkezi ile Türkiye 
lojistik sektörüne 2 milyon ton taşıma 
kapasitesi sağlayacak ve ülkemize 718 bin 
metrekare lojistik alan kazandırmış ola-
cağız. Derince Limanının depremde hasar 
gören rıhtım ve geri sahalarının onarılma-
sı çalışmasına devam ediyoruz. İnşallah yıl 
sonuna kadar tamamlayacağız. 

Orman ve su işlerinde Kocaeli ilimize 
2003’ten bugüne kadar toplam 127 milyon 
lira yatırım yaptık. Kocaeli’ne 2002’de 6 
milyon lira tarımsal destek verilmişti, biz 
2011’de 20 milyon lira tarımsal destek ver-
dik. 9.5 yılda toplam 134 milyon lira tarım-
sal destek sağladık. Kocaeli’ndeki çiftçile-
rimize 10 milyon lira mazot, 8 milyon lira 
kimyevi gübre ve 3 milyon lira prim desteği 
sağladık. Son 3 yılda fındığa 17 milyon lira 
alan bazlı destek verdik. 2002’de sadece 
486 Bin lira hayvancılık desteği verilmişti, 

biz ise 2011’de 10 milyon lira hayvancılık 
desteği verdik. Kocaeli’ne 9.5 yılda toplam 
53 milyon lira hayvancılık desteği verdik. 
Dönemimizde Kocaeli’ne 5 Organize Sana-
yi Bölgesi kazandırdık. Yine bu dönemde, 
Kocaeli’nde 3 tane Teknokent kurduk. 
Muallimköy Teknoketi, yapacağımız çalış-
malarla, ABD’deki ünlü silikon vadisine 
benzeyen uluslararası bir Bilişim Vadisi 
olacak. 

Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşla-
rım…

Ben, sözlerime burada son verirken, heye-
canınız, coşkunuz, desteğiniz için sizlere 
bir kez daha teşekkür ediyorum. AK Parti 
Kocaeli İl Kongremizin, Kocaeli için, ül-
kemiz için, demokrasimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Bir kez daha 
Ramazan-ı Şerif ’in kutlu, mübarek olma-
sını temenni ediyor; yeniden kavuşmak, 
yeniden kucaklaşmak üzere hepinize sev-
gilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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Sevgili Eskişehirliler, sevgili kardeşlerim, 
çok değerli yol arkadaşlarım, bugün bir 
kez daha sizleri en kalbi muhabbetlerimle 
selamlıyorum. AK Parti Eskişehir İl Kong-
remizin, Eskişehir için, Eskişehirliler için, 
ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Eski-
şehir İl Teşkilatımızı, İl Başkanımız ve eki-
bini, ilçe başkanlarımız ve ekiplerini, bel-

de, mahalle, köy temsilcilerimizi, sandık 
müşahitlerimizi, bugüne kadar AK Parti İl 
Başkanlığı çatısı altında verdikleri üstün 
gayretlerden dolayı kutluyorum, kendileri-
ne şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde 
Eskişehir Milletvekillerimize, İlçe Belediye 
Başkanlarımıza, İl Genel ve Belediye Mec-
lis Üyelerimize yaptıkları hizmetlerden, 
Eskişehir’e kazandırdıkları eserlerden 

AK Parti Il Başkanlığı 4. Olağan 
Kongresi (Eskişehir)

Eskişehir | 15 Temmuz 2012
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dolayı teşekkür ediyorum. Burada, Eskişe-
hir Kadın Kolları Başkanlığımıza, Gençlik 
Kolları Başkanlığımıza, teşkilatımızda 
görev almış tüm hanım kardeşlerime, tüm 
genç kardeşlerime hassaten teşekkür edi-
yor, kendilerini tebrik ediyorum. Eskişehir 
teşkilatımız içinde görev almış, bugün ara-
mızda bulunmayan, vefat etmiş tüm kar-
deşlerimize de Allah’tan rahmet niyaz edi-
yorum. Bugün gerçekleşen kongremizin, 
hızla büyüyen, kalkınan, Türkiye’nin tam 
orta yerinde, merkezinde, bir bilim, sanayi, 
kültür ve medeniyet şehri olarak yükselen 
Eskişehir için yeni bir dönemi başlatması-
nı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Eskişehirliler…

Bugün, Eskişehir’de, 81. İl Kongremizi 
gerçekleştiriyor ve artık bu süreci tamama 
erdiriyoruz. Eskişehir’de bir dönemi geride 
bırakıyor; yeni bir dönemin kapılarını ara-
layacak Büyük Kongre’nin hazırlık sürecini 
artık başlatıyoruz. Burada, Eskişehir’de, son 
İl Kongremizi gerçekleştirirken, bu uzun 
soluklu süreci başarıyla yürütmemizi sağla-
yan tüm arkadaşlarıma, Teşkilatımızın tüm 
kademelerindeki kardeşlerime de şükranla-
rımı ifade ediyorum. 

2011 ve 2012 yıllarında ilçe kongrelerimizi 
büyük bir başarıyla tamamladık. Bu yıl için-
de, Genel Merkez Kadın Kollarımızın, Genel 
Merkez Gençlik Kollarımızın kongrelerini 
yaptık. 11 Mart 2012 Pazar Günü, Bartın’da 
Bismillah diyerek ilk İl Kongremizi gerçek-
leştirdik. 11 Mart’tan bugüne, 15 Temmuz’a 
kadar, Eskişehir’e kadar, 81 vilayetimizde 
büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla 

İl Kongrelerimizi yaptık. Ben, Konya’dan 
başlayarak, Eskişehir’e kadar, 22 İl Kongre-
sine katıldım ve teşkilatımızla kucaklaştım. 
Benim katılamadığım illerimizde Bakanla-
rımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, Mil-
letvekillerimiz kongrelere iştirak ettiler. 

Şunu burada çok büyük bir gururla ifade 
etmek istiyorum… İlçe kongrelerimizle, Ka-
dın Kolları, Gençlik Kolları Kongrelerimizle, 
İl Kongrelerimizle, AK Parti farkını, AK Par-
ti vizyonunu, AK Parti ufkunu bir kez daha 
net olarak ortaya koyduk. Bizim kongreleri-
mizde coşku vardı. Bizim kongrelerimizde 
heyecan vardı. Bizim kongrelerimizde, ha-
nım kardeşlerimizin, genç kardeşlerimizin, 
en başından sonuna kadar bitmeyen teza-
hüratı, bitmeyen enerjisi vardı. En önemlisi 
de bizim tüm kongrelerimizde birlik vardı, 
dayanışma vardı, paylaşma vardı, kardeşlik 
vardı. Biz, birbirimizi üzmedik. Biz kav-
ga etmedik. Biz kongrelerimizde makam 
kavgasına, koltuk kavgasına, rütbe hırsına 
asla tevessül etmedik. Biz kongrelerimizde 
sevgiyi yücelttik, hizmet aşkını yükselttik, 
kardeşliği pekiştirdik. Biz kongrelerimizi, 
tüzüğümüzün bir gereği olmasının, ana-
yasanın ve yasanın bir gereği olmasının 
ötesinde, bir şölene, bir düğüne, bir bayram 
yerine çevirdik. Gittiğimiz her şehrimizde, 
havaalanından kongrenin yapılacağı yere 
kadar halkımızın, milletimizin, vatandaşla-
rımızın, kardeşlerimizin sevgi gösterileriyle 
karşılandık. Kongre salonlarında hasretle, 
muhabbetle, aşka kucaklandık. 

Bakın burada, Eskişehir’de Rabbime bir 
kez daha dua ediyorum, hamd ediyorum, 
şükrediyorum. 2001 yılında, Afyon’da bir 



Recep Tayyip ERDOĞAN

88

avuç arkadaşımızla çıktığımız bu kutlu 
yolda, bizi bugünlere eriştirdiği, bize böyle 
bir muhabbet, böyle bir sevda, böyle bir 
coşku nasip ettiği için Rabbime şükredi-
yorum. 14 Ağustos 2001’de, Ankara’da, 
Bilkent Otel’de, bir salon dolusu arkada-
şımızla çıktığımız bu kutlu yolda, bugün 
artık stadyumlara, devasa spor salonlarına 
sığmayan bir harekete dönüştüğümüz 
için Allah’ıma hamd ediyorum. 3 Kasım 
2002’de, kuruluşumuzdan 15 ay sonra gir-
diğimiz ilk seçimde yüzde 34 oy aldığımız, 
ardından 22 Temmuz seçimlerinde yüzde 
47 oya ulaştığımız, 12 Haziran seçimle-
rinde, Türkiye’de her iki kişiden birinin 
oyunu aldığımız, yüzde 50’ye ulaştığımız 
için Rabbime şükrediyorum. Elbette, böyle 
bir teşkilatla yürüdüğümüz için, böyle yol 
arkadaşlarıyla yürüdüğümüz için, bizlere 
böyle ak yüzlü, ak gönüllü, alnı ak, yüreği 
ak, vefalı, cesur, kahraman yol arkadaşları 
nasip ettiği için Allah’a hamd ediyorum, 
şükrediyorum. 

Sevgili kardeşlerim…

2001 yılında bu ülkenin kolu kanadı kırıl-
mıştı. 2001 yılında bu ülkenin umutları 
söndürülmüştü. 2001 yılında bu ülke bir 
kez daha hayal kırıklığına uğratılmıştı. 
Karamsarlık, kötümserlik, umutsuzluk bu 
ülkenin üzerine karabasan gibi çökmüştü. 
İşte AK Parti, 14 Ağustos 2001’de, böyle 
bir atmosferde doğdu. AK Parti bu ülkenin 
umudu olarak ortaya çıktı. AK Parti, bu ül-
kenin hayalleri olarak ortaya çıktı. AK Par-
ti, bu ülkenin çimentosu olarak, bu ülkenin 
birleştirici, kaynaştırıcı, kardeşliği yücel-
tici bir hareketi olarak ortaya çıktı. Yine 

Allah’a hamd ediyorum ki, 14 Ağustos’tan 
bugüne kadar, bize umut bağlayanların 
umutlarını köreltmedik, tam tersine o 
umutları çoğalttık. 14 Ağustos 2001’den 
bugüne kadar hayalleri gerçeğe dönüştür-
dük. Bu millete umut verdik; bu millet, bu 
ülke için ortaya büyük hedefler koyduk. 
Yapılamaz denilen şeyleri biz yaptık. Ol-
maz denilenleri olur’a çevirdik. İmkansızı 
mümkün kıldık. Değişmez denilen şeyleri 
biz değiştirdik. Böyle gelmiş, böyle gidecek 
diyenlere karşı; böyle gelmiş, ama böyle 
gitmeyecek diyerek büyük bir dönüşümü 
hayata geçirdik. Biz bu milleti hayalleriyle, 
hülyalarıyla, özlemleriyle, hasretleriyle 
kucaklaştırdık. Selçuklu’nun, Osmanlı’nın 
torunlarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin ev-
latlarına yakışan neyse, yaraşan neyse biz 
onları yaptık, onları gerçeğe dönüştürdük. 

Çok ama çok badireler atlattık. Hakkı-
mızda yazılan senaryoları boşa çıkardık. 
Hukuku zorlayarak üzerimize geldiler, 
hepsini püskürttük. Partimizi kapatmak 
istediler, netice alamadılar. Cumhurbaş-
kanı seçemezsiniz dediler, seçeriz, hem de 
millete seçtiririz dedik. Terörle üzerimize 
geldiler, şiddetle üzerimize geldiler, kaba 
kuvvetle, iftirayla, ulusal ve uluslararası 
senaryolarla üzerimize geldiler, hiçbirisine 
eyvallah demedik, hiçbirisine boynumuzu 
eğmedik. Siz bu ülkede reform yapamaz-
sınız dediler, aldırmadık, reformlarımızı 
yaptık. Siz bu ülkeyi büyütemezsiniz 
dediler, hiç umursamadık, 9.5 yılda bu 
ülkeyi 3 kat büyüttük. Siz dış politikada 
aktif olamazsınız dediler, kulak asmadık, 
dünyanın her yerine ulaştık. Siz bu ülkede 
kardeşliği pekiştiremezsiniz dediler, prim 
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vermedik, kardeşliği yücelttik. Siz bu ül-
kede demokrasiyi, özgürlükleri genişlete-
mezsiniz dediler, inanmadık, demokratik 
standartları, hak ve özgürlükleri çok daha 
yükseğe taşıdık. 

Sevgili kardeşlerim…

Şunu asla unutmayın: Biz, Türkiye’de bir 
kapı araladık, bir kapı açtık. Biz önyargı-
ları kırdık, önkabülleri ortadan kaldırdık, 
Türkiye’nin makus talihini değiştirdik. 
Biz, paslanmış kilitleri parçaladık. Biz, 
Türkiye’nin üzerindeki tozu olduğu kadar, 
yüreklerdeki tozu, köhnemiş zihinlerdeki 
külleri kaldırdık. Biz bir başlangıç yaptık, 
biz bir yol açtık. Allah’ın izniyle, milleti-
mizin desteğiyle, gençlerimizin sahip çık-
masıyla, bu kapı bir daha kapanmayacak, 
bu yol bir daha kapanmayacak, yüreklere, 
gönüllere, Türkiye’nin aydınlık geleceğine 
inşallah artık bir daha kilit vurulamaya-
cak. Bizim araladığımız kapıdan, bizim aç-
tığımız yoldan gençler ilerleyecek, çocuk-
lar yürüyecek, insanlar koşacak ve her yıl 
Türkiye çok daha büyüyecek, çok daha iler-
leyecek, çok daha gelişecek. Darbeler artık 
Türkiye’nin ayağına pranga olmayacak. 
Demokrasi bu ülkede artık Allah’ın izniyle, 
milletin ferasetiyle kesintiye uğramayacak. 
Haklar, özgürlükler bu ülkede artık geriye 
gitmeyecek. Bu ülkenin ekonomisi artık 
daralmayacak, istikrarla büyümeyi sürdü-
recek. Bu ülkenin barış mesajları, dostluk, 
kardeşlik, dayanışma mesajları kıtaları 
aşarak yankılanacak. 81 vilayet büyüye-
cek. Doğu, Batı, Kuzey, Güney, kardeşlik 
içinde büyüyecek ve Türkiye’yi büyütecek. 
İşte AK Parti olarak biz bunu başardık. AK 

Parti Teşkilatı olarak biz bu süreci başlat-
tık. AK Parti neferleri olarak biz geleceğin 
temellerini bugünden attık. Biz, aydınlık 
bir gelecek için taşları, temelleri bugünden 
en sağlam şekilde döşedik. 

Sevgili kardeşlerim…

AK Parti olarak, AK Parti Teşkilatı olarak 
daha yapacak çok işimiz, kat edeceğimiz 
uzun bir mesafemiz var. Biz yola çıkarken 
ne dedik? “Uzun ince bir yoldayız / Gidiyo-
ruz gündüz gece” dedik. Ne diyor, Eskişe-
hirli Yunus Emre:
 
Bu yol uzaktır, menzili çoktur, 

Geçidi yoktur, derin sular var. 

Girdik bu yola, aşk ile bile, 

Gurbetlik ile, bizi salar var... 

Evet… Gideceğiz gündüz gece… Menzile 
ulaşmak için gideceğiz gündüz gece… Ge-
çit olmayan yerde geçitler açtık, bundan 
sonra da geçitler açacağız. Bugüne kadar 
engelleri aşarak geldik, bundan sonra da 
engelleri aşarak ilerleyeceğiz. Bugüne ka-
dar aşk ile yürüdük; millete sevda ile, mil-
lete hizmet aşkıyla yürümeye devam ede-
ceğiz. Sılayı gurbet yapacak; gurbeti sılaya 
dönüştürecek ve menzile ilerleyeceğiz. 

Sevgili Eskişehirliler…

Bugün, Eskişehir İl Kongremizle birlikte, 
kongre süreçlerini tamamlıyor, bir döne-
mi kapatıyor, yeni bir dönemi başlatacak 
olan Genel Merkez Büyük Kongremizin 
artık hazırlıklarına başlıyoruz. İnşallah, 
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30 Eylül’de, Ankara Arena’da Büyük Kong-
remizi gerçekleştireceğiz. İlçe Kongreleri-
mizde, Kadın, Gençlik Kongrelerimizde, 
İl Kongrelerimizde ortaya konan coşkuyu, 
heyecanı, kardeşlik ve dayanışmayı inşal-
lah Büyük Kongremizde zirveye ulaştıra-
cağız. Büyük Kongre bizim için bir değişim 
kongresi olacak. Büyük Kongre bizim için 
yeni bir başlangıç, bir tazelenme olacak. 

Ancak şunu da herkesin bilmesini isti-
yorum. Biz, biz kalarak değişeceğiz. Biz, 
özümüze sadakatle değişeceğiz. Biz, kökle-
rimize itaat ile dönüşeceğiz. Biz değişerek 
başkalaşmayacak, maziden aldığımız il-
hamla, atiyi inşa edeceğiz. AK Parti köksüz 
bir parti değildir. AK Parti ruhsuz bir parti 
değildir. AK Parti, kökü derinlerde, kökü, 
bu milletin ruh köküyle aynı yerde olan 
bir partidir. AK Parti Selçuklu’nun mirası-
nı taşıyan bir partidir. AK Parti, Osmanlı 
Cihan Devleti’nin ruhunu, misyonunu, 
mirasını taşıyan partidir. AK Parti, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilkelerini yücelten, ideal-
lerini büyüten bir partidir. 

AK Parti’nin, bu hareketin, bu davanın kö-
keninde, işte Eskişehirli Seyit Battal Gazi 
var, Eskişehirli Şeyh Edebali var, Eskişe-
hirli Hızır Bey var. Bu davanın temelinde, 
Eskişehirli Yunus Emre var. Bu davanın 
ruh kökünde Hazreti Mevlana var, Hazreti 
Ahmet Yesevi var, Ahmedi Hani var, Meh-
met Akif var. Biz, AK Parti’yi büyüteceğiz, 
Türkiye’yi büyüteceğiz ama nefsimizi 
küçülteceğiz. Biz düşmana kahhar olacak, 
dostumuza, kardeşimize şefkatle muamele 
edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bun-
dan sonra da Türkiye’yi bir bütün olarak 

kucaklayacağız. Ayrım yapmayacağız. Et-
nik ayrımcılığa, inanç ayrımcılığına, dil, 
din, kültür, yaşam tarzı ayrımcılığına asla 
prim vermeyecek, fırsat da tanımayacağız. 
Herkesin yaşam tarzına saygı duyduk; bun-
dan sonra da herkesin bizden emin olması 
gerektiğini samimiyetle, sabırla anlatacak 
ve göstereceğiz. Değişeceğiz, değiştirece-
ğiz, tazeleyecek ve tazeleneceğiz; ama kö-
kümüzden, aslımızdan, özümüzden asla ve 
asla kopmayacağız. 

Şunu da unutmayın kardeşlerim, AK Parti, 
milletin partisidir. Milletin her bir ferdi 
için AK Parti çatısı altında yer vardır. Bu 
milletin evladı olan, bu milletin sevgisini, 
sevdasını, aşkını yüreğinde taşıyan herkes 
bu partinin tabii üyesidir. Bu millete hiz-
met aşkıyla yanan herkes için AK Parti’de 
görev vardır. Bu partide hiçbir zaman 
“ben” olmadı, her zaman BİZ oldu. Bu 
partide sadece hizmet mücadelesi verildi, 
sadece demokrasi mücadelesi verildi. AK 
Parti, işte bu anlayışın, işte bu davanın lo-
komotifi oldu. AK Parti, sadece ama sadece 
bu idealleri iktidara taşımak isteyenlerin 
partisi oldu. Bu partide şahıslar, makam-
lar, rütbeler, isimler değil, her zaman hiz-
met öne çıktı, her zaman dava öne çıktı. 

Şunu herkes bilsin ki, Recep Tayyip Erdo-
ğan fanidir, her yaradılmış gibi ölümlüdür. 
Ben, Başbakan sıfatımdan, Genel Başkan 
sıfatımdan ziyade, bu Partinin, bu davanın, 
bu hareketin bir neferi olmanın gururunu 
yüreğimde hissettim. Biz hizmet mücade-
lesinin neferleriyiz. Biz, azığımızı kuşanır, 
gereken her alanda mücadelemizi verir; 
makam beklemeden, takdir beklemeden, 
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ödül beklemeden, milletin vereceği yeni 
görev için teyakkuza geçeriz. Milletim bize 
nerede görev verirse, biz oradayız. Partim, 
teşkilatım bize nerede görev verirse biz 
oradayız. Bizim, Türkiye’ye, Türk siyaseti-
ne, özellikle de Türkiye’nin gençliğine bir 
şeyi göstermemiz, bir şeyi ispat etmemiz 
gerekiyor. Bu ülkede siyasetin ilkelerle 
yapıldığını göstermemiz gerekiyor. Bu 
ülkede siyasetin ve siyasetçinin güvenilir 
olduğunu bizim göstermemiz gerekiyor. 
Bu ülkede siyasetin temiz olduğunu, daha 
da temizleneceğini bizim ispat etmemiz ge-
rekiyor. Siyasetçinin, sözünde duran, sözü-
nün eri kişi olduğunu; siyasetçinin makam 
hırsıyla değil, millete hizmet sevdasıyla ha-
reket ettiğini bizim ortaya koymamız gere-
kiyor. İşte Türkiye’de, Türk siyasetinde bu 
yolu da biz açtık; bu yolun taşlarını daha 
sağlam döşeyeceğiz. Biz yapacağız, gençler 
arkamızdan gelecek. 

Sevgili kardeşlerim…

Biz, verdiğimiz sözün gereği olarak, 12 Ha-
ziran Milletvekili Seçimlerinde 3. dönem 
ve son kez olarak milletvekili seçildik. 30 
Eylül’de, Ankara’daki Büyük Kongre’de, 
inşallah, yine verdiğimiz sözün bir gereği 
olarak 4. ve son kez Genel Başkanlığa aday 
olacağız. Bu ülkeye öyle genel başkanlar 
geldi ki, her yaşta, her şeyi en iyi kendi-
lerinin yapacağı yanılgısına kapıldılar. 
Bu ülkeye öyle genel başkanlar geldi ki, 
her şeyin en iyisini daima kendilerinin 
bildiği zannına kapıldılar. Bu ülkeye öyle 
yöneticiler geldi ki, oturdukları koltukları 
tapulu malları gibi gördüler. Biz, bu anla-
yışı elimizin tersiyle ittik ve itiyoruz. Bu 

ülkenin pırıl pırıl gençleri var. Bu ülkenin 
aydınlık yüzlü çocukları var. Bu ülkenin bi-
rikimli, tecrübeli, yetenekli, azimli, inançlı 
ve kararlı evlatları var. Fırsat bekleyenlere, 
imkan bekleyenlere biz fırsat tanıyacak, 
imkan vereceğiz. 

Bu partiyi tanımayanlar, bu hareketi, bu 
teşkilatı tanımayanlar, ellerini ovuştura-
rak bizde fitne çıkmasını, nifak çıkmasını, 
tamahın, kibirin, hırsın öne çıkmasını bek-
liyorlar. Ben bütün yüreğimle inanıyorum 
ki, bu partide, bu davada, bu harekette, 
bu teşkilatın içinde asla ve asla böyle tar-
tışmalar yaşanmayacak. Ellerini ovuştu-
ranlar hayal kırıklığı yaşayacaklar. Farklı 
senaryolar çizenler hüsrana uğrayacaklar. 
Fal bakanların, niyet okuyanların, tasarım 
yapmak isteyenlerin hevesleri bir kez daha 
kursaklarında kalacak. Bütün yüreğimle 
inanıyorum ki, yeni süreçte de dostluk ka-
zanacak, dayanışma kazanacak, elbette ki 
kardeşlik kazanacak. 

Eskişehir’de son İl Kongremizi gerçekleşti-
rirken, Eskişehir’den artık Büyük Kongre 
sürecine adım atarken, bugün bir kez daha 
teşkilatımın tüm mensuplarına teşekkür 
ediyorum. Bütün yol arkadaşlarıma, her 
kademedeki tüm kardeşlerime şükranla-
rımı sunuyorum. Allah hepinizden razı 
olsun diyorum. Bugün bir kez daha teşkila-
tımın tüm üyelerinden helallik diliyorum. 
Ben, hepinize hakkımı helal ediyorum; 
sizlerden de hakkınızı helal etmenizi 
diliyorum. İnşallah, önümüzdeki cuma 
gününden itibaren Ramazan-ı Şerif ’e vasıl 
oluyoruz… Önce Ramazan’da iç muhasebe-
mizi yapacağız. Önce Ramazan’da özümü-
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zü, ruhumuzu bir kez daha tazeleyeceğiz. 
Önce Ramazan’da yenileneceğiz. Ardından 
da, Büyük Kongre’de, milletin önünde ken-
dimizi hesaba çekecek, milletin arzusu yö-
nünde değişecek, tazeleneceğiz. Eskişehirli 
tüm kardeşlerimin Ramazan-ı Şerifi şim-
diden kutlu ve mübarek olsun. Ramazan, 
Eskişehir’de, Türkiye’de, tüm İslam Coğ-
rafyasında ve dünyada hayırlara, rahmete, 
mağfirete, berekete vesile olsun diyorum. 

Sevgili Eskişehirliler, değerli kardeşlerim…

Kongremizden hemen sonra Eskişehir’e 
kazandırdığımız, 272 milyon lira yatırım 
bedeli olan 26 kalem eserin toplu açılış tö-
renini gerçekleştireceğiz. Bu eserlerin Es-
kişehirimize ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum. Geçtiğimiz yıl, 28 Mayıs’ta Eski-
şehir mitingimizde sizlere çok önemli bir 
müjde vermiştim. Eskişehir’i 2013’te inşal-
lah Türk Dünyası Kültür Başkenti yaparak, 
buradaki zenginliğimizi bütün dünyaya 
tanıtacağımızı ifade etmiştim.  Başta Dışiş-
leri ve Kültür Bakanlıklarımız olmak üzere 
ilgili bütün kurum ve kuruluşlar, Sivil Top-
lum Örgütleri, Uluslararası Türk Kültür 
Teşkilatı TÜRKSOY hazırlıklara başladı. 
2013 yılında, Eskişehir, bütün Türk Dünya-
sından, yüzlerce kültür ve sanat etkinliği-
ne, binlerce misafire ev sahipliği yapacak. 
Türk Dünyası inşallah Eskişehir’de birbiri 
ile kucaklaşacak. Kırım’dan, Kazan’dan, 
B u l g a r i s t a n’ d a n ,  A r n a v u t l u k ’ t a n , 
Kosova’dan ,  Makedonya’dan ,  Bosna 
Hersek’ten, Romanya’dan, Batı Trakya’dan, 
Kaf kasya’dan ve bütün Türk Cumhuri-
yetlerinden gelen misafirlerimiz burada 
akrabalarıyla, kardeşleriyle kaynaşacaklar. 

Eskişehir’in de ismini dünyaya daha güçlü 
şekilde duyuracak bu etkinliğin hazırlıkla-
rı çok süratli şekilde devam ediyor. 

Eskişehir’de havacılık sanayi, savunma 
sanayi, elektronik sanayi, yazılım sektörü, 
sinema-televizyon sektörü gibi katma de-
ğeri yüksek yatırımları destekleyeceğimizi 
söylemiştik. Yeni uygulamaya koyduğu-
muz Teşvik Paketi, inşallah bu noktada 
Eskişehir için can suyu olacak. Yeni Teş-
vik Paketi’nde, stratejik yatırımları, yani 
savunma, uzay, bilişim gibi yatırımları, 
iline, bölgesine bakmadan en üst seviye-
de destekliyoruz. Eskişehir’de, stratejik 
sektörlerde yatırım yapacak şirketler, arsa 
tahsisinden vergi indirimine, sigorta pri-
mi kolaylıklarından kredi kolaylıklarına 
kadar çok geniş imkanlarla desteklenecek-
ler. Bizim, kamu olarak buradaki stratejik 
yatırımlara verdiğimiz desteğe ek olarak, 
inşallah özel sektör de Eskişehir’i daha 
fazla tercih edecek. Yeni teşvik paketi, ina-
nıyorum ki Eskişehir’in eğitimli, genç nü-
fusuna yeni istihdam alanları sağlayacak. 

Biliyorsunuz,  Eskişehir’e bir de uluslara-
rası standardlarda bir Yüksek Teknoloji 
Üniversitesi sözümüz var. Bununla ilgili 
hazırlıklarımız da sürüyor. Eskişehir mil-
letvekillerimiz, başta Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanımız 
olmak üzere bu süreci takip ediyorlar. 
İnşallah önümüzdeki yasama yılı içinde, 
Eskişehir Yüksek Teknoloji Üniversitesi 
ile ilgili yasal prosedürü tamamlayarak bu 
vaadimizi de hayata geçireceğiz. 
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Eskişehir’e bir başka sözümüz de stad-
yumdu. Stadyumun arazisi tahsis edildi, 
projesi yapıldı, şu an ihale aşamasında. 
Bu stadyum, öyle klasik, sıradan bir spor 
tesisi olmayacak. Mimarisiyle, bütün spor 
dallarına hitap edecek salonlarıyla, hedi-
yelik eşya mağazalarıyla, bir futbol kulü-
bünün ihtiyaç duyacağı her türlü birimiyle 
Eskişehir’e yakışır bir tesis inşa ediyoruz. 
Bu yıl bitmeden inşaata başlanacak 33 bin 
kişilik bu stadyum, inşallah 2 yıl içinde 
tamamlanarak Eskişehir’in hizmetine su-
nulacak. Böylece, Eskişehir’e verdiğimiz 
bu sözü de yerine getirmiş oluyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

2009 yılında, ülkemizi dünyada sekizinci, 
Avrupa’da altıncı yüksek hızlı tren işletme-
cisi konumuna yükselten Eskişehir-Ankara 
Yüksek Hızlı Tren Projesi’ni tamamladık, 
hizmete aldık. Bugüne kadar 6 milyon 100 
bin vatandaşımız yüksek hızlı trenle yolcu-
luk yaptı. Eskişehir-İstanbul Yüksek Hızlı 
Tren Projemizde ise artık son aşamaya gel-
dik. Eskişehir, şu anda hızlı trenle Ankara 
ve Konya’ya bağlandı. İnşallah, Eskişehir’i, 
Bursa, Sivas, ardından Erzincan, Erzurum, 
Kars ve İzmir’e de hızlı trenle bağlayacağız. 

1 3 0  y ı l l ı k  d e m i r y o l u  m a z i s i  o l a n 
Eskişehir’e şimdi de, sadece Türkiye’nin 
değil, Avrupa’nın en özgün yüksek hızlı 
tren garlarından birini yapıyoruz. Bu garın 
nereye yapılacağına da benim Eskişehirli 
hemşerilerim karar verdiler. Dediler ki, bu 
gar Eskişehir’in merkezinde, mevcut garın 
bulunduğu alanda olsun. Eski garın bulun-
duğu alana, eski gara dokunmadan, bu ta-

rihi yapıyı bozmadan, açık alana, yeni garı, 
Eskişehirli hemşerilerimizin isteği doğrul-
tusunda yapıyoruz. Eski ile yeniyi, geçmiş-
le geleceği, tarihi olanla modern olanı aynı 
havzada buluşturuyoruz. Bakınız, Eskişe-
hir yer altı yüksek hızlı tren geçiş projesi 
tamamlanmak üzere. Bu geçişin bitimine 
yeni garı yapıyoruz. Artık alt geçide, üst 
geçide, köprüye, hemzemin geçide ihtiyaç 
kalmıyor, olanları da kaldırdık.  Vatan-
daşlarımızın kuzeyden güneye, güneyden 
kuzeye ister yaya, ister araçla geçişlerinin 
önündeki bütün engelleri kaldırdık. 

Eğitim şehri Eskişehir’de, Anadolu Üni-
versitesi ve Osmangazi Üniversitesi’ni 
en güçlü şekilde destekledik. Anadolu 
Üniversitesi’nde 4 fakülte, 1 meslek yük-
sekokulu ve 11 araştırma ve uygulama 
merkezi hizmete girdi. TRT işbirliğiyle üni-
versite bünyesinde TRT Okul Televizyon 
Kanalı kuruldu. 24 saat yayın yapan bu 
kanalla Anadolu Üniversitesi açık öğretim 
fakültesi dersleri, öğrencilerimizin evine 
geldi. 

Osmangazi Üniversitesi bünyesinde ise 1’i 
diş hekimliği olmak üzere 2 fakülte,  1 ens-
titü, 1 devlet konservatuarı, 1 yüksek okul, 
2 meslek yüksek okulu ve 9 araştırma ve 
uygulama merkezi hizmete girdi. 2002’de 
6 bin 68 olan Eskişehir ili yükseköğrenim 
yurtları toplam kapasitesi bugün 7 bin 
68’e ulaştı. Kredi Yurtlar Kurumumuzun 
bu yıl ki yatırım programında Eskişehir’de 
1.500 kişilik yurt projemiz bulunuyor. 
Üniversite öğrencilerinin kredi ve burs 
miktarı 2002‘de 45 liraydı. Bu rakamı biz, 
2002’ye kıyasla yüzde 478 oranında artır-
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dık. Bugün lisans öğrencilerimiz aylık 260 
lira alıyor. Beslenme yardımını da aylık 
180 liraya çıkardık. Mastır öğrencilerimize 
2002‘de sadece 90 lira veriliyordu. Biz şim-
di aylık 520 lira veriyoruz. 2002’de Dokto-
ra öğrencilerimize ise135 lira veriliyordu. 
Biz bugün aylık 780 lira burs ya da kredi 
veriyoruz. 

Eskişehir’e bir Şehir Hastanesi sözünü ver-
miştik, bunun da çalışmalarını başlattık. 
Şehir Hastanesi, içinde 700 yataklı genel 
hastane, 100 yataklı kardiyoloji ve kardiyo 
vasküler cerrahi hastanesi, 100 yataklı on-
koloji hastanesi, 100 yataklı yüksek güven-
likli adli psikiyatri hastanesi olmak üzere 
toplam 1.000 yatak kapasitesine sahip ola-
cak. Gerekli altyapı çalışmalarını bitirdik-
ten sonra yapım aşamasına başlayacağız. 

TOKİ aracılığı ile Eskişehir’de bugüne ka-
dar 9 bin 159 konut uygulaması başlattık, 
bu konutların 7 bin 971’ini tamamladık ve 
sahiplerine teslim ettik, 1.188 konutu ise 
en kısa sürede tamamlayarak sahiplerine 
teslim edeceğiz. Eskişehir Adalet Sarayı’nı 
2009 yılında bitirip hizmete açtık. 2002 
yılına kadar Eskişehir’de sadece 90 kilo-
metre bölünmüş yol yapılmıştı, biz buna 
9.5 yılda 214 kilometre daha bölünmüş yol 
ekledik. Ankara’yı İzmir’e bağlayacak olan 
Otoyol projemiz ile Eskişehir de İzmir’e 
otoyol ile bağlanacak. Proje sadece İzmir–
Ankara ve otoyol güzergâhı üzerindeki ille-
ri değil İç Anadolu’yu, Karadeniz Bölgesini 
ve Doğu Anadolu’yu da Ankara üzerinden 
Türkiye’nin en büyük limanına sahip 
İzmir’e ulaştıracak. Projeyle ilgili altyapı 
çalışmalarına başladık. Hasanbey Lojistik 

Merkezi projemizin yapımı devam ediyor, 
inşallah yıl sonuna kadar tamamlamayı 
hedefliyoruz. 

Eskişehir’de Aşağı Kuzfındık Barajı ve 
Sulaması başta olmak üzere toplam 17 
adet sulama projesini hayata geçirdik. 
1000 Günde 1000 Gölet Projesi kapsamın-
da Eskişehir ilimizde 9 göletin ve diğer 
sulama projelerimizin çalışması devam 
ediyor. Eskişehir’de 2002’de 35 milyon 
lira tarımsal destek verilmişti, biz 2011’de 
88 milyon tarımsal destek verdik. Biz 9.5 
yılda toplam 710 milyon lira tarımsal des-
tek sağladık. Eskişehir’de çiftçilerimize 90 
milyon lira mazot, 79 milyon lira kimyevi 
gübre ve 161 milyon lira prim desteği 
sağladık. 2002’de sadece 760 bin lira hay-
vancılık desteği verilmişti, biz ise 2011’de 
18 milyon lira hayvancılık desteği verdik. 
Eskişehir‘e 9.5 yılda toplam 84 milyon 
lira hayvancılık desteği verdik. Eskişehir 
Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi’ni 
tamamladık. Sivrihisar Organize Sanayi 
Bölgesi projemiz ise devam ediyor. 

Sevgili Eskişehirliler, değerli kardeşlerim…

Eskişehir’de bugün İl Kongremizi tamam-
lıyor, artık yerel seçim hazırlıklarına da 
çok daha güçlü şekilde başlıyoruz. Eskişe-
hir, yerel hizmetler noktasında, belediye 
hizmetleri noktasında, Eskişehir’in tarihi-
ne, ruhuna ve vizyonuna denk düşmeyen 
bir talihsizlik yaşıyor. Önümüzdeki yerel 
seçimlerde inşallah artık Eskişehir’i AK 
Partili bir belediye ile hak ettiği konuma 
yükseltecek bir süreci başlatmak zorunda-
yız. Eskişehir Teşkilatımın bu seçimlerde 
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çok daha gayretli olmasını, daha bir azim-
le, daha bir inançla bu işin üzerine gitme-
sini bekliyorum. Hanım kardeşlerim, genç 
kardeşlerim, teşkilatımızın tüm mensupla-
rı, Eskişehir’de inşallah ziyaret edilmedik 
ev, işyeri bırakmayacak ve Eskişehir’de 
büyük değişimi başlatacaklar. Allah yolu-
nuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. Hepi-
nize kolaylıklar temenni ediyorum. Bugün 
artık son il kongremizi de tamamlarken, 
teşkilatımın tüm mensuplarına, eski, yeni 
İl Başkanlarımıza ve ekiplerine, kongre-
lerimizin başarılı geçmesinde emeği olan 
herkese teşekkür ediyorum. Ankara’da, Bü-
yük Kongre’de yeniden kavuşmak, yeniden 
buluşmak ve kucaklaşmak üzere hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah’a ema-
net ediyorum. 
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Ankara İl Teşkilatımızın çok değerli men-
supları, değerli yol arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler… 
Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyor;  AK Parti Ankara İl Başkanlığımız 
tarafından düzenlenen bu geleneksel iftar 
buluşmasına hoş geldiniz diyorum. Ankara 
İl Başkanımız ve İl Yönetimine;  Bakan ve 
Milletvekillerimize;  İl Kadın Kollarımıza, 
Gençlik Kollarımıza, Büyükşehir ve İlçe Be-
lediyelerimize, Meclis Üyelerimize, mahal-
le temsilcilerimize, Ankara İl Teşkilatımızın 
tüm mensuplarına, bu güzel buluşmayı ter-
tip ettikleri için şükranlarımı sunuyorum. 
Üniversite camiasından sivil toplum örgüt-
lerine, spor camiasından esnaf, ticaret ve sa-
nayi temsilcilerimize kadar, bu geleneksel 
iftar programına katılan tüm kardeşlerime, 
vatandaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyo-
rum. Artık son 11 gününe girdiğimiz, uğur-
lamaya hazırlandığımız Ramazan-ı Şerif ’in, 
ülkemize, milletimize, İslam coğrafyasına 
ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini bu 
vesileyle bir kez daha Rabbim’den niyaz 
ediyorum. 

Önceki gün, Hakkari’de kalleşçe bir saldırı 
neticesinde şehit edilen 6 askerimizi ve 2 

köy korucumuzu da buradan bir kez daha 
rahmetle, minnetle yad ediyorum;  aileleri-
ne, sevenlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimi-
ze ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. 
Yaralanan askerlerimize de Rabbim’den 
acil şifalar temenni ediyorum. 

Açıkçası, terör örgütü, Ramazan ayında 
yaptığı bu son saldırılarla, hiçbir kutsalı 
tanımadığını, hiçbir milli ve manevi de-
ğere saygı göstermediğini, bu ülkenin, 
bu toprakların, bu milletin değerleriyle 
hiçbir ortak paydasının olmadığını bir kez 
daha net olarak göstermiştir. Şemdinli’de, 
Hakkari’de, Eruh’ta, Doğu ve Güneydo-
ğu’daki diğer bazı illerimizde son günler-
de yapılan alçakça, kalleşçe saldırıların, 
milletimiz tarafından çok iyi değerlendi-
rilmesini, çok iyi analiz edilmesini ben 
özellikle rica ediyorum. Terör örgütü, 
kazanamayacağını, hiçbir şey elde edeme-
yeceğini bildiği halde, teröristleri adeta 
intihara göndererek, nasıl bir zihniyet taşı-
dığını da ortaya koymuştur. Bakın sadece 
Şemdinli’de, şu ana kadar 115 terörist et-
kisiz hale getirildi. Hakkari saldırısında 14 
terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristler, 
bu terör örgütü mensupları, terör örgütü 

AK Parti Il Başkanlığı Iftar 
Programı (Ankara)

Ankara | 7 Ağustos 2012
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tarafından, sonucu bilinerek, göz göre göre 
ölüme gönderilmiştir. 

Teröristlerin kendi aralarında yaptıkları tel-
siz konuşmaları medyaya da yansıdı… “Ya-
ralıları taşımayın, oldukları yerde bırakın” 
diye talimatlar veriliyor. “Geri dönmeyin, 
sağ dönmeyin” diyerek insanlık dışı emir-
ler veriliyor. Hatta, “Yaralı arkadaşlarınızı 
taşımayın, geride delil kalmasın, infaz edin” 
diyecek kadar bunlar, insanlıklarını, insaf-
larını, vicdanlarını yitirmiş durumdalar. 
Kürt annenin, Kürt babanın evladını daha 
çocuk yaşında elinden koparıp alıyorlar, bir 
canavara dönüştürüyorlar ve sonra da dağ-
lara, ölmeye ve öldürmeye gönderiyorlar. 

Şunu bir kere herkes bilmeli ve anlamalı… 
Terör örgütü üyelerinin, bu tür insanlık 
dışı saldırılarla elde ettiği hiçbir şey yok, 
elde edeceği de hiçbir şey yok. Şu anda 
terör örgütü, iplerini elinde tutan Türkiye 
düşmanı çevrelerin verdiği ihaleyi yerine 
getirmenin mücadelesi içinde. Biz, terör 
örgütüne karşı da, terör örgütünün iplerini 
elinde tutan o Türkiye düşmanı çevrelere 
karşı da, en sert şekilde, en kararlı şekilde 
mücadelemizi yürüteceğiz. Terör saldırıla-
rı karşısında asla ve asla tek bir geri adım 
atmayacağız. Terörle mücadeleyi, azimle, 
kararlılıkla, çok daha büyük bir hassasiyet-
le, çok daha büyük bir dikkatle sürdürece-
ğiz. Aziz milletimden rica ediyorum… Bu 
mübarek Ramazan ayında, sınır karakol-
larımızda nöbet bekleyen, operasyonlarda 
göğüslerini kahramanca siper eden tüm 
güvenlik birimlerimize dualarını eksik 
etmesinler. 

Burada önemli bir hususun da altını çizmek 
durumundayım… Bakınız, yaklaşık 30 yıl-
dır, terör örgütü, sadece kalleşçe saldırılar 
yapmakla, yalnızca askerimizi, polisimizi, 
güvenlik ve istihbarat birimlerimizi hedef 
almakla kalmıyor. Terör örgütü, onunla 
birlikte örgütün siyasi uzantıları, masum 
canlarla birlikte kardeşliğimizi, dayanış-
mamızı, birlik ve beraberliğimizi de hedef 
alıyor. Sadece cana, canlara kastetmiyorlar;  
toplumsal barışa da kastediyorlar. Ne terör 
örgütü, ne de terör örgütünün siyasi uzan-
tıları, Kürt vatandaşlarımızın asla temsilcisi 
değildir. Bu terör saldırıları sonrasında, öf-
kesini, nefretini, kızgınlığını, teröre ve terör 
örgütüne değil, bir halka, kardeşlerine yö-
neltenler, terör örgütünün tuzağına düşer-
ler. Biz, milletçe bu tuzağa düşmeyeceğiz. 
Terörün, bizim aramıza girmesine, bizim 
kadim kardeşliğimizi zedelemesine müsaa-
de etmeyeceğiz. Terörün aramıza nifak sok-
masına, bizi birbirimize hasım eylemesine 
asla ve asla göz yummayacağız. 

Bakın bu son terör saldırılarının ardından, 
bunların siyasi uzantıları bir kez daha çıkı-
yor, mertçe, insanca, cesaretle terörü lanet-
lemek yerine, namertçe, korkakça, pısırıkça 
lafı eveleyip gevelemeyi tercih ediyorlar. 
Akan her damla kanda, işte bu korkaklığın 
dilini kullanan siyasetçilerin de payı vardır. 
Bunların kullandığı dil, bu toprakların, bu 
milletin, bu ülkenin dili değil. Bunların kul-
landığı dil, cesaretin, özgürlüğün, barışın, 
kardeşliğin dili asla değil. Bu dil nifakın 
dilidir, fitnenin dilidir. Bu dil, kardeşliğimi-
ze uzanan zehrin dilidir. Ramazan ayında 
yapılan kalleşçe bir saldırıyı dahi lanetleye-
meyenler, Kürt vatandaşlarımın temsilcisi 
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değildir, olamaz ve Kürt kardeşlerimin yü-
züne dahi bakamazlar. 

İnanıyorum ki, Kürt kardeşlerim, Kürt va-
tandaşlarım, Ramazan ayını kana bulamak 
isteyen bu canilerle arasına mesafe koya-
cak, bunlara yeter artık diyecektir. Ülkemin 
kuzeyinde, güneyinde, batısındaki vatan-
daşlarımın da, oynanan oyunu görerek, 
ekilmek istenen fitne tohumlarını görerek, 
bu mübarek ayda öfkenin, nefretin diline 
değil, hoşgörünün, birliğin, kardeşliğin dili-
ne başvuracaklarına yürekten inanıyorum. 

Çok değerli yol arkadaşlarım, değerli misa-
firler…

Bu yıl bir kez daha, Ramazan ayını ma-
alesef  komşu ülkelerde, İslam coğraf-
yasında meydana gelen acı hadiselerle 
buruk yaşıyoruz. Mayanmar’da, Arakan 
Bölgesi’nde, Müslüman kardeşlerimize 
yönelik çok acımasız saldırılar gerçekleş-
tirildi. Türkiye olarak Mayanmar’daki bu 
acı hadiseleri çok yakından takip ediyor, 
uluslararası kamuoyunun dikkatlerini 
bu bölgeye çekmek için yoğun diplomasi 
trafiği yürütüyoruz. Başbakanlık olarak, 
Mayanmar’daki kardeşlerimize ulaştı-
rılmak üzere bir yardım kampanyasını 
da başlattık. Ayrıca, eşim ve kızım, yarın 
Mayanmar’a gidecekler, 3 günlük bir 
program çerçevesinde orada idarecilerle, 
siyasetçilerle görüşecek;  kampları ziyaret 
edecekler. Arakan Müslümanlarının barış 
ve huzura kavuşması için Türkiye olarak 
samimi çaba sarf etmeye bundan sonra da 
devam edeceğiz. 

Ramazan ayını acı ve kanlı hadiselerle 
geçiren bir başka ülke Suriye oldu. Suriye 
ordusu, başta Halep olmak üzere, şehirlere 
yönelik kanlı, acımasız saldırılarını hız kes-
meden sürdürüyor. Kaybettiğini anlayan, 
gideceğini gören Esed rejimi, şiddetin do-
zunu daha da artırarak, arkasında kandan 
bir eser bırakmak için her yola başvuruyor. 
3 Ağustos’ta, Türkiye’nin de aralarında bu-
lunduğu 60’dan fazla ülkenin sunduğu bir 
karar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 
oylandı ve 133 ülkenin lehte oy kullanma-
sıyla kabul edildi. Uluslararası toplum da 
artık Suriye’de Esed rejiminin geleceğinin 
olmadığını, insanlık dışı eylem ve katliam-
ları kınadığını bu kararla ifade etmiş oldu. 

Açıkçası Esed rejimi için artık hiçbir çıkış 
yolu kalmamıştır. Esed ve arkadaşlarının 
önünde, halkın taleplerini kabul etmek 
dışında hiçbir seçenek bulunmuyor. Bu 
aşamadan sonra, şiddeti tırmandırmak, 
provokasyonlara girişmek, komşu ülkeleri 
tahrik etmek, ne Esed rejimine, ne de bölge-
ye hiçbir şey kazandırmaz. Biz, Suriye’deki 
gelişmeleri en başından itibaren büyük bir 
soğukkanlılıkla, büyük bir sabır ve sağdu-
yuyla takip ettik. Esed rejiminin, Türkiye’yi 
çekmek istediği karanlık tuzağa düşmedik;  
tahriklere, oyunlara gelmedik. 

Burada, dış politikamıza ilişkin bazı husus-
ları da altını kalın çizgilerle çizerek bir kez 
daha ifade etmekte fayda görüyorum. Bi-
zim, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki halk ha-
reketlerinin başlamasında hiçbir dahlimiz 
olmamıştır. Türkiye, iyi bir model olarak, 
örnek olarak bu halk hareketlerinin esin 
kaynağı olsa da, hiçbir ülkenin içişlerine 
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karışmamış, hiçbir ülke yönetimine karşı 
hasmane tutum izlememiştir. Suriye’de de 
en başından itibaren bizim tavrımız çok 
net oldu. Rejime gerekli uyarıları yaptık, 
yaklaşmakta olan risklerden haberdar ettik 
ve gerekli reformların yapılması yönünde 
de teşvik ettik. Olayların başlamasından 
itibaren ise, kan akmaması, acıların yaşan-
maması için Türkiye olarak gereken her 
türlü telkini yaptık. Biz Suriye politikamızı 
gündelik reflekslerle, günü birlik tepkilerle 
belirlemiyoruz. Her türlü gelişmeyi en ince 
ayrıntısına kadar izliyor, inceliyor, analiz 
ediyor ve adımlarımızı ona göre atıyoruz. 
Türkiye, Suriye konusunda son derece il-
keli, tutarlı, sağduyulu bir politika izledi ve 
izlemeye devam ediyor. 

Son günlerde, başta Anamuhalefet Partisi 
CHP olmak üzere, belli çevrelerden Suriye 
politikamıza yöneltilen eleştiriler, Türkiye 
aleyhtarı uluslararası bir kampanyanın 
yan ürünü olmaktan öteye gitmiyor. Dikkat 
edin, Amerika’daki bazı gazetelerin, İsra-
il’deki bazı çevrelerin, Türkiye’deki muhale-
fet odaklarının aynı dili, aynı argümanları, 
aynı iddia ve tezleri ortakça dile getirdikle-
rini görürsünüz. Ben burada, Anamuhalefet 
Partisi Genel Başkanı’nın kullandığı üslubu 
elbette kullanacak değilim. Kendi ülkesine, 
kendi ülkesinin dışişleri bakanına, kendi 
ülkesinin dış politikasına karşı bu kadar se-
viyesiz, bu kadar edep dışı, adap dışı bir dil 
kullanan CHP Genel Başkanını ben milleti-
min takdirine havale ediyorum. CHP Genel 
Başkanı, Suriye konusunda Türkiye’nin dış 
politikasını eleştirmiyor;  zaten eleştirecek 
kaliteye, kalibreye, birikime de sahip değil. 
CHP Genel Başkanı, bırakın diplomasinin 

dilini, daha nezaketin, zarafetin diline bile 
hakim değil. Terör meselesinde BDP’nin 
kuyruğuna takılan, BDP’nin nifak diline 
teslim olan CHP, Suriye konusunda da 
Baas rejiminin kuyruğuna takılıyor, Baas 
rejiminin dilini kullanıyor. Biz, CHP’nin 
de, ona malzeme taşıyan çevrelerin de bu 
oyunlarına kulak asmayacağız. Suriye’de 
barışı, istikrarı, toprak bütünlüğünü en güç-
lü şekilde savunmaya devam edeceğiz. Her 
türlü gelişmeyi dikkatle izliyoruz. Her türlü 
gelişme karşısında hazırlıklıyız ve gerekeni 
anında yapıyoruz. 

Çok değerli arkadaşlarım, değerli misafir-
ler…

Gerek Suriye’deki olaylar, gerek artan terör 
eylemleriyle bağlantılı ve eşzamanlı olarak, 
Türkiye içinde, AK Parti teşkilatı içinde 
bir takım nifak senaryolarının hayata ge-
çirilmeye çalışıldığını da ibretle izliyoruz. 
Geçtiğimiz günlerde, Malatya’da vuku bu-
lan sıradan bir hadise, CHP’nin ve bazı so-
rumsuz CHP milletvekillerinin girişimiyle 
büyütülmek, abartılmak suretiyle bir kaos 
senaryosuna dönüştürülmek istendi. AK 
Partili milletvekillerimizin, adli ve güvenlik 
birimlerimizin sağduyulu girişimleriyle bu 
kaos senaryosu bozuldu. 

Türkiye genelinde Alevi kardeşlerimizi 
tahrik etmeye yönelik bu türden provoka-
tif eylemlere karşı milletimizin son derece 
dikkatli olmasını rica ediyorum. Türkiye’yi 
istikrarsızlaştırmaya yönelik bu türden 
bayat senaryolara inanıyorum ki milletim 
asla prim vermeyecektir. Benzeri bir nifak 
sokma girişiminin AK Parti’yi ve AK Parti 
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teşkilatını da hedef aldığını görüyoruz ve 
bu girişimleri de dikkatle, hassasiyetle takip 
ediyoruz. 

Bakınız, önümüzdeki hafta, 14 Ağustos’ta, 
AK Parti’nin kuruluşunun 11’inci yıldönü-
münü hep birlikte idrak edeceğiz. Aradan 
geçen 11 yıla rağmen, maalesef birileri AK 
Parti’yi tanımadı, tanıyamadı;  daha doğ-
rusu işlerine gelmediği için tanımazlığa 
vuruyorlar. AK Parti, Türkiye’de geleneksel 
siyaset kodlarını, parametrelerini kökten 
değiştirmiş bir partidir. AK Parti, çıkarların, 
makamların, rütbelerin peşinden koşan 
değil, millete hizmet davasını yüklenen ve 
büyük Türkiye hedeflerine doğru koşan bir 
partidir. Bakın en güçlü olduğumuz, en yük-
sek oyu aldığımız, milletimizden en büyük 
teveccühü gördüğümüz bir dönemde, en 
başından ilan ettiğimiz gibi, 3 dönem kura-
lını asla esnetmeden hayata geçiriyoruz. Biz 
eğer makamların peşinden giden bir parti 
olsaydık, kendimizi böyle bağlamazdık. 
Biz eğer, çıkar peşinde, rant peşinde koşan 
bir parti olsaydık, verdiğimiz sözleri bozar, 
ilkeleri çiğnerdik. 

Biz bunu yapmadık, yapmıyoruz ve yapma-
yacağız;  millete verdiğimiz sözden geriye 
asla dönmeyeceğiz. Siyasette yeni bir sayfa 
açtık, siyasete soluk getirdik, ilke getirdik, 
itimat getirdik, bunu aynı şekilde devam et-
tireceğiz. Defalarca söyledim, bugün burada 
bir kez daha ifade ediyorum: Bu partide, bu 
teşkilatta, makam kavgası, koltuk kavgası 
görmek isteyenler hayal kırıklığına uğrar-
lar. Bizim partimizde kardeşlik hukuku 
esastır;  bizim partimizde dava bilinci, dava 
hassasiyeti esastır. Teşkilatımızın her bir 

mensubu da işte bu şuura, bu hassasiyete, 
bu inanç ve anlayışa sahiptir. 

Biz şu anda, tüm teşkilat olarak, 30 Eylül’de 
Ankara’da gerçekleştireceğimiz Büyük 
Kongre’ye kilitlenmiş durumdayız. Büyük 
Kongremizi coşkuyla, heyecanla yapacak, 
oradan güçlenerek, tazelenerek çıkacak, 
ardından da yerel seçimler için çok daha 
gayretli şekilde çalışmaya başlayacağız. 
Bizim gündemimizde sadece ülkemize ve 
milletimize hizmet var. Biz, bize dışardan 
dayatılan gündemlere eyvallah etmeyiz, 
etmeyeceğiz;  hele hele nifak girişimlerine 
asla prim vermeyiz. 11 yıl boyunca olduğu 
gibi, elele, gönül gönüle 2023 hedeflerimize 
doğru kararlılıkla ilerlemeye devam edece-
ğiz. AK Parti, Türkiye’de istikrarı zedeleye-
cek, kardeşliğimize halel getirecek, birliği-
mizi, bütünlüğümüzü hedef alacak hiçbir 
girişimin yanında yer almaz, müsamaha 
göstermez. 

Biz Türkiye’yi büyütmek, sofradaki ekmeği 
büyütmek, Türkiye’nin yarınlarını daha 
da aydınlık hale getirmek için hep birlikte 
azimle çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu 
düşüncelerle sözlerime son verirken, bir 
kez daha Ankara İl Başkanlığımızı, İl Başka-
nımız ve ekibini, Ankara İl Teşkilatımızı bu 
güzel buluşmayı tertip ettikleri için kutluyo-
rum. Ankara İl Teşkilatımızın, Ankaralı kar-
deşlerimizin, vatandaşlarımızın Mübarek 
Ramazan Bayramlarını şimdiden tebrik edi-
yorum. Yeniden buluşmak, yeniden kucak-
laşmak umuduyla hepinizi Allah’a emanet 
ediyor, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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İstanbul İl Teşkilatımızın çok değerli men-
supları, değerli yol arkadaşlarım, sevgili 
gençler, değerli hanımefendiler, değerli 
beyefendiler, bu güzel İstanbul akşamın-
da, bu güzel Ramazan akşamında sizleri 
en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. 
İstanbul İl Başkanlığımıza, Sayın Başkan 
ve İl Yönetimine, bizi böyle güzel bir iftar 
sofrasında bir kez daha bir araya getirdik-

leri için teşekkür ediyorum. Davetimize 
icabet eden, soframızdaki ekmeği, suyu 
bizlerle paylaşan tüm misafirlerimize de 
hoş geldiniz diyor;  katıldıkları için kendi-
lerine şükranlarımı sunuyorum. 

Konuşmamın hemen başında, bir kez de 
buradan, sizlerin arasından, Londra 2012 
Olimpiyat Oyunları Kadınlar 1.500 met-

AK Parti Il Başkanlığı Iftar 
Programı (Istanbul)

İstanbul | 11 Ağustos 2012
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re finalinde altın madalya kazanan Aslı 
Çakır Alptekin kardeşimizi, gümüş ma-
dalya kazanan Gamze Bulut kardeşimizi;  
Tekvando’da gümüş madalya kazanan Nur 
Tatar kardeşimizi kutluyorum. Önceki gün 
Tekvando Erkekler 68 Kilo Finalinde şam-
piyon olarak ülkemize altın madalya ka-
zandıran Servet Tazegül kardeşimi, ondan 
önce, güreşte bronz madalya kazanan Rıza 
Kayaalp kardeşimi aynı şekilde kutluyo-
rum, başarılarının devamını diliyorum. El-
bette, kadınlar 800 metre seçmelerinde sa-
katlanmasına rağmen vazgeçmeyen, yarışı 
sancılar içinde tamamlayan Merve Aydın 
kardeşimi de azminden dolayı kutluyor, 
kendisine acil şifalar temenni ediyorum. 

Yine konuşmamın hemen başında önemli 
bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyo-
rum… Merkez Bankamızın en son döviz 
rezervleri açıklandı ve yeni rakamlarla ta-
rihimizin yeni ve çok yüksek bir rekorunu 
elde ettik. 2002 yılında, biz göreve geldiği-
mizde 27.5 milyar dolar olan Merkez Ban-
kası rezervlerimiz, şu an itibariyle, altın 
dahil 103 milyar 114 milyon dolara ulaştı. 
Türkiye’nin gücünü, Türkiye ekonomisi-
nin gücünü ve krizlere karşı dayanıklılığı-
nı ifade eden bu yeni rekorun da ülkemize, 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Uluslararası Para Fonu IMF’e borcumuz da 
bildiğiniz gibi biz görevi devraldığımızda 
23.5 milyar dolar seviyesindeydi, bugün 
itibariyle orada da borcumuz 1.7 milyar 
dolara indi. İnşallah, önümüzdeki birkaç 
gün içinde IMF’e yeni bir dilim ödeme 
daha gerçekleştirecek, borcumuzun 400 
milyon dolar kadarını daha ödeyecek ve 
toplam borcu 1.3 milyar dolara çekeceğiz. 

2013 yılının ilk yarısında, muhtemelen 
Nisan ayında da artık Türkiye’nin IMF’e 
borcu sıfırlanmış olacak. Şimdi artık 
IMF’le farklı bir borçlanma yapısını inşa 
ediyor, IMF’ten borç alan ülke değil, IMF’e 
borç veren ülke konumuna yükseliyoruz. 
Türkiye, teknik konularda mutabakatın 
sağlanmasının ardından, IMF’e 5 milyar 
dolara kadar borç verebilecek, bunun da 
görüşmeleri şu anda devam ediyor. 

İstanbul İl Teşkilatımızın değerli mensup-
ları, çok değerli misafirler, değerli yol arka-
daşlarım, mübarek Ramazan ayının artık 
son haftasına girdik;  inşallah, Allah ömür 
verirse, önce Kadir gecesinin heyecanını 
yaşayacak, ardından da milletçe, tüm İs-
lam alemiyle birlikte Ramazan Bayramı’nı 
idrak edeceğiz. Kardeşlik, dostluk, bereket 
ayı olan Ramazan’ı hep birlikte en iyi şekil-
de yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Ma-
nevi olarak ruhlarımızı doyurduğumuz bu 
mübarek ayda, millet olarak içimizdeki ve 
dünyadaki ihtiyaç sahiplerini de gözettik, 
dertlerine derman olmanın çabası içinde 
bulunduk. Ramazan’ın feyzinden, bereke-
tinden, bizleri her bakımdan tekemmül et-
tiren, güçlendiren ikliminden nasiplerimiz 
ölçüsünde faydalandık. 

Ramazan ayı, maalesef, başlangıcındaki 
tüm iyi niyet temennilerimize, tüm umut-
larımıza ve heyecanımıza rağmen, gerek 
milletimiz, gerek dünya üzerindeki bazı 
ülke ve halklar için buruk şekilde geçti. 
Öncelikle, Ramazan ayında, Myanmar’ın 
Arakan Bölgesi’nde, Müslüman kardeşle-
rimize yapılan ağır zulüm ve katliamın ha-
berleriyle sarsıldık. Hiçbir suçları olmayan 
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kardeşlerimiz, sadece Müslüman olduk-
ları, sadece Myanmar’da yaşıyor olmaları 
nedeniyle, çok ağır saldırılara maruz kal-
dılar. Yüzbinlerce Arakan Müslümanı yer-
lerinden edildi, Bangladeş’e göç etmek zo-
runda bırakıldı, açlığa ve sefalete mahkum 
edildi. Bazı kardeşlerimiz bu saldırılarda 
hayatlarını kaybetti. Çarşamba günü, eşim, 
kızım, onlarla birlikte Dışişleri Bakanımız, 
Kızılay, TİKA gibi kurumlarımız, Sivil 
Toplum Örgütlerimiz Myanmar’a ulaştılar, 
milletimizin yardımlarını oraya ulaştırdı-
lar, kampları ziyaret ettiler. Manzaranın 
gerçekten içler acısı olduğuna, Arakan böl-
gesinde bir insanlık dramının yaşandığına 
heyetimiz bizzat yerinde şahit oldu. 

Açıkçası, Arakan Müslümanlarının, heyeti-
mizi bağırlarına basmaları, umutla, şefkat-
le, sevinç gözyaşları içinde kucaklamaları, 
“Türkler geliyor” diyerek sevinmeleri, bizle-
ri de ayrıca sevindirdi, gururlandırdı, heye-
canlandırdı. Bir kere burada şu hususu altı-
nı çizerek ifade etmekte fayda görüyorum. 
Biz, şehitlerimizin gittiği, şehitlerimizin 
defnedildiği her yere gideriz ve gideceğiz. 
Biz, oralara gitmekle mükellefiz, biz buna 
zorunluyuz, bundan sorumluyuz. I. Dünya 
Savaşı’nın ardından, bizim yüzlerce karde-
şimiz esir olarak Myanmar’a götürüldü ve 
bir çoğu orada şehit olarak Myanmar top-
raklarına defnedildi. Şu anda bizim orada 
bir şehitliğimiz var ve inşallah, TİKA eliyle 
bu şehitliğimizi de ihya ediyoruz, edeceğiz. 
Şehitlerimizin gittiği yerlere gittiğimiz gibi, 
biz, kardeşlerimizin, dostlarımızın, ihtiyaç 
sahiplerinin bulunduğu her yere de inşallah 
gideceğiz. 

Biz, ta Myanmar’da ne işiniz var diyenle-
re kulak asmayacağız. Biz, Afganistan’da, 
Lübnan’da, Somali’de, Filistin’de, Kosova’da, 
Bosna Hersek’te ne işiniz var diyenlere asla 
kulak asmayacağız. Bizim dedelerimiz, 
atalarımız, ecdadımız at sırtında nerelere 
kadar gittiyse, biz de oralara kadar gidecek, 
Türkiye’nin, aziz milletin yardım elini ora-
lara kadar ulaştıracağız. Bizi, uzak diyarlara 
gittiğimiz için, ihtiyaç sahiplerine elimizi 
uzattığımız için içerde eleştirenler, inanın 
İstanbul’un Anadolu yakasına dahi geç-
meyenler, geçme tenezzülünde bulunma-
yanlardır. Bunlar, Kocaeli’nin, Sakarya’nın 
nerede olduğunu bilmezler. Bunların 
bir kısmı da Ankara’nın ötesine geçmez, 
Sivas’ın, Diyarbakır’ın, Van’ın nerede oldu-
ğunu bilmezler. Hazreti Mevlana’nın çok 
güzel bir sözü var. “İki parmağının ucunu 
gözüne koy, bir şey görebiliyor musun dün-
yadan? Sen göremiyorsun diye bu alem yok 
değildir. ”

Evet… Bunlar, meşreplerinin gereği olarak, 
başlarını kuma gömüyorlar, dünyalarının 
da o kadar olduğunu, o kadar karanlık 
olduğunu sanıyorlar. Biz bugüne kadar 
bunlara aldırmadık, bundan sonra da al-
dırış etmeyeceğiz. Yanıbaşımızdaki ihtiyaç 
sahibini gördüğümüz, gözettiğimiz, kolladı-
ğımız gibi, tarihimize denk düşen şekilde en 
uzak diyarları da göreceğiz, gözeteceğiz ve 
onlara da kol kanat germek için elimizden 
geleni yapmaya devam edeceğiz. 

Sevgili kardeşlerim…

Ramazan ayında içimizi acıtan bir başka 
hadise de yaşadığımız terör saldırıları 
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oldu. Doğu ve Güneydoğu’daki il ve ilçele-
rimizle birlikte, önceki gün İzmir Foça’da 
terör bir kez daha kalleşçe saldırarak 1 as-
kerimizi şehit etti. Bir kere burada şunu bir 
kez daha ifade etmekte fayda görüyorum: 
Terör örgütü, bu son saldırılarıyla şunu 
çok net olarak ortaya koymuştur: Bu eli 
kanlı örgütün, benim Kürt kardeşlerimle 
hiç ama hiçbir alakası yoktur. Bu örgüt, be-
nim Kürt kardeşlerimin haklarını savunan 
bir örgüt asla değildir, benim Kürt kardeş-
lerimi temsil eden bir örgüt hiç değildir. Bu 
terör örgütünün, benim Kürt kardeşimle 
en küçük bir ortak paydası yoktur. Rama-
zan ayında, böyle mübarek bir ayda kan 
dökenlerin, kalleşçe, namertçe, alçakça sal-
dıranların benim Kürt kardeşimle hiçbir 
ortak yanı olamaz ve yoktur. 

Biz bu saldırıların hangi saikle yapıldığını 
çok iyi biliyoruz. Biz, bu saldırılardaki za-
manlamayı, bu saldırılardaki asıl hedefi, 
asıl gayeyi çok iyi biliyoruz. En önemlisi 
de biz, bu saldırıların arkasında kimlerin 
olduğunu, terör örgütünü kimlerin kışkırt-
tığını, terör örgütünün kimlere taşeronluk 
yaptığını da biliyoruz. Başta Şemdinli ol-
mak üzere, terör örgütünün yaptığı bu sal-
dırılar, terör örgütünün kendisini bitirdiği, 
intihar ettiği saldırılardır. Terör örgütü, 
bu saldırılarla, kimlerin değirmenine su 
taşıdığını, hangi karanlık odaklara, hangi 
Türkiye düşmanı çevrelere piyonluk yap-
tığını çok net olarak ortayla koymuştur. 
Bu saldırılar karşısında asla geri adım 
atmayacağız. Terörün, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi içinde, hem de Ana Muhalefet 
Partisi nezdinde Türkiye’de siyaseti şekil-
lendirmesine asla izin vermeyeceğiz. 

Bakın bu çok bayat bir senaryodur… 30 yıl 
boyunca terör, Türkiye’de siyaseti şekil-
lendirme gayesi içinde olmuştur ve bunu 
da geçmişte kısmen başarmıştır. Terör, 
hükümetleri yıpratmak için bir araç olarak 
kullanıldı bu ülkede. Bugün de terörü bu 
şekilde, siyaseti dizayn etmek, hükümeti 
yıpratmak için bir araç olarak kullanmak 
isteyenler var. Ne yazık ki, geçmişte muha-
lefet partileri bu tuzağa nasıl düştülerse, 
bugün de aynı şekilde düşüyorlar, bugün 
de aynı şekilde terörün değirmenine su 
taşıyorlar. Ana Muhalefet Partisi CHP’nin, 
14 Ağustos’ta Meclis’i olağanüstü topla-
ma girişimi tam bir basiretsizlik örneği 
olduğu kadar, aynı zamanda teröre de tes-
limiyettir. Hiçbir konuda hiçbir politikası 
olmayan CHP, böyle anlık tepkiler vererek 
terörün ekmeğine yağ sürmektedir. 

Şimdi burada, terörle de çok yakından 
bağlantılı bir hususa dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum. Bakınız;  Suriye’de yaşanan 
olaylarla, Türkiye’de son günlerde yaşa-
nan bazı olaylar arasında bire bir bağlantı 
bulunuyor. Bu bağlantıyı milletimin çok 
iyi görmesini, çok iyi analiz etmesini özel-
likle rica ediyorum. Suriye’de çok ağır bir 
zulüm hüküm sürerken, bakıyorsunuz, 
Türkiye’de terör eylemleri tırmanışa ge-
çiyor;  bakıyorsunuz, bir mezhep gerilimi 
devreye sokulmak isteniyor. Provokas-
yonlarla, kirli tahriklerle, şehirlerimizde, 
mahallelerimizde bir gerilim havası oluş-
turulmak isteniyor. Bunlarla eş zamanlı 
olarak, Hükümetimize, partimize, huzura, 
istikrara yönelik ulusal ve uluslararası bir 
kampanya yürütülüyor. Ana Muhalefet 
Partisi eliyle, ona yakın bazı medya ku-
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ruluşları eliyle, yurtdışında kotarılan bir 
kara kampanya, Türkiye’de uygulanmak 
isteniyor. 

Şunu bir kere herkesin bilmesini isti-
yorum. Biz, Suriye’deki olaylara, hiçbir 
zaman mezhep penceresinden bakmadık, 
bugün de asla ve asla mezhep penceresin-
den bakmıyoruz. Biz eğer Suriye’ye bir 
mezhep penceresinden baksaydık, mezhep 
ayrımcılığı üzerinden baksaydık, bu olay-
lara kadar Suriye yönetimiyle iyi ilişkiler 
tesis etmezdik, Suriye yönetimini yaklaşan 
riskler konusunda samimiyetle uyarmaz-
dık. Biz, Suriye’deki olaylara, bakın altını 
çizerek ifade ediyorum, sadece ve sadece 
insaniyet penceresinden, sadece ve sadece 
vicdan penceresinden bakıyoruz. Biz hiç-
bir zaman mazlumun da, zalimin de inan-
cını, mezhebini sorgulayanlardan olmadık. 
Mazlum, dininden, mezhebinden, etnik 
kökeninden önce, bizim için insandır, bi-
zim için candır. Zalim de, dini, mezhebi, 
etnik kökeni her ne olursa olsun, bizim 
için en önce zalimdir. Akan masum kanlar 
üzerinden mezhep tartışması yapmak, 
insanlığı da, vicdanı da ayaklar altına alıp 
çiğnemektir. 

Bakın şu anda CHP, en başta Genel Başkanı 
olmak üzere Suriye meselesine maalesef 
böyle bir nazarla bakıyor. CHP, boğazı-
na kadar Baas rejiminin kirine, pasına, 
zulmüne bulaşmış durumdadır. Bakın, 
CHP’ye yakın bir gazete, dün aynen şu baş-
lığı kullanıyor: “Suriye’de emperyalistler 
ve gericiler yenildi, Halep kurtuldu…” Aynı 
gazete şu ifadeleri kullanıyor: “Kendisine 
Özgür Suriye Ordusu adını veren, gerçek-

te küresel cihatçılar, El Kaide militanları, 
paralı katiller ve Müslüman Kardeşler’den 
oluşan gerici güçler Halep’ten sökülüp 
atıldı…”

Bakıyorsunuz, CHP’nin yayın organı duru-
mundaki diğer gazeteler de aynı dili kulla-
nıyor. Bakıyorsunuz, CHP Genel Başkanı, 
onun milletvekilleri de aynı dili kullanıyor. 
Allah aşkına bu nasıl bir öfkedir, bu nasıl 
bir kindir, bu nasıl bir dayanışmadır? Siz, 
bu partiye Atatürk’ün partisi diyeceksiniz, 
bu partiyi Atatürk kurdu diye övünecek-
siniz;  sonra çıkacak, Suriye’deki eli kanlı, 
zalim Baas rejimine kayıtsız şartsız destek 
vereceksiniz. Bunlar, Esed rejimine sadece 
destek vermekle de kalmıyorlar. Düşürü-
len uçağımız konusunda, terör konusunda, 
mezhep ayrımcılığını kaşımak konusunda, 
bunlar uluslararası güçlerle, Esed rejimiyle 
ortak hareket ediyor, onlarla aynı dili kul-
lanıyorlar. 

Bakın dikkat edin… Kendi ülkelerinin 
hükümetine, kendi ülkelerinin Dışişleri 
Bakanına, kendi ülkelerinin Genel Kurmay 
Başkanlığına itibar etmiyor; Esed’in di-
liyle, Baas rejiminin diliyle konuşuyorlar. 
CHP boğazına kadar şu anda Baas batak-
lığının içine gömülmüş durumdadır. CHP, 
tam da Esed’in istediği şekilde, Suriye’deki 
zulmü, mezhep ayrımcılığı üzerinden ört-
me gayretinin içine girmiş durumdadır. 
CHP, sadece terörün, terör örgütünün 
değil, Suriye’deki eli kanlı rejimin, onlarla 
birlikte başka ülke ve çevrelerin dümen 
suyuna girmiş durumdadır. Biz böyle bir 
ayrımcılığın içinde asla olmadık ve olma-
yacağız. Biz, bugüne kadar olduğu gibi, 
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bundan sonra da Suriye halkına kardeşlik 
hukuku çerçevesinde yaklaşacak, asla ay-
rım yapmayacağız. İnşallah zaman bizim 
haklılığımızı gösterecek. Esed rejimi arka-
sında bıraktığı kan deryasıyla o koltuktan 
kalkarken, Esed’i destekleyen ülke ve çev-
reler, göreceksiniz suç ortaklığı lekesini 
ömür boyu üzerlerinde taşıyacaklar. 

Değerli kardeşlerim, çok değerli yol arka-
daşlarım…

Türkiye’de, başını CHP ve ona yakın med-
yanın çektiği bu kampanya asla kendisine 
taraftar bulamaz ve bulamayacak. Bu 
millet her türlü oyunu bozar ve bu oyunu, 
bu oyunları da inşallah alt üst edecek. Hiç 
kimsenin Türkiye üzerinde operasyon 
yapmasına, ameliyat yapmasına müsaade 
etmeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz. 
Bir olacağız, birlik olacağız, diri olacağız 
ve bu nifak çevrelerini inşallah hep birlik-
te bozguna uğratacağız. Alevi-sünnisiyle, 
Kürdü-Türküyle, bu topraklar üzerinde bir 
ve beraber yaşamaya, kardeşçe yaşamaya 
devam edeceğiz. 

Ramazan ayının, Kadir Gecesi’nin, Rama-
zan Bayramı’nın birliğimizi, kardeşliğimizi 
daha da yüceltmesini ben Rabbim’den 
niyaz ediyorum. Şimdiden, İstanbul İl 
Teşkilatımızın, İstanbullu hemşehrile-
rimin Kadir gecelerini ve Ramazan bay-
ramlarını yürekten tebrik ediyorum. Nice 
Ramazanlara, nice Kadir Gecelerine, nice 
bayramlara, ağız tadıyla, sıhhatle, huzur ve 
kardeşlik içinde ulaşmayı diliyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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AK Parti’nin çok değerli kurucu üyeleri, 
çok değerli milletvekili arkadaşlarım, de-
ğerli hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor; bugün 
2 oturum halinde gerçekleştireceğimiz 
Genişletilmiş Grup Toplantılarımızın, 
ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bugün, yaptığımız bu ilk toplantıda, AK 
Parti Kurucu Üyelerimizle ve Milletvekil-
lerimizle bir araya geliyoruz. Öğleden son-
ra saat 16:00’da da, AK Parti Genel Mer-
kez Kadın Kolları ve Gençlik Kolları’nın 
Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeleriyle 
bir araya geleceğiz. Hafta sonunda da Ge-
nişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı ger-
çekleştirecek, orada da İl Başkanlarımızla 
istişarelerimizi yapacağız. Bu toplantılar-
da, Türkiye gündemindeki meselelerle bir-
likte, 30 Eylül’de gerçekleştireceğimiz 
Büyük Kongremizin hazırlık çalışmalarını 
ele alacağız. Büyük Kongremizin hazırlık 
çalışmalarına geçmeden önce, ben bu-
rada, Türkiye ve dünya gündeminde ön 
sıralarda yer alan birkaç mesele hakkında 
değerlendirmelerimi, hem sizlerle, hem de 

bizleri ekranları başında izleyen vatandaş-
larımla paylaşmak istiyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Öncelikle burada, Ülkemizi Londra’da, Pa-
ralimpik Oyunlarda başarıyla temsil eden 
ve madalya kazanan sporcularımızı kutlu-
yorum. Halterde Nazmiye Muslu, Çiğdem 
Dede ve Özlem Becerikli; judoda Nazan 
Akın ve Duygu Çete; atıcılıkta Korhan 
Yamaç; okçulukta Doğan Hancı ve masa 
tenisinde Neslihan Kavas kardeşlerimiz, 
tüm engelleri aşarak; engellerin engel ol-
masına aldırmayarak; 1 altın, 4 gümüş ve 
3 bronz olmak üzere şimdilik 8 madalyayı 
ülkemize kazandırdılar. İnşallah, sporcula-
rımızdan önümüzdeki günlerde de böyle 
sevindirici haberler bekliyoruz. Kendi-
lerine ülkem ve milletim adına teşekkür 
ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Önceki gün, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesin-
de kamu binalarına saldıran teröristlerle 
güvenlik güçlerimiz arasında çıkan çatış-

AK Parti TBMM Genişletilmiş 
Grup Toplantısı

Ankara | 5 Eylül 2012
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mada maalesef 10 askerimiz şehit oldu, 8 
askerimiz yaralandı. Öncelikle, şehit düşen 
askerlerimize bir kez daha Rabbimden 
rahmet niyaz ediyorum; ailelerine, yakın-
larına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz 
milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. 
Yaralı güvenlik görevlilerimize de acil 
şifalar temenni ediyorum. 1 Ağustos’ta, 
Lice’de şehit olan Jandarma Astsubay 
Üstçavuşumuz Ahmet Ünver’in annesi, 
yavrusunun cenaze töreninde şunu söyle-
mişti: “Benim yavrum ‘dik dur anne’ derdi 
hep bana… O terör örgütünün karşısında 
dimdik durmam lazım…” Yine, önceki 
gün Beytüşşebap’ta şehit düşen Piyade 
Er Serdar Küpeli’nin babası da, evladının 
şehadet haberini aldığında, çok büyük bir 
metanet içinde şunu söyledi: “Ağlamaya-
cağım… Onları sevindirmeyeceğim… Bu 
bayrak hiçbir zaman inmeyecek…”

Evet, değerli arkadaşlarım… Ağlamaya-
cağız… Milletçe metanetimizi en güçlü 
şekilde muhafaza edeceğiz… Ağlayarak, 
öfkeye kapılarak, nefret ve nifak tohumla-
rını yeşerterek, asla ve asla terör örgütünü 
sevindirmeyecek, terör örgütünün hede-
fine ulaşmasına müsaade etmeyeceğiz. 
Bakın burada, özellikle ekranları başında 
bizleri izleyen vatandaşlarımıza, bir husu-
su, altını çizerek ifade etmek istiyorum… 
Karşımızda, hiçbir insani değeri olmayan, 
hiçbir kutsal değeri tanımayan, namertçe 
arkadan vuran bir taşeron örgüt var… Bu 
örgüt, arazi şartlarından yararlanıyor. Bu 
örgüt, ülke içindeki hain şebekelerden, 
hain odaklardan güç ve destek alıyor. Bu 
örgüt, ülke dışında, Türkiye düşmanı ülke 
ve çevrelerden doğrudan destek alıyor, 

doğrudan ihale alıyor. Bu örgüt, mertçe 
güvenlik güçlerimizin karşısına çıkıp çatı-
şamıyor; çocukları kalkan yaparak; kadın-
ların, masum sivillerin arkasına korkakça 
saklanarak, kalabalıkların içine sinsice 
girerek saldırıyor ve saldırdıktan sonra da 
yine korkakça kaçıyor. Düşmanda bile hay-
siyet aranır… Ama terör örgütü, en küçük 
bir haysiyet izi dahi taşımıyor. Elbette düş-
manımızın haysiyetsizliği, hiçbir insani 
değer, hiçbir kutsal değer taşımıyor olması, 
korkakça vurup kaçması bizim için asla bir 
mazeret değildir.

Dikkat edin değerli arkadaşlarım… 

Son yıllarda, terör örgütü, doğrudan doğ-
ruya AK Parti’yi bir hedef olarak belirle-
miş durumda. Bunun üzerinde bir kere 
hassasiyetle durmak zorundayız. Bakın en 
son, Hakkâri İl Başkanımız kaçırıldı. Onun 
öncesinde İlçe başkanlarımız kaçırıldı. İl 
başkanlıklarımıza, ilçe ve belde başkan-
lıklarımıza, seçim bürolarımıza saldırılar 
düzenlendi. Terör örgütü, yayınlarında, 
bildirilerinde sürekli AK Parti’yi hedef 
aldı ve almaya devam ediyor. İşte bunun 
üzerinde durmak, bunun üzerinde ayrıntı-
sıyla düşünmek zorundayız. 

Neden AK Parti? Neden AK Parti, AK 
Parti ’nin vekil leri ,  yöneticileri ,  AK 
Parti’nin idare binaları hedef alınıyor? 
Terör örgütü hedefini değiştirip, son yıl-
larda neden AK Parti’ye saldırıyor. Çünkü 
AK Parti çözüyor, AK Parti bölge halkını 
kucaklıyor değerli arkadaşlarım. Halkımız 
da AK Parti’yi kucaklıyor, iktidara taşıyor, 
bölgenin birinci partisi yapıyor. AK Parti, 
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daha en başından, Parti programını hazır-
larken bu meselenin reçetesini ortaya koy-
du; 10 yıldır da çok büyük bir kararlılıkla, 
sarsılmaz bir azimle, tam bir samimiyetle 
bu meselenin üzerine gidiyor. AK Parti çöz-
dükçe, AK Parti çözüm için tüm kanalları 
devreye aldıkça, altındaki zemin kayan te-
rör örgütü de var gücüyle AK Parti’yi hedef 
alıyor. 

Ancak burada, Türkiye siyasetinin, yak-
laşık 30 yıldır terör karşısında takındığı 
tavrı ben aziz milletimle paylaşmak duru-
mundayım… Aziz milletimin, o engin fera-
setiyle, o engin basiretiyle, son 30 yılı şöyle 
bir gözden geçirmesini rica ediyorum. 30 
yıl boyunca iktidardaki her parti teröre 
muhatap oldu. Denklem çok basit… Eğer, 
iktidardaki parti, terörü çözmek için karar-
lılık gösterirse, terör örgütü bunu bozmak 
için var gücüyle saldırdı ve iktidarları vaz-
geçirdi. Eğer, iktidardaki parti, terör konu-
sunda bir kararlılık sergilerse, terör örgütü 
saldırılarını yoğunlaştırdı ve iktidardaki 
partileri yıpratmak istedi. Terör, kimi za-
man eylemlerine ara verdi, kimi zaman ey-
lemlerini azalttı, kimi zaman çoğalttı, ama 
asla amacından vazgeçmedi. 

Peki, böyle bir tabloda, böyle bir denklem-
de muhalefet partileri ne yaptı? Maalesef, 
muhalefet partileri bu kirli denklemde, bu 
çirkin tablo içinde, bilerek ya da bilmeye-
rek terörün değirmenine su taşıdı. Çok açık 
konuşuyorum… Bu ülkede kimi muhalefet 
partileri, “düşmanımın düşmanı dostum-
dur” anlayışıyla hareket ettiler, hâlâ da bu 
anlayışla hareket ediyorlar. AK Parti’nin 
kaybetmesi için Türkiye’nin kaybetmesini 

de göze alıyorlar, milletimizin kaybetme-
sinden de çekinmiyorlar. Siyasette düşman 
yoktur, rakip vardır. Aynı şekilde terör 
örgütünün güdümünde olan parti de kar-
şısındakini demokrasi içinde yarışılması 
gereken bir rakip olarak konumlandırmak 
yerine ‘düşman’ olarak görüyor, terör örgü-
tünün diğer partileri bertaraf etmesinden 
medet umuyor. Terörün, terör örgütünün 
iktidar üzerinde etkili olduğunu gören mu-
halefet partileri, kendilerinin yıpratamadı-
ğı iktidarı terör örgütünün yıpratmasına 
göz yumdular, hatta buna açık açık çanak 
tuttular. Şu anda da aynı denklem işletil-
meye çalışılıyor. Birileri, terör örgütünün, 
Türkiye’nin iç ve dış siyasetinde etkin ol-
ması, etkili olması için elinden gelen her 
şeyi yapıyor. 

Bir kere şunu herkesin bilmesini, herke-
sin anlamasını istiyorum: Türkiye’de, AK 
Parti’yle birlikte bir dönem kapanmış, yeni 
bir dönem başlamıştır. Türkiye’de artık 
siyaseti, siyaset dışı kurumlar şekillendi-
remez. Türkiye’de artık siyaseti, çeteler 
şekillendiremez, mafya şekillendiremez, 
karanlık suç örgütleri şekillendiremez. 
Türkiye’de siyaseti vesayetçi anlayış şe-
killendiremez. Aynı şekilde, Türkiye’de 
siyaseti, artık terör örgütü de şekillendire-
mez. Bunu herkes böyle bilecek… Zira biz 
buradan asla geri adım atmayız. Bunu, te-
rör örgütünün uzantısı olan siyasi parti de 
böyle bilecek, muhalefetteki diğer partiler 
de böyle bilecek. O karanlık dönemler geri 
gelmemek üzere tarih olmuştur. Devlet içi-
ne sirayet etmiş karanlık örgütlerle, terör 
örgütü arasındaki “al gülüm ver gülüm” 
şeklinde siyaseti dizayn etme dönemleri 
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artık geride kalmıştır. Terör örgütü de, 
terör örgütünün değirmenine su taşıyan 
siyasi partiler de, terör örgütüne oksijen 
sağlayan medya da hiçbir saldırı, hiçbir 
tehdit, hiçbir provokasyon karşısında asla 
oyuna gelmeyeceğimizi kesin bir şekilde 
artık anlasın. Biz, bizden öncekilere ben-
zemeyiz. Biz milletin kararıyla, milletin 
tercihiyle, milletin partisi olarak buralara 
geldik. Bizim rotamızı milletten başka hiç 
kimse, ama hiç kimse çizemez, hiç kimse 
bize istikamet belirleyemez. 

Bakın bunu sadece BDP’ye ve onun millet-
vekillerine söylemiyorum… Bunu, CHP’ye, 
CHP’nin Genel Başkanı’na, CHP’nin bazı 
milletvekillerine de söylüyorum. Bunu, 
bugün hâlâ terörü kutsayan, terörü yücel-
ten, teröre doğrudan ya da dolaylı olarak 
destek veren medyaya da söylüyorum. 
Bizim yüreğimiz yanıyor… Biz yüreğimizin 
acısıyla konuşuyoruz… Terör örgütü nasıl 
ki birilerine taşeronluk yapıyorsa, medya 
içinde de bazı kalemler hiç çekinmeden, 
hiç utanmadan birilerine taşeronluk 
yapıyorlar; zihinleri bulandırmak, kaos 
oluşturmak, milleti umutsuzluğa, öfkeye, 
nefrete sevketmek için yoğun bir gayret 
içindeler. Ne biz safız, ne de bu millet saf… 
Kimin ne yaptığını, ne yapmaya çalıştığını, 
kimlerin değirmenine su taşıdığını çok net 
şekilde görüyoruz. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel 
Başkanı çıktı, teröre ortak çözüm üretelim 
diyerek siyasi partilerden randevu istedi, 
bize de geldi ve görüştük… Aradan daha 
birkaç ay geçmeden, aynı CHP, aynı Genel 
Başkan, şu anda ateşin üzerine benzinle gi-

den bir tutum sergiliyor. Sorumlu davran-
mak yerine, sağduyulu davranmak yerine, 
sözünün eri olmak, sözünün arkasında 
durmak yerine, terörden nemalanmanın, 
terör saldırılarını bir fırsata dönüştürme-
nin mücadelesini veriyor. Bakıyorsunuz, 
CHP’li milletvekilleri akla ziyan açıklama-
lar yapıyor. Bakıyorsunuz, bir CHP millet-
vekili terör örgütü tarafından alıkonulu-
yor, ardından büyük bir hayranlık, büyük 
bir muhabbet içinde açıklamalar yapıyor. 
Bakıyorsunuz, terör örgütünün hedef al-
dığı benim bakanlarımı, milletvekillerimi, 
devletin bürokratlarını tamamen paralel 
şekilde CHP de hedefine alıyor. Özellikle 
son aylarda, BDP ile CHP arasında söylem 
açısından ne fark var? BDP ne söylüyorsa, 
CHP’li milletvekilleri adeta papağan gibi 
BDP’yi tekrarlıyor. Aradaki fark şu: Biri 
sırt sıvazlıyor; diğeri sırtını sıvazlatıyor… 
Fark bu, CHP’li milletvekili kaçırılıyor, 
ardından romantik bir dille teröristlerin 
sırtını sıvazlıyor. Öbür yandan BDP’li mil-
letvekilleriyle teröristler yolda buluşuyor; 
BDP’li sözüm ona milletvekilleri sırtlarını 
sıvazlatıyorlar… Fark bu… 

Bakın, burada, o televizyonlara yansıyan 
çirkin görüntülerle ilgili bir düzeltmeyi de 
yapmak zorundayım… Bayramdan hemen 
önce, Ramazan’ı da, Bayram’ı da kana bu-
layan teröristlerle BDP milletvekillerinin 
derin muhabbetine bir kez daha şahit 
olduk. Şunu özellikle vurguluyorum… O 
gün, orada, o buluşmada, BDP’li milletve-
killerinin teröristleri kucaklamasının öte-
sinde teröristler, BDP’li milletvekillerinin 
sırtını sıvazlamıştır; siyasetin değil, silahın 
sözünün geçtiğini söylemiştir. Terörist 
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cana kastediyor, bunların tavırları siyaset 
kurumunu, demokrasiyi ve hukuku balta-
lıyor… Ben daha önce de ifade ettim: Bun-
ların ipini terör örgütü elinde tutuyor; o 
efendileri bunların ipini gevşetmediği sü-
rece bunlar hiçbir yere gidemezler, hiçbir 
karar alamazlar, hiçbir şey söyleyemezler. 
Bunlar, yıllarca silahların gölgesinde yürü-
tülen siyaseti eleştiriyor gibi yaptılar; ama 
kendileri şu anda silahların gölgesinde, 
silahların vesayetinde siyaset yapıyorlar, 
siyaset yapar gibi davranıyorlar. İşte o gün 
de, bir bayram öncesi, milletin gözünün 
önünde, gittiler, efendilerine sırtlarını 
sıvazlattılar. İnanın, kameralar olmasaydı 
bunlar o terörist efendilerinin ellerini de 
öperlerdi. İnanın, kameralar olmasaydı 
bunlar terörist efendilerinden üç kuruş 
harçlık da alırlardı. Neyse ki oradaki efen-
dileri bunlara acıdılar da, kameraların 
önünde bunları daha fazla rezil etmediler. 
BDP’li milletvekillerinin sırtını sıvazlayan 
o teröristin elindeki kan, işte o milletve-
killerinin sırtına bulaşmıştır. Gaziantep’te, 
bir bayram günü alçakça katledilen 1 ya-
şındaki Almina’nın o masum, o temiz kanı, 
işte o BDP’li milletvekillerinin sırtına sıç-
ramıştır. Kan lekesi namus lekesi gibidir, 
şeref lekesi, onur lekesi gibidir; yıkamakla 
çıkmaz… 1 yaşındaki Almina’nın kanı, işte 
bu BDP milletvekillerinin o sıvazlanan sırt-
larından da hiçbir zaman silinmeyecektir, 
bunlar işte o lekeyle mahcup biçimde yaşa-
yacaklardır.

Değerli arkadaşlarım… 

Bir kere şunu herkes bilsin… Bu millet, 
binlerce yıllık tarihi boyunca nice badire-

ler atlattı, nice sorunlara göğüs gerdi, nice 
saldırıları püskürttü ve nice hainleri altüst 
etti. Bu millet, bir araya gelip topraklarımı-
za göz diken 7 düveli geldikleri yere gön-
derdi. Bu millet, tarihin her döneminde 
hainlere gereken cevabı en güçlü şekilde 
verdi. Bugün de bu aziz millet aynısını 
yapıyor. Bugün de bu aziz millet, hainlerle 
kahramanca mücadele ediyor. Ancak bu 
dönemin çok önemli, çok net bir farkı var… 
Biz, devletine, milletine, kendi öz değerle-
rine sadakat içinde olanla, hıyanet içinde 
olanı çok hassas biçimde birbirinden 
ayırıyoruz. Benim Kürt kardeşimle, Kürt 
vatandaşımla, hainler arasındaki çizgiyi 
biz samimiyetle muhafaza ediyoruz. Hiç-
bir  masumun burnu kanamadan, hiçbir 
vatandaşımızın kılına dokunulmadan, 
büyük bir hassasiyet içinde terörle müca-
delemizi yürütüyoruz. 

Hiç kimsenin endişesi olmasın: Bu müca-
dele kararlılıkla sürecek… Benim Kürt kar-
deşlerimi hedef alan, bu taşeron cinayet 
şebekesi er ya da geç mutlaka çökertilecek. 
Bütün güvenlik birimlerimiz, istihbarat 
birimlerimiz, tüm kurumlarımız tarihte 
örneği görülmemiş derecede bu meselenin 
üzerine gidiyorlar ve inşallah bu caniler 
gereken cevabı alıyorlar ve alacaklar. Biz 
nefretin, öfkenin, fitnenin diline asla tes-
lim olmayacağız. Bunu ben defalarca ifade 
ettim, bugün de ifade ediyorum; kim ki 
bu saldırılar sonrasında Kürt kardeşine, 
Türk kardeşine husumet beslerse, öfkeyle 
bakarsa, buğz ederse, bilsin ki o, terörün 
tuzağına düşmüştür. Terör, doğrudan doğ-
ruya bizim kardeşliğimizi hedef alıyor. Biz, 
terörü, inşallah en başta kardeşliğimizle, 



Recep Tayyip ERDOĞAN

112

en başta uhuvvetimizle, birliğimizle başa-
rısızlığa mahkûm edeceğiz.

Değerli yol arkadaşlarım, çok değerli kar-
deşlerim…

Suriye’de, başta Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi olmak üzere, uluslararası cami-
anın kayıtsızlığından güç alan katliamlar 
maalesef artarak devam ediyor. En son, 
Daraya şehrinin dış dünyayla bağlantısını 
1 hafta süreyle kestiler; evleri tek tek ba-
sarak 300’ün üzerinde masum sivili kat-
lettiler. 2011 yılının Mart ayından bugüne 
kadar Suriye’de katledilenlerin sayısı 30 
bine yaklaştı; bunların 2 bin 200’ü çocuk… 
Suriye’de 76 bin kişi kayıp, kendilerinden 
haber alınamıyor ve 226 bin kişi de çeşitli 
ülkelere göç etmiş durumda. Suriye’de 
büyük bir insanlık dramı yaşanıyor ve ne 
yazık ki her zaman olduğu gibi, uluslarara-
sı camia Müslümanların kıyımına, katline, 
yok edilmesine sadece ve sadece seyirci 
kalıyor.

Değerli arkadaşlarım…

Suriye konusunda burada bir hususun al-
tını tekraren çizmekte fayda görüyorum… 
Bir kere şunu artık herkes anlamak zorun-
da… Suriye için, Suriye halkı için, Türkiye 
sıradan bir ülke değildir. Afrika’daki her-
hangi bir ülke, Suriye’ye kayıtsız kalabilir. 
Asya’daki herhangi bir ülke, Suriye’ye ka-
yıtsız kalabilir. Amerika’daki, Avrupa’daki 
ülkeler Suriye’ye kayıtsız kalabilir. Ama 
Türkiye’nin, Suriye’ye, Suriye halkına, 
Suriye’de yaşanan olaylara kayıtsız kalma 
lüksü, kayıtsız kalma imkânı yoktur… Dü-

şünün ki Suriye bizim en uzun sınırı pay-
laştığımız komşumuz… Düşünün ki Suri-
ye, bizim kardeşlerimizin, akrabalarımızın 
yaşadığı bir ülke, bir komşumuz. Düşünün 
ki Suriye, bölgenin istikrarıyla, refahıyla, 
barışıyla doğrudan alakalı bir ülke ve böyle 
bir komşumuz. Suriye kaynarken, Suriye 
acımasız katliamlara, acımasız zulümlere 
maruz kalırken, biz Suriye’ye sırtımızı dö-
nemezdik ve dönmedik. Zaten, isteseniz 
bile bu kadar uzun sınırı paylaştığınız bir 
ülkedeki kaosa sırtınızı dönemezsiniz. Böl-
gedeki tüm ülkelere şu anda mülteci akını 
var ve bölgedeki tüm ülkeler, ister istemez 
bu sorunla yüz yüzeler. 

En başından itibaren Suriye’deki meselele-
re tam bir soğukkanlılıkla yaklaşıyoruz… 
Attığımız her adımı inceden inceye hesap 
ediyoruz. Suriye’de ortaya çıkabilecek yeni 
durumları, yeni şartları önceden hesap-
lıyoruz; yeni durumlar karşısında akılcı 
politikalarımızı kararlı şekilde devreye alı-
yoruz. Şunu da en başından itibaren tekrar 
tekrar ifade ediyoruz… Biz, Suriye halkına, 
“bu Sünnidir, bu Şiidir, bu Nusayri’dir, bu 
Kürt’tür, Arap’tır, Türkmen’dir” diye bak-
madık ve bakmıyoruz. Zulmün nasıl rengi 
yoksa, mazlumun da rengi yoktur. Dün-
yanın neresinde olursa olsun, mazlum, 
mağdur, ihtiyaç sahibi olanlar, bizim nez-
dimizde sadece ve sadece insandır. Bakın; 
Suriye’yi on yıllardır diktatörlükle yöne-
tenlerin, bugün de Suriye’de kendi halkına 
karşı toplu katliam gerçekleştirenlerin 
hangi dünya görüşüne, hangi inanca, han-
gi mezhebe bağlı olduklarıyla da biz asla 
ilgili değiliz. Mazlumun nasıl rengi yoksa 
bizim nezdimizde zalimin de rengi yoktur. 
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Zalim, zalimdir. Suriye’de, tüm etnik kö-
kenlerin, tüm renklerin, tüm inanç ve mez-
heplerin, demokratik katılımla, herkesin 
temsil edildiği bir parlamentoyla, herkese 
eşit uzaklıkta bir anayasa ile yönetilmesi 
bizim en başından beri arzumuzdur, bek-
lentimizdir. Biz Suriye’de her hangi bir 
etnik grubun yanında ya da karşısında 
değiliz; herhangi bir mezhebin yanında ya 
da karşısında da değiliz. Biz Suriye’de her-
kese, ama herkese eşit uzaklıkta, herkese 
eşit yakınlıktayız.

Şimdi, değerli arkadaşlarım…

Cumhuriyet Halk Partisi, bir süredir, Suri-
ye üzerinden bizi pervasızca hedef alıyor. 
Şunu açık açık söylemek durumundayım. 
Bizim, Suriye karşısında takındığımız 
objektif tavrı, maalesef CHP takınamadı. 
CHP, Baas partisiyle duygusal bir ilişki 
tesis etti ve bu duygusal ilişkinin neticesi 
olarak şu anda başta Hatay olmak üzere 
Türkiye genelinde çok ciddi provokasyon-
ların fitilini tutuşturmanın gayreti içine 
girdi. Bakın, çok enteresan… Şu anda terör 
örgütü, Doğu ve Güneydoğu’da, adeta in-
tihar edercesine, çocuk yaştaki mensupla-
rıyla yoğun bir terör uyguluyor. Aynı anda 
CHP, senkronize şekilde, paralel şekilde, 
Suriye üzerinden tahriklere girişerek hem 
Suriye’deki katliama, hem de dolaylı ola-
rak teröre lojistik destek sağlıyor. 

Bunu milletimin görmesini istiyorum. 
CHP’nin bu tavrını, özellikle de CHP seç-
meninin görmesini rica ediyorum. CHP, 
şu anda Türkiye’nin çıkarlarını değil, 
Türkiye’ye hasmane tutum içinde olan 

çevre ve rejimlerin çıkarlarını gözetiyor. 
Suriye’de akan kanı, Suriye’de yapılan 
toplu katliamları, işkenceleri, çocukların 
katledilmesini, kadınlara tecavüz edil-
mesini görmeyen, bunu dile getirmeyen 
CHP, sabah akşam kampları konuşarak, 
gizli ya da açık şekilde doğrudan Baas re-
jimine destek veriyor. CHP güdümündeki 
gazetelere bakıyorsunuz; onlar çok daha 
pervasız… Aslında CHP Genel Başkanı’nın, 
CHP milletvekillerinin cesaretle dile geti-
remedikleri niyetlerini, bu gazeteler dile 
getiriyor, onlar doğrudan Esed zulmüne 
çanak tutuyorlar. Şimdi bir kere, CHP’nin, 
CHP’nin bazı malum milletvekillerinin, 
onlarla birlikte bazı medya kuruluşlarının 
Hatay üzerinden, Suriyeli mülteci kampla-
rı üzerinden yürüttükleri çirkin senaryo-
nun farkındayız. Hatay’da huzuru bozmak 
için, Hatay’ı karıştırmak için atılan man-
şetlerin farkındayız… 28 Şubat sürecini 
aratmayan, sanal irtica kampanyalarını 
aratmayan o malum, o bildik, o bayat man-
şetlerin hepsinin farkındayız ve hepsini 
ibretle takip ediyoruz. 

Düşünebiliyor musunuz? Bir CHP mil-
letvekili çıkıyor, katliamdan kaçan ça-
resiz insanlara “evlerinizi kiralamayın” 
diye çağrı yapıyor… CHP gölgesi altında 
Hatay’da düzenlenen gösterilerde, boğa-
zına kadar kana batmış Esed’in resimleri 
taşınıyor. Ya Allah aşkına bu nasıl bir 
pervasızlıktır? Bu nasıl bir gözü dönmüş-
lüktür? İşinize geldiğinde “Atatürk’ün 
kurduğu partiyiz” diyeceksiniz, işinize 
geldiğinde “biz Türkiye’nin en eski, en 
köklü partisiyiz” diyeceksiniz, ama Cum-
huriyet Halk Partisi’ni alacak, bu seviye-
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lere kadar indireceksiniz. Şu yapılan, şu 
ortaya konan tavır, bırakın Türkiye’yi, 
bırakın demokrasiyi, Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin kendi seçmenine bile büyük 
haksızlıktır. Bir kere misafir, bizim kül-
türümüzde, bizim geleneklerimizde, 
kutsaldır, mübarektir, dokunulmazdır. 
Misafir, bizim geleneklerimizde, inançla-
rımızda, en az namus kadar, şeref kadar, 
onur kadar mübarektir. Hele hele, ölüm-
den, katliamdan, baskıdan, zulümden 
kaçmış kişi ya da kişiler, bizim hanemize 
dâhil oldukları andan itibaren bizim gü-
vencemiz altındadır. Bize sığınan, emni-
yet içindedir, bizim korumamız altında-
dır. Biz misafirin diline, dinine, inancına, 
mezhebine de asla ve asla bakmayız… 15. 
yüzyılda Endülüs’ten kovulan Musevile-
re biz kucak açtık, onlara biz sahip çıktık, 
onları kendi topraklarımızda biz ağırla-
dık. İsveç Kralı’na, Macar Kralı’na, Polon-
yalılara, diğer devletlerden Osmanlı’nın 
çatısı altına sığınan mültecilere bizim 
ecdadımız kapısını açmış, onlarla sofra-
sındaki ekmeği paylaşmıştır. 

1849’da, Osmanlı topraklarına sığınan 
bin kadar mülteci geri istendiğinde, 
Osmanlı Elçisi Rus Çarı’na şunları söy-
lemiştir: “Bize sığınan mültecileri iade 
etmemiz Doğu kültürüne göre mümkün 
değildir; aynı zamanda Sultanımızın 
şerefi söz konusudur. Size mültecileri 
iade etmeyeceğiz.” İşte, biz böyle bir 
ecdadın torunlarıyız… CHP’nin bugün, 
Suriye’den sığınan mültecilere takındığı 
çirkin tavır, aslında kendi tarihinden te-
varüs ettiği bir tavırdır. Bugün Suriyeli 
mültecilere karşı çok çirkin, kaba bir 

tavır takınan CHP, kendi tarihinde bunu 
defalarca tekrarlamıştır. 

Bakın, size buradan son derece dramatik, 
son derece çarpıcı bir örnek vereceğim… 
CHP’nin, on yıllar boyunca üstünü ört-
meye çalıştığı, unutturmaya çalıştığı bu 
olay, maalesef gerek Türk gerek Azeri 
tarihine acı bir hatıra olarak kazınmıştır. 
1945 yılında, 146 Azerbaycanlı aydın, 
Stalin zulmünden kaçıyor, Aras Nehri 
üzerindeki Boraltan Köprüsü’nü geçiyor 
ve Türkiye’ye sığınıyor… Azeriler, öz gar-
daşlarının yurduna gelip öz gardaşlarıyla 
kucaklaşıyor. Stalin, Türkiye’den bu Aze-
rilerin derhal iade edilmesini istiyor… 
Dönemin CHP Hükûmeti, Aras Nehri’nin 
kenarındaki, sınırdaki Karakol’a telgraf 
çekiyor ve mültecilerin iade işleminin 
gerçekleştirilmesini istiyor… Karakol ko-
mutanı gözlerine inanamıyor… Emri defa-
larca teyit ettiriyor… Ancak, Ankara’dan, 
CHP hükûmetinden kesin ve net emir ge-
liyor: Azerileri teslim edin… Durumu an-
layan Azeriler, Türk askerlerinin boynuna 
sarılıp yalvarıyorlar: “Ne olur bizi teslim 
etmeyin, bizi burada siz kurşuna dizin, 
kendi toprağımızda, kendi öz gardaşımı-
zın, kendi bayrağımızın altında bizi öldü-
rün” diyorlar… Ancak Ankara’dan gelen 
emir net… Karakol Komutanı çaresiz bu 
150 kadar Azeri’yi teslim ediyor. Boraltan 
Köprüsü’nü geçen Azeriler, köprünün he-
men karşısında, Türk askerlerinin, Türk 
subaylarının gözleri önünde, elleri bağ-
lanmış olarak infaz ediliyorlar… Karakol 
Komutanı’nın, bu elim manzara sonrasın-
da intihar ederek canına kıydığı ifade edi-
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liyor… Bu acı hadiseden geriye, çok, ama 
çok acı bir ağıdın dizeleri kalıyor…
 
Boraltan bir köprü, aşar geçer Aras’ı yuğsan 

Aras suyuyla, çıkmaz yüzün karası

Düşman bekler karşıda, önüne kattı beni, 

Can alınan çarşıda, kardeşim sattı beni.

Dönüp seslendim geri, merhametsiz birine, 

Beni siz vursaydınız, şu gâvurun yerine…

İşte CHP budur… CHP, sadece Dersim’de 
kendi halkını, kendi vatandaşını, kendi 
kardeşini acımasızca katleden bir parti 
değil; aynı zamanda öz Azeri gardaşını, 
öz Kırım Tatar gardaşını da bile bile, 
göre göre ölüme yollayacak kadar zalim 
bir partidir. Bugün CHP Azerbaycan’a 
göğsünü gere gere gidemez. Bugün CHP, 
Kırım’a göğsünü gere gere gidemez. Bu-
gün CHP, Arap kardeşlerimizin şehirleri-
ne göğsünü gere gere gidemez. Ama biz, 
Saraybosna’ya da, Kahire’ye de, Trablus’a 
da, Tunus’a da, Gazze’ye de göğsümüzü 
gere gere gideriz. CHP, yarın Şam’a gide-
cek yüz bulamayacak. Ama inşallah biz, 
en kısa zamanda Şam’a gidecek, oradaki 
kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşaca-
ğız. Selahaddin Eyyûbi’nin kabri başında 
Fatiha okuyacak, Emevi Camii’nde namaz 
kılacağız. Bilal Habeşi’nin, ibn-i Arabi’nin 
türbesinde, Süleymaniye Külliyesi’nde, 
Hicaz Demiryolu İstasyonu’nda kardeşli-
ğimiz için özgürce dualar edeceğiz. CHP 
bugün nasıl Boraltan Köprüsü’nün, 150 
Azeri gardaşımızın lekesini yüzünde taşı-
yorsa, yarın da Türkiye’deki Suriyeli mül-
tecilere gösterdiği kabalığın lekesini yü-
zünde taşıyacak. Ama biz, ecdadımız nasıl 

ki mazlumlara kucak açmanın gururunu 
yüzyıllar boyunca taşıdıysa, aynı şekilde 
kardeşlerimize kucak açmanın gururunu 
ebediyyen yüzümüzde, gönlümüzde taşı-
yacağız. 

Şu ciddiyetsizliğe bakar mısınız? Günler-
dir Hatay’daki askerî mülteciler ve aile-
lerinin kaldığı kampı dillerine doladılar. 
Çünkü bunlar Katil Esed’in Türkiye’de söz-
cülüğünü yapıyorlar. Kampı ziyaret edin 
denildiğinde de oyun bozanlık, mızıkçılık 
yapıp, gidip ziyaret etmiyorlar. Neden? 
Çünkü dert başka… Amaç provokasyon 
yapmak, soru işaretleri oluşturmak, zihin-
leri bulandırmak. Amaç, Esed’in değirme-
nine su taşımak. Sayın Kılıçdaroğlu! Bu 
millet, CHP eliyle Türkiye’de Baasçılık ya-
pılmasına, CHP eliyle Türkiye’de mezhep 
provokasyonu yapılmasına izin vermez. 
Hiç boşuna uğraşma… Biz, millet olarak 
o misafirlere kalbimizi de, kollarımızı da 
açmaya devam edeceğiz. Biz, Suriyeli kar-
deşlerimizi, imkânlarımız ölçüsünde en iyi 
şekilde misafir etmeye devam edeceğiz. Ne 
Hatay’da, ne bir başka şehirde, mülteciler 
üzerinden gerilim oluşturulmasına, provo-
kasyon yapılmasına göz yummayacak, asla 
müsaade etmeyeceğiz.

Değerli kardeşlerim, çok değerli yol arka-
daşlarım… 

Birazdan, toplantımızın kapalı bölümüne 
geçecek, 30 Eylül’de gerçekleştireceğimiz 
Büyük Kongre sürecine ilişkin çalışmala-
rımızı, hazırlıklarımızı değerlendirecek, 
istişarelerimizi yapacağız. Bugünkü top-
lantımızda, Demokrat Parti’nin genel baş-
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kanlarından, değerli siyaset adamı Sayın 
Süleyman Soylu’nun partimize katılım 
törenini de gerçekleştiriyoruz. Siyasetin, 
sadece muhalefet etmek için, sadece şu 
veya bu partiye karşı olmak için değil, ül-
kenin ve milletin çıkarları için yapılması 
gerektiğini en güzel örnekleriyle ortaya ko-
yan Sayın Soylu’ya partimize hoş geldiniz 
diyorum. 

Burada, Büyük Kongremize ilişkin birkaç 
hususu da kısaca sizlerle ve aziz milletimle 
paylaşmak isterim… 30 Eylül’de gerçek-
leştireceğimiz Büyük Kongre, inşallah AK 
Parti’nin, kadrolarını olduğu kadar, heye-
canını, coşkusunu, azmini, ideallerini ta-
zeleyeceği, yenileyeceği bir kongre olacak. 
AK Parti olarak Türkiye siyasetine 3 dö-
nem kuralını biz getirdik. Bu ilkeyi getirdi-
ğimizde birçoğu buna inanmamış, bunun 
mutlaka çiğneneceği, bu sözün tutulmaya-
cağı yönünde ham hayalleri dile getirmişti. 
Biz millete verdiğimiz sözü tutarız, tutuyo-
ruz ve tutacağız. Her alanda nasıl milleti-
mize verdiğimiz sözü tuttuysak, 3 dönem 
konusunda da milletimize verdiğimiz sözü 
tutuyoruz. 3 dönem kuralının işletilmesini 
bir kaos, bir belirsizlik gibi algılayanlar ya 
da böyle bir hava estirmeye çalışanlar, 10 
yıl boyunca olduğu gibi şimdi de avuçları-
nı yalayacaklar. 

Her zaman söylüyorum… AK Parti Ben’in 
öne çıktığı değil, Biz’in öne çıktığı, Biz’in 
her kademeye, her aşamaya egemen oldu-
ğu bir partidir. AK Parti’de şahıslar değil, 
ilkeler vardır, kurallar vardır, hedef ler 
vardır. Bakın milletimiz bize 12 Haziran’da 
3’üncü kez hükûmet olma yetkisi verdi. 

Biz şu anda bu yetkinin 1 yılını kullandık, 
önümüzde 3 yıl daha var. Buna ek olarak, 
AK Parti olarak biz 2023 hedefleri belirle-
dik ve bugünden 2023 hedefleri için yoğun 
şekilde çalışıyoruz. Öncelikle iktidarımızın 
kalan 3 yılını dolu dolu geçirecek, prog-
ramımızı harfiyen uygulamanın gayreti 
içinde olacağız. Buna paralel olarak da hiç 
yavaşlamadan, hiç ivme kaybetmeden, 
2023 hedeflerine doğru koşmaya devam 
edeceğiz. 3 dönem kuralı, biliyorsunuz, 1 
dönem ara verme şartını içeriyor… 2023’e 
doğru uzun soluklu koşumuzu, gerek ara 
vererek, gerek farklı kademelerde mola 
vererek, tazelenmiş, güçlenmiş şekilde, bir 
bayrak yarışı şeklinde inşallah nihayete 
erdireceğiz. Ne belirsizlik ve kaos temenni-
leri ne de fitne ve nifak girişimleri asla ve 
asla AK Parti saflarına sirayet edemeyecek. 

Ben burada sözlerime son verirken genişle-
tilmiş grup toplantılarımızın bir kez daha 
ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizle-
re ve ekranları başında bizleri izleyen aziz 
milletimize saygılarımı sunuyor; hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.
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Çok değerli il başkanlarım, değerli yol ar-
kadaşlarım, çok değerli kardeşlerim... Siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyor; AK 
Parti İl Başkanları Toplantımızın ülkemiz, 
milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.

30 Eylül’de toplayacağımız 4. Büyük Kong-
remiz öncesinde, partimizin kurullarıyla 
yaptığımız istişare toplantılarının bugün 
dördüncüsünü hep birlikte gerçekleşti-
riyoruz. Önceki hafta partimizin Merkez 
Karar Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya 
gelerek istişarelerimizi yaptık. Çarşamba 
günü, Ankara’da, Genel Merkezimizde 
Milletvekillerimiz ve kurucularımızla bir 
araya geldik, aynı şekilde kadın kolları-
mızla ve gençlik kollarımızla istişareleri-
mizi yaptık. Bugün de siz değerli il baş-
kanlarımızla bir araya geliyoruz. Birazdan 
gerçekleştireceğimiz kapalı oturumda 
Büyük Kongremize ilişkin sizlerle de isti-
şaremizi yapacağız. Bu arada, İl Başkanları 
toplantımızı bugün maalesef 1 kişi eksik 
gerçekleştiriyoruz. Hakkâri İl Başkanımız 
Abdülmecit Tarhan, Hakkâri’de bir köy 
ziyaretinden dönerken, teröristler tarafın-

dan kaçırıldı. Abdülmecit kardeşimizin en 
kısa zamanda bulunması, sağ salim evine 
dönebilmesi için tüm kurumlarımızla, 
tüm imkânlarımızla çabalarımızı sürdü-
rüyoruz. Bu süreçte gerek Abdülmecit kar-
deşimin ailesine, gerek AK Parti ailesine 
sabır ve metanet diliyorum.

Değerli arkadaşlarım… 

Lo n d ra’ d a  d eva m  e d e n  Pa ra l i m p i k 
Oyunlar’da başarı elde eden sporcularımı-
za Çarşamba günkü toplantımızda tek tek 
şükranlarımızı iletmiştik. Londra’da son 3 
günde Türkiye, Erkekler Gol Topu dalında 
bronz, Kadınlar Masa Tenisi dalında gü-
müş madalya kazandı. Böylece Türkiye’nin 
şu ana kadar oyunlarda kazandığı madal-
ya sayısı da 10’a yükselmiş oldu. Takım-
larımızı ve sporcularımızı buradan tebrik 
ediyorum, teşekkür ediyor, başarılarının 
devamını diliyorum.

Değerli arkadaşlarım… 

5 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde 
Afyonkarahisar’dan gerçekten çok elim bir 

AK Parti Il Başkanları 
Toplantısı

Ankara | 9 Eylül 2012
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haber aldık. Afyonkarahisar’daki mühim-
mat depolarının birinde, akşam saat 21:15 
civarında, mühimmatın sayımı, tasnifi ve 
yeniden depoya yerleştirilmesi işlemi sıra-
sında çok büyük bir patlama vuku buldu 
ve maalesef 25 canımızı, 25 Mehmedimizi 
orada şehit verdik. Bugün bir kez daha, 
patlama neticesinde şehit olan askerleri-
mize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, acılı 
ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve 
aziz milletimize başsağlığı dileklerimi ile-
tiyorum. Yaralanan askerlerimize de acil 
şifalar temenni ediyorum. Olayın hemen 
ardından, gerek Hükûmetimiz, gerek ilgili 
kurumlarımız, gerek Afyonkarahisar’daki 
yerel yetkililer derhal teyakkuza geçtiler 
ve yangının söndürülmesi, etrafa saçılan 
mühimmatın toplanması gibi konularda 
gerekeni çok hızlı şekilde yaptılar. Afyon-
karahisar Milletvekili de olan Orman ve 
Su İşleri Bakanımız bölgeye giderek çalış-
malara bizzat nezaret etti. Milli Savunma 
Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız aynı 
şekilde gittiler, olay yerinde gerekli incele-
meleri yaptılar, çalışmalara yerinde neza-
ret ettiler. Şu anda olayla ilgili inceleme ve 
soruşturma çok detaylı bir şekilde devam 
ediyor. İnceleme sonucunda ortaya çıka-
cak bilgilere göre gerekli değerlendirme ve 
işlemler elbette yapılacaktır. Şimdi ben bu-
rada bir hususu altını çizerek ifade etmek-
te fayda görüyorum. Afyonkarahisar’da 
meydana gelen olaydan dolayı milletçe he-
pimizin acısı büyük; hepimizin yüreği ya-
nıyor. Demokrasilerde, hiç kimse ve hiçbir 
kurum Lâ Yüsel değildir; hiç kimse eleştiri-
den azade değildir. Elbette siyaset kurumu, 
sivil toplum örgütleri, medya, son derece 
haklı olarak gerekli soruları sormakta ve 

bunlara cevap aramaktadır. Ancak, değerli 
arkadaşlarım, demokrasinin standartları 
yükselirken, toplum daha açık, daha şeffaf 
bir noktaya doğru ilerlerken, yani Türkiye 
değişirken, bizdeki artık bu doğru bilgilen-
me anlayışının da yeniden ele alınması ge-
rekiyor. Her olay, her acı hadise arkasından 
ortaya konan tavır, maalesef eleştiri boyu-
tunu aşıyor, olayı aydınlatma, olayla ilgili 
doğru soruları sorma boyutunu aşıyor ve 
tam anlamıyla bir linç kampanyasına dö-
nüşüyor. Bakıyorsunuz; önce sosyal med-
yada, tamamen dedikodular, tamamen 
söylentiler, çoğu zaman da yönlendirmeler 
aracılığıyla bir linç atmosferi oluşuyor. 
Ardından, medyada soru sormak, sorulara 
cevap aramak, olayı aydınlatmak, olayla 
ilgili haber aktarmak gibi hedefler aşılıyor; 
sansasyon ve yarış saiki, hadiselerin ve 
gerçeğin önüne geçebiliyor. Aynı şekilde, 
muhalefet de demokratik bir hak olarak, 
hadisenin aydınlatılması ve sorumluların 
tespit edilmesi hedefinden çıkıyor; her 
hadiseyi siyasi bir rant, siyasi bir fırsatçılık 
noktasına getirebiliyor. Şimdi birkaç gün-
dür, Afyonkarahisar’daki patlamayla ilgili 
sergilenen tavra lütfen dikkatle bakın… 
Ortaya bir olayı aydınlatmaktan, olayla 
ilgili doğru soruları sormaktan ziyade, bir 
kuruma, o kurumla birlikte Hükûmete 
yönelik bir linç hareketi çıkıyor. Mesele, 
Afyonkarahisar’daki patlama meselesi 
olmaktan çıkıyor, bakıyorsunuz çok farklı 
bir mecra, çok farklı bir boyut kazanıyor ve 
topyekûn bir karalama, topyekûn bir linç 
kampanyasına dönüşüyor. Bakın bu toplu 
linç kampanyası, sadece bir kurum, birkaç 
kurum için de yapılmıyor… Biz, Hükûmet 
olarak, 10 yıldır hukuk devleti anlayışını 
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kökleştirip, devlet kurumlarını daha şeffaf 
hale getirirken, devlet içindeki yanlış anla-
yışlar ve odaklarla mücadele ederken, şu 
hususu defalarca vurguladık: Bir kişinin, 
bir grubun hatası, o kurumun tümünü 
bağlamaz dedik. Ama bakıyorsunuz, mu-
halefet tarafından, medya tarafından, bir 
kurum içinde yapılan hata, anında tüm 
kurumu, o kurumun tüm mensuplarını, 
tüm çalışanlarını hedef alan bir kampan-
yaya dönüştürülüyor. En tepeden en alt 
kademedeki kurum çalışanına kadar, mo-
tivasyonu kırmak, heyecanı yok etmek, 
azmi, gayreti ortadan kaldırmak için, evet, 
sistemli bir linç girişimi uygulanıyor. Şim-
di, Beytüşşebap’ta Jandarma personelinin 
kaldığı lojmanlardan, göstericilerin kor-
kusuyla Türk Bayrağının indirildiğine dair 
bir takım haberler yapıldı. Böyle haberler 
yapılınca, halkımız da çok tabii olarak re-
aksiyon gösteriyor. Ama olayın aslına bakı-
yorsunuz, Türk Bayrağını indirmek gibi bir 
durum asla ve asla yok. Türk Bayrağının 
zarar görmesini engellemek için, birkaç er 
tarafından yapılan iyi niyetli bir girişim, 
medya tarafından milleti reaksiyona, öfke-
ye, hiddete sevk edecek şekilde dolaşıma 
sokuluyor. Bakın çok açık konuşuyorum… 
Oynanan oyunu, uygulamaya konulmak 
istenen senaryoyu bildiğim için çok açık 
konuşuyorum, çok ağır konuşuyorum. 
Kurumlara yönelik, kurum personelinin 
motivasyonunu kırmaya yönelik, milleti 
galeyana getirmeye yönelik bu girişimler, 
en hafif tabiriyle sorumsuzluktur, alçak-
lıktır. Bu beyefendiler, boğaza karşı keyif 
çatarken, televizyonlarının karşısında 
çerezlerini yerken; orada vali, kaymakam, 
asker, polis, korucu, istihbaratçı canını 

ortaya koyuyor. Bir çocuğun, bir kadının 
arkasına saklanarak alçakça mermi yağ-
dıran terörist karşısında, bizim güvenlik 
güçlerimiz canlarını siper ediyor, o zavallı 
çocuğun, o kadının kılına zarar gelmemesi 
için kan kusuyor, kızılcık şerbeti içtim di-
yor… Ama burada, beyefendiler, büyük bir 
konfor içinde, köşelerinde ahkâm kesiyor, 
güvenlik güçlerini linç etmek için elinden 
ne geliyorsa onu yapıyor. Biz bu oyunun 
farkındayız. Biz, ne yapılmak istendiğini 
çok ama çok net şekilde görüyoruz. Bakın 
Çarşamba günkü toplantımızda da ifade 
ettim. Anlamayanlar için, bugün burada bi-
raz daha açarak tekrar ediyorum. 30 yıldır 
devam eden terörden dolayı, yurtdışında 
olduğu gibi yurtiçinde de kendisine bir 
kazanç tezgâhı kurmuş olanlar var. Terö-
rü, bir rant aracına, bir kazanç kapısına 
dönüştürmüş olanlar var. Terör, güven-
lik güçlerini, masum sivilleri, devleti ve 
hükûmeti hedef alırken, teröre karşıymış 
gibi durup terörle birlikte, kendi hırsları 
için hükûmeti ve kurumları hedef alanlar 
var. Hep söyledim, yine söylüyorum: AK 
Parti yıpransın da, Hükûmet yıpransın da, 
Türkiye’ye ne olursa olsun anlayışı, Türki-
yeli bir anlayış değildir, yerli bir anlayış, 
milli bir anlayış değildir. Eğer sen bugün, 
Hükûmet yıpranıyor diye, sinsice ellerini 
ovuşturup teröre zımni destek verirsen, 
o terör yarın çıkar gelir seni de vurur, 
o zaman yanında kimseyi bulamazsın, 
mecburen teröre boyun eğersin. Ama biz 
teröre asla boyun eğmedik, asla da boyun 
eğmeyeceğiz. Demokrasiyi kararlı şekilde 
güçlendiriyor, terörün bataklığını kurutu-
yoruz. Kardeşliği en güçlü şekilde pekişti-
riyor, terörün istismar alanlarını kurutu-
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yoruz. Yurt içinde, yurt dışında yürütülen 
sinsi kampanyaları boşa çıkarıyor, terörün 
enstrümanlarını tek tek elinden alıyoruz. 
Bütün bunları yaparken tarihte hiç görül-
memiş derecede bir koordinasyonla, çok 
büyük bir kararlılıkla, çok büyük bir cesa-
retle de terörün üzerine gidiyoruz. Tekrar 
ediyorum: Herkes sorumlu şekilde soru-
sunu soracak, herkes eleştirisini doğru bil-
giye dayalı olarak yapacak. Ama elim bazı 
hadiseleri, elim hataları kullanarak hiçbir 
kurumun yıpratılmasına, terörle mücadele 
azminin topyekûn hedef alınmasına asla 
müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Sınırdaki 
askerin, polisin, korucunun, istihbarat 
görevlilerinin azmini kırmaya, şevkini kır-
maya, motivasyonunu yok etmeye yönelik 
bu girişimleri, bu haberleri, bu manşetleri 
atanları da, onları yönlendirenleri de deşif-
re etmeye devam edeceğiz. Milletim, kimin 
terörün karşısında kahramanca mücadele 
ettiğini, kimin de açık ya da gizli teröre des-
tek verdiğini çok net olarak görüyor. Millet 
en iyi hakemdir ve inanıyorum ki milletim 
bunlara gereken cevabı da yeri ve zamanı 
geldiğinde bir kez daha verecektir.

Değerli arkadaşlarım… 

Biz, AK Parti olarak bu yola çıktığımız an-
dan itibaren, terörün topyekûn bir müca-
deleyle, toplumun bütün kesimlerinin mu-
tabakatı ve ortak hareketiyle çözüleceğini 
çok samimi şekilde savunduk. 10 yıldır, 
muhalefet, sivil toplum, medya, yazarlar, 
sanatçılar, aydınlar, sporcular, yani toplu-
mun tüm kesimleriyle, toplumun bütün 
kanaat önderleriyle birlikte hareket etmek, 
birlikte çözüm üretmek için kapımızı da 

kalbimizi de her zaman açık tuttuk. Terör 
örgütünün uzantısı olan partiye zaman 
zaman telkinlerde bulunduk, tavsiyelerde 
bulunduk. Terör örgütüyle aranıza mesafe 
koyun dedik, terörü lanetleyin dedik, soru-
nun bir parçası olmaktan çıkın, çözümün 
bir parçası olun dedik. Ne yazık ki, terörün 
uzantısı olan bu siyasi parti, terör örgütüy-
le arasındaki ipleri koparamadı. Bu siyasi 
parti, Doğu’daki, Güneydoğu’daki seçme-
nin, kendisine oy verenlerin partisi değil, 
terör örgütünün siyasi uzantısı olmayı ter-
cih etti. Bu siyasi parti, milletin hizmetkârı 
olmayı değil, terör örgütünün güdümünde 
hareket etmeyi tercih etti. Bu siyasi parti, 
çözümün değil, sorunun bir parçası olmayı 
tercih etti. Bu parti, isminin aksine barı-
şı isteyen, barış için çalışan değil, barışı 
engelleyen, barışı sabote eden parti duru-
muna geldi. Maalesef, vesayetten kendisini 
kurtaramadı, silahların gölgesinden çıka-
madı, silahlı efendilerine karşı cesur bir 
tavır sergileyemedi. Şu anda çıkmışlar, bizi 
sine-i milletle tehdit ediyorlar… Eğer siya-
set üretmeyecekseniz, eğer çözüme katkı 
sağlamayacaksanız, eğer sizi seçenlerin de-
ğil, silahlı efendilerinizin hizmetkârı olma-
ya devam edecekseniz, hiç kusura bakma-
yın, gitmek istediğiniz yere kadar yolunuz 
var… Benim Kürt kardeşim, Meclis’te zaten 
AK Parti tarafından temsil ediliyor. AK Par-
ti, 75 milyonun, 75 milyon içinde benim 
Kürt kardeşimin de hizmetkârlığını en iyi 
şekilde yapıyor. Onun için biz bu tehditle-
re boyun eğmeyiz, bu tehditler karşısında 
doğruları söylemekten geri durmayız. Siz, 
silahlı efendilerinize uşaklık yapmaya de-
vam edin, onlar size ne talimat verirse onu 
yaparsınız. Biz, milletin hizmetkârı olma-
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ya, inadına çözüm için mücadele etmeye, 
siz olsanız da, olmasanız da devam ederiz 
ve edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım… 

Bu hafta, biliyorsunuz, ilkokula yeni baş-
layacak, birinci sınıfa başlayacak yavrula-
rımız için okullar açılıyor, ders zili çalıyor. 
İlkokul birinci sınıftaki çocuklarımız, 
uyumun daha kolay olması amacıyla, her 
yıl olduğu gibi bu yıl da 1 hafta erken ders 
başı yapacaklar; önümüzdeki hafta Pazar-
tesi günü de inşallah 2012-2013 Eğitim 
Öğretim yılı için ders zili çalacak. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde, uzun ve yoğun 
müzakerelerin ardından, Milli Eğitim 
sistemimizde çok önemli değişiklikler ger-
çekleştirildi. Bu yıldan itibaren, ilk ve orta 
öğretim zorunlu eğitim sistemi, kademeli 
olmak üzere 12 yıla çıkarıldı. Okula başla-
ma yaşını birkaç ay erkene aldık; ortaokul-
la birlikte, çok sayıda seçmeli dersin okul-
larımızda okutulmasını sağladık. 2023 
hedefleriyle, büyük Türkiye hedefleriyle 
uyumlu bir eğitim sisteminin yeni adım-
larını böylece atmış olduk. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde, kademeli eğitimle ilgili 
tasarı görüşülürken, hepiniz hatırlayacak-
sınız, Ana Muhalefet Partisi CHP, o bildik 
reflekslerle yine karşı çıktı. Şiddete kadar 
varan engellemeler yaparak, köhne, anti 
demokratik, Türkiye’nin gerçeklerinden 
kopuk eğitim sisteminin değişmemesi için 
her yola başvurdular. Şu anda da, okullar 
açılırken, kayıtlar yapılırken, CHP zihinle-
ri bulandırmak, 6 yaşında yavrular üzerin-
den istismar siyaseti yapmak için her yola 
başvuruyor. Biliyorsunuz, CHP Genel Baş-

kanı, her sorunla ilgili olarak, “arkadaşla-
rımız üzerinde çalışıyor” şeklinde standart 
bir cevap veriyor. Kademeli Eğitim Sistemi 
konusunda da, şu ana kadar sadece şunu 
söyledi: “bir pedagogla konuşun…” Sürece 
dönüp baktığınızda, CHP Genel Başkanı-
nın, kademeli eğitim sistemine ilişkin bir 
başka cümlesine zor rastlarsınız. Ben bu-
rada CHP Genel Başkanına, asıl kendisinin 
bir uzmana başvurmasını şiddetle tavsiye 
ediyorum. Bakın dünyada, okula başlama 
yaşı 3 yaş ile 7 yaş arasında değişiyor. Bu 
konuda dünya ülkeleri arasında en yaygın 
yaş, 6 yaş. 197 ülkeden 126’sında, çocuklar 
6 yaşında okula başlıyor. Bazı ülkelerde, 
bunlara Avrupa Birliği ülkeleri de dâhil, 
okula başlama yaşı 5, hatta 4’e kadar inebi-
liyor. Bugün değişen Türkiye’nin, büyüyen 
Türkiye’nin bir gerekliliği olarak biz 6 yaş 
uygulamasını başlattık ve inşallah başarıy-
la da bu uygulama devam edecek. Derslik 
sıkıntımız, öğretmen sıkıntımız yok. AK 
Parti Hükûmetleri olarak, 10 yılda 317 bin 
712 öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. 
Yarın yapacağımız yeni bir atamayla, 40 
bin kadrolu öğretmen daha istihdam ede-
cek, 10 yıldaki atama sayımızı yaklaşık 
358 bine ulaştırmış olacağız. Yine, eğitime 
kazandırdığımız derslik sayısında son ay-
larda büyük bir sıçrama gerçekleştirdik; 10 
yılda eğitime kazandırdığımız derslik sayı-
sı, dikkatinizi çekiyorum, 181 bin 316’ya 
ulaştı. Velilerimiz hiçbir konuda tereddüt 
etmesinler. CHP tarafından üretilen ideo-
lojik tepkilere velilerimiz asla itibar etme-
sinler. Bazı CHP milletvekilleri, okullarda 
Kur’an-ı Kerim ve Siyer dersinin seçmeli 
ders olarak okutulmasından rahatsız ol-
muşlar. “Peygamberin hayatını öğretince 
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ne olacak, millet aya giderken bu eğitim 
sistemiyle ancak amele yetişir” diyorlar… 
Maalesef Türkiye’de böyle 1940’lara takıl-
mış, bugüne gelememiş bir zihniyet hâlâ 
var. Bu zihniyet, on yıllar boyunca Kur’an’ı 
yasakladı, din eğitimini yasakladı, başör-
tüsünü yasakladı, İmam Hatipleri kapattı, 
milli, manevi değerlerle mücadele etti. 
Ama bu zihniyetin Ay’a bir insan gönderdi-
ğini bugüne kadar duymadım. Bu zihniyet, 
bırakın Ay’a insan göndermeyi, Türkiye’yi 
zulümle, baskıyla, darbeyle yerinde saydır-
mış, hatta sürekli geriye götürmüş bir zih-
niyettir. Bu zihniyet millet nezdinde zaten 
tedavülden kalkmıştır, inşallah bir daha da 
asla tedavüle girmeyecektir. Tabii burada, 
Ana Muhalefet Partisi’nin, Ana Muhalefet 
Partisi Genel Başkanı’nın nasıl bir ruh hali 
içinde olduğunu göstermek noktasında 
bir hususu da dikkatlerinize sunmak du-
rumundayım. Biliyorsunuz, CHP Genel 
Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Güney Afri-
ka Cumhuriyeti’ne gitti, orada Sosyalist 
Enternasyonal’e katıldı. Orada, CHP’liler, 
“Kemal for ways president” yazan broşür-
ler dağıttılar, Kemal Bey 161 üyeli kongre-
nin 32 Başkan Yardımcısından biri oldu. 
Kendisini tebrik ederiz. Ancak, Kongrede 
yayınlanan bildiri ve o bildirinin altına 
CHP’nin attığı imza, dikkatimizden elbette 
kaçmadı. Burada Suriye konusunda arslan 
kesilip kükreyen, hem Hükûmeti, hem 
Dışişlerini en kaba sıfatlarla karalayan 
CHP Genel Başkanı, Güney Afrika’da altı-
na imza attığı bildiride, Suriye rejiminin 
uyguladığı şiddeti kınamış, hatta daha da 
ileriye gitmiş, Esed rejiminin tüm meşrui-
yetini kaybettiğini ifade etmiş… Bu kadar 
da değil… CHP Genel Başkanı, bizdeki 

terör meselesini, başka ülkelerdeki işgale, 
zulme, baskıya, soykırıma karşı yürütülen 
direniş mücadeleleriyle aynı kefeye koyan 
bu bildiriye imza atmış. Bu çok büyük bir 
skandaldır. Bu, CHP Genel Başkanı için, 
çark etmenin zirvesidir. CHP Genel Baş-
kanı çark etmede Türkiye sınırlarını aştı, 
dünya çapında bir fenomen haline dönüş-
meye başladı. Bu bildiri ve altındaki CHP 
Genel Başkanı’nın imzası, tutarsızlığın, 
sözüne güvenilmezliğin, ikiyüzlü siya-
setin tarihe geçecek bir vesikasıdır. Sen, 
Hükûmetin Suriye politikasını kıyasıya 
eleştireceksin… Milletvekillerin Hatay’a gi-
decek, zalim bir rejim adına provokasyon 
yapacak… Ardından da gideceksin Güney 
Afrika’da, Suriye rejimini, Esed rejimini 
yerden yere vuracaksın… Bu çok büyük bir 
yüzsüzlüktür. Hele hele, Türkiye’deki terör 
meselesini, Filistin’in haklı direnişiyle aynı 
kefeye koymak, basiretsizliktir, pervasız-
lıktır, kendi ülkesine, kendi milletine çok 
ağır bir hakarettir. Böyle bir Genel Başkan, 
Türkiye için de, CHP seçmeni için de çok 
büyük bir talihsizliktir. Allah CHP seçme-
nine gerçekten sabır versin diyorum. 

Ben sözlerime burada son verirken, Büyük 
Kongre öncesinde gerçekleştirdiğimiz bu 
son istişari toplantının hayırlara vesile ol-
masını diliyorum. Sizlerden, gerek Büyük 
Kongre için, gerek kongrenin ardından gi-
receğimiz Yerel Seçimler için taze bir heye-
canla illerimizde faaliyetlerinizi en güzel 
şekilde devam ettirmenizi rica ediyorum. 
Allah yar ve yardımcımız olsun, yolumuz, 
bahtımız açık olsun diyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli yol arkadaşlarım, değerli kar-
deşlerim, teşkilatımızın değerli mensupla-
rı, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
bugün İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz İl 
Danışma Meclisi Toplantımızın ülkemi-
ze, milletimize, demokrasimize hayırlı 
olmasını diliyorum. AK Parti 4’üncü Bü-
yük Kongresi öncesinde, partimizin tüm 
kurullarıyla değişik tarihlerde toplantılar 
gerçekleştirdik. Merkez Karar Yönetim 
Kurulu üyelerimizle, kurucularımızla, 
milletvekillerimizle, kadın ve gençlik kolu 
başkanlıklarımızla, İl Başkanlarımızla is-
tişarelerimizi yaptık. Büyük Kongremize 
sadece 1 hafta kaldı, tüm hazırlıklarımız 
belli bir aşamaya geldi, inşallah, 30 Eylül 
sabahından itibaren, Ankara’da çok farklı 
bir heyecanı, çok farklı bir coşkuyu hep 
birlikte yaşayacağız.

Bugün, bu toplantımızın ardından, Birleş-
miş Milletler 67. Dönem Genel Kurulu için 
Amerika Birleşik Devletleri’nin New York 
kentine hareket etmeyi programımıza al-
mıştık. Ancak, gerek Büyük Kongremizin 

hazırlık çalışmaları, gerek yoğun gündem 
sebebiyle bu ziyaretimizi iptal etmek du-
rumunda kaldık. Dışişleri Bakanımız New 
York’ta, Birleşmiş Milletler Genel Mer-
kezi’ndeki toplantılara iştirak edecek ve 
ülkemizi orada temsil edecek. 

Çok değerli yol arkadaşlarım… 9 Eylül’de 
Ankara’da gerçekleştirdiğimiz İl Başkan-
ları toplantımızda, değerli bir siyasetçi 
arkadaşımız, kardeşimiz olan Süleyman 
Soylu’nun AK Parti’ye katılım törenini 
gerçekleştirdik. Bugün de inşallah, açılış 
konuşmamızın hemen akabinde, yine çok 
değerli bir siyasetçi kardeşimizin, Sayın 
Numan Kurtulmuş ve arkadaşlarının AK 
Parti’ye katılım törenini gerçekleştireceğiz. 
Sayın Numan Kurtulmuş’a ve HAS Parti’de 
birlikte yol yürüdüğü arkadaşlarına ko-
nuşmamın hemen başında AK Parti’ye, AK 
Parti çatısı altına, yuvanıza hoş geldiniz di-
yorum. Burada şu hususun altını özellikle 
çizmek istiyorum değerli arkadaşlarım… 
AK Parti’nin omuzlarında taşıdığı misyon, 
yüzlerce yıllık büyük ve kadim bir mede-
niyetin ruhuyla şekillenmiştir. Bu hareket, 
bu dava, kökü derinlerde olan, kökü me-

AK Parti Istanbul Il Danışma 
Meclisi Toplantısı

İstanbul | 22 Eylül 2012
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deniyetimizle yaşıt olan; medeniyet tarihi-
mizdeki ruhu, ilhamı, ilkeleri, vizyonu ve 
misyonu üstlenmiş bir davadır. Biz, büyük 
bir çınarın dallarıyız… Bu büyük çınarın, 
bu görkemli dava çınarının kökü aynı 
topraktadır; dalları da aynı gök kubbenin 
altındadır. Bizim, köklerimizden tevarüs 
ettiğimiz gıda, köklerimizden beslendiği-
miz kaynak aynıdır. Aslında bugün, işte 
bu salonda yaşanan buluşma, aynı çına-
rın dallarının, aynı kökten beslenen dava 
kollarının kucaklaşmasıdır. AK Parti’nin 
kapısı, işte bu büyük dava çınarının her bir 
ferdi için ardına kadar açıktır. Her birimiz, 
bu teşkilatın her bir mensubu, Türkiye, 
vatan, millet sevdalılarıyız, yani milletin 
Mecnunlarıyız, millete hizmet davasının 
dertlileriyiz. Millete sevdalı olan, millete 
hizmet aşkıyla yanan herkesle bu çatı 
altında bir olmaktan, beraber olmaktan, 
istikbale de birlikte yürümekten biz sadece 
memnuniyet duyarız. AK Parti, Türkiye’nin 
en büyük demokratikleşme dalgasının, de-
ğişim-dönüşüm hareketinin lokomotifidir, 
öncüsüdür. Büyük Türkiye’yi kurmak için 
farklı toplum kesimlerini bu hedefe kana-
lize eden AK Parti iktidarı, birleştirerek, 
bütünleştirerek, kucaklayarak, büyüyerek 
kutlu yolculuğuna devam ediyor. İnşallah, 
4. Büyük Kongremizi de işte bu atmosfer 
altında gerçekleştireceğiz. Yüzyıllara sari 
bu millete hizmet davasını, 30 Eylül’de 
yapacağımız kongreyle, inşallah daha 
yüzyıllar boyunca devam edecek bir ruh 
ve anlayışla geleceğe taşıyacağız. Şunu da 
herkesin bilmesini isterim… İnkıtalar ola-
bilir, molalar olabilir; isimler değişebilir, 
makamlar, rütbeler yer değiştirebilir. Ama 
bu dava, yüzyıllardır aşkla ve heyecanla 

yürüyen bu hizmet kervanı daha da güçle-
nerek yoluna devam edecek. AK Parti’nin 
dayandığı, AK Parti’nin tevarüs ederek 
omuzlarında taşıdığı bu büyük hizmet 
davası, isimler üzerinden yürüyen değil; 
tam tersine isimleri kendi potasında eriten 
bir davadır. Kurulduğumuz andan itibaren 
bizlerle ilgili bütün ön yargıları, yakıştır-
maları, suçlamaları, bütün senaryoları ters 
yüz ettik. Bu davanın ruh kökünü, bu bü-
yük çınarı tanımayanlar her zaman hayal 
kırıklığı yaşadılar. Bugün de, yarın da, AK 
Parti’nin hizmet sevdasını, AK Parti’nin 
vatan, memleket sevdasını anlamayanları, 
anlamak istemeyenleri biz hayal kırıklığı-
na uğratmaya devam edeceğiz. Milletimiz 
Allah’ın izniyle hayal kırıklığı yaşamaya-
cak; ama milleti, milletin tarihini, kültü-
rünü, mensubu olduğu medeniyeti tanı-
mayanlar, hem şaşırmaya, hem yanılmaya 
devam edecekler. 

Değerli arkadaşlarım… Geçtiğimiz haf-
talar, açılışlar, ziyaretler, temaslar nokta-
sında yine çok yoğun geçti. 7 Eylül tari-
hinde İstanbul’da, farklı dinlerden, farklı 
mezheplerden çok sayıda liderin katıldığı 
bir konferans gerçekleştirdik. 8 Eylül’de, 
yine İstanbul’da çok önemli bir projenin, 
Sarıyer-Çayırbaşı tüneli ile 20 kavşak ve 
yolun açılışını yaptık. Ardından, berabe-
rimizdeki heyetle birlikte, Azerbaycan, 
Ukrayna ve Bosna-Hersek’i kapsayan bir 
dizi ziyaret gerçekleştirdik. Azerbaycan 
ve Ukrayna’da Yüksek Düzeyli Stratejik 
Konsey toplantılarını yaptık, Yalta Avru-
pa Stratejisi 9. Yıllık Toplantısı’na iştirak 
ederek katılımcılara hitap ettik. Bosna-
Hersek’te, çeşitli temasların, çeşitli ziyaret-
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lerin yanında, şahsıma tevdi edilmiş olan 
İsa Bey İshakoviç Ödülü’nü orada teslim 
aldım. Bu hafta başında, Denizli, İzmir 
ve Manisa’da açılışlar gerçekleştirdik. 
Denizli’de, 2012-2013 Eğitim ve Öğretim 
Yılı’nın açılışını, aynı zamanda Denizli’de 
Milli Eğitim Bakanlığımız ve hayırseverler 
tarafından inşa edilen 13 okulun toplu açı-
lışını yaptık. İzmir Kemalpaşa’da özel sek-
töre ait bir fabrikayı, ardından da Manisa 
Turgutlu’da Devlet Hastanesi, özel sektör 
yatırımı ve ilköğretim öğrenci yurdunu 
açtık. Tabii, 2012-2013 Eğitim Öğretim 
Dönemi, ülkemizde bir çok yenilikle, bir 
çok reformla birlikte başladı. Öncelikle, 30 
Mart tarihinde Meclis’te yasalaşan 4+4+4 
adını verdiğimiz kademeli eğitim bu yıl 
uygulamaya konuldu. Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin Anayasa Mahkemesine olan 
itirazı da önceki gün reddedildi ve artık 
kademeli eğitim sorunsuz şekilde ilerle-
meye başladı. Yine bu yıl, kademeli eğitime 
geçişle birlikte İmam Hatip Okullarının 
orta kısımları da açılmış oldu. Yani, 17 
Eylül’de, millet, uzun bir aradan, bir hasret 
döneminin ardından, bir fetret döneminin 
ardından kendi okullarıyla hasret giderdi, 
evlatlarını istediği okula gönderebilmenin 
mutluluğunu yaşadı. Eğitimde yine bu yıl 
seçmeli ders uygulamasını başlattık. Başta 
Kur’an-ı Kerim ve Hazreti Peygamberin 
hayatı olmak üzere, veliler ve öğrenciler 
bir dizi seçenek arasından tercihte bulu-
nup bu dersleri görebilecekler. Eğitimde 
bu yıl başlattığımız bir başka uygulama, 
ilkokula başlama yaşının 66 aya çekilmesi 
oldu. Burada da CHP’nin kampanyalarına 
millet kulak asmadı, yüzde dörtlük bir 
rapor durumunun dışında, 66 aylık tüm 

çocuklarımız okullarına başladı. Bugün bir 
kez daha tüm öğrencilerimize, öğretmen-
lerimize, eğitim camiasına ve velilerimize 
yeni eğitim öğretim yılında başarı dilekle-
rimi iletiyor, hayırlı olsun diyorum. Yeni 
eğitim yılının ülkemizin her köşesinde ba-
şarılı bir şekilde, huzur ve sükûnet içinde 
geçmesini temenni ediyorum. Geçen gece 
maalesef Şemdinli’nin Altınsu köyündeki 
ilköğretim okulumuz terör örgütü men-
supları tarafından ateşe verildi, ciddi şe-
kilde tahrip edildi. Bölgenin kalkınmasına, 
refahına, huzuruna kasteden terör örgütü, 
küçük-büyük, genç-yaşlı demiyor, öğrenci 
yurtlarına, okuma salonlarına, okul bina-
larına saldırıyor, adeta eğitime karşı savaş 
açıyor. Cehaleti, yoksulluğu, geri kalmışlığı 
istismar zemini gören bölücü terör örgütü, 
yavrularımızın eğitim alacağı kurumları, 
öğretmenlerimizi, kamu görevlilerini ken-
di çarpık ideolojisi için hasım olarak ko-
numlandırıyor. Biz, ülkemizin dört bir ya-
nındaki kamu personelinin, bölgede görev 
yapan doktorun, hemşirenin, öğretmenin, 
askerin, polisin, mühendisin, memurun, 
işçinin, her bir kardeşimizin yanındayız, 
onların fedakârlıklarının farkındayız, on-
lara minnettarız. Eğitim sistemimiz içinde, 
Türkiye genelinde büyük bir özveriyle 
görev yapan öğretmenlerimiz, hocalarımız 
bilsinler ki, bizler onları büyük Türkiye 
idealimizin yapı taşları olarak görüyoruz, 
yavrularımızı ve geleceğimizi emanet etti-
ğimiz eli öpülesi kutsal şahsiyetler olarak 
algılıyoruz. Bizim siyaset anlayışımızın 
temelini nasıl insan oluşturuyorsa, eğitim 
sistemimizin temelini de insan, yani öğret-
menlerimiz, eğitimcilerimiz oluşturuyor. 
Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğretmen-
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lerimize, eğitimcilerimize, idarecilerimize 
hassaten başarılar ve esenlikler diliyorum.

Değerli arkadaşlarım… 

Dün, Ankara’da bazı önemli görüşmeleri-
miz ve bir fahri doktora törenini gerçek-
leştirdik. Filistin Devlet Başkanı, değerli 
kardeşim Mahmut Abbas ve El Kudüs 
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Sari 
Nuseybeh ile Ankara’da birebir görüşmele-
rimiz oldu. El Kudüs Üniversitesi’nin şah-
sıma tevdi ettikleri fahri doktora ünvanını 
da yapılan bir törenle teslim aldım. Gerek 
törende, gerek Sayın Abbas’la görüşmele-
rimizde, Türkiye’nin Filistin davasına olan 
desteğini bir kez daha teyit ettik.

Teşkilatımızın çok değerli mensupları, De-
ğerli arkadaşlarım… 

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi, şu 
anda İslam coğrafyasının tamamında, 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir 
film dolayısıyla kitlesel protesto gösterileri 
yapılıyor. Ne yazık ki bu gösterilerden bi-
rinde, Libya’da, ABD’nin Libya Büyükelçisi 
hedef alındı ve Büyükelçi, 3 elçilik konso-
losluk mensubuyla birlikte hunharca katle-
dildi. Şu anda, İslam coğrafyasında, çeşitli 
şehirlerde yapılan gösterilerde de can ka-
yıpları yaşanmaya devam ediyor. Şimdi ba-
kın değerli arkadaşlarım… Bu olaylarla il-
gili olarak, iki hususu birbirinden çok ama 
çok net biçimde ayırmak gerekiyor. Hangi 
gerekçeyle olursa olsun, bir Müslüman’ın, 
masum bir cana kıyması, tek başına in-
faza, tek başına yargısız infaza girişmesi 
bizim asla ve asla kabul edebileceğimiz 

bir durum değildir. Biz, hakkı söylemekle 
mükellefiz. Bizim medeniyetimizde, bi-
zim inancımızda, bizim kaynaklarımızda, 
öfkeyle hareket edip şiddet uygulamak, 
yakmak, yıkmak, taşlamak, daha da ileriye 
giderek katletmek asla ve asla yer almaz. 
Dahası, Müslümanlar, tepki koymakta 
son derece haklı oldukları bir konuda, bu 
elim hadise neticesinde haksız konuma 
düşmüşlerdir. Hiç kimsenin Müslümanları 
böyle göstermeye hakkı ve hukuku yoktur. 
Tabii meselenin bir de diğer yanı var… 
Batı’da, bu tür girişimler, bu tür seviyesiz 
girişimlerin ardından İslam dünyasında 
başlatılan provokasyonlar ilk değil… Geç-
mişte de, değişik kitaplar yoluyla, karika-
türler, filmler yoluyla İslam dünyası ve 
Müslümanlar rencide edilmek istendi, çı-
kan olaylarda yüzlerce masum Müslüman 
hayatını kaybetti. Bir dinin peygamberine 
hakaret etmek, bir dinin kutsallarına, bir 
milletin, bir toplumun en kutsal değerle-
rine aleni hakaret etmek, düşünce özgür-
lüğü kategorisinde asla değerlendirilemez. 
Gerek Amerika Birleşik Devletleri’nde, ge-
rek ardından Fransa’da, film ve karikatür 
yoluyla Müslümanları rencide edenlerin, 
düşünce özgürlüğü bahanesinin ardına 
sığınmaları, aslında doğrudan doğruya dü-
şünce özgürlüğüne yapılmış bir saldırıdır. 
Üstelik yaşanan hadiselere rağmen bu tür 
girişimlerin ardı arkası kesilmiyor. Şimdi 
de Amerika’da, Müslümanları barbar ola-
rak niteleyen bir kampanyaya ilişkin afiş-
lerin, hem de mahkeme kararıyla, metro 
istasyonlarına asılması söz konusu. Bakın, 
ırkçılıkla ilgili yapılan yayınlar, örgütlen-
meler, gösteriler gelişmiş demokrasilerde 
dahi düşünce özgürlüğü kapsamında gö-



127

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -9

rülmüyor. Irkçı yayınlar konusunda hiç 
kimse düşünce özgürlüğü bahanesinin 
ardına saklanmıyor, saklanamıyor. Bu 
yaklaşımın, artık İslamofobia, İslam karşıt-
lığı, Müslüman karşıtlığı konularında da 
sergilenmesi gerektiğine biz inanıyoruz. 
İslamofobia, ırkçılık kadar tehlikelidir, 
ırkçılık kadar kötüdür ve ırkçılık kadar 
hoşgörü gösterilmemesi gereken bir tavır-
dır. Dün, El Kudüs Üniversitesi’nin fahri 
doktora töreninde de ifade ettim… Kanuni 
Sultan Süleyman, Kudüs’ün fethinden 
sonra, Yafa Kapısına, diğer adıyla Halilür 
Rahman kapısına bir kitabe yazdırıyor… 
Sultan Süleyman Han kitabeyi nasıl yaz-
dırıyor biliyor musunuz? La İlahe İllallah, 
İbrahim Halilullah… Yani, Allah’tan başka 
ilah yoktur, İbrahim, Allah’ın dostudur… 
Neden? Çünkü orada sadece Müslümanlar 
yaşamıyor… Çünkü Kudüs, sadece Müslü-
manlar için değil, aynı zamanda Museviler, 
aynı zamanda Hıristiyanlar için de önem 
ve anlam taşıyor. Sultan Süleyman’ın, 
her 3 dinin inandığı, saygı gösterdiği bir 
peygamberin ismini oraya yazarak, aslın-
da Kudüs’ü değil, Kudüs’teki kalpleri de 
fethediyor. Hazreti Ömer, Kudüs’e girdi-
ğinde, namaz kılacak yer sorduğunda, ona 
bir Kilise’yi göstermişlerdi… Ama Hazreti 
Ömer, namaz kılarsa Kilise’nin sonradan 
camiye çevrilebileceği düşüncesiyle gidip 
orada namaz kılmadı. Selahaddin’i Eyyubi, 
Kudüs’ü fethettikten sonra, yere atılmış bir 
haçı alıp yerine koydu. Hazret-i İbrahim, 
Hazreti İsa, Hazreti Musa, bizim, Müslü-
manlar olarak inandığımız, iman ettiğimiz 
peygamberlerdir. Aynı hassasiyeti, biz ken-
di dinimize, kendi dinimizin değerlerine, 
Hazreti Peygamberimize yönelik olarak 

da görmek istiyoruz. Ölçüsüz protestolara 
asla müsamaha gösteremeyiz, hele canlara 
kıyılmasına asla onay veremeyiz. Ancak, 
İslam Peygamberine, her ne yolla olursa ol-
sun hakaret edilmesini, ardından da adeta 
Müslümanların başı üzerinde boza pişiril-
mesini de sineye çekemeyiz. İslam coğraf-
yasında, protestolar, evet, ölçülü olmak 
durumundadır; ama Batı da, İslamofobia 
karşısında artık samimi, kararlı bir duruş 
sergilemelidir. Batı devletlerinin İslam kar-
şıtı, Müslümanları rencide edecek girişim-
ler karşısında yeterli hassasiyeti gösterme-
si halinde, pek çok sorunun önüne zaten 
geçilmiş olacak. Müslümanlara yönelik 
manevi tacizlerin önlenmesi konusunda 
uluslararası alanda bu yönde bir anlayış 
birliği sağlanmasını istiyoruz. 

Çok değerli kardeşlerim… 

Burada sizlere ekonomiye ilişkin birkaç 
yeni gelişmeyi de aktarmak istiyorum… 
Önceki hafta, 2012 yılının ikinci çeyrek bü-
yüme oranları açıklandı. İlk çeyrekte Tür-
kiye ekonomisi yüzde 3.2 oranında büyü-
me kaydetmişti. İkinci çeyrekte de büyüme 
oranımız yüzde 2.9 olarak gerçekleşti. Bir 
kere şunu vurgulamak durumundayım: 
Büyüme hızındaki göreceli düşüş, bizim 
bilinçli olarak uyguladığımız politikaların 
bir neticesidir. Bu yılın son çeyreğinden 
itibaren inşallah büyümede freni kaldı-
racak, 2013 ve 2014 yıllarında ortalama 
yüzde 5 büyümeyi yakalayacağız. Ayrıca, 
2012 yılının ikinci çeyreğindeki büyüme 
oranıyla, OECD ülkeleri arasında, Çin’le 
aynı seviyede olduğumuzu ifade etmek 
istiyorum. Bakın, Çin’den sonra ikinciyiz 
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demiyorum; Çin’le aynı oranda büyüyen 
bir ekonomiye sahibiz. Uluslararası doğ-
rudan yatırımlarımız aynı şekilde artmaya 
devam ediyor. Yılın ilk 7 ayında, Türkiye’ye 
8.9 milyar dolar uluslararası doğrudan 
yatırım yapıldı ki, bu da geçen yılın ilk 7 
ayından fazla. Bir başka önemli rekoru da 
yine burada sizlerle paylaşmak istiyorum: 
Değerli arkadaşlarım, Merkez Bankamızın, 
altın dâhil toplam döviz rezervi şu an itiba-
riyle tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı 
ve 109 milyar 727 milyon dolar, yani 110 
milyar dolar olarak gerçekleşti. Merkez 
Bankası rezervimiz, 10 yıl önce, biz görevi 
devraldığımızda 27.5 milyar dolardı. Yine 
IMF borcumuzun da 23.5 milyar dolardan 
bugün 1.3 milyar dolara indiğini tekraren 
hatırlatmakta fayda görüyorum. 

Çok değerli yol arkadaşlarım, değerli kar-
deşlerim… 

Geçtiğimiz haftalar boyunca, terör örgütü 
güvenlik güçlerimize karşı alçakça saldı-
rılarını sürdürdü. Hain saldırılarda, Bin-
göl Karlıova’da polislerimizi; Bingöl-Muş 
Karayolu’nda askerlerimizi, Muş’ta bir Jan-
darma Astsubayımızı, Yüksekova’da bir po-
lisimizi ve Tunceli’de, Ovacık Cumhuriyet 
Başsavcımızı kaybettik. Şehitlerimize bir 
kez de buradan Rahmet niyaz ediyor; yakın-
larına, milletimize başsağlığı diliyorum. 
Çeşitli saldırılarda yaralanan güvenlik güç-
lerimize de Allah’tan acil şifalar temenni 
ediyorum. Burada, yüreğimizdeki sızının 
da etkisiyle, gerek sizlerle, gerek ekranları 
başında bizleri izleyen aziz milletimle bazı 
hususları açık açık konuşmak istiyorum. 
Bakınız… Bunu ben daha önce de defaatle 

ifade ettim… Türkiye’de, yaklaşık 30 yıldır 
devam eden terör, geçmişte, maalesef siya-
set üzerinde, muhalefet ve iktidar partileri 
üzerinde bir etkileme gücüne ulaşmıştı. 
Terörün hedefi sadece güvenlik güçleri de-
ğildir. Terör, toplumu tedirgin etmek ister, 
korkutmak ister, ürkütmek; bu sayede de 
toplumu belli bir mecrada yönlendirmek 
ister. Altını çizerek ifade ediyorum: Şid-
det, kan dökmek, masumlarını katletmek 
terörün sadece yüzlerinden biridir. Şiddet, 
terörün görünür yüzüdür. Ama terör, daha 
derinde, toplumu, siyaseti, idareyi, hatta 
ekonomiyi, hatta uluslararası ilişkileri şe-
killendirmek, bunları belirlemek ister. Ba-
kın buranın altını çizerek ifade ediyorum, 
milletimin, bu hassas noktanın üzerinde 
özellikle durmasını rica ediyorum… Terör, 
AK Parti dönemine kadar, maalesef, şid-
deti kullanarak, görünürde sadece şiddet 
üretiyormuş gibi görünerek, Türkiye’de 
siyasete, idareye, sosyal hayata, ekonomi-
ye ve uluslararası ilişkilere etki etmiştir. 
Maalesef, geçmişte iktidarlar bu oyunu 
bozamamıştır. Muhalefet partileri de buna 
göz yummuş, iktidarların terör üzerinden 
yıpranmasına, hatta görevi bırakmasına 
katkı sağlamıştır. İşte biz, ülke olarak, 
millet olarak bu gerçekle yüzleşmek duru-
mundayız. Terörle mücadele etmek, terör 
sorunun çözmek sadece iktidarın vazifesi 
gibi görülmüş; terör iktidara vururken, 
muhalefet de, terör karşısında iktidarlara 
destek olmak yerine, paralel olarak iktidar-
lara vurmuştur. Bugün hâlâ, kendi dönem-
lerinde terörün bitme noktasına geldiğini, 
AK Parti dönemlerinde terörün yeniden 
tırmandığını iddia edecek kadar meseleye 
kayıtsız, meseleye ilgisiz ve bilgisiz olanlar 
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var. Elbette terör dönemsel yükselmeler 
gösterebilmektedir. Son dönemde iç ve 
dış mihrakların da etkisiyle terör olayla-
rında bir nebze artış olmuştur. Biz bunlar 
karşısında bugüne kadar hiç geri adım 
atmadık, bugün de geri adım atmıyoruz. 
Biz asla yılmadık, yılgınlık göstermedik, 
bugün de asla karamsarlığa kapılmıyoruz. 
Biz, terörün siyaseti şekillendirmesine 
asla müsaade etmedik, bugün de müsaade 
etmiyoruz. Şu anda, terörü arkasına alarak 
muhalefet yapan partilere rağmen, bu ba-
siretsizliğe rağmen, bu fırsatçılığa rağmen, 
AK Parti tek başına da kalsa bu mücadeleyi 
sürdürmektedir. Dünyanın her yerinde 
terör sorunları, iktidarın da, muhalefetin 
de, medyanın da, sivil toplumun da ortak 
aklıyla, ortak iradesiyle, ortak çabalarıyla 
çözüldü. Peki, bizde ne yapılıyor? Ana Mu-
halefet Partisi, teröre ortak çözüm üretelim 
diye kapımızı çalıyor, geliyor, görüşüyor, 
ardından terörü arkasına alarak, terörle 
aynı dili kullanarak iktidara saldırıyor. 
Medyaya bakıyorsunuz orada ayrı bir so-
rumsuzluk… Ya Allah aşkına, hangi ülke-
de, teröre karşı, halkı ve vatanı için canını 
ortaya koyan güvenlik güçleri bu kadar 
hırpalanır? Hiç kusura bakmasınlar… Bir 
gün terör örgütü çıkıyor, alçakça, korkakça 
benim askerimi, polisimi arkadan vuruyor, 
ertesi gün medya çıkıyor, daha ağır bir 
şekilde güvenlik güçlerimizi yerden yere 
vuran yayınlar yapıyor. Beyler! Bu asker, 
bu polis, bu güvenlik birimleri bir mücade-
lenin içindeler, canlarını ortaya koydukları 
bir mücadelenin içindeler. Herkese düşen 
bu mücadeleye köstek değil destek olmak-
tır. Elbette eleştiri olacak… Ama bunun 
yeri de, zamanı da, üslubu da bu olamaz, 

olmamalıdır. Yapıcı eleştirinin ve sorgula-
manın da usulü vardır, yeri vardır, zamanı 
vardır. Burası bir hukuk devleti. Hukuk 
devletinde nasıl hesap sorulacağı bellidir. 
Orada göğsünü siper eden komutan, orada 
canını ortaya koyan polis, her gün terör 
saldırılarıyla uğraştığı kadar, muhalefetin 
ve medyanın sorumsuz saldırılarına da gö-
ğüs germek zorunda kalıyor. Söyledim, bir 
kez daha söylüyorum. Üzerine basa basa 
söylüyorum: Terörle mücadele, Boğaz’a 
karşı keyif çatıp ahkam kesmeye benze-
mez. Benim Mehmedim, siperde, gözünün 
önünde eşi var, anası var, yeni doğmuş ço-
cukları var, nişanlısı, yavuklusu var, eli te-
tikte, canı burnunda bekliyor; İstanbul’dan 
beyefendiler, o Mehmet’in komutanının 
ayakkabısının altıyla uğraşıyor. Ya bu nasıl 
bir sorumsuzluktur? Bu nasıl bir gaflettir? 
Beyler! Bu polis de, bu asker de, istihbarat-
çı da, korucu da, AK Parti’nin mensupla-
rından değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin, bu 
aziz milletin evlatlarından oluşuyor. Yere 
düşen kahraman şehit herhangi bir iktida-
rın değil, öncelikle bu milletin evladıdır. 
Kimin neye hizmet ettiğini, kimin hangi 
hesabın içinde olduğunu milletim görsün. 
Acı haberler geldikçe, şehit haberleri gel-
dikçe, AK Parti yıpranıyor, iktidar yıpranı-
yor diyerek ellerini ovuşturanları milletim 
görsün. Herkes teröre teslim olsa da biz 
olmayacağız. Herkes terör üzerinden hesa-
bını görmeye çalışsa da, biz terörle kararlı-
lıkla mücadele edeceğiz.

Şunu herkes bilsin, biz, bizden önce oldu-
ğu gibi, terörün siyaseti şekillendirmesine, 
yönlendirmesine asla ve asla göz yumma-
yacağız. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi, 
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şu anda tam da böyle bir fırsatçılığın içine 
girmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, şu anda 
arkasına terör örgütünü almış, terörle 
birlikte Hükûmeti hedefine koymuştur. 
CHP’nin Genel Başkanı geliyor, terörü çö-
zelim diye AK Parti’yi ziyaret ediyor, ama 
arkadaşlarına bakıyorsunuz, ayrı tellerden 
çalıyor. Bir tanesini kaçırdılar, birkaç gün 
misafir edip bıraktılar, kendisini kaçıran 
teröristlere adeta “çiçek çocukları” mua-
melesi yaptı. İşte o Çiçek Çocukları çıktılar, 
alçakça, Ovacık Cumhuriyet Başsavcısını 
katlettiler, şehit ettiler. CHP’nin Genel 
Başkan Yardımcısı çıkıyor, elinde bir takım 
asılsız fotokopileri sallayıp, terör örgütüy-
le de aynı dili, aynı üslubu kullanıp AK 
Parti’ye saldırıyor. Genel Başkanı çıkıyor, 
o da ayrı telden çalıyor. CHP’de kimi din-
leyeceğimizi, kime inanacağımızı, kimi 
ciddiye alacağımızı bilemez hale geldik. 
Borsada bile bu kadar iniş çıkış yaşanmı-
yor… CHP’de erken kalkan, mikrofonun 
önüne geçen kafasına göre açıklama ya-
pıyor. Bunlar birbirlerini de dinleme zah-
metine girmiyorlar. Kırk yamalı bohça… 
Tunceli’de ayrı dil, Hakkâri’de ayrı dil, 
Hatay’da ayrı dil, Ankara’da, İstanbul’da 
ayrı bir dil… Ha, burada şunu da söylemek 
durumundayım… Oslo Belgeleri diyerek 
elinizde salladığınız o fotokopiler, CHP Ge-
nel Başkanı’nın Sosyalist Enternasyonal’de 
imzaladığı bildirgelerin üzerini örtmez. 2 
hafta oldu, CHP çıkıp o bildirgelerle ilgili 
doyurucu bir açıklama yapmadı, yapama-
dı. Suriye rejimini nasıl gayri meşru ilan 
ettiklerini, Türkiye’nin terör meselesini 
nasıl Filistin’in bağımsızlık mücadelesine 
benzettiklerini, bu büyük skandalı CHP 
hâlâ izah edemedi. Oslo’da, benim talima-

tımla, devlet, kanı durdurmak için, terörü 
sonlandırmak için bazı görüşmeler yap-
mıştır. Bunu defalarca söyledim, bugün 
tekrar söylüyorum. Ortada bir mutabakat 
metni, bir anlaşma yoktur. 7-8 ay önce ga-
zetelerde yayınlanmış uyduruk kağıtları 
belge diye sallayan CHP’ye bunu kimin 
servis ettiğini ciddi şekilde merak ediyo-
ruz. Terörle mücadelenin, terör saldırıla-
rını bu kadar yoğun olduğu bir dönemde, 
CHP’nin, teröre destek veren bu tavrının, 
bu üslubunun altında ne olduğunu merak 
ediyoruz. Dikkat edin, terör örgütü devlet 
değil, AK Parti derken, bunlar da, CHP’liler 
de aynı şekilde devlet demiyor, AK Parti 
diyorlar. Bunların üzeri örtülmeyecek de-
ğerli kardeşlerim… CHP’nin bu gafletini, 
CHP’nin terörün değirmenine su taşıyan 
bu aymazlığını milletim unutmayacak, biz-
ler de unutturmayacağız. Tarih, CHP’nin 
kendi şahsi hırsları için nasıl terörle aynı 
kulvarda koştuğunu, nasıl kendisine ser-
vis edilen sahte belgelerle ülkesine zarar 
verdiğini mutlaka yazacaktır. Milletim 
metîn olsun… Bu muhalefete, bu medya-
ya, bu fırsatçılara rağmen biz yolumuzda 
kararlılıkla yürüyeceğiz. Hep söyledim, 
yine söylüyorum: Geri adım atarsak, ülke 
kaybeder, millet kaybeder. Bu sefer bu 
ülke kaybetmeyecek, bu sefer bu ülke te-
rör belasının üstesinden mutlaka gelecek. 
Bir yandan demokrasiden taviz vermeden 
standartları yükseltecek, bir yandan da 
kararlılıkla mücadelemizi yürüteceğiz. 
Ben bir kez daha şehitlerimize Rabbimden 
rahmet niyaz ediyorum. Yaralılarımıza acil 
şifalar temenni ediyorum. Sınırlarda, kara-
kollarda, arazide, köylerde, şehirlerde ca-
nını ortaya koyup mücadele veren tüm gü-
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venlik güçlerimize, tüm kahramanlarımıza 
selamlarımızı, dualarımızı iletiyorum.

Değerli arkadaşlarım...

AK Parti 4. Büyük Kongremizin hazırlık-
larını, her alanda titizlikle yürütüyoruz. 
Bu kongre, sadece partimizin geleceği 
açısından değil, ülkemizin geleceği açı-
sından da büyük önem taşıyor. Türkiye’yi 
2023 yılındaki hedeflerine ulaştıracak yol 
haritasının önemli dönüm noktalarından 
biri de, işte bu kongre olacak. Milletin 
bağrından doğmuş ve milletin desteğiyle 
bugünlere gelmiş bir parti olarak, geleceğe 
ilişkin hedeflerimizi ve programlarımızı 
da yine milletimizle birlikte yapıyoruz. Bü-
tün hazırlıklarımızı bu anlayışla gerçekleş-
tiriyor, bütün adımlarımızı bu doğrultuda 
atıyoruz. Pazar günü Ankara’da gerçekleşe-
cek büyük kongremiz, sadece Türkiye’den 
değil, dünyanın dört bir yanından büyük 
bir ilgiyle, büyük bir hassasiyetle izlene-
cek. Çok önemli siyaset ve devlet adamları 
kongremize katılarak, bu önemli günü 
bizimle paylaşacaklar, Türkiye’nin gelecek 
vizyonunu AK Parti’den dinleyecekler... 
Bildiğiniz gibi 12 Haziran seçimlerinden 
önce ‘seçim beyannamemizde’ 2023 he-
deflerimizi ortaya koymuş, ardından ha-
zırladığımız hükûmet programımızda da 
bu döneme yönelik somut projelerimizi 
sıralamıştık. 30 Eylül’deki kongremizde ise 
2023 Siyaset Vizyonumuzu ortaya koya-
cak, nasıl bir siyasi tasavvurla Türkiye’nin 
geleceğini şekillendireceğimizi ifade 
edeceğiz. 2001’deki hedeflerimiz o günkü 
Türkiye’nin ihtiyaçlarını, o günkü talep 
ve beklentileri karşılıyordu. Bugünkü he-

deflerimiz ise Türkiye’nin içinden geçtiği 
süreçteki ve önümüzdeki dönemdeki ta-
lep ve beklentileri karşılamayı amaçlıyor. 
Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü güçlen-
direcek, halkımızın refah ve huzurunu ar-
tıracak, devletimizin bölgesel rolünü daha 
etkin bir şekilde yeniden tanımlayacak 
yaklaşımlarımızı, 2023 siyaset vizyonu-
muzla ortaya koyacağız. AK Parti geçen 11 
yılda Türkiye’yi güven ve istikrarı tesis ede-
rek ayağa kaldırdı, milletimize her alanda 
rahat bir nefes aldırdı. Şimdi önümüzdeki 
11 yılı planlayarak Cumhuriyetimizin 100. 
kuruluş yıldönümünde büyük Türkiye’yi 
şekillendirecek hedeflere yöneleceğiz.

Sözlerime burada son verirken, bir kez 
daha aramıza katılan arkadaşlarımıza, 
kardeşlerimize hoş geldiniz diyor; hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili! En sevgili! Ey sevgili!

Uzatma dünya sürgünümü benim

Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? 

Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır;

Aşk celladından ne çıkar, mademki yar vardır; 

Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır;

Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir na-
zar vardır;

O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır;

Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader 
vardır; 

Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar 
vardır;

Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar 
vardır;

Yanmışsam, külümden yapılan bir hisar var-
dır;

AK Parti 4. Olağan Büyük 
Kongresi

Ankara | 30 Eylül 2012
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Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır 

Sırların sırrına ermek için sende anahtar var-
dır;

Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar 
vardır 

Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet adlı 
bir çınar vardır! 

Sevgili, En sevgili, Ey sevgili…

Rabbime hamdediyorum… Rabbime, bize 
bugünleri yaşattığı için, işte bu heyecanı, 
bu coşkuyu yaşattığı için hamdediyorum… 
Bize sabrın, bize direnmenin, bize sebatın 
değerini öğrettiği için Rabbime hamdedi-
yorum. Kalbimize, ülkeye hizmet, millete 
hizmet, halka ve Hakk’a hizmet aşkını, 
sevdasını, tutkusunu veren Allah’a hamde-
diyorum... Hepsinden öte; bize, böyle bir 
muhabbet bahşettiği için, bize böyle yol ar-
kadaşları nasip ettiği için, bize sizlerle yol 
yürümeyi mukadder kıldığı için rabbime 
sonsuz hamdediyorum.

Bu salonda Türkiye var; 7 coğrafi bölge-
siyle, 81 vilayetiyle, tüm renkleriyle, tüm 
çiçekleriyle bu salonda 75 milyon var. 
Bu salonda Orta Doğu var, Balkanlar var, 
Kuzey Afrika var, Kafkasya var, Avrupa, 
Asya, Afrika var. Bu salonda kardeşlik var, 
dostluk var, muhabbet var. Bugün, değil 
Türkiye’nin, dünyanın kalbi bu salonda 
atıyor. Bugün insanlığın kalbi bu salonda 
atıyor. Sizin buradaki heyecanınız, sizin 
coşkunuz, sizin engin yürekleriniz bugün 
buradan tüm dünyaya umut dağıtıyor.

İşte ben bu salonda Türkiye’yi selamlıyo-
rum. Bu salondan Türkiye’yi selamlıyo-

rum, 75 milyon aziz milletimi en kalbi 
duygularımla, samimiyetle, muhabbetle, 
kalpten selamlıyorum. Edirne’nin Meriç 
İlçesi Akıncılar Köyü’nden, Kars’ın Di-
gor İlçesi  Uzunkaya Köyü’ne kadar; 
Muğla’nın Datça İlçesi Cumali Köyü’nden 
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi Yaylapı -
nar Köyü’ne kadar; Sinop’tan Mersin’e, 
Van’dan İzmir’e, Erzurum’dan İstanbul’a 
kadar bu aziz vatan toprağı üzerinde nefes 
alıp veren her bir kardeşimi gönülden se-
lamlıyorum. Buradan Bakü’yü, Lefkoşe’yi 
selamlıyorum. Saraybosna’ya, Üsküp’e, 
Belgrad’a, Kırcaali’ye, Gümülcine’ye bu-
radan selamlarımı gönderiyorum. Erbil’e, 
Süleymaniye’ye,  Dohuk’a ,  Bağdat’a , 
Basra’ya buradan selamlarımı gönde-
riyorum. Kabil’e, İslamabad’a, Sana’ya, 
Mogadişu’ya, Dares Selam’a, Tunus’a, 
Cezayir’e, Rabat’a, Trablus’a, Kahire’ye 
buradan selamlarımı gönderiyorum. Bu-
radan, kardeşliğin ruhunun en güçlü şe-
kilde yükseldiği bu salondan, Ramallah’a, 
Nablus’a, Gazze’ye, oradaki can kardeşleri-
mize selamlarımı gönderiyorum.

Bugün buradan Suriye’nin bütün kah-
ramanlarını saygıyla selamlıyorum… 
Dera’ya, İdlib’e, Rakka’ya, Halep’e, Şam’a, 
orada bağımsızlık mücadelesi veren, orada 
insanlık mücadelesi veren kardeşlerime 
yürekten selam gönderiyorum… Bu muh-
teşem salondan, insanlığa bir anıt gibi 
yükselen Kudüs’ü hasretle selamlıyorum. 
Bu görkemli salondan, sevgililer sevgili-
sinin şehri Medine’yi, kıblemiz Mekke’yi 
hürmetle selamlıyorum. Avustralya’dan 
Brezilya’ya, Japonya’dan Kanada’ya ka-
dar yeryüzündeki tüm dost ve kardeş 
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başkentlere, tüm dost ve kardeş halklara 
Türkiye’nin dostluk, kardeşlik, dayanışma 
mesajlarını iletiyorum.

Bugün aramızda bulunan, bugün bu coş-
kumuzu bizimle paylaşan, sevincimize 
sevinç katan, dost ve kardeş ülkelerden 
gelmiş çok değerli misafirlerimizi; Mısır 
Cumhurbaşkanı Sayın Mursi’yi, Kırgızis-
tan Devlet Başkanı Sayın Atambayev’i, Irak 
Meclis Başkanı Sayın Nuceyfi’yi, Sudan 
Devlet Başkan Yardımcısı Sayın Taha’yı, 
Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın 
Haşimi’yi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Başbakanı Sayın Küçük’ü, Irak Bölgesel Yö-
netim Başkanı Sayın Barzani’yi, Pakistan 
Eyalet Başbakanı Sayın Şerif ’i, Bosna-Her-
sek eski Devlet Başkanı Sayın Silajdzic’i, 
Lü b n a n  e sk i  D evl e t  B a şka n ı  S ayı n 
Cemayel’i, Almanya eski Başbakanı Sayın 
Schröder’i, Pakistan eski Başbakanı Sayın 
Gilani’yi, Tunus Ennahda Haraketi Lideri 
Sayın Gannuşi’yi, Filistin Hamas Lideri 
Sayın Meşal’i, Avrupa Parlamentosu Grup 
Başkanı Sayın Zahradil’i, Asya Parlamen-
tolar Asamblesi Grup Başkanı Sayın Çang’ı 
ve diğer bütün misafirlerimizi selamlıyor, 
hepsine hoşgeldiniz diyorum.

Yine bugün, bu salondan, AK Parti teş-
kilatının tüm mensuplarını, tüm yol ar-
kadaşlarımı yürekten selamlıyorum. Bu 
teşkilat, inanın tüm övgüleri ziyadesiyle 
hak ediyor. 14 Ağustos 2001’den bugüne 
kadar, AK Parti teşkilatında görev almış, 
kurucularımızdan Merkez Karar ve Yö-
netim Kurulu üyelerimize, genel başkan 
yardımcılarımızdan bakanlarımıza, mil-
letvekillerimizden il, ilçe başkanlarımıza, 

mahalle, belde, köy temsilcilerimizden 
sandık müşahitlerine kadar tüm gönüldaş-
larımı selamlıyorum. Teşkilatımızda görev 
yapmış, kendileriyle birlikte yol yürüdü-
ğümüz, bugün aramızda bulunmayan, 
Ahirete irtihal etmiş kardeşlerimi rahmet-
le, minnetle yadediyorum. Mekanlarının 
cennet olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. 
Elbette ki kadın kollarımızı bugün hassa-
ten selamlıyorum…

Terken Hatun’un, Nilüfer Hatun’un, 
Hayme Ana’nın, Nene Hatun’un, Halime 
Çavuş’un yol arkadaşları, gönüldaşları, 
onlar kadar yürekleri millet sevdasıyla 
çarpan hanım kardeşlerimi selamlıyorum. 
Anadolu’yu, Trakya’yı, 780 bin kilomet-
rekarenin tamamını bir anne şefkatiyle, 
hanım nezaketiyle adeta bir oya gibi, bir 
nakış gibi işleyen hanım kardeşlerimize, 
kadın kollarımızın tüm mensuplarına bu-
gün bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Gençler! Sizleri unutmak hiç mümkün 
mü? AK Parti’nin, bu Ak Teşkilatın, alnı 
ak, yüreği ak, bahtı ak gençleri, sizleri bu-
gün bir kez daha gönülden selamlıyorum. 
Daha bu yola çıkarken, gençler, sizlere 
büyük bir itimatla bağlandım, sizlere Arif 
Nihat Asya’nın o muhteşem dizeleriyle 
şöyle seslendim: “Delikanlım! İşaret aldı-
ğın gün atandan, / Yürüyeceksin! Millet 
yürüyecek arkandan, Sana selam getirdim 
Ulubatlı Hasan’dan / Sen ki, burçlara bay-
rak olacak kumaştasın; Fatih’in İstanbul’u 
fethettiği yaştasın…” Bu hareket, en çok 
da sizlerin omuzlarında yükseldi gençler… 
Dava taşını gediğine sizler koydunuz. Genç 
yaşınıza rağmen, binbir başlı kartalı sizler 
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taşıdınız. Sizlere her zaman inandım, her 
zaman güvendim. Çünkü sizler, kökü ma-
zide olan atinin mensuplarısınız. Sizler, 
Sultan Alparslan’ın, Sultan Kılıçarslan’ın, 
Nurettin Zengi’nin, Şarkın Sevgili Sulta-
nı Selahattin Eyyubi’nin, Sultan Fatih’in, 
Yavuz Selim’in, Sultan Süleyman’ın, Gazi 
Mustafa Kemal’in ve onların ordularındaki 
kahraman neferlerin torunlarısınız. Sizler, 
bu topraklar üzerinde öyle bir kaynaktan, 
öyle bir çeşmeden besleniyorsunuz ki… O 
çeşmeden Ahmet Yesevi’nin öğütleri akı-
yor. O çeşmeden Hacı Bektaş Veli’nin, Hacı 
Bayram Veli’nin tavsiyeleri akıyor. O çeş-
meden Şeyh Edebali’nin, Akşemseddin’in, 
Molla Gürani’nin, elbette Türkçe’nin Sul-
tanı Yunus Emre’nin, elbette Kürtçe’nin 
Sultanı Ahmede Hani’nin, elbette gönülle-
rin Sultanı Mevlana Celaleddini Rumi’nin 
satırları akıyor. Siz, Fuzuli’nin, Mehmet 
Akif ’in, Necip Fazıl’ın, Nazım Hikmet’in, 
Sezai Karakoç’un dizelerinin aktığı o çeş-
melerden gönül dünyanızı beslediniz… 
Yarınlarımız olan, istikbalimiz olan, umu-
dumuz olan gençler, yarının siyasetçileri, 
yarının idarecileri; bugün sizleri çok farklı, 
çok daha samimiyetle, çok daha muhab-
betle selamlıyorum.

Buradan, sınır karakollarında, gözünü 
değil, gönlünü namlunun ucuna koyarak 
vatanının nöbetini tutan genç Mehmetle-
ri, Mehmetçikleri, askerimizi, polisimizi 
özellikle selamlıyorum. Saraybosna’da, 
Ko s o va’ d a ,  S o m a l i ’ d e ,  Lü b n a n’ d a , 
Afganistan’da Türkiye’nin mertliğinin, 
yiğitliğinin, kadirşinaslığının, Türkiye’nin 
barışa olan sevdasının neferleri olan 
Mehmetlerimizi selamlıyorum. Elbette 

bugün buradan, nurlarıyla geleceğimizi, 
ışıklarıyla yolumuzu aydınlatan tüm şehit-
lerimizi ve gazilerimizi, Allah’ın selamıyla, 
rahmetiyle, bereketiyle selamlıyorum… 
Onlara minnet hissiyatımızı ifade etmekte 
kelimeler gerçekten kifayetsiz kalıyor… 
Mehmet Akif ’in şu muhteşem dizeleriyle 
tüm şehitlerimize buradan bir kez daha 
sesleniyor ve diyorum ki:
 
Asım’ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek,

İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek.

Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar taşlar,

O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar.

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,

Bir hilal uğruna ya rab, ne güneşler batıyor.

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi

Bedr’in Arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın,

“Gömelim gel seni tarihe” desem sığmazsın.

Sen ki, asara gömülsen taşacaksın, heyhat…

Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihan.

Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber,

Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber…

Tüm şehitlerimizle birlikte, gazilerimizle 
birlikte, onların eli öpülesi annelerini, 
onların eli öpülesi babalarını da buradan 
selamlıyorum. Şehitlerimizin tüm annele-
rine, babalarına, şehitlerimizin geride ka-
lanlarına diyorum ki: O şehitler, kanlarıyla 
vatan toprağını sulayıncaya kadar sizlerin 
yavrularıydı; onlar şimdi bizim yavruları-
mız, onlar şimdi bu milletin evlatları. Bura-
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dan bir kez daha söz veriyorum… Şehitleri-
mizin hatırasını asla yere düşürmeyeceğiz. 
Şehitlerimiz karşısında asla mahcup olma-
yacağız. Şehitlerimizden aldığımız mirası, 
onlardan devraldığımız emaneti namusu-
muz, şerefimiz, onurumuz bilecek, şehit-
lerimizin yüzü suyu hürmetine, canımız 
pahasına vatan için, millet için çalışmaya 
devam edeceğiz. Evet… Her birinizi, aziz 
milletimi, tüm dostlarımızı, kardeşlerimizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Adalet ve Kal-
kınma Partisi’nin 4. Büyük Kongresi’nin 
milletimiz, ülkemiz, demokrasimiz için ha-
yırla vesile olmasını Allah’tan diliyorum.

Sevgili kardeşlerim, çok değerli yol arka-
daşlarım, kıymetli misafirler, hanımefen-
diler, beyefendiler...

Bundan yaklaşık 11 yıl önce, 14 Ağustos 
2001’de AK Parti’yi kurarken uzun soluklu 
bir mücadelenin içine girdiğimizi biliyor-
duk. AK Parti’nin mücadelesi, bir medeni-
yet mücadelesidir, bir adalet mücadelesi-
dir, bir kalkınma mücadelesidir. AK Parti, 
yeni yüzlerle, yeni bir heyecanla, yeni bir 
coşkuyla kurulmuş; ama binlerce yıllık 
tarihin birikimini, tecrübesini, ruhunu ve 
ilhamını tevarüs etmiş bir partidir.

Bakın değerli kardeşlerim… Bundan yak-
laşık 950 yıl önce, 26 Ağustos 1071’de, 
Malazgirt Ovası’nda, Sultan Alparslan, 
beyaz atının üzerinden ordusuna şöyle 
seslenmişti: “Ey kumandanlarım, ey asker-
lerim! Bütün Müslümanların minberlerde 
bizim için dua ettiği şu saatlerde, kendimi 
düşman üzerine atmak istiyorum. Ya mu-
zaffer olur gayeme ulaşırım, ya şehit olur, 

cennete girerim. Askerlerim! İşte, atımın 
kuyruğunu bağladım. Bir nefer gibi savaşa 
gireceğim. Üzerimde sultanlığa dair hiçbir 
alamet yoktur. Şehit olursam, üzerimdeki 
şu beyaz elbise kefenim olsun. Kardeşle-
rim! Benimle birlikte savaşmakta ya da 
benden ayrılmakta serbestsiniz… Ya rabbi! 
Sana tevekkül ediyor, azametin karşısında 
yüzümü yere sürüyor ve senin için harbe 
giriyorum. Allah’tan başka sultan yoktur. 
Emir ve kader o’nun elindedir.” İşte bu 
inanmışlıkla, bu adanmışlıkla, bu azamet 
ve bu tevazuyla savaşa giren Sultan Alpars-
lan, yüzlerce yıl sürecek bir sevgi medeni-
yetinin de kapılarını araladı. O sevgi mede-
niyeti, Osman Gazi’nin ellerinde bir filize, 
o filiz bir fidana, o fidan, göklere dal budak 
salan, toprağın, denizlerin yüzünü kapla-
yan, Kafkas Dağları’ndan Alpler’i, Fırat, 
Dicle’den coşkun Tuna’yı kavrayan büyük 
bir çınara dönüştü. Dikkat ediniz sevgili 
kardeşlerim… Bu büyük çınarın, Selçuklu 
çınarının, Osmanlı çınarının, Cumhuriyet 
çınarının gölgesinde kan yoktur. Bu çına-
rın gölgesinde ayrım yoktur, ayrımcılık 
yoktur. Bu çınarın gölgesinde zulüm yok-
tur, baskı yoktur, ötekileştirme yoktur. Bu 
görkemli çınarın gölgesinde Süleymaniye 
vardır, Selimiye vardır. Bu büyük çınarın 
gölgesinde Mostar Köprüsü vardır, Drina 
Köprüsü vardır. Bu çınarın gölgesinde, 
kervansaraylar, sebiller, medreseler, va-
kıflar vardır. Bu çınar, kılıcın değil, sila-
hın değil; sevginin, kardeşliğin, kalemin 
gücüne inanan bir medeniyet çınarıdır. 
İşte biz, AK Parti olarak, bu büyük çınarın 
kollarından biriyiz. Bizim yolumuz, Sultan 
Alparslan’ın, Melikşah’ın, Kılıçarslan’ın yo-
ludur. Bizim yolumuz, Osman Gazi’nin, Fa-
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tih Sultan Mehmet’in, Sultan Süleyman’ın, 
Yavuz Sultan Selim’in yoludur. Bizim 
yolumuz, Gazi Mustafa Kemal’in, Mer-
hum Adnan Menderes’in, Merhum Turgut 
Özal’ın, Merhum Necmettin Erbakan’ın 
yoludur. Yani bizim yolumuz milletin yolu-
dur; bizim yolumuz sevginin, kardeşliğin, 
tevazunun, kucaklamanın, birleştirmenin 
yoludur.

Bakın sevgi l i  kardeşlerim … Sultan 
Alparslan’ın, şehit olurken söylediği şu 
sözler bizim kulağımızda küpedir… Son 
nefesinde diyor ki Sultan Alparslan: Daha 
bir kaç gün önce, yüksek bir yerden ordu-
ma bakıyordum. Ayaklarımın altındaki 
toprağın, azametimden titrediğini hisset-
tim. Dünyanın hâkimi benim, kim benimle 
boy ölçüşebilir diye kendi kendimle ko-
nuştum. Rabbim bana, insanların en sefi-
lini gönderdi. Savaşta yenilmiş bir esir, bir 
mahkûm, benden güçlü çıktı, hançeriyle 
beni devirdi. Beni tahtımdan, beni canım-
dan etti. 

Evet… Azamet, kibir, gurur, enaniyet ya-
nıltıcıdır. Yeryüzünde kibirle yürüyenler, 
böbürlenerek yürüyenler her zaman kay-
betmiştir. Diyor ki Şeyh Edebali: “İnsanlar 
vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanın-
da ölürler… En büyük zafer, nefsini, yani 
kendini tanımaktır.” Diyor ki Şeyh Edebali: 
“Ey Osman! Geçmişini iyi bil ki, geleceğe 
sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma 
ki nereye gideceğini unutmayasın.”

Evet, sevgili kardeşlerim… Nereden geldi-
ğimizi unutmadık, nereye yürüdüğümüzü 
de bir an olsun hatırımızdan çıkarmıyoruz. 

Bu büyük dava çınarının bütün kökleri-
nin, bütün dallarının nasihatlerini kula-
ğımızda küpe yapıyoruz. Dünyayı titreten 
Endülüs Devleti’nin sarayına nakşedilmiş, 
kudretli sultanların her an gözünün önün-
deki şu muhteşem hatırlatmayı biz kula-
ğımızda küpe, kalbimizde nişane olarak 
taşıyoruz. Ve La Galibe İllallah… Allah’tan 
başka zafer sahibi yoktur. Evet… Bizler, AK 
Parti teşkilatı olarak, bu yola milletimizin 
hayır dualarıyla çıktık. Biz bu yola milleti-
mizle çıktık. Salı günü Hakk’ın rahmetine 
uğurladığımız; sadece Kırşehir’in değil, 
Türkiye’nin, dünyanın, insanlığın sesi 
olmuş, Anadolu’nun Gönül Dağı, Allah’ın 
rahmeti üzerine olsun, Neşet Ertaş diyor 
ki:
 
Dost elinden gel olmazsa varılmaz

Rızasız bahçanın gülü derilmez

Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez 

Gönülden gönüle gider yol gizli gizli…

İşte biz, Neşet Ertaş Usta’nın, Mevlana’dan, 
Yunus Emre’den, Hacı Bektaş Veli’den 
tevarüs ettiği o ruh ile ifade ettiği, o gönül 
rızasını alarak, gönülden gönüle köprüler 
kurarak, gönülleri fethetmek sevdasıy-
la bu yola çıktık. Şunu buradan bir kez 
daha, açık açık, bütün kalbimle, bütün 
samimiyetimle ifade ediyorum: 3 Kasım 
2002’de, yüzde 34 ile elde ettiğimiz zafer, 
AK Parti’nin değil, milletin zaferidir. 28 
Mart 2004’te, yüzde 42 ile elde ettiğimiz 
zafer, AK Parti’nin değil, 75 milyonun za-
feridir. 22 Temmuz 2007’de, yüzde 47 ile 
elde ettiğimiz başarı, AK Parti’nin değil, 
yoksulların, yolda kalmışların, gariplerin, 
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yeter artık diyenlerin, Yeter artık, söz de 
karar da milletindir diyenlerin başarısıdır. 
21 Ekim 2007’deki, 12 Eylül 2010’daki 
halk oylamasında elde edilen yüksek oran-
lar, AK Parti kadar milletin haykırışıdır. 
En son, 12 Haziran 2011’de elde ettiğimiz 
zafer, sadece AK Parti’nin değil, milletin, 
75 milyonun, dünya üzerindeki tüm maz-
lumların, mağdurların, tüm dostlarımızın, 
tüm kardeşlerimizin zaferidir. Biz, sadece 
bize oy verenlerin partisi, sadece bizi se-
çenlerin iktidarı hiçbir zaman olmadık, 
bugün de değiliz. Biz, kendisine oy veren-
lerin muhabbetiyle, onların teveccühüyle 
yetinenlerden değiliz. Biz, Türkiye partisi-
yiz. Biz, Türkiye’nin, 75 milyonun partisi-
yiz. Biz, Türk’ün, Kürt’ün, Arap’ın, Laz’ın, 
Gürcü’nün, Çerkez’in, Tatar’ın, Boşnak’ın, 
Pomak’ın, Roman’ın, yani herkesin partisi-
yiz. Biz, Van’ın, Diyarbakır’ın, Çankırı’nın, 
Eskişehir’in, Aydın’ın, İzmir’in, Edirne’nin, 
Sinop’un, Hatay’ın, Konya’nın, Kayseri’nin, 
780 bin kilometrekarenin partisiyiz. Biz 
kırmızıçizgilerimizi daha yola çıkarken 
açıkça ilan ettik. Dedik ki, biz bölgesel mil-
liyetçilik yapmayacağız. Dedik ki biz etnik 
milliyetçilik yapmayacağız. Dedik ki biz 
dinî milliyetçilik yapmayacağız. Her türlü 
ayrımcılığı reddeden, 75 milyon insanı-
mızın tamamını kucaklayan bir anlayışla 
yola çıktık. Türkiye’nin ortak paydasının 
bütün kimlikleri taşıyacak kadar güçlü 
olduğuna inanıyorduk. Bu inançla, hiçbir 
korkuya, hiçbir endişeye, hiçbir komp-
lekse kapılmadan demokrasi yolunda, 
özgürlükler yolunda atılması gereken ne 
kadar adım varsa, hepsini de birer birer 
attık. 10 yıl boyunca hiç kimsenin hayat 
tarzına karışmadık. 10 yıl boyunca hiçbir 

dayatmanın, hiçbir baskının arkasında, 
yanında, tarafında olmadık. Tam tersine, 
herkesin hayat tarzına saygı duyduk. Her-
kesin hayat tarzını garanti altına aldık. Biz, 
imtiyazlara dokunurken, imtiyazlarla en 
güçlü şekilde mücadele ederken, seçme 
özgürlüğünü, tercih etme özgürlüğünü 
olabildiğince genişleten bir iktidar olduk. 
Bakın, 14 Ağustos 2001’in öncesinde ve 
sonrasında, Anadolu’nun, Trakya’nın 
şehirlerini, ilçelerini, beldelerini, köy-
lerini ziyaret ettik. Biz orada ne gördük 
biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz, 
Anadolu’nun yoksul köylerinde, ayağında 
çarığı olmayan çocukların gözlerindeki 
ışığı gördük. Biz, Türkiye’nin yollarına düş-
müş, bizim geçeceğimiz yollarda saatlerce 
bekleyen, üzerlerinde yamalı elbiseleriyle, 
yüreklerinde büyük bir umutla bekleşen 
yaşlı teyzelerimizi, ninelerimizi gördük. 
Sarıldığında, hasretle sarılan, muhabbetle 
sarılan, umutla sarılan yaşlı amcalarımızı 
gördük. Bağırdığında hançeresinden bağı-
ran, yüreğinden haykıran kardeşlerimizi 
gördük. Bütün olumsuzluklara rağmen 
yüzlerindeki, gözlerindeki, gönüllerindeki 
umudu zor be zor muhafaza etmeye çalı-
şan gençlerimizi gördük. Onlar bizden ne 
bekliyordu biliyor musunuz? Onlar biz-
den, gelip geçici çözümler değil, köklü çö-
zümler istiyorlardı. Gazi Mustafa Kemal’in 
başlattığı, ama bizzat yakın arkadaşları 
tarafından inkıtaya uğratılan anlayışın, 
hoşgörünün, demokrasinin, özgürlüklerin 
Türkiye’ye hâkim kılınmasını istiyorlardı. 
Merhum Adnan Menderes’in, talihsizce, 
zalimce idam edilmesiyle yarım kalan re-
formların devam ettirilmesini istiyorlardı. 
Merhum Turgut Özal’la başlayan reform-
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ların devam ettirilmesini istiyorlardı. Aziz 
milletimiz bizden, Türkiye’nin kronik 
sorunlarını çözmemizi, bu ülkenin önünü 
açmamızı, bu ülkeyi hakettiği yere, konu-
ma yükseltmemizi istiyordu. Anadolu’nun, 
Trakya’nın tozlu yollarında biz, üç-beş yılın 
hasretini değil, on yılların hasretini, hatta 
yüzyılların özlemini gördük. Selçuklu’nun, 
Osmanlı’nın bakiyesi üzerine kurulmuş 
bir Türkiye Cumhuriyeti’nde, milleti-
min, Selçuklu kadar aziz, Osmanlı kadar 
muhteşem bir medeniyet ruhunu talep 
ettiğini gördük. İşte AK Parti, 1920’deki 
Büyük Millet Meclisi ruhunu, 1923’teki 
Kuruluş ruhunu bugüne taşıyan partidir. 
AK Parti, kuruluş ruhuna tamamen aykırı 
şekilde, otoriterleşen, militarist, vesayetçi 
rejimi, demokrasiyle buluşturan, demok-
rasiyle kucaklaştıran bir partidir. AK Parti, 
Türkiye’yi tarihin akışıyla örtüşen şekilde, 
tabii mecrasına sevkeden bir partidir. AK 
Parti, Türkiye’yi normalleştiren bir parti-
dir. AK Parti, korkuları, vehimleri, tedir-
ginlikleri bertaraf eden; refahı, adaleti, öz-
gürlükleri, hakkı ve hukuku kendisine şiar 
edinmiş bir partidir. AK Parti, kurulduğu 
gün olduğu gibi, bugün de umudun partisi-
dir, güvenin partisidir, istikrarın partisidir.

Bakın bugün buradan tekrar ifade ediyo-
rum… 10 yıl boyunca hiç kimsenin yaşam 
tarzına müdahale etmedik, bugün de, 
bundan sonra da asla müdahale etmeye-
ceğiz. Hiç kimsenin yemesine, içmesine, 
giyimine, kuşamına, yaşayışına karışma-
dık, tercihlerine karışmadık, bugün de, 
yarın da karışmayacağız. Herkesin yaşam 
tarzı bizim teminatımız altındadır. Değil 
yüzde 50; yüzde 99’la bile iktidar olsak, 

yüzde 1’in hakkını, hukukunu, tercihlerini 
korumak bizim boynumuzun borcu olarak 
kalacaktır. Biz, çoğunluğun azınlığa hük-
metmesine sonuna kadar karşı çıktık ve 
karşı çıkıyoruz. Ancak, azınlığın da çoğun-
luğa hükmetmesine, azınlığın çoğunluğu 
tahakküm altına almasına da biz müsaade 
etmedik ve etmeyeceğiz.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… 1940’lı 
yıllar boyunca, Türkiye’de, millete, mille-
tin değerlerine, milletin kutsallarına karşı 
aleni bir savaş yürütüldü. Bu ülkede ca-
milerin kapılarına kilit vuruldu. Camiler 
ahıra, depoya, müzeye çevrildi. Kur’an-ı 
Kerim’i öğrenmek de, öğretmek de, oku-
mak da yasaklandı. Ezan aslına mugayir 
bir şekle çevrildi. İnsanların her türlü 
özgürlüklerine kısıtlama getirildi. Sakal 
bıyıktan, giyim kuşama kadar standart 
bir insan tipi, standart bir kafa yapısı inşa 
edilmek istendi. Bazı vatandaşları mak-
bul görülürken, bazılarına tehdit yaftası 
yapıştırıldı. Merhum Adnan Menderes’in 
tersine çevirdiği bu süreç, 1960 müdaha-
lesiyle maalesef rejimin hücrelerine, reji-
min genlerine kadar işledi. 1960’ta, askerî 
müdahaleyi yapanlar, Merhum Menderes’i 
idam edenler, adeta sonraki Başbakanlara 
şu mesajı verdiler: eğer, devlet ile millet 
arasındaki mesafeyi kapatırsanız, sonunuz 
işte böyle olur.

Evet… O Menderes, ezanı aslına döndürdü-
ğünde, Anadolu’nun her köşesinde insan-
lar hüngür hüngür ağladılar. O Menderes, 
camilerin kapılarındaki kilitleri söktüğün-
de, insanlar o camilerde şükür namazlarını 
kıldılar. O Menderes, Kur’an’ın öğretil-
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mesinin, Hazreti Peygamberin hayatının 
öğretilmesinin önünü açtığında, millet 
sevinç gözyaşları içinde Mushaf larıyla 
hasret giderdi. Biz Menderes’le başlayan, 
milleti, milletin değerlerini esas alan işte 
bu anlayışla siyaset yapıyoruz. Bunun için 
kendimize “muhafazakâr demokrat” de-
dik, kendimizi böyle tanımladık. Biz her 
türlü otoriterleşmeye karşı, sınırlı iktidarı, 
halkın tercihleriyle belirlenmiş iktidarı 
savunduk. Değişimin, toplum mühendis-
lerinin, dış mahreçli teorisyenlerin tasal-
lutundan çıkartılıp, halkın kendi doğal 
talepleriyle şekillenen bir süreç olması 
gerektiğini ifade ettik. Değişimin odağına 
temel hak ve özgürlükleri yerleştirdik. De-
mokratik siyasetin, kendi medeniyetimi-
zin değerleriyle, referanslarıyla yapılabile-
ceğini gösterdik. Uzlaşma kültürü içinde 
farklılıkların dile getirilmesinin, hoşgörü 
zemininde bir siyasi iklim oluşmasına kat-
kı sağlayacağına inandık. Hukuk devleti 
ilkesinin, sadece lafzi olarak değil, fiilen ve 
tam anlamıyla hâkim kılınması gerektiğini 
haykırdık. Devletin siyasi alanda topluma 
ideoloji dayatan, insanları tektipleştir-
meye çalışan bir mekanizma olmaktan 
çıkıp, hak ve özgürlükleri garanti altına 
alan bir yapı haline dönüşmesi gerektiğini 
belirttik. Hiçbir zaman “biz ve diğerleri” 
anlayışına pirim vermedik. Tam tersine, 
her çalışmamızda 75 milyonun tamamını 
kucaklamak için elimizden geleni yaptık. 
Siyaset yaparken de, hükûmet icraatları-
mızda da ilkelerimizden sapmadık, po-
pülizme asla tevessül etmedik. Kıbrıs’tan 
Ermeni meselesine, ekonomiden teröre 
kadar her konuda, ayrıntılara, münferit 
hususlara değil, meselelerin bütününe 

baktık, bu doğrultuda çözümler ürettik. İç 
ve dış önümüze çıkan tüm sorun alanların-
da daima muhafazakâr demokrat siyaset 
anlayışımıza uygun davrandık, davranma-
ya devam ediyoruz. Halkı Müslüman olan 
bir ülkede demokrasinin en iyi şekilde, en 
ileri şekilde yaşatılabileceğini, içeride ve 
dışarıda herkese gösterdik. Bizim ortaya 
koyduğumuz bu anlayış, ülkemizin sınır-
larını aştı, bütün Müslüman ülkeler için 
örnek haline geldi. 

Sevgili kardeşlerim… Biz, tıpkı Malazgirt 
Ovası’ndaki Sultan Arparslan gibi, kefe-
nimizi giyerek bu yola çıktık. Biz, tıpkı 
Merhum Özal gibi, “Allah’ın verdiği canı, 
sadece Allah alır” diyerek, buna inanarak 
bu yola çıktık. Biz, beyaz gömleğimizi, ke-
fenimizi giyerek bu yola çıktık. Biz çeteler-
den korkmadık, tehditlere boyun eğmedik, 
milletin bize tevdi ettiği emanete canımız 
pahasına sahip çıktık, sahip çıkıyoruz. 
AK Parti’yle birlikte, siyaset artık ikbal 
kapısı değil, millete hizmetin vasıtasıdır. 
Milletin önünde cereyan etmeyen, milleti 
hesaba katmayan, seçkinci, statükocu, 
vesayetçi eski siyaset, AK Parti’yle, bizzat 
millet tarafından tasfiye edilmiştir. Bugün 
artık siyasetin sahibi millettir. Siyaset, AK 
Parti’yle itibar kazanmış, sorun çözme 
yeteneği, millete hizmet etme kabiliyetine 
kavuşmuştur. Şeyh Edebali’nin bir başka 
muhteşem öğüdü, kulağımızda küpedir, 
rehberimizdir, yolumuzun ışığıdır: “İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın.” Devlet, kerameti, 
meşruiyeti kendinden menkul, millete rağ-
men varlık kazanan, milletten bağımsız bir 
yapı asla değildir. Devlet ile millet arasında 
asla ve asla mesafe olamaz. Büyük devlet, 
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milletiyle var olan devlettir; Büyük Devlet, 
milletiyle el ele olan devlettir; Büyük dev-
let, milletinin hukukunu koruyan, adaleti 
sağlayan, hürriyeti hâkim kılan devlettir. 
Hiç kimse, devletin bekasını bahane ede-
rek, hukukun dışına çıkamaz. Hiç kimse, iç 
düşmanlar ihdas ederek, milletin ve bire-
yin hukukunu çiğneyemez. Bu ülkede artık 
hiç kimse, sırtını devlete dayayıp, işkence 
yapamaz, faili meçhullerin üzerini örte-
mez, hakkı, hukuku çiğneyemez. Hiçbir 
memur, hiçbir bürokrat, hiçbir siyasetçi, 
benim vatandaşıma tepeden bakamaz, üst-
ten konuşamaz, kendisine kutsallık izafe 
edemez. Milletin fertleri arasında ayrımcı-
lığı elimizin tersiyle ittik. “Makbul vatan-
daş”, “tehlikeli vatandaş” ayrımını ortadan 
kaldırdık. İşte bugün, milletin ekteğinden 
artırarak kurduğu İmam Hatip okullarını 
tekrar açtık. İşte bugün, Kur’an öğrenme-
nin, Siyer-i Nebi öğrenmenin önünü tek-
rar açtık. Başörtülü kız öğrencilerimizin 
okullarına özgürce gitmesinin, özgürce 
eğitim görmesinin yolunu biz açtık. Biz 
bugün milleti, en tabii haklarıyla, özgür-
lükleriyle, özellikle de tercih özgürlüğüyle 
buluşturuyoruz. Biz, dayatma yapmıyor, 
dayatmalara karşı çıkıyoruz. Biz, milletin 
fıtratına aykırı girişimlerde bulunmuyor, 
böyle girişimlerde bulunanların karşısın-
da duruyoruz. Biz, kimseye yaşam tarzı 
dayatmıyor, herkese kendi yaşam tarzını 
dayatanlara rağmen normalleşmeyi sağ-
lıyoruz. Kendisini üstün olarak, hâkim 
olarak görenlerin horladığı, dışladığı ke-
simleri özgürleştiriyor, eşit vatandaşlık 
anlayışını tesis ediyoruz. Devletin hücrele-
rine kadar sirayet etmiş çetelerle mücadele 
ettik, mücadele ediyoruz. Bütün tehditlere, 

bütün engellemelere, bütün karanlık se-
naryolara rağmen bu ülkenin, bu milletin 
enerjisini tüketen asalaklarla kıyasıya mü-
cadele verdik, bu mücadelemizi sürdürü-
yoruz. Siyasetin üzerinde bir korku unsuru 
gibi duran müdahalelere geçit vermedik, 
hatta o müdahalelerle yüzleştik, o müda-
halelerden hesap sorduk, hesap sormanın 
önünü açtık, işte bugün de cesaretle hesap 
soruyoruz.

Sevgili gençler! Sevgili kardeşlerim...

Bakın, bugün 20 yaşın, 25 yaşın altın-
da olan gençler, belki AK Parti öncesi 
Türkiye’nin manzarasını hatırlamıyor ola-
bilir. 20 yaşın, 25 yaşın altındaki gençler, 
bu ülkede özgürlüklerin nasıl kısıtlandı-
ğını, bu ülkede demokrasinin nasıl geri 
kaldığını, bu ülkede güvenin, istikrarın 
nasıl tesis edilemediğini, yamalı bohça gibi 
koalisyonları, korkuları, tehditleri, yasak-
ları hatırlamıyor olabilir. Biz, 2002 yılında 
Türkiye’yi çok zor bir süreçte devraldık 
sevgili gençler… 10 yıl boyunca, her alanda 
yaptığımız reformlarla birlikte, devlet ile 
millet arasındaki mesafeyi ortadan kaldır-
dık, demokrasinin standartlarını yükselt-
tik, dış politikaya itibar, ekonomiye güven 
ve istikrar kazandırdık. İşte gençler olarak, 
tıpkı bizler gibi, sizler de bu ülkeyi, bu mil-
leti, bu reformları, özellikle de demokrasi-
yi çok daha ileri seviyelere taşıyacaksınız. 
Milli iradeye canınız pahasına sizler sahip 
çıkacaksınız. Bu ülkenin, geçmişte defalar-
ca olduğu gibi, geriye gitmesine sizler göz 
yummayacaksınız. Tıpkı bizim gibi sizler 
de çetelere geçit vermeyeceksiniz. Tıpkı 
bizler gibi sizler de demokrasiye müda-
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hale girişimlerine geçit vermeyeceksiniz. 
Cesur olacaksınız, kararlı olacaksınız, 
arkanıza milleti alacak ve yürüyeceksiniz. 
Ben sizlere inanıyorum sevgili gençler… 
Allah’ın izniyle, sizlerin gayretiyle, bu ül-
keye yeniden çeteler sirayet etmeyecek. 
Bu ülkede milli iradenin üzerine ipotek 
konamayacak. Bu ülkede vesayet, bu ülke-
de statüko kendisine zemin bulamayacak. 
AK Parti’yle bu ülkede darbeler dönemi 
kapanmıştır; inşallah sizlerin demokrasi-
ye sahip çıkmanızla, bu ülkeye darbeler 
dönemi geri gelmeyecek. Şunu da herkes 
görsün ve bilsin ki, demokrasiye müdahale 
eden, ya da demokrasiye müdahale etme 
girişiminde bulunan herkes, er ya da geç, 
milletin mahkemelerine çıkacak, orada 
millete hesabını verecektir.

Çok değerli kardeşlerim, değerli yol arka-
daşlarım, kıymetli misafirler,

Bu büyük salona sığmayan, bizi salonun 
dışında ya da evinde izleyen aziz milletim, 
gerek AK Parti’yi kurarken Parti programı-
mızda, gerek 3 Kasım seçimlerine girerken 
seçim beyannamemizde, Türkiye’nin kro-
nik meselelerini tespit ettik, bu mesele-
lere ilişkin çözüm önerilerimizi sunduk. 
Türkiye’nin meselelerini nasıl çözeceğimi-
zi, hangi usullerle, hangi takvim çerçeve-
sinde çözeceğimizi milletimize ilan ettik. 
Çok şükür, 10 yıllık iktidarımız sürecinde, 
Türkiye’nin birçok kronik meselesini çöz-
dük. On yıllardır, hatta bazıları yüzyıllar-
dır devam eden sorunlara cesaretle neşter 
vurduk, kararlı, cesur reformlarla bir çok 
sorunu Türkiye’nin gündeminden çıkar-
dık. Elbette her sorunu çözdüğümüz iddi-

asında değiliz. Elbette tüm hedeflerimizi 
yakaladığımız iddiasında değiliz. Biz yola 
çıkarken de, bu yolda yürürken de, Aşık 
Veysel’in şu sözlerini milletimizle tekrar 
tekrar paylaştık:
 
Uzun ince bir yoldayım

Gidiyorum gündüz gece

İki kapılı bir handa

Gidiyorum gündüz gece

Yetişmek için menzile

Gidiyorum gündüz gece

Gideceğiz gündüz gece… Evet… Biz milleti-
mize efendi olmaya değil hizmetkâr olma-
ya geldik. 10 yıl boyunca, gündüz ve gece 
millete hizmet ettik. Başımızı her akşam 
yastığa koyduğumuzda, kendimizi hesaba 
çektik. Seçim dönemlerinde milletin hu-
zuruna çıktık, milletin huzurunda kendi-
mizi sigaya çektik. Yaptıklarımızı gözden 
geçirdik, başladıklarımızı kontrol ettik, 
yapacaklarımızı düşündük, yapamadıkla-
rımızın muhasebesini yaptık, özeleştirisini 
yaptık.

Sevgili kardeşlerim… Bir yandan terörle ka-
rarlı şekilde mücadele ederken, eş zamanlı 
olarak, terörü doğuran, terörü besleyen, 
terörün istismar ettiği sorunların üzerine 
de kararlılıkla gittik. Bakın, altını çizerek 
ifade ediyorum: Gerek demokratikleşme 
mücadelesinde, gerek teröre karşı verdiği-
miz mücadelede, 10 yıl boyunca hem yal-
nız bırakıldık, hem de türlü türlü engeller-
le karşılaştık. Ama bunları mazeret olarak 
görmedik. Bunları bahane olarak görme-
dik. Millet bizim arkamızda dedik, millet 
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bizimle beraber dedik ve tek bir geri adım 
atmadan mücadelemizi sürdürdük. Biz 
bu meseleyi çözeceğiz dedik, biz anaların 
gözyaşını, babaların gözyaşını dindireceğiz 
dedik ve yalnız kalmamıza, engellenmemi-
ze, tüm tahriklere, tüm provokasyonlara 
rağmen yolumuzda kararlılıkla ilerledik. 
Çok açık konuşuyorum… Türkiye’de 
maalesef, terörün bir piyasası oluşmuş. 
Terörün, siyaset alınıp siyaset satılan bir 
piyasası oluşmuş. Terörün, kan alınıp kan 
satılan, can alınıp can satılan bir piyasası 
oluşmuş. Terörün, silah ticaretiyle, uyuş-
turucu ticaretiyle, kaçakçılık üzerinden bir 
piyasası oluşmuş. Terör, maalesef sadece 
dışarıdan, sadece Türkiye düşmanı çevre-
lerden değil, hiç kimse kusura bakmasın, 
işte bu kanlı piyasadan rant sağlayan, içer-
deki çevrelerden de destek alıyor. Terör, 
milli iradenin hasımlarından destek alıyor. 
Terör, devletin derinlerine sirayet etmiş 
çetelerden destek alıyor. Terör, kendi şahsi 
hesaplarının peşine düşen, kimi siyasetçi-
lerden, kimi medyadan, kimi çevrelerden 
destek alıyor. Terör bittiğinde siyaseti de 
bitecek olanlar, terör bittiğinde rantı da 
bitecek olanlar, terörle mücadelede asla 
yanımızda olmadılar. İktidar hayali kuran 
partiler, seçim meydanlarında fikirleriyle, 
projeleriyle hükûmeti yıpratmak yerine, 
terör üzerinden hükûmeti yıpratmak gibi 
insanlık dışı, vicdan dışı yollara tevessül 
ettiler ve hâlâ da ediyorlar. İşte görüyor-
sunuz… Bu ülkenin Ana Muhalefet Partisi, 
terör örgütünün servis ettiği belgelerle, 
terör örgütünün diliyle, terör örgütünün 
üslubuyla konuşabiliyor. Bir yanda şehit-
leri istismar eden bir parti, bir yanda terör 
örgütünün kuklası haline gelmiş bir parti, 

diğer yanda, terör örgütünün parmağında 
oynattığı bir Ana Muhalefet Partisi var. 
Şunu burada samimiyetle söylüyorum… 
Yalnız kaldık, mücadeleden asla vazgeç-
medik. Ne kadar yalnız olursak olalım, 
bu mücadeleden asla ve asla vazgeçmeye-
ceğiz. Millet bizimle beraber, bunu biliyo-
ruz ve milletimle birlikte bu işin üzerine 
kararlılıkla gitmeyi sürdüreceğiz. Bu kanı 
durdurmak için, bu gözyaşını dindirmek 
için, huzuru, refahı, barışı sağlamak için, 
her ne gerekiyorsa, hangi adımı atmak, 
hangi reformu yapmak gerekiyorsa biz 
onu yaptık ve yaparız. Şunu herkes bilsin: 
Biz, bu ülkenin şehitlerine mahcup olma-
yacağız, bu ülkedeki şehit analarının, şehit 
babalarının o mağrur, o vakur duruşlarını 
zedelemeyecek, onların başının öne eğil-
mesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bugün 
çok net olarak şunu söylemek durumun-
dayım… Benim, Doğu Güneydoğu’daki, 
Türkiye genelindeki Kürt kardeşimle, 
bu hain terör örgütü arasında hiçbir bağ 
yoktur ve olamaz. Benim Kürt kardeşim, 
Şarkın sevgili sultanı, Kudüs’ün Fatihi 
Selahattin Eyyubi’nin torunudur. Benim 
Kürt kardeşim, İdris-i Bitlisi’nin, Ahmede 
Hani’nin, MelaCeziri’nin, FakiyeTeyran’ın 
torunudur. Benim Kürt kardeşimin, başka 
ülkelerin, başka rejimlerin, Türkiye düş-
manı çevrelerin taşeronu haline gelmiş bu 
eli kanlı terör örgütüyle hiçbir ortak yanı 
yoktur. Benim Kürt kardeşimin, Kürtler’e 
bu kadar ağır bedeller ödeten, Kürt genç-
lerini zorla dağa kaçıran, Kürt çocuklarını 
ölmeye ve öldürmeye programlayan bu 
canilerle hiçbir duygu bağı yoktur. Van 
depremi için Van’a gelmiş polisi şehit eden, 
Hakkari’de sabah namazına giden imamı 



Recep Tayyip ERDOĞAN

144

şehit eden, bir polisi korkakça, alçakça, 
haince sırtından vuran, Kürt annelerini, 
Kürt kızlarını sokak ortasında katledecek 
kadar canavarlaşmış bu müsveddelerle 
benim Kürt kardeşimin hiçbir ilgisi, hiçbir 
ilişkisi yoktur. Buradan, AK Parti’nin 4. 
Büyük Kongresi’nden, özellikle Kürt kar-
deşlerime sesleniyorum… Bize oy versin 
ya da vermesin, bizi sevsin ya da sevmesin, 
bu topraklar üzerinde yaşayan her bir Kürt 
kardeşimin, elini vicdanına koymasını ve 
bir an olsun vicdanıyla konuşmasını isti-
yorum. Terör örgütünün propagandasının 
etkisi altında kalmadan, terör örgütünün 
uzantısının propagandasının etkisi altında 
kalmadan, her bir Kürt kardeşimin, bir an 
olsun vicdanıyla başbaşa kalıp düşünme-
sini istiyorum. Cumhuriyet tarihi boyunca 
kim, hangi Hükûmet bu kadar cesur adım-
lar atmıştır? Cumhuriyet tarihi boyunca 
kim, hangi Hükûmet bu kadar samimi 
adımlar atmıştır? Cumhuriyet tarihi bo-
yunca hangi dönemde kardeşlik için bu ka-
dar çaba gösterilmiştir? Kürtlere karşı on 
yıllarca sürdürülen red, inkâr ve asimilas-
yon politikalarına AK Parti son vermiştir. 
Doğu ve Güneydoğu’ya, 10 yılda yaklaşık 
35 katrilyon tutarında yatırımı AK parti 
yapmıştır. Doğu ve Güneydoğu’nun on yıl-
lardır devam eden ihmaline AK Parti son 
vermiş, yollarla, okullarla, hastanelerle, 
barajlarla, sulama kanalları, kültür mer-
kezleri, kütüphaneler, adalet saraylarıyla 
AK Parti bölgenin çehresini değiştirmiştir. 
Kürtçenin önündeki engelleri AK Parti 
kaldırmıştır. TRT ŞEŞ’i kurup, burada 24 
saat Kürtçe yayını AK Parti başlatmıştır. 
Annenin yavrusuyla Kürtçe konuşmasının 
önündeki engeli AK Parti kaldırmıştır. 

Kürtçe’nin öğretilmesinin önünü AK parti 
açmıştır. Olağanüstü Hal’e AK Parti dur 
demiştir. Yasakları, sınırlamaları, kısıtla-
maları AK Parti elinin tersiyle itmiştir. Faili 
meçhullerin ardına AK Parti düşmüştür. 
AK Parti, Doğu ve Güneydoğu’yu, tek parti 
zihniyetiyle, baskıcı, otoriter, faşizan bir 
zihniyetle kontrol etmek isteyen terör ör-
gütüne karşı, benim Kürt kardeşimin her 
türlü özgürlüğünü samimiyetle savunan 
parti olmuştur. AK Parti, Kürt meselesinin 
çözümü için, son derece kararlı, son derece 
samimi adımlar atmış, hiçbir engele boyun 
eğmeden reformlarını gerçekleştirmiştir. 
İşte bugünden itibaren, biz, yeni bir sayfa 
açmak, o sayfayı da Kürt kardeşlerimle 
birlikte doldurmak, o temiz sayfayı şiddet-
ten koruyup, barışın, kardeşliğin sayfası 
yapmak istiyoruz. Biz, 10 yıl boyunca yap-
tıklarımızı Kürt kardeşlerimizin başına ka-
kacak bir parti, böyle bir hareket asla deği-
liz. Biz Kürt kardeşlerimize karşı yüzlerce 
adım attık; şimdi artık, bu yeni dönemde, 
Kürt kardeşlerimin bizlere karşı bir adım 
atmasını bekliyoruz. Kürt kardeşlerimin, 
“yeter artık” diyerek, teröre karşı cesaretle 
seslerini yükseltmelerini bekliyoruz. Yeni 
dönemi, yeni süreci Kürt kardeşlerimizle 
birlikte çizmek, bu ülkede kardeşliği Kürt 
kardeşlerimizle birlikte yüceltmek istiyo-
ruz.

Sevgili kardeşlerim… Biz, hepimiz aynı 
kıbleye dönüyoruz. Biz, hepimiz, aynı çatı-
nın altındaki, aynı sofranın etrafındaki, bir 
elin parmaklarıyız, bir ailenin fertleriyiz, 
biz kardeşiz. Terör örgütünün 30 yıldır uy-
guladığı şiddet Türkiye’ye zarardan başka 
hiçbir şey getirmedi. Kürt kardeşlerimin 
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oylarını alarak Meclis’e gelen siyasetçiler, 
öfkenin, şiddetin, ayrımcılığın dilinden 
başka dil kullanmadı. Ben bugün bir kez 
daha kardeşliğin diliyle konuşuyorum. 
Gelin bu sorunları birlikte çözelim. Gelin 
bu sorunları şiddete teslim olarak değil, 
siyasetle çözelim. Bu ülkeyi, bu toprakları, 
hepimizin refah, huzur, barış içinde yaşa-
dığı topraklar haline getirelim. Bugün he-
pimiz için bir milat olsun. Bugün hepimiz 
için yeni bir başlangıç olsun. Hep birlikte 
özeleştirimizi yapalım; ama yine hep bir-
likte geleceği şekillendirelim. Birbirimizi 
kırmadan, birbirimizi ağlatmadan, annele-
re gözyaşı döktürmeden yeni bir süreci hep 
birlikte götürelim. Ben, bu ülkede kardeş-
liğin galip geleceğine her zaman inandım, 
tüm kalbimle inandım. Bu ülkede kardeş-
likten başka bir alternatif bulunmadığına, 
birlik ve beraberlikten başka bir seçenek 
bulunmadığına tüm yüreğimle inandım.

Ey Kürt kardeşim! Ey Kürt Annesi! Eğer 
sen olmazsan, bu barış filizi öksüz kalır; bu 
barış fidanı boy vermez. Fırat’ın, Dicle’nin 
kenarındaki çoban kardeşim! Sen olmaz-
san bu süreç eksik kalır. Ey Diyarbakır’da, 
Benu Sen Mahallesindeki kardeşim, Bit-
lis’teki işçi kardeşim! Batman’daki memur 
kardeşim! Harran’daki çiftçi kardeşim! 
Çocuklar, gençler, ezeler, ablalar, emmiler! 
İnanın, siz olmazsanız, bu barış güvercini 
mahzun kalır. Allah aşkına bu sürece artık 
sizler de yüreğinizi koyun. Sizler de bize bir 
adım atın; bu ülkeyi, bu toprakları baştan-
başa gelin yeniden inşa edelim. Annelerin, 
babaların, evlatlarının tabutuyla, evlatları-
nın cesediyle değil; evlatlarının mürüvve-
tiyle buluştuğu bir ülkeyi gelin hep birlikte 

imar edelim. Bizim kardeşlikten başka se-
çeneğimiz yok. İşte bugün, hiç usanmadan, 
bıkmadan, yorulmadan tekrar ediyorum: 
İnadına demokrasi diyorum. İnadına barış 
diyorum. İnadına kucaklaşma diyorum. 
İnadına kardeşlik diyorum…

Çok değerli kardeşlerim, sevgili yol arka-
daşlarım, kıymetli misafirler… Türkiye, 
çok zor ve zorlu bir coğrafyanın tam mer-
kezinde yer alıyor. Bu zorlu coğrafyada, 
tarih, kültür ve medeniyet iç içe geçmiştir. 
Bu zorlu coğrafyada, halklar, akrabalar, 
kardeşler, yakın tarihte çizilen yapay 
sınırlarla birbirlerinden ayrılmış, birbir-
lerinden koparılmış, birbirlerine hasım, 
düşman, rakip haline getirilmiştir. Ne ya-
zık ki, Türkiye’nin yakınındaki coğrafya, 
insanlık tarihinin en parlak, en müreffeh 
dönemlerine şahitlik ettiği kadar, en kanlı 
çatışmalarına, en kanlı çekişmelerine de 
sahne olmuş bir coğrafyadır. Türkiye’nin, 
son derece tabii olarak, komşularına, 
yakınındaki bölgelere, ülkelere kendini 
kapatma gibi bir lüksü yoktur. Türkiye’nin 
uluslararası meselelere miyop bakma gibi 
bir seçeneği asla yoktur. Büyüyen, gelişen, 
büyük iddiaları, büyük hedefleri olan bir 
Türkiye’nin, küçük meselelere takılıp kal-
ması düşünülemez. Nerede bir yangın var-
sa, nerede bir ateş varsa, nerede acı varsa, 
Türkiye ve bu aziz millet, tüm imkânlarıyla 
seferber olmuş, o ateşi söndürmek, o acıyı 
dindirmek için en uzak coğrafyalara dahi 
gitmiştir.

Dikkatinizi çekiyorum sevgili kardeşle-
rim: Türkiye’nin, dünya sathına yayılmış 
tam 35 şehitliği bulunuyor. En batıda 
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Almanya’dan, en doğuda Myanmar’a 
kadar, en güneyde Avustralya’dan, en 
kuzeyde Sibirya’ya kadar, tam 35 ülkede 
Türkiye’nin şehitleri yatıyor. 4 kıtada şehit-
liği olan bir millete, “sizin Afganistan’da, si-
zin Somali’de, sizin Kosova’da, Lübnan’da 
ne işiniz var” diye sormak, o millete yapıl-
mış en ağır hakarettir. Şehitlerimizin at 
sırtında ulaştığı en uzak ülkelere, en uzak 
coğrafyalara ulaşmak bizim millet olarak 
boynumuzun borcudur. İşte bugün, AK 
Parti iktidarıyla, Türkiye, tarihinden gelen 
o ruh ve anlayışla, dünya genelinde ihtiyaç 
sahibi, mazlum, mağdur, imdat bekleyen 
her millete, her halka, her ülkeye yardım 
götürmenin mücadelesi içindedir. Kızılay 
ile dünyanın ihtiyaç duyulan her yerinde 
varlık gösteriyoruz. TİKA ile, bir yandan 
kıtalara yayılmış ata yadigarı eserlere sa-
hip çıkıyor, onları tamir ediyor, onları dün-
ya mirasına kazandırıyor; bir yandan da 
ihtiyaç sahiplerine el uzatıyoruz. Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlı-
ğımız ile, nerede Türk varsa, nerede kar-
deşimiz, akrabamız varsa, onlara ulaşıyor, 
onların derdini dinliyor, onlara varlığı-
mızı, yakınlığımızı hissettiriyoruz. Yunus 
Emre Enstitüleri ile şimdi artık dünyaya 
Türkçe öğretiyoruz. TRT ile farklı dillerde 
dünyanın her bölgesine ulaşıyoruz. Yılda 
yaptığımız yaklaşık 1.5 milyar dolarlık 
yardımla, Türkiye’yi alan el olmaktan çı-
karıyor, veren el konumuna yükseltiyoruz. 
2002 yılında Türkiye’nin dünyada 93 bü-
yükelçiliği vardı, bugün 120 büyükelçiliği-
miz var. 2002 yılında dünya genelinde 163 
dış temsilciliğimiz vardı; bugün 204 dış 
temsilciliğimiz var. İnşallah, dış temsilcilik 
sayımızı en kısa sürede 231’e yükseltecek, 

dünyanın en yaygın örgütlenmiş 5 diplo-
matik gücünden biri olacağız.

Sevgili kardeşlerim… Orta Doğu’daki kro-
nik sorunların en temelinde Filistin mese-
lesi bulunuyor. İsrail’in uzlaşmaz, çatışma-
cı tutumu, Filistinliler’e karşı uyguladığı 
soykırım girişimi, maalesef Orta Doğu’da 
gerilimi her geçen gün tırmandırıyor. Dün-
ya kamuoyunun sessiz kaldığı, tepkisiz 
kaldığı Filistin meselesine, Türkiye olarak 
en güçlü şekilde destek vermeye, Filistinli 
kardeşlerimizle her alanda dayanışma için-
de olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşka-
nı, değerli kardeşim Mursi’nin liderliğin-
de, Mısır’ın da katkılarıyla, inanıyorum ki 
başta Gazze olmak üzere, Filistin’in tüm 
şehirleri, tüm Filistinli kardeşlerimiz rahat 
bir nefes alıyorlar ve çok daha fazla huzura 
kavuşmaları için elimizden geleni yapa-
cağız. İsrail’in bölgede uyguladığı devlet 
terörüne karşı ilkeli ve kararlı duruşumuz-
dan asla taviz vermeyeceğiz. Akdeniz’de, 
uluslararası sularda yardım gemisine 
saldıran ve 9 Türk’ü şehit eden İsrail özür 
dilemedikçe, tazminat ödemedikçe, Filis-
tin üzerindeki ablukayı kaldırmadıkça, 
İsrail’le ilişkilerimizi asla gözden geçir-
meyeceğiz. Bunlar yerine getirilmedikçe 
ilişkilerimizde normalleşme mümkün ol-
mayacaktır. Kıbrıs ve Karabağ meselelerin-
de aynı şekilde pro-aktif, çözüme zorlayan, 
barışı empoze eden ilkeli tutumumuzu 
sürdüreceğiz. Somali için başlattığımız gi-
rişimi, Pakistan-Afganistan, Bosna-Hersek 
- Sırbistan girişimini, bölgesel işbirliği plat-
formlarını, Birleşmiş Milletler’deki aktif 
girişimlerimizi en güçlü şekilde sürdüre-
ceğiz. Medeniyetler İttifakı girişiminin eş 
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başkanı olarak, nefret suçlarıyla, ırkçılıkla, 
medeniyetler arası çatışma girişimleriyle 
en etkili şekilde mücadele etmeye devam 
edeceğiz. Burada şu hususun da altını çiz-
mek durumundayım… Bir dine, bir dinin 
mensuplarına, bir dinin kutsal değerlerine 
hakaret etmek, aşağılamak, asla ve asla dü-
şünce özgürlüğü kapsamında değerlendi-
rilemez. İslamofobia bir insanlık suçudur. 
İslamofobia bir nefret suçudur. Müslü-
manlara, Müslümanların değerlerine yö-
nelik alçakça saldırıları şiddetle kınıyoruz. 
Antisemitizmi insanlık suçu olarak değer-
lendiren Batı’nın, İslamifobia karşısında 
sessiz kalmasını kabul edemeyiz. Batı 
dünyasında tırmanışa geçen İslam karşıtı 
söylemlere, buna paralel olarak tırmanan 
ırkçılığa karşı derhal önlem alınması, çok 
ağır yaptırımların getirilmesi hususunu 
bir kez daha altını çizerek hatırlatıyoruz. 
Dünya genelindeki tüm Müslüman kardeş-
lerimize de son derece haklı olan tepkile-
rini, ölçülü şekilde sergileyerek haklıyken 
haksız konuma düşmemeleri noktasında 
uyarılarımızı yapıyoruz. Bu arada, Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde, Almanya’da, 
Fransa’da, diğer Batılı ülkelerde, afiş yo-
luyla, film, karikatür, yayın yoluyla yapılan 
tahrik girişimlerini kaygıyla izlediğimizi 
hatırlatmak istiyorum.

Çok değerli kardeşlerim, Kıymetli misafir-
ler… Geçtiğimiz yıl, önce Kuzey Afrika’da, 
ardından Orta Doğu’da başlayan hadise-
leri çok yakından takip ettik. Tunus’ta, 
Libya’da, Mısır’da, halkın taleplerinin yan-
kı bulması, halk devrimlerinin gerçekleş-
mesi karşısında, Türkiye olarak, Türkiyeli 
kardeşler olarak elimizdeki her imkânı se-

ferber ettik. Bugün bir kez daha, Mısır’da-
ki, Libya’daki, Tunus’taki kardeşlerimizi, 
gerçekleştirdikleri devrimlerden dolayı yü-
rekten kutluyorum. Bu süreçte şehit olan 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz 
ediyorum. Değişim süreçlerinin en sağlıklı 
şekilde yürütülmesi, Anayasaya dayalı par-
lamenter sistemlerin sorunsuz işleyişinin 
sağlanması için, Türkiye olarak, kardeş 
Kuzey Afrika ülkelerine destek vermeye 
devam edeceğiz. Bu vesileyle Mısır’ın, 
Tunus’un, Libya’nın kahraman halklarını, 
kardeşlerimizi, Türkiyeli kardeşleri olarak 
bir kez daha gönülden selamlıyorum.

Değerli kardeşlerim...

Suriye’de geçtiğimiz yıl başlayan olaylar, 
maalesef arkasında 30 bini aşkın ölü, 250 
bini aşkın yerinden edilmiş halk bıraktı. 
Suriye’nin kanlı diktatörü, meşruiyetini 
yitirmiş Beşar Esed rejimi, dünyanın gözü 
önünde, dünyanın ilgisizliği ve tepkisizli-
ğinden güç alarak, hız kesmeden kıyımla-
rına devam ediyor. Bakın burada sizlere 
çok hazin bir olayı aktarmak istiyorum… 
Yaran, Kusas ve Ahmet, 8, 10 ve 13 yaşla-
rında 3 Suriyeli kardeş… Şam’ın çevre köy-
lerinden birinde yaşıyorlar. Bir gün, anne 
ve babaları, büyükbabayı ziyarete gidiyor. 
Bu çocukların anne ve babası, ziyaretten 
dönüşte, Esed’in uçakları tarafından hedef 
alınıyor, vuruluyor, maalesef parçaları 
etrafa yayılıyor. Bu 3 kardeş, yetim ve ök-
süz kalan bu 3 kardeş, anne babalarının 
cesetlerini görmeden, onları gömemeden, 
onların mezarı başında birer dua okuya-
madan, kendi canlarını kurtarmak için 
yollara düşüyorlar. Bir noktaya kadar 
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arabayla geliyorlar; ardından arabadan 
iniyor, Türkiye sınırına doğru yürümeye 
başlıyorlar. Tam 10 saat boyunca, 3 kardeş 
yürüyorlar. Türkiye sınırına ulaştıkların-
da, kendilerini Türkiye’nin güvenliğine 
teslim ettiklerinde, yürümekten ayakların-
dan kanların sızdığı görülüyor. Suriyeli, 
Şamlı Yaran aynen şu ifadeleri kullanıyor: 
Bize, anne ve babamızın öldüğü söylendi. 
Cesetlerini bile göremedik. Gömüldüler mi 
bilmiyoruz. İkisi de her gece rüyalarıma gi-
riyor, iyi olduklarını söylüyorlar… Yaran’ın 
kardeşi Kusas, Hatay’da, teyzeleriyle birlik-
te kaldığı küçük bir evde gazetecilere şunu 
söylüyor: Öğretmen olmak istiyordum. 
Ama Suriye’deki olayları görünce doktor 
olmaya karar verdim. Eğer Suriye’de olay-
lar bitmezse, Türkiye’de eğitime devam 
edecek ve doktor olacağım diyor…

Sevgili kardeşlerim… Suriye’de yaşanan 
katliamlardan dolayı evini terkeden 
yaklaşık 100 bin Suriyeli kardeşimize 
kucağımızı açtık, topraklarımızı açtık, 
kamplarımızı açtık ve onları şu anda 
Türkiye’nin emniyeti altında misafir ediyo-
ruz. Tarih boyunca yaptığımız gibi, Irak’ta-
ki zulümden kaçan Kürt kardeşlerimize, 
Bosna-Hersek’ten gelen Boşnak kardeş-
lerimize, Bulgaristan’dan, Romanya’dan, 
Yunanistan’dan, Kırım’dan gelen Türk 
kardeşlerimize kucağımızı açtığımız gibi, 
bugün de Suriyeli kardeşlerimize kucak 
açıyor, ekmeğimizi onlarla paylaşıyor, 
misafirimizi şerefimiz biliyor ve onları 
ağırlıyoruz. Suriye’de bu olayların ortaya 
çıkmasında Türkiye’nin hiçbir dahli, hiç-
bir müdahalesi olmamıştır. Türkiye, Esed 
rejimini, gelmekte olan olaylar konusunda 

dostça uyarmış, gerekli reformların acilen 
yapılması için Esed rejimine gerekli tav-
siyelerde bulunmuştur. Türkiye’nin uyarı 
ve tavsiyelerini dikkate almayan; bizi ve 
dünya kamuoyunu oyalayan Esed, bugün 
bir ölüm makinasına, bir kıyım canava-
rına dönüşmüştür. Ne yazık ki Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi, dünyanın 
gözü önünde cereyan eden bu soykırım, 
bu katliam karşısında sessiz ve tepkisiz 
kalmayı, bir kez daha küresel vicdanı ya-
ralamayı tercih etmiştir. Türkiye olarak, 
en başından itibaren Suriye’deki olaylara 
ilkesel yaklaştık. Yanı başımızdaki, en 
uzun sınırı paylaştığımız, akrabalarımızın, 
kardeşlerimizin yaşadığı bu ülkede, hal-
kın taleplerinin dikkate alınması, değişim 
sürecinin zararsız şekilde atlatılması için 
her türlü girişimde bulunduk. Kendi top-
raklarını işgal eden düşmana karşı pısırık 
bir liderin, kendi halkına karşı böyle vahşi 
bir kıyıcılığa bürünmesi, diktatörlerin ne 
kadar hızlı canavarlaşacağının en yeni, en 
bariz örneğidir. Biz, her türlü imkânımızla, 
Suriyeli kardeşlerimize kucak açmaya, 
her an onların yanında olmaya devam 
edeceğiz. Suriye’deki özgürlük mücade-
lesini desteklemeye, Suriye’de, anayasal 
parlamenter sisteme dayalı, her kesimin 
hakça temsil edildiği bir sistemin kurul-
ması için girişimlerimizi sürdüreceğiz. 
Türkiye içinde, Ana Muhalefet Partisi’nin, 
objektif olmayan biçimde, taraflı, mezhep 
taassubu içinde Suriye’deki kanlı diktator-
yal rejimi desteklemesini büyük bir ibretle 
izliyor, bunu tarihe çok önemli bir not 
olarak düşüyoruz. Şunu da burada herkese 
hatırlatmak isterim… Biz, Recep Tayyip 
Erdoğan’la Beşşar Esed arasında değil, Tür-
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kiye ile Suriye arasında bir dostluk, bir kar-
deşlik, bir dayanışma tesis etmek istedik. 
Yüzlerce yıl bir arada, birlikte yaşadığımız 
Suriye halkı ile işbirliği tesis etmenin gay-
reti, mücadelesi içinde olduk. Her zaman 
hakkı söyledik, her zaman ilkelerle hareket 
ettik, her zaman dobra dobra konuştuk. 
Hakkı duymak istemeyen, kendi halkına 
zulmetmeyi tercih eden, bizi de, dünyayı 
da oyalayan Beşşar Esed’le çok kararlı şe-
kilde yollarımızı da ayırdık. Biz ilkelerle 
hareket ediyoruz. Ana Muhalefet Partisi, 
Türkiye-Suriye dostluğunu geliştirmek 
için verdiğimiz mücadeleyi bir çelişki gibi 
sunarak, aslında kendi tarihiyle ters düşü-
yor. 1945 öncesinde, Hitler’e, Mussolini’ye, 
faşizme övgüler düzen; Faşizmin savaşta 
yenilmesiyle aniden saf değiştiren, Stalin’e 
yaranmak için, kendisine sığınan Azeri 
kardeşlerimizi, infaz edileceklerini bildik-
leri halde Stalin askerlerine teslim eden 
bir zihniyet, bizim dış politikamızı eleşti-
recek kapasitede değildir. Ana Muhalefet 
Partisi gitsin, Filistinlilere soykırım uygu-
layan İsrail’le ilişkilerini gözden geçirsin. 
Ana Muhalefet Partisi gitsin, Türkiye’de 
terörü destekleyen rejimlerle ilişkilerini 
gözden geçirsin. Ana Muhalefet Partisi 
gitsin, Türkiye’deki bölücü terör örgütünü 
sorununu Filistin direnişine benzeten, Su-
riye rejimini gayri meşru gören sosyalist 
enternasyonelle ilişkilerini gözden geçir-
sin. Ana Muhalefet Partisi’nin de, onun 
genel başkanının da dış politika vizyonu, 
medya dedikodularından üretilmiş sahte 
magazin belgelerinin ötesine geçemez. Dış 
politikada işte bütün vizyonları bu, bu ka-
dar… Eline bir dedikodu kitabını almış, dış 
politikada birikimi elindeki dedikodu kita-

bından ibaret bir Genel Başkanın, dış poli-
tikada ufku da olamaz, vizyonu da olamaz. 
Bizim dış politikamız ilkeler üzerine inşa 
edilmiştir. Bizim dış politikamız hak üze-
rine, hukuk üzerine, adalet üzerine bina 
edilmiştir. Önümüzdeki süreçte de aktif, 
ön alıcı, küresel vicdanı öne çıkaran, hak-
kı, hukuku ve adaleti yücelten, kardeşliğe, 
dostluğa, dayanışmaya önem veren bir 
dış politika uygulamaya devam edeceğiz. 
Sorunların üzerine giden biz olacağız. Biz 
her zaman ateşi söndürmeye, acıları din-
dirmeye gayret edeceğiz. Her ne pahasına 
olursa olsun, mazlumların, mağdurların, 
ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız. Biz, 
10 yıl boyunca küresel vicdanın sesi olduk; 
Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle, 
bundan sonra da küresel vicdanın sesi ol-
maya devam edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim, Çok değerli yol ar-
kadaşlarım… 10 yılda, ülke içinde tesis 
ettiğimiz istikrar ve güven ortamı, dış 
politikada takındığımız etkin, yapıcı tavır, 
Türkiye ekonomisinin tarihinde hiç ol-
madığı kadar başarılı bir süreç izlemesini 
beraberinde getirmiştir. 10 yıl boyunca 
ekonomide son derece kararlı bir tutum 
izledik. Her zaman şeffaf olduk, gerçekleri 
tüm boyutlarıyla milletimizle paylaştık, 
tedbirleri, milletimize gerekçelerini açık 
açık anlatarak uygulamaya koyduk. Mil-
letin partisi AK Parti, milletle tesis ettiği 
derin muhabbetin bir eseri olarak, 10 yılda 
ekonomiyi kat kat büyütme başarısını gös-
terdi. Küresel finans krizinin tüm dünyayı 
etkisi altına aldığı bir süreçte, AK Parti ikti-
darı Türkiye ekonomisini istikrarlı şekilde 
büyütmeye, işsizliği düşürmeye, yatırımla-
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rı artırmaya, Türkiye’yi güvenli bir sığınak 
olarak dünyada en üst sıralara taşımaya 
devam etti. 1993-2002 yılları arasında 
Türkiye ekonomisi yıllık ortalama yüzde 
3 büyüyebilirken, AK Parti dönemlerinde, 
2003-2011 arasında büyüme yıllık orta-
lama yüzde 5.34 olarak gerçekleşti. 2011 
yılında, küresel finans krizinin en ağır 
seyrettiği bir dönemde Türkiye yüzde 8.5 
büyüyerek, Çin’den sonra dünyada en hızlı 
büyüyen ülke oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde 
yüzde 3.2 büyüme kaydettik, ikinci çeyrek-
te yüzde 2.9’la yine pozitif büyüme içinde 
olduk. Bilinçli bir tercih olarak, özellikle 
cari açığı düşürmek gayesiyle, 2012 yılında 
büyümede frene bastık. Bu yılın dördüncü 
çeyreğinden itibaren inşallah yeniden yük-
sek büyüme oranlarına ulaşacak, 2013 ve 
2014 yıllarında ortalama yüzde 5 büyüme 
oranını yakalayacağız. Bu yüksek büyüme 
performansıyla, Türkiye’nin milli gelirini 
230 milyar dolardan, 3 katın üzerinde bir 
artışla 774 milyar dolara yükselttik. Kişi 
başına milli geliri 2002 sonunda 3 bin 500 
dolar seviyesinden aldık, bugün 10 bin 500 
dolar seviyesine kadar yükselttik. 2002’de 
59 milyar lira olan toplam yatırım tutarı, 
2011 sonunda 283 milyar liraya ulaştı. Enf-
lasyon 2002 yılında yüzde 30 düzeyinde 
iken, şu anda Ağustos ayı itibariyle yıllık 
enflasyon yüzde 8.9 seviyesinde. Esnafın 
Halk Bankasından kullandığı kredinin faiz 
oranı 2002 yılında yüzde 47’ydi, bugün 
bu oran yüzde 5’ler düzeyine geriledi. İh-
racatta tüm zamanların, Cumhuriyet tari-
himizin rekorlarını elde ettik. 2002’de 36 
milyar dolar toplam ihracat, 2011 sonunda 
135 milyar dolara ulaştı. Küresel krize rağ-
men, şu anda, geriye dönük olarak 12 aylık 

144 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmış 
durumdayız. 2002’de yüzde 10.4 olan işsiz-
lik oranını, 2011 yılında yüzde 9.8’e kadar 
çektik. 2012 yılının Haziran ayında ise, iş-
sizlikte son yılların en düşük oranına, yüz-
de 8 oranına ulaştık. Turizm gelirlerimizi 
8.5 milyar dolardan 23 milyar dolara çıkar-
dık. Ülkemize gelen turist sayısı 2002’de 
13 milyon iken, 2011’de 31.5 milyon kişiye 
ulaştı. Merkez Bankamızın rezervlerini 
27.5 milyar dolardan aldık, bugün itibariy-
le, tüm zamanların rekorunu kırarak, 110 
milyar dolara ulaştırdık. Uluslararası Para 
Fonu IMF’ye olan borcu 23.5 milyar dolar-
dan devraldık; bugün itibariyle 1.3 milyar 
dolara kadar çektik. İnşallah Nisan ayında 
bu borcu artık tamamen kapatıyoruz. Şu 
anda, IMF’ye borç veren ülke konumun-
dayız. Teknik müzakereler tamamlandı-
ğında, IMF’ye 5 milyar dolara kadar borç 
verebileceğiz. Borçlanmada aynı şekilde 
Hazine tarihinin en düşük seviyelerine 
ulaştık. Borçlanma faizleri hızla düştü, 
borçlanma vadeleri uzadı. Kamu Net Borç 
Stokunun Milli Gelire oranı biz görevi dev-
raldığımızda yüzde 61.5 seviyesindeydi, 
bugün o seviyeyi yüzde 22’ye kadar çektik. 
Refah göstergesi olarak, burada önemli bir 
veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum: 2002 
yılında Türkiye’de 1 yıl içinde toplam 91 
bin adet otomobil satılmıştı. 2011 yılında, 
tüm zamanların rekorunu elde ettik ve 1 
yıl içinde 594 bin adet otomobil satışı ger-
çekleşti. Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2002’de 
8 milyon adet iken, 2011’de bu sayı iki kat 
artışla 16 milyon adede yükseldi. 2002’de 
trafikte 4 milyon otomobil vardı, bugün bu 
sayı 8 milyon adede yükseldi. Yine 2002 
yılında 1 milyon 88 bin adet buzdolabı sa-
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tılmış iken, 2011 yılında bu sayı 2 milyon 
193 bin olarak gerçekleşti. Aynı şekilde, 
2002 yılında 824 bin adet çamaşır maki-
nası satılırken, geçtiğimiz yıl bu rakam 1 
milyon 949 bin adede yükseldi. 

Değerli kardeşlerim… Türkiye ekonomisi-
ni, güven ve istikrar zemininde büyütmeye 
devam edeceğiz. Ekonominin dengelerini, 
çok büyük bir hassasiyetle koruyacak, 
büyüyen ekonominin çok daha geniş şe-
kilde tabana yayılması için mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da para politikalarından, 
mali politikalardan taviz vermeyeceğiz. 
Disiplin, istikrar ve güven bundan son-
raki süreçte de AK Parti’nin ekonomi 
politikalarında belirleyici olmaya devam 
edecek. Allah’ın izniyle, Doğu ve Güneydo-
ğu illerindeki terör sorununu çözerek bu 
illerimizin daha hızlı kalkınmasının, bu 
illerimizin de Türkiye ekonomisine daha 
fazla katkı sağlamasının önünü açacak, 
illerimizin refahını daha da artıracağız. 
Büyüyen ekonomiye paralel olarak, teşvik 
sistemini de güncelliyor, bölgeler arasın-
daki dağılımları eşitlemek için kararlı po-
litikalar yürütüyoruz. GAP, DAP, KOP gibi 
projelerimiz büyük bir kararlılıkla devam 
ediyor. Küresel finans krizinde dahi bu 
kadar başarılı bir performans sergileyen 
Türkiye ekonomisi, inşallah, 2023 hedef-
lerine doğru da kararlılıkla ilerliyor. Mali 
disiplinden, para politikalarından taviz 
vermeden, güven ve istikrarı zedelemeden 
yolumuza devam edeceğiz. Başlattığımız 
büyük projeleri, enerji projelerini, yatırım 
projelerini kararlı şekilde sürdürecek, 
yeni projelere start vereceğiz. Türkiye’nin 

bütün potansiyelini açığa çıkaracağız. Dış 
politikayla, demokrasiyle, Avrupa Birliği 
hedefleriyle, yeni pazarlarla, yeni yatırım-
larla, yeni teşviklerle Türkiye’yi dünyanın 
en büyük, en güçlü ülkelerinden biri konu-
muna yükselteceğiz.

Çok değerli yol arkadaşlarım, teşkilatımı-
zın değerli mensupları… Şunu büyük bir 
gururla ifade etmek istiyorum ki, AK parti 
olarak, 10 yılda ülkemize ve milletimize 
kazandırdığımız hizmetlerin dökümü, 
artık ciltleri dolduracak bir hacme ulaştı. 
Türkiye’ye her alanda kazandırdığımız 
hizmetleri öyle kolayca sıralamak, kolay-
ca saymak mümkün olmuyor. Yaptığımız 
hizmetleri, bir özet olarak, sadece başlıklar 
itibariyle her yıl bir dökümanda, bir kitap-
çıkta topluyoruz. Ben de bugün burada, 
sizlere sadece ana başlıklar itibariyle, 
önem sırasına göre, çok kısa olarak 10 yılın 
özetini sunmak istiyorum.

Eğitimde; 2002’de 7.5 milyar lira olan eği-
tim bütçesini yüzde 425 artışla 2012’de 39 
milyara çıkarttık. 10 yılda resmî 1.386 ba-
ğımsız anaokulu, 1.047 Anadolu Lisesi, 43 
Anadolu güzel sanatlar ve spor lisesi, 86 fen 
lisesi, 195 Anadolu öğretmen lisesi, 32 sos-
yal bilimler lisesi, 1.985 muhtelif meslek 
lisesi ve 47 yeni halk eğitim merkezi açtık. 
Bizim dönemimizde yapılan derslik sayısı 
181 bin 316’a ulaştı. Böylece, ülke genelin-
de 2002 yılında 346 bin olan derslik sayı-
sını, küçük yerleşim birimlerindeki okul-
ların pek çoğunu kapatmamıza rağmen, 
bu yıl 492 bine çıkarmış olduk. Yine bizim 
dönemimizde alınan kadrolu öğretmen sa-
yısı 354 bin 264’tür. 2002 yılında 552 olan 
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öğretmen sayısını, 2012 yılında 780 bine 
çıkardık. 2002-2003 eğitim-öğretim yılın-
da bilim ve sanat merkezi sayısı 9 iken bu-
gün bu sayı 56 ilde 62’ye çıktı, 1.031 adet 
yeni spor salonu yapımı tamamlanarak 
öğrencelerimizin hizmetine sunuldu. 10 
yılda 861 adet ilköğretim ve ortaöğretim 
pansiyon binası açtık. 8 derslik ve üzeri 
tüm okullarımıza 30 bin adet “Bilişim Tek-
nolojisi Sınıfı” kurduk. Okullarımıza 1 mil-
yon bilgisayar gönderdik. Fatih Projesi’yle 
okullarımızda yeni bir teknolojik devrim 
yapıyoruz. 4+4+4 yani 444 sistemi ile 28 
Şubat Dönemi’nin eğitimdeki son izlerini 
sildik. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. 
İlkokula başlama yaşını 66 aya indirdik. 
Yine 4+4+4 uygulamasıyla artık okullarda 
Kuran-ı Kerim ile Siyer dersleri seçmeli 
olarak verilecek. 28 Şubat Dönemi’nin da-
yatması olan ve yıllardır meslek liselerinin 
kan kaybetmesine yol açan farklı katsayı 
uygulamasına son verdik. Öğrencilerimize 
okul kitaplarını ücretsiz veriyoruz. 41 bin 
özürlü öğrenciyi okullarına ücretsiz taşıyo-
ruz. Yaptığımız kampanyalarla yüzbinlerce 
çocuğu okullu yaptık. “Haydi Kızlar Okula” 
kampanyası ile 350 bin çocuğumuz okulla 
buluştu. “Gönül Köprüsü” projesi ile 140 
bin öğrencimize ülkemizi gezdirdik. “Ana 
Kız Okuldayız” kampanyasıyla 1 milyon 
303 kişi okuma yazma öğrendi. Son 10 
yılda 354 bin 264 kadrolu öğretmen ata-
ması yaptık. Yani mevcut öğretmenlerin 
yüzde 46’sı hükûmetlerimiz döneminde 
atandı. Öğretmenlerimizin özlük hak-
larını iyileştirdik. 2002 yılında, ek ders 
ücreti ile birlikte eline 635 lira geçen bir 
öğretmenimiz, bugün 2 bin 274 lira alıyor. 
Yükseköğretimde 2002 yılında 53 devlet 

23 vakıf olmak üzere toplam 76 üniversite 
var iken, iktidarlarımız döneminde 50’si 
Devlet, 42’si Vakıf Üniversitesi olmak üze-
re tam 92 yeni üniversite açtık. Böylece 
üniversite sayımızı 168’eulaştırdık.Üni-
versitesi olmayan ilimiz kalmadı. Sadece 
üniversite açmakla yetinmedik. Üniversite 
öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını 81 
ilimizdeki yurt yatırımlarımızla karşıla-
dık. Kredi Yurtlar Kurumumuz 81 il, 137 
ilçede olmak üzere toplam 333 yurtta 291 
bin 200 kapasite ile yükseköğrenim öğ-
rencilerimize hizmet veriyor. 2002 yılında 
451 bin 550 bin öğrenciye öğrenim kredisi 
verilirken 2012 yılında burs ve öğrenim 
kredisi alan öğrenci sayısı 1 milyon 173 
bin 452‘e ulaştı. Başvuran her öğrenciye 
öğrenim kredisi veriyoruz. 2002 yılında 
45 lira olan burs/öğrenim kredisi miktarı 
2012 yılında yüzde 478 oranında arttırı-
larak 260 liraya yükseldi. 2002 yılında 90 
lira olan yüksek lisans öğrencilerinin aylık 
burs/öğrenim kredisi miktarını 520 liraya, 
2002 yılında 135 lira olan doktora öğrenci-
lerinin burs/kredi miktarını ise aylık 780 
liraya çıkardık. Yurtlarımızda 1 Ocak 2006 
tarihinden itibaren ilk kez sabah kahvaltısı 
yardımı başlattık. 2002 yılında öğrencile-
rimize günlük 50 kuruş beslenme yardımı 
yapılırken, biz bugün 2002’ye oranla yüz-
de 1.100’lük artış yaparak günlük 6 lira, 
yani aylık 180 lira beslenme yardımı ya-
pıyoruz. Böylece, öğrencilerimize vermiş 
olduğumuz destek burs/öğrenim kredisine 
ilave olan 180 lira yemek bedeli ile birlikte 
aylık 440 liraya ulaşmış oluyor. Üniversite 
öğrencilerinden alınan harç, bizim döne-
mimizde tarihin tozlu raflarına kaldırıldı. 
Yani 142 yıllık bir uygulamaya çok şükür 
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bizim iktidarımız son verdi. Artık yaklaşık 
3.5 milyon öğrenci harç vermeyecek. 2011-
2012 öğretim yılı sayısı itibarıyla 1 milyon 
524 bin 380 öğrenci bu harçların kaldı-
rılmasından doğrudan istifade edecek. 
Aynı şekilde açık öğretimden katkı payla-
rının alınmasına da son verdik. Böylece 
yine 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 1 
milyon 951 bin 494 öğrenci de bundan 
istifade etmiş olacak. 5 Yılda 5.000 Öğ-
rencinin Yurt Dışına Gönderilmesi Projesi 
kapsamında 2 bin 508 öğrenciyi yurtdışı-
na yüksek lisans ve doktora eğitimi almak 
için gönderdik. 10 yılda 28 ilimize yüzme 
havuzu kazandırdık. Yapacağımız 18 yüz-
me havuzuyla beraber Türkiye’de yüzme 
havuzu olamayan il bırakmayacağız. Bu yıl 
itibariyle 18 şehrimize yeni birer stadyum 
kazandırıyoruz. 

Sağlıkta; 2002’de 617 olan ambulans 
sayımızı 2 bin 832’ye ulaştırdık. 17 heli-
kopterimiz, 3 uçağımız, 4 deniz ambulan-
sımız, 224 kar paletli ambulansımız, 52 
adet motosikletli acil müdahale ekibimiz 
bulunuyor. Bütün acil hizmetlerimizi va-
tandaşımızın cebinden kuruş çıkmasına 
hacet kalmadan ücretsiz sunuyoruz. Kamu 
hastanelerini tek çatı altına topladık. Ecza-
ne ayrımını ortadan kaldırdık. Yeni sosyal 
güvenlik ve Genel Sağlık Sigortasıyla, her 
doğan bebeği sigorta kapsamına aldık. 
Hastanelerimizdeki yoğun bakım yatağını 
869’dan 9 bin 977’ye çıkarttık. 2002 yılın-
da 495 olan ultrason cihaz sayısı bugün 
2 bin 292, 121 olan bilgisayarlı tomografi 
cihazı sayısı bugün 446, 18 olan MR sayısı 
bugün 303’e ulaştı. 2002 yılında 2 bin 304 
olan diyaliz cihazı sayısı bugün 4 bin 296 

adete ulaştı. Şimdi 30 yıllık sağlık planları-
mız çerçevesinde dev şehir hastaneleri ku-
ruyoruz. Kayseri, Ankara Etlik ve Bilkent 
Şehir Hastanelerinin yapımına başlıyoruz. 
3 yıl sonra hizmete açacağız. İstanbul İki-
telli ve Elazığ şehir hastanelerinin de ha-
zırlıklarını tamamladık, en kısa zamanda 
yapımına başlayarak 3 yıl sonra onları da 
hizmete açacağız. Bunlarla birlikte yakla-
şık 25 ilimizde yapacağımız Şehir Hasta-
nelerimizle birlikte toplam yatak sayımızı 
43 Bin 200 adet arttırmış olacağız. Böylece 
vatandaşlarımızın sağlık hizmetini en gü-
zel şekilde almasını sağlayacağız. 

Aile, kadın, gençlik, engelliler ve sosyal 
yardımlara gelince; ailenin taşıyıcısı olarak 
gördüğümüz kadınlarımız için, Anayasa 
değişikliği ile pozitif ayrımcılık getirdik. 
Şiddete maruz kalan kadınları korumak 
için, acil yardım hattı ve sığınma evleri 
başta olmak üzere pek çok düzenlemeyi 
hayata geçirdik. Hamileler ve doğum ya-
pan kadınlarımız için, hem sağlık hizmet-
leri konusunda, hem de iş hayatında onları 
gözetecek imkânlar sağladık. Aile danış-
ma merkezlerinin sayısını 17’den 50’ye 
çıkardık. Kadın konukevlerinin sayısını 
da, aynı şekilde 8’den 66’ya yükselttik. Ka-
dınlarımızın evlerinde ürettikleri ürünleri 
vergiden muaf tutarak, mikro kredi ile des-
tekleyerek, ekonomide aktif olmalarının 
önünü açtık. Siyasetin her kademesinde 
kadınlarımızın daha fazla temsil edilme-
sini teşvik ettik ve bu konuda bizzat öncü 
olduk. Gençlerimiz için gençlik merkezleri 
kuruyoruz. 2015 yılına kadar bu merkezle-
rin sayısını 500’e çıkarmayı hedefliyoruz. 
Spor yapan gençlerimizi her alanda destek-
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ledik. Bir yandan 114 atıl spor salonunu 
yeniden düzenleyip hizmete verirken, öte 
yandan 152 yeni spor tesisi inşa edip genç-
lerimizin hizmetine sunduk. Böylece, spor 
yapan gençlerimizin sayısının 2002’ye 
göre 10 kat artmasını sağladık. Engelli kar-
deşlerimiz için de Anayasa değişikliği ile 
pozitif ayrımcılık sağladık. Engellilerimi-
zin istihdamı, sosyal hayata etkin katılım-
ları ve eğitimleri konusunda çok önemli 
düzenlemeler yaptık. Bu sayede, kamuda 
ve özel sektörde 2002 yılında 10 bin 883 
olan engelli istihdamı, geçtiğimiz yıl so-
nunda 38 bin 349’a ulaştı. Engellilerimiz 
için sayıları 100’e yaklaşan “Engelsiz Ya-
şam Merkezi” kurduk. Bu kardeşlerimize 
evlerinde veya özel bakım merkezlerinde 
sunulan hizmetlerin ücretlerinin devlet 
tarafından ödenmesini sağladık. 

Adalet hizmetlerinde; iktidara geldiğimiz-
den 12 gün sonra Olağanüstü Hal uygu-
lamasına son verdik. DGM’leri kaldırdık. 
İşkence ayıbını, hem yasal altyapı olarak 
hem de uygulamada ülkemizin günde-
minden çıkardık. Faili meçhul cinayetleri 
aydınlatmaya başlattık. Ülkede, siyasi cina-
yetler konusunda faili meçhul kavramını 
ortadan kaldırdık. Tek partili dönemde 
ötekileştirilen gayrimüslim, Alevi ve diğer 
etnik gruplara mensup insanlarımız ile 
mütedeyyin vatandaşlarımız lehine iyileş-
tirmeler yaptık. Basın özgürlüğünü geniş-
lettik. 26 maddelik Anayasa değişikliği ile 
12 Eylül Darbe Anayasası’nda hayati önem-
de değişikler yaptık. Sivillerin askerî mah-
kemelerde yargılanmalarına son verdik. 
Askerlerin askerî suçları dışındaki suçlarla 
ilgili sivil mahkemelerde yargılanmala-

rını sağladık. Milli Güvenlik Kurulunu 
sivil bir işleyişe kavuşturduk. Batı Çalışma 
Grubu’nun devamı niteliğindeki Başba-
kanlık Takip Kurulu’nun çalışmalarına son 
verdik. Liselerde okutulan Milli Güvenlik 
derslerini kaldırdık. Halkımızın kafasında 
kötü çağrışımlar yapan Mustafa Muğlalı 
gibi kişilerin isimlerinin kışlalardan kaldı-
rılması sürecini başlattık. Düşünceyi ifade 
etmenin önündeki engelleri kaldırdık. 
Vatandaşlarımıza insan hakları ihlallerin-
den dolayı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 
başvuruda bulunma hakkı getirdik. Adalet 
teşkilatımızı bilişim teknolojisinin son 
ürünleriyle donattık. Adli Tıp Kurumu’nu 
ülke çapında yaygınlaştırdık. Yargıtay ve 
Danıştay’da yeni daireler kurarak yüksek 
yargının iş yükünü azalttık. Böylece temyiz 
aşamasındaki davaların sonuçlandırma hı-
zını arttırdık. Yüksek yargıdaki yığılmaları 
önlemek için Bölge Adliye Mahkemelerini 
kurduk. Yargı süreçlerini hızlandırmak 
için TBMM’den üç paketi geçirdik, dör-
düncü yargı paketini de geçireceğiz. Yar-
gıda sosyal devleti hayata geçirdik. Maddi 
durumu iyi olmadığı için avukat tutama-
yan herkese artık avukat tayin ediliyor. 
Çocuk haklarını anayasal güvence altına 
aldık. Çocuk Ceza ve Adalet Sistemi’ni 
geliştirdik. Hâkim ve Savcı sayısını yüzde 
29 oranında arttırdık. İktidara geldiğimiz 
günden bugüne ülkemizin dört bir köşe-
sini yeni adalet saraylarıyla donattık. 157 
Adalet Sarayını adaletin hizmetine sun-
duk. İstanbul’a yaptığımız Avrupa’nın en 
büyük adalet sarayı da dâhil olmak üzere il 
merkezlerindeki Adliyelerin yüzde 45’ini 
yeniledik. 2002 yılında 569 bin metrekare 
kapalı alanı olan Adalet Saraylarını 1 mil-
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yon 329 bin metrekare daha inşa ederek 
toplamda 2 milyon metrekare kapalı alana 
ulaştırdık.

Toplu konutta; TOKİ iktidarda bulundu-
ğumuz 10 yılda 81 il ve 800 ilçede, 2 bin 
454 şantiyede tam 557 bin 933 konut 
üretti. Ürettiğimiz konutların 431 bin 977 
âdetini hak sahiplerine teslim ettik.

Şehitlerimizin emanetleri olan aileleri-
nin insanca, kimseye muhtaç olmadan 
hayatlarını idame ettirmelerini sağla-
mak boynumuzun borcu dedik. Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde 
kurduğumuz Şehit Yakınları ve Gaziler 
Daire Başkanlığı bundan böyle şehit ya-
kınlarımız ile gazilerimizi ilgilendiren 
her türlü mesele ile doğrudan ilgilenecek. 
Şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkı 
birden 2’ye çıkardık. Şehit olan erbaş ve 
erlerin anne ve babalarında aranan ma-
lullük ve muhtaçlık şartı kaldırdık. Şehit 
erbaş ve erlerin anne veya babalarının 
maaşlarında artış sağladık. Toplu Konut 
Kanunu’nun kapsamına harp malulleri-
nin tamamını dâhil ettik. Şehit yakınları 
ve gazilerin toplu taşıma araçlarından 
ücretsiz yararlanmaları ile ilgili aksaklık-
ları giderecek bir düzenleme yaptık. Şehit 
ve gazilerimize konutlarında tükettikleri 
elektriği yüzde 40 indirimli olarak sağ-
lıyoruz. Şehit ve gazi yakınlarının tayin 
taleplerini öncelikli olarak karşılıyoruz. 
Şehit ve gazilerin çocuklarına, eğitim ihti-
yaçlarını karşılayacak miktarda yılda bir 
kez ödeme yapıyoruz.

Ulaştırmada; ülkemizde, Cumhuriyet ta-
rihi boyunca sadece 6 bin 101 kilometre 
bölünmüş yol yapılmışken, 2003 yılından 
itibaren biz 15 bin 529 kilometre bölün-
müş yol inşa ettik. Gebze-İzmir otoyolu-
nun altyapı ön alışmaları devam ediyor. 
Kuzey Marmara, 3. Boğaz Köprüsü Dâhil, 
Otoyolu Projesi ile ilgili çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Rize’yi İspir ve Erzurum’a 
bağlayacak 14.7 kilometre uzunluğundaki, 
Türkiye’nin en uzun tüneli olan Ovit Tüne-
lini inşallah 2015 yılında tamamlayacağız. 
Avrupa ve Asya’yı denizin altından ikinci 
defa birleştiriyoruz. Sadece lastik tekerlek-
li araçların geçeceği Avrasya Tüneli inşaatı 
devam ediyor. İnşallah 2015 yılında vatan-
daşlarımızın hizmetine sunacağız. Temeli 
2004 yılında atılan Asrın Projesi Marma-
ray 29 Ekim 2013’te bitecek. MARMARAY 
ile İstanbul’un iki yakası arasında ulaşım 
süresi 4 Dakikaya düşüyor. Tarihî İpek 
Yolunu canlandıracak Türkiye-Gürcistan 
(Kars-Tiflis) Demiryolu 2007 yılında ihale 
edildi. Çalışmaları hızla devam ediyor. 
Ankara Metrolarından Kızılay-Çayyolu ve 
Batıkent-Sincan 2013 yılında, Tandoğan-
Keçiören ise 2014 yılında inşallah hizmete 
girecek. Ankara-Eskişehir arasında 2009 
yılında, Ankara-Konya arasında ise 2011 
yılında yüksek hızlı tren seferleri başladı. 
Eskişehir-İstanbul arası yüksek hızlı trenin 
yapım çalışmaları devam ediyor. Ankara-
İzmir Hızlı Tren Projesi, Ankara-Bursa 
Hızlı Tren Projesi, Ankara-Sivas Projesi, 
Sivas-Erzincan Yüksek Hızlı Tren Projesi 
çalışmaları devam ediyor. 3 Kasım 2002 
öncesi tarifeli sefer düzenlenen 25 havali-
manı var iken bugün ise 48 havalimanına 
tarifeli sefer düzenleniyor. 2003 yılında 
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toplam yolcu trafiği 34 milyon 443 bin 
iken 2011 yıl sonu itibariyle 117 milyon 
347 bin olmuştur. 

Tarımsal ekonomik büyüklük itibariyle 
dünyanın yedinci, Avrupa’nın birinci ül-
kesi olduk. İktidarımızda tarım sektörü 
büyüyerek son 50 yılın en istikrarlı döne-
mini yakaladı. 2002’de 23.7 milyar dolar 
olan tarımsal milli geliri, 2011 yılında 
yüzde 161’lik bir artışla 61.8 milyar dola-
ra ulaştırdık. Türkiye’yi 186 ülkeye 1.536 
çeşit tarımsal ürün ihraç eden bir ülke 
konumuna getirdik. 83 yıldır beklenen 
Tarım Kanunu’nun da içinde olduğu 14 
temel kanunu hayata geçirdik. 2002’de1.8 
milyar lira tarımsal destek verilmiş iken, 
biz tarımsal destek miktarını yıllık 7.6 mil-
yar liraya çıkardık. 10 yıllık iktidarımızda 
toplam 50 milyar lira tarımsal destek 
verdik. Hükûmetimiz döneminde 52 yeni 
destek başlattık.  Çiftçilerimize mazot 
desteğini ilk kez biz verdik. Kimyevi gübre 
desteğini doğrudan çiftçimize ödedik. 

2002’de sadece 83 milyon lira hayvancılık 
desteği verilmişti, biz sadece 2011 yılında 
1.7 milyar lira hayvancılık desteği verdik. 
10 yıllık iktidarımızda ise toplam 9 milyar 
lira hayvancılık desteği verdik. Arazi Top-
lulaştırma çalışmalarına hız verdik. 2002 
yılında yüzde 59 olan tarımsal kredi faiz 
oranlarını yüzde 0 ile yüzde 5 aralığına 
çektik. Tarımda faizsiz kredi dönemini 
başlattık. 

Enerjide; Türkiye Elektrik Üretimi 2002’de 
130 milyar kilovat iken bugün 230 milyar 
kilovata ulaştı. 2002’de 300 olan Elektrik 

Santrali sayısı bizim iktidarımızda 710’a 
yükseldi. Sadece 9 olan Doğalgaz Götürü-
len İl Sayısı bugün 70. İnşallah doğalgazı 
olmayan il kalmayacak.

Su yatırımlarında Cumhuriyet tarihimizin 
rekorunu kırdık. AK Parti Hükûmetinden 
önceki 1999- 2003 yılları arasında DSİ 
tarafından sadece 9 tesis hizmete açılmış-
ken, biz 10 yıllık iktidarımız döneminde 
1.128 tesisi tamamlayarak aziz milletimi-
zin hizmetine sunduk. Hizmete aldığımız 
179 sulama tesisi ile 11 milyon dekar alanı 
sulamaya açarak, sulanan araziyi 55 mil-
yon dekara ulaştırdık. Topraklarımıza can 
suyu olduk. Konya’nın 100 yıllık rüyası 
Mavi Tüneli tamamlıyoruz. Proje ile Konya 
Kapalı Havzası’na yılda 414 milyon met-
reküp su aktarılacak ve Konya Ovası’ndan 
bereket fışkıracak. Açtığımız Çanakkale 
Destanı Tanıtım Merkezi ile ziyaretçilere 
Çanakkale Zaferi’ni çeşitli simülasyon ve 
sunum teknikleri ile anlatarak vatandaşla-
rımızı günümüz ve geçmiş zaman arasında 
bir yolculuğa çıkarıyoruz. Kangren olmuş 
2/B meselesini çözdük. Hayvanları koru-
mak için, “koru ve yaşat”, “susuyorum ama 
konuşamıyorum” gibi pek çok kampanya 
yürüttük. Hayvanlara eziyet ve hayvanları 
istismar konusunda verilen cezaları ye-
niden düzenliyoruz. Hazırladığımız yeni 
Hayvanları Koruma Kanunu’nu, inşallah 
önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. 

S av u n m a  s a n ay i i n d e ;  Tü rk  S i l a h l ı 
Kuvvetleri’nin bütün modern silah ve 
teçhizat ihtiyaçlarının öncelikli olarak 
yerli sanayi tarafından temin edilmesini 
hedefliyor ve adımlarımızı bu hedef doğ-
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rultusunda atıyoruz. Son 10 yıl içinde 
toplam bedeli 22 milyar doları aşan moder-
nizasyon projesi yürürlüğe konuldu. Mini 
İnsansız Hava Aracı sistemlerinin seri üre-
timleri süratle devam ediyor. Bugüne ka-
dar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hizmetine 
164 adet insansız uçak ve 4 insansız heli-
kopter sunuldu. Altay Milli Tankımızın ön 
tasarımı tamamlandı. Üretimine başlanan 
tankların prototipleri inşallah önümüz-
deki yıllardan itibaren kapsamlı testlere 
tabi tutulacak. İnsansız Hava Aracımızın 
tasarım ve prototip imalatını tamamladık. 
100 saatin üzerinde testleri başarıyla ger-
çekleştirildi. Yine Fırtına/Panter Obüsleri 
ve Uzun Menzilli Roketler artık ülkemiz-
de üretiliyor. Türkiye’nin ilk milli korvet 
savaş gemisi olan ve tamamen ülkemizde 
tasarlanarak inşa edilen Milgem Savaş 
Gemisini 2008 yılında denize indirdik. 
Ülkemizde tasarlanan Atak Helikopteri de 
Türkiye’de üretiliyor. Helikopterlerin uçuş 
testlerine 2011 yılı içerisinde başlandı. 
2013 yılı içinde bu helikopterlerin Türk 
Silahlı Kuvvetlerine teslimatına başlama-
yı planlıyoruz. İnşallah bu helikopterler 
terörle mücadelemize büyük katkı sağlaya-
cak. Göktürk-2 Uydumuzun üretimini ta-
mamladık. 2012 yılı sonu veya 2013 yılı ilk 
çeyreğinde atılmasını planlıyoruz. Geçtiği-
miz dönemlerde yurtdışında yaptırılmış 
olan uçak modernizasyonları da artık ülke-
mizde yapılabilir hale geldi. Başta F-16’lar 
olmak üzere F-4, C-130 ve T-38 uçaklarımız 
ile Sikorsky helikopterlerimiz ülkemiz 
sanayisi tarafından modernize ediliyor. 
Geçtiğimiz dönemlerde yurtdışı firmalar 
eliyle yaptırılan tank modernizasyonları 
da milli firmalarımız tarafından üstlenili-

yor. Son yıllarda önemi artan mayın ve el 
yapımı patlayıcılara karşı korumalı araç 
ihtiyacı kapsamında ülkemizde geliştirilen 
KİRPİ aracının Kara Kuvvetlerimiz envan-
terinde kullanımına başlandı. Projede seri 
üretim devam ediyor. Hali hazırda teslim 
edilen araç sayısı 273 adet. 2023 vizyonu 
paralelinde “ülkemizin dünyada savunma 
sanayinde en gelişmiş ilk 10 ülke arasına 
girmesi”ni hedef liyoruz. Bu çerçevede 
“tüm kara ve su üstü deniz araçları ile in-
sansız hava araçlarının ülkemizde gelişti-
rilmesi ve üretilmesini” sağlayacağız.

Dünden bu güne kuşaklar arasında canlı 
bir köprü olan kültür mirasının korunma-
sını için 1996-2002 yılları arasında 46 eser 
onarılmış iken, son 10 yılda bizim dönemi-
mizde tam 3 bin 600 adet eserin restoras-
yon çalışmaları tamamlandı. Hali hazırda 
150 adet eserin restorasyon çalışmasını 
sürdürüyoruz. 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansımız 
TİKA, 1992-2002 yılları arasında toplam 
2 bin 241 proje gerçekleştirmişken, AK 
Parti döneminde tam 9 bin 824 projeyi 
hayata geçirdi. Kazakistan’da, Karadağ’da, 
Afganistan’da, Makedonya’da, Kosova’da, 
daha bir çok ülkede, Filistin’de, Tulka-
rem, Kalkilya, Cenin’de ilkokullar, lise-
ler, üniversite binaları TİKA eliyle inşa 
edildi. Yemen’de, Gürcistan’da okulların 
tadilatını yaptık. Filistin Cenin Osmanlı 
Kışlası Al Hansa Okulu tadilatını, Kudüs 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tadilatını 
biz yaptık. Azerbaycan Bakü Devlet Üni-
versitesi İla¬hiyat Fakültesi’ne donanım 
ve malzeme yardımını Türkiye götürdü. 
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2004 yılında bu yana kalkınma yolundaki 
ülkelerdeki 14 bin 544 öğrencinin eğitim 
almasını sağladık. Sağlıkta da büyük ya-
tırımlar yaparak yaralara merhem olduk. 
Orta Asya’nın ilk kemik iliği nakil merkezi-
ni Kırgızistan’da açtık. Yine Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’de Talasemi Merkezi bünye-
sinde Kemik İliği Nakil Merkezini kurduk. 
Gürcistan’da Acara Özerk Cumhuriyeti’nde 
polikliniklerin tadilatını yaptık, tıbbi cihaz 
ve ofis malzemesi gönderdik. Kırgızistan’ın 
Oş şehrinde 2 bin 760 metrekare kapalı 
alana sahip 150 kişilik hastane inşaatımız 
devam ediyor. Tacikistan’da29 yatak ka-
pasiteli Çocuk Onkoloji Merkezi tadilatını 
yaptık. Afganistan’da bir hastane inşaatını 
tamamladık. Filistin’in kuzeyinde bulunan 
40 bin nüfuslu Tubas kentinde 30 yatak-
lı Tubas Türk Hastanesi’nin yapım işini 
sürdürüyoruz. Hastane tamamladığında 
Tubas ilinin ilk hastanesi olacak. Sadece 
son 4 yıl içinde Pakistan, Somali, Moldo-
va, Filistin Batı Şeria’ya 58 ambulans hibe 
ettik. Lübnan’daki 100 yataklı Sayda Türk 
Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin 
inşaatını 2 yıl önce, Irak’ta Bağdat El-Razi 
Hastanesinin inşaatı ve donanımını ise 
geçen yıl bitirdik. 2007-2011 yılları ara-
sında TİKA ve STK’lar İşbirliğinde 425 
bin kişiye sağlık hizmeti götürdük. Sadece 
Nijerya’da 19 bin 410 kişiye sağlık tara-
ması yaptık. Gürcistan Kemerli Köyü’nün 
içme suyunu, Makedonya Jupa Belediyesi 
içme suyu projesini, Etiyopya’nın Mekele 
şehrinin içme suyunu, Sudan’ın içme suyu 
sorununu çözdük. Yaptığımız tarihî eser-
lerin restorasyonlar ile geçmişten bugüne 
köprüler kurduk. Ecdat yadigârı eserleri 
TİKA eliyle gelecek nesillere aktarıyoruz. 

Yıllar boyunca yıpranan Kudüs Harem-i 
Şerif ’te bulunan Kubbet-üs Sahra Hilali-
nin üç parçadan oluşan altın renkli bakır 
hilali, tarihinde beşinci defa TİKA aracı-
lığıyla yenilendi. Bosna-Hersek’te Tarihî 
Konjic Köprüsün’ü yeniden inşa ettik. 
Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar 
Sinan’a yaptırılan Drina Köprüsü’nün 
korunması için çalışmalar yürütüyoruz. 
Makedonya’daki en önemli Osmanlı eser-
lerinden biri olan Mustafa Paşa Camii’nin, 
klasik Osmanlı mimarisinin en seçkin 
örneklerin¬den biri olan Kosova’daki Priz-
ren Sinan Paşa Camiinin, Priştine’de bu-
lunan ve Osmanlı Devleti’nin en görkemli 
camilerinden olan Fatih Camii’nin resto-
rasyonunu tamamladık. Yine Karadağ’ın 
başkenti Podgoritsa’da bulunan ve 1931 
yılında Kadir Gecesi kılınan teravih nama-
zının ardından kapatılan ‘’Nizam Camisi’’, 
79 yıl aradan sonra TİKA aracılığıyla yeni-
lendi. Şam’daki Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından yaptırılan Süleymaniye Camii 
ve Külliyesi’nin Restorasyonunu, geçen yıl 
Mayıs ayında tamamladık. Moğolistan’da-
ki 1.300 yıllık Türk Anıtları’nın gelecek ne-
sillere aktarılması için Bilge Kağan ve Kül 
Tigin Anıtları’nın kopyalarını çıkardık ve 
Göktürk Anıtları’nın bulunduğu bölgede 
bir müze inşa ederek bu anıtları sergiye aç-
tık. Ayrıca Moğol İmparatorluğu’nun baş-
kentini anıtlara bağlayan 46 kilometrelik 
yolun yapımına da sağlayarak, Türkiye ola-
rak vefamızı ve bağımız gösterdik. Kırım 
Tatar Toplumu’na, Gürcistan’da Gori’de 
savaş mağdurlarına, Bosna-Hersek Goraj-
de savaş gazilerine, Afganistan’ın başkenti 
Kabil’de yoksul kardeşlerimize konut pro-
jeleri uyguladık. TİKA tarafından toplanan 
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Türkiye’nin resmî kalkınma yardımları 
2002 yılında 85 milyon dolarken bu rakam 
2011 yılında 1 milyar 273 milyon dolara 
yükseldi. OECD ülkeleri arasında 2011 yı-
lında resmî kalkınma yardımlarını en çok 
arttıran ülke Türkiye oldu.

Değerli kardeşlerim...

Biliyorsunuz 12 Haziran 2011 seçimle-
ri öncesinde 2023 hedeflerimize ilişkin 
somut projelerimizin bir bölümünü ka-
muoyuna ilan etmiş ve milletimizle pay-
laşmıştık. Bugün burada, bu projelerin bir 
kısmını yeniden hatırlatmak istiyorum. 
Böylece, bir yandan bugüne kadar yap-
tıklarımızı anlatırken, diğer yandan da 
bundan sonra yapacaklarımızın bir bölü-
münü de ifade etmiş oluyoruz. İstanbul’un 
Avrupa yakasın birbirine bağlayacak KA-
NALİSTANBUL projesiyle, İstanbul’a yeni 
bir soluk, yeni dinamizm kazandırıyoruz. 
İstanbul’un iki yakasında iki ayrı şehir 
kuruyoruz. İstanbul’un Avrupa yakasına 
yılda 100 milyon kişi/yıl kapasiteli yeni 
bir havalimanı inşa ediyoruz. Avrupa ve 
Anadolu yakalarında kuracağımız iki şehir 
hastanesi ile, İstanbul’u, sadece bölgesinin 
ve ülkemizin değil, bütün Avrupa’nın en 
önemli sağlık merkezlerinden biri haline 
getiriyoruz. Taksim Meydanı’nı, trafiği yer 
altına alarak sadece yayalara tahsis edi-
yoruz. Yassıada ve Sivri adayı uluslararası 
kongre merkezlerine dönüştürecek De-
mokrasi ve Özgürlük Adaları projelerimizi 
hayata geçiriyoruz. Taksim Kışlasını bir 
kültür merkezi olarak milletimize kazan-
dırıyoruz. 2019’a kadar İstanbul karayolu 
tüp geçişini, Boğaz’a üçüncü köprüyü, 

İstanbul-İzmir otoyolu ve Körfez geçişini, 
İstanbul-Çanakkale-Tekirdağ otoyollarını 
tamamlıyoruz. İstanbul’da 2 yeni kongre 
merkezi, yeni bir uluslararası fuar merkezi, 
uluslararası temalı bir eğlence parkı, yeni 
müzeler ve yeni marinalar inşa ediyoruz. 
Alışveriş alanları ve diğer sosyal donatılar-
la desteklenmiş yeni kruvaziyer limanları 
olacak Galataport ve Haydarpaşaport pro-
jelerini hayata geçiriyoruz. 2023’e kadar 
Çanakkale Boğaz Geçişini tamamlayarak 
hizmete sunuyoruz. Ankara’yı savunma 
sanayinin merkezi haline dönüştürüyoruz. 

Ankara’ya da iki şehir hastanesi kuruyo-
ruz. Ankara’da, öncelikle 2 yıl içinde 44 
kilometrelik metro hattını bitiriyor, 2023’e 
kadar ilave metro ve tünel hatlarının yapıl-
masını hedefliyoruz. Esenboğa Havaalanı 
ile şehir merkezi arasına raylı sistem kuru-
yoruz. “Ulus Tarihî Kent Merkezi” kentsel 
dönüşüm programı kapsamında, 210 hek-
tar alanda, Ankara evleri özelliği taşıyan 
tarihî bir bölge oluşturuyoruz. Ankara’da 
bugüne kadar yaşamış tüm medeniyetlerin 
sergilendiği bir Medeniyetler Parkı inşa 
ediyoruz. İzmir’i, Körfez Geçişi Projesi’yle 
körfezini iki ucundan birbirine bağlıyoruz. 
İzmir-Ankara ve İstanbul bağlantılı İzmir-
Bursa Hızlı Tren Projeleriyle, yine İzmir-
İstanbul ve İzmir-Ankara Otoyollarıyla, 
bu şehrimizin diğer bölgelerle olan ulaşım 
sıkıntısına köklü bir çözüm getiriyoruz. 
İzmir’de, Kuzey Ege Çandarlı Limanı’nı 
inşa ediyor, Alsancak Limanını iyileştiriyo-
ruz. Dünya standartlarında bir kruvaziyer 
limanını İzmir’e kazandırıyoruz. Men-
deres-Aliağa arasında faaliyete bulunan 
Egeray Projesini, kuzeyde Bergama’ya, gü-



Recep Tayyip ERDOĞAN

160

neyde Selçuk’a kadar genişletiyoruz. Deniz 
taşımacılığına ağırlık vererek, Üçkuyular-
Mavişehir arasında körfezden köprü veya 
tüp geçitle geçiş sağlıyoruz. Diyarbakır, 
Adana ve Mersin şehirlerimiz için de 2023 
projelerimizi bulunuyor. Bunları da sürat-
le hayata geçirmek kararındayız. Türkiye 
genelinde bütün yerleşim yerlerimizin 
altyapı sorunlarını çözmek için, Su, Kana-
lizasyon ve Yağmur Suyu Altyapı Projesi’ni 
(SUKAP) başlatıyoruz. Bu kapsamda özel-
likle ihtiyaç duyan küçük yerleşim yerleri-
ne finansman desteği sağlayacağız. Diğer 
belediyelere ise ucuz ve uzun vadeli kredi 
temin edeceğiz. 2010 yılında 2.1 milyar TL 
olan yerel yönetimlere tahsis edilen kredi 
tutarının, 2023 yılında yıllık 15 milyar 
TL’ye ulaşmasını hedefliyoruz. TOKİ eliyle 
inşa ettiğimiz konut sayısı, 2023 yılında 1 
milyona ulaşacak. 

Değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler… Bugün, AK Parti’nin 4’üncü Bü-
yük Kongresi’yle, Türkiye’de artık yeni bir 
sayfa açıyor, yeni bir sürecin kapılarını ara-
lıyoruz. İnşallah, 48 gün sonra, 18 Kasım 
2012 tarihinde, AK Parti iktidardaki 10 
yılını doldurmuş, on birinci yıl için kolları 
sıvamış olacak. Burada şunu özellikle ifade 
etmek istiyorum: 10 yıl boyunca, millete 
hizmet etmemizi, memleket için, ülke için 
hizmet üretmemizi engelleme yönünde 
çok farklı girişimler oldu. Yurtiçinde, yurt 
dışında, Meclis içinde, Meclis dışında, 
bizi yavaşlatmak, bizi durdurmak, bizi 
farklı meselelerle meşgul etmek için bir 
çok senaryo uygulamaya kondu. Biz, mil-
letimize inanarak, milletimizle birlikte bu 
yola çıktık. Başımız dara düştüğünde mil-

letimizin ferasetine başvurduk. Yolumuz 
kesildiğinde, hukuk zorlandığında, oldu 
bittilerle önümüz kesildiğinde şikayetimizi 
gittik, milletimize yaptık. Milletimiz, bugü-
ne kadar her sorunu çözdü, her sorunun 
çözüm anahtarını bize teslim etti. Milleti-
mizle bağımızı koparmadan, milletimizle 
gönül irtibatımızı kesmeden bu yola de-
vam edeceğiz. Her ne yaparsak millet için 
yapacak, her ne üretirsek milletimiz için 
üreteceğiz. Bizim Türkiye için çok büyük 
hayallerimiz, çok büyük projelerimiz, bü-
yük hedeflerimiz var. 10 yıl boyunca yap-
tıklarımızı bir kenara koyuyor; bugün biz 
artık önümüzdeki 11 yıla odaklanıyoruz. 
Bugünden hedefimiz, Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılı. Bu 
büyük millet, tarihiyle, kültürüyle, mede-
niyetiyle bu büyük millet, inanıyoruz ki, 
2023 hedeflerine mutlaka ulaşacak, hatta 
o hedefleri de aşacaktır. 2023 yolundaki 
en büyük enstrümanımız, kardeşliğimiz. 
Kardeşliğimizi bu süreçte çok daha güçlen-
direceğiz. Birliğimizi, bütünlüğümüzü bu 
dönemde daha da pekiştireceğiz. Burada 
tekrar ediyorum… AK parti, 10 yıl boyunca 
hiç kimsenin yaşam tarzına, hiç kimsenin 
tercihlerine, hiç kimsenin giyimine, kuşa-
mına, yeme içmesine karışmadı. Önümüz-
deki 11 yıl boyunca da, herkesin yaşam 
tarzı, tercihleri, bizim teminatımız altında 
olacak. Biz, “makbul vatandaş” “tehdit va-
tandaş” ayrımı asla yapmadık, yapmayız 
ve yapmayacağız. Bu ülkede, bu topraklar 
üzerinde, bu ay yıldızlı bayrak altında 
yaşayan herkes, ama herkes, etnik kökeni, 
dili, dini, mezhebi her ne olursa olsun, bu 
ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. Hiç kim-
se korkmasın. Hiç kimse endişelenmesin. 
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Kimsenin zihninde soru işaretleri olma-
sın. Korkutulan, ürkütülen, kara propa-
gandayla etki altına alınmaya çalışan her 
bir vatandaşım, oy verdiği, gönül verdiği 
partileri artık değişime zorlasın. Korkut-
ma, bir siyaset yöntemi olmaktan çıksın. 
Ayrımcılık, bir siyaset yöntemi olmaktan 
çıksın. Fırsatçılık bir siyaset yöntemi ol-
maktan çıksın. Büyük medeniyetlere ev 
sahipliği yapmış, büyük medeniyetler inşa 
etmiş bir ülke olarak, iktidarıyla, muhale-
fetiyle, medyası, sivil toplum örgütleriyle, 
tek tek bireyleriyle, bu bölgeye örnek teşkil 
edecek, özgün bir demokrasi modelini hep 
birlikte kurabilir, hep birlikte işletebili-
riz. Sıkılı yumruklarla tokalaşma olmaz. 
Herkesten, sıktığı yumruklarını artık gev-
şetmesini, ülke için, millet için yüreğini 
ortaya koymasını istiyoruz.

Sevgili kardeşlerim… 2023 hedef lerine 
ulaşmanın yegane yolu, ülkede istikrarın, 
güven ortamının, özellikle de kardeşliğin 
tam anlamıyla tesis edilmesidir. Terör, gü-
venlik güçlerinden ziyade, bu ülkede istik-
rarı, güven ortamını, kardeşliği, en önemli-
si de bu ülkenin, bu milletin büyük 
ideallerini hedef alıyor. 75 milyon, teröre 
karşı tek yürek olmak zorundayız. 75 mil-
yon, daha bir kardeş olmak, bir olmak, be-
raber olmak zorundayız. Hem Doğu ve Gü-
neydoğu’daki her bir ilin, her bir ilçenin, 
her bir köy ve mezranın kalkınması için; 
hem topyekûn Türkiye’nin kalkınması 
için, teröre karşı ortak bir duruş sergile-
mek zorundayız. Ülkemin Batısındaki, Ku-
zey ve Güneyindeki vatandaşlarım, terör 
üzerinden oynanan ayrımcı, nefret ve öfke-
ye dayalı senaryoya aldanmasınlar. Do-

ğu’daki, Güneydoğu’daki vatandaşlarım, 
kardeşlerim, terörün kendilerine kan ve 
gözyaşından başka hiçbir şey getirmediği-
ni fark etsinler. Bugün 75 milyon yeni bir 
sayfa açalım. Bugün 75 milyon, aynı gök 
kubbenin altında bir olalım, birlik olalım, 
beraber olalım. Şu 10 yıl gösterdi ki biz her 
sorunu çözeriz, her engeli aşarız. 10 yıl 
önce çözülemez gibi görünen sorunlar bu-
gün Türkiye gündeminden kalktı. Nice 
kronik sorunlar çözüm yoluna girdi. İnşal-
lah, arkadan gelen genç nesil çok ama çok 
farklı geliyor. İnandığımız, güvendiğimiz, 
istikbalimiz olarak gördüğümüz genç ne-
sil, bizim açtığımız yoldan ilerleyerek 
Türkiye’yi daha da değiştirecek, daha da 
dönüştürecektir. Önümüzde çok ama çok 
güzel günler var… Önümüzde nice aydınlık 
yarınlar var. Önümüzde, bölgesinin, dün-
yanın en büyük güçlerinden biri olma po-
tansiyelini taşıyan bir ülke var. Milletle el 
ele, milletle gönül gönüle, 2023 hedefleri-
ne doğru kararlı şekilde yürümeye, gelece-
ğin Türkiye’sini birlikte inşa etmeye devam 
edeceğiz. Geleceğin Türkiye’sini inşa etme 
çalışmalarımız çerçevesinde, önümüzdeki 
yıllarda hayata geçireceğimiz politikalar-
dan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyo-
rum. Biliyorsunuz AK Parti olarak, siyaset 
kurumunu tüm sorunların yegane meşru 
çözüm yeri olarak görüyoruz. Bu anlayışla 
siyasi partilerin kurulmasını kolaylaştır-
mıştık. Şimdi daha ileri bir adım atarak, 
siyasi partileri tek tip teşkilatlanmaya iten 
mevcut sistemi tümüyle değiştirmek isti-
yoruz. Siyasi partilerin serbestçe kurulma-
sını, örgütlenmesini ve propaganda yapa-
bilmesini sağlayacak bir düzenlemeyi 
önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. 
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Aynı şekilde parti kapatma konusundaki 
kriterleri de ileri demokrasi anlayışına uy-
gun bir hale getireceğiz. Ortada bir suç 
varsa, bunun cezasının partiye değil suçu 
işleyene verilmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Demokrasi ve hukuk devletiyle bağdaşma-
yan tüm yasakların siyasi partiler kanu-
nundan çıkartılmasını sağlayacağız. Tem-
silde adaleti sağlamak için seçme ve 
seçilme hakkının önündeki bütün antide-
mokratik yasakları ve sınırlamaları kaldı-
racağız. Cumhurbaşkanını halkın seçmesi-
ni sağlayan referandumun ardından 
Türkiye’de siyasi sistemde köklü değişik-
likler yapılması kaçınılmaz hale geldi. Par-
tili cumhurbaşkanı, yarı-başkanlık ve baş-
kanlık sistemleri, hiçbir önyargıya tabi 
tutulmadan tartışılmalı ve ülkemiz için en 
doğru olan sistem konusunda bir mutaba-
ka t a  va r ı l m a l ı .  Ye n i  s i ya s i  s i s t e m , 
Türkiye’ye çok büyük faydalar getirdiği 
tartışılmaz olan istikrarlı yönetimi dönem-
sel olmaktan çıkartıp kurumsal hale getire-
cek şekilde dizayn edilmeli. Milletin irade-
sini en üst düzeyde yansıtacak, kuvvetler 
ayrımının gerçekten işlediği, güçlü bir yü-
rütme ve bu yürütmeyi denetleyen güçlü 
bir yasamanın olduğu, sorunlar karşısında 
hızlı karar alıp uygulayan ve aynı şekilde 
halka hesap veren, şeffaf bir siyasi sisteme 
ihtiyacımız var. Yeni Anayasa konusundaki 
kararlılığımız tamdır. Kapsayıcı, kucaklayı-
cı, bütünleştirici, özgürlükleri esas alan, 
çeşitliliğe izin veren, çoğulcu yeni bir Ana-
yasa hazırlanması konusundaki mücadele-
mizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Biz AK 
Parti olarak, yeni Anayasanın, hem fikri 
sürecinin hem yapım sürecinin mimarıyız. 
Biz yeni Anayasanın “milletin devletini” 

inşa edecek bir anlayışla hazırlanmasını 
istiyoruz. Bu süreci başarıyla sonuçlandır-
manın siyaset kurumunun namus borcu 
olduğuna inanıyoruz. Yargı sürecinin hız-
landırılması ve yargının demokratikleşti-
rilmesi için bugüne kadar yaptığımız çalış-
maları, bundan sonra da aynı azimle 
sürdüreceğiz. Bu çerçevede “nefret suçu” 
konusunda bir yasal düzenlemeyi de sürat-
le hayata geçirmek kararındayız. İhtisas 
mahkemeleri, denetimli serbestlik, ceza 
infaz kurumlarının şartlarının iyileştiril-
mesi gibi çalışmaları devam ettireceğiz. 
Hak ve özgürlükleri, kardeşliğimizi yücel-
tecek, farklılıkları özgürce birarada yaşata-
bilecek bir yaklaşımla daha da geliştirece-
ğ i z .  Ha k  i h l a l l e r i n e  ka rş ı  t o l e ra n s 
göstermeyeceğiz. Devletin tüm dinlere ve 
inanç gruplarına karşı eşit mesafede dur-
duğu, kimsenin inancından dolayı baskı 
altında tutulmadığı bir laiklik anlayışını 
tam manasıyla hayata geçireceğiz. Milleti-
mizin bin yıldır sürdürdüğü kardeşlik ve 
birlikte yaşama iradesini, ileri demokrasi 
standartlarında daha da öteye taşımayı he-
defliyoruz. Geçtiğimiz 10 yılda bu doğrul-
tuda tarihî önemde pek çok uygulamayı 
hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de, 
çoğulculuğu esas alan yeni bir tarih müfre-
datından güvenlik güçleri  i le  i lgi l i 
şikâyetlerin değerlendirileceği mekaniz-
maların kurulmasına kadar, ihtiyaç duyu-
lan pek çok adımı atmaya devam edeceğiz. 
Aile kurumunun güçlendirilmesi kapsa-
mında, haneye ve kişiye özel hizmet anlayı-
şını, önümüzdeki dönemde vatandaşları-
mızın istifadesine sunacağız. Aile ile ilgili 
hizmetlerimizi, ülkemizdeki insanlarımız 
yanında, yurtdışında yaşayan vatandaşla-
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rımızı da kapsayacak şekilde vereceğiz. 
Kadınlarımızın iş ve aile hayatına uyumla-
rını sağlayacak, kreş, girişimci desteği, is-
tihdamın artırılması gibi çalışmaları yay-
gınlaştırarak sürdüreceğiz. Kadınlara 
yönelik şiddet konusunda müsamahasız 
bir mücadele yürütüyoruz, yürütmeye de-
vam edeceğiz. Gençlerimize eğitim, iş ve 
sosyal hayatlarında destek olacak bütün 
enstrümanları etkin şekilde kullanacağız. 
Engellilerimizin önündeki engelleri büyük 
ölçüde kaldırdık, önümüzdeki dönemde 
bu konuda daha kararlı ve yaygın çalışma-
lar gerçekleştireceğiz. Toplumun tamamı-
nı kuşatan, etkin ve bütünlükçü bir sosyal 
yardım politikası geliştirip uygulayacağız. 
Gazilerimiz ile şehitlerimizin bizlere ema-
neti olan yakınlarına, onurlu bir hayat sür-
melerini temin edecek şekilde, sahip çıka-
cağız. Bir yandan işsizlikle, bir yandan 
kayıtdışı istihdamla mücadele etmeyi sür-
dürecek, bu konuda ülkemizi dünyanın en 
ileri ülkeleri düzeyine çıkartacağız. Sağlık-
ta, “önce insan” diyerek, “herkes için sağ-
lık” diyerek başlattığımız büyük reformla, 
ülkemizi çok iyi bir noktaya getirdik. Önü-
müzdeki dönemde, sağlık alanındaki stan-
dartları çok daha ileri düzeylere taşıyaca-
ğız. Eğitim alanında 2023 yılında, 50 yaşın 
altındaki herkesin yüzde 100 okur-yazar-
lık oranına ulaştığı, genç nüfusumuzun ta-
mamının en az lise mezunu olduğu, iste-
yen herkesin yüksek öğretim görebildiği 
bir ülke haline gelmeyi hedefliyoruz. Kül-
tür ve sanat değerlerimizi yeniden ürete-
cek gelecek nesillere aktaracak bir kültür 
politikasını etkin olarak hayata geçirece-
ğiz. Ekonomi alanında istikrarlı ve sürdü-
rülebilir büyüme performansı ortaya koya-

ra k ,  i n s a n ı m ı z ı n  r e f a h  s e v i y e s i n i 
yükseltmeye devam edeceğiz. Amacımız, 
Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın 
ilk 10 ekonomisinden biri haline gelmiş, 
enflasyonu ve faiz oranları kalıcı olarak tek 
haneli rakamlara gerilemiş, ihracatı 500 
milyar dolara ulaşmış, ekonomik büyüklü-
ğü 2 trilyon dolara ve kişi başına geliri 25 
bin dolara yükselmiş, işsizlik oranı yüzde 
5’e inmiş bir Türkiye’dir. Yerel yönetimler-
de büyükşehir sistemini, il düzeyinde 
kamu hizmetlerinin koordinasyonu sağla-
yacak bir yapıya dönüştüreceğiz. Yerel yö-
netimlerin mali imkânlarını artırmaya de-
v a m  e d e c e ğ i z .  K e n t s e l  d ö n ü ş ü m 
çalışmalarını süratle sonuçlandıracağız. 
Şehirlerimizi, tek bir aileyi bile mağdur et-
meden dönüştüreceğiz. Köylerimizi farklı 
bir anlayışla dönüştürmek için yeni bir 
Köy Kanunu çıkartacağız. Dış politikada 
stratejik hedefimiz olan Avrupa Birliği’ne 
üyelik konusundaki kararlılığımızı devam 
ettireceğiz. Geleneksel ittifak ilişkilerimizi, 
eşit ortaklık temelinde güçlendirmeyi sür-
düreceğiz. Tehdit algılamasına dayalı bir 
dış politika yerine, barış ve istikrarın tesisi-
ne dayalı bir dış politika anlayışını büyük 
ölçüde ikame ettik, bu anlayışı daha da 
güçlendireceğiz. Türkiye’nin küresel dü-
zendeki etkinliğini ve rolünü daha da güç-
lendirecek politikaları hayata geçireceğiz. 
Kim ne dersin desin, biz, barışı solumaya, 
eli kana bulaşmamış herkese el uzatmaya, 
gönlümüzü tüm dostlarımıza açmaya de-
vam edeceğiz. Vatandaşlarımızın dünya-
nın her köşesine başları dik şekilde gidebil-
m e s i n i  s a ğ l a m a k  k o n u s u n d a k i 
kararlılığımızı sürdüreceğiz. Dünyanın ne-
resinde olursa olsun, halkın kendi iradesiy-
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le ve çoğulcu siyaset yönünde gerçekleşen 
değişimlere bugüne kadar destek verdik, 
bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. 
Toplumların meşru taleplerine uygun şe-
kilde Arap ülkelerinde yaşanan devrimleri 
de bu şekilde değerlendiriyor ve destekli-
yoruz. Kendi öz kardeşlerimiz olarak gör-
düğümüz bu ülkelere yaptığımız çağrıyı 
burada yineliyoruz: Artık silahlar bırakıl-
sın, siyaset konuşsun. Bölgemizde yaşanan 
gerilimlerin, çalkantıların, çekişmelerin, 
kavgaların sona ermesi ve normalleşme 
sürecine geçilmesi için üzerimize düşen 
her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu bir 
kez daha ilan ediyorum. 

Çok değerli kardeşlerim, Sevgili canlar… 
Biliyorum yoruldunuz… 26 Mart 1999’da, 
bir Cuma günü, Pınarhisar Cezaevine doğ-
ru yola çıkarken, evimin önünde toplanmış 
kardeşlerime kısa bir konuşma yaptım… 
Orada, Pınarhisar Cezaevi’ne giderken, 
bunun bir veda olmadığını söyledim… İn-
şallah dedim… bitmeyen şarkının besteleri 
içindeki bir es’tir, bir duraktır dedim… ina-
nıyorum ki, es’ten sonraki notalar, istikrar 
içerisinde, aydınlık yarınların Türkiye’si-
ne, barışa, sevgiye, kardeşliğe giden yolda; 
sizin bu sevginiz, sizin bu aşkınız, sizin bu 
sevdalarınızla bütünleşerek devam ede-
cektir dedim…

Evet… Bundan 13 yıl önce, cezaevine gi-
derken evimin önünde yaptığım konuşma, 
belki de bir temenniydi, bir hayaldi, bir 
arzuydu, bir duaydı… Rabbim, benim de, 
benimle birlikte “âmin” diyen kardeşleri-
min de o duasını kabul etti. Cezaevindeki 
bir molanın ardından, bu durağın, bir es’in 

ardından, AK Parti’yi kurarak, barış için, 
millet için, hürriyet için mücadele verdik. 
AK Parti’yi kurarken, milletimize bir söz 
verdik; özellikle genç kardeşlerimize bir 
söz verdik. Biz, bizden öncekiler gibi koltu-
ğa yapışıp kalanlardan olmayacağız dedik. 
Biz, koltukta yaşlananlardan olmayacağız 
dedik. Biz, gençlerin önünü kapatanlar-
dan, gençlere fırsat tanımayanlardan 
olmayacağız dedik… İşte bugün, burada, 
bu Büyük Kongre’de bu sözümüzün gere-
ğini yerine getiriyoruz… Şunu söylemek 
durumundayım… Bu bir veda değil… Bu, 
bir estir, bir duraktır, bitmeyen şarkının 
notaları arasında bir moladır. Bu, yorgun-
luğun molası değil, bir dinlenme değil, bir 
ilkenin, bir sözün, bir vaadin yerine getiril-
mesidir. Bizim molamız dahi millet içindir. 
Vereceğimiz bu molada, her ne şekilde 
olursa olsun yine milletimizin hizmetinde 
olacağız. Partim bana, 3 dönemi dolduran 
arkadaşlarıma hangi görevi verirse, bir 
dava şuuru içinde onu yerine getireceğim, 
yerine getireceğiz.

Sevgili kardeşlerim… Hayatımın her safha-
sında, dava, millete hizmet davası, millete 
hizmet sevdası benliğimin önünde oldu. 
Ailem, eşim, çocuklarım beni affetsinler, 
en önce onlardan helallik diliyorum… 
Kimi zaman, dava uğruna, millete hizmet 
sevdası uğruna onları dahi ihmal ettiğim 
dönemler oldu. Davanın bunu gerektirdiği-
ne inandım. Bu dava öyle bir dava ki, bura-
da Ben’e hiçbir zaman yer olmadı. Bu dava 
öyle bir dava ki burada enaniyete, bencilli-
ğe, makam, koltuk, paye, rütbe hırsına hiç-
bir zaman yer olmadı. Üstat Necip Fazıl’ın 
ifadesiyle, kim var diye seslenilince, sağına 
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ve soluna bakmadan, fert fert ben varım 
cevabını verici bir dava ahlakına sahip 
olduk. İnşallah, bu dönem zarfında da, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı, AK 
Parti’nin Genel Başkanı olarak milletime, 
ülkeme hizmete devam edeceğim, devam 
edeceğiz. Ardından, tüzüğümüz gereği biz 
kenara çekilecek, başka görevler üstlene-
cek, yerlerimizi, makamlarımızı arkadaş-
larımıza bırakacağız. Bir kere şunu herkes 
çok iyi bilsin… Bu dava içinde, bu davayı 
omuzlayacak, binbir başlı kartalı omuzla-
nıp götürecek çok sayıda arkadaşımız var. 
“Kim var” denildiğinde, sağına soluna bak-
madan BEN VARIM diyerek öne çıkacak, 
nefsini, benliğini, şahsi beklentilerini bir 
kenara koyup kendini bu davaya, bu hare-
kete adayacak nice arkadaşlarım var.

Ben çok ümitvarım… AK Parti, bir siyasi 
parti olduğu kadar, bir okul oldu… AK 
Parti, 11 yıl içinde nice genç, nice yeni 
siyasetçi yetiştirdi. Bugünkü kadroyu hiç 
ama hiç aratmayacak, zamanın ruhunu 
yakalamış, milletine sevdalı, ülkesine âşık 
nice arkadaşım, inanıyorum ki dava taşını 
gediğine koymak için canhıraş çalışacak. 
Bu davada nifak olmaz değerli kardeşle-
rim… Bu davaya fitne, fesat sirayet edemez. 
Ne manşetler, ne karanlık senaryolar, ne 
komplolar bu davanın içine ikilik sokamaz. 
Her birimiz, aramıza sızmaya, aramıza ni-
fak sokmaya, bizi, birbirimize hasım gibi, 
rakip gibi göstermeye çalışan karanlık 
çevrelere karşı çok ama çok dikkatli olaca-
ğız. Biz, manşetlere karşı şerbetliyiz… Biz, 
manşetlerle çarpışarak, manşetlerle vuru-
şarak bugünlere geldik. Muhtar bile ola-
maz dediler… Ama onların nasıl bir hesabı 

varsa, milletin de bir hesabı var. Onların 
nasıl hilesi varsa, Allah’ın da bir hilesi var… 
Sonuçta galip gelen millet oldu. Sonuçta 
galip gelen Allah’ın takdiri oldu. Bugün de, 
bizim aramıza nifak sokmak için atılan her 
manşet, bizi birbirimize düşürmek için ya-
zılan her yorum, aramıza fesat sokmak için 
yapılan her girişim, milletin ve Rabbimin 
tuzağında eriyip gidecektir. Bize vurulmak 
istenen her darbe, unutmayın, bizi daha 
da güçlendirecektir. Biz, yenilgi yenilgi 
büyüyen bir zaferle bugünlere geldik. Te-
vazuu elden bırakmadan, nefsimize uyma-
dan, nefsimizi ayaklarımızın altına alarak 
ilerleyeceğiz. Hep söyledim… Şahıslar 
gelip geçicidir. Kalıcı olan, eserlerdir, kalıcı 
olan, geride bırakılan izdir, geride açılan 
yoldur. AK parti, Türkiye’de açtığı yolla, 
Türkiye’de bıraktığı izlerle, hangi isimlerle 
olursa olsun, Türkiye’yi büyütmeye, istik-
rarı korumaya, güveni muhafaza etmeye 
devam edecektir. Şahıslar, isimler değişse 
de, ta Alparslan’dan başlayan, bugüne ka-
dar ulaşan bu ulu çınar, gölgesine serinlik 
dağıtmaya devam edecektir. Fitne için, 
nifak için, kaos için ellerini ovuşturanların 
hevesleri inanın kursaklarında kalacaktır.

Sevgili kardeşlerim… Ben, tüzüğümüz 
gereği, bu Büyük Kongre’de son kez genel 
başkanlığa aday oluyorum. Yetki verilirse, 
Allah ömür verirse, 3 yıl partimin başında-
yım. Ardından partimin vereceği sorum-
lulukları yüklenerek, o alanlarda görev ifa 
edeceğim. Allah ömür verirse, bu can, bu 
bedende olursa, inşallah farklı görevler, 
farklı ünvanlar altında, yine bir olacağız, 
yine beraber olacağız, yine partimizin, 
yine milletimizin hizmetinde olacağız. Ben 
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bugün burada, tüm teşkilatımdan helallik 
diliyorum. Ben, hepinizden razıyım, hepi-
nize hakkımı helal ediyorum. Sizlerin de 
benden, arkadaşlarımdan razı olmanızı 
diliyor, hepinizin haklarınızı helal etmeni-
zi temenni ediyorum. Bu dava yolculuğu 
içinde, bu hareket içinde, gönlünü kırdığı-
mız, üzdüğümüz, zülfü yaresine dokundu-
ğumuz kardeşlerimiz varsa, haklarını bana 
helal etsinler. Bir kez daha, bana sizler gibi 
yol arkadaşları nasip ettiği için Rabbime 
şükrediyorum, hamdediyorum. Yolumuz, 
bahtımız her daim açık olsun diyorum. 
Millete ve ülkeye hizmet yolculuğunda, 
yeniden kavuşmak, yeniden buluşmak, ye-
niden kucaklaşmak dileğiyle, her birinizi 
Allah’a emanet ediyorum. Tüm misafirleri-
mize bu heyecanı bizimle paylaştıkları için 
teşekkür ediyorum. AK Parti’nin 4. Büyük 
Kongresi hayırlı olsun. Emeği geçenlerden 
Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcımız 
olsun diyor, sevgiyle, saygıyla hepinizi se-
lamlıyorum.
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Kıymetli misafirler, değerli milletvekilleri, 
çok değerli yol arkadaşlarım, hanıme-
fendiler, beyefendiler... Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor, 24. Dönem 3. 
Yasama Yılı ilk Grup Toplantısı’nın ülke-
mize, milletimize, demokrasimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Türkiye Büyük Millet 
Meclisimize, bütün milletvekili arkadaş-
larımıza, parti gruplarına ve tüm Meclis 

çalışanlarına da yeni yasama döneminde 
hayırlı çalışmalar diliyorum.

Konuşmamın hemen başında, dün açık-
lanan ihracat rakamlarını bir kez daha 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Eylül ayında 
ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 7.4 oranında arttı. Bu yılın ilk 9 ayın-
daki ihracatımız da yüzde 12.1 artışla, 111 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 2 Ekim 2012
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milyar 463 milyon dolara ulaştı. Böylece, 
Eylül ayı itibariyle yıllık ihracatımız, bir 
önceki döneme göre yüzde 11.6 artarak 
146 milyar 927 milyona ulaşmış oldu. 
Ekonomimizin lokomotifi olan ihracattaki 
bu artış oranları, uyguladığımız politika-
ların doğruluğunu, ülkemiz için hayırlı 
sonuçlar doğurduğunu bir kez daha teyit 
etti. İhracatın artması, üretimin artması, 
istihdamın artması, büyüme hedeflerine 
ulaşmamız konusunda bizlere ümit veri-
yor, güven veriyor. İnşallah önümüzde sü-
reçte daha büyük başarılara ulaşacağımıza 
yönelik inancımız tamdır.

Değerli arkadaşlarım…

Biliyorsunuz, önceki gün, partimizin 4. 
Olağan Büyük Kongresini yaptık. Ham-
dolsun kongremizi, büyük bir coşkuyla, 
büyük bir başarıyla, tam bir demokrasi 
şöleni şeklinde gerçekleştirdik. Yola çık-
tığımız ilk günden beri bizlerle beraber 
yürüyen, desteklerini bizden esirgemeyen, 
vefalı, fedakâr gönüldaşlarımız, dava ar-
kadaşlarımız kongremizde de bizi yalnız 
bırakmadılar, sevgileriyle, coşkularıyla, 
samimi gayretleriyle yanımızda yer aldılar. 
Kongremize katılan bütün kardeşlerimize, 
gösterdikleri samimi coşku için, gönülleri-
ni bizlere açtıkları için teşekkür ediyorum. 
Kongremize iştirak ederek bu güzel günü-
müzü bizlerle paylaşan devlet ve hükûmet 
başkanlarına, parti liderlerine ve bütün 
misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. 
Genel Başkanlık görevini bir kez daha şah-
sıma tevdi eden delegelerimize, gösterdik-
leri kadirşinaslık için teşekkür ediyorum. 
Önümüzdeki dönem için Merkez Karar 

ve Yürütme Kurulumuza, Merkez Disiplin 
Kurulumuza, Parti İçi Demokrasi Hakem 
Kurulumuza seçilen arkadaşlarımı teb-
rik ediyorum. Geçtiğimiz dönem Merkez 
Karar ve Yürütme Kurulumuzda, Merkez 
Disiplin Kurulumuzda, Parti İçi Demokrasi 
Hakem Kurulumuzda yer alan, ancak bu 
kongrede bayrağı yeni isimlere devreden 
arkadaşlarımıza, bugüne kadar verdikleri 
hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunu-
yorum. 

İnşallah önümüzdeki dönem, yeni yöne-
timde görev alan arkadaşlarımızla birlikte 
partimiz için, milletimiz için, ülkemiz için 
çok daha büyük, çok daha hayırlı hizmetler 
gerçekleştireceğiz. Başlattığımız projeleri 
sürdürürken yeni projelerle milletimize 
hizmet vermeye, ülkemizi ileriye götürme-
ye devam edeceğiz. Üzerimizde taşıdığımız 
kutsal millet emanetine hiçbir zaman göl-
ge düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Attığımız 
her adımı, yaptığımız her işi bu anlayışla, 
bu sorumlulukla gerçekleştiriyoruz. Kong-
remizde Genel Merkez yönetimimize seçi-
len arkadaşlarımın, AK Parti’nin yönetim 
kademelerindeki diğer bütün kardeşleri-
miz gibi, bu idrakle görevlerini yürütecek-
lerine yürekten inanıyorum. AK Parti, bu 
ülkenin içinden, bu toplumun bağrından 
doğmuş bir siyasi harekettir. Türkiye ne ka-
dar ilerlerse, ne kadar güçlenirse, ne kadar 
büyürse, AK Parti’de o kadar yükselmek-
tedir. Aynı şekilde AK Parti büyüdükçe, 
Türkiye de güçlenmekte, büyümektedir. 
Kongrede parti yönetimine seçilen arka-
daşlarımızla beraber, AK Parti’yle birlikte 
Türkiye’yi de güçlendirme, yükseltme 
görevini üstlenmiş bulunuyoruz. Bir kez 
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daha kongremizin, partimize, ülkemize ve 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli milletvekilleri, kıymetli misafir-
ler…

Pazar günkü kongremiz, sadece Türkiye’nin 
değil, bölgemizin ve bütün dünyanın gözü-
nün üzerinde olduğu, dikkatlerin yoğun-
laştığı bir zirveye dönüştü. Türk siyasi 
tarihinde, yurt dışından bu kadar ilgi gö-
ren, bu kadar çok misafir ağırlayan, bölge 
ülkeleri tarafından bu kadar büyük bir 
dikkatle izlenen pek az kongre yaşanmıştır.  
Aslında bu ilgi, bizim şahsımıza, partimi-
zin kurumsal kişiliğine değil, doğrudan ve 
bizatihi Türkiye’ye, Türk milletine yönelik-
tir. İktidara geldiğimiz günden beri uygula-
dığımız siyasi, ekonomik, sosyal politikalar 
ve elbette dış politika ile Türkiye bugün 
bölgesinde adından söz ettiren, bir başarı 
örneği olarak zikredilen bir noktaya ulaş-
mıştır. Yurt dışına yaptığımız programlar-
da sayısız defa şahit olduğumuz bir gerçek, 
kongremize katılan misafirlerimiz tarafın-
dan, hem bizlere, hem de bütün dünyaya 
açıkça ifade edildi. Bu gerçek, Türkiye’nin 
bugün, özgürlük için, adalet için, hak ve 
hakkaniyet için mücadele eden mazlum-
ların, mağdurların yanında olduğudur. 
Bu gerçek, Türkiye’nin bölgesel barış ve 
istikrar için ilkeli, dürüst ve samimi bir 
duruş ortaya koyduğudur. Bugün AK Parti 
de, Türkiye Cumhuriyeti de vicdanın sesi, 
mazlumların nefesi haline gelmiştir. Kong-
remize katılan ve Türkiye’ye olan tevec-
cühlerini ifade eden temsilcilerin, büyük 
çoğunlukta işte bu hissiyatı paylaşan, bu 
mücadeleyi veren ülkelerden olması tesa-

düf değildir. Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da, 
Orta Afrika’da, Kafkasya’da, Orta Asya’da, 
Balkanlar’da ve dünyanın diğer pek çok 
bölgesinde, demokrasi ve özgürlükler çer-
çevesinde ortaya koyduğumuz samimi du-
ruşun bütün alanlarda neticelerini almaya 
başladığımızı görüyoruz. 

Biz kez daha açıkça ifade ediyorum. Bizim 
dünyadaki demokrasi ve özgürlük müca-
delelerine verdiğimiz destek, çıkara, kon-
jonktüre, dönemsel ilişkilere bağlı değildir. 
Biz, bu ülkelerin ve halklarının huzura, 
refaha, esenliğe ancak bu şekilde ulaşabi-
leceklerine inandığımız için ilkesel tavır 
takınıyor, yürütülen meşru ve haklı mü-
cadeleleri destekliyoruz. Baskı, zulüm, se-
falet, istikrarsızlık gibi kötülükler bizimle 
tarihî ve kültürel bağları olan bu ülkelerin 
kaderi değildir; olmamalıdır. İşte Türkiye, 
horlanan, küçümsenen bu kardeşlerimiz 
için bir çıkış yolu, bir ilham kaynağı konu-
munda bulunuyor. Türkiye, aynı coğrafya-
da bulunduğu ve ortak kültürel geçmişe 
sahip olduğu bu ülkeler ve toplumlar için, 
değerlerinden ve kimliklerinden taviz ver-
meden gelişmenin, büyümenin sembolü 
durumunda. Biz, bu ülkelerde yaşanan 
süreci, bir silkiniş, bir aslına dönüş, zaten 
sahip bulundukları kadim medeniyetle-
rinin yeniden inkişafı olarak görüyoruz. 
Böylesine hayırlı bir sürece destek verme-
nin de tarihî sorumluluğumuz olduğuna 
inanıyoruz. Kongremize gelen misafirleri-
mizin ülkemize ve partimize olan ilgilerini 
bu şekilde değerlendiriyoruz. Uyguladığı-
mız çok boyutlu dış politikayı küçümseyen 
bazı çevreler, kongremize gösterilen ilgi 
karşısında sus pus olmayı tercih ediyorlar. 
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Sıfır sorun yaklaşımını anlamayan veya 
istihza ile karşılayan bu çevreler, dostları-
mızın övgü dolu söylemlerini görünce yine 
bayatlamış eksen kayması safsatasına sarı-
lıyorlar. Kimse merak etmesin, Türkiye’nin 
ekseni de bellidir, rotası da bellidir… Bizim 
ne AB ile yürüttüğümüz katılım müzake-
releri Kafkaslarla veya Türk Dünyasıyla 
ilişkilerimize manidir, ne Ortadoğu ile kar-
deşliğimiz Kuzey Afrika ile kardeşliğimizi 
azaltır, ne ABD ile ilişkilerimiz Uzakdoğu 
ülkeleriyle yakınlaşmamıza engeldir. Kü-
çük düşünmeye, ürkek davranmaya, içe ka-
panmaya alışanlar, AK Parti’nin yürüttüğü 
cesur, etkili, çok boyutlu dış politikayı an-
layamazlar. Ben bir kez daha, kongreye ka-
tılarak bizlere gösterdikleri teveccüh için, 
tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar…

Biz, AK Parti olarak, 3 Kasım 2002 seçim-
lerine girerken şunu söylemiştik: “Yeter, 
artık söz de karar da milletindir…” Milleti-
mizin teveccühüyle iktidara geldik ve ver-
diğimiz sözleri birer birer yerine getirmek 
için gece gündüz çalıştık. 2007 yılında bu 
defa “Durmak yok, yola devam” dedik. Mil-
letimizin desteğiyle, yeniden ve çok daha 
güçlü şekilde iktidara geldik. Başlattığımız 
çalışmaları daha ilerilere taşıdık, yeni pro-
jeleri hayata geçirdik. Geçtiğimiz yıl, vizyo-
numuzu, hedeflerimizi 2023 yılına kadar 
derinleştirerek, “Biz, birlikte Türkiye’yiz” 
diyerek yeniden milletimizin huzuruna 
çıktık, yine güçlü bir şekilde hükûmetimizi 
kurup yolumuza devam ettik, ediyoruz. 
Biliyorsunuz, Pazar günkü kongremizde, 
milletimizin önüne 2023 hedefleriyle bir-

likte, bilhassa gençlerimize, çocuklarımıza 
yönelik yeni bir hedef ortaya koyduk. Bu 
hedefin menzilini de, Sultan Alparslan’ın 
Anadolu’nun kapılarını açtığı 1071 Malaz-
girt Zaferi’nden hareketle 2071 yılı olarak 
belirledik. Siyasi tarihimizde ilk defa bir 
parti, böylesine uzun, böylesine güçlü, 
böylesine inançlı bir hedef ortaya koymuş 
oldu. Çok değil, daha 11 yıl öncesinin Tür-
kiye’sinde, bırakın 2071’i, 2023’ü; bir yıl, 
bir ay, bir gün sonrasına ilişkin bir hedef 
ortaya koymak mümkün değildi. Siyasi 
krizlerin ekonomik krizleri tetiklediği, 
ekonomik krizlerin sosyal kırılmalara yol 
açtığı bir kısırdöngü içinde, yönünü, hede-
fini kaybetmiş bir Türkiye vardı. 

Biz, önce Türkiye’de istikrarı ve güveni te-
sis ettik. Geçmiş dönemlerin tahribatlarını 
gidermek için köklü bir restorasyon süreci 
başlattık. Bununla paralel olarak, ekono-
miden altyapıya, dış politikadan hukuka 
kadar her alanda, çağdaş demokrasinin 
standartlarına uygun bir yeniden yapılan-
ma sürecinin düğmesine bastık. Önce ana 
sorunları çözüm yoluna koyduk, ardından 
detaylara, kılcal damarlara yöneldik. İnşal-
lah bu dönemde, kronik meseleleri de geri-
de bırakarak, Türkiye’yi yeniden yapılan-
dırma sürecimizin temel taşlarını büyük 
ölçüde tamamlayacak ve bütün gücümüzle 
2023 hedeflerimize yoğunlaşacağız. 

Bu süreçte, önümüzde üç önemli dönüm 
noktası bulunuyor. Bunlardan biri, inşal-
lah erkene almak için gerekli hazırlıkla-
rına başladığımız ve tarihini 2013 yılının 
27 Ekim’i olarak belirlediğimiz mahalli 
idareler seçimleri olacak. Bu seçimde mil-



171

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -9

letimizin gönlünü bir kez daha fethederek 
başarı çıtamızı yukarı taşıyacağımıza ina-
nıyorum. Ardından 2014 yılının Ağustos 
ayı sonunda yapılacak cumhurbaşkanlığı 
seçimi gelecek. 2014 seçiminde ilk defa 
cumhurbaşkanı halkın doğrudan kendi 
oylarıyla belirlenecek. Bu bakımdan, ger-
çekten tarihî önemde bir cumhurbaşkan-
lığı seçimi yaşayacağız. AK Parti olarak 
bu süreci de en ideal şekliyle geride bıra-
kacak, yine ilklere imza atan başarılı bir 
performans sergileyeceğiz. Ardından, 2015 
yılının Haziran ayında milletvekili genel 
seçimi yapılacak. 2015 seçimi, bilhassa bi-
zim 2023 hedeflerimizi hayata geçirmemiz 
bakımından kritik önem taşıyan bir seçim 
olacak.

İşte bu önemli dönüm noktalarını, mille-
timizin desteğini sürekli artırarak aştığı-
mızda, Türkiye 2023 hedeflerini gerçekleş-
tirme yolunda epeyce bir mesafe kat etmiş 
olacak. Türkiye önümüzdeki üç yılda üç 
seçim yaşayacaktır, ama kesinlikle seçim 
siyasetine, popülizme tevessül etmeyecek, 
belirlediği hedef lere ulaşmak için aynı 
kararlılıkla yoluna devam edecektir. Bizim 
için asıl olan Türkiye’dir, Türkiye’nin sela-
metidir… Türkiye’ye kaybettirecek hiçbir 
uygulamanın veya politikanın içinde olma-
dık, olmayız. Diğer partiler, kongrelerinde 
“nasıl bir parti” tartışması yaparken, biz 
kongremizde “nasıl bir Türkiye” vizyonu 
ortaya koyuyoruz. Başka partiler, kongre-
lerindeki kavga ve çekişmelerle kendi bir-
liklerini sağlayamazken, biz kongremizde 
Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü güçlen-
direcek vurgular yapıyor, bütün halkımıza 
kucağımızı açıyoruz. Bu yüzden AK Parti 

kongreleri, siyasete güç katıyor, toplumsal 
barışımızın ve kardeşliğimizin gücünü ar-
tırıyor. Biz, AK Parti olarak kişisel ihtiras-
ların, bireysel hesapların peşinde koşmu-
yoruz. Biz Türkiye’nin aydınlık geleceğini 
konuşuyoruz, Türkiye’nin gelecek vizyo-
nunun hesaplarını yapıyoruz. Türkiye’nin 
artık 2023 hedeflerinden geriye dönüşü 
asla söz konusu değildir. İnşallah 2071 he-
deflerini somutlaştırmak yine AK Parti’ye 
nasip olacak. Böylece ülkemizi 22. yüzyıla 
hazırlama konusunda, bizden sonraki ne-
sillere, bugünün çocuklarına, gençlerine 
sağlam bir miras bırakmış olacağız. Bu viz-
yonun, bu fikir ve hedef derinliğinin diğer 
partilere de örnek olmasını diliyorum. Biz 
nasıl projelerle, icraatlar la, hizmetlerle, 
somut politikalarla konuşuyorsak, onların 
da kendi vizyonlarını ortaya koymalarını 
bekliyoruz. Biz 2071 dedik, inşallah onlar 
da kendi perspektif lerine uygun başka 
tarihler belirleyip, projeleriyle, programla-
rıyla milletimizin önüne çıkarlar. Bu yarış, 
hayırlı bir yarıştır. Biz bu yarışın öncüsü 
olmaktan, içinde bulunmaktan sadece şe-
ref duyarız, onur duyarız.

Değerli kardeşlerim… 

Partimizin Büyük Kongresi’nde yaptığım 
konuşmada, CHP Genel Başkanı Sayın 
Kılıçdaroğlu’na açık bir çağrı yaptım. De-
dim ki gelin, terör meselesine köklü bir 
çözüm getirmek için birlikte çalışalım. 
Arkadaşlarımız hemen görüşmelere başla-
sınlar, karşılıklı önerilerimizi, yol haritala-
rımızı ortaya koyalım. Ortak bir mutabaka-
ta vardıktan sonra, süratle bunları hayata 
geçirelim. Böylece, hem anaların-babaların 
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gözyaşlarını dindirelim, hem de Türkiye’yi 
2023 yılı hedeflerine doğru bir adım daha 
ilerletmiş olalım. Biz bu çağrımızda sami-
miyiz. Bu çağrının içinde en küçük bir riya, 
en küçük bir siyasi hesap yok. Bizim der-
dimiz bağcıyı dövmek değil, ülkemizi bu 
büyük sıkıntıdan, bu büyük kamburdan 
kurtarmak. 

Peki, biz olaya bu şekilde yaklaşırken CHP 
Genel Başkanı ne yapıyor? Eline tutuş-
turulmuş ve yalan olduğu daha önceden 
defalarca ispatlanmış notlarla hareket 
ediyor; edebe, ahlaka, nezakete uymayan 
kelimelerle, sorumluluk sahibi, vicdan 
sahibi hiç kimsenin söyleyemeyeceği ifa-
delerle bize saldırıyor. Biz, Meclis açılırken 
tüm partilere yeni sayfa açma, üslubunu, 
tavrını gözden geçirme, siyaset kurumu 
olarak hep birlikte sorumluluk üstlenme 
çağrısı yapıyoruz. Onlar, iktidara hakaret 
etme, hükûmeti ihanetle suçlama yarışına 
giriyorlar. Bizim çağrımız kendisine sorul-
duğunda, “Gelsin bakalım, kapımız açık” 
diyor. Bu ifade, daha işin başında ortaya 
konmuş bir gönülsüzlük, oyunbozanlık 
ifadesidir. Bizim, ülkenin böylesine önemli 
bir sorununun çözümü söz konusu oldu-
ğunda, kimseye gitmekte bir sıkıntımız 
yok. Biz, bu meseleyi çözmek için gidilmesi 
gereken her yere gittik, gideriz, görüşülme-
si gereken herkesle görüştük, görüşürüz. 
Bunu millî birlik ve kardeşlik projemiz 
çerçevesinde yapıyoruz. 

Ama CHP Genel Başkanı’nın derdi başka. 
Bunlar, hatırlarsanız, geçtiğimiz yıl Meclis 
açılırken de böyle garip tavırlar içine gir-
mişler, hatta bize diz çöktürmekten dahi 

bahsetmişlerdi. Biz Türkiye’yi bu terör 
belasından kurtarmak için hem kişisel, 
hem siyasi olarak her türlü riski sonuna 
kadar alırken, maalesef ana muhalefet par-
tisi hâlâ bu mesele üzerinden bizi köşeye 
sıkıştırmanın derdinde. Açık söylüyorum, 
ana muhalefet partisi, bugüne kadar izle-
diği politikayla, ortaya koyduğu tavırla, 
terör sorununun çözümünün önündeki 
engellerden biri haline dönüştüğü intiba-
ını vermiştir, vermeye de devam ediyor. 
Hâlbuki terör meselesi bizim şahsi mese-
lemiz değil, partimizin kurumsal sorunu 
da değil. Terör, bu ülkenin ortak meselesi… 
Bu meselenin çözümüne katkı sağlamak, 
destek vermek, ülkedeki her kuruluşun, 
her kişinin, en başta da ana muhalefet par-
tisinin ve diğer muhalefet partilerinin asli 
görevidir, sorumluluğudur. Ana muhalefet 
partisi, bu görevini sadece ihmal etmekle 
kalmıyor, bize karşı kullanmaya çalışarak 
suiistimal de ediyor. 

Biz, milletimizi ve ülkemizi bölücü terör 
örgütünün tasallutundan kurtarmak için 
var gücümüzle çalışmayı, mücadele etmeyi 
sürdüreceğiz. Ana muhalefet partisini ve 
diğer muhalefet partilerini de, bu tavırla-
rından dolayı milletimize, onun engin fera-
setine havale ediyoruz. Esasen, geçtiğimiz 
3 milletvekili seçimi, 2 mahalli idareler se-
çimi ve 2 referandumda milletimiz bunla-
ra gerekli dersi ve mesajı verdi. Ancak, hâlâ 
akıllarının başlarına gelmediğini üzülerek 
görüyoruz. CHP ve MHP’nin bizim Büyük 
Kongremize katılmama konusunda ileri 
sürdükleri bahaneler dahi, tek başına nasıl 
bir tahammülsüzlük içinde olduklarını 
gösteriyor. AK Parti’yi çekemeyebilirsiniz, 
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kıskanabilirsiniz ama siyasetin asgari 
müşterekleri, asgari uyulması gereken 
nezaket kuralları vardır. Bunları hiçe sa-
yarsanız, sadece kendi ciddiyetinizi, kendi 
ağırlığınızı ortadan kaldırırsınız. Birinin 
bahanesi güya bazı gazetelerin kongreye 
davet edilmemesi, diğerinin bahanesi ise 
kongremize çağırdığımız bir misafirimiz. 
Biz onları, kongremizi organize etmeleri, 
kimleri çağırıp, kimleri çağırmayacağımızı 
belirmeleri için o salona davet etmiyoruz 
ki… Biz onları, kongremizi yerinde izle-
meleri, bu demokrasi şölenini bizzat şahit 
olmaları için oraya davet ediyoruz. Kongre 
salonunda gördüklerini kendi kongrele-
rine uyarlamalarından da hiçbir rahatsız-
lık duymayız. Kongremize gelmeyerek, 
oradaki muhteşem demokrasi şölenini 
görmeyerek kaybeden, sadece kendileri 
oldu. Çünkü gözünü kapatmakla gündüz 
gece olmaz, siz sadece gündüzü kendinize 
gece yaparsınız. Zaten yıllardır yaptığınız 
da bu. Artık uyanın, artık gözünüzü açın. 
Bugün bir AK Parti gerçeği var, hedeflerine 
doğru kararlılıkla yürüyen büyük Türkiye 
gerçeği var. 

Bu manzara bizi üzüyor. Çünkü biz rekabe-
tin kaliteyi yükselten bir unsur olduğuna 
inanıyoruz. Karşımızda projeleriyle, prog-
ramlarıyla, teklif leriyle rekabet edecek 
bir muhalefet bulunmaması, bizi adeta 
siyaset üretmede tek başımıza bırakıyor. 
Yaptığımız işlerin, uyguladığımız politika-
ların murakabesini yine kendimiz yapmak 
durumunda kalıyoruz. AK Parti kendisiy-
le, kendi hedefleriyle, kendi rekorlarıyla 
yarışıyor. Biz, Kongre vesilesiyle geçmiş 
dönemin muhasebesini, özeleştirisini, sor-

gulamasını yaparak kendimizi yeniledik, 
güncelledik, yeni hedeflere ulaşma yolcu-
luğunda hazır hale getirdi. Temennimiz 
tüm partilerin de kendilerini gözden geçir-
meleri, sorgulamaları ve yeni bir sayfa aça-
rak yeni yasama yılına hazırlanmalarıdır.

Değerli arkadaşlar…

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tatile gir-
diği 5 Temmuz gününden bugüne kadar 
hizmet maratonumuzu kesintisiz şekilde 
sürdürdük. Bu çerçevede gerek ülke için-
de, gerek ülke dışında pek çok programa 
katıldık. Meclis’in tatile girmesinin ar-
dından, Temmuz ayında Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantımızı gerçekleştirdik. 
13 Temmuz’da Iğdır Havalimanını hizme-
te açtık, oradan Van’a geçip İl Kongremizi 
gerçekleştirdik ve Yüzüncü Yıl Üniver-
sitesi Hastanesi’nin açılışını yaptık. 14 
Temmuz’da Kocaeli’nde, 15 Temmuz’da 
Eskişehir’de parti kongrelerimizde kardeş-
lerimizle kucaklaştık, toplu açılış tören-
lerine katıldık. Yine Temmuz ayı içinde, 
Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştük, 
Moskova’ya bir ziyaret gerçekleştirdik, 
Irak Parlamentosu Başkanı Sayın Nucey-
fi ile bir araya geldik. Yine bu ay içinde 
Ataşehir’de Mimar Sinan Camii’nin açılışı-
nı yaptık, partimizin Dış İlişkiler Başkan-
lığının organizasyonuyla büyükelçilerle 
iftarda bir araya geldik. Ağustos ayında Bi-
lim ve Teknoloji Yüksek Kurulumuzun top-
lantısına, engelli memurların kura çekim 
törenine, Kızılay’a bağışta bulunanlar için 
düzenlenen ödül törenine katıldık. İstan-
bul’umuz için çok önemli bir hizmet olan 
Kadıköy-Kartal metrosunun açılışını da 
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Ağustos ayı içinde yaptık. Tabii, Ramazan 
vesilesiyle, gerek partimizin düzenlediği, 
gerek sivil toplum kuruluşlarınca tertip 
edilen iftarlara da katılarak, bu mübarek 
ayın manevi havasını oralardaki kardeşle-
rimizle birlikte doyasıya teneffüs ettik. 

Ülkemize gelen yabancı devlet ve hükûmet 
yetkilileriyle görüşmelerimizi Ağustos 
ayında da sürdürdük. Eylül ayında bir yan-
dan kongre hazırlıklarımızı sürdürürken, 
diğer yandan gerek yabancı misafirleri-
mizle görüşmelerimizi, gerekse dış ziya-
retlerimizi devam ettirdik. Azerbaycan’ı, 
Ukrayna’yı, Bosna-Hersek’i ziyaret ettik ve 
buralarda çok verimli görüşmeler gerçek-
leştirdik. İstanbul’un ulaşım sorununun 
çözümüne katkı sağlayacak çok önemli 
kavşak ve tünellerin açılışını da yine bu 
ay içinde yaptık.  Denizli’de eğitim-öğre-
tim yılının başında yapımı tamamlanan 
eğitim kurumlarının açılışlarını, İzmir-
Kemalpaşa’da özel sektörümüze ait bir 
tesisin açılışını, Manisa Turgutlu’da kamu, 
özel sektör ve belediye tarafından şehri-
mize kazandırılan hizmetlerin açılışlarını 
gerçekleştirdik. Eylül ayını, partimizin 
4’üncü Olağan Kongresini muhteşem bir 
şekilde yaparak tamamladık.

Değerli kardeşlerim...

Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni 
yasama yılını hep birlikte törenle açtık. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önünde 
yoğun bir çalışma gündemi bulunuyor. 
Yeni Anayasa ile ilgili çalışmalar, Meclis’in 
tatilde bulunduğu yaz aylarında da kesin-
tisiz şekilde sürdü. Biz, milletimize taah-

hüdümüz olan yeni Anayasa’yı ülkemize 
kazandırmak konusunda samimiyiz ve 
kararlıyız. Bunun için sonuna kadar mü-
cadele edeceğiz. Yeni Anayasa konusunda, 
açıkça ortaya koyduğumuz ilkelerimiz 
çerçevesinde, sonuç odaklı bir anlayışla 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bir kez daha 
ifade ediyorum; biz yeni Anayasa masasın-
dan kalkan taraf asla olmayacağız, o ma-
sada tek başımıza kalsak elimizden gelen 
gayreti göstereceğiz. 

Bu hafta, mahalli seçimlerin öne alınma-
sıyla ilgili Anayasa değişikliği teklifi komis-
yonlarda görüşülecek.  Önümüzdeki hafta 
sonuna kadar, diğer partilerin de destek 
vermesiyle bu teklifin Genel Kurul’dan 
çıkmasını bekliyoruz. Böylece, mahalli ida-
reler seçiminin tarihini, MHP ile birlikte 
belirlediğimiz tarih olan 27 Ekim olarak 
kesinleştirmiş olacağız. Ülkemizde çalış-
ma barışının sağlanmasına önemli katkı 
sağlayacak Toplu İş İlişkileri Kanunu da 
yine bu hafta Meclisimizin gündemine 
gelecek. Terörle mücadele kapsamında 
sınır ötesi operasyon yetki tezkeresinin ve 
Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu ile 
ilgili verilen gensorunun görüşmeleri ise 
önümüzdeki hafta yapılacak. Ben bir kez 
daha, yeni Yasama Dönemi’nin ülkemize, 
milletimize, demokrasimize hayırlı olma-
sını diliyorum. Yoğun Meclis mesainizde 
sizlere başarı dileklerimi iletiyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, 
var olun, Allah’a emanet olun...
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Merkez Karar ve Yürütme Kurulumuzun, 
Merkez Disiplin Kurulumuzun, Parti İçi 
Demokrasi Hakem Kurulumuzun değerli 
üyeleri, çok kıymetli yol arkadaşlarım, siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
4. Olağan Büyük Kongremizde seçilen 
Merkez Karar ve Yürütme Kurulumuzun, 
Merkez Disiplin Kurulumuzun, Parti İçi 
Demokrasi Hakem Kurulumuzun ülke-
mize, milletimize, demokrasimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Kongremize katılan 
delegelerimizin teveccühlerine mazhar 
olarak seçildiğiniz görevlerinizden dolayı 
her birinizi teker teker kutluyorum. 

AK Parti, her alanda olduğu gibi, demok-
rasinin temel mekanizması olan siyaset 
kurumunun işleyişi konusunda da örnek 
bir model ortaya koymuştur. Programıy-
la, tüzüğüyle, teşkilatlanmasıyla, parti ve 
seçim çalışmalarıyla ülkemizin en seçkin 
siyasi kuruluşu olduğunu gösteren AK Par-
ti, hamdolsun, Olağan Büyük Kongresini 
de aynı şekilde örnek bir organizasyonla 
gerçekleştirdi. Hiçbir kargaşanın, hiçbir 
düzensizliğin, hiçbir saygısızlığın, hiçbir 
kavganın, dövüşün yaşanmadığı, her şeyin 
tıkır tıkır yürüdüğü, demokrasinin bütün 
mekanizmalarının işletildiği bir Büyük 

Kongre’yi başarıyla tamamladık. Bu ve-
sileyle, kongremizin organizasyonunda 
emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik 
ediyorum. Kongremize uzaktan-yakından 
katılan bütün misafirlerimize şükranları-
mı iletiyorum. 

Önceki dönemde Merkez Karar ve Yürüt-
me Kurulumuzda, Merkez Disiplin Ku-
rulumuzda, Parti İçin Demokrasi Hakem 
Kurulumuzda yer aldığı halde, bugün 
aramızda bulunmayan arkadaşlarımıza, 
ülkeye, millete ve partimize verdikleri 
hizmetler için teşekkürlerimi iletiyorum. 
Gerek görevlerine devam eden, gerek yeni 
seçilen arkadaşlarıma, bundan sonraki ça-
lışmalarında başarılar diliyorum. 

Her zaman ifade ettiğim gibi AK Parti 
sadece kendisine oy verenlerin değil bü-
tün Türkiye’nin iktidarı olarak hareket 
etmekte, bütün milletimizin sorumlu-
luğunu üstlenerek siyaset yapmaktadır. 
Dolayısıyla AK Parti’de hizmet etmek, AK 
Parti’de görev yapmak bütün Türkiye için, 
milletimizin tamamı için hizmet etmek 
anlamına geliyor. AK Parti Genel Merkez 
yönetim organlarında görev alan bütün 
arkadaşlarımın, bu bilinçle çalışacakların-
dan şüphem yok. Demokrasinin bize ver-

AK Parti MKYK Toplantısı

Ankara | 3 Ekim 2012
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diği bu güzel fırsatı, bu şahane imkânı en 
iyi şekilde değerlendireceğiz. AK Parti’nin 
ustalık dönemini, Türkiye’yi 2023 yılına 
hazırlama misyonunu hep birlikte yürüte-
cek ve Allah’ın izniyle bu süreci başarıyla 
tamamlayacağız. Bunun bir hizmeti nöbeti 
olduğunu, bayrak değişimi olduğunu asla 
aklımızdan çıkarmadan, görev süremiz bo-
yunca, yapabileceğimizin en iyisini ortaya 
koyacağız. Siyasetin bizatihi kendisi gibi, 
bu kurullarda görev almak da bir gönül 
işidir, bir sevda işidir. Madem bu davaya 
gönül verdik, madem bu sevdayla yola 
çıktık, menzile varana kadar hiçbirimize 
durmak, duraksamak, rehavete kapılmak, 
ben’lik davası gütmek yok. Üstlendiğimiz 
görevleri en iyi şekilde yapmak zaten 
boynumuzun borcu. Bunun yanında, mil-
letimizle rabıtamızı bir an bile kesmeden, 
insanımızdan aldığımız enerjiyle, sinyal-
lerle, tepkilerle daha fazla ne yapabiliriz 
arayışı içinde olacağız. 

Büyük Kongremizde seçilen yönetim 
organlarımızın görev süresi boyunca üç 
önemli seçim var. Bunlardan ilki önümüz-
deki yılın 27 Ekim’inde yapmak için gerek-
li sürecin Meclis’te başladığı Mahalli İda-
reler Seçimi. İkincisi 2014 yılının Ağustos 
ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 
seçimi. Üçüncüsü ise, 2015 yılının Haziran 
ayında gerçekleştirilecek olan Milletvekili 
seçimi. İşimiz zor ama milletimizin ve ül-
kemizin geleceği açısından bir o kadar da 
önemli. Sizlerle birlikte bütün bu seçim-
lerden başarıyla çıkacağımıza, parti faali-
yetlerimizi hakkıyla yerine getireceğimize 
inanıyorum. Biz kez daha MKYK üyeliğine 
seçilen siz değerli arkadaşlarımı kutluyor, 

hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Allah yar ve yardımcımız olsun. 
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Kıymetli misafirler, değerli milletvekili 
arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendi-
ler... Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. AK Parti Haftalık Grup Toplan-
tımızın milletimiz, ülkemiz, bölgemiz ve 
demokrasimiz için hayırlara vesile olması-
nı diliyorum.

1 Ekim günü açılan Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi, geçen hafta boyunca önemli 

görüşmelere şahitlik etti, çok önemli ka-
rarlar aldı. Mahalli idareler seçimlerinin 
2013 yılının 27 Ekim’inde yapılmasına 
imkân sağlayacak Anayasa değişikliğinin 
görüşmeleri komisyonlarda tamamlandı. 
Genel Kurul’da bugün ilk görüşme, Cuma 
günü de son görüşme yapılarak, inşallah 
bu değişiklik yürürlüğe girecek. Yine geç-
tiğimiz hafta Genel Kurul’da, ülkemizde 
çalışma barışının sağlanmasına önemli 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 9 Ekim 2012
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katkı sağlayacağına inandığım Toplu İş 
İlişkileri Yasasıyla ilgili görüşmeler de 
başladı. Bu kanunun görüşmeleri yarın 
devam edecek. Suriye’den ülkemize yöne-
len tehditlere karşı, gerektiğinde askerî 
seçenekleri kullanmamıza imkân sağlayan 
tezkere, CHP ve BDP’nin karşı çıkmasına 
rağmen, AK Parti ve MHP’nin desteğiyle 
Genel Kurul’da kabul edildi. Bu hafta ise 
Kuzey Irak’la ilgili tezkere Genel Kurula 
gelecek. Ayrıca, Dışişleri Bakanımız Ahmet 
Davutoğlu ile ilgili gensorunun görüşmesi 
de Cuma günü yapılacak. Uzlaşma Komis-
yonunda Yeni Anayasa ile ilgili çalışmalar 
kesintisiz sürüyor. Darbe ve Muhtıraları 
Araştırma Komisyonu, yoğun bir tempoyla 
çalışmalarını devam ettiriyor. Meclisi etkin 
bir şekilde çalıştırmak, öncelikle bizlerin, 
AK Parti grubunun görevi. Muhalefetin 
bütün engelleme çabalarına rağmen, 
gündemimizdeki konuları titizlikle takip 
ederek, ihtiyacımız olan kanunları, ka-
rarları Meclis organlarında görüşmeye ve 
sonuçlandırmaya devam edeceğiz. Bu ko-
nuda siz değerli milletvekili arkadaşlarıma 
önemli görevler düşüyor. Bu haftaki Meclis 
çalışmalarında sizlere başarılar ve kolaylık 
diliyorum.

Değerli arkadaşlarım,

Geçtiğimiz hafta yine yoğun programla-
rımız, görüşmelerimiz oldu. Çarşamba 
günü Ankara Üniversitesi’nin, Cuma 
günü Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni 
öğretim yıllarının açılışlarına katıldık. 
Üniversite yönetimleriyle, hocalarımızla, 
öğrencilerimizle birlikte olduk, onları 
dinledik, kendi görüşlerimizi ifade ettik. 

Yine Cuma günü ülkemiz için çok önemli 
bir konu olan afet riski taşıyan binaların 
yıkımını, İstanbul Esenler ‘de düzenlenen 
bir törenle başlattık. 35 ilimizdeki toplam 
3 bin 169 afet riski taşıyan binanın yıkı-
mını, kimini iş makinalarının, kimini pat-
layıcıların yardımıyla başlatmak suretiyle, 
Türkiye’nin bu en büyük kentsel dönüşüm 
çalışmasının startını vermiş olduk. Ama-
cımız, Türkiye’yi, Japonya gibi, pek çok 
gelişmiş Batı ülkesi gibi, afetler karşısında 
hazırlıklı duruma getirmek. Bu büyük 
projeyi, inşallah kararlılıkla sürdürecek 
ve hedefimize ulaşacağız. Cumartesi günü 
yine İstanbul’da ülkemizin en modern özel 
sektör hastanelerinden birinin açılışını 
gerçekleştirdik. Pazar günü ise, Ataköy 
İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin açılışını 
yaparak, Türkiye’nin en büyük arıtma te-
sisini İstanbul’umuza kazandırmış olduk. 
Bu tesis, Haliç’i temizleyerek, dereleri ıslah 
ederek başlattığımız çevrecilik seferberli-
ğinin önemli bir ayağını oluşturuyor. Yine 
bu törenle, 290 kilometre uzunluğundaki 
atıksu kolektörü ve tesisi ile Tavukçu Dere-
si ve Ayamama Deresinin bir bölümünün 
ıslahı projelerinin de açılışını gerçekleştir-
miş olduk. İstanbul’umuz için gerçekten 
hayati öneme sahip bu tesislerin bir kez 
daha hayırlı olmasını diliyorum. 

Geçtiğimiz hafta çok sayıda yabancı misa-
firimizle bir araya gelerek, ülkelerimiz ara-
sındaki ilişkiler ve bölgesel sorunlar konu-
sunda görüş alışverişi yaptık. Önümüzdeki 
günlerde de yine çok önemli programları-
mız, çok önemli diplomatik görüşmeleri-
miz olacak. Bugün grup toplantımızın ar-
dından Norveç Parlamento Başkanı ile bir 
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araya geleceğiz. Yarın İSEDAK Bakanlar 
Zirvesine katılacak, zirveye katılan heyet 
başkanlarını kabul edeceğiz. Perşembe 
günü sabah İstanbul’da MÜSİAD tarafın-
dan düzenlenen Uluslararası İş Forumu 
toplantısına katılacağız. Bu toplantıda, 
yurt içinden ve yurt dışından binlerce iş 
adamıyla bir araya gelecek, kendi görüş-
lerimizi anlatacak, onların taleplerini din-
leyeceğiz. Yine aynı gün Ankara’da Kaza-
kistan Cumhurbaşkanı Sayın Nazarbayev’i 
ağırlayacağız. Türkiye Kazakistan Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi üyeleriy-
le öğle yemeğinde bir araya geleceğiz. İkili 
görüşmeler ve Heyetler arası toplantılarla, 
Kazakistan’la aramızdaki ilişkileri çok 
daha ileriye taşıyacak, çok daha sağlam bir 
zemine oturtacak adımları atacağız. Cuma 
günü, bu defa İstanbul’da Türkiye-Kaza-
kistan İş Forumuna katılacak, işadamları-
mızın karşılıklı işbirliğini güçlendirecek 
konuları konuşacağız. Cumartesi günü 
İstanbul Küresel Forumu’nun açılışını 
yapacağız. Önümüzdeki hafta Pazartesi 
akşamı ise Azerbaycan’a gidiyoruz. Salı 
günü Bakü’de Ekonomik İşbirliği Teşkila-
tı 12’nci Zirvesine katılacağız. Onun için 
önümüzdeki hafta grup toplantımızı yapa-
mayacağız. 

Evet, bu temaslardan, bu ziyaretlerden de 
anlaşılacağı gibi Türkiye olarak çok yönlü, 
çok boyutlu, aktif bir dış politika izliyoruz. 
Biz de Türkiye’nin büyüklüğüne, önemine 
yakışır bir şekilde, ülkemizi her alanda en 
iyi şekilde temsil etmek için, ilgili arkadaş-
larımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışı-
yoruz. Türkiye’nin sesini her platformda 
en gür şekilde duyurmanın çabası içinde-

yiz. Değerlendirmelerimizi, tezlerimizi her 
yerde anlatıyor, politikalarımıza uygun so-
nuçlar elde etmek için mücadele ediyoruz. 
Ülkemizle birlikte, kardeşlik hukukuyla 
bağlı olduğumuz bütün toplumların, bü-
tün mazlumların haklarını da aynı şekilde 
savunuyoruz. Ermenistan’ın Karabağ’daki 
haksız işgali karşısında her platformda 
Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında ol-
duk, oluyoruz. Nükleer enerjiden barışçı 
amaçlarla yararlanmaya yönelik çalışmala-
rında gerektiğinde İranlı kardeşlerimizin 
haklarını savunmaktan da çekinmedik. 
Varlıklarını ve haklarını korumak için ver-
dikleri mücadelede hiçbir zaman Boşnak 
kardeşlerimizi kendimizden ayrı görme-
dik. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. 

Türkiye’ye ve dünyaya dar bir pencereden 
bakanların, gelişmeleri at gözlüğü ile takip 
edenlerin, bizim dış politika vizyonumuzu 
anlamasını ve takdir etmesini elbette bekle-
miyoruz. Ama biliyoruz ki, milletimiz bizi 
anlıyor, attığımız adımları destekliyor, he-
deflerimizi tasvip ediyor. Türkiye Cumhu-
riyeti bugün, AK Parti’nin hayata geçirdiği 
çok boyutlu dış politika sonucunda şanlı 
tarihinden, köklü medeniyet geleneğinden 
aldığı güç ve ilhamla bölgesine ve dünyaya 
daha geniş bir ufukla, daha güçlü bir viz-
yonla bakıyor. Dünyaya açılmakla değil içi-
ne kapanmakla övünenler, Türkiye’nin AB 
vizyonunu, Balkan ufkunu, Kafkas pers-
pektifini, Ortadoğu ve Kuzey Afrika yakla-
şımını anlayamazlar. Sığ derede yüzmekte 
zorlananlar, engin denizlere açılmaya 
cesaret edemezler. Türkiye Cumhuriyeti, 
gölgesinden korkanların değil yedi düvele 
meydan okuyanların omuzlarında yüksel-
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miştir. Selçuklu’yu, Osmanlı’yı, Türkiye’yi 
kuran ruh, onurunu, bayrağını, sancağını, 
vatanını, namusunu çiğnetmeyen, kut-
sal bildiği değerler için her şeyini geride 
bırakabilen bir ruhtur. AK Parti iktidarı 
ülkemizin çıkarlarını, insanımızın menfa-
atlerini elbette büyük bir hassasiyetle göze-
tir, bunların zarar görmesine izin vermez. 
Ama AK Parti hükûmeti aynı zamanda 
ülkemizin egemenlik haklarını, toprak bü-
tünlüğünü ve insanımızın can güvenliğini 
de her şeyin üzerinde tutar, buna kasteden 
hiçbir mihraka geçit vermez. Bu yüzden 
biz ekonomide, dış politikada, dış ticaret-
te, diğer alanlarda Türkiye’yi büyütecek, 
daha ileri hedeflere taşıyacak çalışmalara 
aynı hızla devam edeceğiz. Ama bu arada 
Türkiye’nin onurunu, ülkemizin saygınlı-
ğını, milletimizin izzetini aynı kararlılıkla 
korumaya, millî güvenliğimizi ve millî 
menfaatlerimizi aynı hassasiyetle müdafaa 
etmeyi sürdüreceğiz.

Değerli arkadaşlarım… 

Geçtiğimiz hafta Meclis’te kabul edilen 
tezkereyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
ihtiyaç duyulması halinde yurtdışına gön-
derilmesi için hükûmete yetki verildi. Bu 
görüşmeler esnasında tarihe not düşül-
mesi gereken ibretlik görüntüler ortaya 
çıkmış, bazı muhalefet partilerinden esef 
verici tavırlar sudur etmiştir. Türk siyasi 
tarihinde, bu tezkere konusunda yaşanan 
tartışmaların, siyasetin kırılma noktala-
rından biri olarak yerini aldığına inanı-
yorum. Bilhassa ana muhalefet partisi 
temsilcilerinin tezkereyi değerlendirme 
biçimlerinin, Meclis’te ve diğer platform-

larda ortaya koydukları tavırların çarpık-
lığı, zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacak-
tır. Türkiye’ye komşu bir ülkeden silah 
doğrultuluyor, sadece doğrultulmakla 
kalınmıyor bu silah neredeyse her gün 
ateşleniyor, insanlarımız hayatını kay-
bediyor... Ana muhalefet partisi çıkmış, 
saldırganın, katilin, mütecavizin ağzıyla 
konuşuyor, onun avukatlığına soyunuyor. 
Bu nasıl bir şuursuzluktur, bu nasıl bir 
izansızlıktır? 

CHP’lilerin Suriye’de katledilen, her türlü 
zulme maruz bırakılan insanların hakları-
nı, hukuklarını önemsemediğini, bunları 
savunmak yerine Esed’in hakkına, huku-
kuna arka çıkmayı tercih ettiğini gördük, 
biliyoruz. CHP’lilerin zihin dünyasında 
Şanlıurfa, Hatay gibi Esed yönetiminin 
saldırısına maruz kalan yerler acaba vatan 
topraklarından sayılmıyor mu? Burada ha-
yatını kaybeden insanlar bizim vatandaşı-
mız, bizim kardeşimiz, bizim canımız, ciğe-
rimiz değil mi? Buralara yönelik saldırılar 
tezkere için yeterli gerekçe oluşturmuyor 
mu? Efendim, biz bu tezkereyle dünya sa-
vaşı açabilirmişiz. Yahu siz nerede, hangi 
boyutta, hangi asırda yaşıyorsunuz? Size 
hangi komplo teorisyenleri akıl daneliği 
yapıyor? Ortada somut bir konu, somut bir 
sorun var. Sizin toprağınıza top ateşi açıldı-
ğında, insanınız öldürüldüğünde siz ne ya-
parsınız, nasıl davranırsınız? Görmezden 
mi gelirsiniz, sineye mi çekersiniz, alttan 
mı alırsınız? Egemenliktir, hürriyettir, va-
tandır, bayraktır, onurdur... Bunlar sizin ki-
tabınızda bir şey ifade etmiyor mu? Siz hiç 
mi istiklal marşını okumuyor musunuz? 
Ne diyor millî marşımız:
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Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşa-
rım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va’dettigi günler hakk’ın...

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Ey CHP, ey CHP’nin Genel Başkanı... Bu 
millî marş sadece geçmişi anlatmıyor, 
geleceğe de ışık tutuyor… Siz destek verin 
ya da vermeyin, Türkiye Cumhuriyeti 
topraklarına, Türk milletine, bayrağımıza 
egemenliğimize yönelecek her türlü tehdit, 
karşısında bizi bulacaktır. Anlamayanlar, 
anlamak istemeyenler için bir kez daha 
özetleyeyim: Esed yönetimine bağlı asker-
ler bizim topraklarımıza top mermileri 
atıyorlar. Biz buna karşı tepkimizi derhal 
gösteriyor, misliyle mukabele ediyoruz. 
Bunun yanında, bütün ihtimalleri dikkate 
alarak her türlü hazırlığımızı yapıyoruz. 
Tezkere de, işte bu hazırlıklardan biridir. 
Devlet olmanın gereği, her türlü tedbiri al-
mak, her türlü ihtimale hazırlıklı olmaktır. 
Eğer caydırıcılık özelliğinizi yitirirseniz, 
inandırıcılığınızı, ciddiyetinizi kaybeder-
seniz ne devletinizin hukukunu, ne mil-
letinizin haklarını koruyamazsınız. Biz, 
bugünden tedbirimizi almakla mükellefiz. 
Elimizdeki bütün imkânları, diplomasinin 
bütün araçlarını kullanarak, milletimizin 
ve ülkemizin çıkarlarını savunuyoruz, sa-
vunmaya devam edeceğiz. Diplomasinin 
sınırlarının bittiği yerde ise, diğer araçları, 

diğer imkânları devreye almak büyük dev-
let olmanın gereğidir. Böyle bir durumda, 
konunun önemine ve aciliyetine binaen, 
hükûmetin böyle bir yetkiye sahip olması 
gerekiyordu. 

Bizim yaptığımız, işte bu yetkiyi Meclis’ten 
alarak, bundan sonraki gelişmelere hazır-
lıklı olmaktır. Nitekim Suriye yönetimi 
verdiğimiz notalara rağmen sınırımızı 
ihlale devam edince, saldırgan tutumunu 
sürdürünce fiili karşılık vermemiz kaçınıl-
maz olmuştur ve silahlı kuvvetlerimiz de 
anında misliyle mukabelede bulunmuştur. 
Böyle büyük bir devleti, böyle büyük bir 
milleti CHP yönetiminin keyfine, kapris-
lerine mahkûm edemeyiz, buna asla izin 
vermeyiz. Türkiye’nin kaderini, tezkereye 
karşı çıkma görüntüsü altında, Suriye yö-
netimine, Esed’e adeta destek olan, onların 
çıkarına onlardan daha fazla hizmet eden 
bir ana muhalefet partisinin ellerine bıra-
kamayız. Bu hadisede CHP, bir kez daha 
BDP’nin kuyruğuna takılmıştır. Bölücü 
terör örgütü uzantılarının Suriye’nin kuze-
yindeki varlığını koruma kaygısında olan 
BDP’nin hangi amaca hizmet ettiğini zaten 
herkes anlayabiliyor.  Ama Esed aşkının 
CHP’nin gözünü kör etmesini anlamak 
mümkün değil. Hükûmetin tezkereye ni-
çin ihtiyaç duyduğu o kadar açık, o kadar 
aleni, o kadar sarih ki, bunu tartışmak 
bile abesle işgaldir. CHP sözcüleri tezkere 
konusunda ifade ettikleri her görüşle, mil-
letimiz karşısında biraz daha küçülüyorlar, 
biraz daha itibarlarını kaybediyorlar. Be-
nim onlara son olarak söyleyeceğim şudur: 
Şayet tezkereyi desteklemeyi hükûmete, 
AK Parti’ye destek olarak görüp gururunu-
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za yediremiyorsanız, hiç değilse susma er-
demini gösterin.  Bu vesileyle, bir kez daha 
tezkereyi destekleyerek, bu millî meselede 
ortaya koyduğu ilkeli tutum için MHP’ye 
teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Suriye’de, maalesef  her gün onlarca 
masum insan ölmeye devam ediyor. Bu 
ölümler, yaşanan çatışmalar sorunu daha 
da derinleştiriyor, çözümü daha da zor-
laştırıyor. Suriye’deki gelişmeleri bütün 
uluslararası kuruluşlar ve devletler dik-
katle takip ediyor, gizli veya açık müdahil 
olmaya çalışıyor. Türkiye de bu sorunu, en 
başından beri yakından takip ediyor. Biz, 
Suriye konusunda ekonomik veya siyasi 
hesaplarla hareket etmiyoruz. AK Parti 
iktidarını, Suriye konusunda ileri gitmek-
le, kendi başını ağrıtmakla suçlayanlar, 
büyük bir yanılgı içindedirler. Türkiye’nin 
yanı başındaki yangına sessiz kalması, 
seyirci kalması mümkün değildir. Kom-
şusundaki yangına karşı gözünü kulağını 
kapatanlar sadece kendilerini kandırırlar. 
910 kilometre sınırınız olan bir ülkedeki 
her gelişme, siz isteseniz de istemeseniz 
de sizi de etkiler, size de olumsuz sonuçlar 
doğurur. İşte görüyorsunuz on binlerce 
insan sınırı geçerek dost ve kardeş gördü-
ğü Türkiye’ye sığınıyor. Acaba Hükûmetin 
Suriye politikasını eleştirenler bu insanlık 
dramına karşı nasıl davranmayı öneriyor-
lar? Onları reddedelim, kapıları kapatıp 
ölüme mahkûm edelim, çoluk çocuk, yaşlı 
kadın binlerce insanı katliamın içinde bı-
rakalım mı istiyorlar? Bu Türkiye’ye yakı-
şır mı, bu Türk milletine yakışır mı? Kendi 

halkını, kendi şehirlerini bombalayan 
Esed’e gösterdiğiniz sempatinin, empati-
nin, muhabbetin bir parçasını bu mazlum, 
mağdur, çaresiz insanlara niçin gösteremi-
yorsunuz? Türkiye gerekirse sıkıntı çeker 
ama kendisine sığınan mazlum insanlara 
sırtını dönmez. Bu bizim tarihimizde de 
yok, kültürümüz de yok, değerlerimizde 
de yok… Bu bir insanlık testidir, bir sami-
miyet testidir. Türkiye bu meseleye insani 
hassasiyetle yaklaşmıştır, bundan sonra 
da aynı erdemli tavrı sergilemeye devam 
edecektir. 

Çünkü bizim için Suriye, dünyadaki her-
hangi bir ülke değil. Suriye halkı, bizim 
için, dünyadaki herhangi bir toplum değil. 
Suriye halkının içinde kan bağıyla bağlı 
olduğumuz pek çok akrabamız var. Suriye 
halkının tamamıyla tarih, kültür ve gönül 
birliğimiz var. Suriye halkının tamamı bi-
zim kardeşimiz. Her birimiz, kendi öz kar-
deşimizin başı dara düştüğünde, maddi ve 
manevi bütün imkânlarımızla onun yanın-
da yer almıyor muyuz? Suriye’deki kardeş-
lerimiz konusunda da Türkiye olarak, Türk 
halkı olarak aynı duygular içindeyiz, aynı 
tepkileri veriyoruz. Uluslararası kuruluş-
ların, Batı ülkelerinin, bölge devletlerinin 
Suriye politikaları farklı Saiklerle oluşuyor 
olabilir. Ama biz, Suriye politikamızı, Suri-
ye halkı karşısındaki duruşumuzu onlara 
göre, onların Saiklerine bakarak asla belir-
lemedik, belirlemeyiz. Biz geçmişte, 1990 
yılında Kuzey Irak’ta Saddam’ın zulmün-
den kaçan kardeşlerimize, hiç tereddüt et-
meden kucağımızı açmıştık. Biz, geçmişte 
Bulgaristan’da zulme uğrayan kardeşleri-
mize de tereddütsüz kollarımızı açmıştık. 
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Biz, Bosna’da zulme uğrayan kardeşlerimiz 
için de aynısını yapmıştık. Biz, Kıbrıs’ta 
soydaşlarımız katledildiğinde, varlıkları 
tehlikeye düştüğünde de hiç tereddüt 
etmeden, bize maliyeti, faturası ne olur 
diye bakmadan, bütün imkânlarımızla 
yanlarında olmuştuk. Şimdi de Suriye’deki 
kardeşlerimiz için aynısını yapıyoruz. Sını-
rın bu tarafındaki vatandaşlarımız huzur 
içinde, güven içinde yaşıyor diye, Halep’te 
ki, Dera’da ki, diğer Suriye şehirlerindeki 
kardeşlerimizin hunharca katledilmeleri-
ne, her türlü baskıya maruz kalmalarına 
göz mü yumacağız? 

Her şeyden önce yüzlerce yıl barış içinde, 
adaletle, esenlikle varlık gösterdiğimiz bu 
topraklar, bu insanlar bize tarihimizin, 
ecdadımızın emanetidir. 1400 yılı aşkın 
zamandır aynı kültürel kaynaklardan, 
aynı medeniyet pınarından beslendiğimiz 
kardeşlerimize bugün arkamızı dönmemiz 
mümkün mü? Yüreklerimiz hâlâ Bugün 
kardeşlerimize destek olmamak için ileri 
sürebileceğimiz hiçbir bahanemiz, hiçbir 
mazeretimiz yok. Şimdi, bizden yeniden 
soğuk savaş döneminin reflekslerine dön-
memizi bekleyenler, acaba nasıl bir idrak 
tutulması içinde olduklarının farkındalar 
mı? Onlar, aynı hizada buluştukları mar-
jinal gruplarla, iradesini terör örgütüne 
teslim etmiş siyasi kuruluşlarla birlikte, 
kendi tarihlerinden, bulundukları coğraf-
yanın gerçeklerinden bihaber şekilde yol-
larına devam etsinler… Biz, tarihî, millî ve 
insani sorumluluklarımızın bilincindeyiz. 
Kardeşlik hukukumuz açısından Hatay’la 
Lazkiye’nin, Gaziantep’le Kilis’le Halep’in, 
İdlib’in, Urfa’yla Akçakale’yle Rakka’nın, 

Mardin’le Deyruzzor’un, oralarda yaşa-
yanların bir farkı yok. İşte bu sebeple biz, 
Suriye’de yönetim değiştiğinde, aradaki 
siyasi ve fiziki engeller gevşediğinde mil-
letçe önce Suriye’ye koştuk. Bütün iyi ni-
yetimizle, bütün samimiyetimizle, bütün 
hasbi ligimizle Suriye’yi, orada yaşayan 
kardeşlerimizi bağrımıza bastık, doyasıya 
hasret giderdik. Bölge ülkelerinde ardı 
ardına özgürlük ve demokrasi talepleriyle 
insanlar sokaklara döküldüğünde, biz, iyi 
niyetle ve yardımcı olmak amacıyla, Suri-
ye yönetimine, Beşşar Esed’e tavsiyelerde 
bulunduk, yol gösterdik. Fakat Esed yöne-
timi, bizim söylediklerimize kulak vermek 
yerine, bizi oyalamayı tercih etti. Sonuçta, 
Suriye’de de aynı süreç başladı. Uzun yıllar 
Hafız Esed’in zulmü altında inleyen Suriye 
halkı, şimdi de oğul Esed’in silahlarıyla 
ölüyor, yaralanıyor, evini, ocağını kaybedi-
yor. 

Biz, Suriye’deki kardeşlerimizin canlarını, 
namuslarını, geleceklerini kurtarma mü-
cadelesini desteklemeyi Türkiye’nin insan-
lık borcu olarak görüyor, buna göre davra-
nıyoruz. Bizim asla kimsenin toprağında, 
egemenliğinde gözümüz yok. Tek amacı-
mız, kardeşlik hukuku ile bağlı olduğumuz 
Suriye halkının bu kaostan, bu yıkımdan, 
bu zulümden kurtulup bir an önce barışa, 
huzura ve refaha kavuşmasıdır. Eğer top-
raklarımıza atılan bombalara, bu derece 
dikkatli, bu derece hassas, bu derece me-
tanetli cevaplar veriyorsak, sebebi Suriyeli 
kardeşlerimize zarar vermekten kaçınma-
mızdır. Biz Suriye’yi, Suriye halkını kesin-
likle düşman olarak görmüyoruz. Biz, sade-
ce mevcut Suriye yönetimiyle Suriye halkı 
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arasındaki ihtilafta, hakka ve hakkaniyete 
uygun şekilde, Suriye halkının yanında yer 
alıyoruz. Çünkü bizim anlayışımızda “Zul-
mü Alkışlamak, Zalimi Sevmek” asla yok-
tur. Çünkü biz biliyoruz ki, Zulm ile Abad 
olunmaz. Sayın Kılıçdaroğlu’nu şunu da 
hatırlatmak istiyorum. Türk dış politikası-
nın belirlenmesinde hiçbir zaman mezhep 
konusu etkili olmadı. Arap Baharı diye 
ifade edilen süreçte yönetimden düşenle-
rin çoğu Sünni’ydi. Biz bunlar Sünni’dir 
diye zalimleri, diktatörleri desteklemedik. 
Aynı şekilde İran Şii.. Ama biz uluslararası 
alanda en çok üzerine gelindiği dönemde, 
nükleer enerji konusunda hakkı, huku-
ku savunmakta tereddüt etmedik. Sayın 
Kılıçdaroğlu’nu bu saplantıdan kurtulma-
ya davet ediyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Bizim Suriye politikamızı eleştirenlerin 
şu soruya samimiyetle cevap vermelerini 
istiyorum. Suriye’de olup bitenlere sır-
tımızı dönmek, oradaki kardeşlerimizi 
kaderleriyle baş başa bırakmak Türkiye’ye 
kazandırır mı kaybettirir mi? Türkiye, geç-
mişte çok uzun bir dönem, içine kapanma, 
çevresinde olup bitenlere karşı kayıtsız 
kalma politikası izledi. Hiç uzağa gitmeye 
gerek yok. Bugün hâlâ ülke olarak uğraştı-
ğımız terör meselesi, işte bu anlayış sebe-
biyle kronikleşip bugünlere gelmedi mi? 
Türkiye, 1980’li, 1990’lı yıllarda Irak’ta, 
Suriye’de olup bitenler karşısında görme-
dim, duymadım, bilmiyorum politikası 
izledi. Ama bu ülkelerde yaşanan olayların 
olumsuz yansımalarına maruz kalmaktan 
yine de kurtulamadı. Bugün biz Suriye’ye 

sırtımızı dönüp, oradaki zulmü görmezden 
geldiğimizde, ülkemizin çıkarlarını daha 
iyi savunmuş olmayacağız. Tam tersine, ül-
kemizin çok daha büyük sıkıntılara maruz 
kalmasına sebebiyet vereceğiz. 

Efendim, biz dün Esed’le kol kolaymışız da, 
bugün düşmanlık yapıyormuşuz. Biz dün 
de Suriye halkıyla kol kolaydık, bugün de 
kol kolayız. Esed’e verdiğimiz destek, Suri-
ye halkının hak ve özgürlükleri konusun-
daki beklentileri hayata geçirmesi şartıy-
laydı. Esed yanlış yaptıkça bizi de kaybetti, 
hukuki ve siyasi meşruiyetini de… Biz dün 
de aynı yerdeydik, bugün de aynı yerdeyiz; 
yani Suriye’deki kardeşlerimizin yanın-
dayız. Bizim Suriye ile ilgili, Suriye halkı 
ile ilgili hissiyatımızda, temennilerimiz-
de, umutlarımızda hiçbir değişiklik yok. 
Duruşu bozulan, ekseni değişen Esed’tir, 
onun yönetimidir. Türkiye’nin hem kendi 
vatandaşları karşısındaki yükümlülükleri, 
hem de kardeşlik hukuku çerçevesinde Su-
riye halkına karşı sorumlulukları, böyle bir 
politika izlememizi gerektiriyor. Biz kendi 
vatandaşlarımızın evlerinde, işyerlerinde, 
bağlarında, bahçelerinde güven içinde, 
huzur içinde yaşamasını sağlamakla mü-
kellefiz.

Değerli arkadaşlarım…

Bölücü terör örgütü, son aylarda gerçek-
leştirdiği alçakça saldırılardan sonuç 
alamadığını, alamayacağını bir kez daha 
gördü. Türkiye’nin gücü ve kararlılığı kar-
şısında, bölücü terör örgütü yine hüsrana 
uğradı. Ülkemizin terör belasından bir an 
önce kurtulup, barış içinde, huzur içinde 
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yoluna devam etmesi hedefimizden zerre 
kadar sapmış değiliz. Elinde silah olan, kan 
döken, can alan, tehdidi, tedhişi yöntem 
olarak benimsemiş hiç kimseye en küçük 
müsamahamız yok, olamaz. Eline silah 
alıp masum insanları katleden teröristlere 
karşı ‘iyi çocuklardı’ açıklaması yapan, 
katilleri masum, terörü mazur gösterme-
ye çalışan hiçbir anlayışa prim vermedik, 
vermeyiz. Terör örgütüyle mücadelemiz, 
hukuk ve demokrasi içinde aynı kararlılık-
la devam edecektir. Elbette dağa çıkışları 
durdurmak için, örgütün kandırarak dağa 
götürmeye çalıştığı çocukları kazanmak 
için her türlü sosyal projeyi hayata geçi-
riyoruz. Ailelerin, anne babaların da yar-
dımıyla yaşatmayı ve şefkati esas alan bir 
politika izliyoruz. Ancak örgütün piyonu 
haline gelen ölüm makinelerine karşı da 
devletin kahhar yüzünü göstermekten çe-
kinmiyoruz. İnsanımızın can güvenliğine 
kastedenleri etkisizleştirmek için gereken 
bütün adımları atıyoruz. 

Her zaman ifade ediyorum, bir kez daha 
tekrarlıyorum, biz Türkiye’nin bütün sıkın-
tılarını, sorunlarını milletimizle birlikte 
çözdük. Kürt vatandaşlarımızın sorunları-
nı da başka hiç kimseyle, hiçbir yerle değil, 
bizatihi onlarla birlikte çözeceğiz. Bugüne 
kadar, geçmişte sorun olarak dile getirilen, 
beklenti olarak ifade edilen ekonomik, 
sosyal, kültürel birçok meseleyi çözüm 
yoluna koyduk. Bunları, bir lütuf olarak, 
terörle bağlantılı bir konu olarak yapma-
dık. Bu talepleri, Kürt vatandaşlarımızın 
en doğal, en tabii, en insani hakları olarak 
gördüğümüz için karşıladık, gereğini yeri-
ne getirdik. Artık Türkiye’de hiç kimse red, 

inkâr ve asimilasyon politikaları devam 
ediyor diyemez. Artık Türkiye’de hiç kimse 
insan hakları, özgürlükler, hukuk devleti 
konusunda sistematik ihmaller, eksikler 
olduğunu iddia edemez. Türkiye, hem dev-
let olarak, hem kamuoyu olarak terörün 
sona erdirilmesi için tam bir kararlılık 
içindedir. Eksik olan muhalefet partileri-
nin bu konuda ortak bir duruş takınması, 
sorumlu ve duyarlı hareket etmesidir. Bu 
sorundan mustarip olan her parti, süreçte 
yapıcı rol üstlenmeli, hükûmetin mücade-
lesine katkı sağlamalıdır. 

Bir kez daha vurgulamak istiyorum: Bu 
sorunun çözümünde muhatabımız önce-
likle Kürt vatandaşlarımız, Hakkari’de, 
Şırnak’ta, Diyarbakır ’da, İstanbul’da, 
Türkiye’nin bütün illerinde, ilçelerinde, 
köylerinde yaşayan 75 milyon insanımız-
dır. Biz terör sorununu, vatandaşlarımız-
la birlikte, onlarla Elele, gönül gönülle 
vererek çözeceğiz. Terör örgütü AK Parti 
iktidarı döneminde güçlenen devlet-millet 
kaynaşmasını, hükûmet-millet kucak-
laşmasını bozamadı, kıramadı. İnşallah, 
bugüne kadar attığımız adımlar, bundan 
sonra atacağımız adımlar sayesinde, bu 
meseleyi de geride bırakacağız.

Değerli Arkadaşlarım...

Bugün, Hükûmetimizin 2013-2015 dö-
nemi ekonomi politikalarını içeren orta 
vadeli programını açıkladık. Bilindiği 
gibi, gelişmiş ekonomilerin pek çoğuyla 
birlikte, Avrupa Birliği ekonomilerinde de 
endişe ve belirsizlikler devam ediyor. Kriz 
döneminde küresel ekonomiyi sürükleyen 
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gelişmekte olan ekonomiler cephesinde de 
gelişmeler arzulananın gerisinde kalıyor. 
Özellikle Avro bölgesindeki yavaşlama, Çin 
başta olmak üzere pek çok gelişmekte olan 
ülkenin ihracat ve üretim performansları 
olumsuz etkiliyor. Başbakan Yardımcım 
ve ilgili bakanlarımın bugün açıklamış 
olduğu, hükûmetimizin 2013-2015 döne-
mini kapsayan 8. Orta Vadeli Programı bu 
küresel ortamda hazırlandı. Bu programın 
temel felsefesi, küresel ekonomik şartlara 
karşı ekonomimizin direncinin geçmişte 
olduğu gibi korunması, bununla birlikte 
bizi 2023 hedeflerine taşıyacak politikalar-
dan feragat edilmemesidir. Bu çerçevede, 
Hükûmet olarak önümüzdeki dönemde 
daha çok vatandaşımıza istihdam sağla-
mayı hedefliyoruz. Bunun için istihdamı 
destekleyici ve işgücünün niteliğini artı-
rıcı politikalar uygulayacağız; üreticiye ve 
yatırımcıya istikrarlı iş ortamı sunacağız. 
Hükûmet olduğumuzdan bu yana taviz 
vermediğimiz mali disiplin anlayışımızı 
önümüzdeki dönemde de uygulamaya 
devam edeceğiz. Cari açıkla ilgili hassasiye-
timizi sürdüreceğiz. Böylelikle bu alanda 
2012 yılında kaydettiğimiz gelişmeyi çok 
daha ileri bir noktaya taşımış olacağız. Bu 
doğrultuda, yurt içi tasarrufları destekleyi-
ci politikalar uygulamaya devam edeceğiz. 
Önümüzdeki dönemde de mücadeleyi 
sürdüreceğiz. Enerji ve ulaştırma altyapı-
mızı iyileştirecek ve enerjide kaynak çe-
şitliliğini artırarak dışa bağımlılığı azalta-
cağız. Türkiye’nin bir bilgi ve yenilikçilik 
toplumu haline gelmesini destekleyeceğiz. 
Tarımsal altyapıyı iyileştirerek yüksek kat-
ma değerli üretim ve tarımsal verimlilik 
artışına katkıda bulunacağız. Okullaşma 

oranları ve zorunlu eğitim süresinde son 
dönemde kaydettiğimiz gelişmeleri eği-
timin kalitesine de yansıtacak önlemleri 
alacağız. Sağlık hizmetlerine erişilebilirliği 
artırırken koruyucu sağlık hizmetlerini 
yaygınlaştıracağız. Yoksulun, garip-gura-
banın yanında yer almaya devam edecek; 
çalışabilecek durumda olan her vatandaşı-
mızın üretken hale geçebilmesinin yolunu 
açacağız. 

Bu programı, ekonomimizin karşı karşıya 
kalabileceği dış şartları ve iç ekonomik 
dengeleri titizlikle dikkate alarak hazır-
ladık. 2013-2015 dönemi Orta Vadeli 
Programının uzun vadeli ekonomik hedef-
lerimize ulaşmakta önemli bir girdi teşkil 
edeceğine inanıyorum. Programın ülkemiz 
için hayırlı olmasını diliyorum. Bu dü-
şüncelerle, Meclis çalışmalarında sizlere 
başarılar diliyorum.  Bu vesileyle, Hac yol-
culuğuna hazırlanan, yolda olan, mübarek 
topraklara varmış bulunan bütün kardeşle-
rimizin Haclarının şimdiden mübarek ol-
masını, makbul olmasını diliyorum. Sizleri 
bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
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Değerli yol arkadaşlarım, sevgili kardeşle-
rim, İl Teşkilatlarımızın, kadın ve gençlik 
kollarımızın değerli mensupları... Sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor; AK Parti 
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın 
milletimiz, ülkemiz ve demokrasimiz için 
hayırlı olmasını diliyorum.

Maalesef terör hain yüzünü dün bir kez 
daha gösterdi. Hakkâri Çukurca’da bir üs 
bölgesine yapılan saldırı sonucu 3 aske-
rimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı. 
Öncelikle şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan 
rahmet, yaralı askerimize şifa temenni edi-
yorum. Terör meselesini ülkemizin kana-
yan yarası olmaktan çıkarmakta kararlıyız, 

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 17 Ekim 2012
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inşallah önümüzdeki dönemde bu konuda 
önemli gelişmeleri hep birlikte göreceğiz. 

Bir kez daha 30 Eylül’de gerçekleştirdiği-
miz 4. Olağan Büyük Kongre’nin hayırlı 
olmasını diliyorum. Kongremizin, sadece 
ülkemiz için değil, bütün dünya için ör-
nek olacak bir demokrasi şöleni halinde 
gerçekleşmesini sağladığınız için sizlere 
ve sizlerin şahsında bütün delege arkadaş-
larımıza şükranlarımı sunuyorum. Hiçbir 
sorunun, hiçbir olumsuzluğun yaşanmadı-
ğı, diğer partilere de örneklik oluşturacak 
şekilde gerçekleşen Büyük Kongremize 
katılan bütün misafirlerimize teşekkür 
ediyorum.  Kongrede, Merkez Karar ve 
Yürütme Kurulumuza, Merkez Disiplin 
Kurulumuza, Parti İçi Demokrasi Hakem 
Kurulumuza seçilen arkadaşlarımızı bir 
kez daha kutluyorum. Türkiye’yi 2023 yılı-
na hazırlama misyonunu hayata geçirmek 
için elbirliğiyle çalışacak ve inşallah bu 
süreci başarıyla tamamlayacağız. 

Bugün plaket vereceğimiz kesintisiz 
3’üncü dönem İl Başkanlığı yapan arka-
daşlarımı, ülkemize, milletimize ve parti-
mize verdikleri hizmetlerden dolayı tebrik 
ediyorum. Yine bugün plaket vereceğimiz 
başarılı il başkanlarımıza da tebriklerimi 
sunuyorum. Biliyorsunuz biz 3 dönem ku-
ralını bir son olarak değil, bir mola olarak, 
bir nefeslenme, bir es olarak görüyoruz. 
4’üncü Büyük Kongremizin açılışında oku-
duğum o güzel şiirde ifade edildiği gibi, 
bizim söyleyecek daha çok mısralarımız 
var, yeter ki kalbimizdeki merhamet adlı 
o çınarı hep gür tutalım, hep üstte tutalım. 
Bu süreçte bir dönem mola vermek duru-

munda olan arkadaşlarımız, siyasetin ve 
millete hizmet davasının bir parçası olarak 
bu kutlu çatı altında farklı şekillerde katkı-
da bulunmaya devam edecekler.

Değerli arkadaşlarım... 

Dün, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 
12’nci Zirvesi için Azerbaycan’da bulun-
mamız sebebiyle haftalık grup toplantı-
mızı yapamadık. 9 Ekim’de yaptığımız 
son grup toplantımızdan bugüne kadar 
pek çok önemli programa iştirak ettik, 
uluslararası ilişkilerimiz açısından çok 
önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Son 
grup toplantımızın hemen ardından Nor-
veç Parlamento Başkanı’yla, akabinde de 
Avrupa Parlamentosu eski Başkanı ile bir 
araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunduk. 10 Ekim’de, İslam İşbirliği Teş-
kilatı Konferansı’nın 28’inci toplantısında, 
üye ülkelerden çok sayıda temsilciyle bir 
araya gelerek, bölgesel ve küresel konu-
ları değerlendirdik. 11 Ekim’de 14’üncü 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
Uluslararası Fuarı ile 16’ncı Uluslararası İş 
Forumu’nun açılışını yaptık. Dünyanın 86 
ülkesinden temsilcilerin katıldığı bu fuar 
ve iş forumunu, İslam toplumları arasında 
ticari ilişkilerle birlikte kardeşlik hukuku-
nun da geliştirilmesi bakımından önemli 
bir platform olarak gördüğümü belirtmek 
isterim. Aynı gün öğleden sonra Kazakis-
tan Cumhurbaşkanı Sayın Nazarbayev ve 
Kazak heyeti ile bir araya gelerek, iki ülke 
ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından bü-
yük ehemmiyet verdiğimiz Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konsey toplantısını ger-
çekleştirdik. 
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12 Ekim’de bu defa İstanbul’da Türk ve Ka-
zak işadamlarının iştirakiyle düzenlenen 
İş Forumuna katıldık. 13 Ekim’de, Siyaset, 
Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı 
(SETA) ve Başbakanlık Kamu Diplomasisi 
Koordinatörlüğünün birlikte düzenlediği 
“İstanbul Küresel Forumu”nun açılış ko-
nuşmasını yaptık. İstanbul Küresel Foru-
mu, dünyanın farklı bölgelerinden devlet 
adamları, akademisyenler, sivil toplum 
temsilcileri, iş dünyası temsilcileri, sanat-
çılar, yazarlar ve medya mensuplarının 
katılımıyla gerçekleşen önemli bir toplantı 
oldu. Küresel sorunları adalet penceresin-
den ele alan bu forumun, bölgemizdeki 
ve dünyadaki değişimi anlamak açısından 
önemli görüşlerin ifade edildiği, önemli 
tartışmaların yapıldığı bir platform oldu-
ğuna inanıyorum. Aynı gün Tunus Dışiş-
leri Bakanı Sayın Abdusselam, Libya Millî 
Güçler İttifakı Başkanı Sayın Mahmut 
Cibril ve Arap Ligi Genel Sekreteri Sayın El 
Arabi ile görüşmelerimiz oldu. 

Dün de Azerbaycan’da 10 bölge ülkesinin 
üye olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
Zirvesine katıldık. Zirvenin açılış otu-
rumunda ve zirveye katılan liderlerle 
yaptığımız temaslarda, bölgesel sorunlar, 
yeni işbirliği alanları üzerinde durduk, bu 
çerçevede görüşlerimizi ifade ettik. Böyle-
ce, ülkemize ve milletimize hizmetle dolu 
dolu geçen bir haftayı daha geride bırak-
mış olduk.

Değerli arkadaşlarım...

Biliyorsunuz geçtiğimiz Cuma günü, ma-
halli seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili 

Anayasa değişikliği oylamasında, arzu et-
mediğimiz bir sonuç ortaya çıktı. Anayasa 
değişikliği, doğrudan kabulü için gereken 
367’nin altında bir oyla, referandum sınırı 
içinde rakam olan 360 ile Genel Kurul’da 
kabul edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız 
takdir hakkını kullanarak bu değişikliği 
Meclis’e iade etti. Biz Pazartesi günkü 
Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda 
muhtemel gelişmeleri ve atılacak adımları 
arkadaşlarımızla değerlendirmiştik. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın kararından sonra 
oluşan yeni duruma yönelik de ilgili arka-
daşlarımızla istişarelerimizi tamamladık. 
Şimdi Meclis’te yeni bir süreç başlıyor. 
Arkadaşlarımız MHP ve CHP ile görüş-
meler yapacaklar; yeni bir tarihte uzlaşıl-
ması durumunda bu düzenlemeyi tekrar 
Meclis’te görüşme imkânı oluşabilecek. 
Mahalli seçimlerin öne alınmasıyla ilgili 
MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli, zaten 
olumlu kanaatini ortaya koymuştu. CHP 
yönetimi ise bizim belirlediğimizden daha 
farklı tarihler dile getiriyordu. Oluşan yeni 
durumda, farklı tarihler üzerinde muta-
bakata varabilmemiz halinde bu yönde 
yeni bir adım atılabilir. Arkadaşlarımız, bu 
doğrultuda muhataplarıyla gerekli görüş-
meleri yaparak, inşallah hayırlı bir netice 
elde edecekler. 

Bu arada Meclis’teki oylamada CHP ve 
BDP’nin sergilediği tutumun ibretlik ol-
duğunu da ifade etmek durumundayım. 
Dünyada, seçimlerin erkene alınmasına 
karşı çıkan, bunu engellemek için her şeyi 
yapan, her türlü yola başvuran tek ana mu-
halefet partisi, sanıyorum CHP’dir. BDP ile 
CHP, 12 Haziran seçimlerinden beri pek 
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çok konuda birlikte hareket ettiği, adeta 
müttefik halinde bulunduğu için, artık iki-
sini bir görüyorum. CHP’nin yolu BDP’yi 
düze çıkarmaz, BDP’nin yolu CHP’yi düze 
çıkarmaz. Biri her konuda milletle ters 
düştüğü için çıkmaz yolda, diğeri de terör 
örgütünün kuyruğuna takılmaktan vazge-
çip, gerçek bir siyasi parti olamadığı için 
yine çıkmaz yolda. Netice olarak, her iki 
yol da milletimizin teveccühüne mazhar 
olmaktan uzak. Biliyorsunuz CHP’nin 
tarihinde “şu okullar olmasa Millî Eğitimi 
ne güzel idare ederiz” anlayışı vardır. Bu-
günkü CHP yönetiminin de, “şu seçimler 
olmasa ne güzel siyaset yaparız” anlayışı 
içinde olduğunu görüyoruz. 

Bugün, Genel Başkanı başta olmak üzere 
CHP yönetiminin siyaset adına yaptıkları 
tek şey, AK Parti’nin yaptıklarına karşı 
çıkmaktan, bizim AK dediğimize KARA 
demekten ibaret. Bu durumu kendileri de 
bildikleri için, bağırarak, çağırarak, haka-
ret ederek, doğruyu söylemeyerek, hatta 
küfür ederek kifayetsizliklerini saklayabi-
leceklerini sanıyorlar. Hâlbuki milletimiz 
o muhteşem irfanıyla, o derin izanıyla her 
şeyi görüyor, takdirini de buna göre yapı-
yor. Geçtiğimiz 10 yılda gerçekleşen 3 ge-
nel seçimin, 2 mahalli idareler seçiminin, 2 
halkoylamasının sonucu bunun açık ifade-
si. Buna rağmen, Sayın Kılıçdaroğlu başka 
havalar estiriyor. Sanki yarın seçim olsa 
iktidara gelecekmiş gibi konuşuyor. Ama 
seçim dediğimizde, sandık dediğimizde 
fellik fellik kaçacak yer arıyor. Çıkardıkları 
bütün o gürültü, mezarlıktan geçerken ıs-
lık çalanların durumuna benziyor. Korku-
larını, kendi gürültüleriyle bastırmaya ça-

lışıyorlar. Türkiye’de kuru gürültüye pabuç 
bırakılan dönemler artık geride kaldı. Mil-
letimizin iradesinden umudu kesen CHP, 
tarihi boyunca da iktidarı hep başka yer-
lerde aramış bir partidir. Çok partili siyasi 
hayatımız boyunca, demokrasi tarihimize 
kara leke olarak geçen ne varsa, hepsinin 
gerisinde bu CHP zihniyetinin siluetini 
görebilirsiniz. CHP’nin ülke yönetimi an-
layışı da, “şu millet olmasa memleketi ne 
güzel idare ederiz” anlayışıdır. CHP’nin bu 
anlayışına karşı, 1950’de merhum Men-
deres, “Yeter söz milletindir” diyerek yola 
çıkmıştı. Peki, biz bugün ne diyoruz? “Söz 
de karar da milletindir” diyoruz. 

Ey Kılıçdaroğlu... Sen kendi kafanda kur-
duğun dünyada siyasetini yapabilirsin, 
seçimini yapabilirsin, iktidar hayalleri 
kurabilirsin... Genel Başkanı olduğun par-
tinin adını Cumhuriyet Hayal Partisi ya-
pıp, istediğin hülyalara dalabilirsin.  Ama 
gerçek hayatta benim milletim sana geçit 
vermez... Çünkü bu millet senin de, senin 
zihniyetinin de Cemaziyülevvelini biliyor. 
Bugünlerde psikolojiye merak saldığın an-
laşılıyor. Sana o aklı verenlere sor bakalım, 
gerçek dünyadan kopuk şekilde, kafasında 
kurduğu dünyada yaşayanların durumuna 
ne deniyormuş? Ben teşhisi koydum, teda-
viyi sana bırakıyorum. 

Mesele sadece Kılıçdaroğlu’nun kendi 
dünyasında yaşaması değil değerli arka-
daşlarım... Bu arada, özellikle dış politika-
ya ilişkin konularda öyle sözler söylüyor, 
öyle tavırlar ortaya koyuyor ki akıl alır gibi 
değil. Türkiye’nin ana muhalefet partisinin 
Genel Başkanını, karşı karşıya bulundu-
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ğumuz neredeyse bütün uluslararası so-
runlarda, karşı tarafın yanında saf tutmuş 
görüyoruz. Mesela Suriye meselesinde 
Esed ile Kılıçdaroğlu’nu ayırt edemez hale 
geldik. Daha doğrusu, Esed ortada pek 
gözükmüyor, onun ülkemizdeki ve dün-
yadaki temsilciliğini Kılıçdaroğlu yapıyor. 
Dışişleri Bakanımızı, onun dış politika 
vizyonunu, sadece insafa ve izana değil ah-
laka da sığmaz bir şekilde eleştiriyor, ama 
Bakanımızın bu konuda yazdığı kitabı oku-
mamış. Bizim Ortadoğu politikamızı eleşti-
riyor, ama Ortadoğu’nun son 90 yılındaki 
en önemli halk hareketlerinin isimlerini 
dahi duymamış. Afrika’daki, Orta Asya’da-
ki, Güney Asya’daki, dünyanın dört bir 
yanındaki çalışmalarımızı eleştiriyor, ama 
bizim oralarla olan tarihî ilişkilerimizden, 
oralardaki şehitliklerimizden haberi yok.  
Cehalet bu kadar derin olunca, doğal ola-
rak Esed’i demokrat kendi ülkesinin Başba-
kanını diktatör görüyor. Suriye konusunda 
izlediğimiz politikayla ilgili Birleşmiş 
Milletler de 130’dan fazla ülkeden destek 
alıyoruz ama içeride Kılıçdaroğlu bir türlü 
ikna olmuyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nun en 
son Rusya’dan Suriye’ye giden bir yolcu 
uçağını Ankara’ya indirmemizle ilgili tu-
tumunu biliyorsunuz. Efendim neymiş... 
Kendisine uçakta bulduğumuz mühim-
matları gösterecekmişiz. 

Sayın Kılıçdaroğlu’na düşün diyeceğim, 
ama kendisini de zorda bırakmak istemi-
yorum. Bunun yerine, o uçakla ilgili Sayın 
Kılıçdaroğlu’nun seviyesine uygun bir iza-
hı yeniden yapmayı tercih ediyorum. Sayın 
Kılıçdaroğlu ‘mühimmat’ sözüne takmış… 
İlkokul çocuklarının da kullandığı Türkçe 

sözlükte mühimmatın karşısında savaş ge-
reci diye yazar. Bu tanıma göre savaşta kul-
lanılabilecek her türlü gereç mühimmat 
olarak kabul ediliyor. Yani sizin üzerinize 
gelen füze mühimmat ise, o füzenin size 
yönelmesini sağlayan radar da, bu süre-
cin yönetilmesini sağlayan haberleşme 
cihazları da mühimmattır. Biz diyoruz ki, 
bu uçakta askerî malzeme olduğunun is-
tihbaratını aldık, bunun için Ankara’ya in-
dirdik. Yapılan aramalarda uçakta, Suriye 
Savunma Bakanlığı’na gönderilen, askerî 
malzeme olduğundan şüphe duyulmayan 
gereçler bulundu. Uçağın kargo kısmında 
bulunan söz konusu gereçlere el konularak 
operasyon sona erdirildi. Uçaktaki sivillere 
hiçbir zarar verilmeden, biraz gecikmeyle 
yerlerine ulaşmaları sağlandı. 

Bizim burada yaptığımız, uluslararası 
hukukun verdiği bir hakkı kullanmaktan 
ibarettir. Ortada Sayın Kılıçdaroğlu’nun, 
Suriye’den daha canhıraş bir şekilde bunu 
eleştirmesini, karşı çıkmasını gerektiren 
bir durum yok. Her şeyi, ülkemizin ve 
milletimizin hakkını hukuku koruyacak 
şekilde, olması gerektiği tarzda yürüyoruz. 
NATO’dan AB’ye, ABD’den bölge ülkele-
rine kadar neredeyse herkes Türkiye’nin 
haklılığını vurguluyor. Bir tek CHP genel 
başkanı Esed’in ağzıyla konuşuyor, kendi 
ülkesine suçlamalarda bulunuyor. Herkes 
Türkiye ile müttefik, Kılıçdaroğlu, Esed’le 
müttefik… Biz, Suriye’deki olayların en 
kısa zamanda sona ermesini, Suriye halkı-
nın tamamının adaletle yönetimde temsil 
edildiği yeni bir dönemin başlamasını te-
menni ediyoruz. Bu haklı mücadelelerinde 
kardeşlerimizin yanında olmaya, onlara 
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her türlü insanı desteği vermeye devam 
edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyo-
rum.

Değerli arkadaşlarım...

Geçtiğimiz 10 yılda Türkiye’yi demokra-
sisiyle, ekonomisiyle, dış politikasıyla çok 
ileri düzeylere getirdik. Türkiye büyü-
dükçe, milletimiz güçlendikçe önümüze 
çıkartılan engeller de aynı şekilde artıyor, 
çeşitleniyor. Bölücü terör örgütünün 
eylemleriyle Türkiye’nin ileriye doğru 
yaptığı hamleler arasındaki ilişki bütün 
açıklığıyla ortada. Biz bu belayı da defe-
decek, üstesinden gelecek güce, iradeye, 
kararlılığa sahibiz. Terörle mücadelede gö-
rev alan her güvenlik görevlisini kendi ev-
ladımız olarak görüyoruz. Mehmet Akif ’in; 
“Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış 
yatıyor, bir hilal uğruna ya rab, ne güneş-
ler batıyor”diye ifade ettiği şehitlerimizin 
acıları hepimizin yüreğini acıtıyor. Hilal 
uğruna batan o güneşlerin, bu ülkenin 
üzerinde batmayan bağımsızlık güneşinin 
sembolleri olduğunu biliyoruz. 

Güvenlik güçlerimizin karşısında tutuna-
mayacaklarını, bu yolla netice alamayacak-
larını gören terör örgütü mensupları, daha 
alçakça, daha haince yollara başvurmaya 
başladılar. Bunlardan biri de okullara 
yönelik saldırılar. Amaçları, vatandaşları-
mızın evlatlarının okula gitmesini, yaşa-
dığı şehri, ülkesini ve dünyayı anlamasını 
sağlayacak eğitimi almasını engellemek. 
Terör örgütü 2008 yılında eğitim kurum-
larına yönelik 38 saldırı gerçekleştirdi. Bu 
rakam, 2010 yılında 57’ye, 2011 yılında 

89’a yükseldi. Bu yıl, şu ana kadar terör 
örgütü mensuplarının eğitim kurumlarına 
yönelik eylemlerinin sayısı 110’a yaklaştı. 
Sadece Doğu ve Güneydoğu’daki illerimiz-
de değil diğer şehirlerde de okullarımıza 
benzer saldırılar yapıldı. El bombalarıyla, 
molotof kokteylleriyle, uzaktan kumandalı 
bombalarla okullara, öğrenci yurtlarına, 
dershanelere yapılan bu alçakça saldırıla-
rın hedefinde masum evlatlarımız bulunu-
yor. 

Evet, bu gözü dönmüş canavarlar, 6 yaşın-
daki, 7 yaşındaki evlatlarımızın üzerlerine 
bomba atmaktan, yanıcı madde fırlat-
maktan çekinmeyecek kadar insanlıktan 
çıkmış durumdalar. Terör örgütü bölgeye 
götürdüğümüz hizmetleri engellemek için 
bugüne kadar her şeyi yaptı. Yol yapılması-
nı engellemek istedi. Havalimanı yapılma-
sını engellemek istedi. Baraj yapılmasını 
engellemek istedi. Diğer bölgelerden, yurt 
dışından girişimcilerin oralarda yatırım 
yapmasını engellemek için çalıştılar. İş 
makinalarını yaktılar, işçilere saldırdılar. 
Biliyorlar ki, bölge kalkındıkça, geliştikçe, 
ulaşım imkânları, iş imkânları arttıkça, 
istismar ettikleri konular ellerinden alın-
dıkça kendileri orada tutunma imkânı 
bulamayacaklar. Okullara, yurtlara, ders-
hanelere de bunun için saldırıyorlar. Öğ-
retmenleri bunun için kaçırıyorlar. Terör 
örgütleri cehaletten beslenirler, istismar 
edecekleri bir ortam isterler. Cehaletin 
ortadan kalktığı bir ortamda, terör örgü-
tü varlık sebebini kaybedeceğini biliyor. 
Bunun için okula, öğretmene, öğrenciye 
düşmanlar, bunun için eğitim kurumları-
na saldırıyorlar. 
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Kendilerini askerî araçların, tankların 
önüne atıp bedenlerini siper etmekten söz 
edenler, acaba niçin bu okulları yakanların 
önüne geçip, çocuklarımız için siper olma-
yı düşünmüyorlar? Düşünmezler, çünkü 
onların derdi benim Kürt kardeşlerim 
değil, onların çocukları hiç değil. Onlar sa-
dece terör örgütüne piyonluk yapmayı bi-
lirler. Barbarlığın en bariz özelliği eğitime 
düşmanlık, eğitim kurumlarına düşman-
lık, kitaba, kitaplarla elde edilen aydınlık 
düşünceye düşmanlıktır. Bu bakımdan 
terör örgütü, çağımızın en barbar, en ilkel, 
en insanlık düşmanı yapısıdır. Üstelik bu 
barbarlığı, güya haklarını savunduğu in-
sanlara karşı uyguluyor. 

Aslında, terör örgütünün gerçek yüzünü, 
gerçek niyetini sadece bu eğitim düş-
manlığı bile göstermeye yeterli. Baskıyla, 
korkuyla, zulümle insanları bir süre sin-
direbilirsiniz, ama asla onları kazanamaz-
sınız. Terör örgütü, 28 yıldır masum kanı 
akıtarak, bölge insanını çocuk, kadın, yaşlı 
demeden, çiftçi, işçi, imam demeden kat-
lederek orada tutunma çabası içindeydi. 
Bu yöntemle bölge insanının kalbinde 
yer edinemeyeceğini anlayan örgüt, şimdi 
zihinleri, beyinleri katletmeyi hedeflemiş 
görünüyor. Biz terör örgütünün insanımızı 
cehalete mahkûm etmesine izin vermeye-
ceğiz. Terör örgütünün Kürt kardeşlerimi 
Man kurtlaştırma çabası kesinlikle ama-
cına ulaşamayacak. Nitekim terör örgütü-
nün eğitim kurumlarına yönelik saldırı-
larına en büyük tepkiyi, yine bölge halkı 
gösterdi, benim Kürt vatandaşlarım göster-
di. Okuluna, öğrencilerine, eğitim kurum-
larına sahip çıktı. Bölücü terör örgütünün 

boykot çağrıları karşılık bulmadığı için 
zaten zorbalık devreye girdi, okullara yöne-
lik saldırılar devreye girdi. Diyarbakır’da 
okulunun koridorlarına, sınıflarına bomba 
ve Molotof kokteyli atmak isteyen terör 
örgütü yandaşının elinden bu malzeme-
leri alarak, canı pahasına okulunu ve öğ-
rencilerini koruyan Müdür Yardımcımızı 
kutluyorum. Bölgede görev yapan bütün 
öğretmenlerimize, idarecilerimize gayret-
leri, fedakârlıkları için teşekkür ediyorum. 
Bütün vatandaşlarımdan aynı hassasiyeti, 
aynı dirayeti, aynı kararlılığı beklediğimi 
ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımız 
tepkilerini, tavırlarını açıkça ortaya koy-
dukları zaman, terör örgütünün o korkak 
maşalarının kaçacak delik aradıklarını 
biliyoruz, görüyoruz. İnşallah terör örgütü-
nün çocuklarımızı cehalete mahkûm etme 
oyununu bölgede yaşayan kardeşlerimizle 
elbirliği içinde bozacağız. 

Buradan annelere, babalara sesleniyorum. 
Lütfen çocuklarımızın geleceğine sahip 
çıkalım. Lütfen onların ana sınıfında, ilko-
kulda, ortaokulda, lisede, üniversitede en 
iyi eğitimleri almalarını engellemeye çalı-
şan bu karanlık odaklara geçit vermeyelim. 
Bölgenin geri kalmasının en önemli sebebi 
olan yüzlerce yıllık kısırdöngüyü ancak bu 
şekilde kırabileceğimizi lütfen hatırımız-
dan çıkarmayalım. Terör baronlarının böy-
le bir derdi olmayabilir. Onlar, akan kan 
üzerinden bir saltanat kurmuşlar, sefasını 
sürüyorlar. Onların asla sizin için, sizin ço-
cuğunuzun geleceği için güzel düşünceleri, 
bu yönde bir gayretleri yok, olamaz. Sizler 
çocuklarınıza da, çocuklarınızın geleceği-
ne de sahip çıkın.  Biz, sizin yanınızdayız 
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ve her zaman da yanınızda olacağız. Biz, 
Türkiye’nin tamamı gibi, Diyarbakır’daki, 
Van’daki, Şırnak’taki, Hakkâri’deki, bütün 
bölgedeki çocuklarımızın her düzeyde en 
iyi eğitimi alması için okuldan öğretme-
ne, bilgisayardan kitaba kadar her türlü 
desteği veriyoruz, vermeye devam ede-
ceğiz. Terör örgütünün yakmak istediği, 
bombaladığı okullarda eğitim gören evlat-
larımızın, liseyi, üniversiteyi bitireceğine, 
doktor olarak, mühendis olarak, iktisatçı, 
işletmeci olarak, eğitimci olarak, hukukçu 
olarak ülkelerine ve memleketlerine hiz-
met edeceklerine inanıyorum. Bunun için 
annelerle, babalarla, çocuklarımızla bir-
likte çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi 
2023 hedeflerine inşallah hep birlikte ulaş-
tıracağız. Allah’ın izniyle, bizden sonraki 
nesillerin, çocuklarımızın, torunlarımızın 
2071 yılına birlik içinde, beraberlik içinde, 
huzur içinde, refah içinde ulaşmasını hep 
birlikte sağlayacağız.

Değerli arkadaşlarım...

Mahalli seçimler konusundaki hazırlıkla-
rımızı, Meclis’teki süreç belli olana kadar, 
neticelenene kadar kesintisiz şekilde sür-
düreceğiz. Bundan sonra teşkilatlarımıza 
çok önemli görevler düşüyor. İllerimizde, 
ilçelerimizde, köylerimizde çalmadık kapı, 
tutmadık el, hatır sormadık kişi bırakma-
yarak vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. 
Gerek hükûmet icraatlarını, gerek beledi-
yelerimizin çalışmalarını en iyi şekilde, 
en doğru şekilde vatandaşlarımıza anla-
tacağız. Biz, hangi kesimden olursa olsun 
insanımıza bir adım attığımızda, onun 
bize iki adım, beş adım, on adım geldiği-

ni göreceksiniz. Hedefimiz, öncelikle 75 
milyon insanımızın tamamının gönlünü 
kazanmak. Hiç kimseyi kırmadan, hiç 
kimseyi küstürmeden, ama hakkımızı, 
hukukumuzu, onurumuzu da asla kimseye 
çiğnetmeden bu gönül seferberliğini der-
hal başlatıyoruz. 

Yunus Emre’nin dediği gibi; “Biz, sevdik 
âşık olduk… Sevildik, maşuk olduk… Her 
dem yeni doğarız, bizden kim usanası…” 
Evet, biz milletimizden usanmayız, mille-
timiz bizden usanmaz. Her dem yeniden 
doğarız, her seçimde milletimizle yeniden 
kucaklaşırız. Çünkü biz bu millete sevdalı-
yız. Çünkü biz bu ülkeye sevdalıyız. Biz bu 
milletin bağrından doğduk ve ondan hiç 
kopmadık. Seçim çalışması bizim için sev-
diklerimizle bir kez daha buluşma vesilesi-
dir. Seçim çalışması bizim için Türkiye’nin 
dört bir yanında vatandaşlarımızla yine 
ve yeniden kucaklaşma vesilesidir. AK 
Parti teşkilatlarında görev alan her arka-
daşımın, bin bir başlı kartalı taşımanın 
sorumluluğunu üstlendiğinin bilincinde 
olduğuna inanıyorum. Bu düşüncelerle, 
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımı-
zın bir kez daha hayırlı olmasını, başarılı 
geçmesini diliyorum. Allah’ın yolumuzu, 
bahtımızı açık etmesi temennisiyle, sizlere 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Kıymetli misafirler, değerli milletvekili 
arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim... Sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor; Grup 
Toplantımızın milletimize, ülkemize, de-
mokrasimize hayırlar getirmesini diliyo-
rum. Sizlerin, milletimizin ve bütün İslam 
âleminin geride bıraktığımız mübarek 
Kurban Bayramını, bir kez daha tebrik edi-
yorum. Kutsal topraklarda Hac görevini ifa 
etmiş olan bütün kardeşlerimizin Hacları-

nın makbul ve mübarek olmasını temenni 
ediyorum. Yine dün Cumhuriyetimizin 
89’uncu yıldönümünü bütün milletimizle 
birlikte coşkuyla kutladık. Ben de burada 
bir defa daha Cumhuriyetimizin 89’uncu 
yıldönümünün kutlu olmasını diliyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında 
emeği geçen herkesi, şehitlerimizi, gazile-
rimizi minnetle yâd ediyorum. Kurtuluş 
Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriye-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 30 Ekim 2012
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timizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’i ve 
onunla birlikte bu mücadeleyi veren bütün 
devlet ve siyaset adamlarını da rahmetle 
yâd ediyorum. 

Kurtuluş Savaşı, bu toplumun herhangi bir 
kesiminin, herhangi bir fırkasının değil, 
milletimizin topyekûn kıyamıyla yapılmış 
ve zafere ulaşmış bir mücadeledir. Aynı şe-
kilde Cumhuriyet de, toplumun herhangi 
bir kesimi için değil, milletin tamamına ait 
bir yönetim biçimi olarak kabul edilmiştir. 
Altını çizerek ifade ediyorum: Cumhuri-
yet cumhurundur, halkındır, herkesindir. 
Cumhuriyet’i herkesin olmaktan çıkartıp, 
sadece kendilerine ait bir sembol haline 
getirmeye çalışanlar, aslında Cumhuriyet’i 
değil kendilerine ait bir imtiyaz yönetimi-
ni arzulayanlardır. Cumhurun, yani halkın 
değil belli bir zümrenin iktidarını Cum-
huriyet zanneden bu kesimler, vesayet ve 
diktatörlük özlemi içindedirler. 

Türkiye, geçmişte bu diktatörlük özlem-
lerine çok şahit oldu. CHP’nin tek parti 
yönetimi, yani İnönü dönemi, adı Cum-
huriyet olan ama “Millî Şeflik” ifadesiyle 
fiilen otoriter bir rejiminin işletildiği bir 
dönemdir. Sadece bir avuç seçkinin, bir 
avuç CHP yöneticisinin söz sahibi olduğu 
bir ülkenin Cumhuriyetle idare edildiğini 
söylemek milletin aklıyla alay etmektir. 
Millet, çok partili hayata geçilmesinden 
sonra CHP’nin otoriter, baskıcı, dayatmacı 
yönetim anlayışına karşı Cumhuriyet’in 
yanında, demokrasinin yanında yer almış-
tır. 1950 yılında “Yeter söz milletindir” 
diyerek yola çıkan rahmetli Menderes ve 
arkadaşlarının bu çağrısının makes bulma-

sı, milletin Cumhuriyetine sahip çıkışının 
ifadesidir. Türkiye’de cumhuriyet karşıtı 
bir kesim varmış ve bunlar Cumhuriyet’i 
yıkacakmış gibi ortalığı velveleye verenler, 
Cumhuriyetin değil kendi menfaat dü-
zenlerinin yıkılmasından telaşa kapılan-
lardır. Herkesin olan Cumhuriyeti sadece 
kendilerine mahsus kılmak isteyenlerin 
derdi asla Cumhuriyet değildir. Yıllarca 
ülkeyi, arkalarına aldıkları güç odakları-
nın desteğiyle, millete ihtiyaç duymadan, 
hatta millete rağmen yönetmeyi alışkanlık 
haline getirenler bugün yine aynı heves 
içindedirler. 

Bakınız, Gazi Mustafa Kemal, 29 Ekim 
1923’te, Cumhuriyetin ilan edildiği Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi toplantısından 
sonra şunları söylüyor: “Milletimiz haiz 
olduğu evsaf ve liyakatini, hükûmetinin 
yeni ismiyle, cihan-ı medeniyete daha 
çok sühuletle izhara muvaffak olacaktır. 
Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal etti-
ği mevkie layık olduğunu asarıyla ispat 
edecektir.” Gazi Mustafa Kemal, yine aynı 
konuşmasında şöyle devam ediyor. Bu-
rasını özellikle CHP’lilerin, Cumhuriyet 
kutlaması adı altında Ankara’nın altını 
üstüne getirenlerin dikkatle dinlemesini 
istiyorum: Gazi Mustafa Kemal, “Milletin 
teveccühünü daima nokta-i istinat telakki 
ederek, hep beraber ileriye gideceğiz. Tür-
kiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve mu-
zaffer olacaktır” diyor. Evet, Gazi Mustafa 
Kemal, daima milletin teveccühünün esas 
alınmasını istiyor. 

Ama dün Ankara’da milletten alamadık-
ları gücü ve yetkiyi, sokakları terör ize 
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ederek, Cumhuriyeti kendilerine siper 
ederek devşirmeye çalışanlar olduğunu 
esefle gördük. Biliyorsunuz, CHP İstanbul 
İl Başkanı, törenler sırasında, orada bu-
lunan subaylara dönüp “Sizin korumanız 
gereken Cumhuriyet’e biz sahip çıkıyoruz” 
dedi. Bununla kalmayıp, çeşitli davalardan 
tutuklu olarak yargılanan subayların “esir 
alındığını” iddia etti. İşte anlatmaya çalış-
tığım CHP kafası tam da bu kafadır. Dün, 
ülkenin meşru hükûmetini devirmek için 
“ORDU GÖREVE” pankartı açanlar, um-
dukları desteği bulamayınca bugün aynı 
orduya, onun subaylarına hakaret etmek-
ten çekinmiyorlar. CHP’nin askerden me-
det uman muhalefet anlayışı iflas etmiştir, 
ama CHP bunun yerine milletin iradesini 
yücelten bir muhalefet anlayışını koyama-
mıştır. Bunların siyasi mücadeleden anla-
dıkları ya işi orduya havale etmektir ya da 
sokağa çıkıp illegal eylemler yapmaktır. 
Dün de siyasetten anladıkları yanlıştı, bu-
gün de yanlış… 

Bu CHP bir türlü milletle birlikte siyaset 
yapmayı, hukuk içinde, demokratik kural-
lar içinde muhalefet etmeyi öğrenemeye-
cek. Bunların derdi dün de Cumhuriyet 
değildi, bugün de Cumhuriyet değil.  Bun-
lar, Cumhuriyeti de, orduyu da, yargıyı 
da kendi “milletsiz iktidar” amaçlarına 
ulaşmak için kullanacakları araçlar ola-
rak görüyorlar.  Bekledikleri desteği elde 
edemeyince de hemen karşısına geçip 
hakarete başlıyorlar, her türlü seviyesiz 
ithamda bulunuyorlar. Böyle yaparak 
herkese ait olan Cumhuriyete en büyük 
zararı verdiklerini kendileri de biliyorlar, 
ama söylediğim gibi, onların dertleri zaten 

Cumhuriyet değil. Emin olun, bunların 
zihinlerinde, “Şu cumhur olmasa Cumhu-
riyeti ne güzel idare ederiz” anlayışı vardır. 
Ama beyhude yere çırpınıyorlar, beyhude 
yere kendilerini paralıyorlar. Çünkü bu 
Cumhur, bu Cumhuriyeti asla onlara tes-
lim etmedi, etmeyecek. Milletimiz bize, bu 
ülkeyi, bu vatanı, bu devleti, bu Cumhuri-
yeti en iyi şekilde yönetme, muhafaza etme 
görevini verdi. Biz Türkiye’de Cumhur’u 
gerçek anlamda Cumhuriyet’le buluşturan 
partiyiz. Bugüne kadar görevimizi bihak-
kın yerine getirdiğimiz için milletimizin 
desteği artarak devam etti. Cumhuriyeti, 
elitlerin, bir avuç seçkinin, marjinal bir 
takım grupların, kifayetsiz muhterislerin 
tasallutuna asla terk etmedik, etmeyeceğiz. 
Cumhuriyeti Cumhur’dan kopartıp kendi 
tekellerine almak isteyenlere, gönüllerin-
deki diktatörlük rejimini, vesayetçi sistemi 
hortlatmak isteyenlere asla geçit vermeye-
ceğiz. 

Milletten seçim sandığında alamadıkları 
yetkiyi, sokakları terörize ederek gasp 
etmek isteyenler bugüne kadar daima 
hüsrana uğramışlardır, bundan sonra da 
hüsrana uğramaya devam edeceklerdir. 
Sandıkta, siyasetin meşru kanalları için-
de yürütülmesi gereken bir mücadeleyi, 
Cumhuriyet Bayramı gibi hepimize ait 
olan ortak sembolü istismar ederek, mec-
rasından çıkartmak isteyenleri milletimin 
engin ferasetine havale ediyorum. Ana mu-
halefet Partisi Genel Başkanını sorumlu 
davranmaya, Cumhuriyetin hem lafzına, 
hem özüne saygılı olmaya davet ediyorum. 
İlkokul müsameresi çocuğu edasıyla, şeke-
ri elinden alınmış çocuk hırçınlığıyla siya-
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set yapılmaz, Ana Muhalefet Partisi Genel 
Başkanlığı hiç yapılmaz. Cumhuriyet Bay-
ramı, resmî bayram olarak kabul ettiğimiz, 
milletçe her yıl coşkuyla, özel programlarla 
kutladığımız bir gündür. Diğer resmî bay-
ramlar gibi, Cumhuriyet Bayramının da 
nasıl kutlanacağı, törenlerin nasıl, nerede, 
ne şekilde yapılacağı önceden belirlen-
miştir. Resmî merasimler yanında, halkın 
katılımıyla, şehirlerin en büyük meydan-
larında, statlarında kutlamalar yapılıyor. 
Buralara vatandaşlarımız geliyor, coşkuyla 
törenlere iştirak ediyor. 

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, devlet-
millet kucaklaşmasının en güzel örnekle-
rinden biridir. Bugüne kadar hiç kimse bu 
adabı bozmamış, bozmaya teşebbüs dahi 
etmemiştir. Sadece CHP ve arkasına takıl-
dığı bir takım marjinal, legal, illegal kesim-
ler, birlik, beraberlik, kaynaşma günü olan 
Cumhuriyet Bayramını, alternatif program 
adı altında ayrışma aracı haline getirmeye 
çalıştılar. Cumhuriyet Bayramını Ulus’ta 
değil de, hemen yanı başındaki Hipod-
romda kutlamanın CHP’liler için nasıl bir 
zorluğu vardı acaba? Ben parti teşkilatımı 
hipodroma davet ettim. Diğer partiler de 
aynı şeyi yapabilirdi. Bir kez daha söylü-
yorum: Bunların derdi kesinlikle Cumhu-
riyet değil, Cumhuriyeti kutlamak değil. 
Bunların derdi istismardır.  Bunların yap-
tığı işin adı ayrıştırmadır, bölücülüktür. 
Terör örgütü Türkiye’yi silahla, kan döke-
rek, baskı ve zulümle bölmenin peşinde, 
bunlar dün laiklik adına bölücülük yapı-
yorlardı, bugün cumhuriyetçilik maskesi 
altında ayrımcılık yapıyorlar. Biliyorsunuz 
bir dönem terör örgütünün güdümünde 

alternatif Cuma namazı eylemleri yapılı-
yordu. Bütün millete, bütün İslam âlemine 
ait olan bir değer, siyasi amaçlar uğrunda 
hayasızca istismara yeltenilmişti. Bugün 
de aynı şeyi CHP’liler, herkese ait olan 
Cumhuriyeti bir kesimin tekeline almaya 
yeltenerek, yani ayrımcılıkla, ayrıştırmay-
la yapmaya çalışıyorlar. Hiçbir farkları yok.

Bizim sorumluluğumuz milletimize karşı 
değerli arkadaşlarım... Biz Cumhuriyete ve 
demokrasiye olan inancımızı, bağlılığımızı 
sonuna kadar sürdüreceğiz. Cumhuriyet 
adını kullanarak, demokrasi adını kullana-
rak diktatörlük peşinde koşanları milleti-
mize ifşa etmeye devam edeceğiz. Bize göre 
Cumhuriyeti korumak demek, Türkiye’nin 
demokraside, ekonomide, dış politikada ve 
diğer bütün alanlarda dünyanın en güçlü 
ülkelerinden biri haline gelmesi için çalış-
mak demektir. Gazi Mustafa Kemal’in bi-
raz önce ifade ettiğim veciz sözüne uygun 
olarak, yaptığımız çalışmalarla Türkiye 
Cumhuriyetini dünyadaki yerine yakışır 
bir duruma getirmeyi hedefliyoruz. Biz 
Türkiye Cumhuriyeti’ni 100’üncü kuruluş 
yıldönümü olan 2023 yılında dünyanın 
en büyük 10 ekonomisinden biri haline 
getirmenin çabası içindeyiz. Biz, Türkiye’yi 
59 yıl sonrasına, 2071’e hazırlamanın ha-
yalini kuruyoruz, bunlar Türkiye’yi 69 yıl 
geriye götürmenin özlemi içindeler. İşte 
aramızdaki fark bu. Biz Cumhuriyeti ayağa 
kaldırmanın, demokrasisi ve ekonomisiyle 
dünyanın en güçlü devleti haline getirme-
nin çabası içindeyiz. Bunların ise, kendi 
çıkarları için Cumhuriyeti de, demokra-
siyi de, ekonomiyi de tehlikeye atmakta 
tereddüt etmeyecek kadar gözlerini hırs 
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bürümüş durumda. Kimin derdi muasır 
medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak 
beni milletim çok iyi görüyor. 

CHP’ye oy vermiş kardeşlerime sesleniyo-
rum: Cumhuriyet, büyüyen bir ekonomiyle 
mi güvence altındadır, krizlerle çöküşün 
eşiğine geldiğinde mi güvence altındadır? 
10 yıl öncesine göre 3 kat büyüyen ekono-
minin olduğu bir dönemde mi Cumhuriyet 
garanti altındadır, yoksa her gün banka-
ların battığı, devletin memuruna maaş 
ödemeyecek noktaya doğru gittiği bir dö-
nemde mi Cumhuriyet garanti altındadır? 
Demokratik standartlarımızın Avrupa Bir-
liği kriterleri düzeyine ulaştığı bugün mü 
Cumhuriyet tehlikede, yoksa bürokratik 
vesayetin siyasal alanı nefessiz bıraktığı 10 
yıl önce mi tehlikedeydi? Dış politikamızın 
bölgesel ve küresel boyutta bir etkinliğe 
ulaştığı bugün mü Cumhuriyet tehlike-
de, yoksa kendi içimize hapsolduğumuz, 
dünyadan kopuk şekilde bir meçhule 
doğru sürüklendiğimiz 10 yıl önce mi teh-
likedeydi? Yurt dışıyla irtibatı olan herkes, 
aY-yıldızlı pasaportun 10 yıl önceki değe-
riyle, şimdiki değerini lütfen bir kıyaslasın. 
Birazcık vicdanı olan, birazcık kalbinde 
hakkaniyet ölçüsü bulanan herkes, bugün 
Cumhuriyet’in gerçekten olması gereken 
yere geldiğini, gelmekte olduğunu kabul 
edecektir. 

Siyaset yapmak, hayata farklı pencere-
lerden bakmak kimseyi köreltmemeli, 
adaletten uzaklaştırmamalı.  İktidara talip 
olmak, ülkenin yönetimine gelmeye çalış-
mak başka bir şey, bunun için Türkiye’nin 
ve dünyanın gerçeklerine gözlerini kapatıp 

her şeyin kapkaranlık olduğunu iddia et-
mek başka bir şey. Eksikler varsa eleştirin. 
Daha iyisini yapmak için projeleriniz varsa 
anlatın. Biz, Cumhuriyetimizin 100’üncü 
yılı hürmetine 2023 dedik, siz de kendi an-
layışınıza göre başka bir tarih belirleyip, bu 
ülkenin, bu milletin geleceği için hedefleri-
niz nelerse buyurun söyleyin. Ama sadece 
ve sadece bizi yıpratmak, bizim önümüzü 
kesmek adına bu ülkeye, bu millete zarar 
verecek işlere girişmeyin. Hepimiz aynı 
gemideyiz. Dün Ankara’da, önceki gün 
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda 
yaşanan manzaralar sadece Türkiye’ye 
zarar verir, başka hiçbir işe yaramaz. Biz, 
bütün bunların milletimiz nezdinde kıy-
meti harbiyesi olmadığını biliyoruz. Ama 
yaşanan görüntüler Türkiye’nin imajını 
yaralıyor; bin bir emekle, bin bir zahmetle, 
bin bir fedakârlıkla inşa ettiğimiz güçlü 
Türkiye algısına zarar veriyor. Sorumluluk 
sahibi hiçbir siyasetçi böyle bir yanlışlığa 
öncülük etmemeli. Sorumluluk sahibi hiç 
kimse, bu yanlışa ortak olmamalı. 

Ben, her şeye rağmen, CHP’liler başta ol-
mak üzere, dün Türkiye’yi, Türk milletini 
dünya kamuoyunda utandıran o görün-
tülere sebep olanların, yaşananlardan 
gerekli derslerini çıkartacaklarını umut 
etmek istiyorum. İnşallah Türkiye böyle 
görüntüleri bir daha yaşamayacaktır. Bu 
konuda sorumlu davranan siyasi partile-
re, sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür 
ediyorum. Türkiye genelinde Cumhuriyet 
Bayramını gerçek manada bayram gibi 
kutlayan bütün vatandaşlarıma şükranla-
rımı sunuyorum.
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Değerli kardeşlerim...

Maalesef Terör örgütü aldığı taşeron-
luk görevini yerine getirmek için kan 
dökmeye, vicdanları yaralamaya devam 
ediyor. Önceki gün Şırnak’ta terör örgütü 
tarafından yapılan saldırıda yine bir polis 
memurumuz şehit oldu.  Buradan şehit 
polis memurumuz İbrahim Engin’e Cenabı 
Allah’tan rahmet, ailesine, emniyet camia-
mıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. 
Yaralı polis memurlarımıza geçmiş olsun 
dileklerimi sunuyor, acil şifalar temenni 
ediyorum. Bu saldırıdan hemen sonra 
yapılan operasyonlarda 8 terörist etkisiz 
hale getirildi. Biz, şehitlerimizin acısını 
etkisiz hale getirilen terörist sayısıyla asla 
ölçmüyoruz. Bizim amacımız, terörü biti-
rerek hiçbir güvenlik görevlimizin, hiçbir 
evladımızın burnunun dahi kanamayacağı 
bir barış ve huzur ortamı tesis etmektir. 
Barış, sadece bizim çabamızla, devletin gü-
venlik tedbirleriyle gerçekleşemez. Terörle 
mücadele ortak bir anlayışı, dayanışmayı, 
işbirliğini gerektirir. Terörle mücadele 
konusunda iktidarıyla muhalefetiyle aynı 
yöne bakamazsak, aynı hedefe yönelemez-
sek başarıya ulaşmamız zorlaşır. Bütün 
sivil toplum kuruluşlarımız, vakıflarımız, 
derneklerimiz, kanaat önderlerimiz, her 
bir vatandaşımız bu süreçte yüreğini or-
taya koymalı, tavrını ortaya koymalı, en 
azından duasıyla bu mücadeleye katkı 
sağlamalıdır. 

Vatanın ve milletin güvenliğini sağlamak-
tan başka bir şey yapmayan askerimize, 
polisimize yönelen bu saldırılar, barış adı-
nı ağzından düşürmediği halde terörden 

başka bir iş bilmeyenlerin eseridir. Burada, 
tıpkı Cumhuriyet adına Cumhuriyet’e kast 
edenler gibi, barış adına barışı katleden, 
kan akıtmayı kutsayan bir anlayışla karşı 
karşıyayız. Terör örgütü ve onun güdü-
mündeki kuruluşlar, dışarıdaki ölümleri, 
dışarıda yaptıkları zulmü yeterli görmemiş 
olacaklar ki, şimdi de cezaevlerine el atmış 
bulunuyorlar. Terör örgütü, bir kısım ör-
gütsel ve siyasi taleplerle cezaevlerindeki 
yandaşlarını ölüm orucuna yönlendiriyor, 
adeta onlara ‘ölün’ talimatı veriyor. Ölüm 
oruçlarına gerekçe olarak ifade edilen ko-
nuların, cezaevi şartlarıyla uzaktan yakın-
dan bir ilgisi yok. 

Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Cezae-
vinde bulunan herkesin, hangi suçtan ora-
da olursa olsun, canı, sağlığı, onuru devlete 
emanettir. Geçmişte ülkemizdeki cezaevle-
rinde tutuklu ve hükümlülerin gerçekten 
çok kötü şartlarda barındığını, buralarda 
çok kötü olayların yaşandığını biliyoruz. 
Cezaevinde yatmış, o iklimi, o şartları bilen 
bir Başbakan olarak, bu duruma kayıtsız 
kalabilmem mümkün mü? Biz, hükûmete 
geldiğimiz günden beri cezaevlerindeki 
şartları düzeltmek için her türlü adımı 
attık.  Öncelikle fiziki mekânları iyileştir-
dik. Bunun yanında, tutuklu ve hüküm-
lülerin insan haklarına uygun muamele 
görmesini sağlayacak bir sistem kurduk. 
Cezaevi şartlarından kaynaklanan her tür-
lü şikâyete, her türlü talebe daima duyarlı 
olduk. Gayrı insani bir uygulama olan ana 
dilde görüşme yasağını AK Parti iktidarı 
kaldırmıştır. Ana dilde savunmayla ilgili 
çalışmaları gündemine alan da yine biziz. 
Tutuklu ve hükümlülere yakınlarının ağır 
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hastalığı veya ölümü halinde mazeret izni 
hakkı tanınmasını biz sağladık. Koşullu 
salıverilmelerine bir yıl veya daha az süre 
kalan hükümlülerin, denetimli serbestlik 
tedbiri yoluyla cezalarını tamamlayabil-
melerini sağlayan düzenlemeyi biz ge-
tirdik. Bu uygulamanın başlamasıyla 17 
bin 287 kişi cezaevlerinden tahliye edildi. 
İnancı gereği veya vejetaryenlik gibi özel 
durumu olan hükümlü ve tutukluların bes-
lenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını 
biz sağladık. Cezaevlerindeki kötü mua-
meleyi veya işkence gibi insanlık suçunu 
önlemek maksadıyla düzenlemeler yapıp, 
ulusal veya uluslararası incelemelerin önü-
nü açan yine bu hükûmettir. Hükümlü ve 
tutukluların eşleri ile bir araya gelmelerine 
imkân tanıyan, çocuk hükümlülerin anne 
ve babalarıyla daha çok vakit geçirmelerini 
sağlayan düzenlemeleri yine biz yapıyoruz. 

Cezaevi şartlarını iyileştirmek için canla 
başla çalışan bir hükûmetin vicdanını 
sorgulamak, vicdanı tefessühe yüz tutmuş-
ların işi değildir. Açlık grevi yapanların 
taleplerinin esasının cezaevlerindeki du-
rumla hiçbir ilgisi yok. İfade edilen talepler 
terörist başına özgürlükle, ana dilde savun-
ma hakkıyla, operasyonların ve yargılama-
ların durdurulmasıyla ilgili. Dikkatinizi 
çekiyorum, açlık grevindekilere özgürlük 
değil, sadece terörist başına özgürlük. 
Eylem emrini verenler kim? Hepsi de dışa-
rıda olan, kendileri asla böyle bir eylemin 
içinde yer almayan, konforlarını ve ha-
yatlarını hiçbir şekilde tehlikeye atmayan 
terör baronları. Ölüm oruçlarına gerekçe 
olarak ifade edilen konuları siyaset zemi-
ninde dile getirmesi gereken siyasi partiye 

bakıyorsunuz, hâlâ Kandil’i, İmralı’yı işa-
ret ediyor. Bu eylemlerin talimatını veren 
terör baronlarına, mahkûmları ölüme 
sürükleyen bu vicdansızlara laf söyleme-
yenler, utanmadan devletin, hükûmetin 
vicdanını sorguluyorlar. Siz önce çıkın bu 
insanları intihara sevk eden, bunun için 
baskı yapan terör ağalarının vicdanını 
sorgulayın. Hiç kimsenin yüzlerce gencin 
bedeni üzerinden, canı, geleceği üzerinden 
kendi kirli siyasetini yürütmeye, kendi çı-
karlarının davasını gütmeye hakkı yoktur. 
Evet, burada bir toplumun, bir halkın değil 
sadece kimi Kandil’de, kimi burada yaşa-
yan bir kesimin çıkarları söz konusudur. 

Devlete, dağda öldürmekle şantaj yapı-
lamayacağı gibi, cezaevinde ölmekle de 
şantaj yapılamaz. Devlet şantaja da, dayat-
maya da tehdide de boyun eğmez, pabuç 
bırakmaz. Artık bu gerçeği herkesin gör-
mesi gerekiyor. Terör örgütü ve yandaşları, 
cezaevlerindeki insanların yakasından eli-
ni çekmelidir, onların hayatları üzerinden 
hesap yapmayı bırakmalıdır. Biz ‘insanı ya-
şat ki, devlet yaşasın’ diyoruz, onlar ölüm 
tüccarlığı yapıyorlar, ölümler üzerinden si-
yasi menfaat sağlamaya çalışıyorlar. Kendi 
yürüttükleri mücadelenin başarısızlığını 
görenler, bunu örtmek için ortaya yüzlerce 
insanın hayatını sürüyorlar. Bunun ne in-
sani, ne ahlaki, ne de siyasi bir izahı yoktur, 
olamaz. Açlık grevleri, terör örgütünün 
gerçek yüzünü bir defa daha ortaya koyan 
çarpıcı bir örnektir. 

Buradan bir kez daha Kürt kardeşlerime, 
örgütün pençesine düşmüş çocuklarımı-
zın, gençlerimizin annelerine, babalarına 
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sesleniyorum. Sizin evlatlarınızın hayatı 
üzerinden statü edinenlere, kendilerine 
saltanat düzeni kuranlara asla müsamaha 
göstermeyin.  Onlar kendilerini bu ateş-
ten daima uzak tuttular, tutmaya devam 
edecekler. Eğer oralarda kalmaya devam 
edecek olursa yanacak olan sizin evladı-
nızdır. Evladınızı bu ateşten çekin çıkartın.  
Çocuklarınızın dağda silahla, cezaevinde 
ölüm orucuyla, sokakta bombayla, molotof 
kokteyliyle hayatının kararmasına seyirci 
kalmayın.  Çocuklarınızı gözlerini kırpma-
dan ölüme gönderenlerin kendi çocukları 
en iyi okullarda okurken, siz karalar bağ-
lamayın. Canınızdan bir parça olan evlat-
larınızı vicdanları titremeden ölüme gön-
derenler kendi çocuklarının düğünlerinde 
oynarken, siz yas tutmayın. 

Buradan, milletimin huzurunda açıkça ifa-
de ediyorum: Eğer çocuklarınıza cezaevle-
rinde kötü muamele ediliyorsa, işkence ya-
pılıyorsa, hakları kısıtlanıyorsa, biz sizinle 
beraberiz, gereği neyse derhal yapmaktan 
çekinmeyiz. Eğer bugün insanlar evlerin-
den alınıp yargısız infaza tabi tutuluyorsa, 
köyleri yakılıyorsa, dışkı yediriliyorsa, biz 
sizinle beraberiz, sorumlusu kimse derhal 
yakasına yapışırız. Ama bunlar olmadığı 
halde, tam aksine devlet şefkatiyle, merha-
metiyle vatandaşını kucaklamanın çabası 
içindeyken, başka zeminlerde yürütülmesi 
gereken tartışmalar için çocuklarınızın 
hayatları tehlikeye atılıyorsa, burada en 
büyük sorumluluk sizlere düşüyor. Ço-
cuklarınızla aranıza terör örgütünün gir-
mesine, onun uzantılarının girmesine izin 
vermeyin. Siz çocuklarınızı yanınıza geti-
rin boyunlarına sarılın, onları doya doya 

öpün. Biz de onların güzel bir geleceğe sa-
hip olması için elimizden geleni yapalım. 

Biz çağrımızda samimiyiz. Bu çağrıda, ne 
bir taktik, ne bir strateji, ne bir siyasi çıkar 
hesabı var. Bu gönlümüzün sesi, kalbimi-
zin sesi. Gelin aramızdan şu terör örgütü-
nü, onun silahlarını, bombalarını, kana, 
cana doymaz yöneticilerini, kukla siyaset-
çilerini çıkartalım... Geçtiğimiz ay yaptı-
ğımız 4’üncü Olağan Büyük Kongremizde 
açıkladığımız 2023 vizyonu çalışmamızda, 
gündemde olan sorunların çözümüne 
ilişkin yol haritamızı zaten ortaya koyduk.  
Bizim demokrasi ve özgürlükler konusun-
daki beklentilerle ilgili bir sıkıntımız yok. 
Bunları, terör örgütü zorladığı veya mec-
bur kaldığımız için değil, doğruluğuna, 
hakkaniyetine inandığımız için hayata ge-
çirmek kararındayız. Biz bu hakları, sadece 
Kürt kardeşlerimiz için değil, 75 milyon 
insanımızın tamamı için getiriyoruz. Biz 
Türkiye’yi, demokraside, özgürlüklerde, 
refahta bölgesinin en iyi, dünyanın sayılı 
ülkelerinden biri haline getirme yolunda 
çok önemli mesafe kat ettik. Terör mese-
lesini çözdüğümüzde, bu hedeflerimize 
çok daha hızlı ilerleyecek, çok daha çabuk 
ulaşacağız. İnşallah önümüzdeki dönem-
de, halkımızın desteğiyle, terör belasının 
çözümü konusunda çok önemli ilerlemeler 
kaydedeceğiz.

Değerli arkadaşlarım...

Önümüzdeki Cumartesi, yani 3 Kasım 
tarihi, 2002 yılından bu yana süren iktida-
rımızın müjdecisi olan 2002 seçimlerinin 
10’uncu yılı. Hafta sonu, yine bir 3 Kasım 
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günü, Kızılcahamam’da düzenleyeceğimiz 
istişare toplantımızda, 10 yıllık iktidarı-
mızın kapsamlı bir değerlendirmesini hep 
birlikte yapacağız. 

Ben burada ,  geçtiğimiz Pazar günü 
İstanbul’da yaşanan ve gerçekten büyük 
üzüntü duyduğum bir hadise üzerinde 
durmak istiyorum. Türkiye, her alanda 
olduğu gibi, uluslararası spor karşılaş-
maları konusunda da hızla dünya çapın-
da bir marka haline geliyor. Daha önce, 
uluslararası karşılaşmalar bir yana, kendi 
spor müsabakalarımızı dahi yapacak tesis 
bulamazken, bugün her alanda çok iyi bir 
altyapıya sahibiz. Bu altyapıyı, her geçen 
yıl daha da güçlendiriyoruz. Altyapımız 
güçlendikçe, organizasyon kabiliyetimiz 
arttıkça, Türkiye uluslararası spor mü-
sabakalarının aranılan, tercih edilen ev 
sahibi haline gelmeye başladı. Geçtiğimiz 
10 yılda, her biri mini olimpiyat ayarında 
600’den fazla uluslararası organizasyona 
ev sahipliği yaptık. Burada sizlere sadece 
son 5-6 yıldaki organizasyonlardan birka-
çını saymakla yetineceğim. 2005 yılında 
İzmir’de Dünya Üniversite Yaz Oyun-
larına ev sahipliği yaptık. 2007 yılında 
Trabzon’da Karadeniz Oyunlarının, İstan-
bul, Ankara ve Kayseri’de Dünya Basketbol 
Şampiyonasının ev sahibiydik. 2008’de 
Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampi-
yonasını İzmir’de yaptık. 2009’da Eskrim 
Büyükler Dünya Kupasını Antalya’da ger-
çekleştirdik. 2010 yılında Dünya Halter 
Şampiyonasını Kahramanmaraş’ta dü-
zenledik. 2011 yılında Dünya Profesyonel 
Bayanlar Şampiyonlar Şampiyonu Tenis 
Turnuvasında, en iyi 8 tenisçi ülkemizde 

yarıştı. Yine 2011 yılında Erzurum’da Dün-
ya Üniversite Kış Oyunlarına, Antalya’da 
Dünya Okçuluk Kupasına, İstanbul’da 
Dünya Salon Atletizm Şampiyonasına 
ev sahipliği yaptık. Bu yıl kayakta Kuzey 
Disiplini Dünya Şampiyonasına, Avrupa 
Büyükler Halter Şampiyonasına, Amatör 
Golf Takımları Dünya Şampiyonasına ev 
sahipliği yaptık. 

Son olarak da, geçtiğimiz Pazar günü final 
karşılaşmasının yapıldığı Dünya Kadınlar 
Tenis Şampiyonası İstanbul’da düzenlen-
di. Bu şampiyonanın gerçekleştirildiği 
Sinan Erdem Spor Salonunu da biz inşa 
ettik. Dünyanın en önemli tenisçilerinin 
yarıştığı bu yarışmada birinciliği kazanan 
Serena Williams buradan bir kez daha 
kutluyorum. Tıpkı diğer uluslararası orga-
nizasyonlar gibi bu tür uluslararası spor 
karşılaşmaları için de ülkemiz, geçtiğimiz 
10 yılda sağladığımız siyasi istikrarın, 
ekonomik gelişmenin, güven ve huzur or-
tamının neticesi olarak tercih ediliyor. Bu 
organizasyonları biz, ülkemizde pek çok 
spor dalının sevilmesini, tabana yayılma-
sını, gençlerimizin bu alana yönelmesini 
sağladığı için de teşvik ediyoruz. 

Fakat ülkemizde küçük bir kesim var ki, biz 
ne yaparsak yapalım, hangi hizmetleri geti-
rirsek getirelim memnun olmuyor. Bunlar 
doğuştan ayrıcalıklı oldukları fikrine ka-
pılmış, yaşadıkları ülkenin gerçeklerinden 
bihaber, kendi küçük dünyalarına hapsol-
muş bir azınlıktan ibaret. Sayıları az, ama 
gürültüleri çok çıkıyor. Geçmişte, hiçbir 
çaba harcamadan, hiçbir emek vermeden 
ekonomide, siyasette, sosyal hayatta bütün 
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köşe başlarını tutmuşlar, bu düzenin böyle 
sürüp gitmesini istiyorlar. Bu güruh, ülke-
nin en ücra köşelerindeki köylerinden, ka-
sabalarından çıkıp gelmiş, en iyi eğitimleri 
almış, kendilerini geliştirmiş insanların 
ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenme-
sini kabul edemiyorlar.  

Bu hazımsızlık beraberinde daha önce 
İstanbul Arena Stadı’nda, önceki gün İstan-
bul Sinan Erdem Spor Salonunda olduğu 
gibi çiğliklere, terbiyesizlikleri de yol aça-
biliyor. Hâlbuki güzel bir salonda, 16 bini 
aşkın coşkulu bir seyirci kitlesinin önünde, 
dünya genelinde yüzlerce televizyonun 
canlı yayınladığı bir final karşılaşması 
yapıldı. İstanbul ve ülkemiz için yüzlerce 
milyon dolar harcasak elde edemeyeceği-
miz bir tanıtım fırsatı yakaladık. Birinciliği 
elde eden sporcuya ödülünü vermek üzere, 
karşılaşmayı seyretmiş olan Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanımız, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanımız, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız sahaya çık-
tıklarında, bütün bu güzellikleri gölgele-
yen çirkinlik başlıyor. Seyircilerin içindeki 
bir kısım kendini bilmezler Bakanlarımızı 
ve Büyükşehir Belediye Başkanımızı güya 
protesto ediyorlar. Oysa orada protesto 
edilen benim Bakanlarım ve Büyükşehir 
Belediye Başkanım değil, yüzlerce ülkede 
naklen yayınlanan Türkiye ve İstanbul gö-
rüntüsüdür. 

Biz bunların karın ağrılarının sebebini 
biliyoruz. Ama beyhude çabalıyorlar. 
Türkiye’de o dönemler artık geride kal-
dı. Bu ülkede artık hiç kimse doğuştan 
imtiyazlı değil. Bu ülkede artık hiç kimse 

tepeden inme şekilde köşe başlarını tut-
ma ayrıcalığına sahip değil. Artık herkes 
çalıştığı, emek verdiği, hak ettiği kadarını 
alıyor, bundan sonra da böyle olacak. Biz 
Türkiye’yi uluslararası organizasyonların 
cazip ev sahibi ülkesi yapacak adımları 
atmayı sürdüreceğiz. Yine önümüzdeki 
yıl Mersin’de Akdeniz Oyunlarını düzen-
liyoruz. 2014 yılında Dünya Kadınlar 
Basketbol Şampiyonasına ev sahipliği yapı-
yoruz. Durmayacağız, duraksamayacağız, 
çalışmaya, hizmete devam edeceğiz. Türki-
ye’deki değişimi anlayamayanlara en güzel 
cevabı milletimiz sandıkta veriyor. Bir 
süre sonra, artık onlar da bu değişimi, bu 
gerçeği görmezden gelemeyecekler. Ya bu 
değişime uyum sağlayacaklar, ya da bu mil-
let onlara her seçimde derslerini vermeye 
devam edecek. Bu düşüncelerle, Türkiye 
Büyük Millet Meclisimize ve grubumuza 
bu haftaki yasama çalışmalarında başarı-
lar diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah’a ema-
net ediyorum. 
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Değerli yol arkadaşlarım, sevgili kardeşle-
rim... Hepinizi en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Kıymetli eşlerinizi, çocukla-
rınızı, ailelerinizi de aynı şekilde sevgiyle 
selamlıyorum.

Yine burada bulunamayan, ama kalp-
lerinin, gönüllerinin bizimle olduğunu 

bildiğimiz bütün arkadaşlarımıza da sev-
gilerimi, saygılarımı iletiyorum. Toplantı-
mızın hayırlı olmasını, başarılı geçmesini 
diliyorum. 

Bugün İstişare ve Değerlendirme Toplan-
tılarımızın 19’uncusunu yapıyoruz. 14 
Ağustos 2001 tarihinde çıktığımız millete 

AK Parti 19. Istişare ve 
Değerlendirme Toplantısı Açılış 

Konuşması

Ankara | 3 Kasım 2012
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hizmet yolculuğunda 11’inci yılımızı geri-
de bıraktık. Türk siyasi hayatında önemli 
bir kilometre taşı olan 3 Kasım 2002 seçim-
lerinin de 10’uncu yıldönümünü idrak edi-
yoruz. 3 Kasım tarihi sadece AK Parti için 
değil, Türkiye için, bütün milletimiz için 
bir milat oldu, yeni bir başlangıç oldu. Tür-
kiye, adeta karanlık bir tünelden aydınlığa 
çıktı, büyük bir bunalım ve krizden istikrar 
sahiline ayak bastı. Hamdolsun geride bı-
raktığımız bu 10 yıllık sürede milletimize 
hiç mahcup olmadık, milletimizin başını 
yere düşürmedik. Bu dönemde milletimiz 
de bizi asla yalnız bırakmadı, desteğini hiç 
eksik etmedi. Milletimiz, her seçimde daha 
da artan desteğiyle, gerçekleştirdiğimiz 
hizmetleri tasvip ettiğini gösterdi, daha 
büyük hizmetler için bizi teşvik etti.

İstişare ve Değerlendirme Toplantıları-
mızın, işte tüm süreçte nereden nereye 
geldiğimizi görmemiz, rotamızı belirle-
memiz açısından fevkalade önemli işleve 
sahip olduğuna inanıyorum. Türk siyasi 
hayatında, bizimki kadar istikrarlı, bizimki 
kadar geniş katılımlı, bizimki kadar zengin 
içerikli istişare toplantısı geleneği olan bir 
başka parti bulunmuyor. Buradan altını 
çizerek bir kez daha ifade ediyorum: AK 
Parti, bir ekip hareketi, bir gönül hareketi, 
bir ortak akıl hareketi olarak ortaya çıktı. 
Bugüne kadar ilk günkü aşk ve heyecanla 
faaliyet gösterdik, bundan sonra da aynı 
ruhla, aynı coşkuyla milletimizin çizdiği 
rotada yolumuza devam edeceğiz. Büyük 
AK Parti ailesinin en önemli özelliği gönül 
bağıyla birbirine bağlı olmalarıdır, birlik 
ve bütünlüğünü her şeyin üzerinde tut-
malarıdır. Bu büyük ailenin her ferdi dava 

bilinciyle hareket eder, inanç ve azimle 
mücadelesini sürdürür. Bu mücadelede ki-
şisel hesaplara, senlik-benlik çekişmesine 
yer yoktur. Her bir arkadaşım milletimizin 
omuzlarımıza yüklediği kutsal emanetin 
aynı derecede sahibidir, sorumlusudur, 
takipçisidir. Köy, mahalle temsilcilerimiz-
den başlayarak belde teşkilatlarımıza, ilçe 
teşkilatlarımıza, il teşkilatlarımıza, genel 
merkez organlarımıza, belediye ve il ge-
nel meclislerimize, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Grubu’muza kadar AK Parti’nin 
hücrelerini oluşturan birimlerde görev 
alan her arkadaşım bu ekibin vazgeçilmez 
bir parçasıdır.

Hücre yenilenmesi dediğimiz görev deği-
şimleri elbette oluyor, olacaktır. Ama 81 
vilayette, 75 milyon vatandaşımıza ulaş-
mamızı sağlayan teşkilatlarımız, onları 
ayakta tutan arkadaşlarımız, milletvekille-
rimiz, belediye başkanlarımız AK Parti’ni 
asli unsurlardır, AK Parti’yi ayakta tutan 
asli omurgadır. Nasıl seçimlerde “biz hepi-
miz Türkiye’yiz” diye haykırdıysak, burada 
da göğsümüzü gererek “biz hepimiz AK 
Parti’yiz” diyoruz. Nasıl seçimlerde; “Aynı 
yoldan geçmişiz biz / Aynı sudan içmişiz 
biz / Yazımız bir kışımız bir / Aynı dağın 
yeliyiz biz” diye meydanları inlettiysek, 
burada da bugüne kadar AK Parti’ye emek 
vermiş, gönül vermiş bütün arkadaşları-
mızla; Aynı yolda durmadan yorulmadan 
usanmadan yürüdüğümüzü, yürüyeceği-
mizi yine iftiharla, kıvançla, inançla ifade 
ediyoruz.

Evet, biz AK Parti olarak bu isimle, bu 
amblemle 11 yıldır faaliyetteyiz. Ama AK 
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Parti asla nevzuhur bir parti değildir. Bu 
hareketin temelinde, milletimizin binler-
ce yıllık şanlı tarihinden süzülüp gelen 
bir cihanşumul anlayış vardır. Bu millete 
hizmet davasının, bu gönüller kazanma 
davasının kökleri Peygamber-i Zişan Efen-
dimizin Hicretinde bıraktığı ayak izlerine 
kadar uzanır, ilhamını bu kutlu yürüyüş-
ten alır. AK Parti, Selçuklu coğrafyasının, 
dört kıtaya yayılan 600 yıllık Osmanlı 
Devletinin, 89 yıllık Cumhuriyetimizin 
birikimi üzerinde yükselmiş bir siyasi ha-
rekettir. Biz, 1920’de Büyük Millet Meclisi-
ni yegane meşruiyet kaynağı olarak kabul 
ederek kurtuluş mücadelesini başlatan 
Gazi Mustafa Kemal’in... 1950’de “yeter söz 
milletindir” diyerek demokrasi bayrağını 
açan Menderes’in... 1983’te milletin deste-
ğiyle kalkınma hamlesi başlatan Özal’ın... 
1996 yılında vesayet yönetimine karşı mil-
letin tercihiyle iktidara gelmeyi başaran 
Erbakan’ın... Takip ettikleri yolu izleyerek 
bugünlere gelmiş bir siyasi partiyiz. 

Bu hareket içinde her siyasi partiden, her 
siyasi görüşten, her toplumsal gruptan 
gelen, ama AK Parti’nin millete hizmet da-
vasına inanmış, AK Parti’nin siyaset ilkele-
rini benimsemiş arkadaşlarımız var. Evet, 
AK Parti bizatihi bu milletin kendisidir. AK 
Parti bu coğrafyanın bizatihi kendisidir. 
AK Parti, bu ülkede her bir vatandaşımı-
zın içinde kendi hayallerini, hedeflerini 
bulduğu, kendine yer bulabildiği, kendini 
evinde hissettiği dev bir çatıdır. Bu çatının 
altında asla istismarı bulamazsınız, yalanı, 
kandırmacayı bulamazsınız. Bu çatının 
altında ayrımcılığı, ötekileştirmeyi, hak-
sızlığı göremezsiniz. Bu çatının altında 

sadece hizmet var, huzur var, refah var, 
kardeşlik var… Çünkü biz; adam odur ki 
“koya dünyada bir eser / eseri olmayanın 
yerinde gör ki yeller eser” sözünde ifade 
edildiği gibi sadece eserlerimizle bu dün-
yaya damgamızı vurmayı hedefliyoruz. Bu 
ülke için, bu millet için eser üretenlerin, 
hizmet üretenlerin kalplerde unutulmaz 
yerler edindiğini biliyoruz. Aynı şekilde bu 
ülke için, bu millet için eser üretemeyenle-
rin yerlerinde yeller estiğini de biliyoruz. 
Biz, Yunus gibi; “Dostun evi gönüllerdir / 
Gönüller yapmaya geldik” diyoruz. Gönül-
ler yaparak, hizmet üreterek, bunun için 
ülkemizi, dünyayı karış karış dolaşarak 
partimizin 11 yılını, iktidarımızın 10 yılını 
geride bırakıyoruz. İnşallah bundan sonra 
da, gönüller yapmak, hizmet üretmek için 
yine büyük bir ekip hareketi olarak yolu-
muza devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım...

Yıl dönümleri, geçmişe dönük muhasebe 
yapma, geleceğe ilişkin hedefleri gözden 
geçirmeye vesile olması bakımından 
önemlidir. Bugün, 3 Kasım... Bundan tam 
10 yıl önce, 3 Kasım 2002 Pazar günü, Tür-
kiye çok kritik bir seçim yaptı. Bu seçimden 
sonra Türkiye, demokrasiden ekonomiye 
kadar her alanda tarihî önemde bir deği-
şim sürecine girdi. Türkiye, 2 Kasım günü-
nü bitip tükenmeyen siyasi çekişmelerin, 
ardı arkası kesilmeyen ekonomik çökün-
tülerin, sürekli yeni çatlaklara sebep olan 
sosyal gerilimlerin iç karartıcı havası için-
de tamamlamıştı. 3 Kasım gecesi ise, AK 
Parti iktidarının müjdecisi olarak, yepyeni 
bir ümitle, heyecanla, dinamizmle geride 
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bırakılıyordu. Şunu çok açık bir şekilde 
ifade etmek durumundayım, 3 Kasım’da 
ortaya çıkan sonuç, sadece AK Parti’nin 
bir başarısı, bir zaferi değildir. 3 Kasım, bu 
aziz milletin siyasete, yönetime el koyma-
sı, kötü gidişe dur demesiydi. 3 Kasım’da 
sadece bazı partiler iktidardan düşüp yeni 
bir parti iktidara gelmedi; esasında bü-
yük bir zihniyet devrimi gerçekleşti. Millî 
iradeyi değil kendi grup çıkarlarını esas 
alarak Türkiye’yi krizler ülkesi haline geti-
ren bir anlayış devrildi, milletin iradesini 
yücelterek güven ve istikrarı tesis eden bir 
anlayış yönetime geldi. Onlarca yıldır Türk 
siyasetinin üzerine karabasan gibi çöken 
darbeci, vesayetçi, elitist zihniyet gitti, ileri 
demokrasiye, hak ve özgürlüklere inanan 
bir anlayış geldi. Millete efendilik taslayan-
lar gitti, millete hizmetkâr olanlar geldi. 
cumhuru hor gören cumhuriyet istismar-
cıları gitti, cumhuru kucaklayan, onu bağ-
rına basan gerçek cumhuriyetçiler geldi.

3 Kasım, AK Parti iktidarı için değil, Türk 
demokrasisi için bir milattır, tarihî bir baş-
langıçtır. Bu tevafuk vesilesiyle, geçtiğimiz 
10 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmet-
lerin özet bir muhasebesini yapmak istiyo-
rum. Bu muhasebeyi yapalım ki milletimiz 
dünün Türkiye’si ile bugünün Türkiye’si 
arasında ne kadar büyük bir fark olduğu-
nu daha iyi görebilsin. AK Parti laf üreten, 
hayal tüccarlığı yapan, konuşmayı siyaset 
zanneden bir hareket değildir. AK Parti 
hizmet siyaseti yapar, hizmeti, yatırımı, 
projeyi konuşur, konuşmakla da kalmaz ne 
söylediyse yapar, hayata geçirir. 11 yıldır 
yapamayacaklarımızı söylemedik, söyle-
diklerimizi de hamdolsun hayata geçirdik.

Ama hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. 
Türkiye’nin nereden nereye geldiğini, unu-
tanlara hatırlatmak için şöyle bir hafıza 
tazelemesi yapmakta fayda görüyorum. 
Tabii bazı gözleri olup görmeyenler, ku-
lakları olup duymayanlar, dilleri olup söy-
leyemeyenler var. Onlara yapacak bir şey 
yok. Onları kendi karanlıklarıyla baş başa 
bırakıyoruz. Bizim muhatabımız aziz mil-
letimizdir. Biz, her zaman yaptığımız gibi 
yine milletimizle dertleşecek, milletimizle 
hasbihal edeceğiz. Her zaman diyorum 
ya, nereden nereye diye... Gerçekten de, 
Türkiye’nin her alanda nereden nereye 
geldiğini görüp de heyecanlanmamak 
mümkün değil. Yaptığımız her hizmeti 
saymaya kalksak, değil saatler, günler yet-
mez. Burada bazı önemli başlıkları, sizlerin 
huzurunda, bütün milletimizle paylaşmak 
istiyorum. 

Eğitim alanında 10 yılda 6 bin 326 eğitim 
kurumu açarak, ülkemize 181 bin 316 yeni 
derslik kazandırarak yepyeni bir dönem 
başlattık. Ülkemizdeki derslik sayısını 346 
bin 660’dan 492 bine çıkartarak güçlü bir 
altyapı kurduk. Bütçeden eğitime ayrılan 
payı, 2002 yılındaki 7.5 milyar lira seviye-
sinden 2012’de 39 milyar liraya yükselttik. 
Bütün öğrencilerimize ders kitaplarını 
ücretsiz olarak verdik, veriyoruz. İlköğ-
retim ve ortaöğretimde ortak kullanılan 
laboratuvar sayısını yaklaşık 19 binden, 
14 bin ilave ile 33 bine çıkardık. İlköğretim 
ve ortaöğretim için 893 adet pansiyon ve 
yurdu hizmete açtık. Okullarımıza 1 mil-
yon bilgisayar gönderdik, 30 bin bilişim 
sınıfı kurduk. Eğitim sistemimizi 4+4+4 
diye ifade ettiğimiz 4 yıl ilkokul, 4 yıl or-
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taokul, 4 yıl lise olacak şekilde yeniden 
düzenledik. Yine bu düzenlemeyle zorunlu 
eğitimi 12 yıla çıkardık. İsteyen öğrencile-
rimizin okullarda Kur’an-ı Kerim ve Siyer 
derslerini seçmeli olarak okuyabilmelerini 
sağladık. Ülkemizin her yerinde, bütün ev-
latlarımızın eğitim imkânlarından faydala-
nabilmeleri için gerekli her türlü tedbiri al-
dık. Şartlı eğitim yardımı, taşımalı eğitim, 
okulda öğle yemeği yardımı, “Haydi Kızlar 
Okula” kampanyası gibi çalışmalarla ço-
cuklarımızın okula gidebilmesinin önün-
deki tüm engelleri kaldırdık. 10 yılda 358 
bin öğretmen atayarak, öğretmenlerimizin 
özlük haklarını iyileştirerek, bu alandaki 
sorunları da büyük ölçüde çözdük. Okulla-
rımızda 1.031 yeni spor salonunu hizmete 
sunduk.

Yükseköğrenimi imtiyaz olmaktan çıka-
rıp bütün çocuklarımızın erişebilecekleri 
bir hak haline getirecek adımları attık. 
50 yeni devlet üniversitesi, 42 yeni vakıf 
üniversitesi kurarak üniversite sayısını 
76’dan 168’e çıkardık. Ülkemizde üniver-
site bulunmayan il kalmamasını sağladık. 
Osmanlı’dan beri süren, 142 yıllık üniver-
site öğrencilerinden harç alınması uygula-
masına son verdik. Yükseköğrenim gören 
gençlerimizin barınma sorunlarının çözü-
müne yönelik çok önemli adımlar attık. 
Son olarak dün, 41 ilimizde 40 bin yatak 
kapasiteli 53 yurdumuzun açılışını yaptık. 
Böylece yurtlarımızın sayısını 344’e, yatak 
kapasitesini 308 bine yükseltmiş olduk. 
Kredi miktarını ayda 45 liradan 260 liraya 
çıkardık. Aynı şekilde kahvaltı yardımını 
ayda 11 lira civarından 180 liraya yükselt-
tik. Böylece, lisans öğrencilerimize verdiği-

miz destek, kredi-burs ve yemek bedeli ile 
birlikte aylık 440 lirayı buluyor.

Gençlerimizin zihinleri yanında beden-
lerinin de gelişmesi için gençlik ve spor 
hizmetlerine ayrılan kaynağı 62 milyon 
liradan 625 milyon liraya çıkardık. Geçti-
ğimiz 10 yılda ülkemize, uluslararası stan-
dartlarda 169 yeni spor tesisi kazandırdık. 
81 ilimizde 405 yeni spor tesisi daha ya-
pıyoruz. Yapmakta olduğumuz 30 yüzme 
havuzu ile bu imkâna sahip olmayan ilimiz 
kalmıyor. Önümüzdeki yıl 125 sentetik 
çim yüzeyli futbol sahasını daha hizmete 
sunuyoruz. Son 10 yılda 657 uluslararası 
spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık. 
Bütün bu çalışmalar sonucu, Türkiye 2002 
yılında dünya ve Avrupa şampiyonaların-
da toplam 277 madalya kazanabilmişken, 
2012’de madalya sayımız 621’e yükseldi. 
Türkiye’nin 2020 olimpiyatlarına ev sahip-
liği yapması için, bir yandan altyapımızı 
güçlendirirken, bir yandan da diplomatik 
olarak her türlü gayreti gösteriyoruz.

Sağlık hizmetleri, çok önem verdiğimiz bir 
diğer alan. Kamu hastanelerini tek çatı al-
tında toplayarak, özel hastanelere erişimi 
kolaylaştırarak, bütün vatandaşlarımızın 
sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde ya-
rarlanabilmesini sağladık. Aile Hekimliği 
sistemini getirerek, doğumundan itibaren 
her vatandaşımızın, sağlığından sorumlu 
bir hekime sahip olmasını temin ettik. Sağ-
lık hizmetlerinin altyapısında da devrim 
niteliğinde ilerlemeler kaydettik. 2002 
yılında ülke genelinde 617 olan ambulans 
sayımızı 2 bin 862’ye çıkardık. Ambulans-
larımızı sadece sayı bakımından değil, 
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çeşitlilik bakımından da zenginleştirdik. 
Bugün 19 helikopter, 2 uçak, 4 deniz am-
bulansı, 224 kar paletli ambulans, 20 kar 
üstü ambulansı, 52 motosikletli acil müda-
hale ekibi ülke genelinde hizmet veriyor. 
Hastanelerimizdeki nitelikli yatak sayısını 
yaklaşık 7 binden 40 bine çıkardık. Yoğun 
bakım hasta yatağı sayısını da 869’dan yak-
laşık 10 bine yükselttik. Geçmişte ihmal 
edilen ağız diş sağlığı merkezlerinin sayı-
sını 14’den 123’e çıkartarak 81 ilimize yay-
gınlaştırdık. Geçtiğimiz yıl ülke genelinde 
124 bin kişinin yararlandığı “Evde Sağlık 
Hizmeti” uygulamasını hayata geçirdik. 
Şimdi de dev şehir hastaneleri kurmak için 
çalışmalara başladık. 

Adalet hizmetlerinin sağlıklı şartlarda 
sunulabilmesini temin etmek için bugüne 
kadar 157 Adalet Sarayı inşa ettik. Böylece 
il merkezlerindeki adliyelerin yüzde 45’ini 
yenilemiş olduk. Standartlara uymayan ce-
zaevlerini kapattık. Adliyelerdeki yardımcı 
personel sayısını 20 binden 46 bine çıkar-
dık. UYAP Projesi ile adalet teşkilatımızı 
güçlü bir bilgisayar ve internet altyapısına 
kavuşturduk. Yargılama süreçlerini hız-
landırmak için Meclis’ten üç yargı paketi 
geçirdik, dördüncüsünün hazırlıklarını 
yapıyoruz. Yargıtay ve Danıştay’da yeni da-
ireler kurarak, yüksek yargının iş yükünü 
azalttık. Yine bu amaçla Bölge Adliye Mah-
kemelerini kurduk. Türk Ceza Kanunu, 
Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ticaret 
Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu gibi temel kanun-
ları yenileyerek günümüz şartlarına uygun 
hale getirdik. Alternatif ceza uygulama-
larını içeren Denetimli Serbestlik Sistemi 

ile ceza infaz sistemimizi modernleştirdik. 
Vatandaşlarımıza, insan hakları ihlallerin-
den dolayı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 
başvuruda bulunma hakkı getirdik. Ço-
cuklara özel, cezalandırma yerine eğitim 
amaçlı ceza infaz sistemi geliştirdik. 

Ulaştırma alanında, bölünmüş yollar, oto-
yollar, hızlı tren hatları, havayolları, metro-
lar ile kelimenin tam anlamıyla ülkemizin 
çehresini değiştirdik. Bizim iktidara geldi-
ğimiz 3 Kasım 2002 tarihinde Türkiye’de 
sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol 
vardı. Biz geçtiğimiz 10 yılda 15 bin 800 ki-
lometre bölünmüş yol yaptık. Böylece daha 
önce sadece 6 ilimizi birbirine bağlayan 
bölünmüş yol ağımızı 74 ilimize yaygın-
laştırmış olduk. Yol yenileme çalışmaları 
kapsamında 167 bin kilometreden fazla 
yolu modernize ettik. Bütün bu çalışmalar-
la, karayollarımızdaki trafik kazası oranını 
2003’e göre geçtiğimiz yıl yüzde 41 oranın-
da azaltmayı başardık.

Otoyol ağımızı da genişletiyoruz. Gebze-İz-
mir otoyolunun ön çalışmaları sürüyor. İs-
tanbul 3’üncü Boğaz Köprüsünü ve bağlan-
tılı 95 kilometrelik otoyolu inşallah 2015 
yılında hizmete açıyoruz. Marmaray ve 
Avrasya Tünellerinden oluşan iki ayrı pro-
jeyle Avrupa’yı ve Asya’yı denizin altından 
birleştiriyoruz. Marmaray’ı yaklaşık bir yıl 
sonra, 29 Ekim 2013 tarihinde, Avrasya 
Tüneli’ni ise 2015 yılında hizmete almayı 
planlıyoruz. Türkiye’nin en uzun tüneli 
olan, Rize’yi Erzurum’a bağlayacak 14.7 
kilometre uzunluğundaki Ovit Tüneli’nin 
çalışmalarına başladık. İnşallah bu tüneli 
de 2015 yılında tamamlıyoruz.
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Türkiye’de bugüne kadar hiç olmayan 
hızlı tren hatlarını biz inşa ettik, etmeye 
devam ediyoruz. 2009 yılında Ankara-
Eskişehir hattını, 2011 yılında Ankara-
Konya hattını tamamlayarak hizmete 
açtık. Eskişehir-İstanbul, Ankara-Sivas 
hızlı tren hatlarının çalışmaları sürüyor. 
Ankara-İzmir hızlı tren hattının bir bö-
lümünde inşaat başladı, bir bölümünün 
proje çalışmaları sürüyor. Ankara-Bursa 
hızlı tren hattının inşası da aynı şekilde 
devam ediyor. Ankara-Sivas hattının de-
vamı olan Sivas-Erzincan hızlı tren hattı 
ise proje aşamasında. Türkiye’nin en 
büyük banliyö işletmesi olan İzmir’deki 
İZBAN’ı da 2010’da hizmete aldık. Hızlı 
trenleri ve bunlarla ilgili malzemeleri 
ülkemizde üretmek için Sakarya, Kon-
ya, Afyon, Erzincan, Karabük, Sivas ve 
Çankırı’da tesisler kurduk. Ankara’da, 
metro ve banliyö bağlantıları da olan 
modern bir Hızlı Tren Garı inşa ediyoruz. 
Tarihî İpek Yolu’nu canlandırmak için 
başlattığımız Kars-Tif lis demiryolunun 
çalışmaları sürüyor. Hızlı tren hatları ya-
nında mevcut demiryollarımızı da yenili-
yoruz. Bugüne kadar 6 bin 838 kilometre 
demiryolumuzu yeniledik. İstanbul ve 
Ankara’daki metro çalışmaları da süratle 
devam ediyor. Hava ulaştırması alanında 
da çok önemli ilerlemeler kaydettik. Biz 
iktidara geldiğimizde ülkemizde tarifeli 
sefer düzenlenen 26 havalimanı vardı, 
bugün bu sayı 48’e ulaşmış durumda. 
İstanbul’a dünyanın sayılı havaliman-
larından biri olacak, 150 milyon yolcu 
kapasiteli yeni bir eser kazandırıyoruz. 
Yine ülkemizde denizde inşa edilen ilk 
havalimanı olan Ordu-Giresin Havalima-

nını da, inşallah 2014 yılında hizmete 
sunuyoruz.

TOKİ aracılığıyla ülkemizde toplu konut 
alanında yeni bir dönem başlattık. Bu-
güne kadar TOKİ aracılığıyla, 81 ilimiz 
ve 800 ilçemizde yaklaşık 560 bin konut 
üretilmesini sağladık. Yaklaşık 476 bini 
sosyal nitelikli olan bu konutlardan 438 
binini, çevre düzenlemesi ve sosyal tesis-
leriyle birlikte tamamlayıp teslim ettik. 
Kentsel yenileme projeleri kapsamında 
da 261 bin konutluk gecekondu dönü-
şüm çalışması yürütüyoruz. TOKİ proje-
leri aracılığıyla, doğrudan veya dolaylı 
olarak 800 bin kişilik istihdam ortaya 
çıktı. Biliyorsunuz, 5 Ekim’de yeni ve çok 
büyük bir proje daha başlattık. Afet riski 
taşıyan binaları yıkarak güvenli, sağlıklı 
ve yaşanabilir yapılar inşa etmek için 
harekete geçtik. Bu proje ile, 20 yıllık bir 
sürede, ülkemizdeki 6.5 milyon konutun 
dönüşümünü planlıyoruz. 

Sosyal güvenlik alanında, Emekli Sandı-
ğı, SSK, BAĞ-KUR gibi farklı kurumlar 
tarafından yürütülen hizmetleri tek bir 
çatı altında topladık. Artık ülkemizde 
bütün bu hizmetler Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından veriliyor. Bununla 
birlikte sosyal güvenlik sistemimizi, 
vatandaşlarımızın lehine olacak şekilde 
baştan sona yeniledik. Ülkemizde 2002 
yılında sigortalı olarak çalışan sayısı 12 
milyon iken, geçtiğimiz yıl bu rakam 
17 milyon 375 bini buldu, bu yıl da 18 
milyon 430 bine ulaştı. Memurlarımıza 
toplu sözleşme imkânı getirdik. Kamu 
Sendikaları Kanununu çıkardık. Yaklaşık 
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2 milyon emeklimizi ilgilendiren İntibak 
Kanununu da aynı şekilde çıkardık. 

Tarımsal ekonomik büyüklük bakımın-
dan dünyanın 7’inci, Avrupa’nın birinci 
ülkesi durumuna geldik. Uyguladığımız 
politikalarla 2002 yılında 23.7 milyar 
dolar olan tarımsal millî gelirimizi, geç-
tiğimiz yıl 61.8 milyar dolara ulaştırdık. 
Bu dönemde tarım ürünleri ihracatımız 4 
milyar dolardan 15.3 milyar dolara, gıda 
ürünleri ihracatımız ise 3.7 milyar dolar-
dan 14.2 milyar dolara yükseldi. Bugün 
dünyanın 186 ülkesine tarım ürünü ihraç 
eden bir Türkiye var. Çiftçilerimize destek 
olmak için 2002 yılında yüzde 59 olan 
tarımsal kredi faiz oranları yüzde 0 ile 
yüzde 5 düzeyine çektik. Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 
kullandırılan kredi miktarı 2002’de 529 
milyon lirayken, geçtiğimiz yıl bu rakam 
23 milyar lira düzeyine çıktı. Yine 2002 
yılında 1.8 milyar lira tarımsal destek ve-
rilmişken, bizim geçtiğimiz yıl verdiğimiz 
tarımsal destek 7.6 milyar lirayı buldu. 
Tarım sigortası uygulamasını başlatarak, 
çiftçilerimizi doğal afetlere karşı korun-
masını sağladık. Kırsal kalkınma hamlesi 
kapsamında, tarımsal sanayi tesisi kuran 
girişimlere yüzde 50 hibe desteği verdik. 
Çiftçilerimizin tarlalarında, bahçelerinde 
kullandıkları makina ve ekipmanlar için 
de yine yüzde 50 hibe desteği sağladık. 
Arazi toplulaştırma çalışmalarını hızlan-
dırdık. Bu uygulamanın başlangıcından 
2002’ye kadar geçen 41 yılda sadece 450 
bin hektar arazi toplulaştırılmışken, biz 
10 yılda 3 milyon hektar alanda toplulaş-
tırma gerçekleştirdik. Tohum ithal eden 

Türkiye’yi bugün 66 ülkeye tohum ihraç 
eder hale getirdik. 

Orman ve su işleri alanında bugüne kadar 
55 milyar liralık yatırım yaptık. DSİ ara-
cılığıyla geçtiğimiz 10 yılda 1.128 tesisi 
tamamlayarak milletimizin hizmetine 
sunduk. Hizmete aldığımız 179 sulama 
tesisi ile 11 milyon dekar alanı sulamaya 
açtık. Türkiye’nin en yüksek barajları olan 
Deriner ve Ermenek, Avrupa’nın en yüksek 
barajı olan Çine Adnan Menderes, Egenin 
en büyük barajı olan Dalaman Akköprü bi-
zim dönemimizde hizmete girdi. İstanbul, 
Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Erzurum, 
Şanlıurfa başta olmak üzere büyük şehir-
lerimizin tamamının içme suyu sorununu 
uzun vadeli olarak çözdük. Bu doğrultuda 
hayata geçirdiğimiz 49 proje ile 34 milyon 
vatandaşımıza yılda 3.3 milyar metreküp 
içme suyu temin ettik. GAP’ı hızlandırmak 
için, 2003 yılında 188 milyon lira olan öde-
neğini bu yıl 1.36 milyar liraya yükselttik. 
Kıbrıs’a, Akdeniz’i yüzeyin 250 metre de-
rinliğinden askıda geçecek borularla su gö-
türüyoruz. Ülkemizi 40 yıldır meşgul eden, 
devletle vatandaşı karşı karşıya getiren 2-B 
meselesini kökten çözdük. 

Sosyal politikalar hükümetlerimiz dö-
neminde büyük önem verdiğimiz, ciddi 
kaynak ayırdığımız alanlardan biridir. Geç-
tiğimiz 10 yılda sosyal yardımları 16 kat 
artışla 107 milyar liranın üzerine çıkardık. 
Türkiye’nin yoksulluk envanterini çıkarta-
rak, 4.4 milyon hane ve 18.3 milyon kişinin 
bütün sosyo-ekonomik verilerini kayıt 
altına aldık. Geçtiğimiz Temmuz ayında 
yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası 
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uygulaması kapsamında, gelir testi işlem-
leri ile 9 milyon kişinin pirim ödemesinin 
devlet tarafından üstlenilmesini sağladık. 
Devlete ait sosyal güvenlik kurumlarında-
ki çocukların aileleri tarafından bakılması-
nı teşvik etmek için, çocuk başına 500 lira 
destek veriyoruz. Bu uygulama ile 2012 
yılında 8 bin 637 çocuğun ailesinin yanı-
na dönmesini sağladık. Ailesinin yanında 
desteklenen çocuk sayısı ise, 2002 yılında 
12 bin iken, bu yıl 36 bin 300’e ulaştı. En-
gellilere yönelik pozitif ayrımcılık politika-
mızı sürdürüyoruz. Öncelikle kapsamlı bir 
özürlüler hukuku oluşturarak, engellileri-
mizin haklarını güvence altına aldık. 2002 
yılında 262 bin olan engelli maaşı alan kişi 
sayısı, Ağustos ayı itibariyle 533 bini geçti. 
Evlerinde bakılan engelliler için net asgari 
ücret tutarında ödeme yapıyoruz. Evde ba-
kım hizmetinden yararlanan engelli sayısı 
394 bini buldu. Özel bakım merkezlerinde 
bakılan engelliler için ise net iki asgari üc-
ret tutarında ödemede bulunuyoruz. Özel 
bakım merkezlerinden hizmet alan engelli 
sayısı da 9 bine yaklaştı. Engelli öğrenci-
lerimizden 42 binine de, refakatçileriyle 
birlikte ücretsiz taşıma hizmeti veriyoruz. 
Şehitlerimizin geride bıraktıkları yakın-
larının mağduriyetlerinin önüne geçecek 
her türle tedbiri aldık, alıyoruz. 

Cumhuriyet döneminin en büyük kırsal 
kalkınma projelerini biz gerçekleştirdik. 
Yolu ve suyu olmayan köylerimizin so-
runlarını 7.85 milyar liralık bir kaynakla 
büyük ölçüde çözdük. İçme suyu bulunma-
yan 4 bin köyümüze ve bağlı yerleşim bi-
rimine ilk defa şebeke kurduk. İçme suyu 
yetersiz 40 bin 700 köyümüze ve bağlı 

yerleşim biriminin su tesislerini yeniledik. 
Nüfusu 10 binin altında olan belediyele-
rimizi destekleyerek, buralarda yaşayan 3 
milyon 200 bin vatandaşımızın da sağlıklı 
ve yeterli içme suyuna kavuşmasını temin 
ettik. Yine 255 belediyemizin kanalizasyon 
şebekesine sahip olmasını sağladık. 

Sanayi ve teknoloji alanında yaptığımız 
çalışmalarla, ülkemizdeki KOBİ sayısının 
2002 yılındaki 4 bin düzeyinden 670 binin 
üzerine çıkmasını sağladık. KOBİ’lere biz-
den önceki 12 yılda toplam 14.5 milyon lira 
destek verilmişken, biz geçtiğimiz 10 yılda 
620 milyon lira destek verdik. KOBİ’lere 
elverişli kredi imkânları temin ederek, 209 
bir işletmenin 11.5 milyar lira kaynak kul-
lanmasını sağladık. AR-GE harcamalarının 
millî gelire oranını yüzde 1’e yaklaştırdık. 
Hedefimiz 2023 yılında bu oranı yüzde 3’e 
çıkarmak. Ülkemizde 2002 yılında sadece 
2 adet olan teknopark sayısı bugün 32’si 
faal olmak üzere 45’e yükselmiş durumda. 
2002 yılına kadar toplam 70 organize sa-
nayi bölgesi projesi tamamlanabilmişken, 
biz son 10 yılda 77 organize sanayi pro-
jesini nihayete erdirdik. Organize sanayi 
bölgelerinde indirimli veya bedelsiz arsa 
tahsisi uygulamasını başlattık. Geçtiğimiz 
yıl Türkiye 118 bin marka başvurusuyla 
Avrupa’da ilk sırada yer aldı. 

Savunma sanayi sistemlerinin yurt içinden 
karşılanma oranını iki kat artırarak yüzde 
54’e çıkardık. Savunma ve havacılık sanayi 
sektörümüzün cirosunu 4 kat artırıp 4.4 
milyar dolara, ihracatını 4.5 kat artırıp 1.1 
milyar dolara, ar-ge harcamalarını da 14 
kat artırıp 670 milyon dolara ulaştırdık. İn-
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sansız hava aracı, eğitim uçağı, tank, obüs, 
roket, savaş gemisi, helikopter, uydu, zırhlı 
araç gibi savunma sanayi ihtiyaçlarımızı 
ülkemizde üretecek hale geldik. 

Enerji alanında Türkiye’nin elektrik üre-
timini 130 milyar kilovattan 230 milyar 
kilovata çıkardık. Elektrik santrali sayı-
mız 2002 yılında 300 iken, bugün bu sayı 
743’e yükseldi. Doğalgaz boru hatlarımızın 
uzunluğunu 4 bin 510 kilometreden 12 
bin 215 kilometreye, doğalgaz götürülen 
il sayısını 9’dan 71’e ulaştırdık. Ülke ola-
rak geçtiğimiz 10 yılda enerji sektörüne 
yaptığımız yatırımların tutarı 50 milyar 
doları buluyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol 
Boru Hattı’nı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal-
gaz Hattı’nı, Türkiye-Yunanistan Doğalgaz 
Boru Hattı’nı bitirip hayata geçirdik. Azeri 
doğalgazını ülkemiz üzerinden Avrupa’ya 
taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru 
Hattı projesinin hükümetler arası anlaş-
masını yaptık. Irak-Türkiye Doğalgaz Boru 
Hattı projesi için mutabakat zaptı imzala-
dık. 40 yıldır istikrarlı bir şekilde işletilen 
Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı 
Anlaşması’nın süresini 15 yıl daha uzattık. 
Bütün bu projelerle ülkemizi bölgenin en 
önemli enerji aktörlerinden biri haline 
dönüştürme yolunda çok önemli adımlar 
atmış olduk. 

Turizm gelirlerimizi 2002 yılındaki yak-
laşık 12 milyar dolar seviyesinden 23 
milyar dolar düzeyine çıkardık. Türkiye’ye 
yılda gelen turist sayısı ise 13 milyon 200 
binden 31.5 milyon kişiye ulaştı. Ecdat 
yadigârı vakıf eserlerinin restorasyonuna 
büyük önem veriyoruz. 1996-2002 yılları 

arasında sadece 46 vakıf eseri onarılmış-
ken, biz geçtiğimiz 10 yılda 3 bin 750 ese-
rin restorasyon çalışmasını tamamladık. 

TİKA aracılığıyla bizden önceki 10 yılın 
tamamında gerçekleştirilen proje sayısı 
2 bin 241 iken, bizim sadece geçtiğimiz 
10 yılda yürüttüğümüz proje sayısı 10 
binin üzerindedir. Kudüs’teki Kubbet-üs 
Sahra’dan Kırım’daki Zincirli Medrese’ye, 
Bosna-Hersek’teki Drina Köprüsü’nden 
Moğolistan’daki Bilge Kağan ve Kül Tigin 
Anıtlarına kadar dünyanın dört bir yanın-
daki ata yadigârlarına TİKA aracılığıyla sa-
hip çıkıp onarılmasını sağladık. Yine dün-
yanın en az gelişmiş 49 ülkesinin 11’inde 
TİKA aracılığıyla yardım faaliyetleri yürüt-
tük. Türkiye 2002 yılında sadece 85 mil-
yon dolar kalkınma yardımı yaparken, bu 
miktar geçtiğimiz yıl 1 milyar 273 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızla, 
nerede bir vatandaşımız varsa ona sahip 
çıkıyor, derdine derman oluyoruz. Yunus 
Emre Kültür Merkezleriyle, bu toprakların 
dilini, kültürünü, hikâyesini dünyanın 
dört bir tarafına ulaştırıyoruz.

Ekonomi alanında Türkiye’yi, istikrarlı bü-
yümesi ve bütün göstergeleri ile dünyanın 
gıptayla izlediği bir ülke haline getirdik. 
Bizden önceki 10 yılda Türkiye yılda orta-
lama yüzde 3 büyürken, biz geçtiğimiz 10 
yılda ortalama yüzde 5.3’lük bir büyüme 
oranı yakaladık. Gayrısafi Yurtiçi Millî 
Hasılamızı 230 milyar dolar seviyesinden, 
geçtiğimiz yıl itibariyle 774 milyar dolar 
düzeyine çıkardık. Kişi başına geliri de 3 
bin 500 dolardan 10 bin 500 dolara ulaş-
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tırdık. Merkez Bankamızdaki rezervleri-
miz 27 milyar dolardan 115 milyar dolar 
seviyesine çıktı. Borç stokumuzun Gayrı-
safi Yurtiçi Hasılaya oranını yüzde 61.5 
seviyesinden yüzde 22.4’e indirdik. 2002 
yılında ancak 5 ile 10 ay arasında borçla-
nabilen Türkiye, bugün 60 aya kadar uza-
nan vadelerde borçlanabiliyor. Yüzde 63’ü 
bulan borçlanma faizinin oranını yüzde 9 
seviyesine düşürdük. Aradaki farkı yatırım 
olarak, hizmet olarak milletimizin istifa-
desine sunduk. Biliyorsunuz önceki gün 
ihracat rakamları açıklandı. 2012 yılının 
ilk 10 ayındaki ihracatımız 124.8 milyar 
doları buldu. 12 aylık ihracat da, yaklaşık 
yüzde 12’lik artışla 148 milyar 363 milyon 
dolara ulaştı.

Değerli kardeşlerim...

Bunlar, geçtiğimiz 10 yılda Türkiye’ye ka-
zandırdığımız hizmetlerin özetinin özeti 
diyebileceğimiz başlıklarından ibaret. 
Dikkatinizi çekiyorum, bizim 10 yılda 
yaptığımız hizmetlerin büyük bir bölümü, 
Cumhuriyet tarihi boyunca yapılanlara 
denk veya daha fazla. Partilerinin adında 
Cumhuriyet ifadesi var diye, hepimize ait 
olan Cumhuriyet’i kendi tekellerine alma-
ya çalışanlar, geçmişte yıllar boyunca bu 
ülkeyi yönetmediler mi? Peki, onlar niye 
bu hizmetleri yapmadılar? Çünkü bunla-
rın asla Cumhuriyet diye bir derdi olmadı. 
Bunların asla cumhur diye, millet diye bir 
derdi olmadı. Eğer gerçekten Cumhuriye-
ti benimseselerdi, Türkiye’de demokrasi 
yolunda atılan her adımın karşısında ol-
mazlardı. Çünkü demokrasiyle güçlen-
meyen bir Cumhuriyet, Saddam’ın Irak’ı, 

Kaddafi’nin Libya’sı, Esed’in Suriye’si gibi, 
kendi halkına düşman otoriter bir yöne-
time dönüşür. Türkiye Cumhuriyeti, aynı 
zamanda demokratik birikim oluşturabil-
diği için diğerlerinden farklı bir çizgide 
gelişebilmiştir.

1940’ların Millî Şef Cumhuriyeti’ni kutsa-
yan CHP, Türkiye’nin işte bu demokratik 
birikimini hep engellemeye çalışmıştır. 
CHP’lilere bakarsanız 1946’da Türkiye’yi 
çok partili hayata kendilerinin geçirdiğini 
söylerler. Oysa Türkiye çok partili hayata, 
CHP’lilerin iradesi ve arzusuyla değil, bu 
talep, bu ihtiyaç artık görmezden geline-
meyecek, ötelenemeyecek bir zorunluluk 
haline geldiği için geçmişti. Sandılar ki çok 
partili hayata geçilse de vesayet rejimini 
sürdürürler. CHP’ye kalsa Türkiye hâlâ 
Millî Şef despotizmiyle idare ediliyor olur-
du. Türkiye çok partili hayata geçtikten 
sonra da CHP, eski alışkanlarından, eski 
özlemlerinden hiçbir zaman vazgeçmedi. 
CHP yöneticileri, 1950’li yıllar boyunca da 
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıl-
mamıştı. Çünkü bunlar, sadece kendilerine 
ait olmayan, bütün milletin sahiplendiği 
bir Cumhuriyet Bayramı kutlamasına ta-
hammül edemiyorlar. Hatta bu tahammül-
süzlük, 1957 yılında Gaziantep’te Belediye 
binasının önündeki Türk bayrağını indirip 
yerine CHP bayrağı çekmeye kadar varmış-
tı.

CHP, demokrasi düşmanlığına Cumhuri-
yeti ve laikliği hep kalkan yaptı. Hâlbuki 
Türkiye’de milletin Cumhuriyetle bir 
derdi, bir alıp veremediği yok. Cumhur, 
cumhuriyetten memnun. Ama bunların 
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cumhurla, halkla, millî iradeyle bir derdi 
var. Hazımsızlık millette değil, milleti hor 
gören bu anlayışta… CHP, bu ülkede sanki 
Cumhuriyet muhalifleri, rejim karşıtları 
varmış gibi korku pompalayarak demokra-
si düşmanlığını gizlemenin çabası içinde 
olmuştur. Cumhuriyet adı altında kendini 
elit sayan bir avuç seçkinin kontrolünde, 
vesayetçi bir sistemle, milletin desteğine 
ihtiyaç duymadan ülkeyi yönetmek müm-
kün olabilir. Ama demokratik bir Cum-
huriyette ülkeyi yönetmek için gücünüzü 
mutlaka milletten almak zorundasınız. 
Demokrasiyle taçlandırılmış bir Cumhuri-
yette, millete tepeden bakamazsınız, halkı 
hor göremezsiniz, milletin değerlerine 
düşmanlık yapamazsınız, milletin hakkını, 
hukukunu çiğneyemezsiniz. Demokrasiyle 
güçlendirilmiş bir cumhuriyette imtiyazı, 
vesayeti öne çıkarıp kendi grubunuz için 
saadet zinciri kuramazsınız.

CHP hiçbir zaman millet eksenli bir siyase-
te yönelmedi, hep vesayet esaslı bir siyaseti 
tercih etti. CHP zihniyetinin vesayet siste-
mini canlı tutmak için kullandığı yöntem 
“sanal rejim krizleri” üretmektir. Ülkedeki 
vesayet rejiminden nemalanan güç odak-
larının da desteğiyle, ihtiyaç duyuldukça 
bu oyun defalarca sahnelenmiştir.1946 
seçimlerine karıştırılan şaibe, 1950’li 
yıllarda yaşanan olaylar, 1960 darbesi, 
1970’li yıllardaki hadiseler, 1980 darbe-
si, 1990’lı yıllardaki hadiseler, 1997 post 
modern darbesi, 2000’li yıllardaki nice 
teşebbüsler... Bunların hepsi de bu oyunun 
versiyonlarıdır. İşte bu CHP, bu oyunun ya 
içinde olmuştur, ya arkasında olmuştur ya 
da alkış tutanı olmuştur. Darbelere alkış 

tutmak, ordudan medet ummak, karanlık 
oyunlardan fayda beklemek, bu CHP’nin 
değişmeyen tutumudur. İşbirlikçilik 
CHP’nin vazgeçemediği alışkanlığıdır.

Türkiye ne zaman bir demokratikleşme 
hamlesine, kalkınma, büyüme sürecine 
girse, hemen önüne Cumhuriyet’in kaza-
nımlarının tehlikeye düştüğü gerekçesiyle 
bir takoz konuluyor. Ben burada, geçtiği-
miz 10 yılda Türkiye’yi nereden nereye 
getirdiğimizi ifade etme amacım doğrul-
tusunda, bir hususun üzerinde bilhassa 
durmak istiyorum. Çünkü bu konu tek 
başına, yaptığımız diğer bütün hizmetler 
kadar, belki onlardan da önemlidir. Biz bu 
hizmetleri, bu yatırımları yapabildiysek, 
ekonomide tarihî başarılar elde edebil-
diysek ortaya koyduğumuz demokrasi 
mücadelesi sayesindedir. Çünkü bu ülkede 
hizmet etmek için de, yatırım yapmak için 
de bu karanlık odaklar, bu vesayetçi anla-
yışlar en büyük engeldir. Bu ülkede ekono-
miyi düzeltmek için de, güven ve istikrarı 
sağlamak için de bu darbeci, çeteci anlayış 
aşılması gereken en büyük engeldir. Çünkü 
bu karanlık odaklar menfaat düzenleri bo-
zulmasın diye, ülke istikrara kavuşmasın, 
millet iradesine sahip çıkmasın ister.

Evet, AK Parti iktidarının en büyük başarı-
sı, 89 yıllık Cumhuriyet tarihinin en önem-
li demokratikleşme hamlesini gerçekleştir-
miş olmasıdır. Cumhuriyeti demokrasiyle 
biz tahkim ettik. Bu demokratikleşme atı-
lımının anlamını tam manasıyla kavraya-
bilmek için, CHP’nin baş aktörü olduğu ve-
sayetçi sistemin, rejim krizi oyununun en 
iddialı gösterilerinden olan 28 Şubat döne-
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mine biraz daha yakından bakmamız ge-
rekiyor. Meclis Araştırma Komisyonu’nun 
faaliyetleri vesilesiyle 28 Şubat dönemi 
bugünlerde kamuoyunun da yakın ilgi 
alanında bulunuyor. 28 Şubat dönemine 
ilişkin tartışmalara baktığımızda, daha 
çok o dönemde yaşanan mağduriyetler ve 
hukuksuzluklar üzerinde durulduğunu 
görüyoruz. Bu haklı ve anlaşılabilir bir 
durumdur. Ama 28 Şubat’ın asıl amacını 
ve bugün geldiğimiz yeri anlamak için, 
bu konuya çok daha farklı açılardan da 
yaklaşmamız gerekiyor. 28 Şubat’tan çıkar-
tacağımız dersler bize, geleceğe yönelik al-
mamız gereken tedbirleri de gösterecektir. 
28 Şubat’ın karakteristik özellikleri nelerdi 
diye baktığımızda şunları görüyoruz: Ken-
dini, hiçbir meşru dayanağı bulunmasa da 
laik Cumhuriyet’in bekçisi olarak gören bir 
anlayış ve bu anlayışın temsilcisi yapılar 
vardı. Hükümete istediği kararları daya-
tan, milletvekillerini istifaya zorlayarak 
siyaseti dilediği gibi dizayn eden bir meka-
nizma mevcuttu. Seçilmiş iktidarı alaşağı 
etmek ve milletin haklarını gaspetmek için 
sivil bürokrasiye ve yargıya baskı uygula-
yan Batı Çalışma Grubu adıyla hukuksuz 
bir yapı faaliyetteydi. Laikçi bir anlayışla 
milletin değerlerini hiçe sayan, mütedey-
yinlerin bütün kazanımlarını yok etmeyi 
hedef leyen, büyük toplum kesimlerini 
tehdit olarak yaftalayan, vesayetçi sistemin 
tüm unsurlarıyla desteklediği bir zihni-
yet faaliyetteydi. Andıçlar ve fişlemeler 
gibi hukuk dışı yollarla insanlar mağdur 
ediliyordu. Millet bezgindi, mağdurdu, bi-
çareydi. İnsanlar geleceğe dair ümitlerini, 
yaşama heyecanlarını yitirmişti. 28 Şubat 
süreciyle siyasete müdahale edilmesi, 

Türkiye’yi uçurumun kenarına getirdi, iki 
büyük ekonomik krizle onlarca yıl geriye 
gittik. Türkiye için 3 Kasım 2002 tarihi, 
işte bu sürecin, bu vesayetçi, bu müdahale-
ci anlayışın yerle bir olduğu tarihtir.

Avrupa Birliği standartlarında bir demok-
rasinin tesisiyle Türkiye, 1960 ihtilaliyle 
adeta kurumsallaşan vesayetçi anlayıştan 
kurtulmaya başlamıştır. Türk milleti kendi 
iradesine, kendi geleceğine sahip çıkmış 
ve müdahaleci anlayışa “dur” demiştir. Bu 
dönemde, Batılıların biraz da alaycı bir 
tavırla ifade ettikleri Türkiye’ye özgü de-
mokrasiden ileri demokrasiye geçiş yaptık. 
İstismar edilen belli kavramlar üzerinden 
inşa edilen vesayet rejimi, yerini demok-
rasi, hak ve özgürlükler temelinde şekille-
nen sivil siyaset anlayışına bıraktı. Geriye 
dönüp baktığımızda, yıllarca Türkiye’nin 
üzerine kara bir bulut gibi çöken bu çarpık 
anlayışın, sivil siyaset yanında, ordudan 
yargıya kadar ülkenin en önemli kurum-
larına ve elbette milletin kendisine de çok 
büyük zararlar verdiğini görüyoruz.

Ülkede demokratik bir ortamın hâkim 
olması, tabii olarak bu çarpık yapının yı-
kılmasına yol açacaktı. Nitekim 3 Kasım 
2002’den sonra bu sürece girildi. Elbette 
3 Kasım sonrasında da vesayet sistemi-
nin aktörleri boş durmadılar. Milletsiz 
iktidar heveslerini hayata geçirmek için 
uğraşıp durdular. Biz millete hizmet et-
menin gayreti içindeyken onlar da bizim-
le ve milletin iradesiyle kavga etmenin 
çabası içinde oldular. Vesayet rejimini 
hortlatmak için ellerinden gelen çabayı 
gösterdiler. Demokrasiyi hazmedeme-
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yenler, millî iradeyi kabullenemeyenler, 
AK Parti üzerinden bir mücadele yürüt-
tüler. Sizler de bütün milletimizle birlik-
te bu sürece şahitlik yaptınız. Çetelerin, 
mafyanın, karanlık odakların, vesayetçi 
yapıların nasıl üzerimize geldiğini çok 
yakından izlediniz. Cunta teşebbüsleri, 
Cumhuriyet mitingleri, cumhurbaşkan-
lığı seçimi tartışmaları, e-bildiriler, parti 
kapatma davaları, medya manipülasyon-
ları… Bunların hepsini gördünüz. Eğer 
biz çekinseydik, ürkseydik, korksaydık, 
inancımızı yitirseydik bu kutsal emanete 
sahip çıkamazdık. Milletimiz bize inan-
dı, güvendi; biz de milletimize inandık 
ve güvendik. Biz şunu çok iyi biliyoruz: 
Nokta-i istinadı (dayanak noktası) millet 
olan bir hareketi, hiçbir güç durduramaz. 
Hakka, hakkaniyete dayanan, gönüllere, 
vicdanlara uzanan bir hareketi, hiçbir 
odak, hiçbir tezgâh alt edemez. Bizim 
demokrasi konusundaki kararlılığımız, 
milletimizin bize olan desteğinin artarak 
sürmesi, bu çabaları sonuçsuz bıraktı.

CHP’nin 29 Ekim kutlamalarını mecra-
sından çıkartma gayreti, vesayet rejimini 
diriltme hevesinin yeni bir tezahürü-
dür. Legal-illegal marjinal örgütlerin 
kuyruğuna takılan CHP, esasen birlik ve 
beraberlik günü olan 29 Ekim’de vahim 
bir girişime ortak olmuştur. Bu CHP, ik-
tidarda AK Parti varsa demokrasiyi de 
hazmedemez, AK Parti kutluyorsa Cum-
huriyet Bayramına da katılmaz. Milletin 
yüzde 50 oyunu alan bir siyasi harekete 
karşı bu kadar hazımsız, bu kadar taham-
mülsüz olmak, ancak CHP gibi millete te-
peden bakan bir partiye yakışır. AK Parti 

oyunu artırdıkça CHP’nin hazımsızlığı 
daha da artıyor. AK Parti devlet ile milleti 
buluşturdukça CHP’nin hırçınlığı daha 
da artıyor. AK Parti siyaseti normalleş-
tirdikçe, asker-sivil ilişkilerini normal-
leştirdikçe, devlet-toplum kaynaşmasını 
güçlendirdikçe CHP’nin ezberleri daha 
da bozuluyor. Kendisine göre bir devlet 
tasavvur eden CHP’nin, kendisine göre 
bir millet oluşturma hevesi tamamen ha-
yal olmuştur.

Bu devlet, bu millet CHP’nin hezeyanları-
na göre şekil alacak değildir. Siyaseti de, 
yönetimi de şekillendirecek olan milletin 
iradesidir. Ne devletin, ne cumhuriyetin 
bekçiye ihtiyacı vardır; ne de milletin 
mürebbiyeye, dadıya ihtiyacı vardır. Bu 
aziz millet kendi cumhuriyetini, kendi 
devletin koruyabilecek iradeye, güce 
ve inanca sahiptir. Ülkemizde demok-
ratik Cumhuriyetin korunmaya değil 
yaşatılmaya, güçlendirilmeye ihtiyacı 
var. Biz geçtiğimiz 10 yılda demokratik 
yönünü güçlendirerek, cumhurla, mil-
letle bütünleştirerek cumhuriyeti ger-
çek zeminine yerleştirdik. Demokratik 
Türkiye’nin ulaştığı bu yeni seviyenin 
kurumsallaştırılması bakımından yeni 
Anayasa hazırlıklarını büyük bir fırsat 
olarak görüyoruz. Yeni Anayasada Cum-
huriyetin işte bu şekilde demokratik vas-
fıyla temellendirilmesi, kurumların bu 
doğrultuda yeniden biçimlendirilmesi 
gerekiyor. AK Parti olarak bu doğrultuda 
yapılan, yapılacak olan çalışmalara her 
türlü katkıyı vermeye, desteği sağlamaya 
hazır olduğumuzu bir defa daha ifade 
etmek istiyorum.
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Değerli kardeşlerim...

Geçtiğimiz 10 yılda ülkemiz ve milletimiz 
bakımından, bölgesel ve küresel düzeyde 
de çok önemli, çok anlamlı başarılar elde 
ettik. Türk dış politikası, uzun bir aradan 
sonra yeniden, tarihî sorumluluklarımıza 
uygun, daha itibarlı bir çizgiye oturdu. 
Dış politikamızın odağında küresel adalet 
ve barış vizyonu bulunuyor. Biz AK Parti 
olarak, insan onuruna yakışır bir küresel 
düzenin, adalet ve kalkınma olmadan ger-
çekleştirilemeyeceğine inanıyoruz. Bunun 
için dünyanın neresinde olursa olsun, 
imkânlarımız dâhilinde, bütün mazlum-
ların, bütün mağdurların yanında olmayı 
ilke edindik. İzlediğimiz bu dış politika, 
bölgesel ve küresel düzeyde ilgi gördü, tas-
vip ve takdir gördü. Bugün artık Türkiye, 
küresel ölçekte hemen her konuda görüşü 
sorulan, işbirliği ve dostluğu aranılan bir 
ülke konumuna geldi.

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süre-
ci, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, 
Kafkas İşbirliği ve İstikrar Platformu, Irak 
Komşu Ülkeler Forumu gibi oluşumlar, 
bölgesel işbirliği çabalarımızın somut 
örnekleridir. Afrika açılım politikamız 
sayesinde Afrika Birliği Türkiye’yi, Çin ve 
Hindistan’la birlikte üç stratejik ortağın-
dan biri ilan etti. Şangay İşbirliği Örgütü 
ile bu yıl diyalog ortağı olduk. 2008-2009 
yıllarında başarılı bir BM Güvenlik Kon-
seyi üyeliği dönemi geçirdik, şimdi 2015-
2016 yılları için bu göreve yeniden talibiz. 
Yine 2015 yılında G-20 Dönem Başkanlığı 
yapacağız. Bütün bu gelişmelere paralel 
olarak dış temsilciliklerimizin sayısında, 

buralarda görev yapan diplomatlarımızın, 
ataşelerimizin sayısında büyük artış oldu.

Artık dünyaya ve çevresine kapalı bir Tür-
kiye yok. Tam tersine, dünyanın uzak-ya-
kın demeden her coğrafyasıyla ekonomik, 
siyasi, sosyal ilişkiler kuran, bunları geliş-
tiren, derinleştiren bir Türkiye var. Bizim 
dışlanan, ötekileştirilen, hakir görülen, 
ezilen, mağdur edilen halklarla dayanış-
mamızdan rahatsız olan kesimler elbette 
mevcut. Türkiye’nin, tarihî ve uluslararası 
konumunu, kendi medeniyet perspektifi-
mizden yeniden tanımlamamız, millî gü-
venlik gibi, ülkenin jeopolitiği gibi kavram-
ları yeniden yorumlamamız bu çevreleri 
rahatsız ediyor. Çünkü bunlar, Cumhuriyet 
konusunda olduğu gibi, dış politikada da 
eski kapalı düzeni özleyen bir zihniyete sa-
hipler. Biz, Batı ile ilişkilerimizin temel ku-
rumları olan Avrupa Birliği ve NATO konu-
sunda asla Türkiye’yi geriye götürmedik, 
tam tersine ülkemizin buralarda çok daha 
önemli bir aktör haline gelmesini sağladık.

Bunun yanında, “tehdit” ve “düşmanlık” 
algısı üzerine kurulu dış politikamızı 
işbirliği ve entegrasyon arayışı üzerinde 
yeniden inşa ettik. Türkiye’nin güvenli-
ğinin kendi sınırlarında başlamadığını, 
bölgesel ve küresel her gelişmenin, bu has-
sasiyetle ilişkili olduğunu düşünüyoruz. 
Milletimizin huzurunun, refahının sadece 
kendi sınırlarımız içinde tesis edeceğimiz 
güvenlik ortamıyla gerçekleşemeyeceği-
ni, bu iklimi bölgesel ve küresel düzeyde 
tesis etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu 
doğrultuda Birleşmiş Milletler’in, özellikle 
de Güvenlik Konseyi’nin yapısını küresel 
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düzeyde tartışmaya açtık. Bu yöndeki 
eleştirilerimiz dünya çapında ses getirdi. 
Bizim öncülüğümüzle, sözcülüğümüzle 
ortaya konan bu eleştiriler doğrultusunda, 
daha hakkaniyetli, mağduru, mazlumu 
daha çok gözeten temelde bir uluslararası 
yapılanma sürecinin önümüzdeki dönem-
de başlayacağını ümit ediyoruz.

Suriye, bizim, İslam âleminin ve bütün 
dünyanın kanayan yarası olmaya devam 
ediyor. Ülkede devam eden çatışmalarda 
hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bini 
bulduğu ifade ediliyor. Yaklaşık 105 bini 
Türkiye’de olmak üzere, 250 bin Suriyeli 
kardeşimiz ülkesinin dışına çıkmak zorun-
da bırakıldı. Suriye içinde yerinden yur-
dundan olanların sayısı 2.5 milyonu aşıyor. 
Buna rağmen Esed, kendisini destekleyen 
ülkelere dayanarak hâlâ zulmünü sürdürü-
yor. Artık uluslararası toplumun Suriye’de-
ki bu vahşete dur demek için daha somut 
bir adım atması gerekiyor. Esed rejimini 
destekleyen ülkelerin, artık bu kararlarını 
gözden geçirmeleri ve sorunun çözümü yö-
nünde bir tavır içine girmelerini gerekiyor. 
Suriye’nin kaderini Suriye halkının tama-
mının belirleyeceği bir sürece bir an önce 
girilmesi için Türkiye olarak biz her türlü 
desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. 
Hemen yanı başımızdaki bu çatışmanın 
bir an önce durması en büyük dileğimiz.

Somali’de yaşanan büyük insanlık dra-
mına dünyanın dikkatini Türkiye olarak 
biz çektik. Somali’de bizim katkılarımızla 
başlayan siyasi ve ekonomik kalkınma sü-
reci ümit verici bir şekilde ilerliyor. Myan-
mar’daki Arakan Müslümanlarına yapılan 

zulmü dünyanın gündemine yine biz getir-
dik. Arakan’a her türlü yardımı yapıyoruz, 
yapmaya devam edeceğiz. Balkanlar’da 
sükûnet hâkim olsa da sorunlar tümüyle 
çözülmüş değil. Bu bölgeyi de yakından 
izlemeye devam ediyoruz. Kafkasya’da Ka-
rabağ sorunu başta olmak üzere, çatışma 
potansiyeli taşıyan pek çok sıkıntı varlığı-
nı sürdürüyor. Bu bölgedeki gelişmeleri 
de dikkatle izliyoruz. Birleşmiş Milletler 
bünyesinde başlattığımız Medeniyetler 
İttifakının önemi, Batı’da yükselişe geçen 
İslamofobi dalgası ile çok daha açık şekilde 
ortaya çıktı. Bu girişimdeki öncü rolümüzü 
artırarak devam ettirmeye kararlıyız. Dış 
politikamızı, küresel barış ve istikrar vizyo-
numuza uygun şekilde inşallah güçlendir-
meye devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim...

Terör olaylarının, Türkiye’de vesayet sis-
teminin uzun yıllar hâkimiyetini sürdür-
mesinde, sivil siyasetin zayıf kalmasında 
önemli bir rolü var. Bugün de ülkemizde 
ekonomik ve sosyal kalkınmayla birlikte 
demokratik gelişmenin daha da ileriye 
taşınmasının önündeki en büyük engel 
terördür. Terörü nasıl uluslararası odak-
lar bir maşa olarak, bir taşeron olarak 
kullandılarsa, ulusal düzeyde de terör-
den nemalanan, terör üzerinden siyaseti 
dizayn etmek isteyen odaklar hep oldu. 
Terörden doğrudan veya dolaylı fayda 
umanlar, terörle mücadeleyi hep akamete 
uğratmanın gayreti içinde oldular, çözüm 
süreçlerine hep karşı çıktılar. Terörden 
üzüntü duyduklarını söyleyenler bir yan-
dan da avuçlarını ovuşturdular, hüküme-
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tin yıpranması için ellerinden gelen çabayı 
gösterdiler. Böyle millî bir meselede arzu 
ettiğimiz dayanışmayı, işbirliğini, desteği 
bir türlü bulamadık, hep yalnız bırakıldık. 
Bu hadisenin insani boyutu elbette hepimi-
zi üzüyor, hepimizi kahrediyor. Gelen her 
şehit haberi, her ölüm haberi geride gözü 
yaşlı anneler, babalar, eşler, çocuklar ya-
nında, milletçe yüreğimizde kanayan yeni 
yaralar açıyor.

Anadolu coğrafyası bizim bin yıllık vata-
nımız. Bu vatanı korumak için bin yıl bo-
yunca kesintisiz bir mücadele verdik. Her 
mücadele gibi, vatanın birliğini, milletin 
beraberliğini koruma mücadelesinin bede-
lini ödemekten de hiç çekinmedik. Ama bu 
bedelin en acı tarafı, karşılığı kan olan, can 
olan, hayat olan kısmıdır. Biz milletçe bu 
bedeli Malazgirt’te Sultan Alparslan’ın be-
yaz kefeni ile en önde olduğu mücadelede 
ödedik. Bu bedeli biz Gazi Süleyman Paşa 
Gelibolu üzerinden Anadolu’dan Trakya’ya 
geçerken ödedik. Bu bedeli biz İstanbul’un 
fethinde ödedik. Biz asıl bu bedeli, geride 
yarım milyon kardeşimizin cenazesini bı-
rakarak Balkanları terk ederken ödedik. Bu 
bedeli biz asıl Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, 
Süveyş’te yüzbinlerce şehit vererek ödedik. 
Bu bedeli biz adeta küllerimiz üzerinde 
yeniden doğarak verdiğimiz Kurtuluş 
Savaşı’nda ödedik. Bu bedeli biz yıllarca 
diplomatlarımızı Ermeni teröristlerin 
namlularının ucunda şehit vererek ödedik. 
Bu bedeli biz son 30 yıldır da bölücü terör 
örgütüyle mücadele sürecinde ödemeye 
devam ediyoruz. Böylesine büyük bedel-
ler karşılığında vatan yaptığımız bu ülke, 
bu topraklar üzerinde kurduğumuz son 

devlet Türkiye Cumhuriyeti, bizim namu-
sumuzdur, onurumuzdur, haysiyetimizdir. 
Kimse bizim bu değerlerimize el uzata-
maz, göz koyamaz. Bin yıllık mücadelenin 
simgesi olan ayyıldızlı bayrağımızın rengi 
mürekkep kırmızısı değil kan kırmızısıdır. 
 
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kız kardeşimin gelinliği,

Şehidimin son örtüsü,

Işık ışık dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okudum

Senin destanını yazacağım

Evet, biz bu ay yıldızlı bayrağın destanını 
okuyarak bugünlere geldik, bundan sonra 
da onun destanını yazarak yolumuza de-
vam edeceğiz. 
 
Dalgalandığın yerde ne korku ne keder,

Gölgende bana da bana da yer ver.

Sabah olmasın günler doğmasın ne çıkar, 

Yurda ay yıldızının ışığı yeter

Evet, ay yıldızlı bayrağımızın ışığını, ne 
terör örgütünün kahpe kurşunları, bomba-
ları söndürebilir, ne de onun uzantılarının 
boykotları, eylemleri, zehir saçan dilleri 
gölgeleyebilir. Biz ay yıldızlı bayrağımızı, 
dünyanın dört bir tarafında yürüttüğümüz 
ekonomik, sosyal, kültürel faaliyetlerimiz-
le yüz milyonların, milyarların gönlüne 
dikmenin mücadelesini veriyoruz. Bu mil-
lete, onun bütün değerleriyle birlikte sem-
bolü olan bayrağına düşmanlık edenler, bin 
yıl boyunca her zaman hak ettikleri cevabı 
aldılar, bundan sonra da almaya devam 
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edecekler. Biz bu ülkeyi 81 vilayetiyle, 75 
milyon vatandaşıyla seviyoruz. Bunun için 
780 bin kilometrekare vatan toprağının 
her karışına bütün hizmetleri götürmenin 
mücadelesini veriyoruz. Kimseyi kökenin-
den, dilinden, inancından, kültüründen 
veya diğer herhangi bir farklılığından do-
layı ötekileştirmiyoruz, ayrıştırmıyoruz, 
ikinci sınıf olarak görmüyoruz. Bu ülkenin 
her vatandaşı birinci sınıf hizmete, birinci 
sınıf demokrasiye layıktır anlayışıyla ha-
reket ediyoruz. Demokrasiyi, özgürlükleri, 
hakları, bunlarla birlikte gelen ekonomik, 
sosyal, siyasi imkânları sadece kendileri 
için isteyenler, yıllardır benim Kürt kar-
deşlerimin adını istismar ediyorlar. Bizim, 
ülkemizdeki diğer bütün kesimler gibi, 
Kürt kardeşlerimizle de hiçbir meselemiz 
yok, ayrımız gayrımız yok.

Türkiye’de demokrasi, özgürlükler, insan 
hakları konusundaki eksikler ve yanlış-
lar, imtiyazlar bir takım kesimler dışında 
herkesin farklı tezahürleriyle, farklı boyut-
larıyla yaşadığı sorunlardır. Biz, 10 yıldır 
sadece bir kesimin sıkıntılarının çözümü 
için uğraşmadık. Hakları, özgürlükleri, 
kazanımları sadece bir kesime mahsus 
kılmadık. Tam tersine, demokratikleşme-
den Edirne’deki Roman kardeşim kadar 
Karadeniz’deki Laz kardeşim de faydalan-
dı. İnsan haklarının güçlendirilmesinin 
faydasını Balıkesir’deki Yörük kardeşim 
kadar Hakkâri’deki Kürt kardeşim de 
gördü. Özgürlüklerinin genişletilmesin-
den İstanbul’daki gayrımüslimler kadar 
Bitlis’teki dindar kardeşim de yararlandı. 
Çünkü biz ilkeli davranıyoruz. Demokrasi-
yi ve özgürlükleri sadece kendimiz, sadece 

kendi yandaşlarımız için değil, herkes için, 
vatandaşlarımızın tamamı için istiyoruz. 
Terör örgütü ve siyasi uzantıları ise, sa-
dece kendi kişisel ikballerinin, örgütsel 
çıkarlarının davasını güdüyorlar. Bunların 
derdi asla Kürt kardeşlerim değil, onların 
hakları, gelecekleri değil. Bunlar terör ba-
ronları için, bölücü örgütün menfaati için 
gençleri dağlarda, cezaevlerinde ölüme 
sürüklüyorlar; vatandaşlarımızı köylerin-
de, kasabalarında, şehirlerde baskı, zulüm 
altında, yokluk içinde yaşamaya mahkûm 
etmekten çekinmiyorlar.

Terör örgütü mensupları, geçtiğimiz gün-
lerde Uludere’de, köylerdeki diyaliz hasta-
larını hastaneye götüren servis aracına en-
gel oldular. Cizre’de ise terör örgütü lehine 
gösteri yapanlar bir anaokuluna saldırıp 
burayı ateşe verdiler. Terör örgütünün 
geçmişinde kundaktaki bebeği, hatta ana 
karnındaki bebeği öldürme sicili zaten var. 
Cizre’de 4-5 yaşlarındaki sabilerin canları-
na kast edecek kadar vicdanlarının körel-
diğini görüyoruz. Şimdi de cezaevlerindeki 
açlık grevleriyle gündem oluşturmaya 
çalışıyorlar. Terör örgütünün tüm strateji-
leri, hamleleri boşa çıktığı için şimdi yeni 
yollar deniyorlar, yeni yöntemlerden me-
det umuyorlar .Dağa çıkardıklarını ölüme 
gönderdikleri yetmiyormuş gibi, şimdi de 
cezaevindekileri ölüme zorluyorlar.

Buradan bir kez daha ifade ediyorum. 
Cezaevlerindeki açlık grevleri örgütün ta-
limatıyla başlatılan ve BDP’nin desteğiyle 
sürdürülmeye çalışılan büyük bir yanlıştır 
ve bun yanlıştan kimseye bir zarar gelme-
den dönülmelidir. Can üzerinden, başkası-
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nın hayatı üzerinden hesap yapmak büyük 
bir sorumsuzluktur, caniliktir. Buna çanak 
tutan, eylemin devam etmesini isteyen, 
durumun daha da kötüleşmesini isteyen-
lerin vicdanı tefessüh etmiştir. Bu eyleme 
zorlanan mahkûmların aileleri, bu tabloyu 
çok iyi görmelidir. Kendi evlatları, yakınla-
rı bile bile ölüme sürüklenen insanlar, bu 
duruma tepkisi göstermeli ve bu ölüm ta-
cirlerine gereken cevabı vermelidir. Siyasi 
ve hukuki alanda yürütülmesi gereken bir 
mücadeleyi, cezaevinde zaten bedel öde-
yen insanlara yükleyenlere yazıklar olsun 
diyorum.

Siyasi alandaki beceriksizliklerini, başa-
rısızlıklarını cezaevlerindeki gençlerin 
bedenlerini kendilerine siper ederek 
gizlemeye çalışanlar, sadece bu gençlere 
değil, aslında bütün insanlığa kötülük 
ediyorlar. İnsan haklarını dillerinden 
düşürmeyenler, cezaevlerindeki gençleri 
bu eylemlere zorlayarak, insan haklarına 
en büyük düşmanlığı yapıyorlar. Cezae-
vindeki her mahkûm gibi, açlık grevine 
gidenlerin de canı devlete emanettir. Biz 
bu canı korumak için her şeyi yapıyoruz, 
yapmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin 
ölümüne asla seyirci kalmadık, kalmayız. 
Ama bu şantaja da boyun eğmeyiz. Biz, 
Türkiye’nin her meselesinin çözümünün 
de daha güçlü demokrasiden, daha fazla 
özgürlükten, daha güçlü ekonomiden geç-
tiğine inanıyoruz.

Teröre tevessül edenler, ölümler üzerin-
den hesap yapanların çözüm diye bir 
derdi yoktur, olamaz. Bunlar kurdukları 
menfaat çarkının dönmesini istiyorlar, 

uluslararası şebekelerin taşeronluğunu 
yapıyorlar. Terör meselesi üzerinden asıl 
bizim demokratikleşme hamlelerimizin 
önünün kesilmeye çalışıldığını, ekonomik 
gelişmemizin önüne set çekilmeye gayret 
edildiğini biliyoruz. Bu tuzağa asla düş-
meyeceğiz. Türkiye’yi yeniden bir vesayet 
rejimine mahkûm edecek hiçbir adıma 
asla izin vermeyeceğiz. Kürt kardeşleri-
mizle, çocukları terör örgütü tarafından 
kullanılan annelerle, babalarla birlikte 
bu meseleyi inşallah çözeceğiz. Türkiye, 
ödediği bedel ne olursa olsun, bu badireyi 
de Allah’ın izniyle atlatacak, bundan şüp-
heniz olmasın.

Değerli kardeşlerim...

Biliyorsunuz, 30 Eylül’deki kongremizde, 
tüzüğümüze göre son defa Genel Başkan 
seçildim. Yine tüzüğümüze göre 12 Ha-
ziran 2011’de son defa milletvekili seçil-
dim. Önümüzde çok hassas, çok önemli 3 
yıl var. 2014’teki yerel seçimler ve Cum-
hurbaşkanlığı seçimi ile 2015’teki millet-
vekili seçimi sadece partimiz değil, ülke-
miz için büyük önem taşıyor. Türkiye’yi 
2023 hedef lerine ulaştırabilmemiz için 
bu dönemde daha fazla çalışmamız, daha 
fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Bir-
lik ve bütünlüğümüzü her zamankinden 
daha fazla gözeterek, kardeşliğimizi daha 
fazla yücelterek, bu yolda çalışmaya 
devam edeceğiz. Hayatımızın her döne-
minde millete hizmet davası, insanımıza, 
kardeşlerimize hizmet aşkı bizim için ön-
celikli oldu. Bundan sonra da aynı şekilde 
yaşamayı, aynı şekilde hareket etmeyi 
sürdüreceğiz. Bu can bu tende durduğu 
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sürece milletimizin hizmetinde olmaya 
devam edeceğiz.

İnşallah, bu gökkubede bırakacak daha 
çok hoş sadalarımız var. AK Parti’siz bir 
Türkiye özlemi kuranların hep hevesleri 
kursaklarında kalmıştır. Aç tavuk kendini 
darı ambarında görürmüş. Bunlar da işte 
böyle boş hayallere kapılmış, ellerini ovuş-
turarak bekliyorlar. Boşuna beklemesin-
ler. AK Parti bu milletin partisidir ve aziz 
milletimizin desteğiyle bu kutlu yolda yü-
rümeyi sürdürecektir. Kimsenin aramıza 
nifak sokmasına izin vermeden aynı aşk ve 
sevdayla milletimizin rotasında yürümeyi 
sürdüreceğiz. Bu kadro, bu dava; fitnelere, 
alçakça komplolara, karanlık senaryolara, 
tetikçi manşetlere bugüne kadar asla pirim 
vermedi, bundan sonra da vermeyecek. Bu 
orkestradan asla yanlış bir ses çıkmayacak. 
Ne diyor İstiklal Marşı şairimiz:

Girmeden tefrika bir millete düşman giremez

Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez

Evet, bizim yüreklerimiz toplu vurdukça 
evelallah kimse bizi kimse sindiremez. 
Ahengimizi, uyumumuzu, birliğimizi dai-
ma sürdüreceğiz. Her zaman söylüyorum, 
biz manşetlerle çarpışarak bugünlere gel-
dik. Herkesin bir hesabı olabilir; ama en 
büyük hesap sahibi Allah’tır. Bizi bir kaşık 
suda boğmak, yok etmek isteyenlerin hiç-
birinin bugün esamesi okunmuyor, ama 
biz işte burada dimdik ayaktayız. Bugüne 
kadar karınlarında kırk tilki dolaştırıp 
hiçbirinin kuyruğunu diğerine değdirme-

yenlerin hesapları AK Parti’ye tutmadı, 
bundan sonra da bunların hesapları tut-
mayacak.

Biz işimize bakacağız değerli kardeşlerim. 
Yapacak daha çok işimiz var. Milletimize 
verecek daha çok hizmetimiz var. Türkiye 
büyüdükçe, güçlendikçe ihtiyaçlar da ona 
göre çeşitleniyor, artıyor. Milletimize 2023 
yılına ilişkin taahhütlerimiz var. Demokra-
side, ekonomide, dış politikada, eğitim ve 
sağlık gibi tüm temel hizmet alanlarında 
ülkemizi dünyanın en güçlü devletlerin-
den biri haline getireceğiz. Türkiye’yi 
dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri 
yapacağız. Millî gelirimizi 2 trilyon dolara 
çıkartacağız. İhracatımızı 500 milyar do-
lara ulaştıracağız. İstanbul, Ankara, İzmir 
gibi şehirlerimiz başta olmak üzere, ülke-
mizin potansiyeli olan bütün kentlerini 
dünya çapında marka şehirler konumuna 
yükselteceğiz. Kadınlarımızı, gençlerimizi, 
engellilerimizi kalkınmamızın asli unsur-
ları haline getireceğiz. 

Bu duygularla, Allah yolumuzu, bahtımızı 
açık etsin diyorum. 19’uncu İstişare ve 
Değerlendirme Toplantımızın başarılı geç-
mesini diliyor, sizleri bir kez daha sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun.
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Değerli yol arkadaşlarım, sevgili kardeşle-
rim, kıymetli basın mensupları, hanıme-
fendiler, beyefendiler... Sizleri bir kez daha 
en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.

Bir İstişare ve Değerlendirme toplantımı-
zın daha sonuna geldik. 

Biliyorsunuz istişare, farklı anlamlarının 
yanında arıdan bal almayı da ifade eden 
bir kelime. Ortak akılla ve istişareyle ha-
reket etmek, tüm arkadaşlarımızın, tüm 
kardeşlerimizin birikiminden, tecrübe ve 
görüşlerinden istifade etmeyi gerektiriyor.

Biz 11 yıl önce AK Parti’yi milletimizle 
istişare ederek, onun talebi ve teveccü-

AK Parti 19. Istişare ve 
Değerlendirme Toplantısı 

Kapanış Konuşması

Ankara | 4 Kasım 2012
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hüyle kurmuştuk. Bugüne kadar gerek 
milletimizle olan istişaremizi, gerek kendi 
içimizde oluşturduğumuz istişare kanalla-
rını hiç devre dışı bırakmadık, daima işler 
kıldık. Danışmayı, istişareyi terk edenin 
doğru yolu bulamayacağı öğüdünü hiç ak-
lımızdan çıkarmadık. Atalarımızın danışa-
nın dağları aştığı, danışmayanın yollarda 
şaştığı sözünü hiç unutmadık. İstişarenin, 
danışmanın, müzakerenin, katılımcılığın 
bütün nimetlerinden, bereketinden ham-
dolsun bugüne kadar ziyadesiyle yararlan-
dık, bundan sonra da yararlanmaya devam 
edeceğiz. Kendi partilerinin işleyişinde 
demokrasiyi hâkim kılamayanlar, ülke si-
yasetinde de demokratik bir anlayış ortaya 
koyamazlar. Biz, Türkiye’de, Cumhuriyeti 
dillerinden düşürmeyenlerin aslında cum-
hurla, cumhuriyetle ilgilerinin olmadığını 
nasıl biliyorsak, aynı şekilde, demokrasiyi 
dillerinden düşürmeyenlerin de gerçekte 
demokratik bir anlayıştan ne kadar uzak 
olduklarını gayet iyi biliyoruz.

Kendilerinin özgürlükleri, hakları, hu-
kukları söz konusu olduğunda arşa ka-
dar demokrat olanlar, konu başkalarına 
gelince bu defa sonuna kadar yasakçı 
bir kimliğe bürünüyorlar. Başkalarının 
hak ve özgürlüklerini kendileri için bir 
tehdit, bir sorun gibi algılayanlar yıllarca 
toplumun bir bölümüne ötekileştirmeyi, 
ayrımcılığı layık gördüler. Geçmişte hak 
ve hürriyetlerinden mahrum bırakılan 
insanların bugün en tabii haklarına kavuş-
masını bir sorun olarak görenler, mahalle 
baskısı gibi kavramları tedavüle koyarak 
yeni ayrımcılıklar üretmeye çalıştılar. 
Meslek liselerine uygulanan haksızlıklar 

ortadan kalktıkça kendi özgürlükleri sı-
nırlanıyormuş gibi yaygara yaptılar. İmam 
Hatip Liseleri meselesi normalleşince, 
Peygamberimizin hayatı seçmeli ders 
olunca, toplum muhafazakârlaşıyor diye 
gürültü kopardılar. Kendilerini imtiyazlı, 
kendi yaşam tarzlarını tek hakikat olarak 
görenler, farklı toplum kesimlerinin yaşam 
tarzlarına, düşüncelerine, inançlarına hep 
bir sorun, bir tehdit gibi yaklaştılar. Tür-
kiye normalleştikçe, özgürleştikçe, ileri 
demokrasiye doğru yol aldıkça bunların 
tahammülsüzlükleri daha da arttı. Çoğun-
luğun, azınlığın tahakkümünde kalmasını 
isteyenler, demokrasiyi de sadece kendi-
leri için arzu ettiler, kendi imtiyazları için 
demokrat göründüler. Kendisi için istediği 
demokrasiyi, özgürlükleri, hakları başkası 
için de istemeyen asla demokrat değildir, 
sadece demokrasi istismarcısıdır. Bu iki-
yüzlü anlayış sahipleri yıllarca milletimi-
zin kafasını karıştırdı, zihnini bulandırdı. 
Bunların yüzünden, Cumhuriyet adına 
ayrımcılığa maruz bırakılanlar cumhuri-
yetten, demokrasi adına zulme uğrayanlar 
demokrasiden soğudular.

Biz, işte bütün bu çarpıklıkları düzeltmek, 
milletten aldığımız güçle ülke yönetimin-
de milletin iradesini, ortak aklı hâkim 
kılmak için 11 yıl önce yola çıktık. Milletin 
bize verdiği her mesaja duyarlı olarak, 
hakkaniyet ölçüleri içindeki her eleştiriyi 
dikkate alarak, kendi muhasebemizi asla 
ihmal etmeyerek, istişareyle, danışmayla 
işte bugünlere geldik. AK Parti’nin, en alt 
kademesinden en üst kademesine kadar 
bütün teşkilatlarıyla benimseyip uygu-
ladığı bu siyaset anlayışının, Türk siyasi 
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kültürü için de büyük bir kazanım oldu-
ğuna inanıyorum. Bugün tamamladığımız 
19’uncu İstişare ve Değerlendirme Toplan-
tımız, AK Parti’nin demokrasiye, diyaloğa, 
müzakereye ne kadar önem verdiğini bir 
kez daha ortaya koydu. Üç gün boyunca 
görüşleriyle, eleştirileriyle, teklifleriyle her 
türlü katkıyı veren siz değerli arkadaşları-
ma da özellikle teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim…

Biliyorsunuz dün, 3 Kasım 2002 seçimleri-
nin yıldönümü vesilesiyle, AK Parti olarak 
Türkiye’ye kazandırdığımız hizmetlerin 
geniş bir değerlendirmesini yaptık. Olduk-
ça uzun zaman ayırmamıza rağmen, hiz-
metlerimize ancak özetin özeti şeklinde, 
sadece ana başlıklarıyla değinebildik. Yine 
bu kapsamda, demokratikleşme konusun-
da Türkiye’yi nereden nereye getirdiğimiz 
üzerinde de durduk.

Toplantımızın basına kapalı bölümünde 
ise bakanlarımız ve genel başkan yardım-
cılarımız sunumlarını yaptılar. Başbakan 
Yardımcımız Sayın Beşir Atalay ve İçişleri 
Bakanımız Sayın İdris Naim Şahin, terörle 
mücadeledeki son gelişmeler ve ülkemi-
zin güvenlik politikaları konusunda ar-
kadaşlarımızı bilgilendirdiler. Başbakan 
Yardımcımız Sayın Ali Babacan, ekonomik 
gelişmeler konusunda ayrıntılı izahlarda 
bulundu. Dışişleri Bakanımız Sayın Ah-
met Davutoğlu, Türk dış politikasındaki 
gelişmeleri analiz etti ve geleceğe ilişkin 
hedeflerimizin değerlendirmesini yaptı. 
Genel Başkan Yardımcımız ve Meclis’teki 
Yeni Anayasa Hazırlama Komisyonunda 

partimizin temsilcisi olarak görev yapan 
Sayın Mehmet Ali Şahin, yeni anayasa 
hazırlık çalışmaları konusunda arkadaş-
larımıza ayrıntılı bilgi verdi. Yine Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcımız Sayın Menderes Türel, Meclis’te 
görüşülmekte olan Büyükşehir Belediyesi 
Kanun Tasarısı ile ilgili, hem içerik, hem 
gelişmeler konusunda arkadaşlarımızı bil-
gilendirdi.

Bütün bu sunumların ardından, milletve-
kili arkadaşlarımız görüşlerini, düşüncele-
rini, tekliflerini ifade ettiler. Sorulan soru-
ları ilgili arkadaşlarımız cevaplandırdılar. 
Gerçekten çok verimli bir bilgilendirme ve 
değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. 
Bütün arkadaşlarımızın ekonomiden dış 
politikaya, terörden yeni anayasaya kadar 
her konuda çok üretken, çok samimi yakla-
şımlar içinde bulunduklarını gördük.

İktidarının 10 yılını geride bırakan AK 
Parti’de, öyle birilerinin umduğu, bekledi-
ği gibi bir metal yorgunluğu asla yok. Tam 
tersine, heyecanımız, dinamizmimiz, üret-
kenliğimiz en az iktidara geldiğimiz günkü 
kadar diri. Bu heyecanın üzerine 10 yıllık 
tecrübemizi de ilave ederek artık daha 
kapsamlı, daha iddialı projeler üretiyor, 
daha hızlı çalışma takvimleri oluşturabi-
liyoruz. Burada yapılan görüşmelerde, is-
tişarelerde arkadaşlarımızın gözlerindeki 
heyecanı, umudu görmekten ziyadesiyle 
memnun oldum. AK Parti ailesindeki her 
bir fert, büyük Türkiye idealine ulaşmak 
için gerekli olan aşka, sevdaya, inanca 
ziyadesiyle sahiptir. Arkadaşlarımız biri-
kimleriyle, vizyonlarıyla 2023 hedefleri-
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mize ulaşabilmemiz konusunda bize daha 
büyük bir umut veriyorlar.

Bu arada bir hususa da değinmek istiyo-
rum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 
kongre konuşmasında 2023 vizyonu kav-
ramını daha önce kendilerinin kullandığı-
nı söylüyor, bir nevi mülkiyet iddiasında 
bulunuyor ve AK Parti’ye yönelik suçlama-
larda bulunuyor. Doğrusu bu kadar yüzey-
sel ve sığ bir anlayışa yorum yapmak bile 
abestir. AK Parti’nin bugüne kadar somut 
projelerle, icraatlarla, yatırımlarla ortaya 
kadar vizyona diğer partilerin hayalleri 
bile yetişemez. Ne kadar vizyona sahip 
oldukları geçmiş iktidar örneklerinde 
milletimizce çok iyi görülen bu partilerin 
AK Parti’nin 2023 hedeflerini anlaması 
da, algılaması da, bunlarla yarışması da 
mümkün değildir. İşte bugünkü konuşma 
da bunu en güzel şekliyle ortaya koyuyor. 
Biz siyaset deyince hizmeti, projeyi, yatırı-
mı, reformu anlıyoruz, konuşurken somut 
faaliyetlerden bahsediyoruz, onların ko-
nuşmalarında sadece retorik var

 hamaset var, tutarsız laf kalabalıkları var. 
Değinmek istediğim ikinci bir konu ise, 
bazı medya organlarınca yanlış yansıtılan 
öğretmen atamaları meselesi… Dünkü 
konuşmamızda devletin imkânlarının mü-
saade ettiği oranda bu sorunu sıfırlamakta 
kararlı olduğumuzu söyledik. Buradaki 
kastımız şudur: Biz bugüne kadar 358 bin, 
bu yıl ise 57 bin öğretmen ataması yaptık. 
Ama hâlâ bazı okullarımızda ihtiyacı ta-
mamen karşılayabilmiş değiliz ve yaklaşık 
120 bin öğretmene daha ihtiyacımız var. 
Kadro eksiğini tamamen gidermemiz ise 

bütçe imkânlarımızın gelişmesine, ülke 
ekonomimizin daha büyümesine bağlı. 
Bu alanda düne göre çok iyi noktadayız 
ve imkânlarımız geliştikçe daha iyi bir 
noktaya doğru ilerliyoruz. Ancak ihtiyacın 
tamamen karşılanması başka bir şeydir, 
okuldan mezun olan veya atama bekleyen-
lerin hepsinin öğretmen olarak atanması 
başka bir şeydir. Ne devletin böyle bir taah-
hüdü olabilir, ne de dünyanın herhangi bir 
köşesinde üniversiteyi bitirenler doğrudan 
kadroya atanır. Bu yönde iktidarı suçlayıcı 
şekilde propagandalar yapılması da doğru-
su hiç adil bir yaklaşım olmaz.

Değerli arkadaşlarım...

İstişare toplantımızda sadece geçmişin 
muhasebesini yapmakla kalmadık, gelece-
ğe ilişkin hedeflerimizi de gözden geçirdik. 
Önümüzdeki yerel seçime, Cumhurbaş-
kanlığı seçimine ve Milletvekili genel seçi-
mine kadar izleyeceğimiz politikaları, ana 
hatlarıyla arkadaşlarımızla değerlendirme 
imkânı bulduk. Bu toplantıyı, partimizin 
kurucu üyeleriyle, MKYK üyeleriyle, Mer-
kez Disiplin Kurulu ve Parti İçi Demokrasi 
Hakem Kurulu üyeleriyle, milletvekille-
rimizle, Genel Merkez Kadın ve Gençlik 
Kolları MKYK üyelerinin katılımıyla kendi 
içimizde yaptık. Aynı zamanda ailelerimiz-
le, eş ve çocuklarımızla kaynaşarak, ara-
mızdaki gönül bağını, kardeşlik hukukunu 
daha da derinleştirdik. Her zaman ifade 
ettiğim gibi, asıl istişareyi, asıl kucaklaşma-
yı, asıl hasbihali ise milletimizle yapacağız. 
81 vilayetimizde girmedik köy, mahalle, 
sokak, çalmadık kapı bırakmayacağız. 75 
milyon vatandaşımız içinde sıkmadık el, 
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hatır sormadık kişi bırakmayacağız. Benim 
açılış konuşmamda ifade ettiğim hizmetle-
ri, Bakanlarımızın sunumlarında belirttik-
leri hususları erkek kadın, yaşlı genç her 
vatandaşımıza tekrar tekrar anlatacağız. 
Biz, milletimizle irtibatımızı hiç kesmedik. 
Biz, diğerleri gibi sadece seçimden seçime 
milletimizi hatırlamadık. Biz milletimizin 
sinesinden doğduk, bugüne kadar bize hep 
milletimiz yoldaşlık etti, bundan sonra da 
yine milletimizle birlikte yolumuza devam 
edeceğiz. Yunus Emre’nin dediği gibi;
 
Biz sevdik âşık olduk

Sevildik maşuk olduk

Her dem yeni doğarız

Bizden kim usanası

Evet, biz milletimizden usanmayız, milleti-
miz bizden usanmaz. Çünkü biz bu millete 
aşığız. Çünkü biz bu milletin hizmetkârı ol-
maktan daima şeref duyduk, onur duyduk. 
Kimse milletimizle bizim aramıza giremez. 
Cumhuriyet istismarcısı CHP de giremez, 
Kürt kardeşlerimin istismarcısı bölücü te-
rör örgütü ve uzantıları da, milliyetçiliğin 
istismarcısı MHP de giremez. Yaşamak 
için nasıl bedenle ruhun birlikte olması 
lazımsa, biz de her daim milletimizle biriz, 
beraberiz. Biz bugüne kadar milletimizle 
olan bu birlikteliğimize halel getirecek hiç-
bir yanlışın içinde asla olmadık, bundan 
sonra da olmayacağız. Milletimiz de sağ 
olsun, bizden desteğini hiç esirgemedi. Gir-
diğimiz 3 genel seçimin, 2 yerel seçimin, 
2 halkoylamasının hepsinden de, Allah’a 
şükür alnımızın akıyla çıktık.

Milletimizle aramızdaki samimi muhab-
beti kesemeyeceklerini, bu sağlam bağı 
kopartamayacaklarını anlayan muhalefet 
partileri ise, kapıdan girerek yapamadıkla-
rını, bacadan sızarak başarmanın derdin-
deler. Muhalefet partileri Meclis çalışma-
larımızı engellemek, milletimize hizmet 
götürmemize mani olmak için yıllardır 
ellerinden geleni zaten yaptılar, yapıyorlar. 
Bunun için Meclis’in denetim mekanizma-
larını çığırından çıkarmaktan, amacından 
saptırmaktan da çekinmiyorlar.

Önceki gün MHP tarafından Başbakan Yar-
dımcımız Bülent Arınç’la ilgili 2 ve diğer 
Bakanlarımız Sayın Eroğlu, Eker, Dinçer ve 
Yılmaz’la ilgili de 4 olmak üzere tam 6 tane 
gensoru önergesi birden verildi. Gensoru 
çok ciddi bir denetim mekanizması değer-
li arkadaşlarım. Hükümetin düşmesine, 
genel seçimlere gidilmesine yol açacak 
kadar önemli bu denetim mekanizması, 
muhalefet tarafından, akıl almaz şekilde 
sulandırılmış durumda.

Bakınız, geçtiğimiz 10 yılda, muhalefet 
partileri tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde, önceki günkülerle birlikte, 
tam 41 gensoru önergesi verildi. Bunlar-
dan 3’ü daha sonra geri çekildi, bir tanesi 
gensoru verilen Bakanın görev alanı de-
ğiştiği için düştü, 6 tanesi henüz görüşül-
medi, kalan 31 tanesi Meclis’te görüşüldü 
ve reddedildi. Bunlardan 20 tanesi CHP 
tarafından, 5 tanesi MHP tarafından ve-
rilmişti. MHP’nin CHP ile arasındaki farkı 
kapatmak için atağa geçtiğini anlaşılıyor. 
Bizimle millete hizmet konusunda yarışa-
mayanlar, kendi aralarında gensoru yarı-
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şına girdiler. Hâlbuki kem aletle kemalat 
olmaz. Bu yol yanlış yol. Gensorunun bir 
denetim mekanizması olduğu konusunda 
hiçbir itirazımız yok. Hükümetin herhangi 
bir bakanı veya Başbakan, gerçekten gen-
soruya muhatap olacak yanlış yapmışsa, 
kamuoyunda bu yönde güçlü bir talep 
ortaya çıkmışsa, bu mekanizma kullanıla-
bilir.

Doğru şekilde kullanılan bir gensoru uygu-
laması, yıkmasa bile sarsar, muhataplarını 
konu üzerinde düşünmeye sevk eder. Di-
ğerlerini bir kenara bırakıyorum, sadece 
verilen son 6 gensoru önergesine baktığı-
nızda, gerçekten komik, aslında trajikomik 
gerekçelere dayandırıldığını görüyoruz. 
TRT ve Anadolu Ajansının yayıncılık an-
layışı gensoru konusu olabilir mi? Gazi 
yerleşkesinin durumu gensoru konusu 
olabilir mi? Millî Eğitimde 4+4+4 siste-
mine geçildiği için okullarda güvenliğin 
sağlanamaması diye bir gensoru konusu 
olabilir mi? Tarım ve hayvancılık sektörü 
bitirilme noktası getirildi diye bir gensoru 
konusu olabilir mi?

Evet, Türkiye’de gerçekten bir muhalefet 
sorunu var. Her seferinde gensoru ellerin-
de patlıyor ama bunlar yine de akıllanmı-
yorlar. En son Dışişleri Bakanımız hakkın-
da verilen gensoruda CHP yine per perişan 
oldu, ava giderken avlandı, mahcup duru-
ma düştü. Buna rağmen pes etmiyorlar.

Muhalefet, en ciddi konuları, en ciddi 
mekanizmaları işte böyle sulandırarak 
milletin gözünde kendi kendini bitiriyor. 
Esasen bu durum bizi de rahatsız ediyor. 

Karşımızda gerçekten güçlü, üretken, çalış-
kan bir muhalefet olması bizi üzmez, tam 
tersine sevindirir. Biz hizmette rekabetten 
asla kaçmadık, kaçmayız. Ama karşımızda, 
milletten kaçan, millettin teveccühüyle ka-
vuşamadığı güce, kuralların, kurumların 
ayarlarıyla oynayarak, bunları zorlayarak 
ulaşma peşinde olan bir muhalefet var. 
Dün de ifade ettim, biz işimize bakacağız. 
Bizim milletimize sözümüz var. Bizim 
2023 yılı için milletimize taahhütlerimiz 
var. Biz bugüne kadar milletimize verdiği-
miz hiçbir sözü yere düşürmedik, inşallah 
bundan sonra da düşürmeyeceğiz.

Allah yâr ve yardımcımız olsun. Yolumuz, 
bahtımız açık olsun. Sizleri, sizin şahsınız-
da aziz milletimizi bir kez daha saygıyla, 
sevgiyle selamlıyor, hepinizi Allah’a ema-
net ediyorum. Sağlıcakla kalın. 
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Çok değerli yol arkadaşlarım, Teşkilatımı-
zın çok değerli mensupları, hanımefendi-
ler, beyefendiler… AK Parti Genişletilmiş 
İl Başkanları Toplantımızın başında sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor; toplantımı-
zın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum.

2012 yılı ülkemiz için, milletimiz için ol-
duğu kadar, partimiz için de çok önemli 
dönüm noktalarının yaşandığı bir yıl oldu. 
Yıl içinde ilçe kongrelerimizi yaptık, il 
kongrelerimizi tamamladık, Genel Mer-
kez Kadın Kolları, Genel Merkez Gençlik 
Kolları kongrelerimizi başarıyla sonuç-

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 14 Kasım 2012
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landırdık. 30 Eylül tarihinde, partimizin 
4’üncü büyük kongresini büyük bir coş-
kuyla, büyük bir heyecanla, Türkiye’den ve 
dünyadan geniş bir katılımla hep birlikte 
tamamladık. Yine, 3-4 Kasım tarihlerinde, 
Kızılcahamam’da İstişare toplantımızı 
gerçekleştirdik, bir aile ortamı içinde 
gündemimizdeki konuları samimi şekilde 
istişare etme fırsatı bulduk. Elbette, par-
timizle ilgili tüm bu süreçleri tamamlar-
ken, milletimize ve ülkemize hizmet etme 
sorumluluğumuzdan asla taviz vermedik, 
asla bir rehavet sergilemedik. AK Parti’nin 
yenilenmesi, tazelenmesi, heyecan, coşku 
ve umutları çoğaltması sürecini, milletimi-
ze ve ülkemize hizmet seferberliğiyle para-
lel olarak, bunları iç içe geçmiş, birbirini 
tamamlayan konular olarak gördük.

Şu an itibariyle, partimize ilişkin tüm sü-
reçleri tamamlamış olarak, artık çok daha 
yoğun şekilde hizmetlere, çok daha yoğun 
şekilde geleceğe odaklanıyoruz. Bugün 
artık yenilenmiş bir AK Parti var. Bugün, 
tazelenmiş, hücrelerini yenilemiş, gençleş-
miş, daha da gençleşecek bir AK Parti var. 
14 Ağustos 2001’de, kurulurken var olan 
heyecanı, umudu bugün daha da çoğalt-
mış, geleceğe çok daha umutla bakan bir 
AK Parti var. Allah’a hamdolsun; hem AK 
Parti, hem AK Partili Hükümet dönemleri, 
Türkiye’nin siyaset tarihinde silinmez izler 
bırakan, silinmez eserler bırakan, adeta 
tarih yazan bir süreç olmuştur. Şunu bu-
rada çok net olarak ifade ediyorum değerli 
arkadaşlarım… Partimizin kuruluşunun 
üzerinden 11.5 yıl geçse de, iktidar sorum-
luluğu altında 10 yıl geçmiş olsa da, bugün 
yeni bir gündür, bugün yeni bir başlangıç-

tır ve biz, sanki her şey bugün başlıyormuş 
gibi bir heyecan, bir azim, bir kararlılık 
içindeyiz. Yaptıklarımızı millet zaten tak-
dir ediyor. Türkiye’ye kazandırdıklarımızı 
tarih zaten sayfalarına kaydediyor. Bugün 
biz geçmişe değil, geleceğe yüzünü dön-
müş, yarınlara bakan, ilhamını geçmişten 
alıp geleceği inşa eden bir partiyiz, böyle 
bir anlayışın içindeyiz.

Yunus Emre’nin çok güzel bir dörtlüğü 
var…
 
Biz sevdik, âşık olduk…

Sevildik, maşuk olduk…

Her dem yeniden doğarız,

Bizden kim usanası…

Evet… Biz, her gün, her dem yeniden doğ-
muş gibi, millete aşkımızı, millete sevda-
mızı çoğaltarak, bıkmadan ve usanmadan 
bu yolda yürümeye devam edeceğiz. 

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım… Biz, 
adeta ulu bir çınar gibi toprağın üzerinde 
boy verirken, aynı zamanda kökleriyle top-
rağa sıkı sıkı sarılan, toprağın derinlikle-
rine kök salan bir partiyiz. Biz bu milletin 
partisiyiz ve bu millet, nev zuhur bir millet 
değildir. Bu millet, tarih sahnesine dün çık-
mış bir millet değildir. Biz, Selçuklu’nun, 
Osmanlı’nın mirasını, onların kültürünü, 
onların birikimini, tecrübesini devralmış, 
tevarüs etmiş bir milletiz. 75 milyonun 
her bir ferdinin üzerinde, omuzlarında bu 
miras vardır. 75 milyonun her bir ferdi bu 
şuuru taşımak durumundadır. 75 milyon, 
geçmişine bu şuurla bakıp geleceğe çok 
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güçlü bir özgüven içinde yürümek zorun-
dadır. Biz hiçbir konuda, ama hiçbir konu-
da komplekse, eziklik hissine kapılamayız.

Burada yeri gelmişken, şu hususu da ifade 
etmek zorundayım… Önceki gün, Rize’de, 
üniversitede düzenlenen törende, Rizeli 
çocukların, tüm Türkiye çocuklarının 
geçmişte çektikleri eğitim çilelerini dile 
getirdim. Bizim, bir çocuk olarak yaşa-
dıklarımızı, anne babalarımızın yaşadık-
larını dile getirdim. CHP Genel Başkanı 
Sayın Kılıçdaroğlu nedense bundan ra-
hatsız olmuş… Belli ki Rizeli çocukların, 
Türkiye’nin çocuklarının o çilesinin, o 
yoksulluğunun, yoksunluğunun sebe-
binin CHP olduğunu biliyor ve bundan 
alınganlık gösteriyor. 60 yıl öncesi anlatı-
lınca, bunu kendisi patolojik vaka olarak 
değerlendiriyor. Patolojik vaka, çocuklu-
ğundan bahsetmek değildir, anne-babayı 
yadetmek değildir. Patolojik vaka, kendi 
geçmişinden bahsedememektir, o konuya 
hiç ama hiç girememektir.

Dikkat edin… CHP Genel Başkanı ne 
kendi kişisel tarihini, ne de CHP’nin ta-
rihini konuşamaz. Zira her ikisinde de 
Dersim var… Her ikisinde de Dersimle 
yüzleşmek zorunda. Zalim CHP ile Maz-
lum Dersim arasında bir tercih yapmak 
zorunda ama işte bunu yapamıyor. İşte 
asıl patolojik vaka budur… CHP Genel 
Başkanı, Dersim’le CHP arasında bir reddi 
miras tercihi yapmak zorunda kalmış ve 
Dersim’i reddetmiştir, onun üzerini ört-
müştür, onu unutmuştur.

Bakın, ben bu salonda sizlere Dersimli 
Seyit Rıza’yı anlattım… Büyük bir vakarla 
ipe götürülürken, Seyit Rıza şunu söyle-
mişti: “Evlad-ı kerbalayıkh, bî hatayıkh, 
ayıptır, günahtır, cinayettir…” Seyit Rıza, 
idamından 70 yıl sonra bile hatırlanırken 
o dönem zalimlerle işbirliği yapan Seyit 
Rıza’nın kardeşinin oğlunu hiç kimse ha-
tırlamıyor, ismini bile hiç kimse bilmiyor… 
CHP Genel Başkanı, bir Seyit Rıza olmak 
yerine, Seyit Rıza’nın en azından izinden 
gitmek yerine, işte o işbirlikçilerle hareket 
etmeyi, Dersim’in üzerini örtmeyi tercih 
etmiştir. Ortada bir patolojik vaka varsa, 
o da işte budur… Biz asla ve asla böyle 
bir köksüzlük içinde değiliz… Hatasıyla, 
sevabıyla, Selçuklu’dan bugüne kadar biz 
tarihimize, ecdadımıza sahip çıkarız. Ha-
talarla yüzleşir, sevaplarımızla da iftihar 
ederiz. İşte bu hareketin CHP’den ayrıldığı 
en temel fark budur… Onlar 50 yıl, 60 yıl 
öncesini konuşmayı patolojik vaka olarak 
görürken, biz 1071 ruhunu 2071’e taşıma-
nın azmi ve gayreti içindeyiz.

Değerli arkadaşlarım…

Bizim köklü medeniyetimiz içinde, kadim 
tarihimiz ve zengin kültürümüz içinde, 
şehrin ve şehirleşmenin çok ayrı bir yeri 
var. Biz, şehirlerin bir ruhu olduğuna, 
şehirlerin adeta canlı olduğuna, sadece 
insanın şehri değil, şehrin de insanı şe-
killendirdiğine inanmış bir medeniyetin 
mensuplarıyız. Konya bizim tarihimizde 
işte böyle bir Selçuklu şehridir. Sivas, 
Kayseri, Amasya, Erzurum, Ankara birer 
Selçuklu şehridir. Bursa, Edirne, İstanbul 
birer Osmanlı şehridir. Saraybosna, Üs-
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küp, Selanik, Prizren, Kahire, Şam, Beyrut 
aynı şekilde bizim ortak medeniyetimizin 
şehirleridir. Bütün bu şehirler, bizim şehir-
lerimiz, belli bir ruh, belli bir felsefe, belli 
bir anlayış üzerine inşa edilmiş, bu şekilde 
imar edilmiştir. Bütün bu şehirlerde, bizim 
ruh kökümüzü teşkil eden idrak ile inşa 
iç içe geçmiştir. Her evde, her kamu bina-
sında, her çeşmede, her kervansaray’da, 
her köprüde taşlar, bir medeniyetin aynası 
olarak, bir medeniyetin taşıyıcısı olarak, 
özenle yerlerine yerleştirilmiştir. Her bir 
cumbanın, her bir küpeştenin, Selamlığın, 
kimgeldi penceresi’nin, sundurmanın, 
çardağın medeniyetimizde derin bir kar-
şılığı vardır. Evin içinde, dışında, sokakta, 
caddede her bir süslemenin, bizim kadim 
medeniyetimize mana katan bir muhtevi-
yatı vardır.

Bakın, biz işte bu medeniyetten, bu şehirci-
lik anlayışından maalesef adım adım uzak-
laştırıldık, adım adım koparıldık. Sadece 
nüfus artışı değil, sadece ekonomik, sosyal 
şartlar değil; bizzat iktidarlar tarafından 
bizim şehir medeniyetimiz adeta katledil-
di, adeta soykırıma tabi tutuldu. CHP’nin 
tek parti döneminde, yüzlerce cami yıkıldı, 
yüzlerce tarihî eser tahrip edildi, yüzlerce 
ata yadigârı kendi kaderine terkedilip ha-
rabeye çevrildi. Balyozlarla, dinamitlerle, 
buldozerlerle, şehirlerin en köklü yapıları, 
adeta şehirlerin can damarları, şehirlerin 
ruhları yok edildi.

Biz, doğruya doğru, eğriye de eğri demekle 
mükellefiz… Bu eleştiriyi de yapmak duru-
mundayız… Maalesef, 1950’den itibaren, 
bazı sağcı, muhafazakâr partiler tarafın-

dan da böyle yıkımlar yapılmıştır. Yol 
açmak bahanesiyle başta İstanbul olmak 
üzere maalesef birçok şehirde tarih yok 
edilmiştir. Şehirlerin ruhuna dokunmanın 
vebali çok ağırdır ve biz şu anda milletçe 
maalesef bu vebali taşıyoruz. Bu vebalden 
kurtulmak için, işte Taksim’de olduğu gibi, 
yıkılan tarihi yeniden ayağa kaldırmanın 
mücadelesini veriyoruz. Taksim’de, İnönü 
döneminde yıkılan Taksim Kışlası’nı, biz 
şu anda aslına uygun olarak yeniden inşa 
ediyor, Taksim’i tekrar tarihiyle, tekrar 
ruhuyla buluşturuyoruz. Türkiye’nin her 
yerinde, tarih ile moderni, birbirine zarar 
vermeyecek şekilde, birbirine paralel şekil-
de inşa etmenin, imar etmenin mücadelesi 
içindeyiz. Artan nüfusa rağmen, değişen 
ekonomik ve sosyal şartlara rağmen, özü-
müzle, kökümüzle, ecdadımızın tasavvu-
ruyla örtüşen bir şehircilik anlayışını yeni-
den hakim kılabiliriz.

AK Parti olarak biz işte bunun mücadelesi-
ni veriyoruz. Bakın dün, BDP’nin Eş Başka-
nı çıktı, bölücübaşının heykelini dikecek-
lerini söyledi… İşte siz sadece böyle beton 
dökersiniz… Kalp taştan olunca, ruh da 
işte böyle beton hayali görür… Dünyanın 
her yerinde diktatörlerin heykelleri yıkılır-
ken, bunların aklı sadece heykel dikmeye 
yetiyor. Ben bunu defalarca söyledim… 
BDP, Doğu’nun, Güneydoğu’nun CHP’si 
olma yolunda emin adımlarla ilerliyor… 
Baskı yapmada CHP’den hiçbir farkları 
yok. Susturmada CHP’den farkları yok. 
Öldürmede, sindirmede CHP’den farkları 
yok. Farklılıklara tahammülsüzlükte, tek 
tip insan özleminde CHP’den farkları yok.
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İşte şimdi heykel olayına da girdiler, fark 
tamamen ortadan kalktı. Hepinizden özür 
diliyorum, milletimden özür diliyorum, 
ama merhum Selahattin Eyyubi mezarın-
dan kalksa bunların yüzüne de, bunların 
dikeceği heykelin yüzüne de tükürürdü. 
Diyarbakır, Hakkâri, Batman, Van pislik 
içinde yüzüyor, sokaklardan kanalizasyon 
akıyor, bunlar bölücübaşının heykelini 
dikmekten bahsediyor. İşte şimdi tam 
CHP oldunuz… Şimdi hiçbir farkınız 
kalmadı… Ama kusura bakmayın… Bu 
millet, yeni bir CHP zulmüne, yeni bir fa-
şizm dalgasına asla ve asla geçit vermez. 
Saddam’ın, Stalin’in, Lenin’in, Tito’nun, 
Esed’in heykelleri tek tek yıkılırken, hiç 
merak etmeyin, bunların heykelleri bu 
topraklarda kendisine kaide bulamaz. Her 
biri birer medeniyet şehri, her biri birer 
tarih şehri olan Doğu’nun, Güneydoğu’nun 
şehirlerindeki o manevi atmosfer, bunların 
hayallerindeki o heykeli daha yapılmadan 
paramparça edecek güce, kudrete sahiptir.

Değerli arkadaşlarım…

Bu muhalefet partileri faşizmde birbirle-
riyle yarışırken, biz hizmet üretmeye, biz 
2023 hedeflerini gerçekleştirmeye, 2071 
hedef lerinin temellerini atmaya devam 
edeceğiz. Tarihimizden aldığımız güç ve 
ilhamla, Türkiye’yi, şehirlerimizi yeniden 
imar edecek, yeniden inşa edecek, yaşana-
bilir şehirleri hep birlikte şekillendirece-
ğiz. Pazartesi günü sabaha karşı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde çıkardığımız 
yasa, işte bu süreçte çok önemli bir adımı 
teşkil ediyor. Maalesef çok zorlu bir Genel 
Kurul süreci yaşadık… Muhalefet Parti-

lerinin sözlü ve fiili saldırılarına rağmen, 
dirayetle, sabırla, cesaretle biz bu yasayı 
çıkardık. Çok enteresan… MHP, bu yasa 
Türkiye’nin üniter yapısını zedeliyor dedi, 
yasaya karşı çıktı. BDP, bu yasa Türkiye’de 
merkeziyetçiliği güçlendiriyor dedi, yasaya 
karşı çıktı. CHP, her zaman olduğu gibi, ne 
olduğunu anlamadan, bilmeden bu yasaya 
karşı çıktı. Kürsü işgallerine, hakaretlere, 
tahriklere rağmen, Türkiye için, milletimiz 
için daha kaliteli hizmetin, daha yaygın 
hizmetin yolunu açacak yasayı sabırla Ge-
nel Kurul’dan geçirdik. Bakın, 2004 yılın-
da Yerel Yönetimler Reformu’nu Meclis’te 
müzakere ederken, aynı şekilde içerde 
CHP, dışarda MHP o yasanın Türkiye’yi bö-
leceğini iddia ediyordu. Dönemin cumhur-
başkanının vetosuna, Anayasa Mahkemesi 
engeline rağmen kanunun büyük bölümü 
yürürlüğe girdi. Peki, ne oldu? Aradan 8 
yıl geçti, hangi öngörüleri, hangi iddiaları 
doğru çıktı?

2 0 0 6  y ı l ı n d a  K a l k ı n m a  A j a n s l a r ı 
Kanunu’nu çıkarırken aynı şekilde Türki-
ye bölünüyor dediler… Ne oldu? Türkiye 
bölündü mü? Şimdi MHP’liler, CHP’liler 
sıraya girdiler, kendi illeri için de kalkın-
ma ajansı istemeye başladılar. O kadar 
büyük bir korku, o kadar büyük bir para-
noya içindeler ki atılan her adımın, yapı-
lan her reformun Türkiye’yi böleceğine 
inanıyorlar. Bunların kendilerine güveni 
yok, özgüvenleri yok. Biz Türkiye’ye güve-
niyoruz, millete güveniyoruz, kendimize 
güveniyoruz ve cesaretle atılması gereken 
adımları atıyoruz… MHP’liler hiç endişe 
etmesinler… Türkiye’yi bölmeye yönelik 
bir girişim olursa, biz onun karşısında sa-
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pasağlam dururuz, MHP’lileri de koruruz, 
korkmalarına hiç gerek yok…

Değerli arkadaşlarım…

Yerel seçimlere yaklaşırken, çıkardığımız 
bu kanunu bizim milletimize tüm de-
taylarıyla anlatmamız, gerçekleri bütün 
boyutlarıyla öğrenmelerini sağlamamız ge-
rekiyor. CHP’nin, MHP’nin, BDP’nin yalan 
üzerine kurulu propagandalarını tek tek 
boşa çıkarmamız gerekiyor. Şimdi onlar 
bu süreçte milletin zihnini bulandırmak 
için uğraşacaklar, biz millete doğruları 
aktaracağız. Bakın, 13 yeni büyükşehiri, 
bu yeni yasayla ihdas ediyor ve toplam bü-
yükşehir sayısını 29’a çıkarıyoruz. İstanbul 
ve Kocaeli’nde daha önce uyguladığımız 
şekilde Büyükşehir sınırlarını 27 ilimizde 
de mülki sınırlara genişletiliyoruz. Aynı 
şekilde, buralardaki ilçe belediyelerinin 
yetki alanını da ilçelerin mülki sınırlarına 
genişletiyoruz. Bununla birlikte İl Özel 
İdarelerini ve İl Genel Meclislerini kaldı-
rıyor, bütün yetkiyi Büyükşehir Belediyesi 
Meclisi’ne veriyoruz. Yani il içindeki her 
ilçe, her mahalle, eski adıyla her köy, hiz-
meti, kendi seçtiği büyükşehir belediye 
başkanından alacak.

Bir kere milletim şunu bilsin… Biz, bu yeni 
düzenlemeyi, pilot bölge olarak seçtiğimiz 
İstanbul ve Kocaeli’nde başarıyla uygu-
ladık, uyguluyoruz. Yani yeni bir durum 
yok, bir deneme yanılma durumu asla söz 
konusu değil. İstanbul ve Kocaeli’nde, en 
uzaktaki köy bile hizmeti büyükşehirden 
aldı ve çok da kaliteli, çok da fazla hizmete 
kavuştu. İstanbul ve Kocaeli’nde başarıyla 

sonuçlanan bu uygulamayı, şimdi tüm 
büyükşehirlerde hayata geçiriyoruz. Bü-
yükşehirlerde belde ve köyleri kaldırdık, 
bunları mahalle statüsüne kavuşturduk. 
Altını çizerek ifade ediyorum, belde ve 
köylerin yapısında bir değişiklik olmuyor, 
bunların özüne müdahale edilmiyor, sa-
dece idari birim olarak köy değil, mahalle 
olarak isimlendirilecek ve daha çok hizmet 
alacaklar.

Bakın, burada sizlere birkaç çarpıcı örnek 
vereceğim… 405 nüfusa sahip bir belde 
belediyemizde 8 memur çalışıyor. Aynı 
şekilde, 527 nüfusa sahip bir başka belde 
belediyemizde 26 kadrolu memur var. 
Yani nüfusun yüzde 5’i belediyede memur 
olarak çalışıyor. Buna rağmen, yeterince 
hizmet üretilemiyor, bu belediyelere ma-
alesef yeterince yatırım yapılamıyor. İşte 
büyükşehirlerde biz bu çarpıklığı ortadan 
kaldırıyoruz. Bunu yaparak bir yandan 
harcamalarda büyük miktarda tasarruf 
sağlıyor, aynı zamanda hizmet kalitesini 
ve yoğunluğunu artırıyoruz. Köylerin 
orman ve mera hakları aynen korunacak. 
Belde belediyelerinde çalışan personel 
hiçbir hak kaybına uğramayacak. Köyler-
de, 5 yıl süreyle belediye vergi ve harçları 
alınmayacak. Büyükşehirlerde Özel İda-
relerin kaldırılması nedeniyle bir boşluk 
oluşmayacak. Büyükşehir Belediyelerinin 
bütçe payı artırılacak. İlçe belediyelerine 
ve büyükşehir belediyelerine verilen genel 
bütçe payı da yüzde 2.5’tan yüzde 4.5’a çı-
karılacak. Büyükşehir sınırları içinde top-
lanan vergiden belediyelere ayrılan payı 
da yüzde 5’den yüzde 6’ya yükseltiliyor. 
Böylece büyükşehir belediyelerinin gelir-
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lerinde ortalama yüzde 20’ye yakın artış 
sağlanıyor.

Bu yeni düzenlemenin çok daha önemli 
bir sonucu var… Artık şehir merkezindeki 
vatandaş kadar köydeki vatandaş da yerel 
hizmetler konusunda, kendisine gelen 
ve gelmeyen hizmetler konusunda hesap 
sorabilecek. Eskiden köydeki vatandaş sa-
dece muhtarı ve il genel meclisi üyelerini 
seçiyordu… Şimdi, muhtarı, büyükşehir 
belediye başkanını, büyükşehir belediye 
meclis üyelerini, ilçe belediye başkanını 
ve ilçe belediye meclis üyelerini de seçe-
cek. Hizmetini beğenmediği kişiyi de bir 
sonraki seçimde cezalandırabilecek. Yani 
demokrasi yerelde başlar hedefi, bu yeni 
yasayla artık daha da güç kazanıyor.

Muhalefet, bu düzenlemenin bir seçim 
yatırımı olduğu iddiasını her fırsatta dile 
getiriyor… Anlamadıkları şu… Biz, şark 
kurnazlığı yaparak seçim kazananlardan 
değiliz. Biz popülizmle, ayak oyunlarıyla, 
sinsi planlarla seçime giren bir parti hiç 
değiliz ve hiçbir zaman da olmayız. Bizim 
her seçimde tek enstrümanımız hizmettir. 
3 Kasım’da hizmet dedik, zafer kazandık. 
28 Mart 2004’te hizmet dedik, yerel seçim-
de zafer kazandık. 22 Temmuz 2007’de, 29 
Mart 2009’da, 12 Haziran 2011’de, biz sa-
dece ve sadece hizmetle, planla, projeleri-
mizle milletimizin teveccühünü kazandık. 
Bugün de aynı şekilde milletin huzuruna 
hizmetle çıkıyoruz ve inşallah milletimiz-
den de bunun karşılığını alacağız. Şimdi, 
2014 Mart ayına kadar, yani seçimlere 
kadar, önümüzde yaklaşık 15.5 ay var… Bu 
süreçte, tek tek 75 milyona ulaşmak ve bu 

yeni düzenlemeyi milletimizle paylaşmak 
zorundayız. Belediyeleri kapanan, köyleri 
mahalleye dönüşen vatandaşlarımıza, bu 
yeni yasanın neleri getirdiğini, ne tür hiz-
metler, ne tür kolaylıklar sağlayacağını tek 
tek anlatacağız.

Bunun yanında, devam eden projeleri, baş-
layacak projeleri milletimize anlatacağız. 
En önemlisi de milletimize, baştan beri 
ifade ettiğim, bizim geleneklerimize, bizim 
kültürümüze, bizim yaşayışımıza uygun 
şehir anlayışını anlatacağız. Yavaş ya da 
hızlı… Biz, yaşanabilir, estetik, huzur veren 
şehirler inşa edebiliriz, buna gücümüz var, 
buna imkânımız var… Vatandaşımızı bu 
sürece ne kadar katabilirsek, o kadar ba-
şarılı oluruz. Allah’ın izniyle, milletimizin 
desteğiyle, sizin de gayretlerinizle, inşallah 
2023’e, çok daha yaşanabilir, çok daha sağ-
lıklı, tarihle moderni, eskiyle yeniyi, yapıy-
la yeşili kaynaştırmış şehirlerle gireceğiz. 
Gayret bizden, Tevfik Allah’tan diyorum. 
Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızın 
hayırlara vesile olmasını temenni ediyo-
rum. Allah yolumuzu açık etsin diyor, he-
pinizi Rabbime emanet ediyor, sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. 
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
teşkilatımızın değerli yöneticileri, değerli 
mensupları, hanımefendiler, beyefendi-
ler… Sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yor; AK Parti Genel Merkezimizde gerçek-
leştirdiğimiz bu İstişare ve Değerlendirme 
toplantısının, ülkemize, milletimize, de-

mokrasimize hayırlar getirmesini Cenâb-ı 
Allah’tan niyaz ediyorum.

Hem Türkiye gündemindeki meseleleri 
istişare etmek, hem de bu basına açık top-
lantımızın ardından, Parti Genel Merkezi-
mizde, bazı gündem maddelerini basına 

AK Parti Istişare ve 
Değerlendirme Toplantısı

Ankara | 4 Aralık 2012
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kapalı olarak kendi aramızda değerlendir-
mek amacıyla, bugün, Grup Toplantımızın 
yerine AK Parti Genel Merkezi’mizde İsti-
şare ve Değerlendirme toplantımızı yapıyo-
ruz. İnşallah, basına açık değerlendirmele-
rin ardından, daha önce de yaptığımız gibi 
samimi bir istişare yapacak, gündemimiz-
deki konuları etraflıca ele alacağız.

Değerli arkadaşlarım… 

Aralık ayıyla birlikte ekonomi, Türkiye 
gündeminde, bildiğiniz gibi ağırlıklı bir 
yer ediniyor. Aralık ve Ocak aylarında, ge-
ride bıraktığımız yılın ekonomik verileri 
tek tek netleşirken, aynı zamanda Bütçe 
çalışmaları da hız kazanıyor. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde, Plan ve Bütçe 
Komisyonumuz, çok yoğun müzakerelerin 
ardından 2013 Bütçesi’nin hazırlıklarını 
tamamladı. Buradan öncelikle, Plan ve Büt-
çe Komisyonumuza, Sayın Başkan’a, Ko-
misyon üyelerine, 2013 Bütçesi üzerinde 
yaptıkları çok değerli çalışmalardan dolayı 
teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah, önü-
müzdeki hafta Bütçe Tasarısı Genel Kurul’a 
gelecek, Genel Kurul’da da bütçe üzerinde 
müzakereler yapılarak, 2013 bütçemiz 
oylanacak ve yürürlüğe girecek. Aralık ayı 
boyunca, gerek Hükümet olarak, gerek 
Parti olarak Bütçe üzerindeki değerlendir-
melerimizi, bütçedeki yenilikleri, artışları; 
2013 bütçemizin özelliklerini milletimizle 
paylaşacağız. Burada şu kadarını söyle-
meliyim ki AK parti Hükümetleri olarak, 
bugüne kadar hazırladığımız diğer 10’uncu 
Bütçe gibi 11’inci Bütçe de sosyal yönü 
güçlü bir bütçe olarak hazırlandı. Başta 
Eğitim, Sağlık, Adalet ve Emniyet olmak 

üzere, milletimizi doğrudan ilgilendiren, 
milletimizin yaşam standartlarını yüksel-
ten, Türkiye’yi istikrar içinde büyüten bir 
vizyonla bütçemizi hazırladık. 2013 Büt-
çemiz, aslında, Türkiye’nin küresel finans 
krizi karşısındaki net duruşunu, dik duru-
şunu da ispat eden bir anlayışla hazırlandı. 
Küresel finans krizinin etkileri şu anda bile 
dünyanın birçok ülkesinde ağır şekilde 
hissedilirken, biz, Küresel kriz öncesindeki 
bütçelerimizle yarışan, onlardan çok daha 
ileri seviyeleri gözeten hedefleri bütçemize 
koyduk. Bu arada, 1 Aralık’ta ve dün, eko-
nomimize ilişkin gerçekten güzel ve sevin-
dirici haberler aldık. 1 Aralık’ta, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi tarafından Kasım ayı 
ihracat rakamları açıklandı. Kasım ayında 
ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 20 arttı ve 12 milyar 771 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. Geriye dönük 12 
aylık ihracatımız ise, Kasım sonu itibariyle 
151 milyar 526 milyon dolara ulaştı ve bir 
kez daha tüm zamanların rekorunu elde 
ettik. 2002 yılında ihracatımız 36 milyar 
dolardı, 2011 yılında biz bunu 135 milyar 
dolara kadar yükseltmiştik. Şu anda, 11 
aylık ihracatımız 139 milyar dolara ulaştı. 
Aralık ayında gerçekleşecek ihracatla, in-
şallah, 2012 yılını 150 milyar dolara yakın, 
belki de bunun üzerinde rekor bir rakamla 
kapatmış olacağız. Yine dün, Kasım ayı 
enf lasyon oranları yayınlandı ve yıllık 
TÜFE yüzde 6.37 olarak gerçekleşti. Bu 
düşük oranın ardından, İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası’nda rekor bir seviyeye 
ulaşıldı, borsa 73 bin 416 puana çıkarak, 
tüm zamanların rekorunu elde etti. Bir 
başka rekora Merkez Bankası rezervleri-
mizde ulaştık… 2002 yılında 27.5 milyar 
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dolar olan Merkez Bankası rezervlerimiz, 
şu an itibariyle 117 milyar dolara ulaştı ve 
burada da tüm zamanların rekorunu elde 
ettik. Geçtiğimiz hafta, Ulusa Sesleniş Prog-
ramımızda milletimize güzel bir gelişmeyi, 
güzel bir müjdeyi açıklamıştık.

Değerli arkadaşlarım… 

Biz, 2002 sonunda göreve geldiğimizde, 
Türkiye’nin Uluslararası Para Fonuna bor-
cu, 23.5 milyar dolardı. 10 yılda biz borcu 
ödedik, ülkenin, milletin sırtındaki bu 
yükü erittik ve Ağustos ayı itibariyle bor-
cumuzu 1.3 milyar dolara kadar gerilettik. 
14 Kasım’da, Uluslararası Para Fonu’na 
yeni bir dilim daha ödeme gerçekleştirdik. 
Türkiye’nin IMF’ye olan borcu, yıllar sonra 
ilk kez 1 milyar doların altına geriledi ve 
şu an itibariyle IMF’ye sadece 900 milyon 
dolar borcumuz kaldı. Şubat ve Mayıs ayla-
rında iki dilim ödeme daha yapacak, böyle-
ce IMF’le borç defterini kapatmış olacağız. 
Bu güzel gelişmelerin, bu rekor seviyelerin 
ülkemize, milletimize hayırlı olmasını dili-
yorum. İnşallah, Aralık ve Ocak aylarında, 
ekonomimize ilişkin böyle güzel haberler 
almaya devam edecek, istikrar içinde, gü-
ven içinde büyümeyi, Türkiye’yi büyütme-
yi sürdüreceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

20 Kasım’da ,  Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde yaptığımız son grup toplantı-
sından bugüne kadar, gerek ülke içinde, 
gerek dışarıda çok önemli temaslar, ziya-
retler, kabuller ve açılışlar gerçekleştirdik. 
21-22 Kasım tarihlerinde, D-8 Zirvesi için 

Pakistan’a bir ziyarette bulunduk; D-8 
marjında gerek Pakistanlı kardeşlerimizle, 
gerek zirveye katılım için gelen liderlerle 
önemli görüşmeler yapma fırsatımız oldu. 
24 Kasım’da, İstanbul’daki Başbakanlık 
ofisimizde Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 
gelen öğretmenlerimizi ağırladık, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nü onlarla birlikte kut-
ladık. 25 Kasım’da Kütahya’da çok önemli 
toplu açılışlar gerçekleştirdik. Kütahya’da, 
Zafer Bölgesel Havalimanı adını verdiği-
miz, Kütahya ile birlikte Afyonkarahisar 
ve Uşak illerimize de hizmet verecek çok 
önemli bir yatırımımızı resmî olarak hiz-
mete açtık. Büyük gövdeli uçakların dahi 
iniş-kalkış yapabileceği özellikte tasarla-
nan bu havalimanında, yurt içi uçuşların 
yanı sıra, yurt dışı uçuşlar da gerçekleşti-
rilecek... Bu sayede, İstanbul’daki Atatürk 
havalimanının yükü de önemli ölçüde aza-
lacak. En modern, en ileri teknoloji kulla-
nılarak yap-işlet-devret modeli inşa edilen 
Zafer Havalimanı için 170 milyon liranın 
üzerinde bir harcama yapıldı. Yaklaşık 18 
bin metrekare kapalı alana sahip olan bu 
havalimanının bizim için en sevindirici, 
en önemli yanı, burada, ilk etapta, yaklaşık 
1000 insanımızın istihdam edilecek olma-
sı. İnşallah, bu havalimanı sayesinde, başta 
Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerimiz 
olmak üzere, bölgedeki tüm illerin mevcut 
potansiyelleri daha verimli değerlendirile-
bilecek; bölgedeki işadamlarımız, esnafı-
mız, turizmcimiz, ihracatçımız ekonomik 
gelirlerini arttıracaklar.

Kütahya’da, Zafer Bölgesel Havalimanı’nın 
yanı sıra, TOKİ’nin 992 konutu da dâhil 
olmak üzere toplamda 292 milyon liralık 
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yatırımın açılışını yaptık. Kütahya’nın Si-
mav ilçesinde de, depremin ardından verdi-
ğimiz sözlerin bir gereği olarak, tamamladı-
ğımız 136 milyon liralık 15 kalem hizmetin 
açılışını gerçekleştirdik. 26-27 Kasım ta-
rihlerinde İspanya’nın Başkenti Madrid’de, 
Türkiye-İspanya Hükümetler arası Zirve 
programını yaptık. Bu iki haftalık süreçte, 
Türkiye’de de çok önemli konukları ağır-
ladık. Sırbistan ve Senegal Başbakanları, 
Bulgaristan Cumhurbaşkanı; Türk-Arap 
Forumu kapsamında çok sayıda Dışişleri 
Bakanıyla görüşmelerimiz oldu. Dün de 
yine böyle önemli bir ziyaret gerçekleşti; 
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın 
Vladimir Putin ile İstanbul’da, bizim ba-
kanlarımızın ve Rusya tarafı bakanlarının 
da katılımıyla, Üst Düzey İşbirliği Konsey 
Toplantısı’nı yaptık. Sayın Putin’le, gerek 
birebir görüşmemizde, gerek heyetler ara-
sı görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki 
güncel konuları, bölgemizi ilgilendiren me-
seleleri ele alma fırsatımız oldu.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, AK Parti 
Teşkilatı’nın çok değerli mensupları, değer-
li yol arkadaşlarım… 

29 Kasım tarihi, Filistinli kardeşlerimiz 
için çok büyük bir anlam ifade ediyor… 29 
Kasım 1947’de, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda, Filistin topraklarını parçala-
yan, İsrail’e bir devlet kurmanın yolunu 
açan “parçalanma planı” kabul edilmişti. 
29 Kasım günü, Filistinliler için bölünmüş-
lüğün, işgalin, gasp edilmiş toprakların 
acı bir hatırasıydı. Her ne kadar, 29 Kasım 
1947’de, Birleşmiş Milletler Filistin top-
raklarının yüzde 43’ünü Araplara verse de, 

1948’de kurulan İsrail devleti, bu toprak-
ları da adım adım işgal etti, Filistinlileri 
kademe kademe evlerinden, yurtlarından, 
topraklarından ve hayatlarından uzaklaş-
tırdı. 1977 yılının 29 Kasım’ında, her yıl 
29 Kasım’ın, Uluslararası Filistinlilerle 
Dayanışma Günü olarak ifa edilmesi karar-
laştırıldı. Güzel ve anlamlı bir tevafuktur ki 
yine bir 29 Kasım günü, bu kez, 29 Kasım 
2012 tarihi, Filistin tarihinde bir dönüm 
noktası olacak şekilde kayıtlara geçti. 
Evet… 29 Kasım 2012’de, Birleşmiş Millet-
ler Genel Kurulu’nda, Filistin’in Birleşmiş 
Milletler’de gözlemci devlet statüsü kazan-
ması oylandı ve 9 aleyhte, 41 çekimser oya 
karşılık, 138 evet oyuyla Filistin gözlemci 
devlet oldu.

Bu kararın hemen ardından, Filistin Devlet 
Başkanı Sayın Mahmut Abbas’ı aradım ve 
kendisini tebrik ettim. Ayrıca, Sayın Mah-
mut Abbas’ı, bu güzel gelişmeyi kutlamak 
üzere Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Dai-
mi Temsilciliği’ne davet ettik, Filistin’in bu 
anlamlı günü, bu güzel günü en güzel şekil-
de kutlayabilmesi için Türk Evi’ni kendile-
rine tahsis ettik. Ben, bir kez de buradan, 
AK Parti Genel Merkezi’nden, Filistin’deki 
ve Filistin dışındaki tüm Filistinli kardeş-
lerimi yürekten tebrik ediyorum, “Mebruk 
Filistin” diyorum…

Filistin’in efsanevi şairi, sürgünde hayata 
gözlerini yuman Mahmut Derviş, Filistin 
için şu anlamlı şiiri yazmıştı: “ve ant içerim 
ki, bir mendil işleyeceğim yarına kadar, 
gözlerine sunduğum şiirlerle süslü, ve bir 
tümceyle, baldan ve öpücüklerden tatlı, 
bir Filistin vardı, bir Filistin gene var!”. 
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Şair Mahmut Derviş, kendisi görememiş 
olsa da, evet, 29 Kasım 2012’den itibaren, 
Allah’ın inayetiyle “bir Filistin yeniden ta-
rih sahnesinde yerini aldı, bir Filistin gene 
var!”. Bu aşamadan sonra, İsrail, tahrikkâr 
girişimlerinden, çatışmacı tutumundan, 
huzur bozucu eylemlerinden, en önemlisi 
de, katliamlarından, etnik temizlik giri-
şimlerinden, yeni yerleşim bölgeleri inşa 
etme provakasyonlarından artık derhal 
vazgeçip, uluslararası hukukun gereklerini 
yerine getirmek durumundadır. Bölgenin 
selameti, bölgenin barış ve huzuru için, 
bu aşamadan sonra artık İsrail de sorumlu 
davranmalıdır.

Bakın, bu süreçte şu çok net olarak görüldü: 
Bu bölge, artık eskisi gibi değil. Bu bölgenin 
aktörleri, bu bölgenin liderleri, idarecileri, 
artık eskisi gibi değil. Deyim yerindeyse, 
hem bölge ülkelerine, hem tüm dünyaya, 
İsrail’in hukuksuz ve insanlık dışı girişim-
leri artık gına getirmiştir. Bölge ülkeleri çok 
daha fazla dayanışma ve işbirliği içinde, 
İsrail’in hukuksuz, insanlık dışı eylemleri 
karşısında seslerini yükseltmiştir. İsrail 
bilmelidir ki bölgede, bugünün siyasi ve 
toplumsal haleti ruhiyesi, dünden çok ama 
çok farklıdır. Bunu dikkate alarak, İsrail ar-
tık kandan ve gözyaşından beslenmeyi terk 
etmek mecburiyetindedir. En başta kendi 
halkını kandırmaktan, en başta kendi hal-
kına zulmetmekten kaçınmak zorundadır. 
Evet, İsrail bölgeye zarar veriyor, bölge ba-
rışına zarar veriyor; ama İsrail, dışına zarar 
verdiği kadar, kendi içine, kendi halkına, 
kendi vatandaşlarına da büyük zarar veri-
yor. Filistin için başlayan yeni sürecin İsrail 
için de başlamasını, İsrail’in artık aklını 

başına almasını samimi şekilde temenni 
ediyoruz. Buradan, Filistin’deki taraflara 
da bir çağrım var… Biz, Filistin’de bölün-
müşlük görmek istemiyoruz. Biz Filistin’de 
nifak görmek istemiyoruz. Biz, Filistin 
toprakları üzerinde, kardeşin kardeşe hu-
sumetine, küslüğüne, hatta çatışmasına 
asla ve asla şahit olmak istemiyoruz. Bunu, 
Filistin’deki tüm taraflara defalarca ifade 
ettim. Eğer Filistin’in Gözlemci Devlet Sta-
tüsüne kavuşmasına, tüm dünya bu kadar 
seviniyorsa, bu kadar heyecanlanıyorsa; 
Filistin’deki tarafların da bunu görüp, ara-
larında dayanışmayı, işbirliğini, araların-
daki kardeşliği daha da güçlendirmeleri, 
üzerlerinde bir sorumluluktur. İnşallah, 
Filistin’de bu birlik beraberliğin daha da 
güçlenmesi için canla, başla çalışmaya de-
vam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Suriye, Filistin ve özellikle de Gazze me-
selesiyle ilgili olarak iç politikada ortaya 
konan tavra da burada değinmek duru-
mundayım… Dışişleri Bakanı’mız, diğer 
bazı ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla bir-
likte, hem kuşatma, hem bombardıman 
altındaki Gazze’ye gitti, oradaki manzarayı 
bizzat gördü, oradaki trajediyi bizzat yaşa-
dı. Bakanımız, Gazze’de, Şifa Hastanesi’ne 
de giderek, yaralılarla, doktorlarla, hastane 
çalışanlarıyla görüşmek, onların dertlerini 
dinlemek istedi. Kendisi de oradaki hazin 
olayı anlattı. Gazze’de, Şifa Hastanesi’nde, 
Dışişleri Bakanı’mızı bir odaya alıyorlar… 
Odada maalesef yeni getirilmiş 3 şehidin 
cenazesi var. Biri 15 yaşlarında bir genç 
kız, diğeri 75-80 yaşlarında bir yaşlı ve hâlâ 
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kanı akmakta olan bir genç erkek… 3 şehit 
var… O esnada, odaya, şehide genç kızın 
acılı babası giriyor. Kendisine Türkiye’nin 
Dışişleri Bakanı’nın orada olduğunu söylü-
yorlar. 15 yaşındaki kızını kaybetmiş o acılı 
baba, bizim Dışişleri Bakanı’mızın boynu-
na sarılıyor, odadaki herkes orada gözyaşı 
döküyor. Ardından, Türkiye’de, bakın, çok 
acıdır, çok hazindir, son derece talihsizdir 
ki CHP’nin Genel Başkanı çıkıyor, o fotoğ-
raf yapmacık fotoğraf diyor… Densizlik 
burada da kalmıyor… CHP Genel Başkanı, 
ağlayacaksan bu ülkede binlerce şehit 
anası var, birine sarılıp ağlasaydın bari 
diyerek, densizliğini daha da alt seviyeye 
düşürüyor. Bakın çok açık konuşuyorum… 
Vicdansızlıkta, duyarsızlıkta, tepkisizlikte, 
CHP’nin Genel Başkanı İsrail’le yarışıyor. 
İsrailli yetkililer, CHP’nin Genel Başkanı’nı 
arayıp bizim yapamadığımızı siz yapıyorsu-
nuz, desteğinizden dolayı tebrik ederiz, te-
şekkür ederiz derseler, hiç şaşırmayın. Emi-
nim ki İsrailli yöneticiler, tıpkı Suriye’nin 
kanlı idarecileri gibi, Türkiye’de böyle bir 
destekçilerinin olmasından ziyadesiyle 
memnundurlar. Ya böyle vicdansızlık olur 
mu? Böyle bir şey siyasete alet edilebilir 
mi? 15 yaşında bir genç kız, daha yeni şehit 
edilmiş, babası onun cansız bedenini daha 
oracıkta görmüş… Böyle bir manzara kar-
şısında gözyaşlarını kim tutabilir… Allah 
bunu hiç kimseye yaşatmasın… Allah bu 
acıyı düşmanımıza dahi yaşatmasın. Böy-
le bir manzara, böyle bir tablo karşısında 
gözyaşı dökeni eleştiren, işte bu katliamı 
işleyen kadar taş kalplidir.

Bunların kalbi o kadar kararmış ki bunla-
rın kalbinde ayrımcılık o kadar yer etmiş 

ki şehitleri, Filistinli, Türkiyeli diye ayı-
racak kadar kendilerinden geçmiş, kendi 
özlerine yabancılaşmışlar. CHP’nin başına 
Genel Başkan olmuş ama Şehitliğin nasıl 
bir mertebe olduğunu, ne yüce bir makam 
olduğunu anlayamayacak kadar maalesef 
cahil. Bırakın bunu; CHP’nin bu Genel 
Başkanı, kendi tarihinden bile bî haber, 
kendi öz tarihine bile yabancı. Bakın bu-
rada ben size bazı isimler okuyacağım… 
Bu isimleri milletimin özellikle dinleme-
sini rica ediyorum… Sizin Gazze’de ne 
işiniz var, Filistin’de ne işiniz var, Suriye 
ile neden bu kadar ilgileniyorsunuz diyen 
herkesin bu isimleri dikkatle dinlemesini 
rica ediyorum… Millî Savunma Bakanlı-
ğı’mızın şehitler listesinden, bizim kendi 
şehitlerimizin listesinden sizlere birkaç 
isim aktaracağım… 21’inci Alay’dan Ab-
dülkadir oğlu Er Abdülkadir. Çanakkale 
Cephesi’nde şehit düştü. Nereli biliyor 
musunuz? Suriye vilayetinin Şam-ı Şerif 
ilçesinden. 15’inci Fırkadan, Mülazımı 
Sani, yani Teğmen Samet oğlu Hamit Efen-
di. İstiklal Savaşımızda Garp Cephesi’nde 
şehit düştü. Nereli biliyor musunuz? Su-
riye vilayetinin Hama ilçesinden. 77’inci 
Alay’dan Ömer Zebide oğlu Er Hüseyin Cir. 
Çanakkale Cephesi kanlı sırt harbinde şehit 
oldu. Nereli biliyor musunuz? Halep vila-
yetinin İdlip ilçesinden. 57’inci Alay’dan 
Abdurrahman oğlu Er Mahmut. Çanakkale 
Cephesi Merkeztepe’de şehit düştü. Nereli 
biliyor musunuz? Osmanlı Devleti Kudüs 
vilayeti Yafa ilçesinden. 56’ıncı Alay’dan 
mebla oğlu Er Hasan. Kafkas Cephesi’nde, 
Derbent Muharebesinde şehit oldu. Nereli 
biliyor musunuz? Kudüs vilayeti, Gazze 
Cephesi’nden. 144’üncü Alay’dan Ali oğlu 
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Er Hasan. Çanakkale Cephesi’nde Taşkışla 
Hastanesi’nde şehit oldu. Nereli biliyor mu-
sunuz? Kudüs vilayeti, Gazze ilçesinden… 
Bu çocuklar bizim ordumuzda savaştılar. 
Bu çocuklar bizim sancağımız, bizim bay-
rağımız altında savaştılar. Bu Yafalı, İdlipli, 
Şamlı, Bağdatlı, Saraybosnalı, Gazzeli ço-
cuklar, Anadolu’nun evlatlarıyla yan yana 
savaştı, birlikte şehit düştü ve şu anda bi-
zim topraklarımızda yatıyorlar.

Nasıl ki bizim, Ortadoğu’nun her karışında 
toprağa düşmüş, orada yatan şehitlerimiz 
varsa burada da, Edirne’den Kars’a kadar, 
Anadolu’da mücadele etmiş Arap kardeşle-
rimiz var, onların şehitleri var. Şehidi, Türk 
diye, Arap diye ayırmak, bırakın ırkçılığı, en 
başta Çanakkale’de yatan Gazzeli onlarca şe-
hide saygısızlıktır. Filistin’le neden bu kadar 
ilgileniyorsunuz diye soruyorlar. Suriye’yle 
neden bu kadar ilgileniyorsunuz diye soru-
yorlar. Gazze’nin şehitlerine niye ağlıyorsu-
nuz diye küstahlık yapıyorlar. Eğer zahmet 
edip Çanakkale Şehitliğine gidersen, ora-
daki isimleri okursan, zor ama belki sen de 
neden ilgilendiğimizi anlarsın. Dersim’de 
katledilen Seyit Rıza’nın üzerini örtenler, 
elbette Suriye’yi, elbette Filistin’i, elbette 
Gazze’de niye gözyaşı döktüğümüzü anlaya-
mazlar. Kendi ülkesinin Dışişleri Bakanı’na, 
dünyanın gözü önünde en amiyane küfürle-
ri eden bir genel başkan, elbette Türkiye’nin 
dış politikasını anlayamaz. Böyle bir genel 
başkan, demokrasimiz için çok büyük talih-
sizliktir. Allah, CHP seçmenine, CHP’ye gö-
nül vermiş tüm vatandaşlarıma sabır versin 
diyorum… Ve ben buradan, AK Parti Genel 
Merkezi’nden, Filistinli, Suriyeli kardeşle-
rime sesleniyorum… Sizin dedeleriniz, gel-

diler, bizim topraklarımızda şehit düştüler. 
Onlar nasıl ki bizim dedelerimizin kardeşiy-
se, sizler de bizim öz be öz kardeşimizsiniz. 
Her şehit, bizim, hepimizin ortak şehididir. 
Allah tüm şehitlerimizden razı olsun. Tüm 
şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Bir kez 
daha Suriye’nin özgürlük mücadelesini, 
Filistin’in varlık mücadelesini gönülden 
desteklediğimizi ifade ediyor; Türkiye’nin 
kalpten selamlarını Suriyeli ve Filistinli kar-
deşlerimize buradan tekrar iletiyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Cumhuriyet Halk Partisi, tarihi boyunca hiç-
bir zaman büyük meselelerin takipçisi ol-
madı. Bunların vizyonu bırakın Edirne’den 
ötesini, Edirne’ye bile ulaşamaz, ulaşamadı. 
Bunların vizyonu, bırakın Gaziantep’in öte-
sini, Gaziantep’e, Şanlıurfa’ya, Van’a, Iğdır’a 
bile ulaşamadı. Bunlar her zaman küçük 
meselelere takılıp kaldılar. Bunlar, küçük 
meselelerin etrafında dönüp durmaktan 
başka bir şey yapamadılar. İşte şu anda da, 
Millî Eğitim Bakanlığımızın yeni yayınla-
dığı, okullarda tek tip kıyafeti sonlandıran 
genelgeye taktılar, orada takılıp kaldılar. 
Neymiş? Laiklik elden gidiyormuş… Benim 
oğlum bina okur, döner döner yine okur… 
CHP Genel Başkanı, sürekli pedagogdan 
bahsediyor… Ya sen onu bırak da, bir zah-
met git bir tarihçiyle bu meseleleri bir ko-
nuş… Okullarda üniforma uygulamasının 
nerelere dayandığını bir gör… Eğer okullar-
daki üniforma uygulamasıyla ilgili birkaç 
kitap karıştırırsan, orada Cizvit Papazlarını 
göreceksin, Mussolini’yi göreceksin, Hitler’i 
göreceksin, bir de tabii İsmet İnönü’yü gö-
receksin. 1945’te faşizm çok ağır bir yenilgi 
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aldı ama maalesef bizde faşist uygulamalar 
sona ermedi. İşte biz, 2002’den bugüne, 
yıllardır milletin üzerinde oluşturulan bu 
baskıyı, bu faşizan uygulamaları tek tek 
kaldırıyoruz. Dayatmalara son veriyoruz. 
Militarist uygulamalara son veriyoruz. 
Özgürlüğü kısıtlayan, tercih özgürlüğünün 
önüne geçen her uygulamayı vakti geldikçe 
kaldırıyoruz. CHP, bırakın İlkokulu, Orta-
okulu, Liseyi, Üniversite’de dahi, tek tip 
kıyafeti zorbalıkla savunmuş bir partidir. 
Üniversitede kılık kıyafetle ilgili estirdikleri 
terör, işte bu bağnaz kafanın, bu tek tipçi ka-
fanın maalesef zihinlere, maalesef hayatlara 
kazınmış bir eseridir.

Dün ikna odalarında kız çocuklarımızın 
kılık kıyafetlerine müdahale edenler, bugün 
de tek tip kıyafeti savunuyorlar. Hem öyle 
savunuyorlar ki zahmet edip yönetmeliği 
bile okumamışlar. Bakın, serbest kıyafet 
uygulaması, CHP’nin iddialarının tam 
tersine, veliler üzerinden çok önemli bir 
külfeti kaldırıyor. Çocuk, parkta, bahçede, 
sokakta, evde giydiği kıyafetiyle okula gide-
bilecek. Normal günlük kıyafetin üzerine 
veliler bir de önlük, forma almak zorunda 
kalıyordu, buna artık son verdik. Kimse 
kusura bakmasın, o ilkokullarda bizler de 
okuduk, o önlükleri bizler de giydik. Önlük, 
hiçbir zaman gelir farklılığını örtmedi, örte-
mez. Önlük bile giyse, önlüğün renginden, 
kumaşından, pantolondan, ayakkabıdan, 
kırtasiye malzemelerinden kimin zengin, 
kimin fakir olduğu anında ortaya çıkıyor-
du. Biz, bu yeni yönetmelikle, hem tek tip 
uygulamasına son veriyor, hem de veliler 
üzerinden büyük bir külfeti kaldırıyoruz. 
Uygulama başladığında, 1980’lerden beri 

konuşulan, ama bir türlü hayata geçirile-
meyen bu kararın ne kadar isabetli olduğu 
görülecektir. Aksaklıklar çıkarsa, buna da 
müdahale eder, sorunları derhal çözeriz. 
Şimdiden tüm öğrencilerimize, tüm velile-
rimize hayırlı olsun diyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, teşkilatı-
mızın değerli mensupları, değerli hanıme-
fendiler, beyefendiler… 

Son haftalarda Türkiye gündeminde olan 
önemli bir gündem maddesine, dokunul-
mazlıklar konusuna ilişkin değerlendirme-
lerimizi burada paylaşırken, gerek sizlerin, 
gerek ekranları başında bizi izleyen aziz 
milletimin, bu hususa dikkatlerini özel-
likle çekmek istiyorum. Bakın biz, terör 
konusunda, terörle mücadele konusunda, 
Kürt kardeşlerimizin sorunları konusunda, 
hiçbir dolambaçlı yola, hiçbir dolambaçlı 
söyleme bugüne kadar müracaat etmedik. 
Daha en başından, partimizi kurduğumuz 
andan itibaren, Türkiye’nin bu önemli 
meselesi hakkında her zaman, ama her 
zaman samimiyetin diliyle, gönül diliyle, 
en önemlisi de milletimizin, 75 milyonun 
diliyle ve hassasiyetiyle konuştuk. Her za-
man yaptığımız gibi bugün de, ben sadece 
ve sadece milletimin diliyle, sadece ve sa-
dece gönül diliyle sizlere ve aziz milletime 
sesleniyorum. Bakınız, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni, dünyanın diğer birçok 
parlamentosundan ayıran çok önemli bir 
özelliği var. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Türkiye topraklarının işgal altında olduğu 
bir dönemde kurulmuş, işgale son verecek 
olan İstiklal Savaşı’mızı bizzat sevk ve idare 
etmiştir. Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
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ülkemizin, milletimizin başına gelebilecek 
en ağır sorun karşısında, bu sorunu çözmek 
üzere teşekkül etmiştir.

Demokrasilerde, ülkeyi ve milleti ilgilen-
diren her sorunun yegâne çözüm mercii 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, milletin seçtiği tem-
silcilerden oluşan, milleti temsil eden, mil-
let iradesinin tecelligâhı olan bir zemindir. 
Bakın, Türkiye’de müdahalelerin daha ilk 
yanlışı, sorun çözme mercii olan Meclis’i, 
bir sorun gibi görerek kapatması olmuştur. 
Meclis, sorun çıktığında kapatılacak değil, 
soruna çözüm üretecek bir makamdır. Aynı 
şekilde milletvekili, sorun çıktığında yok sa-
yılacak değil, tam tersine soruna çözüm üre-
tecek kişidir. AK Parti olarak, Meclis’i, millî 
iradeyi, Meclis’in ve milletvekillerinin so-
run çözme iradesini biz her şeyin üzerinde 
gördük, bunu her zaman savunduk ve 10 yıl 
boyunca da bu iradeyi sürekli güçlendirdik. 
Meclis iradesini zayıflatmaya, yok etmeye 
dönük tüm planları deşifre ettik ve yargıya 
intikal ettirdik. Kendisini Meclis’in, millî 
iradenin üzerinde gören kurumların yapı-
larını, millî iradeyi güçlendirecek şekilde 
değiştirdik. Meclis’te alınan kararların yok 
sayıldığı birçok durumda, örneğin Cum-
hurbaşkanlığı seçiminde, doğrudan millete 
gittik ve milletin hakemliğine başvurduk. 
10 yıl boyunca yaptığımız tüm reformlarda, 
attığımız her adımda, milleti, milletin has-
sasiyetlerini, milletin iradesini gözettik.

Değerli arkadaşlarım…

Dokunulmazlık, milletvekiline bir üstün-
lük, bir ayrıcalık, bir istisnai durum sağla-

mak üzere değil, milletvekilini güçlendir-
mek, dolayısıyla millî iradeyi güçlendirmek 
amacıyla vardır. Anayasa Mahkemesi’nin 
de ifade ettiği gibi, Yasama Dokunulmazlığı, 
millî iradenin eksiksiz gerçekleşmesinin 
aracıdır. Yasama Dokunulmazlığı, millet-
vekillerinin görevlerini, her türlü kaygı ve 
baskıdan uzak şekilde yapmalarını sağla-
mak için vardır. Yasama dokunulmazlığı, 
milletvekillerinin, keyfi ceza kovuşturma-
larıyla etkisiz hale getirilmelerini önlemek 
için vardır. Bakın biz, AK Parti’yi kurdu-
ğumuz günden beri, Terör meselesinin de, 
Kürt meselesinin de, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde çözülebileceğini, çözüm yerinin 
Meclis olduğunu her fırsatta ifade ettik. 
2007 ve 2011 seçimlerinde Meclis’e giren, 
bugün BDP çatısı altında toplanmış millet-
vekillerini, çözümün bir aracı olabilmeleri 
için her fırsatta teşvik ettik. Reformların 
yapılması, hak ve özgürlüklerin genişletil-
mesi, Türkiye’nin daha ileri standartlarda 
demokrasiye kavuşabilmesi için, BDP’nin 
süreçlere dâhil olması, sorumluluk yüklen-
mesi gerektiğini her zaman vurguladık. Bi-
zim tüm iyi niyetimize, tüm teşviklerimize, 
tüm çabalarımıza rağmen, BDP, çözümün 
bir parçası olmak yerine, sorunun bir parça-
sı olmakta ısrarcı oldu.

Bakın, buradan aziz milletime soruyorum… 
Buradan, özellikle Kürt kardeşlerime, Kürt 
vatandaşlarımıza soruyorum… Lütfen elini-
zi vicdanınıza koyun ve öyle cevap verin… 
BDP, bugüne kadar, çözüm için, kanın dur-
ması için, gözyaşının durması için ne yap-
mıştır, hangi adımı atmıştır, hangi yapıcı 
eleştiriyi, hangi makul öneriyi getirmiştir? 
BDP, gençlerin ölmesini ve öldürmesini 
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engellemek adına, annelerin gözyaşlarını 
dindirmek adına, bugüne kadar hangi sa-
mimi çabanın içinde olmuştur? BDP, Meclis 
içinde, kendisini seçenlerin değil, terör ör-
gütünün iradesini temsil etmeyi seçmiştir. 
BDP, Meclis içinde ve dışında, yaşatmayı 
değil, ölmeyi ve öldürmeyi teşvik eden bir 
tutum içinde olmuştur. Daha da önemlisi 
BDP, Kürt Meselesini çözmek için değil, bir 
Türk meselesi çıkarmak için, böyle bir fitne-
yi, böyle bir nifak girişimini alevlendirmek 
için çok güçlü bir tahrik içinde, güçlü bir 
provokasyon içinde olmuştur. Yıllardır ne 
yaptıklarını, nasıl davrandıklarını, nasıl bir 
tavır içinde olduklarını hepiniz, hepimiz gö-
rüyoruz. Terör örgütü, çocukları, bakın ikna 
ederek değil, altını çizerek ifade ediyorum, 
kaçırarak dağa götürüyor. O çocuklar, dağ-
da birer ölüm makinesine, birer robota dö-
nüştürülüyor. Sonra, bile bile, göre göre, o 
çocuklar, asla kazanamayacakları bir müca-
delede ölmeye ve öldürmeye gönderiliyor.

Peki, bunun karşısında BDP ne yaptı, ne 
yapıyor? BDP, aleni şekilde, bu alçakça 
döngünün, bu insanlık dışı kısır döngünün 
değirmenine su taşıdı, su taşıyor. Dağı adres 
gösteriyorlar. Terörü adeta kutsuyorlar. Te-
rörün diliyle, terörün ağzıyla konuşarak, o 
gençlerin kanlarının akıtılmasına ortak olu-
yorlar… Bitmedi… O gençler dağda ölüyor, 
öldürülüyor, infaz ediliyor, tacize, tecavüze 
uğrayıp katlediliyor. O gençlerin cenazeleri 
şehirlere geldiğinde, BDP, kendi eliyle ölü-
me gönderdiği bu gençlerin, bu kez de ce-
nazeleri üzerinden istismar yapacak kadar 
alçalıyor. O gençlere hayatı zehir ettiler, o 
gençleri hayatlarının baharında, hayalleri-
nin hasreti içinde ölüme gönderdiler; yet-

medi, cesetlerini bile istismar edecek kadar 
insanlıktan çıktılar. Bu gerçekten insanlık 
dışı cenaze törenlerinde, bakıyorsunuz 
en önde BDP’liler var. Polisle tartışıyorlar, 
askerle tartışıyorlar; yetmedi, güvenlik 
güçlerine hakaret etmekten, hatta şiddet 
uygulamaktan geri durmuyorlar. Yine bit-
medi… Orada da kalmıyorlar… İşte en son 
gittiler, kameraların önünde, milletin önün-
de, eli kanlı teröristlerle kucaklaşmak gibi 
bir densizlik sergilediler. İşte ben milletime 
bunu soruyorum… Ben, Kürt kardeşime 
işte bunu soruyorum… Bu hareketlerde, bu 
tavırlarda, bu eylemlerde, çözüme yönelik, 
siyasi mücadeleye yönelik en küçük bir 
işaret var mı? Şimdi diyorlar ki siyaset yolu 
kapanmasın.

Evet, yürekten katılıyorum, siyaset yolu ka-
panmasın ve zaten hiç kapanmayacak. Ama 
BDP’lilerin yolu, siyasetin yolu mudur? Biz 
parti kapatmaya ilkesel olarak karşı olan bir 
partiyiz. Bunlar, 12 Eylül Referandumu’nda, 
parti kapatmayı yasaklayan değişikliğe 
niçin destek vermediler? Dünyanın hiçbir 
ülkesinde terörü destekleyen bir parti kabul 
görmez. Tam tersine böyle partiler demok-
rasi için tehlike olarak kabul edilir. Nitekim 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu 
yönde verilmiş kararları var. Ben, BDP’ye 
oy vermiş kardeşlerime de soruyorum… 
Bugüne kadar BDP’li milletvekilleri sizi 
mi temsil ettiler, sizin haklarınızı mı sa-
vundular, yoksa terör örgütünü mü temsil 
ettiler, onun mu haklarını savundular? Hiç 
kimse kusura bakmasın… Eğer Meclis’te 
olacaklarsa, önce terörü desteklemedikle-
rini göstersinler, terör örgütüyle organik 
bağlarını kessinler, terörü kınasınlar. Yoksa 
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siyaseti terörize ederek demokrasinin bir 
parçası olamazlar. Hem silahı öveceksin, 
hem bu Meclis’in çatısı altında duracaksın, 
dokunulmazlık zırhının altına gireceksin. 
Bu, en başta insanın kendi kendisine saygı-
sızlığıdır. Bu dürüstlük değildir. Bu ilkeli bir 
tutum değildir.

Biz, en başından beri siyaset yolunun açık 
olması için mücadele veriyoruz. Biz, siyaset 
yolunu açık tuttukça, BDP bunu bir sistem 
açığı gibi gördü bunu istismar etmenin, 
bundan istifade etmenin kolaycılığına kaçtı. 
Kendilerini siyasetin, kendilerini Meclis’in 
içinde tutabilmek için, bakın açık açık söy-
lüyorum, bugüne kadar kendilerine engin 
bir hoşgörü gösterildi. Ama onlar, bu hoşgö-
rüyü, bu tolerans ortamını istismar etmeyi, 
ortamı germeyi tercih ettiler.

Şimdi birileri çıkıyor, bize 1994 yılındaki 
olayları hatırlatıyor. Birileri çıkıyor, zaten 
terör örgütü de bunu istiyor diyor. Birileri 
çıkıyor, siyaset yolu tıkanır diyor… İşte tam 
da bu birilerinin söylediklerinden yola çı-
karak, BDP şımardıkça şımarıyor, sınırları 
daha fazla aşıyor, gerilimi daha fazla tır-
mandırıyor. Açıkça demokrasiyi zehirliyor, 
açıkça hukuk sistemine meydan okuyor. 
Silahlı yöntemi kutsarken, teröristle sarmaş 
dolaş olurken demokratik siyaset üreti-
lebilir mi? Dokunulmazlık zırhı altında 
her gün gerilim, her gün tahrik üreterek, 
sokakları çatışma alanına çevirerek siyaset 
üretilebilir mi? Demokratik bir rejimde 
buna daha ne kadar tahammül edilebilir? 
Bir hukuk sisteminde bu meydan okuma 
daha ne kadar sineye çekilebilir? Aman si-
yaset yolu tıkanmasın, aman bunlar dışlan-

masın derken, BDP’nin hukuku, yasaları, 
anayasayı, hatta insani değerleri çiğneyen 
söylemlerine ve eylemlerine daha ne kadar 
seyirci kalacağız? Ve ben özellikle şu soruyu 
soruyorum: BDP’nin, BDP’li milletvekilleri-
nin, yakın ya da uzak gelecekte, siyaseti bir 
sorun çözme yöntemi olarak göreceklerine, 
terör örgütüyle bağlarını keseceklerine ger-
çekten inanan var mı? Bunlar, iradelerini te-
rör örgütüne kaptırmışlar. Bunlar, milletin 
değil, terör örgütünün talimatıyla hareket 
ediyorlar. Bunlar emirleri dağdan alıyor, 
dağın avukatlığını yapıyorlar.

Bu ülke bir hukuk devletidir ve hukuk 
devletinde gereken neyse o yapılır. Meclis, 
gereken neyse onu yapar. Hukuk; yasalar ve 
anayasa neyi gerektiriyorsa onu yapar. Bir 
linç mantığıyla, bir dışlama mantığıyla, bir 
öteleme anlayışıyla biz hareket edemeyiz. 
Hukuk devletinde kurallar bellidir ve onlar 
işler. İşte biz de bu kuralların işlemesini 
sağlayacağız. Dokunulmazlık fezlekeleri 
önümüze geldiğinde, vicdanımızla hareket 
edecek, millet adına kararımızı vereceğiz. 
Bizim kararımızın ardından da, eğer doku-
nulmazlıklar kalkarsa, aynı şekilde yargı, 
vicdanıyla ve millet adına kararını verecek-
tir. Bu konuları inşallah sonraki oturumda 
etraflıca ele alacağız.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, AK Parti İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı’nın hayırlara vesile olmasını 
diliyor; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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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 ülkemiz, milletimiz için 
hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan 
niyaz ediyorum.

Dün, bildiğiniz üzere, yine bu salon-
da, AK Parti İstişare ve Değerlendirme 

Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Önce, basına 
açık bölümde gündeme ilişkin değerlen-
dirmelerimizi hem arkadaşlarımızla, hem 
de medya aracılığıyla aziz milletimizle pay-
laştık. Ardından da, basına kapalı bölümde 
arkadaşlarımızla gündemdeki konulara 
ilişkin samimi istişarelerimizi, değerlendir-
melerimizi yaptık. Bizim, her işimizde te-
mel ilkemiz görüşlerimizi, düşüncelerimizi, 
tekliflerimizi açıkça ortaya koymaktır. Her 

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 5 Aralık 2012
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hangi makamda olursa olsun, hangi gücü, 
hangi iradeyi, hangi iktidarı elinde bulun-
durursa bulundursun, bizim hareketimiz, 
bizim davamız, her meseleyi istişare etmeyi, 
her meselede de korkmadan, çekinmeden, 
tereddüt etmeden hakkı, gerçeği söylemeyi 
gerektirir. Eğer liderlik makamında olan, 
yönetici makamında olan kişi kendisine 
hakkı söyleyene gücenirse, kaybetmiştir. 
Biz, gücenenlerden de olmayız, meseleler 
karşısında fikrini saklayanlardan da olma-
yız. Bu hareketin temelinde istişare vardır. 
Bu hareketin temelinde, müşavere vardır, 
danışma vardır, müzakere vardır. Bizi bu-
günlere taşıyan, bizi her yıl, her ay, her gün, 
millet nezdinde daha da güçlendiren; başta 
milletimizle olmak üzere, herkesle, özellikle 
de kendi aramızda yaptığımız istişaredir, di-
yalogdur, fikir teatisidir. Biz, kendi içimizde 
özgürce tartışan, ama dışarıya çıktığımızda, 
istişare sonucuna göre davranmayı, parti 
disiplinine uygun şekilde hareket etmeyi de 
ilke edinen bir partiyiz. Bakın, şu binanın, 
şu AK Parti’nin kapısının önünde pusuya 
yatmış maalesef yüzlerce şer odağı var… Bu 
fırsatçılar, bu bina içinde, bu teşkilat içinde, 
bu hareket içinde nifak doğması için her 
an ellerini ovuşturuyorlar. Her farklı sesi 
fitne gibi, her eleştiriyi, özeleştiriyi nifak 
gibi, her farklı rengi, farklı tonu fesat gibi 
gösteren, bundan medet uman çaresizler 
var. Partimizi kurduğumuz günden beri biz 
bu şer odaklarının türlü oyunlarının hedefi 
olduk. Bizimle sandıkta yenişemeyenler, 
bizimle milletin huzurunda rekabet ede-
meyenler, bizimle yarışacak gücü, iradesi, 
birikimi, yeteneği olmayanlar, her zaman 
yaptıklarını yaptılar, belden aşağı vurmak 
suretiyle bizi devirmek, bizi çökertmek is-

tediler. İnsanın belini kırmayan her darbe 
onu güçlendirir… Biz, bütün bu süreçler-
den, yara almadan, yıkılmadan; tam tersine 
daha da güçlenerek, saflarımızı daha da sık-
laştırarak, muhabbetimizi, kardeşliğimizi 
daha da artırarak çıktık. Barika-yı hakikat, 
müsademe-i efkârdan doğar… Yani, hakikat 
ışığı, fikirlerin karşılaşmasından, fikirlerin 
kucaklaşmasından doğar.

Demokratik bir kültür içinde, bir parti kül-
türü, bir dava ve hareket kültürü içinde, 
herkes, yapıcı eleştirisini, fikrini, önerisini 
ortaya koymakta serbesttir ve bugüne ka-
dar AK Parti bunu başarıyla sürdürmüştür. 
Bizim arkadaşlarımız, tribünlere oynamak 
için, şöhret için, sansasyon için değil, ülke 
için, memleket için, millet için söz söyle-
miştir. Bizim her bir arkadaşımız, dışarda 
elini ovuşturan fırsatçılara malzeme ver-
mek, o fırsatçılara umut vermek için değil, 
sorun çözmek için fikir ortaya koymuştur. 
Biz, bundan sonra da, hiçbir siyasi partide 
olmayan bu istişare kültürünü, bu istişare 
geleneğini güçlü şekilde sürdüreceğiz. Biz, 
danışarak yol alacağız, danışarak dağları 
aşacağız, birlik ve beraberlik içinde engelle-
ri geride bırakıp sorunlara çözüm üretece-
ğiz. Biz, ne millet düşmanlarını, ne de ülke 
düşmanlarını sevindirenlerden olmaya-
cağız. Türkiye’nin büyümesinden rahatsız 
olan çevrelere biz fırsat da, malzeme de 
vermeyeceğiz.

Şimdi bakınız değerli arkadaşlarım…

Türkiye’de, çok ciddi bir muhalefet boş-
luğu olduğunu biz defalarca ifade ettik. 
Demokrasilerde, iktidar kadar muhale-
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fet de önemlidir. Demokrasilerde, en az 
yönetmenin, hükümet etmenin kalitesi 
kadar, eleştirinin, yani muhalefet etmenin 
kalitesi de önemlidir. İşte dün gördünüz… 
Grup toplantısında, CHP’nin de, MHP’nin 
de BDP’nin de Başkanları 1’er saat konuş-
tular. Peki, ne dediler? Hangi yapıcı eleşti-
riyi ortaya koydular? Hangi somut öneriyi 
getirdiler? Ülkenin, milletin derdine çare 
olacak hangi projeyi sundular? Bakın ben 
dün, burada, bu salonda, sadece birkaç 
hafta içinde kaydettiğimiz tam 4 rekoru 
aktardım.

1. IMF’ye borcumuz uzun yıllardan sonra 
ilk kez 1 milyar doların altına düştü ve 900 
milyon dolara geriledi.

2. 12 aylık ihracatımız tarihinde ilk kez 
150 milyar doların üzerine çıktı.

3. Tarihinde ilk kez, borsa, 73 bin 400 pua-
na ulaştı.

4. Tarihinde ilk kez, Merkez Bankası re-
zervlerimiz 117 milyar dolara ulaştı.

İki hafta içinde, 4 rekor kaydettik. Tür-
kiye bu seviyeleri ilk kez yaşıyor, ilk kez 
görüyor, ilk kez tecrübe ediyor. Bizim 
gündemimizde rekorlar varken, bizim 
gündemimizde Türkiye’nin başarıları, 
sevinçleri varken muhalefet kendi kısır 
gündeminin dışına çıkamadı, çıkamıyor. 
Biz, İspanya’dan Pakistan’a, Filistin’den 
Suriye’ye, Brezilya’dan Japonya’ya kadar 
bölgesel ve küresel meseleleri değerlendi-
rirken, muhalefetin tamamı, kendi zihin 
kıvrımlarının dahi dışına çıkamadı. CHP 

Genel Başkanı, belli ki yine konu bulama-
mış, konu sıkıntısı çekiyor ki her zaman 
başvurduğu yönteme, iftiraya, çamur 
atmaya, karalamaya başvurdu. Bakın, bu-
radan CHP Genel Başkanına açık açık söy-
lüyorum: Yolsuzluk yapmak, yetimin hak-
kını yemek ne kadar insanlık dışı bir suçsa; 
delili, belgesi, mesnedi olmadan yolsuzluk 
ithamında bulunmak da o kadar insanlık 
dışı bir suçtur. CHP Genel Başkanı, tam 
2.5 yıldır, her kürsüye çıktığında yolsuzluk 
diyor. Bugüne kadar bir tek yolsuzluğu 
ispat edebilmiş, delillendirebilmiş, belge-
lendirebilmiş değil. Kayseri’de yolsuzluk 
var dedi, kaybettiği tazminatlarla Kayseri 
sucuğa doydu. ÖSYM’de Usulsüzlük var 
dedi, eline tutuşturulan belgenin sahte ol-
duğu ortaya çıktı, rezil oldu. Giydiği göm-
lek tartışma konusu oldu, rezil oldu. Ha-
vuzlu Villa dedi, havuz problemine takıldı, 
kendi havuzlu villası çıkınca rezil oldu. 
Kendi belediyelerinde, CHP’li belediyeler-
deki yolsuzlukları görmezden geldi, bize, 
bakanlarımıza, belediyelerimize yönelik 
en omurgasız iftiralarda bulundu, bunları 
yüzüne vurduğumuz zaman da maalesef 
yüzü kızarmadı.

Buradan CHP Genel Başkanı’na samimi 
bir tavsiyede bulunuyorum… AK Parti’ye 
yolsuzluk iftirası atmak, CHP’li belediye-
lerdeki yolsuzluğu örtmez. AK Parti’ye yol-
suzluk ithamında bulunmak, CHP içindeki 
tartışmaları örtmez. AK Parti’ye yolsuzluk 
çamuru atmak, CHP’nin tarihe mal olmuş 
beceriksizliğinin üzerini kapatmaz. Mer-
kez Bankası’nın rezervlerini 27.5 milyar 
dolardan alıp 117 milyar dolara çıkaran 
bir Hükümete yolsuzluk ithamında bu-
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lunuyorlar. Soruyorum CHP’ye; tarihiniz 
boyunca, iktidarda olduğunuz dönem-
lerde, Merkez Bankası rezervini nereden 
aldınız, nereye çıkardınız? IMF’ye borcu 
23.5 milyar dolardan almış, 900 milyon 
dolara indirmiş Hükümetimize yolsuzluk 
iftirası atıyorlar. Soruyorum: İktidarlarınız 
döneminde IMF borcunu nereden aldınız, 
nerede bıraktınız? İhracatı hangi seviye-
den aldınız, hangi seviyede bıraktınız? Kaç 
tane konut yaptınız? Kaç kilometre yol, 
kaç kilometre duble yol, otoyol, demiryolu 
yaptınız? AK Parti’nin 10 yıllık iktidarı 
rekorlarla anılıyor ve tarih boyunca da re-
korlarla anılacak. Ama CHP’nin tarihinde, 
yasakçı anlayışı da, zulmü de, yoksulluğu 
da, en önemlisi de yolsuzluğu da gördük. 
Bize yolsuzluk ithamında bulunacak en 
son parti CHP’dir. Bize yolsuzluk iftirası 
atacak olan en son kişi, geçmişinde SSK’yı 
batırmaktan başka hiçbir marifeti olmayan 
CHP Genel Başkanıdır.

Bakın değerli arkadaşlarım… Burada, mu-
halefet bağlamında, özellikle bir konunun 
altını çizmek istiyorum. Bizim, ülke olarak, 
millet olarak, milletin tüm fertleriyle, bu 
terör meselesini artık çok daha etraflı, çok 
daha samimi şekilde konuşmamız gereki-
yor. Zira bakın altını çizerek ifade ediyo-
rum, bu ülkede, terör, terör örgütü, terör 
örgütünün siyasi uzantıları, maalesef belli 
kalıpların dışına çıkarak, bütün netliğiyle 
konuşulmuyor, tartışılmıyor, analiz edil-
miyor. Bu ülkede, Cumhuriyet Halk Partisi, 
sol muhalefet alanını işgal ettiği için, aşırı 
sol daha da marjinalleşiyor. Cumhuriyet 
Halk Partisi, solcu görünümünde, tatmin 
edici bir muhalefet sergileyemediği için, 

aşırı uçlar güç kazanıyor. CHP aracılığıyla 
muhalefet yapamayan sol, terör üzerinden, 
terörün siyasi uzantıları üzerinden, güya 
sol gibi görünen BDP üzerinden varlık 
göstermeye çalışıyor. Ve bu ülkede, evet, 
sol, teröre, terörist mücadeleye, eli silahlı 
eşkıyalığa sempatiyle baktı; doğrudan ve 
dolaylı olarak destekledi, destekliyor.

Hiç kimse kusura bakmasın, terör örgü-
tü ile marjinal sol arasında maalesef bir 
gönül ilişkisi var, bir muhabbet var, kimi 
zaman açık, kimi zaman gizli bir dayanış-
ma var. Bu ülkede, terörün insanlık dışı 
eylemleri hiçbir zaman gereğince lanet-
lenmedi. Şiddet, hiçbir zaman dışlanmadı, 
ötelenmedi. Güvenlik güçlerine, devlete, 
Hükümete yönelik acımasızca eleştiriler 
yapılırken terör örgütünün çocuklara, 
çocuk yaşta teröristlere, kadın teröristlere 
uyguladığı tacizler, tecavüzler, işkenceler 
gündeme getirilmedi. Terör örgütü eliyle 
işlenen sivil cinayetlerin, intihar saldırıla-
rının, hamile kadınlara, çocuklara, çocuk-
larının yanında annelere yapılan saldırıla-
rın üzerine gidilmedi. Yani bu ülkede, terör 
örgütünün ahlaksızca yürüttüğü eylemler 
kınanmadı, bu ahlaksız eylemlere karşı net 
bir tavır alınmadı.

Şu anda, dikkat edin, BDP mazlum, mağ-
dur rollerine yatarken aynı şekilde kimi 
medya mensupları, BDP’yi mağdur, maz-
lum göstermek için ellerinden geleni yapı-
yorlar. Silahlı mücadeleyi kutsayan BDP’yi 
görmezden geliyorlar. Siyaseti bir çözüm 
aracı olarak görmeyi reddeden BDP’yi 
aynı şekilde görmezden geliyorlar. Silahlı 
terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan 
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BDP’yi görmezden geliyorlar. Dağdaki eşkı-
ya ile eli kanlı teröristle kucaklaşan BDP’yi, 
onun zavallı milletvekillerini görmezden 
geliyorlar. Çocukların eline taş veren, Mo-
lotof veren; 7-8 yaşlarındaki çocukların 
arkasına saklanıp tahrik üreten, ölüme 
gönderdikleri yetmiyormuş gibi, gençlerin 
cenazelerini dahi istismar eden BDP’yi 
görmezden geliyorlar. Ama hukuk devreye 
girince, demokratik kurallar işletilince, 
parlamento, yani millî irade sorumluluk 
üstlenince, aynı BDP’yi mazlum olmakla, 
mağdur olmakla, itilmiş, kakılmış olmakla 
nitelendirebiliyorlar. Hukuka, demokra-
siye, millî iradeye saygı göstermeyenler, 
gidiyor, terörü bir yöntem olarak gören 
BDP’ye saygı gösteriyorlar. Belediye otobü-
sünde yakılarak katledilen Serap kızımızı, 
aracında yüzlerce mermiyle katledilen 
genç kızlarımızı, karnında bebeği ile şehit 
edilen, elini tuttuğu yavrusuyla şehit edi-
len vatandaşlarımızı görmüyorlar, bunu 
sorgulamıyorlar. İmam katleden, Kur’an 
kurslarına Molotof atan, türbeleri yakan, 
okullara, hastanelere tahammül edemeyen 
terör örgütünü görmüyor, göremiyorlar, 
bunu sorgulayamıyorlar. Terör örgütünün 
kendi içinde gerçekleştirdiği infazları asla 
sorgulayamıyorlar. Terör örgütünün uyuş-
turucu bağlantısını, suç bağlantılarını dile 
getiremiyorlar. Ama hukuk söz konusu 
olunca, Hükümet söz konusu olunca, öz-
gürlük havarisi, demokrasi havarisi kesili-
yorlar.

2010 yılında, en çok da BDP’nin işine ya-
rayacak olan, parti kapatmaların önüne 
geçen Anayasa Değişikliğine BDP destek 
vermediğinde hiç kimse bunları sorgula-

madı. Hiç kimse siz ne yapıyorsunuz de-
medi. Hiç kimse bu nasıl siyaset, bu nasıl 
siyasi mücadele, bu nasıl çözüm arayışı de-
medi. Ama bugün çıkıyorlar, özgürlükten, 
demokrasiden bahsediyorlar. Kusura bak-
mayın, ne biz, ne de millet, bu şark kurnaz-
lığını yutmayız. Bu dil siyasetin dili değil. 
Şiddeti överek, şiddetten medet umarak, 
şiddeti arkanıza alarak siyaset yapamaz-
sınız. Siyasetçi, en uç fikirleri bile ifade 
edebilir, eleştirinin bütün imkânlarından 
faydalanabilir. Ancak, bunu yaparken, şid-
deti ve şiddet kullananı övemez. Elinde si-
lah olanı meşrulaştıramaz. Siyaset, şiddeti 
dışlamaktır. Hele ki demokratik süreçlerin 
işlediği bir ülkede, şiddeti ve şiddet kulla-
nanı övmek, şiddete prim vermek, siyaset 
dışı, ilkel, gayrı meşru bir tutumdur. Şid-
deti yedeğine almak isteyenler, ölmekten 
ve öldürmekten medet umanlar, siyaset 
dışı, gayri medeni bir alana kaymış olurlar. 
Siyaset, meşru araçlarla yapılır. Eğer BDP 
bir siyasi aktör olmak istiyorsa, sorunun 
çözümüne katkı yapmak istiyorsa, meş-
ru siyasetin dilini, araçlarını kullanmak 
zorundadır. Aksi halde siyasi muhataplık 
iddiasında bulunamaz, bulunsa da bu id-
dia ciddiye alınamaz. Şunu artık herkesin 
görmesi gerekiyor… Terör ve şiddet, bir 
hak arama mücadelesi yöntemi değil; terör 
örgütün kendini var etme biçimidir. İşte 
bunların, bunların destekçilerinin dillerin-
den düşürmedikleri barışın önündeki en 
büyük engel, şiddetin ta kendisidir. 

Şimdi bakın… Ben buradan, özellikle Kürt 
kardeşlerime, Doğu Anadolu’da, Güneydo-
ğu Anadolu’da, Batı’da, Kuzey’de, Güney’de 
yaşayan tüm Kürt vatandaşlarıma sesleni-
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yorum… Tarihte bizim nice ortak kahrama-
nımız var. Tarihte bizim nice ortak gönül er-
lerimiz var. Biz bu tarihi birlikte yazdık, bu 
tarihi ortak şehitlerimizle yazdık. Ben her 
zaman ifade ediyorum… Selahattin Eyyubi, 
bizim, hepimizin ortak kahramanıdır. Ah-
mede Hani, Mela Ceziri, İdrisi Bitlisi, Fakı 
Tayra… Bunlar, tıpkı Mevlana gibi, Yunus 
gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, bizim, hepimizin 
ortak gönül erleridir. Bizim, Anadolu’nun, 
hatta dünyanın her karışına dağılmış şehit-
liklerimiz, bizim ortak tarihimizin olduğu 
kadar, kardeşliğimizin nişanesidir. Allah 
aşkına, Kürt kardeşime soruyorum… Ya, 
Selahattin Eyyubi ile bu terör örgütü aynı 
kefede olabilir mi? Ahmede Hani ile bu 
teröristler aynı kefede olabilir mi? Hiçbir 
kutsalı olmayan, hiçbir dini değeri olmayan 
bu terör mensuplarıyla, Mela Ceziri, Faki 
Tayra aynı kefede olabilir mi? Alnı secdeye 
varan bir insan, “La İlahe İllallah” diyen bir 
insan, kalbinde merhamet olan, kalbinde 
kutsal olan, kalbinde Yaradan’ın sevgisi olan 
bir insan, bunlarla aynı yöne bakabilir mi? 
Bu toprakların, ezanla, Kur’an’la, secdeyle 
yoğrulmuş bir tarihi var. Bu topraklardan 
ezanı, Kur’an’ı, o secdelerle yücelen mescit-
leri hiç kimse, ama hiç kimse silip atamaz. 
Buna hiç kimsenin gücü yetmez, yetemez. 
Malazgirt’ten Kurtuluş Savaşına kadar, biz, 
bu topraklarda ezan özgürce okunsun diye 
mücadele verdik. Ne diyor İstiklal Marşı-
mız?
 
Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli…

Evet… Bu ezanlar, ebedi yurdumuzun 
üzerinde inlesin diye ecdadımız da, biz de 
canımızı ortaya koyduk. Bugün, hiçbir kut-
salı olmayan terör örgütüne sempati duyan, 
Selahattin Eyyubi’nin hatırasını çiğner. Dini 
değerleri ayaklar altına alan terör örgütü-
ne kalbinde muhabbet besleyen, biliniz ki 
Ahmede Hani’nin hatırasını çiğner. İnsani 
değerleri ayaklar altına alan, öldürmeyi, 
ahlaksız bir mücadele yöntemi olarak seçen 
terör örgütüne buğz etmeyen, kendisine, 
kendi özüne, kendi tarihine saygısızlık ya-
par. Bu topraklar, Türküyle, Kürdüyle, diğer 
tüm etnik gruplarıyla, kahramanlığın, cesa-
retin, kardeşliğin topraklarıdır, muhabbetin 
vatanıdır. Bizim dini değerlerimizle, dini-
mizle, peygamberimizle, namazımızla alay 
eden bu örgüte karşı, en başta, Selahattin 
Eyyubi’nin torunu Kürt kardeşimin “yeter 
artık” demesi gerekir.

Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşla-
rım… 

Ben, 30 Eylül’de, AK Parti’nin 4’üncü Büyük 
Kongresi’nde Kürt kardeşlerime bir çağrıda 
bulundum… Samimiyetimizi görün dedim. 
10 yıl boyunca, teröre karşı olduğu kadar, 
asimilasyona, inkâr ve red politikalarına 
karşı verdiğimiz mücadeleyi görün dedim. 
On yıllardır bu topraklarda Kürt kardeşle-
rime, diğer etnik gruplara yönelik haksız 
uygulamaları tek tek kaldırdığımızı lütfen 
görün. Ben, 30 Eylül’de, yeni bir sayfa aça-
lım, temiz bir sayfa açalım ve bunu hep bir-
likte dolduralım dedim. 10 yılda çok büyük 
mesafe kat ettik. 10 yılda, olmaz denilenleri 
yaptık. Demokratik, kültürel, siyasi alanda 
çok önemli reformları 75 milyon hep birlik-
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te başardık. Bu ülkeyi daha da yaşanabilir 
kılmak için, bu ülkeyi daha da büyütmek, 
yüceltmek için, hep birlikte, gönül gönüle 
mücadele vermeye devam edelim dedim.

Bugün, 10 yıl öncesinden çok farklı bir yer-
deyiz. İnşallah, 10 yıl sonra, 2023 yılında, 
çok daha farklı bir yerde, daha güçlü, daha 
müreffeh, daha huzurlu bir ülkede olacağız. 
Dünün sorunları bugün yok. İnşallah bu-
günün sorunları da yarın olmayacak. Ama 
bunu biz hep birlikte başaracağız. 2023’ü, 
biz, 75 milyon hep birlikte inşa edeceğiz. 
Allah’ın izniyle, bu topraklarda ezanın ebe-
di inlemesi için birlikte barış mücadelesi ve-
receğiz. Bizim medeniyetimizde ırkçılık yok 
ve olamaz. Bizim medeniyetimizde ayrımcı-
lık yok ve olamaz. Biz, ortak bir medeniye-
tin çocuklarıyız, geleceğimizi de ortaklaşa 
inşa edeceğiz. Benim Kürt kardeşimle aynı 
yöne bakmayan, aynı kıbleye dönmeyen bu 
örgütün arasında hiçbir bağlantı olamaz. 
Dinsizliği, dinî değerleri horlamayı, en 
önemlisi de faşizmi bir yöntem olarak seçen 
bu örgütle benim Kürt kardeşlerim aynı ke-
feye asla konulamaz. Ben, kibrin, tekebbü-
rün, red ve inkârın diliyle konuşmuyorum. 
Ben, ırkçılığın diliyle asla konuşmuyorum. 
Ben Samimiyetle sesleniyorum, yürekten 
sesleniyorum, gönül diliyle konuşuyorum… 
Biz bu meseleyi çözeriz ve çözeceğiz. Biz bu 
meseleyi, Kürt, Türk, diğer tüm kardeşle-
rimizle birlikte, el ele çözeceğiz. Selahattin 
Eyyubi, eğer umudunu yitirseydi, Yüzyıllar 
boyunca şarkın sevgili sultanı, Kudüs’ün 
fatihi olarak anılmazdı. Bizler de umudu-
muzu yitirmeyeceğiz. Terör örgütünün na-
sıl bir hesabı varsa, biliniz ki Allah’ın da, bu 
aziz milletin de bir hesabı var. Terör örgütü-

nün ipini elinde tutanların nasıl bir hesabı 
varsa, biliniz ki Allah’ın da, bu aziz milletin 
de bir hesabı var. Eninde sonunda Allah’ın 
hesabı galip gelecek, milletimizin birlik ve 
beraberliği her türlü tezgâhı, oyunu, senar-
yoyu mutlaka bozacaktır.

Değerli arkadaşlarım…

81 vilayetimizde il teşkilatlarımızdan çalış-
malarını hızlandırmalarını, önümüzdeki 
yılı en verimli şekilde değerlendirmeleri-
ni bekliyoruz. Aynı şekilde illerimizdeki 
Kadın Kollarımızdan ve Gençlik Kolları-
mızdan da, kendi görev alanlarında süratli 
ve verimli bir çalışma ortaya koymalarını 
bekliyoruz. Belediye Başkanlarımız, hem 
icraat noktasında, hem de bugüne kadar 
yaptıkları icraatları milletimize anlatma 
konusunda final yılına giriyorlar. Bu ba-
kımdan 2013 yılını en iyi şekilde değer-
lendirmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz 10 
yılda girdiği her seçimde artan bir şekilde 
milletimizin teveccühünü kazanan AK 
Parti olarak, bu başarımızı 2014 yılında 
da sürdürmek kararlılığındayız. Genel 
Merkezimizin, il teşkilatlarımızın, mahalli 
idarelerdeki temsilcilerimizin gayretleriy-
le, çalışmalarıyla, inşallah 2014 yılını da 
AK Parti için yine tarihî başarılara imza 
attığımız bir yıl yapacağız. Ben, bu düşün-
celerle sözlerime son verirken, AK Parti 
Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının, 
kardeşliğimizi güçlendirmesini, çalışmala-
rımıza güç vermesini temenni ediyorum. 
Toplantımızın başarılı geçmesini diliyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli kardeşlerim, değerli yol arka-
daşlarım, Konya İl Teşkilatı’mızın değerli 
mensupları, hanımefendiler, beyefendi-
ler… Hepinizi en kalbi duygularımla se-
lamlıyor, Konya temaslarımız çerçevesin-
de bu güzel buluşmayı tertip eden AK Parti 
Konya İl Başkanlığı’mıza huzurlarınızda 
şükranlarımı ifade ediyorum. 

Bugün Konya’da, Konya için, Konyalı 
kardeşlerimiz için tarihî nitelikte önem 
taşıyan açılışları gerçekleştirdik. Konya 
Ovası’nı suyla buluşturacak Mavi Tünel 
ve Bağbaşı Barajı projelerini tamamla-
dık ve bugün coşkulu bir katılımla resmî 
açılışlarını yaptık. Bu sayede, Konya’nın, 
Osmanlı’dan bu yana, iki asırlık hayali 

AK Parti Konya Il Başkanlığı 
Yemeği

Konya | 16 Aralık 2012
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olan bir projeyi, Konya’yı suyla buluştur-
ma projesini Konya’ya kazandırmanın 
haklı gururunu, heyecanını, coşkusunu, 
mutluluğunu yaşadık. Ayrıca, Konya Ovası 
Projesi kapsamında, Bozkır Çağlayan Bara-
jı ve Sulamasını, Damlapınar Barajı ve Su-
lamasını, Çumra 2’inci Kısım Sulaması’nı, 
Meram Erenkaya Göletini ve Sulamasını 
da bugün resmen hizmete açtık. Konya 
için, ülkemiz tarımı için bu son derece 
önemli projelere ek olarak, Konya’da inşa 
ettiğimiz konutları, okulları, hastaneleri, 
belediyelerimizin hizmet ve eserlerini de 
yine bugün toplu açılış töreniyle milleti-
mizle buluşturduk. Toplamda, 904 mil-
yonluk yatırım ve hizmetler bugün Konya 
ile buluştu. Bu eserlerin Konya için hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu eser ve hizmetlerin 
inşasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, 
tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.

Konya’daki programımız, temaslarımız 
yarın da devam edecek. Yarın Konya’da, 
Tacikistan Devlet Başkanı Sayın İmam Ali 
Rahman ve İran Cumhurbaşkanı Sayın 
Ahmed-i Nejat başta olmak üzere çok sayı-
da misafiri ağırlayacağız. Akabinde, akşam 
saatlerinde, Konya Valiliğimizin düzenle-
miş olduğu, yine böyle yemekli toplantıya 
katılacak, Konyalı dostlarımızla bir araya 
geleceğiz. Bu toplantının ardından, Mev-
lana Kültür Merkezi’ne gidecek ve Şeb-i 
Arus Törenlerine iştirak edeceğiz. Mevlana 
Celaleddin Rumi’nin hakka yürüyüşü-
nün, kendi deyimiyle Şeb-i Arus’un, yani 
Vuslat Gecesi’nin, yani düğün gecesinin 
739’uncu sene-i devriyesini bir kez daha 
Konya’da idrak edeceğiz. Konya’nın ruhu-
na ruh katan, Konya’nın huzuruna huzur 

katan, Konya’nın manevi iklimini besleyen 
Hazreti Mevlana’nın huzurunda olacağız. 
Dünyanın dört bir yanından gelen Mev-
lana dostlarıyla, gönül dostlarıyla birlikte 
Mevlana’yı yâd edecek, onun ilminden, 
onun irfanından feyz alacağız. Hiç şüp-
hesiz, Hazreti Mevlana’nın, “Gel, ne olur-
san ol, yine gel” çağrısı, insanlığa, insan 
olmaya, ilime, irfana, hoşgörüye, adalete, 
cömertliğe, arınmaya yaptığı bir davettir.

Bu davetin asırları aşıp 750 yıl sonra dahi 
Türkiye topraklarında, hatta evrensel 
ölçekte yankılanıyor olması, ihtiva ettiği 
mananın da büyüklüğünü gösteriyor. 
Mevlana, 7.5 asır sonrasına ulaşan eserle-
rini çok zor bir zaman diliminde vermişti. 
Anadolu topraklarının işgal edildiği, Ana-
dolu’daki birliğin bozulmaya yüz tuttuğu, 
özellikle de ilme, kitaplara büyük husumet 
beslendiği bir dönemde, Mevlana cesaretle 
zulme ve zalime karşı durmuştu. Şurası 
son derece önemli… O gün, Anadolu’ya 
kastedenleri, o gün Anadolu şehirlerini 
yağmalayanları hiç kimse hatırlamıyor. 
Ama o günlerde zulme karşı duranları, bas-
kıya rağmen hakkı söyleyenleri, gönlünün 
sesini dinleyip hakkın sesini dillendiren-
leri 7.5 asır sonra bile hatırlıyor, rahmetle, 
minnetle yad ediyoruz.

İşte bugün de biz, AK Parti olarak, AK Parti 
teşkilatları olarak, AK Parti Hükümeti ola-
rak, Mevlana’dan, Hacı Bektaş’tan, Yunus 
Emre’den aldığımız ilhamla, nerede bir 
hata görürsek, nerede bir haksızlık görür-
sek, cesaretle doğruyu söylüyor, cesaretle 
hakkı söylüyoruz. Çünkü bu toprakların 
harcında, ruh köklerinde Mevlana’nın 
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hoşgörü anlayışı yatıyor… Çünkü bu top-
rakların mayasında Yunus Emre’nin insan 
sevgisi var. Çünkü bu toprakların ruh 
köklerinde Hacı Bektaş’ın, Hacı Bayram 
Veli’nin birlik ve beraberlik anlayışı var… 
Onların, asırlar öncesinden tutuşturduğu 
kardeşlik meşalesi, bugün hâlâ milletimi-
zin yolunu aydınlatıyor, bizim için ilham 
kaynağı oluyor. Fitneciler ne kadar uğ-
raşırsa uğraşsın, o ulu erenlerin, o gönül 
erlerinin mesajlarına kulak verdiğimiz sü-
rece, bu topraklardaki kardeşlik iklimi asla 
bozulamayacak, asla tahrip edilemeyecek, 
asla yıkılamayacaktır. Onlar, bu toprakla-
rın, bu ülkenin, bu milletin temelleridir. 
Biz, bunun şuuru içindeyiz.

Hükümet olarak, medeniyetimizden al-
dığımız güçle, medeniyetimizi inşa eden 
yüce zatlardan aldığımız ilhamla, samimi-
yetin diliyle, gönül diliyle, kardeşliği daha 
da yüceltmenin mücadelesi içindeyiz. 
Ülkemizin, bölgemizin istikrar ve güvene 
kavuşması; kanın durması, gözyaşının din-
mesi, çatışmaların sona ermesi, uzlaşının, 
diyaloğun, barışın hâkim kılınması için 
yoğun gayret gösteriyoruz. “Pergel misali, 
bir ayağınız merkeze sapasağlam basacak, 
diğeriyle alemleri dolaşacaksınız” diyor 
Hazreti Mevlana... Bizim de yaptığımız, 
yapmak istediğimiz işte budur... Kendi 
kültür ve medeniyetimizden, bu topraklar-
da var olan barış ve hoşgörü zemininden 
aldığımız güçle, ilhamla tüm bölgemizi, 
tüm dünyayı barış, kardeşlik, hak ve adalet 
mesajlarıyla donatmanın çabası içindeyiz.

Bununla birlikte, Türkiye’nin kalkınması, 
ilerlemesi, güçlenmesi, özellikle de kar-

deşliğimizin pekişmesi için özveriyle çalı-
şıyoruz. Hamdolsun, bu yolda çok büyük 
mesafeler kat ettik. Bir yandan Türkiye’nin 
büyümesini sağlarken, diğer yandan ülke-
mizin uluslararası itibarını arttırdık. Sizin 
emekleriniz, sizin gayretleriniz sayesinde 
Türkiye bugün, eskisiyle mukayese edile-
meyecek derecede büyüdü, güç kazandı… 
Son 10 yılda gösterdiğimiz gayretler neti-
cesinde, Türkiye bölgesinde ve dünyada 
sözü geçen, sözü dinlenen, sözünün ağırlığı 
olan bir ülke konumuna yükseldi… İzledi-
ğimiz doğru ve aktif politikalar neticesinde 
Türkiye bölgesinin ve hatta dünyanın vic-
danı olarak görülmeye başlandı. İnşallah, 
çok daha büyük hedefleri yakalayacak, çok 
daha büyük işler başaracağız.

Mevlana’nın Vuslat Gecesi vesilesiyle siz-
lerle buluşmaktan büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Allah 
yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyor, sizle-
ri Allah’a emanet ediyor, hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli Şanlıurfalı kardeşlerim, AK 
Parti Şanlıurfa Teşkilatı’nın değerli men-
supları, sevgili gençler, değerli hanıme-
fendiler, beyefendiler… Sizleri en kalbi 
muhabbetlerimle selamlıyor; AK Parti 
Şanlıurfa İl Danışma Meclisi toplantımızın 
hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum.

12 Haziran seçimleri öncesinde, 21 Mayıs 
2011 tarihinde Şanlıurfa mitingimizi yap-
mıştık. 4’üncü Olağan Büyük Kongremiz 
öncesinde, 3 Haziran’da da, Şanlıurfa İl 
Kongremizi gerçekleştirmiştik. 12 Hazi-
ran seçimlerinde elde edilen muhteşem 
zaferden dolayı duygularımı hem il kong-
remizde ifade ettim, hem de ayrıca bakanı-

AK Parti Il Danışma Meclisi 
Toplantısı (Şanlıurfa)

Şanlıurfa | 29 Aralık 2012
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mıza, milletvekillerimize, İl Başkanımıza 
söyledim. Evet; 12 Haziran seçimlerinde, 
Şanlıurfa, yüzde 63.5 gibi yine çok yük-
sek bir oranda AK Parti’ye güven tazeledi, 
kendisine yaraşanı, kendisine yakışanı 
yaptı. Bu muhteşem sonuçtan dolayı bu-
gün burada Şanlıurfalı tüm kardeşlerime 
bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 
Bu buluşma vesilesiyle Şanlıurfa il teşki-
latımıza, bakanımıza, milletvekillerimize, 
il başkanımızdan il yönetimine, ilçe baş-
kanlarımızdan yöneticilerimize, belediye 
başkanlarımızdan belediye meclis üyeleri-
mize, köy, mahalle temsilcilerimize, sandık 
müşahitlerimize, yaptığınız hizmetlerden, 
verdiğiniz mücadeleden dolayı teşekkür 
ediyorum.

Bugün Şanlıurfa’da bir kez daha tarihî 
günlerden birini hep birlikte idrak ettik… 
Toplamda 25 kalem, yaklaşık 130 milyon 
liralık eser ve hizmeti, yaptığımız resmî 
açılış töreniyle Şanlıurfa’ya, ilçelerimize 
kazandırdık. Yarın da Viranşehir’de 11 
kalem, yaklaşık 81 milyon liralık eser ve 
hizmeti yine bir toplu açılış töreniyle Şan-
lıurfa’mıza kazandıracağız. Bir kez daha, 
tüm bu eser ve hizmetlerin hayırlı olması-
nı diliyorum.

Değerli arkadaşlarım…

İnşallah, 2012 yılını artık geride bırakıyor, 
yeni umutlarla, yeni heyecanlarla 2013 
yılına giriyoruz. 2012 yılını, tıpkı öncesin-
deki 9 yıl gibi, her alanda büyük başarı-
larla, tarihî rekorlarla geride bırakıyoruz. 
İnşallah, 2013 yılında da bu başarılarımızı 
artırarak sürdürecek, Türkiye’yi, bütün 

illerimizi, Şanlıurfa’yı daha da büyütmeye 
devam edeceğiz. Tabii, 2013 yılıyla bir-
likte artık son derece hassas bir süreç de 
başlıyor. 2014 yılının Mart ayında Mahalli 
seçimleri gerçekleştirecek, inşallah güven 
tazeleyerek halkımızın itimadını güçlen-
dirmiş olarak yolumuzda yürüyeceğiz. 
Biliyorsunuz Şanlıurfa’yı, Meclis’te yaptığı-
mız düzenlemeyle Büyükşehir Belediyesi 
statüsüne kavuşturduk. Şanlıurfa, 2014 se-
çimlerine Büyükşehir olarak girecek, ilçe, 
belde belediyeleriyle birlikte Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve yönetimini de seçecek. 
Şanlıurfa’nın Büyükşehir Belediyesi olma-
sıyla birlikte, merkezden en ücra köylere, 
mezralara kadar çok daha yoğun hizmetin 
ulaşması sağlanmış olacak. Bizim, teşkilat 
olarak öncelikle Şanlıurfa’ya kazandırdığı-
mız bu statüyü etraflı şekilde vatandaşla-
rımıza anlatmamız gerekiyor. Şanlıurfa’da 
nelerin değişeceğini, hizmet kalitesinin 
nasıl artacağını, nasıl yoğunlaşacağını tek 
tek herkese ulaştırmamız gerekiyor.

Önümüzdeki süreçte, istismara çok açık 
olan, çarpıtılan, farklı şekillerde yansıtılan 
iki önemli konu da bizim her zaman gün-
demimizde olacak: Kürt kardeşlerimizin 
sorunları ve Suriye meselesi… Bu iki konu-
da da, Şanlıurfa’yı bizim en net, en doğru 
bilgilerle bilgilendirmemiz gerekiyor. 
Seçim sürecinde, bu konuların istismar 
edilmesinin önüne geçmemiz gerekiyor. 
Hemen yanı başımızdaki komşumuz Suri-
ye, oldukça zorlu bir süreçten, acılı ve kanlı 
bir dönemden geçiyor. Suriye’deki bu sü-
reç, buradaki akrabalar suretiyle, kardeşler 
suretiyle, özellikle de ekonomik yönden 
Şanlıurfa’yı etkiledi ve etkiliyor. İnşallah, 



261

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -9

bu sürecin artık sonuna geldiğimize dair 
güçlü sinyaller almaya başladık. Yaklaşık 
2 yıldır devam eden bu kanlı, bu zalimane 
süreç, artık sona, artık finale yaklaşıyor. 
Suriye’de, halkın taleplerini, halkın arzu 
ve beklentilerini karşılayacak bir yönetim 
inşallah kısa sürede işbaşına gelecek. Bu 
süreç başarıyla tamamlandığında, inşal-
lah, iki ülke, çok daha yakın, çok daha 
yoğun bir işbirliği içinde, halkları çok daha 
yakınlaşmış ve kaynaşmış bir biçimde, 
güç birliği yaparak geleceğe yürüyecekler. 
Suriye’de bu sürecin uzaması nedeniyle, 
içerde muhalefet partileri tarafından, bir 
takım çevreler tarafından Hükümetimiz 
yoğun eleştirilere muhatap oluyor. Bir kere 
biz, teşkilat olarak, bu eleştirilerin hiçbiri-
ni dikkate almayacak, motivasyonumuzu 
asla bozmayacağız. Şanlıurfalı kardeşle-
rimden, ellerini vicdanlarına koymalarını, 
Suriye karşısında bundan daha iyi, daha 
insani, daha adil nasıl bir tavır takınılaca-
ğını sorgulamalarını isteyeceğiz.

Şanlıurfa, Peygamberler şehridir. Şanlı-
urfa, Halilürrahman Hazreti İbrahim’in 
şehridir. Şanlıurfa, Suriye halkını kendi-
sine öz kardeş olarak gören bir şehirdir. 
Hakkı söylemek, Hakkın yanında durmak, 
haklının arkasında durmak Şanlıurfa’nın 
şanındandır. Biz, Suriye’de akan kan kar-
şısında sessiz ve tepkisiz kalanlardan ola-
mayız. Biz, Ana Muhalefet Partisi CHP’nin 
yaptığı gibi, tarihi boyunca da her zaman 
yaptığı gibi, zalimlerin, diktatörlerin, 
kendi halkına zulmedenlerin yanında yer 
alamayız. Bizim, tüm dünyada ilkemiz bel-
lidir: Haklının yanında, Hakkın yanında 
olacağız. Suriye’de yaptığımız da tamamen 

budur. Suriye’de Hak’tan başka hiçbir şeyi 
savunmadık ve savunmuyoruz. Suriyeli 
kardeşlerimize, cömertliğimizin, alice-
nablığımızın, vakarımızın ve misafirper-
verliğimizin bir gereği olarak kucak açtık. 
İnşallah bu zor süreçler geride kalacak. 
İnşallah, yaralar sarılacak, Suriyeli kardeş-
lerimiz vatanlarına dönecek ve yeni, umut 
dolu bir süreç başlayacak. İşte o zaman 
biz, Hükümet olarak da, AK Parti Teşkilatı 
olarak da, Şanlıurfa Teşkilatı olarak da, 
vakur, gururlu, kendisiyle ve ülkesiyle if-
tihar eden bireyler olarak bu yeni süreçte 
yerimizi alacağız. Sabredeceğiz, inşallah 
hayırlı sonuca da ulaşacağız.

Değerli kardeşlerim…

2013 yılı boyunca, Mahalli Seçim sürecin-
de istismarı bolca yapılacak bir başka konu 
da Kürt kardeşlerimizin meseleleri. Bu 
konuda 10 yıl boyunca biz her zaman sa-
mimi olduk, açık olduk, net olduk. Biz her 
zaman çözümün yanında olduk. Biz her 
zaman yaşatmanın yanında olduk. Ancak, 
bizim tüm bu samimi çabalarımız, gerek 
terör örgütü, gerek onun uzantısı tarafın-
dan sürekli sabote edilmek istendi. Hiçbir 
zaman vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz. 
Şunu herkes bilsin ki 2002 yılında iktidara 
geldiğimizde Kürt kardeşlerimizin mese-
lesi konusunda neredeysek, bugün de ay-
nen oradayız. Aynı samimiyetin içindeyiz. 
Aynı çözüm kararlılığının içindeyiz. Başta 
Şanlıurfa olmak üzere, bölgeye yaptığımız 
hizmetlerle, biz bu samimiyetimizi ispat 
ettik. Türkiye’de on yıllardır yapılamayan 
reformları cesaretle yaparak, söyleneme-
yenleri cesaretle söyleyerek kardeşliği-
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mizin gereğini yaptık. Bakın, bölgemizi, 
bölge insanımızı ilgilendiren her konuda 
da terör meselesinde de bunu altını çizerek 
ifade ediyorum, başkalarının diliyle değil, 
kendi dilimizle, kendi gönül dilimizle ko-
nuşacağız. Başkalarının getirdiği haberlere 
inanmayacak, kendimiz meselelerin iç 
yüzünü araştıracağız. Başkalarının yalan 
yanlış propagandalarına mahal vermeye-
cek, kendimiz doğruları anlatacağız. Bu 
meselede herkes mesuliyet sahibidir. Teş-
kilatımın her bir mensubu, hem mesuliyet, 
hem vebal altındadır. Kim ki bu konuda 
tembellik yaparsa, çalışmazsa, anlatılması 
gerekeni cesaretle anlatmazsa, vazifesini 
yapmamıştır. Sizlerden, bu konuda, bu 
aşamadan itibaren çok daha fazla gayret 
göstermenizi rica ediyorum. Herkese ula-
şalım, her köye, her mezraya, her eve ula-
şalım ve anlatalım. Samimiyeti anlatalım. 
Yapılanları anlatalım. 10 yıl öncesini ve 
bugünü anlatalım. Gayretle bu işin üzerine 
gittiğimizde, inanıyorum ki sonuç da arka-
sından gelecektir.

Sevgili kardeşlerim…

10 yıl boyunca Türkiye’ye, Şanlıurfa’ya 
çok güzel sevinçler ve başarılar yaşattık. 
Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle, 
Türkiye için daha büyük hedef leri de 
birlikte yakalayacağız. Birbirimize inandı-
ğımız, güvendiğimiz, omuz omuza verdiği-
miz sürece, hiçbir engel bizi yolumuzdan 
ayıramayacaktır. Ben, Şanlıurfa teşkilatı-
ma yürekten inanıyor ve güveniyorum. 
Geride bıraktığımız 3 seçim, 2 mahalli 
seçim ve 2 referandumda Şanlıurfa Türki-
ye genelinde rekor kaydeden illerimizden 

oldu. Önümüzdeki süreçte de bu ivmenin 
devam edeceğini biliyorum. Allah, yolu-
nuzu, bahtınızı açık etsin diyor, sizleri sev-
giyle selamlıyor, hepinizi Allah’a emanet 
ediyorum.
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
değerli misafirler, Hanımefendiler, beye-
fendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyor; AK Parti Haftalık 
Grup Toplantımızın ülkemiz, milletimiz, 
demokrasimiz için hayırlara vesile olması-
nı Allah’tan niyaz ediyorum.

Gerek 2013 yılı Bütçe görüşmeleri, gerek 
yoğun iç ve dış temaslarımız nedeniyle, 
yaklaşık 1.5 aydır, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çatısı altında, grup toplantıları-
mız vesilesiyle biraraya gelemedik. Bu 
1.5 aylık süreçte, açıkçası bir konuşmaya 
sadece başlıklarıyla bile sığdıramayacak 
kadar fazla faaliyetimiz oldu. Bu süreçte 
çok sayıda ülkeye resmî ziyaretler yaptık; 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 15 Ocak 2013
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çok sayıda devlet ve Hükümet Başkanını 
heyetleriyle ülkemizde ağırladık. Konya, 
Şanlıurfa, Ankara, İstanbul’da toplu açılış 
törenleri gerçekleştirdik.

Gerek ülkemizde, gerek yurt dışında, yine 
çok sayıda zirveye, toplantıya katılarak 
bölgesel ve küresel meseleleri ele alma fır-
satımız oldu. Yine aynı dönemde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi çok yoğun şekilde 
çalışarak, başta 2013 bütçesi olmak üze-
re, ülkemiz ve milletimiz için çok önemli 
tasarı ve teklifleri yasalaştırdı. Bu yoğun 
gayretlerin, bu yoğun faaliyetlerin, ülke-
miz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını 
tekrar temenni ediyorum. Başta siz değerli 
milletvekillerimiz olmak üzere, bakan ar-
kadaşlarımıza, partimizin her kademedeki 
mensuplarına, bürokratlarımıza, özel sek-
tör temsilcilerimize ve hayırseverlerimize 
şükranlarımı ifade ediyorum…

Değerli arkadaşlarım…

İktidar sorumluluğunu üstlendiğimiz 
andan itibaren, hamdolsun, her yılı rekor-
larla, büyük başarılarla, büyük sevinçlerle 
kapattık. Önceki 9 yıl gibi, 2012 yılı da, 
yine rekorlarımızı tazelediğimiz bir yıl 
oldu. Burada, birkaç başlık altında, ekono-
miye ilişkin güncel bazı gelişmeleri de siz-
lerle paylaşmak arzusundayım… Bildiğiniz 
gibi, 2012 yılının tamamına ait enflasyon, 
yüzde 6.2 olarak gerçekleşti. Bu 6.2’lik 
enflasyon oranı, 1968’den bugüne kadar 
Türkiye’nin gördüğü en düşük oran. Biz, 
hatırlarsanız, 2002 yılı sonunda enflasyo-
nu yüzde 30 seviyesinden devralmıştık. 
2004 yılında, çok uzun bir aradan sonra 

enflasyon ilk kez tek haneli oranlara düştü. 
2012’de de yüzde 6.2 ile yeni bir rekoru 
Türkiye’ye yaşatmış, kazandırmış olduk. 
Aynı şekilde ihracatta, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin tespitlerine göre, bize ait olan 
rekoru yine biz egale ettik.

2012 yılı ihracatımız, dünyadaki tüm 
olumsuzluklara, küresel krizin dünya ti-
careti üzerindeki tüm olumsuz etkilerine 
rağmen 152 milyar dolar olarak gerçek-
leşti. Borçlanma vadelerinde 2012 yılında 
yine rekor kaydettik. Türkiye, 2002 yılın-
da, içeride, sadece 9.4 ay vade ile borç bu-
labilirken 2012 yılında bu vade ortalama 
60.8 aya uzadı. İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası, 2002 yılında ortalama 10 bin 987 
seviyesinde idi. 2012 yılında endeks se-
viyesi ortalama 63 bin 690 oldu. 2013’te 
de endeks, 80 binin üzerine çıkarak yine 
tüm zamanların rekorunu elde etti. Halk 
Bankası, 2002 yılında 63 bin esnafa 154 
milyon lira kredi kullandırmıştı. 2012 
sonunda kredi bakiyesi 6.9 milyar liraya 
çıkarak rekor kırdı. Kredi kullanan esnaf 
sayısı da 258 bin kişiye ulaştı. Aynı şekilde, 
Ziraat Bankası’nda, 2002 yılında çiftçileri-
mize verilen kredinin bakiyesi 228 milyon 
liraydı. Bu da 2012 sonu itibariyle 18 mil-
yar liraya ulaştı.

2012 yılında otomobil satışları, 2011 yı-
lının bir miktar gerisinde olsa da yıllık 
556 bin adet olarak gerçekleşti. Bu miktar, 
2002 yılında sadece 91 bin adetti. Son 
olarak, bir başka rekoru, Merkez Bankamı-
zın döviz rezervlerindeki son durumu da 
sizlere aktarmak istiyorum: 2002 yılında 
27.5 milyar dolar seviyesinde olan Merkez 
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Bankası döviz rezervimiz, şu an itibariyle 
122 milyar 146 milyon dolara ulaşmış du-
rumda.

23.5 milyar dolardan aldığımız IMF borcu 
da şu anda 860 milyon dolar. 14 Şubat 
ve14 Mayıs’ta yapacağımız iki dilim öde-
meyle inşallah bu borcu da artık sıfırlıyo-
ruz. Bunlar, 2013 yılının ilk günlerinde or-
taya çıkan rakamlar… İnşallah, gerek 2012 
yılına ait, gerek 2013 yılı içinde, buna ben-
zer sevindirici, rekor seviyede gelişmelere 
şahit olmaya devam edeceğiz.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Geçtiğimiz Cumartesi günü, 12 Ocak’ta, 
2 0 1 3  Yı l ı  Ya t ı r ı m  Pro g ra m ı  Re s m î 
Gazete’de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. 
2013 yılında, daha önce başlamış ve bu 
yıl başlayacak olan, proje büyüklüğü 400 
milyar liralık tam 2 bin 737 proje üzerinde 
çalışacağız. Daha önce başlamış ve devam 
eden projeler için, bugünün rakamlarıyla 
184 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 
2013 yılında, yeni eklenen projelerle bir-
likte bu 2 bin 737 proje için 46 milyar lira 
ödenek ayırıyoruz. Yani, projelere ayırdı-
ğımız yıllık ödeneği, bir önceki yıla göre 
yüzde 20 oranında artırdık. 2013 yılında, 
bu 46 milyar liralık ödeneğin 14 milyar 
lirasını ulaştırmaya, 8 milyar lirasını eği-
time, 6 milyar lirasını tarıma, 4 milyar 
lirasını enerjiye, 3 milyar lirasını da sağlığa 
ayırıyoruz. Üniversitelerimizin 2013 yılı 
ödeneklerini de yüzde 22 oranında artır-
dık ve üniversitelerimize de 3.5 milyar lira 
kaynak aktarıyoruz.

Teknolojik araştırma alt yapısına yönelik 
projeler için de, 2013 yılında 1.3 milyar 
lira tahsis ettik. Burada birkaç büyük pro-
jenin ödeneklerini de sizlerle paylaşmak 
istiyorum… Marmaray Projesi ve banliyö 
hatları için bu yıl 9.3 milyar lira ödenek 
ayırıyor, bu projeyi inşallah bu yıl 30 Eylül 
tarihinde artık hizmete açıyoruz. Ankara 
İstanbul hızlı tren hattı için ayırdığımız 
ödenek 8.2 milyar lira. Bu projeyi de yine 
bu yıl aynı tarihte, 30 Eylül’de bitiriyor ve 
hizmete açıyoruz. Silvan Barajı için 5.1 mil-
yar lira, Ilısu Barajı için 4.4 milyar lira, Aşa-
ğı Fırat için 4.2 milyar lira ve Ankara Sivas 
Demiryolu için de 2.5 milyar lira tutarında 
bu yıl yatırım gerçekleştiriyoruz. Bunların 
yanında, metro, bölünmüş yol, havaalanı, 
liman, demiryolları, FATİH Projesi, öğren-
ci yurtları, adalet binaları, içme suyu, orga-
nize sanayi bölgeleri gibi projeler de bu yıl 
hızla devam edecek.

Yatırımlarla ilgili olarak, çok önemli bir 
gelişmeye özellikle dikkatlerinizi çekiyo-
rum… 2001 yılında, projelerin ortalama 
tamamlanma süresi 9.4 yıl idi. Şu an itiba-
riyle biz, projelerin ortalama tamamlanma 
süresini, 3.7 yıla kadar düşürmüş durum-
dayız. Yani düşünün… 2001 yılında, bir 
proje için kazma vurulduğunda, bunun 
ortalama 9.4 yıl sonra tamamlanması bek-
leniyordu. Şu anda projeye kazma vurulu-
yor, ortalama 3.7 yıl sonra proje hizmete gi-
riyor. İşte AK Parti farkı bu…AK Parti’nin, 
10 yılda Türkiye’yi nereden nereye getirdi-
ğini hâlâ görmeyenler, görmek istemeyen-
ler varsa, işte buyursunlar, yatırımların 
ortalama tamamlanma süresine baksınlar. 
Öyle projeler uygulamaya koydular ki, te-
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mel atıldı ve o temel orada öylece çürüdü 
kaldı. Öyle projeler başlattılar ki, son tuğla-
yı yerleştirdiklerinde, temel çürümüş olu-
yordu. Onlarca yıl sürüncemede kalan, bir 
türlü tamamlanmayan projeler vardı. Biz, 
bu projeleri aldık, hızlandırdık, üstelik de, 
başlangıç tahminlerinden çok daha ucuza 
tamamladık. Sadece başlayan projeleri ta-
mamlamakla kalmadık, biz kendimiz dev 
projeler başlattık ve çok kısa sürede, çok 
ucuza bu projeleri tamamladık, tamamlı-
yoruz.

Değerli arkadaşlarım…

2013 yılında, KÖYDES için 578 milyon 
lira, SUKAP Projesi için 526 milyon lira, 
SODES için 210 milyon lira ödenek tahsis 
ettik. Yap işlet devret, yap işlet, yap kira-
la devret gibi Kamu Özel Sektör işbirliği 
projeleri de son derece başarılı ve verimli 
şekilde ilerliyor.2002 yılına kadar, bu yön-
temlerle sadece 11 milyar liralık 60 proje 
sözleşmesi imzalanmıştı. 10 yılda biz, 28 
milyar liralık 76 projenin sözleşmesini 
imzaladık. İstanbul-İzmir Otoyolu, İstan-
bul Karayolu Boğaz Tüp Geçidi, Çukurova 
Havaalanı, yapımı devam eden bu katego-
rideki projelerimiz arasında.3’üncü Köprü, 
İstanbul’a yeni bir havalimanı, liman ve yat 
limanları, enerji projeleri, şehir hastane-
leri, okul ve yurtlar da bu şekilde inşallah 
kısa sürede tamamlanmış olacak. 2013 Yılı 
Yatırım Programı’nın da ülkemize hayırlı 
olmasını diliyor; başta Kalkınma Bakanlı-
ğımız olmak üzere, programın hazırlanma-
sında emeği geçenlere, projelerde emeği 
geçenlere milletim adına bir kez daha şük-
ranlarımı ifade ediyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Bu hafta ve önümüzdeki haftalar da inşal-
lah yine milletimize, ülkemize hizmetle 
dolu dolu geçecek… Yarın Parti Genel 
Merkezimizde Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantımızı yapacağız. Perşembe günü de 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yakla-
şık 1.5 milyar lira tutarındaki eser ve hiz-
metlerinin toplu açılışını gerçekleştirece-
ğiz. Hafta sonu, inşallah Gaziantep’te, hem 
merkezde, hem ilçelerde çeşitli temasları-
mız olacak. Gaziantep’te toplu açılışların 
yanında, Suriyeli kardeşlerimizi misafir 
ettiğimiz mülteci kamplarını da ziyaret 
edeceğiz. İnşallah, hiç hızımızı kesmeden, 
durmadan, duraklamadan, millete hizmet 
seferberliğimizi sürdüreceğiz.81 vilayetin 
tamamına ulaşarak, her bir vatandaşımıza 
tek tek ulaşarak, Türkiye’nin çehresini de-
ğiştirmeye, Türkiye’yi 2023’e kararlı şekil-
de taşımaya devam edeceğiz.

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, de-
ğerli misafirler...

Bizleri ekranları başından seyreden aziz 
milletim… Bu noktada, Türkiye’de terörün 
sona ermesi için, son haftalarda başlayan 
yeni sürece ilişkin ayrıntıları da bugün 
sizlerle paylaşmak arzusundayım. Bir kere, 
daha en başta, sizlere ve aziz milletime 
şu hususun altını kalın çizgilerle çizerek 
ifade etmek istiyorum. Biz, millet olarak, 
75 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olarak, hem ecdadımızla, hem ahfadımız-
la, istiklale ve hürriyete, yeryüzündeki her 
milletten çok daha fazla aşığız, çok daha 
fazla tutkunuz.
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Bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık tarihi-
miz boyunca, istiklalimize ve hürriyetimi-
ze yönelik her saldırıya karşı bizler kük-
remiş bir milletiz. Millet diyorsam, asla ve 
asla bir ırkı, bir etnik kökeni, bir inanç gru-
bunu kastetmiyorum. Millet, bizim için, 
ortak tarihi olan, istikbale aynı nazarla ba-
kan, ortak idealleri olan topluluktur. Yani 
bu topraklar üzerinde millet, 75 milyonun 
tamamıdır. İşte biz, bin yıllık ortak tarihi-
miz boyunca, Türk, Kürt, Arap, Laz, Gürcü, 
Çerkez, Boşnak, Pomak… Aklınıza hangisi 
geliyorsa, hep birlikte var olduk, hep bir-
likte yaşadık, istiklal ve hürriyetimizi de 
hep birlikte savunduk. Bugün Anadolu’da, 
Trakya’da, hangi eve girerseniz girin, tarih 
içinde mutlaka, ama mutlaka, bu toprak-
lara oradan en az bir şehit verilmiştir. 
Diyarbakır’da, Van’da, Rize’de, Samsun’da, 
Hatay’da, Antalya’da, Ankara, İstanbul, 
Edirne’de… Her evden tarih içinde en az 
bir şehit mutlaka uğurlanmıştır. Belki 
Kıbrıs’ta, belki Kurtuluş Savaşı’nda, belki 
Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Balkanlar’da, 
Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da… Belki 1 yıl 
önce, belki bin yıl önce… Bu ülke, bu top-
raklar, merhum Akif ’in ifadesiyle, “şüheda 
fışkıracak, toprağı sıksan şüheda” ifadesi-
ne denk düşen bir şehitler diyarıdır.

Altını çizmek istediğim husus şudur de-
ğerli arkadaşlarım, aziz milletim… Bin yıl 
boyunca olduğu gibi bugün de, yarın da, 
istiklalimize ve hürriyetimize yönelik her 
saldırı karşısında, tıpkı ecdadımız gibi, 
topraklarımızı kahramanca savunmak 
noktasında en küçük bir tereddüdümüz 
olmaz ve olamaz. Bize, hiç kimse diz çöktü-
remez. Bizi hiç kimse teslim alamaz. Hiçbir 

saldırı karşısında geri adım atmayız. Top-
raklarımıza gözünü dikmiş bir düşman 
karşısında, biz, sırtımızdan vurulmayı zul 
kabul eder, ancak alnımızdan vurulmayı 
şeref addederiz. Bizim, hepimizin, 75 mil-
yonun ortak hissiyatı olan İstiklal Marşı-
mız, “korkma” ifadesiyle başlar. Biz, 75 mil-
yon ve 75 milyonun ecdadı, bu topraklar 
üzerinde hiçbir zaman korkmadık, hiçbir 
zaman başımızı öne eğmedik.

Şunu herkes bilsin: Biz geçtiğimiz bin yıl 
boyunca bu topraklar için canımızı verdik, 
bundan sonraki bin yıl boyunca da, hiç te-
reddüt etmeden, canımızı ortaya koyarak 
bu toprakları savunmaktan asla ve asla 
vazgeçmeyiz. Tek bir şehidimizin dahi aziz 
hatırasına leke sürmeyiz, sürdürmeyiz. 
Tek bir şehidimizin dahi ruhunun muaz-
zep olmasına göz yummayız. Bu ülkenin, 
bu aziz milletin değerlerinin çiğnenmesine 
müsaade etmeyiz, müsamaha göstermeyiz. 
Bir kere işte bunları herkes bilmeli, herkes 
anlamalı. Birileri, sadece ve sadece kendi 
ırkını seviyor olabilir. Birileri sadece Türk-
leri, birileri sadece Kürtleri seviyor olabi-
lir. Birileri sadece nefretin, öfkenin, kanın, 
kinin, intikamın diliyle konuşuyor olabilir. 
Ama biz, farklıyız. Biz, bir ırkı, bir etnik 
kökeni, bir inanç grubunu değil, biz insanı 
seviyoruz; biz, Yaratılanı Yaratandan dola-
yı seviyoruz.

Bakın değerli arkadaşlarım… Bu terör sü-
recinde, 30 yıldır süregelen bu kayıplarda 
bir yanlış olduğunu ben defalarca ifade 
ettim. Evet, bir tarafta bizim kahraman 
Mehmetçiğimiz şehit oluyor. Evet, diğer 
tarafta dağdaki terörist etkisiz hale getirili-
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yor. Ama dikkatinizi çekiyorum, ateş, aynı 
ocağa düşüyor. Acı, aynı yürekleri kavuru-
yor. Gözyaşı, aynı toprağa düşüyor. Kurşun 
hangi adrese giderse gitsin, ağlayan analar 
oluyor; ağlayan, eli değil, ayağı öpülesi, o 
ayaklarının altına cennet vaadedilmiş mü-
barek analar, bizim annelerimiz oluyor.

İşte biz, tam 10 yıldır, son derece samimi 
şekilde bu acıyı sonlandırmanın mücade-
lesi içindeyiz. Biz, tam 10 yıldır, anneler 
ağlamasın diye elini, bedenini, yüreğini 
ortaya koyan bir iktidarız. Biz 10 yıldır, bir 
yandan topraklarımızı tavizsiz savunur-
ken, eş zamanlı olarak annelerin gözyaşını 
dindirmenin telaşı içindeyiz. Bu mücadele 
içinde, bu kıvranış içinde, meşru, yasal, de-
ğerlerimizle örtüşen her yolu, her yöntemi 
devreye aldık ve alıyoruz. Şehitlerimize 
mahcup olmadan, ecdadımızın ruhunu 
incitmeden, bütün annelerin, bütün baba-
ların, bütün ocakların acısını dindirmenin 
biz mücadelesi içindeyiz.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Biz, 
1980’lerde, Diyarbakır zindanlarında nele-
rin yaşandığını çok ama çok iyi biliyoruz. 
Diyarbakır zindanlarında maalesef insan-
lık katledilmiştir. Diyarbakır zindanların-
da, işkence yapanların şahsında, insanlık 
da, vicdan da, insaf da kurumuştur. Diyar-
bakır zindanlarının işkencecileri, aynaya 
baktıklarında, adeta aynadaki görüntüleri 
dahi kendilerinden utanmıştır. Hiçbir ge-
rekçe, hiçbir bahane, Diyarbakır’da yaşa-
nan o insanlık dışı, o vahşi, o alçakça mua-
meleyi mazur gösteremez. Ama ben burada 
bir şeyi söylemek zorundayım… Bu ülkede 
insanlar, düşüncelerinden, inançlarından 

dolayı, sadece Diyarbakır zindanında zu-
lüm görmediler.1980’lerde Diyarbakır zin-
danında, Mamak’ta, Metris’te yaşatılanlar, 
dışarda, farklı kesimlere, farklı gruplara, 
zamana yayılmış olarak, aynı derecede 
vahşice yaşatıldı.

Gerek ben, gerek bu kadronun içindeki on-
larca arkadaşım, bu salonun dışındaki yüz-
binlerce, milyonlarca kardeşim bu zulmü 
iliklerine kadar yaşadı. Daha ilk gençlik yıl-
larımızdan itibaren biz o zulmün duvarına 
çarptık. Namaz kılıyoruz diye bizimle alay 
ettiler. İmam Hatipliyiz diye bizi aşağıladı-
lar. Başörtüsü takanları dışladılar. Sakalı 
olanı, elinde tesbih olanı, hatta “selamun 
aleyküm” diyerek Allah’ın selamını vereni 
bile ötelediler. Kitaplarımız yasaklandı. 
Düşüncelerimiz sakıncalı diye yaftalandı. 
Gazetelerimiz, dergilerimiz, hatta siyaset 
yaptığımız partilerimiz kapatıldı. Bizim 
için, bizim gibi diğer birçokları için, siyase-
tin yolları tıkandı, siyaset yapmanın önüne 
türlü engeller konuldu.

Bizzat benim, en yakın arkadaşım, karde-
şim, Fatih’te, bir akşam namazının aka-
binde kalleşçe katledildi. Eşi başörtülü ol-
duğu için işinden edilenler oldu. Eşi işten 
atıldığı için bunalıma giren, çocuklarının 
önünde defalarca intihara teşebbüs eden 
kadınlar oldu. Kendi öz yurdunda, kendi 
vergisiyle yapılmış okullarda okuyamayıp 
yurt dışında çözüm arayan nice gençler 
oldu. İnsanların çalışma hakkı, iş kurma 
hakkı, okuma hakkı, düşüncelerini ifade 
etme hakkı kısıtlandı, engellendi, yok edil-
di. Birçoğunun hayat hakkı elinden alındı. 
Komplolarla, tahriklerle, türlü oyunlarla, 
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çirkin senaryolarla, inançlarımız, değerle-
rimiz, kutsallarımız ayaklar altına alınıp 
çiğnenmek istendi. Birileri Diyarbakır 
zindanında, en ağır işkenceler altında fer-
yat ederken bizler de, bizim gibi niceleri 
de, büyük Türkiye hapishanesi içinde öz 
yurdunda garip, öz vatanında parya mua-
melesi gördü.

Ama dikkatinizi çekiyorum… Hiçbir za-
man elimize silah almayı aklımızın ucun-
dan bile geçirmedik. Sokağa çıkıp anarşi 
üretmeyi aklımızın ucundan bile geçirme-
dik. İllegalite yoluna sapmayı aklımızın 
ucundan bile geçirmedik. Çünkü biz dü-
şüncelerimize inandık. Biz, inançlarımıza 
güvendik. En önemlisi de biz, aziz milletin, 
her bir ferdiyle, bizimle aynı safta oldu-
ğuna, bizimle birlikte olduğuna yürekten 
iman ettik. Onlar vurdu, biz büyüdük. On-
lar vurdu, biz güçlendik. Yenilgi yenilgi bü-
yüyen bir zafer olduğunu aklımızdan hiç 
çıkarmadık. Sabrettik, direndik, mücadele 
ettik, sebat ettik ve işte bugünlere ulaştık.

AK Parti’nin, bizim, bizim neslimizin bu 
uzun soluklu mücadelesi, dünyanın tüm 
haklı hareketleri için en güzel örnektir. 
Düşüncesine güvenen, inancına güvenen, 
milletine güvenen her hareket, sabırla, 
sağduyuyla, sebatla, azimle, er ya da geç 
mutlaka zafere ulaşacaktır. Ama bunun 
karşısında, şiddet ve terör, kesinlikle ve 
kesinlikle bir çıkmaz sokaktır. Şiddetin, 
terörün hiçbir meşruiyeti olamaz. Şiddet, 
fikrine, inancına, davasının haklılığına 
inananlar için asla bir yöntem olamaz. Şid-
detin bu ülkede elde edebileceği hiçbir ka-
zanım yoktur, olmamıştır ve olamaz. Şid-

det ve terör, bu ülkeye acıdan başka hiçbir 
şey vermedi. Şiddet ve terör, bu ülkeye, kan 
ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmedi.

İşte biz bugün, bir kez daha ve inatla, sabır-
la, işte bu şiddeti, terörü sona erdirmenin 
samimi gayreti içindeyiz. İnanın tek bir 
gayemiz var, bugün o gayeyi tekraren ve 
ısrarla söylüyorum: O da annelerin gözya-
şını dindirmektir. Yasal dairede kalarak, 
meşru çizgide kalarak, milletin değerlerini 
gözeterek hangi yöntemle olursa olsun, biz 
bu gözyaşını mutlaka ama mutlaka dindir-
mek istiyoruz. Daha en başında, bu sorunu 
çözmek için yola çıktığımızda, nasıl zorlu 
bir sürece adım attığımızı biliyorduk. Sab-
rımızın nasıl zorlanacağını, sinirlerimizin 
nasıl test edileceğini, bu süreçte nasıl 
yalnız bırakılacağımızı çok iyi biliyorduk. 
Ama biz yılmadık. Yapayalnız da kalsak, bu 
yolda geri adım atmadık. 10 yıllık süreçte 
yapılan tüm tahriklere, tüm provokasyon-
lara, tüm alçakça saldırılara rağmen umu-
dumuzu bir an olsun yitirmedik.

Bugün de, bu yeni süreçte de umutluyuz. 
Temkinliyiz, dikkatliyiz, ama umutluyuz. 
Kan ile, gözyaşı ile, acı ile, terörist cesedi ve 
şehit cenazeleri ile varlık gösterebilenlerin 
tahrikkar söylemlerine rağmen umutlu-
yuz. Acıdan, öfkeden, şiddetten, kandan ve 
ölümden beslenenlere rağmen umutluyuz. 
Bütün siyasi beklentisini gençlerin ölümü 
üzerine bina edenlere rağmen umutluyuz. 
Allah’ın izniyle, milletimizin desteği ve 
hayır duasıyla, tüm provokasyonları, tüm 
sabotajları aşıp, inşallah bu süreci sonuca 
ulaştıracağız.
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Bir kere burada şu hatırlatmaları yapmak 
durumundayım… Bu süreçte, gerçekten 
yapıcı rol almak isteyenler varsa, sağduyu-
lu, sabırlı ve sorumlu şekilde davranmaları 
şarttır. Biz, MHP Genel Başkanına ve ar-
kadaşlarına, içine düştükleri çamur der-
yasında iyi oyalanmalar diliyoruz. Bütün 
hakaretlerine, aslı, mesnedi olmayan tüm 
iddia ve iftiralarına bizim de, milletimizin 
de kulağı tıkalı olacaktır. Milletimiz, ina-
nıyorum ki Türk’e ve Türk’ün kadim gele-
neklerine asla denk düşmeyen bu üsluba 
sandıkta gereken cevabı verecektir.

Bu süreç, BDP için son derece önemli, aynı 
zamanda da son derece değerli bir süreçtir. 
Terör örgütünün silahları bırakması, en 
çok da BDP’nin artık bağımsız, bağlantı-
sız siyaset üretmesinin önünü açacak, en 
başta BDP’yi silahın sultasından kurta-
racaktır. Dolayısıyla BDP’nin, bu süreçte, 
hassasiyetleri azami derecede gözeterek, 
sorumluluk alarak, geçmişteki hataları 
tekrarlamayarak ilerlemesi en büyük bek-
lentimizdir. Paris’teki suikastin hemen 
ardından, bu suikasti Türkiye Cumhuriyeti 
devletine, hükümetine yıkmak, bu yönde 
iftira, itham ve telkinlerde bulunmak, çok 
büyük bir sorumsuzluktur, densizliktir.

Biz bu ülkede, 10 yıl boyunca, demokrasi 
ile güvenlik arasındaki çizgiyi çok büyük 
bir hassasiyetle muhafaza ettik. Faili meç-
hullere, işkenceye, derin yapılanmalara biz 
son verdik. Geçmişte işlenmiş onlarca ka-
ranlık cinayetin izini cesaretle biz sürdük, 
biz sürüyoruz. Bu devletin, 80’lerde, 90’lar-
da, adeta teröre bahane oluştururcasına 
yaptığı uygulamalara biz son verdik. Biz, 

yargısız infazların her zaman karşısında 
durduk ve durmaya devam ederiz. Paris’te-
ki suikastin hemen arkasından, devleti ve 
Hükümeti suçlamak, gerçek faillere altın 
tepsi üzerinde fırsat sunmaktan öte bir şey 
değildir.

Değerli arkadaşlarım…

Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Ana Muha-
lefet Partisi olarak bu süreçte daha aktif, 
daha etkin rol almasını biz her zaman arzu 
ettik. Ancak CHP, her zaman olduğu gibi 
büyük bir zihin karmaşası içinde bocala-
maya devam ediyor. Bazı milletvekilleri, 
teröristlerin dağda misafiri olan bazı mil-
letvekilleri pervasızca teröristin evine tazi-
yeye giderken, diğer bazı milletvekilleri sü-
reçle ilgili olarak ırkçı, ayrımcı açıklamalar 
yapmaya devam ediyorlar. Genel Başkan 
sürece olumlu baktığını açıklarken, Genel 
Başkan Yardımcıları, Grup Başkanvekille-
ri, MİT Müsteşarı hakkında, devlet ciddi-
yetiyle, hatta edeble, adabla bağdaşmaya-
cak ifadeler kullanabiliyor.

Bakın burada şunu da söylemek duru-
mundayım… Akdeniz’de, Mavi Marmara 
gemisinde, 9 kardeşimiz şehit edildiğin-
de, ben İsrail’e Tevrat’ın bazı emirlerini 
hatırlatmıştım. Benim bu hatırlatmama, 
Tel Aviv’in cevap vermesi beklenirken, 
CHP’nin acemi genel başkanı çıktı, Tel 
Aviv adına bana cevap verdi. Aynı şekil-
de, Suriye meselesi karşısında, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yanında durmak yeri-
ne, gitti, Baas Partisi’nin, eli kanlı Beşşar 
Esed’in yanında durdu, onun sözcülüğüne 
soyundu.
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Şimdi de biz Cumartesi günü Fransa’ya, 
Paris ’e  bir  takım sorular yönelttik; 
cevap Paris’ten değil,  onların adına, 
Çin yolunda CHP Genel Başkanı Ke -
mal Kılıçdaroğlu’ndan geldi… Sayın 
Kılıçdaroğlu’nun İsrail’in sözcülüğüne 
pek hevesli olduğunu biliyorduk; şimdi de 
Fransa’nın avukatlığına hevesli olduğunu 
böylece öğrendik. Sayın Kılıçdaroğlu! Sen 
Fransa’nın avukatı mısın? Sen Paris’in 
sözcüsü müsün? Türkiye Cumhuriyeti’nin 
haklı bir sorusu karşısında, Fransa adına 
cevap vermek sana mı düştü? Bu nasıl bir 
acemiliktir? Bu nasıl bir ciddiyetsizliktir? 
Kemal Kılıçdaroğlu, öncelikle, hangi ülke-
nin Ana muhalefet partisi genel başkanı 
olduğunu kendi zihninde netleştirmelidir. 
İkincisi, Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi ve 
arkadaşlarıyla, bu sürecin yanında mı, ar-
kasında mı, önünde mi, yoksa karşısında 
mı olduğunu netleştirmelidir. CHP Genel 
Başkanı, varoluşsal sorunlarını artık aşıp, 
ulusalcı mı, milliyetçi mi, solcu mu, sosyal 
demokrat mı, ne olduğuna bir an önce ka-
rar vermelidir. Çark o kadar hızlı dönüyor 
ki, artık bilye dağıtmaya başladı…

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Devletin kurumları, yetkilileri, İmralı ile 
olumlu bir sürecin başlatılabilmesi ve 
kararlılıkla yürütülebilmesi için görüşme-
lerini sürdürüyorlar. Sabotajlar, tahrikler 
olabilir, sorumsuzca girişimler olabilir. 
Terörü bir meslek, bir kazanç kapısı haline 
getirmiş olan çevreler, süreci baltalamak 
için rol üstlenebilir. Bizim niyetimiz hayır, 
inşallah akıbetimiz de hayır olacak. Hayır, 
duaları, azim, sabır ve kararlılık, inşallah 

tüm sabotajları etkisiz hale getirecek. 
Tekrar ediyorum: Bu süreç, şehitlerimizin 
ruhunu, şehit ailelerimizin hissiyatını, ül-
kemizin, milletimizin değerlerini asla ve 
asla zedelemeyecek.

Benim burada aziz milletimden, 75 mil-
yondan bir ricam var: Lütfen, hiç kimse, 
kara propaganda bulutlarının etkisi altın-
da kalmasın. İftira, itham ve yalanlara hiç 
kimse kulak asmasın.75 milyonu bir ve 
beraber olarak kucaklayarak biz bu süreçte 
ilerliyoruz. Biz, sadece ve sadece, kardeş-
liğimizi pekiştirmenin mücadelesini veri-
yoruz. Herkes elini vicdanına koysun, etki 
altında kalmadan, propagandaya kulak as-
madan, kalbiyle, yüreğiyle, vicdanıyla bu 
sürece baksın. Biz, aynı kıbleye dönen tek 
bir milletiz. Biz, bin yıldır bu topraklarda 
biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz, hep birlikte, 
bu topraklarda Mevlana’dan, Yunus’tan, 
Hacı Bektaş’tan, Ahmede Hani’den, Mela 
Ceziri’den, Faki Teyran’dan beslenmiş, o 
kaynaklardan ruhunu doyurmuş bir mille-
tiz. Bizim yolumuzu terör aydınlatmaz. Bi-
zim yolumuzu şiddet aydınlatmaz. Bizim 
yolumuzu Yunus aydınlatacak, Ahmede 
Hani aydınlatacak. Bin yıl boyunca bu-
günlere böyle geldik, geleceğe de inşallah 
böyle yürüyeceğiz.

Va n’ d a ,  D i ya rb a k ı r ’ d a ,  An ka ra’ d a , 
İstanbul’da, Edirne’de aynı ezan okunuyor 
ve bize, hepimize aynı çağrıyı yapıyor. He-
pimiz ezan-ı şerife kulak verecek, geleceği 
tahrip etmenin değil, hep birlikte geçmişi 
tamir etmenin mücadelesi içinde olacağız. 
İnşallah bu süreçte, aradaki fitnecileri çı-
karıp, ezan-ı Muhammedi’nin gölgesinde 
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daha bir muhabbetle kucaklaşacağız. Geç-
mişte, herkese yönelik zulümlerin, baskıla-
rın, eziyetlerin hesabını birlikte soracağız. 
Geçmişte yaşananların geleceğe intikal 
etmemesi için birlikte çalışacağız. Her ne 
sorun varsa, konuşarak, sohbet ederek, 
muhabbet ederek birlikte çözeceğiz. Silahı 
aradan çekeceğiz, sıkılı yumrukları aradan 
çekeceğiz, kardeşçe kucaklaşacağız.

Burada, 75 milyona, bütün samimiyetimle, 
bütün kalbimle, bütün ruhumla şu Hadi-
si Şerifi hatırlatmayı bir borç biliyorum. 
Hazreti Peygamber, mübarek parmakları-
nı birbirine kenetleyerek şunu söylüyor: 
Mü’minin mü’mine bağlılığı, taşları kenet-
lenmiş bir bina gibidir… İşte biz, milletçe 
böyleyiz ve çok daha sağlam şekilde bir-
birimize kenetleneceğiz. Allah, yolumuzu 
açık etsin. Allah bize hayırlı bir sonuç 
nasip etsin. Bir kez daha, niyet hayr, akıbet 
hayr diyor, hafta boyunca çalışmalarınızda 
sizlere başarılar diliyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah’a ema-
net ediyorum.
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Çok değerli yol arkadaşlarım, değerli kar-
deşlerim, hanımefendiler, beyefendiler…

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı’nın açılışında sizleri sevgiyle 
saygıyla selamlıyor; toplantımızın, ülkemiz 
ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum. Konuşmamın hemen 
başında, Ceylanpınar’da, Suriyeli sığınma-
cıların kaldığı Çadırkent’te çıkan yangın 

nedeniyle hayatını kaybeden kardeşle-
rimize Rabbimden rahmet niyaz ediyor, 
ailelerine sabırlar diliyorum. Yine dün, 
Mısır’da meydana gelen tren kazasında ha-
yatını kaybeden kardeşlerimiz için de Mısır 
halkına buradan taziyelerimi iletiyorum. 
Bu arada, kardeş ülkeler olan Pakistan ve 
Mali’deki gelişmeleri çok yakından takip 
ettiğimizi de ifade etmek istiyorum. Gerek 
Pakistan’da, gerek Mali’de, huzur ve istikra-

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 16 Ocak 2013
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rı kalıcı olarak temin edecek, demokrasiyi 
güçlendirecek bir sürecin başlatılmasını 
canı gönülden arzu ediyoruz.

Değerli kardeşlerim…

Hükümet olarak, 2023 hedeflerimiz başta 
olmak üzere programımızda yer alan konu-
lar üzerinde kararlılıkla çalışmaya devam 
ediyoruz. Bu çalışmalarımızı, milletvekili 
seçimlerinin yenileneceği 2015 yılında 
azimle, istikrarla sürdüreceğiz. Bunun ya-
nında, parti teşkilatları olarak önümüzde 
önemli bir seçim daha var. Mahalli idareler 
seçimlerinin yapılacağı 2014 yılı Mart ayına 
giderek daha çok yaklaşıyoruz. 2013 yılıyla 
birlikte, artık seçim heyecanını çok daha 
canlı biçimde hissettiğimiz bir döneme gir-
dik. AK Parti, diğer partiler gibi, seçim çalış-
malarına seçimden 2 ay önce başlayan bir 
parti değildir. Biz, kurulduğumuz günden 
itibaren, her an seçim olabilir anlayışıyla 
sürekli teyakkuz halinde bulunduk. Biz, 
milleti, sandıktan sandığa hatırlayanlardan 
hiç olmadık. Biz, her an sandıkta hesaba 
çekilecekmişiz gibi milletle kesintisiz irtibat 
halinde olan bir parti olarak çalışmalarımı-
zı yürüttük.

2012 yılında her kademede tamamladığı-
mız kongrelerimizle birlikte, artık teşkilat 
olarak tüm mesaimizi 2014’te yapılacak 
seçimlere hasretmiş durumdayız. 2014 yılı 
Mart ayına kadar, yani Mahalli seçimlere 
kadar, teşkilat olarak gerçekten çok yoğun, 
çok gayretli, azimli ve kararlı bir çalışma 
programını uygulamak zorundayız. Bakın, 
muhalefet 10 yıl boyunca yaptığı gibi önü-
müzdeki seçimde de bizimle hizmet siya-

seti, eser siyaseti, insan merkezli bir siyaset 
üzerinden yarışa girmeyecek, giremeyecek. 
10 yıl boyunca yaptıkları gibi bütün mesa-
ilerini, iftiraya, karalamaya, hakarete ayıra-
caklar. Onlar bizimle hizmette yarışamaz; 
biz de onlarla bir kara siyaset yarışına, mü-
cadelesine asla girmeyiz. Biz yine yaptıkları-
mızla milletin huzuruna çıkacağız. Ülkeye, 
millete kazandırdıklarımızla, eserlerimizle 
halkın karşısına çıkacağız.

Bunlardan ziyade, biz, devam eden proje-
lerimizle, başladığımız ve başlayacağımız 
devasa projelerle milletimizden yetki iste-
yeceğiz. Biz, onları, bize atmaya çalıştıkları 
ama kendilerine bulaşan çamurla baş başa 
bırakacak; 2023 hedeflerine, 2071 hedefle-
rinin çatısını oluşturmaya odaklanacağız. 
Allah’ın izniyle, 81 vilayetin 81’ine, eli-
mizde projelerle gideceğiz. Sorunları tek 
tek tespit edecek, potansiyelleri gözden 
geçirecek, her bir şehrimiz için ufuk çizen, 
vizyon ortaya koyan hayal ve hedeflerimizi 
milletimizle paylaşacağız. Elbette, bu süreç-
te, muhalefetin kasıtlı olarak yaydığı yalan, 
iftira, karalama kampanyalarını da, karşı 
kampanyalarla çok hızlı şekilde etkisiz hale 
getireceğiz. Milletimizin, yalanlara, iftirala-
ra itibar etmemesi için, anında, delilleriyle, 
belgeleriyle bu yalan ve iftiraları, müfteri-
lerin suratına çarpacağız. İşte bunun için, 
milletle irtibatımız her zamankinden çok 
daha sağlam ve sıkı olacak.

Şunu hatırlatmakta fayda görüyorum… Biz-
ler, her birimiz, bu makamlara, bir makam 
sahibi, bir paye sahibi olmak için gelmedik. 
Tam tersine bizler, bu makamlara, ağır 
sorumluluklar yüklenmek, bu ağır sorum-
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lulukları da hakkıyla ve hakkaniyetle ifa 
etmek için talip olduk. Bu salondaki ve bu 
salon dışındaki her bir kardeşimin bu şuur 
içinde olduğuna ben yürekten inanıyorum. 
Teşkilatımız içinde hangi kademede olursa 
olsun, gerek yeni seçilen arkadaşlarım, ge-
rek eskiden beri görev üstlenmiş arkadaş-
larım, üzerlerindeki emanetin bilinciyle, 
vakarıyla ve ağırlığıyla hareket edip, her 
saniyelerini, her anlarını millete hizmetle 
geçirmek zorundadır.

Değerli arkadaşlarım…

Biliyorsunuz, terör meselesine kalıcı bir 
çözüm üretmek için çalışmalarımızı yoğun 
şekilde, kararlı ve umutlu olarak sürdü-
rüyoruz. Son derece hassas bir süreçten 
geçiyoruz. Bir kere, her bir arkadaşımın, bu 
sürecin hassasiyetini tam olarak anlaması-
nı ve buna uygun şekilde hareket etmesini 
ben özellikle rica ediyorum. Zira Türkiye’de 
terör sorununun sona ermesiyle her türlü 
rantını kaybedecek olan kesimler var. Bun-
lar, bu hassas sürecin ilerlememesi için el-
lerinden geleni yapacaklardır ve yapıyorlar. 
Bu çevreler, iftiralarla, ithamlarla, aslı olma-
yan dedikodularla, milletin zihnini bulan-
dırmak için her yola tevessül edeceklerdir 
ve ediyorlar. Milletimizin bunlara itibar et-
memesi için, gerçekleri öğrenebilmesi için 
teşkilatımız son derece donanımlı şekilde 
bu söylentilerin üzerine gitmeli.

Bakın bir kere de burada, Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantımızda ifade ediyorum: 
Biz AK Parti olarak, AK Parti Hükümeti 
olarak, yasaların dışında, meşruiyeti olma-
yan, milletimizin değerleriyle uyuşmayan 

hiçbir işin, hiçbir çabanın, hiçbir gayretin 
içinde olmadık ve olmayız. Biz Türkiye’nin 
partisiyiz, 75 milyonun iktidarıyız. Bizim 
siyasetimiz, bir tarafı yaparken, diğer tarafı 
yıkmak anlayışıyla asla ilerlemedi, ilerleme-
yecek.75 milyonu kucaklayan, 75 milyonu 
bir ve beraber gören bir anlayışla bugünlere 
geldik ve böyle de devam edeceğiz. Acıyı 
dindirmek için, Türkiye’nin ayağına bağ 
olan bu sorunu artık sonlandırmak için, 
Türkiye’de kardeşliği daha da pekiştirmek 
için ne gerekiyorsa, meşru daire içerisinde 
onu yapıyoruz ve yapacağız.

Bize, işte bu ortaya koyduğu anlayış çer-
çevesi dışında atfedilen her niyet iftiradır, 
yalandır, asılsızdır. Milletimizin hassasi-
yetlerini istismar ederek onları yanıltmak 
isteyenlere hep birlikte fırsat vermeyeceğiz. 
Bakın ben dün, Grup toplantımızda, MHP 
Genel Başkanı’nın aslı, astarı bulunmayan, 
mesnedi olmayan, iftira ve hakaretten öteye 
geçemeyen söylemlerine itibar etmeyece-
ğimizi ifade etmiştim. Ancak, dün, MHP 
Genel Başkanı bilinçsizce öyle bir pas attı 
ki, bunu taca atmak mümkün değil. Söyle-
diklerini onun çirkin üslubuyla aktarmam 
mümkün değil, mealen aktarıyorum… Baş-
bakan şunları şunları söyledi, yüzde 34 oy 
aldı. Başbakan şunları şunları yaptı, yüzde 
47 oy aldı. Başbakan şöyle şöyle konuştu, 
yüzde 50 oy aldı. Başbakan şimdi de bu 
süreci nihayete erdirirse, yüzde 70 oy alır 
diyor… Bu muhteşem matematik yeteneğin-
den ve muhteşem siyasi çözümlemesinden, 
özellikle de AK Parti’yle ilgili bu siyasi ön-
görüsü ve iyi niyet temennilerinden dolayı 
Sayın Bahçeli’yi tebrik ediyorum.
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Sayın Bahçeli! Demek ki sorun Başbakan’da 
ya da millette değil; sorun demek ki sizde. 
Demek ki milletle başbakanın irtibatı çok 
iyi. Demek ki millet Başbakan’ı, Başbakan 
da milleti anlıyor; ama siz hiçbir şey anlamı-
yorsunuz. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi 
bu tavrı on yıllardır sergiliyor… CHP, on 
yıllardır, milletin dilini anlamıyor, milletle 
aynı dili konuşamıyor ve sürekli milletin 
tercihlerini aşağılıyor. İşte şimdi, nihayet 
MHP de CHP’yle aynı safa girmiştir. Millete 
bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam demek 
neyse, MHP liderinin bu söylemi de işte ay-
nen odur. Biz, çok şükür, bugüne kadar mil-
letimizle bu yolda yürüdük, MHP liderinin 
ifade ettiği gibi, bundan sonra da bu yolda 
milletimizle yürümeye devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim…

Bu süreçte, tekrar ediyorum, herkes so-
rumluklarının farkında olmalı, sağduyulu 
olmalı, en önemlisi de hassas olmalı. Altını 
çizerek ifade ediyorum: Bu süreç, en başta, 
bir samimiyet sınavıdır, bir samimiyet testi-
dir. Bu süreç, bir kez daha, kimin çözümden 
yana olduğunu, kimin de acıdan, kandan 
ve gözyaşından yana olduğunu, tartışmaya 
mahal bırakmayacak şekilde netleştirecek 
bir süreçtir. Kendi kitlelerine, kendi yan-
daşlarına şirin görünebilmek adına sürecin 
hassasiyetini zedeleyenler, hem kendileri 
kaybeder, hem ülkeye, millete kaybettirir-
ler. Biz, bu süreçte her türlü sözlü ve fiili 
kışkırtma karşısında, 10 yıldır yaptığımız 
gibi sabrın tarafında durmaya devam ede-
ceğiz. Biz, her türlü kışkırtma, tahrik, pro-
vokasyon karşısında soğukkanlılığımızı ve 
sağduyumuzu muhafaza edeceğiz. Çözümü 

bütün kalbimizle arzu ediyoruz ve bunun 
gerçekleşmesi için biz, vakarımızdan asla 
taviz vermeyeceğiz.

Birileri buradan farklı anlamlar çıkarma-
sın… Terörle mücadeleden vazgeçecek, 
terörle mücadeleyi askıya alacak değiliz. Te-
rör örgütü silahını bırakıncaya kadar, terör 
örgütü saldırılarına son verinceye kadar, 
bizim güvenlik güçlerimiz operasyonlarına 
devam edecek. Şunu da ifade etmeliyim ki 
şu anda, güvenlik güçlerimiz her zaman 
yaptıkları gibi kahramanca ülkenin hu-
zuru için çalışırken aynı zamanda provo-
kasyonların, kışkırtmaların, sabotajların 
yaşanmasının da önüne geçiyorlar. Yarın ve 
Cuma günü, Diyarbakır, Tunceli, Mersin ve 
Kahramanmaraş’ta yapılacak gösterilerde 
de güvenlik güçlerimiz tahriklerin ve sabo-
tajların önüne geçmek için yine son derece 
hassas ve müteyakkız olacaklar. Siyasetçile-
rin, sorumluluk makamında olanların da, 
aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz.

Tekrar ediyorum: Bu süreç, bir turnusol 
kağıdıdır. Bu süreç, aynı zamanda bir sami-
miyet sınavıdır. 75 milyon, kimin nerede 
durduğunu, bu süreçte çok daha net olarak 
görecek ve eminim ki en güzel şekilde de 
takdir edecektir. Bakın, BDP dün bir kez 
daha, Paris’te yaşanan olaylardan Hüküme-
ti sorumlu tutmak gibi kışkırtıcı bir tavrın 
içine girdi. Bunlar ucuz siyaset örnekleridir, 
çirkin siyaset örnekleridir. Bunlar, Fransa’ya 
soru soracak cesareti olmayanların, kendi 
efendilerine, kendi örgütlerine soru soracak 
cesareti bulunmayanların, kof kabadayılık 
gösterileridir. Biz bunları yutmayız, milleti-
miz de bunları yutmaz.
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Dün bir başka kof kabadayılık örneğini de 
CHP’nin o malum, teröristlere çiçek çocuk 
muamelesi yapan, teröristlerin evine ta-
ziyeye giden milletvekili sergiledi. Onun 
da kendi Genel Başkanına söz söyleyecek 
cesareti yok, kendi partisindeki milletvekili 
arkadaşlarına söz söyleyecek cesareti yok, 
bizim üzerimizden prim yapma gayreti 
içinde. Şimdi ben çok merak ediyorum… 
Ya, hani bu Cumhuriyet Halk Partisi, 
Atatürk’ün partisiydi? Hani bu Cumhuri-
yet Halk Partisi, Cumhuriyet’ten bile eski 
bir partiydi? Hani bu CHP, Cumhuriyeti 
kuran partiydi? Her fırsatta Atatürkçüyüm 
diyen, Kemalist’im diyen, Kuvay-ı Milliye 
ruhunu sürekli istismar eden Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin, bugün artık “Ege’de Rum-
lara etnik temizlik yapıldı” diyen bir parti 
haline geldiğini görüyoruz. Düşünebiliyor 
musunuz? CHP’nin bir milletvekili çıkıyor, 
hem de Genel Başkan’ın hemşehrisi bir 
milletvekili çıkıyor, “Ege’de Rumlara Etnik 
temizlik yapıldı” deme cüretini gösteriyor. 
Yazık… Gerçekten çok yazık… Ama hakkını 
yemeyelim… CHP Genel Başkanı, hem-
şehrisi olan o milletvekilinden daha farklı 
bir zihniyete sahip değil. İsrail’e sözcülük 
yapan, Fransa’ya avukatlık yapan, daha dün 
Suriye’de üniversite bombalayıp 49 genci 
alçakça katleden Baas Partisi’ne, Beşşar 
Esed’e muhabbet sergileyen bir CHP Genel 
Başkanı, işte o malum milletvekilinden 
farklı bir yerde değil.

Bakın ben şu hususu da bugün burada 
açıklamak durumundayım… CHP Genel 
Başkanı şu anda Çin’de… Belki kendisine 
de bu hususu böylece hatırlatmış oluruz. 
Kendisi, o koltuğa oturduğu andan itibaren, 

Türkiye’yi, kendi ülkesini, “gazetecileri hap-
se atan bir ülke” olarak dünyaya lanse etti ve 
ediyor. Nereye gittiyse, ”Türkiye’de gazeteci-
ler hapiste” diye kampanya yaptı, veryansın 
etti. Nereye gittiyse, “Çin’den daha fazla tu-
tuklu gazeteci Türkiye’de var” dedi. Gerçeği 
defalarca yüzüne çarptık, ama pişkinlikle, 
kendi ülkesini karalamaya devam etti.

Bakın, Uluslararası Gazetecileri Koru-
ma Komitesi, 2011 yılındaki raporunda, 
Türkiye’de sadece 8 gazetecinin tutuklu ya 
da hükümlü olduğunu belirtti. İşte, CHP 
Genel Başkanı’nın gayretleriyle, aynı Ko-
mite, 2012 raporunda birdenbire bu sayıyı 
76’ya yükseltti. Şimdi buradan, CHP Genel 
Başkanı’nın, tutuklu gazeteciler diye savun-
duğu mahkûmlardan birkaç tanesini ben 
açıklıyorum malum milletvekiline tepki 
gösteren CHP milletvekillerinin, genel baş-
kanlarının neyi savunduğunu görmelerini 
istiyorum.

H.D. İsimli şahıs… Güya gazeteci. Mahkûm 
olduğu suçlar: MLKP terör örgütüne üye 
olmak. Kaldığı hücre evinde değişik çapta 
ateşli silahlar bulundurmak. Resmî belgede 
sahtecilik, Kadıköy’de marinaya patlayıcı 
koymak, silahlı banka soygunu…

Bir başka şahıs: M.G. Mahkûm olduğu 
suçlar: DHKP-C örgütü üyesi olmak, resmî 
belgede sahtecilik, bir polis memurunu, bir 
bekçiyi katletmek, bombalama eylemleri, 
polise silahlı saldırı, polislerle silahlı çatış-
maya girmek, yaralamak ve öldürmek.

Bir başka örnek: E.S. Mahkûm olduğu suç-
lar; TKPML/TİKKO ve PKK örgüt üyesi 
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olmak, emniyet müdürlüğü ekiplerine si-
lahlı saldırı, silahla yaralama ve örgüt adına 
haraç toplama…

Liste böyle uzayıp gidiyor… İşte CHP Genel 
Başkanı’na ve tüm dünyaya “Türkiye’de 
gazeteciler hapiste” dedirten şahıslar bun-
lar ve benzerleri… İşte CHP Genel Başkanı, 
bunlara sahip çıkıyor, bunların avukatlığı-
nı, bunların propagandasını yapıyor. Tür-
kiye’deki durumu biz kendisine defalarca 
izah ettik. Şimdi kendisi Çin’de. Bir zahmet, 
oradaki durumu da Çinli yetkililere sorsun, 
onlardan o çok merak ettiği bilgiyi kendisi 
alsın. Çıkmış, teröristin evine taziyeye giden 
kendi milletvekiline güya ayar vermeye ça-
lışıyor… Hiç kusura bakmasın… Üzüm üzü-
me bakarak kararmış; tencere yuvarlanmış, 
kapağını bulmuş…

Değerli arkadaşlarım…

Muhalefetin bu kadar zihin iltihabı yaşadığı 
bir ortamda, AK Parti’nin sorumluluğu kat 
kat artıyor. Muhalefet, kendi hezeyanlarıyla 
meşgul olurken, bizim, sorumluluk idrakiy-
le çok daha fazla çalışmamız icap ediyor. 
Onlar, kendi dertleriyle, kendi şahsi ikbal-
leriyle meşgulken, bizim milletin elinden 
çok daha sıkı tutmamız gerekiyor. Biz bir-
leştirici olacağız. Biz, kucaklayıcı olacağız. 
Onlar ayrım yapacak; ama biz, ırk, dil, din, 
mezhep ayrımını kapımızdan içeriye asla al-
mayacağız. Büyük düşünecek, büyük adım-
lar atacak, büyük eserler ortaya koyacağız. 
Sizlerden, özellikle şu soğuk kış günlerinde, 
milletimizle olan irtibatınızı daha da artır-
manızı rica ediyorum. Başbakan olarak, Va-
lilerimize, Kaymakamlarımıza, ihtiyaç sahi-

bi vatandaşlarımız için gereken talimatları 
veriyoruz. AK Parti Genel Başkanı olarak, 
il, ilçe başkanlarımızdan, belediye başkan 
ve meclis üyelerimizden, Kadın ve Gençlik 
Kolları’mızdan da, bu soğuk kış günlerinde, 
bacaları tütmeyen evleri tespit edip, oralara 
tek tek el uzatmalarını özellikle istiyorum.

AK Parti teşkilatının kavramları arasında 
uzak gibi, ücra gibi, sapa gibi kavramlar 
olmadı, olmayacak. Her mahalleye gitmek, 
her sokağa ulaşmak, her hane ile dertleş-
mek, bizi biz eden, bizi var eden hasletimiz-
dir, bunu kararlılıkla sürdüreceğiz. Ben de, 
bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dö-
nemde de, her fırsatta parti teşkilatlarımızı 
ziyaret etmeye devam edeceğim. Önceki 
hafta Şanlıurfa’ya gitmiştik. Bu hafta sonu, 
inşallah Gaziantep’te olacağız. Cumartesi, 
Gaziantep’te toplu açılış törenlerine katıla-
cak, İl Danışma Meclisi’mizin toplantısına 
iştirak edecek, sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya 
geleceğiz. Pazar günü İslahiye ve Nizip’te 
toplu açılış törenlerine katılacağız. Yine 
Pazar günü, İslahiye’deki Mülteci Kampına 
giderek Suriye’den gelen misafirlerimizi 
ziyaret edeceğiz.

Vatandaşlarımızla, şehirlerimizin kanaat 
önderleriyle, parti teşkilatlarımızla bir 
araya geldiğimiz bu programları inşallah 
önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Bir 
kez daha sizlere çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum. Genişletilmiş İl Başkanları Top-
lantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor; 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun…
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
Kıymetli misafirler, Hanımefendiler, beye-
fendiler…

AK Parti Haftalık Grup Toplantımızın 
başında sizleri muhabbetle selamlıyor; 
toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve de-
mokrasimiz için hayırlara vesile olmasını 
Allah’tan niyaz ediyorum.

Son grup toplantımızdan bugüne, bir hafta 
içinde, ülkemiz ve milletimiz için son dere-
ce önemli açılış ve temasları gerçekleştirdik. 
Şalı günü, Bilim ve Teknoloji Kurulu 25’inci 
Toplantısını yaptık. Çarşamba Günü, Parti 
Genel Merkezimizde Genişletilmiş İl Baş-
kanları Toplantımız gerçekleşti. Perşembe 
günü, burada özellikle değinmek istediğim 
iki önemli açılış yaptık. Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığımızın, Toprak Mahsulleri 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 22 Ocak 2013
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Ofisimizin öncülüklerinde, Ekmek İsrafını 
Önleme Kampanyası 17 Ocak Perşembe 
itibariyle başladı.

Bu kampanya son derece önemli değerli 
arkadaşlarım. Bakınız; Toprak Mahsulle-
ri Ofisi’nin yaptırdığı araştırmaya göre, 
Türkiye’de yılda 37 milyar adet ekmek 
üretiliyor. Tüketilen ekmek miktarı ise, 
yılda 35 milyar adet. Bu rakamlara göre, 
maalesef, günde 6 milyon adet, yılda 2 mil-
yar adet ekmek, çöpe gidiyor. Parasal olarak 
ifade edildiğinde, yılda 1.5 milyar liralık bir 
kaynak çöpe atılıyor. Daha da vahimi, Türki-
ye zenginleştikçe, Milli Gelir artışına bağlı 
olarak refah arttıkça, tüketim arttıkça, alım 
gücü arttıkça ekmek israfı da artıyor.

2011 yılında günde 5 milyon ekmek çöpe 
gidiyordu, 2012 yılında, sadece 1 yıl içinde, 
çöpe atılan ekmek miktarı 1 milyon artışla 6 
milyon oldu. Bakın dünyada, yılda 870 mil-
yon insan yetersiz besleniyor ve 10 milyon 
insan, yetersiz beslenme ve açlıktan hayatı-
nı kaybediyor. Buna karşılık, yine dünyada, 
1.3 milyar ton gıda, yani 1 trilyon dolar israf 
ediliyor. Bizim, ülke olarak, millet olarak, 
bu israfın önüne mutlaka ama mutlaka geç-
memiz gerekiyor. Biz, kültürümüz ve mede-
niyetimiz itibariyle, vahşi bir büyümenin 
taraftarı asla olamayız. Biz, refah arttıkça, 
dünya meselelerine, sosyal meselelere gözü-
nü kapatan, bencilleşen, hırsla ve sınırsızca 
tüketen bir toplumdan, böyle bir topluluk-
tan yana da olamayız.

Bizim temel ilkemiz son derece net: Kom-
şusu aç yatarken, tok yatan bizden değil-
dir. Somali’de kardeşi bir dilim ekmek, bir 

damla süt için kıvranırken sofrasındaki 
ekmeği çöpe atan bizden olamaz. Biz, gürül 
gürül akan bir nehirden su içerken, abdest 
alırken dahi, o suyu israf etmemekle öğüt-
lenmiş bir medeniyetin mensuplarıyız. 
Biz kendi öz değerlerimizle büyüyeceğiz, 
medeniyetimizin temel ilke ve dinamik-
leriyle büyüyeceğiz; biz, büyüdükçe ken-
disine, değerlerine yabancılaşanlardan 
değil; büyüdükçe BİZ olarak kalanlardan 
olacağız. Dolayısıyla herkesin, aziz mille-
timin, ekmek kullanımı konusunda çok 
daha duyarlı olmasını ben rica ediyorum. 
Ekmeği alırken, ekmeği bölerken, bir değil, 
birkaç defa düşünülmesini, o ekmeğe sa-
hip olmayanların hatırlanmasını, ona göre 
davranılmasını rica ediyorum. Başlatılan 
kampanyanın bu hissiyatı çoğaltmasını, 
ekmek israfının önüne geçmesini yürekten 
temenni ediyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

G e ç t i ğ i m i z  h a f t a ,  Pe r ş e m b e  g ü n ü , 
Ankara’da çok önemli de bir toplu açılış 
törenini gerçekleştirdik. Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı’mız tarafından tamamlanan 
tam 365 tesis ve yatırımı resmî olarak hiz-
mete aldık, 389 temizlik ve hizmet aracını 
teslim ettik; Türkiye’ye toplamda tam 1.5 
milyar liralık hizmet ve eser kazandırmış 
olduk. 81 vilayetin tamamında, gerek şehir 
altyapılarını güçlendirme, gerek çevreyi 
koruma noktasında çok önemli yatırımlar 
hizmete girdi.

Hafta sonunda Gaziantep’e geçtik ve açılış-
larımız orada da devam etti. Gaziantep’te, 
64 farklı eser ve hizmetten oluşan, 1 
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milyar 184 milyon lira bedelle üretilen 
yatırımları hizmete açtık. Yine Gaziantep 
Üniversitesi’nde, hem şahsımıza tevdi 
edilen fahri doktora ünvanını orada teslim 
aldık; hem de, üniversitemize kazandırılan 
70 milyon lira tutarındaki tesisleri resmî 
olarak hizmete açtık. Partimizin İl Divan 
Toplantısı’nın ardından, Şanlıurfa’da yap-
tığımız gibi, Gaziantep’te de sivil toplum 
örgütü temsilcileri ve kanaat önderleriyle 
bir araya geldik, karşılıklı sohbet havasın-
da istişarelerde bulunduk. Pazar günü de 
yine Gaziantep’te, bir özel sektör yatırımı-
nın açılış töreninin ardından, Nizip ilçesi-
ne geçtik, hem oradaki vatandaşlarımızla, 
hem de Suriyeli mültecilerle bir araya 
geldik.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Gaziantep’te ifade ettiğim, üzerinde hassasi-
yetle durulması gereken bir hususu, burada 
dikkatlerinize sunmak istiyorum… Bakınız, 
Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgemiz-
de bulunan illerden biri. Coğrafya olarak, 
nüfus olarak, potansiyel olarak, gerek Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi’nin, gerek Doğu 
Anadolu Bölgesi’nin illerinden farklı değil. 
Ancak Gaziantep, hem 81 vilayet içinde, 
hem de Doğu ve Güneydoğu illerimiz için-
de, çok farklı bir kalkınmayı gerçekleştirdi 
ve bunu başarıyla sürdürüyor. Sanayi nok-
tasında, ticaret noktasında, tarım, turizm, 
eğitim noktasında Gaziantep potansiye-
lini değerlendirdi, hem kazanan, hem de 
Türkiye’ye kazandıran bir şehrimiz oldu. 
Gaziantep, aldığı yoğun göçü başarıyla erit-
ti, entegre etti. İşsizliği mümkün olduğunca 
düşük seviyelerde muhafaza etti.

Şimdi bizim, 75 milyonun, özellikle de 
Doğu ve Güneydoğu’daki illerimizin, 
Gaziantep’in bu büyük başarısını ciddi 
şekilde sorgulamamız, bu başarının al-
tındaki saikleri, dinamikleri görmemiz, 
anlamamız gerekiyor. Bunu neden Van 
yapmadı da Gaziantep yaptı? Bunu Diyar-
bakır neden yapamadı da Gaziantep yaptı? 
Bir Mardin, bir Şırnak, Hakkâri, Batman, 
Ağrı neden bu seviyelere ulaşamadı? Ba-
kın, sadece Gaziantep de değil… Kilis farklı 
bir yerde duruyor, Adana, Osmaniye, Ha-
tay farklı bir yerde duruyor. Aynı şekilde 
Adıyaman, Şanlıurfa, bu bölgede çok farklı 
yerlerde duruyor. Bazı illerimiz umutla bü-
yürken bazı illerimiz, o illerin yaşayanları, 
o illerin girişimcileri tarafından umutla 
büyütülürken, ne yazık ki bazıları yerinde 
sayıyor, kabuğunu bir türlü kıramıyor.

Kamu yatırımları noktasında biz, hiçbir ili-
mize farklı davranmıyoruz. Hangi ilimizin 
ne ihtiyacı varsa, ne eksikse, ne gerekiyor-
sa, o ilden aydığımız oy oranına asla bak-
madan, o ilin milletvekillerinin partisine, 
belediye başkanlarının partisine bakma-
dan, eşit seviyede kamu yatırımlarını ulaş-
tırıyoruz. Yolsa yol, köprüyse köprü, has-
taneyse hastane, okulsa okul… İstanbul’a, 
Ankara’ya, nüfusa göre ne yapılıyorsa, han-
gi yatırım yapılıyorsa, Van’a, Muş’a, Bitlis’e 
de o yapılıyor. Tam tersine biz, yıllardır 
yapılan ihmalleri tersine çevirmek için, bu 
ihmalleri telafi etmek için, geri kalmış, geri 
bırakılmış illerimize pozitif ayrımcılık uy-
guluyor, oralara daha fazla yatırım yapıyor, 
daha fazla hizmet götürüyoruz. Yine, özel 
sektörün bu illere ilgi göstermesi için, aynı 
şekilde pozitif ayrımcılık uyguluyor, bu 
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illerimize teşvikler kapsamında son derece 
cazip teşvikler uyguluyoruz.

Peki, bütün bunlara rağmen, bu şehir-
lerimiz, özel sektör yatırımları, üretim, 
ihracat, istihdam noktasında neden bü-
yümüyor, neden gelişmiyor? İşte, terörün 
bu bağlamda artık çok daha güçlü şekilde 
sorgulanması gerekiyor. Gaziantep’in bü-
yümesinde, kalkınmasında, sahip olduğu 
potansiyeli değerlendirmesinde en önemli 
etken, hiç kuşkusuz şehirdeki barıştır, 
istikrardır, güvenliktir ve kardeşliktir. 
Adıyaman’ın, Şanlıurfa’nın, Adana’nın 
kaydettiği başarıda, huzur ve kardeşlik çok 
önemli etken olmuştur. Hatay, Osmaniye, 
Kilis, Malatya, Elazığ; kardeşlik hukukunu 
en güçlü şekilde muhafaza ederek, karşılık-
lı saygı ve hoşgörüyü yücelterek bugünlere 
ulaşmıştır. Kabuğunu kıramayan, potansi-
yelini harekete geçiremeyen, yoğun kamu 
yatırımlarına, yoğun teşviklere rağmen 
atılım yapamayan illerimiz, işte terörün bu 
noktadaki engelleyici rolünü çok samimi 
şekilde sorgulamalıdır.

Bakın değerli arkadaşlarım… 

Geçen hafta grup toplantımızda da ifade 
ettim… Doğu ve Güneydoğu illerimizde, 12 
Eylül 1980 müdahalesiyle birlikte çok ağır 
süreçler, insanlık dışı süreçler yaşandı. 
Terörle mücadele adı altında, bölgede ma-
alesef çok ağır bir tahribat gerçekleştirildi. 
Çocuklarının gözleri önünde, anne baba-
lara yapılan insanlık dışı muameleler, o 
çocuklarda silinmesi zor travmalar bıraktı. 
Çok açık söylüyorum: 1980’lerde, 1990’lar-
da, terörle mücadele adı altında, adeta 

terör örgütünün eline fırsat verildi, baha-
neler verildi, hatta imkân verildi. Bir köye, 
bir mezraya, bir eve arama yapmak için 
giren güvenlik güçleri o kadar dikkatsiz 
davrandı ki adeta terör örgütüne istismar 
imkânı tanındı. Yapılan işkenceler, yapılan 
insanlık dışı, vicdan dışı muameleler, terö-
rün ürediği bataklığı daha da derinleştirdi.

İşte, AK Parti’nin göreve geldiği 2002 yılı, 
bu anlamda son derece önemli bir milattır. 
AK Parti’yle birlikte Olağanüstü Hal kalk-
mıştır. AK Parti’yle birlikte işkenceye sıfır 
tolerans başlamıştır. AK Parti’yle birlikte, 
başta dil olmak üzere, kültürel haklar üze-
rindeki baskı ve sindirmeler sona ermiştir. 
AK Parti, insanı yaşat ki devlet yaşasın 
anlayışıyla göreve gelmiş, 10 yıl boyunca 
da bu ilkeyi yaşatmanın mücadelesi içinde 
olmuştur. Biz, 2002 öncesinde yaşanan 
acı hadiselerin hepsini biliyoruz.2002 ön-
cesinde oluşan travmayı çok ama çok iyi 
biliyoruz. Ancak biz 2002’yi, AK Parti’nin 
göreve gelişini bir milat olarak görüyor, 
bunun bir milat olduğunu, bir dönüm nok-
tası olduğunu da hem fiiliyatımızla, hem 
söylemlerimizle açık, net şekilde ortaya 
koyuyoruz.

Burada şunu da ifade etmek durumunda-
yım… AK Parti’nin hükümet görevini dev-
raldığı 2002 tarihi, sadece belli kesimler 
için, sadece belli zulümler, belli baskılar ve 
acılar için değil; bu ülkede on yıllar boyun-
ca yaşanmış ve yaşatılmış acılar için de bir 
milat olmuştur. Biz, İstiklal Savaşı’mızın 
ardından başlayan İstikbal Mücadelesi’ne, 
kendi dönemimizde en büyük katkıyı 
verdik ve veriyoruz. Cumhuriyetimizi 
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büyütmek için, yüceltmek için, Cumhuri-
yetimizi demokrasiyle, refahla, kardeşlikle 
güçlendirmek için 10 yıldır gece gündüz 
gayret gösteriyoruz. Ama biz, Cumhuriyet 
döneminde, belli zamanlarda yapılan hata-
ları telafi etmek, o hataları sorgulamak, o 
hatalarla yüzleşmek için de çok samimi bir 
gayret içindeyiz.

Cumhuriyet Halk Partisi dönemlerinde 
kapatılan, ahıra, depoya, müzeye çevrilen 
camiler, belli bir kesimin, belli bir zümre-
nin camileri değil, topyekûn bu milletin 
camileriydi. Aslından Türkçe ’ye çevrilen, 
yıllarca Türkçe okunan ezan, belli bir 
kesimin değil, bütün bu milletin, bütün 
bu ümmetin ezanıydı. Sadece belli bir ke-
simin kitapları değil; sağda, solda birçok 
kitap yasaklandı, toplatıldı. Sadece belli bir 
dilde yazılmış kitaplar, dergiler, kasetler, 
plaklar değil; her dilde kitaplar, dergiler, 
plaklar yasaklandı. İki ayrı uçta olmalarına 
rağmen Nazım Hikmet de, Necip Fazıl da; 
Kemal Tahir de, Mehmet Akif de, devletin 
gadrine uğradı, devletin hışmına uğradı, 
devlet tarafından dışlandı, ötelendi, hor-
landı. Statükocular devlet karşısında öz 
evlat muamelesi görürken halka üvey evlat 
muamelesi yapıldı. Seçkin zümreler devlet 
karşısında birinci sınıf kabul edilirken 
diğerleri toptan ikinci sınıf insan kabul 
edildi.

İşte AK Parti iktidarı, 2002’den itibaren bu 
gidişe dur demiş, bu gidişi tersine çevirme-
nin, normalleştirmenin mücadelesi içinde 
olmuştur. Biz Cumhuriyeti demokrasiyle, 
güçlü ekonomiyle, aktif dış politikayla 
güçlendirmenin mücadelesini verirken, 

Cumhuriyet döneminde zaman zaman 
ortaya çıkan hatalarla da cesur şekilde 
yüzleşen bir iktidarız. Biz, insan devlet için 
vardır demiyoruz; devlet insan için vardır 
diyoruz. Dini ne olursa olsun, mezhebi ne 
olursa olsun, dili, ırkı, ideolojisi, fikri, geli-
ri her ne olursa olsun, bizim için insan in-
sandır; bizim için herkes, ama herkes dev-
let karşısında birinci sınıf vatandaştır. Biz 
nasıl kapatılan camilerin, kapatılan imam 
hatip liselerinin, yasaklanan başörtüsü-
nün hukukunu savunuyorsak, Dersim’in, 
Çorum’un, Kahramanmaraş’ın, Sivas’ın da 
hukukunu savunuyor, bu hadiselerle de 
cesaretle yüzleşiyoruz. AK Parti’yle birlikte 
Türkiye’de parametreler değişmiştir. AK 
Parti’yle birlikte Türkiye’de statüko sona 
ermiştir. AK Parti’yle birlikte Türkiye’de 
vesayet rejimi, cunta rejimi, çetelerin, 
mafyanın sirayet ettiği rejim sona ermiştir. 
Aynı şekilde, asimilasyon, red, inkâr politi-
kaları AK Parti’yle birlikte son bulmuştur.

2002’den beri biz, demokrasi mücadelesi-
ni tek başımıza veriyoruz. Biz, bir yandan 
Türkiye’yi büyüttük, bir yandan Cumhu-
riyetimizi güçlendirdik; aynı zamanda da, 
tek başımıza bu milletin acılarının izini 
sürdük, bu milletin ortak yaralarını tedavi 
etmenin mücadelesini verdik. Söylemek 
istediğim şudur değerli arkadaşlarım… 
Acılar üzerine bir gelecek inşa edilemez… 
Geçmişin acıları diri tutularak, sağlıklı bir 
gelecek imar edilemez. Acılardan, nefret-
ten, öfkeden yola çıkarak, kardeşlik huku-
ku yüceltilemez. Elbette yaşanan acıları 
unutmayacağız ve unutturmayacağız. El-
bette yapılan yanlışların üzerine cesaretle 
gidecek ve onları sorgulayacağız. Ama biz, 
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istikbalimizi acılar üzerine değil, umutlar 
üzerine inşa edeceğiz.

2002 öncesine ait, kimin ne acısı varsa, 
o acıyı paylaşıyoruz, o acıyı ortak acımız 
görüyoruz. Ama 2002 sonrasında 10 yıl bo-
yunca olduğu gibi, bundan sonra da, acıla-
rın değil, umudun şekillendirdiği bir istik-
bale yürümek istiyoruz. Açık yüreklilikle, 
samimiyetle, içtenlikle diyorum ki Diyar-
bakırlı kardeşim… Yüreğindeki yarayı bir-
likte tedavi edelim. Çankırılı kardeşim… 
Yüreğindeki yarayı birlikte tedavi edelim. 
Silahı aradan çekelim, sıkılı yumrukları 
aradan çekelim, öfkenin, nefretin dilini 
aradan çekelim ve geçmişin acılarıyla, hep 
birlikte, ele ele, omuz omuza yüzleşelim. 
Varsın birileri kardeşliğe inanmasın… Var-
sın birileri, acıları istismar etmeye, acılar 
üzerinden rant sağlamaya çalışsın. Biz, 75 
milyon, tek yürek halinde, ortak geleceği-
mizi, ortak umutlar çerçevesinde birlikte 
inşa edelim.

Bakın… Kur’an-ı Kerim’de, bütün ayrıntı-
larıyla izah edilen son derece ibretlik bir 
vakadır… Allah, Meleklere, Âdem’e secde 
edin dediğinde, bütün Melekler secde etti-
ler. Ama Şeytan Secde etmedi, kibirlendi… 
Şeytan: ben Âdem’den hayırlıyım. Beni 
ateşten yarattın, onu ise çamurdan dedi… 
İşte ırkçılık budur ve böyle başlamıştır 
değerli arkadaşlarım… Irkçılık, asabiyet, 
Şeytan’dandır. Irkını, kavmini, kafatasını 
övmek, onunla böbürlenmek, diğerlerini, 
diğer yaratılanları aşağılamak, Şeytan’dan-
dır. Biz, başka yerden kaynak aramayaca-
ğız. Benim Kürt kardeşimin de, Türk karde-
şimin de kaynağı aynı kaynaktır.

Bizi, bizim öz değerlerimizden uzaklaş-
tırmaya çalışanlara karşı hep birlikte dik-
katli olacağız. Bize, Şeytan’ın başlattığı o 
asabiye duygusunu, o ırkçılık duygusunu 
aşılamaya çalışanlara karşı, recmedilmiş 
şeytandan Allah’a sığınırım diyerek uzak 
duracağız. Eğer istikbali, acılar ve acıların 
sebep olduğu farklılıklar üzerine inşa eder-
sek, Şeytan ve Şeytan’ın izinden gidenler 
kazanır, biz kaybederiz. İşte onun için, 
istikbali, ortak kaynaklarımız, ortak değer-
lerimiz, ortak tarihimiz üzerine inşa ede-
ceğiz. Şeytan ve Şeytan’ın izinden gidenler 
kaybedecek, inşallah tek bir millet olarak, 
kardeş olarak kazanan biz olacağız.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Bu ülkede AK Parti varken, AK Parti, her 
2 kişiden birinin oyunu alırken, hiç kim-
se çıkıp da, şu bölgenin, şu etnik grubun, 
şu ırkın partisi biziz diyemez. Benim aziz 
milletim, ırkçılığın şeytani bir duygu ol-
duğunu çok iyi biliyor ve ırkçı siyasetle 
arasına mesafe koyuyor. Aynı şekilde bu 
millet, 75 milyonu bir ve beraber olarak 
kucaklayan, 75 milyonu bir ve kardeş gö-
ren AK Parti’ye, her seçimde artan oy ora-
nıyla teveccüh gösteriyor. Bugün çıkıp da, 
şu ırkın, şu etnik kökenin temsilcisi biziz 
diyenler, dikkatinizi çekiyorum, Türkiye’yi 
2002 öncesine götürmek, Cumhuriyet dö-
neminde zaman zaman yaşanan hataları 
tekrar tekrar yaşatmak özlemi içinde olan-
lardır. Vesayet sistemi AK Parti’yle birlikte 
çökerken bazı siyasi partilerin, baskıyla, 
sindirmeyle, yasaklamayla, tehditle yeni 
bir vesayet üretme çabasına girişmesi, 
beyhude bir çabadır. CHP’nin tek parti zul-



285

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -9

münü iliklerine kadar yaşamış bu millet, 
Doğu’da, Güneydoğu’da, yeni bir CHP’nin, 
yeni bir CHP zihniyetinin oluşmasına da 
inanıyorum ki müsaade etmeyecektir.

Bakın biz BDP’ye, özellikle de bu yeni sü-
reçte, sağduyulu olması, soğukkanlı olma-
sı, cesur davranması yönünde tavsiyeleri-
mizi ilettik ve iletiyoruz. Siyaset, baskılara 
karşı cesur bir duruş sergilemekle başarıya 
ulaşır. Siyaset, zor zamanda zor kararlar 
almakla çözümün bir aracı olabilir. Kendi 
fanatik kitlesini mutlu etmek, tatmin et-
mek için sorumsuzca açıklama yapan siya-
set, gün gelir, gerçekle yüzleşir ve mahcup 
olur. Biz, BDP’nin daha en başından itiba-
ren öldürmenin değil, yaşatmanın yanında 
durmasını bekledik, bunu arzuladık. Te-
rörü, teröristi, teröristin öldürme hakkını 
savunmasını değil, yaşama ve yaşatma 
hakkını savunmasını bekledik. Bakıyorsu-
nuz, bu yeni süreçte de BDP çıkıyor, kendi 
fanatik kitlesine şirin görünmek kaygısıyla 
teröristin öldürme hakkını savunuyor.

Terörist Mardin’de bir polisimizi alçakça 
şehit ederken, güvenlik güçlerinin ope-
rasyonlarını eleştirmek samimi bir duruş 
değildir. Elinde silah, dağlarda bizim aske-
rimize namertçe pusu kuranların hakkını 
savunmak, onlara yönelik operasyonu 
eleştirmek, çözümü isteyen içten bir tavır 
değildir. Paris’teki suikast olur olmaz, dev-
leti, Hükümeti itham etmek de aynı şekilde 
ilkeli bir duruş, ilkeli bir siyaset değildir. 
Paris’teki olayın aydınlanmasına ilişkin, 
faillerin tespitine ilişkin umudun çoğaldı-
ğına inanıyoruz. Olay aydınlatıldığında, 
daha ilk andan Hükümeti ve devleti itham 

edenler mahcup olacak, özür dilemek ve 
gerçekle yüzleşmek noktasında yeni bir 
samimiyet testine maruz kalacaklardır.

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım... De-
ğerli misafirler…

2002’de, AK Parti’yle başlayan normalleş-
me sürecini büyük bir kararlılıkla bugün-
lere getirdik. Daha kat edeceğimiz uzun 
bir mesafe var. Bir yandan sorunları tek 
tek çözmeye, bir yandan anlayışları değiş-
tirmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin 2002 
öncesine dönmemesi için, vesayet günleri-
ne, asimilasyon, red, inkâr günlerine, bas-
kı, işkence günlerine dönmemesi için her 
tedbiri alıyor, bu noktada genç nesillere de 
güveniyoruz. Statükoyu savunan, geçmişi 
özleyen, karanlığa alışmış ve aydınlıktan 
gözleri kamaşan partilere rağmen, biz ıs-
rarla değişimi, ısrarla aydınlığı, ısrarla kar-
deşliği ve demokrasiyi savunmaya devam 
edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın: 
Kazanan mutlaka ve mutlaka kardeşlik 
olacaktır.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
hafta boyunca Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çalışmalarınızda sizlere başarılar 
diliyorum. Yeniden görüşmek, yeniden 
buluşmak umuduyla, sizleri, değerli misa-
firlerimizi Allah’a emanet ediyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler…

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yor; haftalık Grup Toplantımızın ülkemiz, 
milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara 
vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyo-
rum. Grup Toplantımıza teşrif eden tüm 
misafirlerimize de hoş geldiniz diyor, 

kendilerine teşekkür ediyorum. Bu arada, 
geçtiğimiz hafta sonu karnelerini alan tüm 
öğrencilerimizi tebrik ediyorum, güzel bir 
tatil geçirmelerini diliyorum. Karneleri iyi 
olan öğrencilerimizin, bu başarıyı daha 
da yukarıya çekmelerini, karnelerinde 
kırık olan öğrencilerin de çok çalışıp, bu 
kırıkları en kısa zamanda telafi etmelerini 
temenni ediyorum.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 30 Ocak 2013
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Konuşmamın hemen başında, eğitimle 
ilgili, öğretmenlerimizi çok yakından ilgi-
lendiren bir müjdeyi de burada açıklamak 
istiyorum. Biliyorsunuz, öğretmenlerin 
mazeret atamaları yılda bir kez, yaz ayla-
rında yapılıyordu. Biz bu yıl, Şubat ayında 
da, başta sağlık ve eş durumu olmak üzere, 
öğretmenlerimizin mazeret atamalarını 
gerçekleştireceğiz. Şubat Dönemi Mazeret 
Atamasına ilişkin ayrıntılar, öğleden son-
ra Milli Eğitim Bakanlığımızın internet 
sitesinden öğretmenlerimize duyurulacak. 
Bunun da öğretmenlerimize hayırlı olma-
sını diliyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Dün Katar’a yaptığımız resmî ziyaret ne-
deniyle, Grup Toplantımızı bu hafta Çar-
şamba günü gerçekleştiriyoruz. Gündem-
deki konular hakkında mülahazalarımızı 
paylaşmadan önce, geçen hafta yaptığımız 
grup toplantısından bugüne kadar ger-
çekleştirdiğimiz bazı çalışmaları burada 
sizlere aktarmak istiyorum... Biraz önce 
de ifade ettiğim gibi, dün beraberimizde 
bir heyetle, Katar’ın Başkenti Doha’da 
bazı temaslarda bulunduk. Katar Emiri 
Şeyh Hamad Bin Halife El Sani ile, Katar 
Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad 
Bin Casim Bin Cebr El Sani ile son derece 
yararlı görüşmelerimiz oldu. Bu görüşme-
lerde, Türkiye ve Katar arasındaki ticari ve 
siyasi ilişkilerin yanında, bölgesel mese-
leleri, özellikle de komşumuz Suriye’deki 
gelişmeleri ele alma fırsatımız oldu. Tabii 
Türkiye büyüdükçe, ekonomi büyüdükçe, 
enerjide de tedarik noktasında çeşitlendir-
me gereklilik haline geliyor. Kardeş ülke 

Katar, enerji tedarikinde üzerinde önemle 
durduğumuz ülkelerden.

Enerji açısından da faydalı bir görüşme 
yaptık; prensiplerde anlaştık, fiyatta da 
müzakerelerimiz devam ediyor. İnşallah, 
Katar’la bir anlaşmaya vardığımız takdir-
de, önümüzdeki süreçte LNG girişini de 
artıracağız. Yine Katar’da, bizim ziyare-
timiz esnasında Doha’da bulunan Yuna-
nistan Başbakanı Sayın Antonis Samaras 
ile de bir görüşmemiz oldu. Yunanistan 
Başbakanı’na, Batı Trakya’daki Müslüman 
azınlığın haklarına yönelik son dönemdeki 
bazı uygulamalar hakkındaki kaygılarımı-
zı ve beklentilerimizi net bir şekilde ilettik.

Biliyorsunuz, Yunanistan’da Müftülerin 
seçimle işbaşına gelmeleri konusu halen 
çözüme kavuşturulamadı. Bu eğitim yılı 
başında, Yunanistan’da azınlıklara yönelik 
uygulanan çift dilli anaokulu eğitimi konu-
su da hassasiyetini koruyor. Bütün bunla-
rın üzerine, Yunanistan Parlamentosu’nun, 
240 imamın atama yoluyla görevlendiril-
mesi kararı, bölgede gerginliği maalesef 
daha da artırdı. Yunanistan Başbakanı’na, 
bu yasal düzenlemenin uygulamaya konul-
maması, iptal edilmesi noktasında arzu-
larımızı ilettik. Yunanistan’da, azınlıkları 
ilgilendiren hususlarda, onların hilafına 
adımlar atılmaması, onların görüş, istek 
ve önerilerine kulak verilmesi konusunda 
daha duyarlı olunması yönündeki taleple-
rimizi ifade ettik.

Açıkçası biz, Türkiye’nin son derece dik-
katli şekilde uyduğu ve uyguladığı azınlık-
lara yönelik düzenlemelere, aynı şekilde 
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Yunanistan’ın da uymasını haklı olarak 
bekliyoruz. Biz, özelikle Patrik konusunda 
bu kadar hassas davranır ve buna rağmen 
bazı uluslararası platformlarda halen 
eleştiriye maruz kalırken, Yunanistan’ın 
azınlıklara yönelik son dönemdeki uygu-
lamalarının görmezden gelinmesini de 
hakkaniyetli bulmuyoruz. Başta 240 imam 
meselesi olmak üzere, son dönemdeki 
uygulamaların, komşuluk hukukumuza 
ve işbirliğimize zarar vermeyecek şekilde, 
azınlıkların talepleri doğrultusunda çö-
zülmesini gönülden arzu ediyor ve bunu 
Yunanistan’dan bekliyoruz.

Değerli milletvekili arkadaşlarım...

Geçtiğimiz hafta, Grup Toplantımızın he-
men ardından, Bosna Hersek Reisül Ule-
ması Sayın Hüseyin Efendi Kavazoviç ile 
ve Gana Cumhurbaşkanı Sayın Mahama 
ile Ankara’da görüşmelerimiz oldu. Çar-
şamba günü, Parti Genel Merkezi’mizde, 
Doğu Anadolu Bölgesi milletvekillerimizle 
kahvaltılı bir sohbet toplantısında bir ara-
ya geldik. Bildiğiniz gibi, bundan önce de, 
yine parti genel merkezimizde Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi Milletvekillerimizle bir 
araya gelmiş ve başta terör olmak üzere 
gündemdeki meseleleri ele almıştık. Bu 
buluşmalarımızı, diğer 5 coğrafi bölgedeki 
milletvekillerimizle sürdürecek, samimi 
bir ortamda istişarelerimize inşallah de-
vam edeceğiz.

Yine geçen hafta, İstanbul’da, Marmara 
Üniversitesi’nin 130’uncu Kuruluş Yıldö-
nümü törenlerine iştirak ettik. Bu vesileyle 
şahsımıza tevdi edilen fahri doktora ün-

vanını aldık ve katılımcılara hitap ettik. 
Önceki gün de Ankara’da Bakanlar Kuru-
lu’muzu toplayarak, yeni bakanlarımızın 
da katılımıyla Türkiye’nin gündemindeki 
konuları etraflıca ele aldık. Kabinede ger-
çekleşen tazelenmeye yönelik olarak, hafta 
içinde katıldığım bir televizyon progra-
mında değerlendirmelerimi kamuoyu ile 
paylaşmıştım.

Bir kez de burada, Grup Toplantımızda, 
bazı hatırlatmaları, partimize ilişkin bazı 
temel ilkeleri tekraren hem sizlerle, hem 
aziz milletimizle paylaşmakta yarar görü-
yorum... Bir kere şu hususun altını özel-
likle çizmek istiyorum... 2002 sonunda 
kurduğumuz ilk AK Parti Hükümetinden 
bugüne kadar, Bakanlar Kurulumuzda 
zaman zaman yaptığımız değişiklikler, 
asla ve asla bir ödüllendirme ya da bir 
cezalandırma anlayışıyla yapılmamıştır. 
Bizim Hükümetimiz, bizim Bakanlar Ku-
rulumuz, en başından itibaren, millete hiz-
meti odağına alan, millete hizmetten başka 
hiçbir kriter taşımayan bir Hükümettir, bir 
Bakanlar Kurulu’dur. Biz Bakanlar Kuru-
lu’muzu, hiçbir zaman, birilerine makam 
tahsis etmek, birilerine rütbe, paye tevdi 
etmek anlayışıyla oluşturmadık. Bizim için 
en büyük makam, millete hizmetkar olma 
makamıdır. Makamların, rütbelerin, paye-
lerin gelip geçici olduğunu; baki kalanın 
sadece ve sadece hizmet olduğunu, eser 
ortaya koymak olduğunu biz aklımızdan 
hiçbir zaman çıkarmadık.

Bakanlar Kurulu’muzu belirlerken, bugü-
ne kadar en öncelikli, en ağırlıklı kriteri-
miz, liyakat olmuştur. Allah’a hamdolsun, 
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bugüne kadar görev almış arkadaşlarımı-
zın neredeyse tamamı da, liyakat ve hizmet 
noktasında üzerlerine düşeni hakkıyla 
yerine getirmiş, üstlendikleri vazifeyi yüz 
akıyla gerçekleştirmiş, alınları ak şekilde 
vazifelerini kendilerinden sonra gelenlere 
devretmişlerdir. Hafta içinde, Bakanlar 
Kurulu’nda gerçekleştirdiğimiz revizyon 
da, bir bayrak değişiminden, bir taze-
lenmeden başka hiçbir anlam taşımıyor. 
Yaptığımız değişiklikten, görevlerini dev-
reden arkadaşlarımızın başarısız olduğu 
sonucunu çıkarmak, açık söylüyorum, son 
derece yanlıştır, isabetsizdir. Millî Eğitim 
Bakanı’mız, İçişleri Bakanı’mız, Sağlık 
Bakanı’mız, Kültür ve Turizm Bakanı’mız, 
üstlendikleri görevleri hakkıyla, layıkıyla 
yerine getirmişler, çok başarılı çalışmalar 
sergilemişler, kendi alanlarında çok önem-
li reformlara imza atmışlardır.

Sağlık Bakanı’mız, 10 yıl sürdürdüğü göre-
vinde, Türkiye’de sağlık sisteminin değiş-
mesine, sağlık hizmetlerinde memnuniye-
tin kat kat artmasına vesile olmuştur. Millî 
Eğitim Bakanı’mız, başta 444 olmak üzere, 
eğitim sistemimizdeki köklü reformların 
uygulayıcısı olmuştur. İçişleri Bakanımız, 
görevde bulunduğu süre içinde, gerek te-
rörle mücadele, gerek asayiş noktasında 
aynı derecede önemli başarı sergilemiştir. 
Kültür ve Turizm Bakanı’mız, kültür ala-
nında tarihî nitelikte çalışmalar yürütmüş, 
turizm noktasında Türkiye’yi yeni rekor-
larla tanıştırmıştır. Ben buradan, görevle-
rini hakkıyla yerine getirmiş dört bakan 
arkadaşımı da, şahsım, grubum, aziz mil-
letim adına tebrik ediyorum, kendilerine 
teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlarımızın 

birikimlerinden, tecrübelerinden, inşallah 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altın-
da, partimiz çatısı altında istifade etmeye 
devam edeceğiz. Yeni görev alan arkadaşla-
rımı da tebrik ediyor, kendilerine, millete 
hizmet yolculuğunda üstün başarılar te-
menni ediyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler...

Hafta  iç inde Türkiye  Büyük Mil let 
Meclisi’nde, yoğun saldırılara, yoğun tah-
riklere rağmen, demokratikleşme yolunda 
çok önemli bir düzenlemeyi kararlılıkla ve 
cesaretle müzakere ettiniz ve kanunlaştır-
dınız. Öncelikle, Türkiye adına, toplumsal 
uzlaşma adına, demokrasimiz adına bu 
son derece önemli düzenlemeyi kanun-
laştırdığınız için sizlere tek tek teşekkür 
ediyorum. Bu yeni düzenlemeyle, sanıklar, 
mahkemede, kendilerini daha iyi ifade 
edebilecekleri istedikleri bir dilde, tercü-
man aracılığıyla savunma yapabilecekler. 
Yine bu yeni düzenlemeyle, ağır hastalık 
veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu 
koşullarında hayatını yalnız başına idame 
ettirememe hali, infazın ertelenmesi ne-
denleri arasına alındı.

Böylece,  belli  şartları  taşıyan hasta 
mahkûmların infazı, iyileşinceye kadar er-
telenebilecek. Kapalı Cezaevlerinde bulu-
nan hükümlüler, 3 ayda bir eşleriyle görüş-
me yapabilecekler. Mahkûmların izinleri, 
görüşmeleri, çocuk mahkûmların hakları 
konusunda da bu yeni düzenlemeyle çok 
ileri seviyede adımlar atıldı. Adaletin çok 
daha hızlı, çok daha hakkaniyetli şekilde 



Recep Tayyip ERDOĞAN

290

tecellisini sağlayacak bu yeni düzenleme-
nin de hayırlı olmasını diliyoruz. Tabii, bu 
önemli tasarının Meclis Genel Kurulu’nda 
görüşülmesi sırasında, hiç arzu etmediği-
miz, hiç şahit olmak, duymak istemediği-
miz o malum, o bildik tavırlar maalesef bir 
kez daha sergilendi. Son derece yapay, son 
derece samimiyetsiz, bir o kadar da kırıcı, 
tahrip edici, tahkir edici bir üslupla, tüm 
muhalefet partilerinin bir kez daha ortamı 
gerdiklerine hep birlikte şahit olduk, bunu 
yaşadık.

Şimdi değerli arkadaşlarım... Burada bir 
hususu özellikle ifade etmek istiyorum... 
Bakınız, biz, rakibimiz de olsa, hiçbir siyasi 
partinin acınacak duruma düşmesine, mu-
halefet işlevini yerine getiremeyecek bir 
acziyete düşmesine razı olamayız. Bizim, 
siyasi ve demokratik kültürümüz, başka 
partilerin içişlerine karışmama ilkesine 
dayandığı kadar, başka partilerin acziyeti, 
iç tartışmaları, iç karmaşası üzerinden 
rant elde etme mücadelesine de asla izin 
vermez. Ancak ben burada, özellikle de 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin içine düştüğü 
durumla ilgili olarak, demokrasimiz bağ-
lamında, CHP’nin o değişmeyen genetik 
kodları bağlamında bazı değerlendirmeler-
de bulunmak zorundayım. Bakınız... CHP 
Genel Başkanı Çin’e ziyaret gerçekleştirdi-
ği sıralarda, burada, Genel Başkan’ın hem-
şehrisi olan bir milletvekili, gitti, Paris’te 
öldürülen teröristlerin evine taziye ziyare-
tinde bulundu. Ardından, aynı milletvekili, 
Ege Bölgemizde azınlıklara yönelik etnik 
temizlikte bulunulduğuna dair son derece 
yersiz, gerçek dışı bir ifade kullandı.

Ben, bir grup toplantımızda, CHP’nin artık 
ne olduğuna, hangi ideolojiyle, hangi ilke-
lerle, hangi sınırlar içinde faaliyet göster-
diğine karar vermesi yönünde bir çağrıda 
bulunmuştum. CHP faşist bir parti midir? 
CHP milliyetçi midir, ulusalcı mıdır? CHP, 
sosyalist midir, sosyal demokrat mıdır, 
solda mıdır, sağda mıdır? CHP liberal 
midir, ilkeleri, sınırları belli olmayan bir 
koalisyon mudur? Açıkçası bizim de, mil-
letimizin de bunu bilmeye hakkı olduğunu 
düşünüyorum.

Hazreti Mevlana’nın anlattığı çok ibretlik 
bir fil hikâyesi vardır...Karanlıkta, bir file 
dokunan insanlara, filin ne olduğunu so-
ruyorlar... Biri, sadece hortuma dokunmuş, 
“fil hortum gibidir” diyor...Biri, sadece 
kulağına dokunmuş, “fil kulak gibidir” 
diyor...Biri sadece kuyruğuna dokunmuş, 
“fil yılan gibidir” diyor...Herkesin farklı bir 
fil tarifi var... İşte CHP de, karanlıkta fil ta-
rifi yapanlar gibi, herkesin farklı, herkesin 
birbirinden alakasız şekilde tarif ettiği, 
herkesin kafasına göre tanımladığı, ciddi 
zihin tutulması yaşayan parti haline geldi.

Daha önce de söyledim... CHP, kendi-
ni tanımlamakta zorluk çekiyor, ciddi 
varoluşsal, ontolojik sorunlar yaşıyor... 
Bakıyorsunuz, Sosyalist Enternasyonel’e 
katılıyor, biz sosyal demokratız diyor. Aynı 
Sosyalist Enternasyonel’de, Türkiye’nin 
terör meselesi ile, Filistin’in bağımsızlık 
mücadelesi bir tutuluyor ve CHP buna ses 
çıkarmıyor. CHP’nin üye olduğu Sosyalist 
Enternasyonel, Suriye’de Esed Rejimi’ni 
gayri meşru görürken, bunu bildirgele-
rinde ifade ederken, CHP, Esed’le sarmaş 
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dolaş, Baas Partisi’yle tam bir uyum içinde 
hareket edebiliyor. Bakıyorsunuz, bir mil-
letvekili Meclis kürsüsünde çıkıp Türklerle 
Kürtler eşit değildir diye açıklama yapıyor. 
Bir yandan demokratız deyip öte yandan 
Ergenekon’a avukatlık yapabiliyorlar. Bir 
yandan ulusalcıyız deyip, öte yandan kendi 
ülkelerini yurt dışında karalayabiliyorlar. 
Dine saygılıyız, başörtüsüne saygılıyız 
deyip, başörtüsünü serbest bırakan düzen-
lemeyi Anayasa Mahkemesi’ne götürebili-
yorlar. CHP, baş döndürücü bir hızla çark 
eden, ideoloji değiştiren, halden hale rekor 
bir sürede geçebilen bir partiye dönüştü. 
CHP Genel Başkanı, Çin’den, o teröristin 
evine taziyeye giden, Ege’de etnik temiz-
lik uygulandığını söyleyen milletvekiline 
güya ayar veriyor, ama Türkiye’ye geliyor, 
Türkiye’nin en kanlı terör örgütlerinden 
biriyle ilgili hukuki operasyonu eleştirebi-
liyor.

Bilmem hatırlar mısınız, bizim mahallemiz-
de, Kasımpaşa’da da çokça vardı... Mahalle-
nin en yaramaz, en haylaz çocuğunu anne-
sine şikayet ettiğinizde, “benim çocuğum 
öyle şeyler yapmaz” derdi... İyi de yapıyor... 
Cam kırıyor, çerçeve kırıyor, dövüyor, ya-
kıyor, yıkıyor... Kulağından tutar, annesine 
götürürsünüz, “benim çocuğum öyle şeyler 
yapmaz” der, sormadan, soruşturmadan, 
incelemeden yargısını verir. İşte CHP, son 
dönemde, hukuki her tasarrufa, “benim 
çocuğum böyle şey yapmaz” diyen ebeveyn 
tavrıyla yaklaşıyor. Eğer tutuklananlar, 
gözaltına alınanlar, yargılananlar CHP’ye 
yakınsa, CHP Genel Başkanı’na göre o mut-
laka masumdur. Savcıya, hâkime, mahke-
meye, iddiaya, savunmaya hiç gerek yok... 

Belgelere, delillere hiç gerek yok... CHP’ye 
yakın mı, o masumdur... Allah aşkına böyle 
bir hukuk anlayışı olur mu? Olur... Ne yazık 
ki Türkiye’de böyle bir hukuk anlayışı oldu...

CHP, işte o hukuk anlayışına, o eski günle-
re dönme arzusunda olduğu için, şu anda 
hukukun tasarruflarına saygı göstermiyor, 
gösteremiyor. Bir yandan kendi milletveki-
lini azarlıyor, öte yandan çıkıp, Türkiye’nin 
en kanlı terör örgütlerinden birine yapılan 
operasyonu, oradaki gözaltılar, HSYK’ya 
çok ağır ifadeler kullanan bir üslupla eleş-
tirebiliyor. Bakın... Ekranlara yansıdı... Bir 
anne, bir baba, kızlarının ardından feryat 
ediyorlar, ağlıyorlar, “ben kızımı istiyorum, 
benim için hayat bitti” diye ağıt yakıyorlar; 
kızlarını örgüte kaptırmış olmanın, kızları-
nın tutuklanmasının derin acısını yaşıyor-
lar. Ama CHP Genel Başkanı, çıkıp o örgütle 
ilgili tutuklamaları eleştirecek, o örgüte mo-
ral destek verecek kadar pervasız davranıp 
hâkimleri, savcıları kıyasıya eleştirebiliyor. 
Biliyorsunuz, “nerede şu Ergenekon, gidip 
üye olacağım” diyordu... Şimdi de mutlaka 
çıkar, “nerede bu DHKP-C, gidip üye olaca-
ğım” der mi der... Yani sen bu terör örgütüne 
sahip çıkıyorsun da, teröristin evine tazi-
yeye giden senin milletvekilinin o zaman 
günahı ne, kusuru ne, onu niye azarlıyor-
sun, ona niye ayar vermeye çalışıyorsun? 
Üzüm üzüme baka baka kararmış, tencere 
yuvarlanmış, kapağını bulmuş... Neden ken-
di içinde farklı, kamuoyuna farklı bir tavır 
sergiliyorsun...

CHP, aşırı solla böyle bir meşguliyet için-
deyken, bu sefer de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulu’nda, bildiğiniz gibi 
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bir milletvekili çıktı, aşırı sağı bile ken-
disine hayran bırakacak şekilde ırkçı bir 
söylemin içine girdi. Güya profesör... Güya 
bilim insanı... Düne kadar insanları sakallı, 
sakalsız; başörtülü, başörtüsüz diyerek 
tasnif ediyor, ayrımcılığa tabi tutuyordu; 
şimdi de çıktı, insanları kafataslarına göre 
ayrımcılığa tabi tutmaya başladı. Şimdi 
CHP Genel Başkanı kusura bakmasın... Biz, 
CHP’nin tarihini, CHP’nin geçmişini gün-
deme getirdiğimizde, “bırak tarihi, bugüne 
gel” diyordu... Ya siz dün neyseniz, bugün 
de işte osunuz... Siz bugün neyseniz, dün 
de işte aynen buydunuz... Bakın ben, geç-
mişte burada sizlere bazı gazete sayfaları 
gösterdim...

Bizi Hitler’e benzetme densizliğinde bu-
lunanlara, dün de bunu tekrarlayanlara, 
kimin Hitler’le muhabbet içinde olduğunu, 
tarihten sayfalarla açık, net, tartışmaya ma-
hal bırakmayacak şekilde ortaya koydum. 
Kendi milletvekilinin hezeyanlarını, bize 
saldırarak, medyaya saldırarak örtmeye 
çalışan, üstelik bir kez daha bize Hitler 
benzetmesi yapan Sayın Kılıçdaroğlu’na 
bu manşetleri tekrar ithaf ediyorum. 21 
Haziran 1941 tarihli Cumhuriyet Gazetesi... 
Manşet: “Milli Şefimizle Führer Arasında sa-
mimi tebrikler” Bir başka manşet; 22 Mayıs 
1932 tarihli yine Cumhuriyet Gazetesi “Ke-
malist Türkiye’den, faşist İtalya’ya selam...” 
Evet... İşte bugünkü CHP ile, 60 yıl önceki 
CHP arasında hiçbir fark yok, göremezsi-
niz. Yıl 1930... CHP’nin, Milli Şef ’in Adalet 
ve İktisat Bakanlıklarını yapmış, Mahmut 
Esat Bozkurt, aynen şu ifadeleri kullanıyor: 
“Benim fikrim, kanaatim şudur ki, dost da, 
düşman da, dağ da bilsin ki bu milletin efen-

disi Türk’tür. Öz Türk olmayanların Türk 
vatanında bir hakkı vardır, o da hizmetçi 
olmaktır, köle olmaktır...”

Bitmedi... CHP’nin Milli Şefi, kendisini 
ziyaret edenlere, 27 Mayıs 1925 tarihinde 
şu ifadeleri kullanıyor: “vazifemiz, Türk 
vatanı içinde bulunanları, behemehâl 
Türk yapmaktır. Türklüğe ve Türkçülüğe 
muhalefet edecek anasırı kesip atacağız. 
Vatana hizmet edeceklerde arayacağımız 
özellik, her şeyden önce o adamın Türk ve 
Türkçü olmasıdır.” Allah aşkına, Türk’ün, 
Türkiye’nin tarihinde böyle bir anlayış var 
mı, olabilir mi? Böyle bir ırkçı zihniyet, 
Selçuklu’da, Osmanlı’da asla tezahür etme-
miştir, Cumhuriyet’te de kabul görmemiştir 
ve kabul görmeyecektir.

Bu millet, bu topraklar üzerinde böyle bir 
anlayışa geçit vermez, nitekim vermemiş-
tir. Zira böyle bir yaklaşım, bu toprakların 
özüne, ruhuna, iklimine tamamen aykırı-
dır, tamamen terstir. Bu topraklar, Yunus 
Emre’nin ana sütü kadar temiz diliyle sulan-
mış, “yaratılanı severim, yaratandan ötürü” 
anlayışını genlerine nakşetmiş topraklardır. 
Marmara Üniversitesi’nde yaptığım konuş-
mada da ifade ettim... Bizim şehitliklerimiz, 
bizim nasıl bir milliyetçilik anlayışına sahip 
olduğumuzun destansı anıtlarıdır, kitabele-
ridir. Gidin şehitliklere bakın... Saraybosna 
yazar, Üsküp yazar, Gazze yazar, Kudüs, 
Kahire, Diyarbakır, Hakkâri, Şam, Halep, 
Bağdat, Antalya, İstanbul, Ankara yazar... 
Dili başka, ili başka, derisinin rengi başka 
yüzbinlerce kabir vardır; ama onların hepsi, 
ama hepsi, tek bir milletin evladıdır, tek bir 
milletin efradıdır.
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Kavimler, ırklar, diller, inançlar, anne-ba-
balar, şehirler farklı olabilir... Biz, hepimiz, 
daha üst bir kimliğin, Türkiyeli kimliğinin 
altında bir araya gelmiş, tarihin, kültürün, 
ortak medeniyetimizin, inançlarımızın 
bizi birbirimize kardeş yaptığı tek bir mil-
letiz... CHP’nin tek parti dönemine kadar, 
bu topraklarda kavmiyetçilik de, ırkçılık 
da, asabiyet de kendisine yer bulamamış-
tır. Ne zaman ki ellerine cetvel aldılar, ka-
fatası ölçmeye başladılar, işte o zaman bu 
topraklara fitne girmiştir, nifak girmiştir, 
husumet girmiştir. İşte red, inkar ve asimi-
lasyon, CHP eliyle o günlerde bu toprakları 
zehirlemiştir. Çok şükür ki, bu topraklar, 
fitneyi de, nifakı da, husumeti de yeşerten 
topraklar değildir ve inşallah da bunlar, bu 
topraklarda yeşermeyecektir.

Ben, asabiyet dediğimde, bazı akl-ı evveller 
bunu sinirlilik, kızgınlık olarak anlamış-
lar... İbn-i Haldun’un asabiyet kavramını 
anlamayanlar, zannetmiyorum ki Gazi 
Mustafa Kemal’in şu ifadelerini de anla-
sınlar... Ama ben anlatmaya, aktarmaya 
devam edeceğim... 1920’de, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin açılışından sadece bir 
hafta sonra, Meclis’te, ırklar, kavimler üze-
rine yapılan yoğun bir tartışmanın ardın-
dan, Gazi Mustafa Kemal kürsüye çıkıyor 
ve şu ifadeleri kullanıyor: “Efendiler! Me-
selenin bir daha tekerrür etmemesi ricasıy-
la bir iki noktayı arz etmek isterim. Burada 
maksut olan ve meclis-i alinizi teşkil eden 
zevat, yalnız Türk değildir, yalnız Çerkez 
değildir, yalnız Kürt değildir, yalnız Laz de-
ğildir. Fakat hepsinden mürekkep Anasır-ı 
İslamiye’dir, samimi bir mecmuadır.”

Evet... Gazi Mustafa Kemal, daha 1920’de 
meseleye son noktayı koyarken, bu mese-
lenin tekrar açılmamasını rica ederken, 
kendisini Atatürkçü olarak gösterenlerin, 
yine Meclis çatısı altında, bir ırkın diğeri-
ne üstünlüğünü ifade etmeleri çok büyük 
talihsizliktir. Bir ırkın yekdiğerine üstün-
lüğünü, kibrini, böbürlenmesini biz asla 
kabul edemeyiz, etmeyeceğiz. Bu tür yak-
laşımlar sergileyenler, altını çizerek ifade 
ediyorum, hangi ırktan olurlarsa olsunlar, 
milletten teveccüh göremeyeceklerdir. Sa-
dece kendisini güçlü hissedenin ırkçılığı 
değil, kendisini mağdur, mazlum, ötelen-
miş hissedenin ırkçılığı da aynı derecede 
kötüdür, aynı derecede tehlikelidir.

Dikkat edin... CHP, sosyal demokrat gö-
rünüp ırkçılığı içinde barındırırken, BDP 
de, solcu görünüp, etnik kökenler üzerin-
den siyaset üretme gayretine girebiliyor. 
CHP’nin bu millete yaşattığı acıyı, şimdi de 
onun izinden giderek BDP bu millete yaşat-
maya çalışıyor. Bu topraklar faşizme, ırkçı-
lığa hiçbir zaman geçit vermedi. Allah’ın 
izni, milletimizin ferasetiyle, hiçbir zaman 
da bu topraklarda ırkçılık ve faşizm kendi-
sine hayat hakkı bulamayacaktır. Tekrar 
ediyorum... Bizim kaynaklarımız bellidir, 
referanslarımız bellidir... “Arabın Aceme, 
Acemin de Araba üstünlüğü yoktur” di-
yen Hazreti Peygamber’i anlamayanlar, 
Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Hacı Bektaş’ı 
anlamayan, özümsemeyenler, hiç olmazsa 
şehitliklere baksınlar, belki o mezar taşları 
onlara bir şeyler anlatır.

Ben buradan, üniversitelerimize, akade-
misyenlerimize, bilim insanlarımıza, ay-
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dınlarımıza da çok samimi bir çağrıda bu-
lunmak istiyorum... On yıllardır tartışılan, 
ama bir kavram kargaşası içinde kayıkçı 
kavgasına dönüşen bu meselelerde, bu kav-
ramlarda, toplumu aydınlatacak, kavram-
ları etraflıca izah edip ortaya koyacak ça-
lışmalar mutlaka yapılmalıdır. Biz, siyaset 
kurumu olarak, herkesi eşit derecede ku-
caklayan, medeniyetimizle, topraklarımız-
la, birlikte yaşama kültürümüzle örtüşen, 
tarihimizle, medeniyetimizle örtüşen bir 
Anayasa için yoğun gayret içindeyiz. Bilim 
insanlarımızdan da, bu noktada, kavram 
kargaşasını giderecek çalışmalar bekliyo-
ruz. İnanın, hepimiz aynı şeyi söylüyoruz... 
Hepimiz kardeşlik diyoruz... Hepimiz aynı 
bayrağı, aynı toprağı, aynı gök kubbeyi 
seviyoruz. Hepimiz biriz, beraberiz, tek 
bir milletiz... Ne kafatasçılığın, ne kavram 
kargaşasının, bizim aramıza girmesine asla 
müsaade etmeyelim.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
Meclis çalışmalarınızda sizlere başarılar 
diliyorum. Tüm misafirlerimizle birlikte, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepini-
zi Allah’a emanet ediyorum.
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Sevgili İstanbullu kardeşlerim, AK Parti 
İstanbul Teşkilatı’mızın değerli mensupla-
rı, sevgili gençler, seğerli hanımefendiler, 
beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. AK Parti İs-
tanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı’nın, 
İstanbul’a, İstanbullu tüm hemşehrileri-
mize, ülkemize ve milletimize hayırlar ge-

tirmesini Rabbim’den niyaz ediyorum. Bu-
gün bir kez daha, İstanbul İl Teşkilatımızın 
tüm mensuplarına, İl Başkanımıza ve İl 
Yönetimine, İlçe Başkan ve yöneticilerine, 
Büyükşehir, İlçe Belediye Başkanlarımıza, 
İl Genel ve Belediye Meclis üyelerimize, 
İstanbul Kadın Kolları Başkanlığımıza, 
İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığımıza, 
mahalle temsilcilerimize, sandık müşahit-
lerimize yürekten şükranlarımı ifade edi-

AK Parti Il Danışma Meclisi 
Toplantısı (Istanbul)

İstanbul | 9 Şubat 2013
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yorum. Bu İl Danışma Meclisi Toplantısı 
vesilesiyle, AK Parti Teşkilatı çatısı altında 
İstanbul’a hizmet vermiş, ahirete irtihal 
etmiş tüm kardeşlerimizi de hayırla yade-
diyor, Allah’tan hepsine rahmet temenni 
ediyorum.

Sevgili kardeşlerim…

İstanbul, bizim için AK Parti hareketinin, 
AK Parti davasının piştiği, olgunlaştığı, 
serpildiği ve meyveye durduğu bir şehir-
dir. İstanbul nasıl ki, kökleri Selçuklu’da 
ve Osmanlı’da olan bir ulu çınarsa, AK 
Parti de, işte bu ulu çınardan gıdasını alan, 
İstanbul’dan ruhunu, özünü tevarüs et-
miş bir harekettir. 30 Eylül’de, Ankara’da, 
Büyük Kongremizde de ifade ettim… AK 
Parti, 14 Ağustos 2001’de ete kemiğe bü-
rünmüştür, ama kökleri yüzyıllar öncesi-
ne, bu toprakların kadim tarihine ve kadim 
medeniyetine uzanan bir partidir.

Bu kadim medeniyet ve tarih içinde, hiç 
şüphesiz İstanbul bir semboldür, bizim 
medeniyetimizin ve tarihimizin adeta 
canlı bir aynasıdır. İstanbul, her zerresiy-
le Anadolu’dur, Trakya’dır. İstanbul, her 
karışıyla Türkiye’nin ta kendisidir. İstan-
bul, havasıyla, ruhuyla, sesiyle, nefesiyle, 
Ortadoğu’nun, Kafkasya’nın, Balkanlar’ın, 
Asya, Afrika, Avrupa’nın adeta kalbidir. 
İstanbul aşktır, sevdadır, hoşgörüdür, sa-
bırdır, tahammüldür. Hani şair diyor ya: 
İstanbul’u sevmezse gönül, aşkı ne anlar… 
İşte bize, Anadolu aşkını, Trakya aşkını, 
Türkiye aşkını aşılayan bizzat İstanbul’dur. 
Bize, bu millete hizmetkâr olma, bu ülke-
nin her karışına, bu milletin her bir ferdi-

ne hizmet etme sevdasını aşılayan, bizzat 
İstanbul’dur, işte bu şehirdir.

İstanbul’dan aldığımız ilham ve edindiği-
miz tecrübeyle, Türkiye’ye, aziz milletimi-
ze çok büyük hizmetler kazandırdık. İnşal-
lah, İstanbul arkamızda olduğu sürece, bu 
ulu şehir dualarıyla, ezanlarıyla, cıvıl cıvıl 
sokakları, hayat dolu insanlarıyla bize des-
tek verdiği sürece, Türkiye’ye ve Türkiye 
toplumuna hizmet etmeyi sürdüreceğiz. 
İstanbul, bir deniz feneri gibi bizlere yol 
gösterecek, yön gösterecek ve biz o yönde, 
o istikamette yürüyerek, Allah’ın izniyle 
Selçuklu ihtişamını, Osmanlı kudretini 
Türkiye Cumhuriyeti bayrağı olarak en 
yüksek burçlara hep birlikte dikeceğiz.

Şunu dünya üzerindeki herkes bilsin ki 
bu ülke ve bu millet, tarihte nasıl medeni-
yetlere istikamet çizdiyse, bugün de, yarın 
da, tarihi şekillendirecek, tarihe istikamet 
çizecek güç ve kudrete fazlasıyla sahiptir. 
Biz, 76 milyon Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşı olarak, başı öne eğilecek bir millet 
asla değiliz. Biz, iradesi teslim alınacak, 
özgürlüğüne ipotek konulacak, istikameti 
başkaları tarafından belirlenecek bir millet 
asla ve asla değiliz. Biz her ülkeyle dostane 
ilişki içinde olmaya, her kurumla samimi 
işbirliği geliştirmeye büyük özen gösteri-
riz. Ama hiç kimsenin, hiçbir ülkenin, hiç-
bir kurumun, hiçbir örgütün üzerimizde 
ahkam kesmesine, irademize yön vermeye 
çalışmasına müsaade etmeyiz. Türkiye 
büyük bir devlettir, aziz milletimiz büyük 
bir millettir. Türkiye’nin çıkarı neredeyse 
oraya gideriz, menfaati neyi gerektiriyorsa 
o yönde işbirlikleri ararız, ilişkiler geliş-
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tiririz. Ama Türkiye’yi asla tek taraflı etki 
altına alınacak, tek taraflı yönlendirilecek, 
üst perdeden hizaya çekilecek bir ülke de-
ğildir. Biz alçakgönüllüyüz ama alçaklık 
kompleksiyle hareket etmeyiz. Türkiye’nin 
gururunu kıracak, milletimizin onurunu 
incitecek hiçbir harekete, söyleme, tutuma 
eyvallah etmeyiz.

Sevgili gençler… 

Merhum Mehmet Akif ’in şu 4 dizesini asla 
aklınızdan çıkarmayın, asla dilinizden dü-
şürmeyin. Diyor ki Akif:
 
Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale, 

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

Evet… Sabrımız, tahammülümüz, hoşgö-
rümüz, uysallığımız, yumuşak başlılığımız 
hiç kimse tarafından farklı anlaşılmasın, 
yanlış anlaşılmasın. Türkiye hiç kimsenin 
şamar oğlanı değildir. Türkiye hiç kimse-
nin üzerinde ameliyat yapmaya yeltene-
ceği bir ülke değildir. Türkiye, içişlerine 
karışılacak, dışarıdan yasama, yargı ve 
yürütme sistemlerine burun sokulacak bir 
ülke hiç değildir. Şimdi burada şu hususun 
da altını kalın çizgilerle çizmek durumun-
dayım. Türkiye, dış politikada istikametini 
değiştiren bir ülke değildir; ama Türkiye, 
dış politikada kendisine istikamet çizile-
cek bir ülke de değildir.

Biz millet olarak, ülke olarak, kendi isti-
kamet tercihimizi yapacak iradeye, güce, 
mümeyyizlik vasfına ziyadesiyle sahibiz. 
Türkiye tarihi, Malazgirt’ten, hatta çok 
daha öncesinden, tabii mecrasında Batı’ya 
doğru akan bir tarihtir. Ancak, tarih ve 
istikbal Batı’ya doğru akarken, geldiğimiz 
yeri, köklerimizi, dost ve kardeşlerimi-
zi unutmamızı, onlara sırt çevirmemizi 
bizden hiç kimse beklemesin. Ayrıca biz, 
Batı’ya doğru akan bir istikbal içinde, kalı-
ba sokulacak, zincire vurulacak, hele hele 
bir çocuk gibi avutulacak, oyalanacak bir 
ülke de değiliz. Türkiye, bin yıllardır ol-
duğu gibi bugün de, yarın da tabi mecrası 
içinde istikbale yürüyüşünü devam etti-
rir. Bu yürüyüşün, bu akışın önüne engel 
çıkarılırsa, bu yürüyüş oyalama suretiyle 
yavaşlatılmak istenirse, biz aynı istikamet-
te, ama farklı mecralarda yürüyüşümüzü 
kararlılıkla sürdürürüz.

Sözlerimi, bir eksen kayması, bir hedef 
sapması, bir istikamet değişimi olarak 
algılayan, böyle anlayan ya da anlamak is-
teyenler varsa, onlar büyük bir yanılgının 
içindeler. 10 yıl boyunca nasıl ki milletin 
belirlediği istikamette kararlılıkla yürü-
düysek, bundan sonra da yine milletin 
gösterdiği istikamette kararlılıkla ilerle-
yeceğiz. Ancak bizim oyalanmaya taham-
mülümüz yoktur. Biz, sudan bahanelerle, 
komik gerekçelerle kapıda bekletilecek bir 
ülke değiliz.

Bakın, Avrupa Ekonomik Topluluğu 1958 
yılında kuruluyor ve Türkiye, Temmuz 
1959’da topluluğa üye olmak için başvuru-
da bulunuyor. 1959’dan 2013’e kadar, 54 
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yıldır Türkiye oyalanıyor. Çıkıyorlar bize, 
kriterleri yerine getirmiyorsunuz diyor-
lar… Kriterleri karşılamadığı halde birçok 
ülkeyi üye yapıyorlar, ama iş Türkiye’ye 
gelince kriterleri karşılamıyorsunuz baha-
nesini öne sürüyorlar. Sınır sorunu olan, 
ortadan bölünmüş ve iki devletli bir ada 40 
yıllık büyük bir siyasi sorunun tarafı olan 
Güney Kıbrıs, hangi kriterle, hangi ölçüyle 
Avrupa Birliği’ne üye yapılmıştır? Adalet, 
insaf, hakkaniyet bunun neresindedir?

Türkiye’yi sürekli eleştiren, Türkiye’yi 
sürekli mahkûm eden, Türkiye’nin önüne 
sürekli kriterler çıkaran Avrupa Birliği’ne 
bugün ben bir soru sormak istiyorum. Çok 
net, çok basit bir soruyu Avrupa Birliği 
yetkililerine, Avrupa Birliği üyesi ülkele-
rin bazı liderlerine buradan yöneltmek 
istiyorum. Ya siz, bir yandan Türkiye’yi 
kriterlere uymamakla itham edip, bir yan-
dan Türkiye’nin önüne yeni şartlar sürüp, 
bir yandan da, Türkiye’ye çok ağır bedeller 
ödeten teröre neden bu kadar müsamaha 
gösteriyorsunuz? Sürekli terör sorunundan 
dem vurduğunuz halde niçin Türkiye’nin 
terörle mücadelesine gereken desteği ver-
miyorsunuz? Ben de, aziz milletim de, artık 
bu sorunun cevabını net bir şekilde, tatmin 
edici bir şekilde almak istiyoruz.

Bakın, bir hesaplamaya göre, terörün 
Türkiye’ye sadece ekonomik maliyeti 350 
milyar doların üzerinde. Terörün, 30 yıldır 
siyaset üzerine yüklediği bir yük var, de-
mokrasi üzerine, özgürlükler üzerine yükle-
diği bir yük var. Şimdi bir yandan bu teröre 
müsamaha gösterip, bir yandan da Türkiye 
ekonomisini, siyasetini, demokrasisini, öz-

gürlükleri eleştirmek, tam anlamıyla çifte 
standarttır.

Bakın, eğer unutanlar varsa, yakın tarihi 
ben burada çok kısa olarak hatırlatacağım. 
Terör Örgütü’nün, şu anda İmralı’da bulu-
nan elebaşı, 1998 yılında, Rusya’dan bir 
uçakla, bir Avrupa Birliği ülkesine (İtalya) 
giriş yapıyor. Bu elebaşını kırmızı bülten-
le arayan bir başka ülke (Almanya), bu 
kararından vazgeçiyor. Bir Avrupa Birliği 
ülkesinde villada ağırlanan terörist başı, 
burada barınamayacağını anlayınca şu 
anda AB üyesi olan Güney Kıbrıs Rum Ke-
simi pasaportuyla Kenya’ya gidiyor. Orada 
da yine bir AB üyesi ülke (Yunanistan) Bü-
yükelçiliği ona sahip çıkıyor. Aradan 15 yıl 
geçti, ama Türkiye’ye işte bu muhabbetin 
izahı hâlâ yapılmadı.

Teröre kol kanat germe noktasında, Avru-
pa Birliği üyesi bazı ülkelerde bu olay ne 
ilk, ne de son olmuştur. Yıllardır, kırmızı 
bültenle aranan azılı canilere kol kanat ge-
riliyor. Değişik terör örgütlerinin liderleri, 
yöneticileri, üyeleri, Avrupa sokaklarında 
özgürce, serbestçe, ellerini kollarını salla-
yıp dolaşırken, uzaktan da hiç çekinmeden 
örgütlerini yönetebiliyorlar. Türkiye’de 
cinayet işledikleri sabit olan, delillerle 
ortada olan militanlar, mahkemelerde 
büyük bir hoşgörüyle yargılanıp, komik 
cezalar alıp ertelenmiş cezalarla sokaklara 
salınıyorlar. Kültür dernekleri, vakıf lar, 
gazete, dergi, televizyon, radyo adı altında 
Türkiye’ye yönelik her türlü terörist faali-
yet rahatlıkla icra ediliyor. Terör örgütle-
rinin para toplamasına, büyük finansman 
sağlamalarına, bu paraları sevk ve idare 
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etmelerine aynı şekilde büyük müsamaha 
gösteriliyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi 
o azılı teröristler sınırları serbestçe geçip, 
üzerlerine bomba yerleştirip benim ülkem-
de alçakça suikastler düzenleyebiliyorlar.

Biz, bütün bunları Avrupalı yöneticilerin 
önüne koyduğumuzda bize özgürlük diyor-
lar, hukuk diyorlar, demokrasi diyorlar… 
Allah aşkına, insan katletmek ne zaman-
dan beri özgürlükten sayılır oldu? Katilleri 
serbest bırakmak ne zamandan beri hukuk 
oldu? Terör örgütü kurmaya, yönetmeye, 
insan katletmeye müsamaha göstermek, 
ne zamandan beri demokrasi oldu? Sizin 
terörle mücadelenize biz sürekli destek ve-
receğiz, mesele bizim mücadelemiz olunca 
kırk dereden su getireceksiniz.

Bizim Avrupa Birliği üyeliği noktasında 
artık tahammülümüz zayıfladığı gibi, te-
röre gösterilen müsamaha noktasında da 
hiç tahammülümüz kalmamıştır. Önce 
Paris’teki olay, ardından Ankara’da, ABD 
Büyükelçiliği’ne gerçekleştirilen, bir vatan-
daşımızın şehadeti, bir gazeteci kardeşimi-
zin yaralanmasıyla sonuçlanan olay, Avru-
pa ile terör arasındaki muhabbetin artık 
daha güçlü şekilde sorgulanması gereğini 
ortaya koymuştur. Türkiye olarak bu iliş-
kinin, bu muhabbetin, bu müsamahanın 
üzerine çok daha kararlılıkla gideceğiz.

Pazartesi günü inşallah Avrupa Birliği 
üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya 
gelecek, bu görüşlerimizi onlara da ifade 
edeceğiz. Görüştüğümüz Avrupalı her yet-
kiliye, her lidere, tahammül sınırlarımızın 
artık son derece zayıfladığını altını çizerek 

belirteceğiz. Bizim çok güçlü ve büyük bir 
ekonomimiz var. Şu anda, Avrupa Birliği 
üyesi ülkeler, işsizlikte, bütçe açıklarında, 
kamu borçlarında çok ciddi sıkıntılar ya-
şarken, biz, Avrupa Birliği üyesi olmadığı 
halde, zorunlu olmadığı halde, Maastricht 
kriterlerine en fazla yakınlaşan ülkelerden 
biriyiz.

Size burada bir rekoru da aktarmak isti-
yorum. Merkez Bankamızın rezervleri, 
bugün itibariyle 125 milyar 234 milyon 
dolara ulaşarak yeni bir rekor kaydetti. 10 
yıl önce 27.5 milyar dolar olarak devral-
dığımız rezerv, şu anda 125 milyar dolar. 
Türkiye, IMF’ye olan 23.5 milyar dolar 
borcu 10 yılda ödedi ve şu anda IMF’ye 
borcumuz 860 milyon dolar. Önümüzdeki 
hafta, 14 Şubat’ta IMF’ye 435 milyon do-
lar ödeme yapacağız. Mayıs ayındaki son 
dilim ödemeyle bu hesabı sıfırlayacak, bu 
defteri kapatacağız. Şu anda da, IMF’ye 5 
milyar dolar borç vermek için müzakereler 
devam ediyor.

Şimdi, CHP Genel Başkanı Portekiz’e 
g i t t i ,  b i l i yo rs u n u z  o ra d a  S o sya l i s t 
Enternasyonal’de bir konuşma yaparak 
bir kez daha kendi ülkesini, Türkiye eko-
nomisini yerden yere vurmaya çalıştı. Ben 
eminim ki CHP Genel Başkanını dinleyen 
üyeler, özellikle de İspanyol, Yunan, Porte-
kizli üyeler, “Bu yoldaşın kendi ülkesinden 
bile haberi yok, Avrupa ekonomisinden 
hiç haberi yok” diye içlerinden kıs kıs CHP 
Genel Başkanı’na gülmüşlerdir. Bütün 
Avrupa’da Türkiye ekonomisinin başarı 
hikâyeleri konuşuluyor, Türkiye’nin son 
dönemde gerçekleştirdiği sessiz devrimler 
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konuşuluyor, herkes Türk başarısından 
bahsediyor, bizim ana muhalefet başkanı 
gidip kendi hezeyanlarını anlatıyor. Tabii, 
CHP Genel Başkanı’nın Güney Afrika’daki 
Sosyalist Enternasyonal toplantısı gibi, 
Portekiz Toplantısı da ibretlik maceralarla 
geçti. Salı günü, grup toplantımızda, Kemal 
Bey’in trajikomik Sosyalist Enternasyonal 
serüvenlerini detaylıca anlatacağım, bura-
da onun için pek üzerinde durmuyorum.

Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşle-
rim…

Güçlü, dirençli, sağlam ekonomisiyle Tür-
kiye büyürken, hem ekonomimize, hem 
huzur ve güvenliğimize tehdit oluşturan 
terör meselesini de artık gündemimizden 
çıkarmak durumundayız. Türkiye’ye ağır 
bedeller ödeten, ağır bedeller ödettiği için 
de Türkiye’yi çekemeyenler tarafından 
sürekli desteklenen, korunan, kollanan bu 
terör olgusundan tamamen kurtulmak du-
rumundayız. Hafta içinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde çıkardığımız bir yasayla, 
terörün finans kaynaklarına da artık ağır 
bir darbe vuruyoruz. Terörün dış bağlantı-
larının da daha güçlü şekilde üzerine gide-
rek, inşallah, milletimizin de desteğiyle biz 
bu meseleyi bir çözüm yoluna koyacağız.

Bu konuda da kamuoyunda yersiz bir 
kısım kaygı ve endişelerin oluştuğunu gö-
rüyorum. Kimse endişe etmesin, AK Parti 
hükümeti hiçbir haksızlığa, hiçbir mağ-
duriyete, hiçbir hukuksuzluğa kesinlikle 
geçit vermez, böyle bir duruma kesinlikle 
izin vermez. Terörün finansmanıyla ilgili 
tasarıyı hazırlarken, insan hakları, hukuk 

ve güvenlik arasındaki dengeyi çok büyük 
bir hassasiyetle gözettik. Bir kere, içerde 
terörün finansmanıyla ilgili konularda bir 
değişiklik yapılmıyor. Eskiden olduğu gibi 
bundan sonra da, içerideki meselelerde 
yetki yargıda olacak. Birleşmiş Milletler 
kararları ve yabancı devlet talepleri konu-
sunda Bakanlar Kurulumuz yetkili ola-
cak. Bu tür durumlarda Bakanlar Kurulu 
büyük bir hassasiyetle şikayetleri değer-
lendirecek, hiç kimseyi mağdur etmeden 
kararları alacak. Yani bu yeni yasayla ilgili 
olarak hiçbir endişeye, hiçbir kaygıya ma-
hal yoktur. Tersine, bu yeni yasa, gerek 
Türkiye’de, gerek küresel ölçekte, terörle 
mücadeleye güç katacak, etki katacak bir 
yasadır. Terörle mücadeleden taviz ver-
meden, silahların bırakılması, silahların 
susması, fikirlerin ve siyasetin konuşması 
için kararlı şekilde adımlarımızı atıyoruz 
ve atacağız. Hayırlı bir niyetle çıktığımız 
bu yolda, milletimizin desteği ve duasıyla, 
inşallah hayırlı bir netice elde edeceğiz.

Çok değerli İstanbullu kardeşlerim, Teşki-
latımızın değerli mensupları…

2014 yılı Mart ayında yapılacak Mahalli 
Seçimlere artık şurada 13 ay gibi bir süre 
kaldı. Ben her zaman ifade ediyorum… 
Bizim için seçim çalışmaları, bir seçimin 
bittiği, sandıkların kapandığı andan iti-
baren başlar. Biz, diğer partiler gibi, seçi-
me bir ay, iki ay kala sahaya çıkanlardan 
değil, önceki seçimin sandıkları kapan-
dığı anda, yeni seçim için hazırlıklarını 
başlatan bir partiyiz. Biz, millet önünde 
muhasebesini sadece seçimden seçime 
yapan değil, her an, her dem millete hesap 
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veren, millet önünde kendisini hesaba çe-
ken bir partiyiz. Mahalli seçimlere 13 ay 
kala, özellikle İstanbul’da çalışmalara ar-
tık daha da hız kazandırılmasını sizlerden 
rica ediyorum.

12 Haziran seçimleri öncesinde İstanbul 
için çok büyük projeler açıklamıştık. Bu 
projeler şu anda belirlenen takvim çerçeve-
sinde ilerliyor. Asrın Projesi olarak bilinen 
Marmaray’ı, inşallah Eylül, Ekim aylarında 
artık hizmete açıyoruz. Ankara İstanbul 
Hızlı Tren hattı da tamamlanma aşama-
sına geldi, Marmaray’la birlikte, aynı gün 
içinde inşallah onu da hizmete alıyoruz. 
Sarayburnu Haydarpaşa arasına, lastik 
tekerli araçların geçeceği tüp geçit proje-
miz start aldı. Proje şu anda devam ediyor 
ve inşallah 2015’te bu büyük projeyi de 
tamamlayacağız. İstanbul’a, biri Anadolu, 
diğeri Avrupa yakasında olmak üzere 2 
şehir projemiz vardı, hazırlıkları sürüyor. 
Kanal İstanbul Projesi’nin aynı şekilde 
çalışmalarına başladık. 2015 itibariyle, 
İstanbul’da 3’üncü köprüyü tamamlamış 
olacağız; 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş, aynı 
zamanda 2 şerit de demiryolu olmak üzere 
eşsiz bir köprü inşa edeceğiz. Dünyanın 
en büyük havalimanını İstanbul’da inşa 
ediyoruz. İstanbul İzmir otoyolu, İzmit 
Körfezi’ne yapılacak muhteşem bir köprü 
üzerinden geçerek tamamlanacak. Otoyol 
inşaatıyla birlikte Köprü çalışmaları da 
devam ediyor. İstanbul’un, turizm, kültür, 
sanat, tarihî miras gibi zenginliklerini de 
büyüterek; İstanbul’u dünyanın her daim 
kültür başkenti haline getirerek, inşallah 
çok farklı şekilde büyütmeye devam ede-
ceğiz.

Değerli kardeşlerim…

Önümüzdeki 13 ay boyunca, işte biz bu 
projelerimizle konuşacağız. Yaptıklarımızı 
anlatacağız, yapılıyor olanları gösterece-
ğiz, yapılacak olanları, projeleri İstanbul’la 
paylaşacağız. Muhalefet, öfkenin, hırçın-
lığın, kıskançlığın diliyle konuşurken, biz 
projelerin diliyle konuşmaya devam edece-
ğiz. İstanbul’da her sokağa, her haneye, her 
iş yerine ulaşacak, vatandaşımıza, İstan-
bullu kardeşlerimize, geleceğin İstanbul 
vizyonunu anlatacağız. Geçmiş 4 dönemde 
olduğu gibi, İstanbul, inşallah emin eller-
de büyümeye devam edecek. Allah yar ve 
yardımcımız olsun diyorum. İstanbul İl 
Danışma Meclisi Toplantısının hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum. Sizle-
ri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
Kıymetli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler…

AK Parti Haftalık Grup Toplantımızın 
açılışında sizleri en kalbi muhabbetlerim-
le selamlıyor; toplantımızın ülkemiz ve 
milletimiz için hayırlara vesile olmasını te-
menni ediyorum. Konuşmamın hemen ba-
şında, dün Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda 
meydana gelen patlama nedeniyle hayatı-

nı kaybeden 3’ü Türkiyeli ve 11’i Suriyeli 
olmak üzere 14 kardeşimize Rabbim’den 
rahmet, yakınlarına başsağlığı temenni 
ediyorum. Patlama neticesinde yaralanan 
kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Her açıdan hassas bir olayla karşı karşıya-
yız… Cilvegözü’ndeki bu Gümrük Kapısı, 
Suriye’deki çatışmalar nedeniyle, insani 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 12 Şubat 2013
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yardım dışında giriş çıkışa kapalıydı. Cilve-
gözü ile Suriye Babel Heva gümrük kapıla-
rı arasındaki tampon bölgede, Türkiye’den 
ve dünyanın her yerinden gelen insani yar-
dım malzemeleri Suriyelilere teslim edili-
yordu. Suriye tarafındaki gümrük kapısı 
çalışmadığından, denetim yapılmadığın-
dan, bomba yüklü bir araç, bizim gümrük 
kapımıza kadar ulaşabildi ve orada infilak 
etti.

Olayın meydana geldiği andan itibaren 
yapılan tüm spekülasyonların yanlış ve art 
niyetli olduğunu burada özellikle vurgula-
mak istiyorum. Dün, 3 bakan arkadaşımı-
zı, Adalet Bakanı’mızı, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı’mızı, İçişleri Bakanı’mızı Hatay’a 
gönderdik. Ayrıca ilgili birimlerimiz, ha-
disenin vuku bulduğu yerde son derece 
detaylı şekilde incelemelerini sürdürüyor-
lar. Olayın mahiyeti ortaya çıktığında, ba-
kanlarımız, yetkili arkadaşlarımız gerekli 
açıklamaları yapacaklardır. Bu patlamayı 
bir fırsat olarak görüp, buradan siyasi çı-
kar arayışına girenlerin bu tavrı da, takdir 
edersiniz ki, ne insafla bağdaşır, ne de vic-
danla...

Türkiye ile Suriye arasındaki sınır, yak-
laşık 100 yıl önce cetvelle çizilmiş, köy-
leri, tarlaları, hatta ilçeleri ortadan ikiye 
ayırmış bir sınırdır. Suriye’de bu kadar 
yoğun çatışmalar yaşanırken, Türkiye’nin 
bundan etkilenmemesi maalesef mümkün 
olamıyor. Çatışmaların başladığı andan 
itibaren önlemlerimizi aldık, uyarılarımızı 
yaptık ve müteyakkız bir halde sınırlarımı-
zı koruyoruz. Olayın aydınlığa kavuşması-
nı sabırla ve sağduyuyla bekleyeceğiz. Ha-

dise aydınlatıldığında da hiç tereddütsüz 
gereken her adımı atacağız. Bir kez daha 
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, 
yaralılara başsağlığı diliyorum. Gümrük 
çalışanlarımıza, Cilvegözü ve Hataylı kar-
deşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi 
iletiyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Geçtiğimiz hafta, Çek Cumhuriyeti, Ma-
caristan ve Slovakya’ya yaptığımız resmî 
ziyaretler nedeniyle grup toplantımızı ger-
çekleştiremedik. Son grup toplantımızdan, 
yani 30 Ocak tarihinden bugüne kadar, 
ülke içinde ve ülke dışında gerçekleştir-
diğimiz temasları, yaptığımız ziyaret ve 
açılışları burada çok özet biçimde sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Önceki hafta, grup 
toplantımızın ardından, Lübnan Başbaka-
nı Sayın Mikati’yi Ankara’da ağırladık, baş 
başa ve heyetler arası görüşmelerde hem 
ülkelerimiz arasındaki meseleleri, hem de 
bölgesel sorunları ele aldık. 31 Ocak Per-
şembe günü, artık geleneksel hale gelen 
valiler toplantımızı gerçekleştirdik ve 81 
ilin valisiyle bir araya geldik. 1 Şubat’ta, 
İstanbul’da son derece önemli bir toplu 
açılış törenini gerçekleştirdik.

Tek bir açılış töreniyle, 484 yeni ambulans 
Türkiye genelinde hizmete girdi ve ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımıza hizmet vermeye 
başladı. 484 ambulansın 330 tanesi Döner 
Sermaye geliriyle alındı; 154 tanesini de 
genel bütçeden yaptığımız harcamayla te-
min ettik. Bu 484 ambulanstan 254 tanesi, 
normal, 4 çarpı 2 ambulans… 45 ambulan-
sımız 4 çarpı 4; 75 ambulansımız ise hem 
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4 çarpı 4, hem kar paletli donanımdan 
oluşuyor. 20 tane 4 sedyeli ambulansı, 60 
tane obez ambulansını ve 30 tane AMA-
ROG aracını da yine orada, o toplu açılış 
töreniyle hizmete aldık. 2002 yılında, 112 
kapsamında çalışan ambulans sayısı sade-
ce 617 adetti. Şu anda biz, 81 vilayette 2 
bin 928 ambulansla vatandaşımıza hizmet 
sunuyoruz.

Normal ambulansların yanında, 224 tane 
palet takılabilen ambulans, 20 tane de 
önünde kar bıçağı bulunan ambulans, kar 
demeden, çığ demeden, en ücra köylere, 
en ücra yaylalara, mezralara ulaşıyor. Bit-
medi, Türkiye’nin şimdi artık 4 tane de 
Deniz Ambulansı var. Yine bitmedi; 17 
helikopter ambulans, 4 jet ambulansla, 
hem yurt içinde, hem yurt dışında, ihtiyaç 
sahiplerine ulaşıyor, onları en kısa süre-
de, hiçbir engel tanımadan hastanelere ta-
şıyoruz. Şu anda, şehir içinde ortalama ilk 
10 dakikada, şehir dışında ortalama ilk 30 
dakikada hastalara ulaşır hale geldik.

Bakın ben o açılış töreninde de ifade et-
tim: Yurtdışına, gelişmiş ülkelere gittiği-
mizde, 24 saat siren sesi duyuyor, insana 
verilen değeri, önemi görüyor ve buna 
gıptayla bakıyorduk. Şu anda, sosyal dev-
letin gereği olarak, büyük devletin gereği 
olarak, “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” 
anlayışının gereği olarak, artık biz de 24 
saat vatandaşımızın ayağına sağlık hiz-
meti götürüyoruz. Dağıtımını yaptığımız 
bu ambulansların tekrar hayırlı olmasını 
diliyorum. Gerek eski sağlık bakanımıza, 
gerek yeni bakanımıza, ekiplerine, bu ha-
yırlı hizmeti milletle buluşturdukları için 

de buradan şükranlarımı tekraren ifade 
ediyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Geçen hafta, pazar günü, beraberimizde 
bakan ve milletvekili arkadaşlarımız, 
çok sayıda da işadamı olduğu halde, Çek 
Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’a hareket 
ettik. Prag’da, Başbakan Sayın Köver, 
Meclis Başkanı Sayın Memcova, Senato 
Başkanı Sayın Orban ve Cumhurbaşkanı 
Sayın Vaclav Klaus ile görüşmelerimiz 
oldu. Yine Prag’da, Türkiye’den ve Çek 
Cumhuriyeti’nden işadamlarının katılı-
mıyla, Ekonomi Bakanlığı’mızın öncülü-
ğünde düzenlenen İş Forumu’na iştirak et-
tik. Salı günü Macaristan’a geçtik, orada da 
Meclis Başkanı Sayın Köver, Başbakan Sa-
yın Orban ve Cumhurbaşkanı Sayın Ader 
ile görüşmelerimiz oldu. Macaristan’ın ve 
Avrupa’nın en eski, en köklü üniversitele-
rinden Elte Üniversitesi’nde bir hitabımız 
oldu. Ayrıca yine Budapeşte’de Türkiye 
Macaristan İş Forumu’nu gerçekleştirdik.

Ardından Slovakya’ya geçtik, Bratislava’da, 
Meclis Başkanı Sayın Paska, Başbakan 
Sayın Fico ve Cumhurbaşkanı Sayın 
Gasparovič ile görüşmelerimiz oldu; yine 
orada da Türkiye Slovakya İş Forumu’na 
katıldık. 7 Şubat’ta, Karadeniz Bölgesi 
Milletvekillerimizle Genel Merkezimizde 
bir araya geldik. Daha önce biliyorsunuz 
Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Mil-
letvekillerimizle benzeri toplantılar yap-
mıştık. Şimdi, geriye kalan 4 coğrafi bölge 
milletvekillerimizle de bu toplantıları 
sürdüreceğiz. Cumartesi günü İstanbul’da 
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AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına 
katıldık, orada İstanbul İl Teşkilatımızla 
birlikte yerel seçimlerin startını verdik. 
Pazar günü de Kayseri’de, Erciyes Dağı’nın 
eteklerinde, Büyükşehir Belediyemiz tara-
fından inşa edilen, kayak tesisleri de dahil 
olmak üzere 41 ayrı kalemde 123 milyon li-
ralık eser ve yatırımın açılışını yaptık. Yine 
Kayseri’de, sivil toplum örgütlerinin tem-
silcileri, şehrin ileri gelenlerinin katıldığı 
bir toplantıda bir araya geldik, son derece 
verimli bir istişare gerçekleştirdik. Bu ve-
sileyle, Kayseri Büyükşehir Belediyemize 
de, Kayseri’ye kazandırdığı hizmetlerden 
dolayı teşekkür ediyor, tesislerin Kayserili 
kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Dün akşam, Ankara’da, Avrupa Birliği 
ülkelerinin Büyükelçileriyle, artık gelenek-
sel hale gelmiş olan buluşmamızı gerçek-
leştirdik. Tabii, hafta içinde Avrupa Birliği 
konusu ülkemizin yoğun şekilde günde-
minde oldu. Gerek 3 Avrupa ülkesine yap-
tığımız resmî ziyaret, gerek büyükelçilerle 
yaptığımız toplantı, gerekse küresel finans 
krizinin Avrupa ülkeleri üzerindeki etkisi, 
Avrupa Birliği konusunu bir kez daha gün-
demimizde ilk sıralara taşıdı.

Ancak, Avrupa Birliği konusunu geçtiği-
miz hafta gündemin ilk sıralarına taşıyan 
tatsız bir de hadise yaşadık. Biliyorsu-
nuz, 1 Şubat Cuma günü, üzerine bomba 
düzeneği yerleştirmiş bir terörist, ABD 
Büyükelçiliğinin kapısında düzeneği pat-
latmak suretiyle, oradaki özel güvenlik 
görevlisini katletti. O anda orada bulunan 

bir gazeteci kardeşimiz, Didem Tuncay ki 
dün kendisini ziyaret ettim ve son derece 
sağlıklı olduğunu gördüm, o da bu olayda 
yaralandı. Öncelikle, saldırıda hayatını 
kaybeden Mustafa Akarsu kardeşime bir 
kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyor, 
ailesine başsağlığı dileklerimi tekraren 
iletiyorum. Hızla iyileşmekte olan Gazeteci 
Didem Tuncay kardeşimize de bir kez de 
buradan geçmiş olsun dileklerimi, acil şifa 
temennilerimi sunuyorum.

Emniyet ve istihbarat birimlerimizin has-
sas bir şekilde çalışmaları neticesinde, 
saldırıyı yapan kişi ve arkasındaki örgüt, 
çok kısa bir sürede ortaya çıkarıldı. Saldır-
ganın, 2001 yılında, hastalığı gerekçesiyle 
tahliye edildiği, Türkiye’den Avrupa Birliği 
ülkelerine geçtiği, orada elini kolunu sal-
layarak, serbestçe dolaştığı, Avrupa Birliği 
ülkelerinden Türkiye’ye geçerek saldırıyı 
gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı. Ben hafta 
boyunca, gerek ziyaret ettiğimiz Avrupa 
Birliği ülkelerinde, gerek yurt içinde deği-
şik vesilelerle, Avrupa Birliği’ne yöneltti-
ğim şu soruyu bir kez de buradan soruyo-
rum… Yahu bu muhabbet nedir? Avrupa 
ülkeleriyle terör arasındaki, teröristler ara-
sındaki bu muhabbet nedir, bunun anlamı 
nedir? Acaba bu muhabbet daha ne kadar 
devam edecek? Acaba, Avrupa ülkelerinde, 
dernek, vakıf, kültür merkezi, gazete, dergi, 
televizyon adı altında, Türkiye’ye yönelik 
bu kalleşçe saldırılara daha ne kadar göz 
yumulacak? Katillerin ellerini kollarını 
sallayarak dolaşmasına, terör örgütlerinin 
dilediği gibi haraç toplamasına, finansman 
sağlamasına daha ne kadar müsamaha 
edilecek?
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Bunları belgeleriyle önlerine koyduğumuz-
da, bize özgürlük diyorlar, hukuk diyorlar, 
demokrasi diyorlar… Bu nasıl bir özgürlük 
anlayışıdır ki, Türkiye’de kalleşçe, masum 
insanları katletmeyi mazur görüyor? Bu 
nasıl bir hukuk anlayışıdır ki, katillere kol 
kanat gerebiliyor? Bu nasıl bir demokrasi-
dir ki, üzerine bomba düzeneği bağlayıp, 
kalabalıkların ortasında patlatmaya göz 
yumabiliyor? Bakın bizim şu anda, yarıdan 
fazlası Almanya’da olmak üzere, 408 terör 
suçlusuyla ilgili iade talebimiz, tamamen 
sudan bahanelerle reddedilmiş durumda.

Burada sizlere birkaç da örnek verece-
ğim… 1998 yılında, Denizli’nin Tavas 
ilçesinde bir grup terörist gasp eylemi 
yapıyor, ardından iki eve zorla giriyor ve 
güvenlik güçleriyle çatışmaya başlıyorlar. 
Bu çatışmada bir erimiz şehit oluyor, bir 
astsubayımız ağır yaralanıyor. Teröristler-
den biri Avrupa’da tespit ediliyor, tutuk-
lanıyor, ama bir Avrupa Birliği ülkesinin 
(Almanya’nın) girişimleriyle bu terörist 
serbest bırakılıyor ve özgürce dolaşıyor. Te-
röristin 7 yaşında oğlu olduğunu, mağdur 
olduğunu ifade edip, bununla kamuoyu 
oluşturup, bu azılı, bu eli kanlı canileri ba-
ğırlarına basıyorlar. 2011 yılında Şırnak’ta 
bir dershaneye bomba yerleştiren bir baş-
ka şahıs aynı şekilde Avrupa Birliği ülke-
sinde tespit ediliyor, iadesi isteniyor. Ama 
bu ülkenin İnterpolü, yazılarımıza cevap 
verme zahmetine dahi katlanmıyor.

İstanbul’da silahlı soygunlar gerçekleştiren 
bir terör örgütü mensubu, kırmızı bültenle 
aranıyor, nerede olduğu, ne yaptığı bilini-
yor, iadesi isteniyor ama cevap yok. İşte en 

son, Paris’te öldürülen terörist de kırmızı 
bültenle aranıyordu, defalarca çeşitli Avru-
pa Birliği ülkelerinden iadesi talep edildi 
ama yazılarımıza cevap dahi verilmedi. 
Bizi her alanda kıyasıya eleştiren Avrupa 
Birliği, artık terörle bu muhabbetini de 
masaya yatırmak, bunun özeleştirisini yap-
mak, bunu sorgulamak zorundadır.

Bakın, Avrupa Birliği Büyükelçilerine de 
ifade ettim… Biz, Türkiye olarak 1959 
yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu’na 
üyelik için başvuruda bulunduk günden 
beri Türkiye’yi eleştiriyor, kriterleri kar-
şılamıyor olmakla itham ediyorlar. İyi 
de… 1959’dan beri yaşanan demokrasiye 
yönelik müdahalelerdeki dış dinamikleri 
kimse konuşmuyor. Terörle mücadeleden 
kaynaklanan, kasıtlı ya da kasıtsız yanlış-
ları dillerine dolayanlar, teröre verdikleri 
desteği, teröre gösterdikleri müsamahayı 
hiç konuşmuyorlar. Bizim buna tahammü-
lümüz kalmamıştır değerli arkadaşlarım… 
Ne 54 yıldır sudan bahanelerle kapıda bek-
letilmeye, ne de teröre gösterilen bu müsa-
mahaya hiç tahammülümüz kalmamıştır. 
Bakın şu anda siyasi engellemeler kalksa, 
biz 12 ayda 10 faslı, 18 ayda 15 faslı aça-
bilecek durumdayız. Avrupa Birliği engel 
çıkarıyor diye biz yerimizde saymıyoruz. 
Biz, reformlarımızı, düzenlemelerimizi 
kararlılıkla yerine getiriyoruz. Bizim isti-
kametimiz de bellidir, çok ama çok nettir. 
Bin yıldır olduğu gibi biz Batı’ya akmaya 
devam ederiz. Mecramızın önüne engel 
çıkarsa, mecra değiştirir, ama istikamet 
değiştirmeden yolumuzda kararlılıkla yü-
rürüz.
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Değerli arkadaşlarım…

Terör noktasında burada bir hususa da 
özellikle değinmek durumundayım… Ba-
kınız, Anamuhalefet Partisi CHP’nin Genel 
Başkanı, bir süredir, yurtiçinde, ama daha 
çok yurtdışında, Türkiye hakkında bir 
karalama kampanyası yürütüyor. Biz ken-
disine bu meseleyi defalarca izah ettiğimiz 
halde, CHP Genel Başkanı, ısrarla, inatla, 
Türkiye’yi dünyaya gazetecilerin hapiste 
olduğu ülke diye anlatmaya devam ediyor 
Türkiye hakkında bu karalama kampanya-
sını, bu iftira kampanyasını sürdürdüğü 
müddetçe, biz de bıkmadan, usanmadan 
gerçekleri yüzüne çarpmaya devam ede-
ceğiz.

CHP Genel Başkanı’nın, kendi ülkesini 
karalamak için istismar ettiği, kullandığı 
tutuklu ve hükümlü güya bu gazeteciler-
den 4 tanesi, ABD Büyükelçiliğine saldırı 
düzenleyen o malum örgütün, DHKP-C’nin 
üyesi. CHP Genel Başkanı, Türkiye’de 
gazeteciler tutuklu diyerek sadece kendi 
ülkesini karalamakla kalmıyor; işte o kan-
lı eylemleri yapan DHKP-C’ye de adeta 
hayat öpücüğü veriyor. Benzer bir tavrı 
hatırlayın, bu örgüte yönelik operasyon 
yapıldığında, örgüt mensubu avukatlar 
için gösterdi. Açıkçası biz bu sempatinin 
de kaynağını merak ediyoruz… Sözde ga-
zeteciler üzerinden, avukatlar üzerinden, 
CHP Genel Başkanı neden bu terör örgü-
tüne, bunun gibi diğer örgütlere avukatlık 
yapıyor, sözcülük yapıyor. İnanın bunun 
sebebini merak ediyoruz ve son derece 
haklı olarak da bu muhabbetin kaynağını 
öğrenmek istiyoruz.

Şimdi değerli arkadaşlarım… CHP Genel 
Başkanı’nın özellikle de kavramlar konu-
sunda kafasının karışık olduğunu ifade et-
miştim… CHP Genel Başkanı, millet, ulus, 
ırk, milliyetçilik, ulusçuluk gibi kavramlar-
da ciddi bir zihin karmaşası yaşıyor. Ama 
zihin karmaşası bunlardan ibaret değil… 
CHP Genel Başkanı, hükümet, devlet ve 
ülke gibi kavramlar arasında da çok ciddi 
bir bocalama yaşıyor. Bunu defalarca yap-
tı… Yurtdışında, hükümeti eleştireceğim 
derken kendi ülkesine haksızlık yapıyor, 
kendi ülkesini yerden yere vurmak gibi bir 
gaflet sergiliyor.

G e ç t i ğ i m i z  a ğ u s t o s  ay ı n d a  G ü n e y 
Afrika’da Genel Kurulu yapılan Sosyalist 
Enternasyonal’e gittiler, orada ibretlik bir 
bildiriye imza attılar. Ne var o bildiride? 
Türkiye’nin terörle mücadelesini, İsrail’in 
Filistinlilere yaptığı insanlık dışı saldırılar-
la bir tutan ifadeler var. İşte CHP bu bildi-
riye imza atıyor. Başka ne var o bildiride? 
CHP’nin var gücüyle savunduğu Suriye 
Diktatörü Beşar Esed’in artık gayri meşru 
olduğuna dair ifade var. İmzalıyorlar ama 
neyi imzaladıklarını, neye evet dediklerini 
bilmiyorlar. Hatta toplantısına katıldıkları, 
yönetimine seçildikleri örgütün üyelerin-
den bile haberleri yok. Hem CHP Genel 
Başkanı, hem de yardımcısı, Çin Komünist 
Partisi’yle Sosyalist Enternasyonal’de bir-
likte çalıştıklarını ifade ettiler. Ya siz, üyesi 
olduğunuz, hatta başkan yardımcısı oldu-
ğunuz örgütün üye listesine hiç bakma-
dınız mı? Çin Komünist Partisi Sosyalist 
Enternasyonal’e üye mi? Daha bundan bile 
haberleri yok.
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Bitmedi… Sosyalist Enternasyonal 4-5 
Şubat’ta Portekiz’de toplandı, CHP gitti, 
bu sefer güya uyanık davranıp, bildiri-
deki Suriye ile ilgili ifadeleri değiştirdi. 
Yaptıkları değişiklik ne? Bildiride Beşşar 
Esed’le ilgili ifadeleri yumuşatmışlar. Teb-
rikler… Suriye’nin eli kanlı diktatörü, 60 
binden fazla masumun katili eminim ki 
CHP’ye minnettar olmuştur. Portekiz’de, 
Suriye’nin zalimini kahramanca savunan-
lar, kendi ülkeleri için aynı kahramanlığı 
göstermiyorlar. Dedim ya… Hükümet 
kavramıyla ülke kavramını CHP Genel 
Başkanı birbirine karıştırıyor. Hükümeti 
eleştireceğim derken kendi ülkesini yer-
den yere vuruyor.

Portekiz’de, Sosyalist Enternasyonal 
toplantısında bir konuşma yapan CHP 
Genel Başkanı, oradaki üyelerin, kendi 
deyimiyle yoldaşlarının gözüne baka baka 
kendi ülkesini karalamaktan çekinmedi. 
Düşünebiliyor musunuz değerli arkadaş-
lar… Siz uluslararası bir toplantıya katılı-
yorsunuz, orada söz alıyorsunuz, kürsüye 
çıkıyorsunuz ve kendi ülkenizin ne kadar 
kötü durumda olduğunu doğru olmayan 
rakamlarla dinleyicilere anlatıyorsunuz. 
Ardından da çıkıp Esed’le ilgili bildiriyi na-
sıl değiştirdiğinizi övüne övüne kamuoyu-
na açıklıyorsunuz. Bu tavır, 76 milyonun 
tamamına haksızlıktır, tamamına ağır bir 
hakarettir.

Bakın, biz CHP Genel Başkanı kendi ül-
kesini karaladığı için değil, bu ülkenin 
Anamuhalefet Partisi uluslararası are-
nada bu hallere düşürüldüğü için rahat-
sızız. Onu orada dinleyenler eminim ki, 

“bir insan kendi ülkesine bu haksızlığı 
yapar mı?” demişlerdir. Dahası, eminim 
ki İspanya’nın, Yunanistan’ın, Portekiz’in 
temsilcileri, küresel krizde çok büyük 
başarı kaydeden Türkiye’nin bu kadar 
karalanmasına bakıp, bu yoldaşın kendi 
ülkesinden bile haberi yok demişlerdir. 
Bakın burada sizlerle sadece 2 göstergeyi 
paylaşacağım… Avro Bölgesi’nde, 2012 
yılının ilk 3 döneminde büyüme oranları 
ne biliyor musunuz? Yüzde eksi 0.1; yüzde 
eksi 0.5. yüzde eksi 0.6 peki, Türkiye’de 
ne? Yüzde artı 3.4 yüzde artı 3 yüzde artı 
1.6… Ekim ayında, Avro Bölgesi’nde iş-
sizlik oranı yüzde 11.7…Türkiye’de Ekim 
ayında işsizlik oranı yüzde 9.1… Kamu 
Kesimi toplam borcunun Milli Gelire ora-
nı: Japonya’da yüzde 236… İtalya’da yüz-
de 126… ABD’de yüzde 107… Fransa’da 
yüzde 90… Almanya’da yüzde 83.Peki, 
Türkiye’de ne? Yüzde 38…

Küresel finans krizinde ülkeler IMF önün-
de borç sırasına girerken, Türkiye 10 yıl 
önce 23.5 milyar dolardan aldığı borcu 
860 milyon dolara indirdi, 2 gün sonra 
da bu borcu inşallah 400 milyon dolar se-
viyesine kadar düşürüyoruz. 27.5 milyar 
dolardan devraldığımız Merkez Bankası 
rezervimiz şu anda 125 milyar dolar. CHP 
Genel Başkanı, bu tabloyla iftihar etmesi 
gerekirken, ülkesi ve milleti adına bu tab-
loyu övünçle anlatması gerekirken, gittiği 
her yerde Türkiye ekonomisini kötülemek 
gibi büyük bir gafletin içine giriyor. Tek-
rar ediyorum: Biz, CHP Genel Başkanı’nın 
kendi ülkesini kötülemesine alışkınız, 
buna üzülmüyoruz. Ama Türkiye’nin Ana-
muhalefet Partisi’nin, yurtiçinde olduğu 
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kadar yurtdışında da alay konusu olması-
nı içimize sindiremiyor, bundan rahatsız 
oluyoruz.

Bakın değerli arkadaşlarım… Şu anda, baş-
ta Avrupa ülkeleri, başta gelişmiş ülkeler 
olmak üzere, dünyanın birçok ülkesi sos-
yal harcamalarda kısıntıya gitti ve gidiyor. 
Öğrenci harçlarından tutun emekli maaş-
larına, ücret artışlarından tutun vergilere 
kadar her alanda olumsuz bir manzara 
hâkim. Ama ben şimdi, sosyal yardımlar 
konusunda burada hem sizlere, hem aziz 
milletime bazı çok önemli müjdeleri açık-
lamak istiyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım...

Bizleri ekranları başında izleyen aziz mil-
letim… 10 yıllık AK Parti hükümetleri dö-
neminde, toplumun özellikle dezavantajlı 
kesimlerine, şehit yakınlarına, gazilere, 
engelli kardeşlerimize, yaşlılara, çocuk ve 
kadınlara yönelik çok sayıda reformu, çok 
sayıda yeni uygulamayı hayata geçirdik. 
Bütün bu kesimlerin, eğitimden sağlığa, 
istihdamdan siyasete kadar, hayatın her 
alanına daha fazla katılmaları, daha fazla 
etkin olmaları için çok önemli düzenleme-
ler yaptık. Bugün burada, başta engelli va-
tandaşlarımız olmak üzere; toplum olarak, 
millet olarak üzerimizde emanet olan kar-
deşlerimizi yakından ilgilendiren birkaç 
düzenlemeyi de sizlerle paylaşacağız.

Bakınız… Toplu taşıma araçlarından, 
ücretsiz ya da indirimli yararlanma nok-
tasında, belli kesimlere belli avantajlar 
sağlanıyordu. Örneğin, terörle mücadele 

şehitlerimizin, harp malullerimizin, asayiş 
ve güvenlik hizmetleri sırasında şehit olan-
ların eşleri, çocukları, anne babaları toplu 
taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak 
yararlanıyordu. Bunun yanında, örneğin, 
vazife malullerinin eşleri bu hizmetten 
yararlanırken, çocukları, anne babaları 
yararlanamıyordu. Yine, terörle mücadele 
gazilerimizin kendileri, eşleri, çocukları 
ve anne babaları toplu taşımadan ücretsiz 
istifade ederken, örneğin muharip gazileri-
mizin çocukları, anne babaları bu hizmet-
ten faydalanamıyordu.

Dün Bakanlar Kurulu’muzda, Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanı’mızın hazırladığı 
sunumu değerlendirdik, müzakeresini 
yaptık ve yeni bir düzenleme için kararımı-
zı aldık. Buna göre; vazife malullüğü kap-
samında şehit olanların çocukları ile anne 
babaları; asayiş ve güvenlik hizmetlerinin 
yerine getirilmesi sırasında gazi olanların, 
harp malullerinin, vazife malullerinin, 
muharip gazilerin çocukları ve anne baba-
ları da artık. Toplu taşıma hizmetlerinden 
ücretsiz yararlanacaklar. Devlet demiryol-
larının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarında, 
denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası 
hatlarında, belediyelerin şehiriçi toplu ta-
şıma araçlarında, bu vatandaşlarımız ücret 
ödemeden seyahat edebilecekler.

Kapsamı sadece bu vatandaşlarımızla sı-
nırlı tutmuyoruz. Engelli kardeşlerimiz, 
aynı şekilde devlet demiryollarının şehiri-
çi ve şehirlerarası hatlarında, denizyolla-
rının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarında, 
belediyelerin şehiriçi toplu taşıma araçla-
rında, ücretsiz seyahat edebilecekler. Ağır 
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engelli kardeşlerimizin yanında bir de 
refakatçi bu hizmetten istifade edebilecek. 
Bitmedi…

Geliyorum yaşlı vatandaşlarımıza… 65 yaş 
üzeri vatandaşlarımız, devlet demiryolla-
rının şehiriçi hatlarında, denizyollarının 
şehiriçi hatlarında, belediyelerin şehiriçi 
toplu taşıma hatlarında, Türkiye genelinde 
ücretsiz seyahat edecekler. Yani, beledi-
yeler arasındaki farkı ortadan kaldırıyor, 
tüm türkiye’de yaşlılarımıza ücretsiz seya-
hat imkânı getiriyoruz. Saat uygulaması 
yok... Dileyen dilediği saatte bu hizmetten 
yararlanacak. 65 yaş üzeri vatandaşları-
mız, devlet demiryollarının ve denizyolla-
rının şehirlerarası hatlarında ise yüzde 50 
indirimle seyahat edebilecekler.

Dostlar arasında, kardeşler arasında, 
akrabalar arasında, dede ile torun, nine 
ile torun arasında ulaşım engelini artık 
kaldırıyor, bu şekilde sevenleri birbiriyle 
buluşturuyoruz. Bu, bizim boynumuzun 
borcudur. Bu, sosyal devlet olmanın gere-
ğidir. Bu imkânlar, şehitlerimizin yakınları 
için, gazilerimiz ve yakınları için, engelli 
kardeşlerimiz için, yaşlı amcalarımız, tey-
zelerimiz için annelerinin ak sütü kadar 
helal bir uygulamadır. Bu imkândan yarar-
lanacak kardeşlerimize bu yeni uygulama-
nın hayırlı olmasını diliyorum.

Geliyorum bir başka müjdeye değerli 
arkadaşlarım… Engelli kardeşlerimizin 
istihdamını ak parti olarak her zaman 
önemsedik ve gerek işverenleri, gerek en-
gelli kardeşlerimizi bu noktada her zaman 
teşvik ettik. Kamuda, 2002 yılında, sadece 

5 bin 777 engelli kardeşimiz memur olarak 
istihdam ediliyordu. Biz, bu sayıyı yaklaşık 
5 kat artırdık ve şu anda kamuda 27 bin 
224 engelli kardeşimiz istihdam ediliyor. 
2011 yılında bir yasa değişikliği yaptık. 
Dünyada ilk defa, engellileri, merkezi bir 
sınava tabi tutarak kamuya almaya başla-
dık. 2012 yılında bu sınav yapıldı ve 7 bin 
746 kadroya atama yapıldı. Şimdi, 2013 
yılında, 8 bin 115 engelli kardeşimizi daha 
kamuda istihdam edeceğiz. Geçen yıl, yani 
2012’de yapılan merkezi sınavı esas alarak, 
ÖSYM aracılığıyla, mart ayında 8 bin 115 
kardeşimizi işe yerleştireceğiz. Bu güzel 
gelişmenin, bu müjdeli haberin de engelli 
kardeşlerimize, ailelerine hayırlı olmasını 
diliyorum…

Müjdelerimiz bitmedi… Milli eğitim ba-
kanlığımız, aile ve sosyal politikalar ba-
kanlığımız, devlet personel başkanlığımız 
işbirliği halinde, engelli öğretmenlerimizle 
ilgili bir çalışma başlattılar. Öğretmen 
yetiştiren yükseköğretim kurumlarından 
mezun olan, 2012’deki engelli sınavına 
giren adaylar arasından, engel durumları 
ve alanları uygun olanların, öğretmen ola-
rak atamalarını gerçekleştireceğiz. Engelli, 
öğretmen olamaz diye bir düşünceyi biz 
tanımıyoruz. Engelli de bal gibi öğretmen 
olur, hem de çok iyi öğretmen olur. İnşal-
lah bunun da ilk adımını böylece atıyoruz. 
Yine bir başka güzel adımı da bugün atı-
yoruz. Bilindiği gibi ak parti hükümetleri 
döneminde engelli bireylerin eğitimine 
özel önem verdik.

“Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri” 
tarafından her ay 245 bin engelli kardeşi-
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mize, özel eğitim hizmeti sunuyoruz. Bu 
eğitimin aylık tutarı 105 milyon TL’dir 
ve tamamı tarafımızdan karşılanıyor. Bu 
okullarımızda “özel eğitim öğretmeni” 
açığı yaşanıyordu. Şimdi ihtiyacı giderebil-
mek amacıyla millî eğitim bakanlığımızca 
belirli branşlardaki öğretmenlere yönelik 
olarak sertifika programları başlatıyoruz. 
Böylece engelli kardeşlerimizin eğitiminde 
önemli bir engeli daha geride bırakıyoruz. 
Bu adımın da yine hayırlı olmasını temen-
ni ediyorum.

Bu arada, dün itibariyle okullarımızda eği-
tim öğretim yılının ikinci dönemi başladı. 
Türkiye genelinde 17 milyon öğrencimize, 
776 bin öğretmen ve yöneticimize, yeni 
dönemde başarı dileklerimi buradan ileti-
yorum. Biliyorsunuz, bu yıl Şubat ayında 
da, eş durumu başta olmak üzere mazeret 
atamalarını yapacağımızı duyurmuştuk. 
Bu atamalar gerçekleşti, 8 bin 286 öğret-
menimizin başvurusu değerlendirildi ve 
7 bin kadar öğretmenimiz tercihlerine 
yerleştirildi.

Dün itibariyle de, il içinde mazeret atama-
ları başlatıldı. Bu ayın sonuna kadar da il 
içi atamalar yapılacak. Diğer yandan, okul-
larımızda okul sütü Programımız bu yıl 
da kararlı şekilde devam edecek. Program 
çerçevesinde, bu yıl 30 bin 885 okulda, 
ana sınıfı dâhil olmak üzere, 6 milyon 291 
bin öğrencimize, 14 Haziran’a kadar, yani 
bütün dönem boyunca, haftada 3 gün, 
uzun ömürlü süt dağıtacağız. 14 Haziran’a 
kadar, toplamda 60 bin ton süt, öğrencile-
rimize ulaşacak. Tüm bu uygulamaların 
tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Bugün çok değerli bir sanatçımızı, adeta 
televizyonla tanıştığımız andan itibaren 
tanıdığımız, Tekin Akmansoy’u kaybettik. 
Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve se-
venlerine baş sağlığı diliyorum.

Türkiye’ye, millete hizmet yolunda yolu-
muza, inşallah her gün yeni bir uygula-
mayla, bir reformla, toplu açılışlarla, yeni 
eser, yeni yatırımlarla ilerlemeye devam 
edeceğiz. Kim ne derse desin, kim ne ya-
parsa yapsın, milletle el ele, gönül gönüle 
Türkiye’yi büyütmeyi sürdüreceğiz. Bu 
tarihî anlara şahit olduğu, tarih yazdığı 
için bu grubu bir kez daha tebrik ediyo-
rum. Tekrar görüşmek, tekrar buluşmak 
umuduyla, hepinizi Rabbime emanet edi-
yor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.
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Çok değerli yol arkadaşlarım, Teşkilatımı-
zın değerli mensupları, hanımefendiler, 
beyefendiler…

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı’nın açılışında sizleri en kalbi 
duygularla selamlıyorum. Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantımızın, ülkemiz, mille-
timiz, demokrasimiz için hayırlara vesile 
olmasını; millete hizmet yolunda aşkımızı, 

şevkimizi daha da artırmasını Rabbim’den 
niyaz ediyorum.

Bugün, Genişletilmiş İl Başkanları Toplan-
tımızın hemen başında, şu hususu iftiharla 
belirtmek istiyorum… Türkiye’de, Türkiye 
siyasi tarihinde, hamdolsun, istişare me-
kanizmasını en verimli, en yararlı, en sık 
şekilde kullanan parti AK Parti’dir. Parti-
mizi kurduğumuz günden bugüne kadar, 

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 15 Şubat 2013
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çoğunluğu Kızılcahamam’da olmak üzere, 
tüm üst kademelerimizin katılımıyla, 19 is-
tişare toplantısı gerçekleştirdik. Grup top-
lantılarımızı, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantılarımızı, İl Divan Toplantılarımızı 
aynı şekilde birer istişare platformuna dö-
nüştürdük. MYK, MKYK toplantılarımızı 
düzenli olarak yaparak, partimizin, ülke-
mizin, dünyanın gündemindeki meseleleri 
etraflıca ele alıyoruz.

Hükümet düzeyinde, Bakanlar Kurulu’nu 
aynı şekilde düzenli olarak topluyor, ül-
kenin, milletin sorunlarına çözümler üre-
tiyoruz. Bütün bunların yanında, değişik 
vesilelerle, değişik adlar altında, dar katı-
lımlı ya da geniş katılımlı şekilde istişare 
toplantıları düzenliyoruz. Son dönemde, zi-
yaret ettiğimiz illerimizde, toplu açılışların 
ardından, partimizin divan toplantılarına 
katılıyor, onun ardından da şehrin önde ge-
lenleriyle, kanaat önderleriyle buluşuyoruz.

Son 2 ay içinde, Şanlıurfa’da, Gaziantep’te, 
Kayseri’de bu toplantılarımızı yaptık. Yarın 
da inşallah, Mardin’e gidecek, önce büyük 
bir toplu açılış gerçekleştirecek, ardından 
partimizin İl Divan Toplantısını, onun 
ardından da Mardin’in önde gelenleriyle 
buluşmamızı gerçekleştireceğiz. Yine son 
haftalarda, coğrafi bölgelerimiz bazında, 
Milletvekillerimizle, İl Başkanlarımızla, 
Belediye Başkanlarımızla, Kadın ve Gençlik 
Kolları Başkanlarımızla bir araya geliyoruz. 
Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Kara-
deniz Bölgelerimiz için bu toplantıları yap-
tık. Haftaya inşallah Orta Anadolu Bölgesi 
milletvekilleriyle bu toplantıyı gerçekleşti-
recek, peyderpey, Ege, Marmara, Akdeniz 

Bölgelerimizle de buluşarak, bu süreci, bu 
daireyi devam ettireceğiz.

Değerli kardeşlerim, çok değerli yol arka-
daşlarım…

Bakınız, gerek Türkiye’de, gerek dünyada, 
AK Parti’nin üst üste elde ettiği başarıların 
sırrını çözmek için çok sayıda araştırma 
yapılıyor, analiz yapılıyor, bu konuda tezler 
hazırlanıyor. Özellikle Türkiye’de, kimi si-
yasi partilerin, AK Parti’yi taklit etmek, AK 
Parti’ye benzemek, AK Parti’yi örnek almak 
için çok ciddi kafa yorduklarını, çaba sarf 
ettiklerini görüyor ve biliyoruz. Biz, başa-
rısının sırrını gizleyecek bir kadro değiliz. 
İlim, yitik maldır… Nerede bulunursa alın-
malıdır… Biz, ilmi bulduğumuz yerden aldı-
ğımız gibi, ilmi saklayanlardan da olmayız.

Bizim başarımızı eğer hâlâ merak edenler, 
bunu eğer hâlâ öğrenememiş olanlar var-
sa; onlara buradan açık açık söylüyorum: 
Bizim başarımızın sırrı istişaredir. Biz, her 
meseleyi kendi arasında konuşan, tartışan, 
müzakere eden bir kadroyuz. Her meseleyi 
milletiyle şeffaf şekilde paylaşan, milletine 
danışan, milletinin çizdiği istikamete harfi-
yen uyan bir kadroyuz. Biz, millete tepeden 
bakan, milleti yukarıdan aşağıya doğru 
dizayn etmeye kalkışan toplum mühendis-
leri değil; milletle aynı yöne bakan, milletle 
gönül bağı kuran, milletin diliyle konuşan 
bir hareketiz.

Bakın bu noktada, gündemdeki bazı konu-
lar üzerinde, muhalefetin ve bizim bakış 
açılarımızdaki farklılığı özellikle vurgu-
lamak istiyorum… Muhalefetin her me-
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seleye nasıl tepeden baktığını, nasıl sırça 
köşklerinden baktığını, nasıl toplum mü-
hendisliğine soyunduğunu; bizim ise nasıl 
milletimizle birlikte yürüdüğümüzü açık-
lamaya bu örnekler bile yetiyor. Biz, yeni 
Anayasa konusunda ilanihaye müzakere 
olamayacağını, eğer bir taslak oluşmazsa, 
kendi taslağımızla milletin önüne çıkaca-
ğımızı, milletin takdirine başvuracağımızı 
ifade ettik. Muhalefet ise her zaman oldu-
ğu gibi, yeni Anayasa konusunda da benim 
bu açıklamamın hemen ardından, milletin 
takdirini bir kez daha ayaklar altına alma-
ya başladı.

Bu muhalefet, milleti, tarihinin hiçbir dö-
neminde mümeyyiz olarak görmemiştir. 
Bu muhalefet, milletin tercihlerini hiçbir 
zaman dikkate almamış, daima milleti kü-
çümsemeyi tercih etmiştir. İşte bugün de, 
biz Anayasa için halkoylamasını telaffuz 
ettiğimiz andan itibaren, milleti küçümse-
meye, milleti aşağılamaya, tahkir etmeye 
başladılar. Çünkü bunlara göre Anayasa 
demek, müdahalelerin ardından yazılan 
veya yazdırılan metin demektir. Bunlar, 
siyasi tarihleri boyunca Anayasa’dan bunu 
anladılar, askerin gölgesinde hazırlanan 
metinleri anladılar. Ne milletin, ne de Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nin, bir Anayasa 
yazabileceğine, bir Anayasa yapabileceğine 
hiçbir zaman inanmadılar, bugün de inan-
mıyorlar.

Biz, Anayasa konusundaki çalışmaları 12 
Haziran 2011’de, seçim sandıkları kapatıl-
dıktan hemen sonra başlattık. Daha o gü-
nün akşamı talimatı verdik ve çalışmalar 
başladı. Bir buçuk senedir, hem toplumun 

tüm kesimleriyle, hem Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çatısı altında, uzlaşmayı en 
üst düzeyde önemseyen ve muhafaza eden 
biz olduk. Partimizin milletvekili çokluğu-
na bakmadan, komisyona, diğer partiler 
kadar üye verdik. Biz, uzlaşmanın tarafı 
olduk, ittifakın tarafı olduk; bundan sonra 
da uzlaşmanın, uyumun, ittifakın tarafı ol-
maya kararlı şekilde devam edeceğiz.

Geçmişte ifade ettim, bugün de söylüyo-
rum: Masadan kalkan taraf biz olmaya-
cağız. Ama bu müzakereler ilanihaye de 
devam edemez. Yeni bir anayasa ihtiyacı 
bu kadar belirginken, yeni bir anayasa 
konusunda toplumda büyük bir uzlaşma 
mevcutken, bunun heba edilmesine biz 
göz yummayız. Biz bu ülkeye, özellikle de 
gençlere şunu çok net olarak göstermek 
istiyoruz: Bu millet, bu Meclis, sivil bir 
anayasa yapacak güce, birikime, iradeye 
sahiptir. Eğer Meclis bunu yapmazsa, bu 
iradeyi kullanmazsa bu yolda bizimle yü-
rüyecek olanlarla birlikte Meclis’in sahibi 
olan millete gider ve sivil bir anayasayı 
milletin takdirine sunarız. Dayatma ana-
yasalara, oldu bitti anayasalara alışkın 
olanlar, elbette bunu hazmedemezler ve 
hazmedemeyecekler. Bugüne kadar nasıl 
halkın takdirine karşı çıktılarsa, bugüne 
kadar halkoylamalarından nasıl kaçtılarsa, 
bugün de, bundan sonra da halktan kaç-
maya devam edecekler. Ama biz, geçmişte 
olduğu gibi bugün de, yarın da milletin 
takdirinden kaçmayız, milletin tercihine 
sırt çevirmeyiz.

A r z u m u z ,  Tü r k i y e  B ü y ü k  M i l l e t 
Meclisi’nin bir anayasa yapmasıdır, yapa-
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bilmesidir. Ama bu olmazsa, elimiz kolu-
muz bağlı oturmayız, milletimizle birlikte 
yola devam ederiz. Bakın bu CHP’ye göre 
1961 Anayasası, tarihimizdeki en ilerici 
anayasadır. Her fırsatta bunu ifade ettiler, 
bugün bile hiç utanmadan, sıkılmadan, 
çekinmeden, 1961 Anayasası’nın ilerici 
bir anayasa olduğunu söylemeye devam 
ediyorlar. 50 yıldır bu ülkedeki anayasa 
sorununun temelinde, hiç tereddütsüz işte 
bu 1961 Anayasası vardır. 12 Eylül sonra-
sı yapılan anayasa da, 1961’in taklididir. 
1960’ta, 27 Mayıs’ta milletin tercihlerine 
müdahale edilmiş, 1961’de de devlet ile 
milletin arasına kalın, aşılmaz bir duvar, 
bir set çekilmiştir.

K i m s e  k u s u r a  b a k m a s ı n …  1 9 6 1 
Anayasası ’na i lerici  diyenler,  1982 
Anayasası’ndan şikâyet edemezler.1961 
Anayasası’na ilerici diyenler, halkı, milleti, 
insanı merkezine alan bir anayasayı haz-
medemezler. Şantajla anayasa değişmez 
diyorlar… Evet, santajla anayasa değişmez, 
biz de hiç kimseye şantaj yapmıyoruz. An-
cak şantajla anayasa değişmeyeceğini iddia 
edenlerin, müdahaleyle, silah zoruyla ana-
yasanın değiştirilmesini nereye koyduk-
larını da merak ediyoruz. Allah’ın izniyle, 
gerekli desteği alabilirsek en başta CHP’ye, 
bu ülkenin sivil, katılımcı, çoğulcu, insanı 
merkeze alan bir anayasa yapabileceğini 
göstereceğiz. Bu ülkede sivillerin de anaya-
sa yapabileceğini, hem de çok daha iyisini 
yapabileceğini inşallah ispat edeceğiz.

Şimdi bakın… CHP Genel Başkanı’na 
Dersim dediğinizde, tarihi bırak, bugüne 
gel diyor… Ama anayasa dediğinizde, baş-

kanlık, yarı başkanlık dediğinizde, Sivas 
Kongresi’ne, Erzurum Kongresi’ne kadar 
gidiyor, oralardan örnekler arıyor. Hatta 
bugünlerde çok daha eskilere, Galile’ye 
kafayı takmış durumda… Sürekli, dünya 
yuvarlak mı, düz mü onu konuşuyor. Bir 
yandan dünyanın sürekli değiştiğini ifade 
ediyor, bir yandan statükoyu var gücüyle 
savunuyor. Hatta Gazi Mustafa Kemal 
ismini kendi amaçları doğrultusunda çar-
pıtmaktan çekinmiyor. Allah aşkına, CHP 
bugüne kadar, ilk Meclis’in ve Gazi Mus-
tafa Kemal’in hangi mirasına sahip çıktı? 
Gazi Mustafa Kemal’den CHP’ye bir tek 
CHP’nin adı kaldı; onun ağırlığını da işte 
en son Genel Başkan yer ile yeksan etti.

Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada 
CHP’yi alay konusu yaptı ve yapmaya 
devam ediyor. Portekiz’de, yoldaşlarına 
Türkiye ekonomisinin ne kadar kötü du-
rumda olduğunu anlatırken, cari açığı ör-
nek vermişti… Talihsizlik bu kadar olur… 
CHP Genel Başkanı kendi ülkesini yurt dı-
şında cari açık üzerinden karalarken, işte 
önceki gün cari açık yüzde 36.6 oranında 
geriledi. Portekiz’de yoldaşları CHP Genel 
Başkanı’na kıs kıs gülmüşlerdi; şimdi bu 
cari açıktaki düşüşü duydularsa, artık kah-
kaha atmışlardır.

CHP Genel Başkanı’nın ciddi şekilde açığa 
düştüğü bir başka hususu da burada vurgu-
lamak zorundayım… Bakın Cilvegözü’nde, 
Suriye Gümrüğü’nde pazartesi günü bir 
patlama meydana geldi. Patlama anından 
itibaren, herkes itidalli davranırken, her-
kes olayın aydınlatılmasını, netleştirilmesi-
ni beklerken, Genel Başkan ve yardımcıları 
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başta olmak üzere CHP’liler bir istismar 
telaşına girdiler. Daha ilk saniyelerden 
itibaren, bu patlamadan dolayı Türkiye’yi, 
Hükümet’i suçlamaya başladılar kadar 
ileri gittiler ki aracın yönünün Suriye’ye 
doğru olduğunu dahi iddia edecek kadar 
onurlarını, izanlarını, insaflarını yitirdiler. 
Kamera görüntüleri neden yayınlanmadı 
diyorlar… Gerekli incelemeler yapıldıktan 
sonra kamera görüntüleri yayınlandı. Ama 
bunlarda mahcup olacak, kızaracak yüz 
yok.

Aylardır CHP Genel Başkanı’nın, iki ko-
nuda kamuoyuna net bir şey söylemesini 
bekliyoruz. Bir: Türkiye’nin çıkarlarını 
dahi çiğneyecek kadar Suriye’nin zalim 
rejimiyle bu muhabbetiniz nedir? Aylardır 
bu konuda kamuoyunu tatmin edecek tek 
bir açıklama yapmadılar. İki: Tutuklu gaze-
teci diyerek, avukat diyerek adeta koruma-
ya aldığınız Türkiye’nin, hatta dünyanın 
en kanlı örgütleriyle muhabbetiniz nedir? 
CHP, aylardır bu iki soruya cevap vermi-
yor, veremiyor. Bir yandan Suriye’nin kanlı 
Baas rejimine sözcülük yapıyor, bir yandan 
tutuklu gazeteci diyerek, tutuklu avukat 
diyerek, kanlı terör örgütüne kol kanat 
geriyorlar.

Bakın CHP Genel Başkanı çıktı, terör 
örgütü mensubu avukatların gözaltına 
alınmasını kıyasıya eleştirdi. Bir hafta 
sonra bu örgüt ABD Büyükelçiliğine saldı-
rı düzenlendi, bir vatandaşımız hayatını 
kaybetti, bir gazeteci kardeşimiz ağır yara-
landı. Ama CHP Genel Başkanı hâlâ çıkıp, 
terör örgütünü savunmaya, ona kol kanat 
germeye, ona moral ve destek vermeye 

devam ediyor. 1940’lardan itibaren CHP 
bu milleti inim inim inletmiştir. Ama açık 
söylüyorum, CHP’nin, Türkiye düşmanı 
diktatörlerle, Türkiye düşmanı terör örgüt-
leriyle muhabbeti hiç olmamıştı. Bu Genel 
Başkan işte bunu da başardı. AK Parti’yi; 
CHP’den de, diğerlerinden de ayıran en 
önemli farklardan biri de budur.

Onlar, kendi çıkarlarını, Türkiye’nin çıkar-
larının önünde görür; biz ise Türkiye’nin 
çıkarını her şeyin üzerinde görürüz. Ba-
kın ben bunu, Kayseri’de, kapalı bir top-
lantıda ifade ettim ve bu sözlerim basına 
da yansıdı. Esasen, terörün bitmesi nok-
tasında, bu düşüncemizi, bu hissiyatımızı 
biz defalarca dile getirdik. Eğer milletin 
yararınaysa, eğer ülkenin yararınaysa, 
eğer kan duracaksa, gözyaşı duracaksa, 
biz her türlü bedeli ödemeye hazırız ve 
tereddüt etmeden de o bedeli öderiz.

Şunu herkes bilsin ki attığımız ve atacağı-
mız adımlar, milletimize rağmen olmaz. 
76 milyonun hissiyatını gözetiriz, değerle-
rini gözetiriz, acılarını, gözyaşını gözetiriz 
ve adımlarımızı ona göre atarız. Doğru 
bildiğimiz, Hak bildiğimiz yolda, tereddüt 
etmez, yürürüz. Bakın bu süreçte, BDP’ye 
biz bunu ısrarla izah ettik. AK Parti olarak 
biz, bir risk alıyor, ülkenin kanayan yarası-
nı sarmanın mücadelesini veriyoruz. BDP 
de bu riski almalıdır. DP, kendi seçmenine 
mesaj verme kaygısıyla değil, popülizm 
yaparak değil, şeffaf, samimi, iradeli ve 
dirayetli şekilde bu süreci götürmelidir. 
Eğer BDP, MHP gibi davranırsa, istismarı, 
popülizmi bir yöntem olarak seçerse, alış-
kanlıklarını bir kenara koymazsa, yani ce-
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sur davranmazsa, bu sürece hiçbir katkısı 
olmaz ve olamaz.

Bakın, ben MHP Genel Başkanı’nın, son de-
rece nezaketsiz, son derece sakil ifadeleri-
ne cevap vermeyeceğimi ifade ettim. MHP 
Genel Başkanı kendisine sanal bir dünya 
tasavvuru oluşturmuş ve o tasavvurun 
içinde kendisi söylüyor, kendisi dinliyor. 
Dikkat ederseniz, ne çözüme ilişkin, ne 
barışa ilişkin, ne huzur ve güvenliğe, ne de 
kardeşliğe ilişkin tek bir cümle kurmuyor. 
Sadece komplo teorileriyle, sadece öfke 
ve nefretin diliyle, sadece hakaret ederek 
muhalefet yaptığını zannediyor. İnsana 
ilişkin, insanlığa ilişkin cümle kurmadığı 
sürece, MHP Genel Başkanı’nı bu konuda 
muhatap almamaya devam edeceğiz.

AK Parti teşkilatı olarak biz bu sürece yü-
reğimizi koyduk. İnşallah biz bu sorunu, 
terör sorunun çözecek, 2023’e kardeşlikle 
yürümeye devam edeceğiz. Sözlerime bu 
noktada son verirken, Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantımızın hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Sizleri sevgi ve say-
gıyla selamlıyor, hepinizi Allah’a emanet 
ediyorum.
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Çok değerli Mardinli kardeşlerim, AK Parti 
Mardin Teşkilatı’nın değerli mensupları, 
Sevgili gençler, değerli hanımefendiler, 
beyefendiler… Sizleri en kalbi muhabbetle-
rimle selamlıyor, AK Parti Mardin İl Danış-
ma Meclisi toplantımızın hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.

12 Haziran seçimlerinden tam 5 gün önce, 
7 Haziran 2011 tarihinde Mardin mitin-
gimizi yaptık. 12 Haziran seçimlerinde, 
sizlerin de desteğiyle demokrasimiz adına, 
ülkemiz, milletimiz adına büyük bir zafer, 

büyük bir başarı elde ettik. Önümüzdeki 
dönemde, Mardin’den çok daha büyük bir 
destek beklediğimi, Mardin’in çok daha 
güçlü bir dayanışma içinde olması gerekti-
ğini özellikle belirtmek isterim.

Mardin, her zaman demokrasinin, huku-
kun, adaletin yanında olmuş, Türkiye’nin 
birlik ve beraberliğine omuz vermiştir. 
Keza, Mardinli kardeşlerimiz, 2007 halk 
oylamasında yüzde 95 ile, 2010 halk oy-
lamasında ise yüzde 94 ile evet diyerek, 
özgürlüklerden, adaletten, hakkaniyetten 

AK Parti Il Danışma Meclisi 
Toplantısı (Mardin)

Mardin | 16 Şubat 2013
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yana bir tavır gösterdiğini çok net biçimde 
ortaya koymuş; Türkiye’nin ileri demokra-
si hamlesine, kalkınmasına, büyümesine 
güçlü bir destek sağlamıştır. Ben bu buluş-
ma vesilesiyle, Mardin İl Teşkilatı’mıza, 
Bakanımıza, milletvekillerimize, İl Baş-
kanımızdan, ilçe başkanlarımızdan yöne-
ticilerimize, belediye başkanlarımızdan 
Belediye Meclis Üyelerimize, köy, mahalle 
temsilcilerimize, Sandık Müşahitlerimize 
kadar herkese yaptıkları hizmetlerden, 
verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür 
ediyorum.

Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum: 
Biliyorsunuz, 24 Ocak tarihinde kabine-
mizde bazı değişiklikler gerçekleştirdik. 
Kabinede yaptığımız bu tazelenme, ye-
nilenme ile birlikte Mardinli bir arkada-
şımızı, Sayın Muammer Güler’i İçişleri 
Bakanlığı’na atadık. İnanıyorum ki, Mar-
dinli Bakanımız, terörle mücadele nok-
tasında, Türkiye’nin emniyeti, huzuru, 
güvenliği ve demokratikleşmesi noktasın-
da ülkemize çok önemli katkılar sağlaya-
caktır. Bu önemli değişikliğin de ülkemize, 
milletimize, Mardin’imize hayırlı olmasını 
diliyorum.

Değerli kardeşlerim…

Buraya gelmeden, bu buluşmayı gerçek-
leştirmeden hemen önce, biliyorsunuz, 
Mardin’de bir kez daha tarihî günlerden 
birini idrak ettik. Geçen yıl, 8 Mart tari-
hinde, 143 milyon liralık 38 farklı eser ve 
hizmetin toplu açılışını gerçekleştirmiştik. 
Bir yıl sonra bugün, 27 milyon lira bedelle 
29 yatırımı Mardin’le buluşturduk. Yarın 

da inşallah, Midyat ve Kızıltepe’de ayrı 
ayrı toplu açılış törenleri düzenleyeceğiz 
ve Midyat’ta 4, Kızıltepe’de 6 olmak üze-
re, toplamda tam 10 ayrı eser ve yatırımı 
resmî olarak hizmete alacağız. Yani top-
lamda, Mardin ve ilçelerine, 31 milyon 
lira tutarında 39 ayrı hizmet ve eseri 
kazandırmış olduk. Bir kez daha, tüm bu 
eser ve hizmetlerin sizlere hayırlı olmasını 
diliyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, ekonomi-
miz adına büyük başarıların, tarihî rekor-
ların elde edildiği bir 10 yılı geride bırak-
tık… Bugünden 10 yıl öncesine bakılınca, 
Türkiye’de hiç kimse, Türkiye’nin bu kadar 
büyük mesafeler katedeceğini, eğitim, 
sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, ekonomi, 
dış politika, turizm, uluslararası yatırımlar 
gibi hemen her alanda bu kadar büyük bir 
ilerleme sağlayabileceğini düşünmüyordu, 
düşünemiyordu.

Biz, bu son 10 yılda, gerçekten de, 10 yıl 
önce tahayyül dahi edilemeyen, tasavvur 
dahi edilemeyen bir sıçramayı, bir kalkın-
mayı, büyümeyi gerçekleştirdik. Köklü 
reformlarımızla, sessiz devrimlerimizle 
deyim yerindeyse Türkiye’ye çağ atlattık. 
Ancak 50 yıl sonrasında oluşabileceği 
düşünülen Türkiye’yi, 10 yıl gibi kısa bir 
zamanda inşa ettik. Gerek hükümet bazın-
da, gerek yerel yönetimlerimiz bazında, 
halkımızın emanetini hiçbir zaman yere 
düşürmedik, bu emaneti layıkıyla taşıdık, 
halkımızın bize teslim ettiği emaneti daha 
da yükselttik. Bunun neticesinde, halkımı-
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zın nazarındaki güvenimiz daha da arttı, 
girdiğimiz her seçimde, halkımız bize çok 
daha güçlü bir şekilde destek verdi.

Şimdi önümüzde yeni bir dönem, hassas 
bir süreç var. 2014 yılının Mart ayında 
mahalli seçimleri gerçekleştirecek, in-
şallah güven tazeleyerek, halkımızın iti-
madını güçlendirmiş olarak yolumuzda 
yürüyeceğiz. Seçimlere fazla bir zaman 
kalmadı. Artık seçim sathı mailine girmiş 
sayılırız. Şimdiden planlı, programlı, ak-
tif bir şekilde çalışmalıyız. AK Parti’nin 
yaptığı hizmetleri, reformları; ekonomiye, 
demokrasiye, hukuka, adalete katkılarını 
iyi bir şekilde, doğru bir şekilde halkımıza 
anlatmalıyız.

Biliyorsunuz, Mardin, 2011 yılı adrese da-
yalı nüfus kayıt sistemine göre, 764 bin 33 
kişilik nüfusuyla büyükşehir olma hakkını 
elde etti.2014 yerel seçimlerine Mardin 
inşallah büyükşehir statüsüyle girecek. 
Dolayısıyla Mardin için artık yepyeni bir 
dönem başlıyor. Mardinli kardeşlerimi 
çok daha büyük, çok daha güçlü, çok daha 
modern, geleceği çok daha parlak olan 
bir Mardin bekliyor. Mardin’e, ilçelerine, 
köylerine bugüne kadar hangi hizmetleri, 
hangi projeleri kazandırdığımızı, keza, 
önümüzdeki dönemde Mardin’de nelerin 
değişeceğini, hizmet kalitesinin nasıl ar-
tacağını, nasıl yoğunlaşacağını da iyi bir 
şekilde anlatmalıyız.

Değerli kardeşlerim…

Bu noktada bir hususa özellikle dikkat çek-
mek isterim… Hiç kuşkusuz, yerel seçim-

ler, sadece lokal meselelerin ele alınacağı, 
sadece yerel meselelerin, belediyeciliğin, 
şehirciliğin konuşulacağı bir atmosferde 
geçmeyecek. Türkiye’nin onlarca yıldan 
bu yana devam eden kronik meselelerinin 
yanı sıra, güncel siyasi meseleleri de yerel 
seçimlerde gündeme gelecek, getirilecek-
tir. Muhalefet partileri, bu süreçte, iktidara 
giden yolda her şey mubahtır anlayışıyla, 
her türlü hırçınlığı deneyeceklerdir. Mu-
halefet, her seçimde aldığı ağır yenilgiyi, 
bir ders olarak okumak yerine, maalesef 
hırçınlığı tercih ediyor.

Ancak, biz muhalefetin sahiplendiği dili 
asla kullanmayacağız; kendi dilimizle, ken-
di lisanımızla, kendi üslubumuzla hareket 
edeceğiz. Bölge siyaseti, kimlik siyaseti, 
zümre siyaseti yapmayacağız. Etnik milli-
yetçiliğe, bölge milliyetçiliğine, dinsel mil-
liyetçiliğe yaslanmayacağız. Diğer yandan, 
hiçbir tahrike, hiçbir provokasyona, hiçbir 
manipülasyona da pabuç bırakmayacak, 
hiçbir saldırıya da boyun eğmeyeceğiz. An-
cak, her şeye rağmen itidalle, sağduyuyla, 
sabırla çalışacak, kardeşliğin diliyle hare-
ket edeceğiz. Çözümsüzlükten yana değil, 
çözümden yana olduğumuzu, bunun için 
samimi mücadele verdiğimizi bir kez daha 
milletimize göstereceğiz. Kimseyi ayrıştır-
mayacak, kimseyi ötekileştirmeyecek, her-
kesi kazanmaya, her kesimi kucaklamaya 
gayret edeceğiz, Zira biz gücümüzü çözüm-
süzlüğü muhafaza etmekten alan bir parti 
değiliz, biz gücümüzü köklü ve kalıcı çö-
zümler üretmekten alıyoruz. Biz gücümüzü 
toplumun sadece belli bir kesiminden değil; 
toplumun bütün kesimlerinden alıyoruz. 
Türkiye’yi, 780 bin kilometrekarelik vatan 
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toprağını, 76 milyon insanı, birbirinden asla 
ayırmıyor, asla ötekileştirmiyoruz. Herkesi, 
her bölgeyi, her vatandaşımızı bütünün bir 
parçası olarak görüyor, hepsini birden ku-
caklıyoruz. Hizmetlerimiz, eserlerimiz, yatı-
rımlarımız; adalet ve kalkınma anlayışımız 
bunun en bariz göstergesidir. Bu bölge ve 
bu bölgede yer alan şehirler, ilçeler, köyler 
Cumhuriyet tarihi boyunca görmediği hiz-
meti, yatırımı bizim iktidarlarımız, bizim 
hükümetlerimiz döneminde gördü.

Şurası bir gerçek değerli kardeşlerim…

Terörün sona ermesi için bizim kadar 
samimiyetle, bizim kadar içtenlikle, bi-
zim kadar gayretkeşlikle, bizim kadar 
cesaretle çalışan, elini taşın altına bizim 
kadar koyan bir başka parti daha yok... İşte, 
bugün Mardin Artuklu Üniversitesi’nde 
yapılanlar bile tek başına bir devrim ni-
teliğinde işlerdir. Biliyorsunuz, Artuklu 
Üniversitesi’nde Türkiye’nin ilk Kürt Dili 
ve Edebiyatı Bölümü’nü açtık. Yine Artuklu 
Üniversitesi’nde, 2009 yılında Türkiye’de 
bir ilk ve tek dil enstitüsü olan Yaşayan Dil-
ler Enstitüsü’nü kurduk. Bu enstitüde; Kürt 
Dili ve Kültürü Anabilim Dalı, Süryani Dili 
ve Kültürü Anabilim Dalı ile Arap Dili ve 
Kültürü Anabilim Dalı alanlarında kaliteli 
nitelikte Kürtçe öğretmenleri ile mastır ve 
doktora öğrencileri yetiştiriliyor. Yaşayan 
Diller Enstitüsü’nde, 2012-2013 eğitim 
öğretim yılı itibariyle; 568 öğrencimiz lisan-
süstü eğitim ve öğretimine devam ediyor. 
Bu öğrencilerimizden 500’ü Milli Eğitim 
Bakanlığımıza bağlı ilköğretim okullarının 
5, 6, 7 ve 8’inci sınıf larında okutulacak 

Seçmeli Kürtçe Dersi için Kürtçe öğretmen 
adayı olarak eğitim görüyor.

Yaptıklarımız ortada… Reformlarımız, 
hizmetlerimiz, yatırımlarımız ortada… 10 
yıl öncesiyle bugün gelinen nokta ortada… 
Bugün gelinen noktada, toplumsal çözüm 
hususunda ciddi bir beklenti, ciddi bir talep 
var. Halkımız bu meselenin ancak ve ancak 
AK Parti’nin gayretleriyle, AK Parti’nin 
politikalarıyla çözülebileceği konusunda 
hemfikir… Milletimiz AK Parti’ye inanıyor, 
AK Parti’ye güveniyor. Bizim bu talepleri, 
bu inancı boşa çıkartmamamız, bu beklen-
tilere halel getirecek, bu güveni zedeleyecek 
tutumlardan kaçınmamız lazım. Mesuliye-
timiz, yükümüz ağır. Ama ciddiyetle bu işin 
üzerine gidersek, titizlikle bu işi sürdürür-
sek, inanıyorum ki, çözüm yolunda olumlu 
bir netice gelecektir.

Değerli kardeşlerim…

10 yıl boyunca Türkiye’ye, Mardin’e çok gü-
zel sevinçler ve başarılar yaşattık. Allah’ın 
izniyle, milletimizin desteğiyle, Türkiye için 
daha büyük hedeflere de birlikte ulaşacağız. 
Ben, Mardin teşkilatıma yürekten inanı-
yor ve güveniyorum. Geride bıraktığımız 
3 genel seçim, 2 mahalli seçim ve 2 refe-
randumda Mardin her zaman bize destek 
oldu, Türkiye’nin değişim ve dönüşümünde 
önemli bir rol üstlendi. Önümüzdeki süreç-
te de bu desteğin devam edeceğini biliyo-
rum. Allah, yolunuzu, bahtınızı açık etsin 
diyor, sizleri sevgiyle selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
değerli misafirler, Hanımefendiler, beye-
fendiler… Haftalık Grup toplantımızın 
başında sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor; Grup toplantımızın ülkemiz ve 
milletimiz için hayırlı neticeler vermesini 
Rabbim’den temenni ediyorum. Grup top-
lantımıza katılan tüm misafirlerimize hoş 
geldiniz diyor; bizleri ekranları başında iz-
leyen aziz milletimize de buradan en kalbi 
muhabbetlerimizi iletiyorum.

Konuşmama, ekonomimize ilişkin son 
derece önemli ve sevindirici bir gelişmeyi 
burada bir kez daha hatırlatarak başlamak 
istiyorum… Evet, Türkiye, her alanda ol-
duğu gibi ekonomi alanında da çok çok 
önemli başarılara, çok önemli neticelere 
imza atmaya devam ediyor. Avrupa ülkele-
ri başta olmak üzere, dünyadaki gelişmiş 
ekonomiler ciddi sıkıntılarla uğraşırken, 
Türkiye hedef lerine doğru adım adım 
ilerliyor. Yolsuzluk kanallarını kapatarak, 
israf kanallarını kapatarak, disipline ria-
yet ederek, Türkiye’nin kaynaklarının çok 
hassas şekilde idare ederek, hamdolsun 
Türkiye’ye çok büyük sevinçler, tarihî re-
korlar yaşattık ve yaşatmaya devam ediyo-
ruz. Niyet halis olunca, çalışmalar samimi 

ve dürüst şekilde yürütülünce, ülkenin 
imkânları da arttı, bereketlendi.

Elbette bu noktaya kolay gelmedik değerli 
arkadaşlarım. Biliyorsunuz 2002 yılında, 
Türkiye’yi her alanda çok büyük bir borç 
yükünün altındayken emanet aldık. Kamu 
Net Borç Stokunun Milli Gelire oranı, 2002 
yılında yüzde 61.5 seviyesindeydi. Biz, son 
derece başarılı ekonomi yönetimiyle, borç 
yönetimiyle, bu oranı 2011 sonu itiba-
riyle yüzde 22’ye kadar düşürdük. Yani, 
2002’de, kamunun her 100 lirasının 61.5 
lirası borçtu; 2011 sonu itibariyle her 100 
liranın 22 lirası borç. Avrupa Birliği ta-
nımlı borç oranlarına baktığımızda orada 
da düşük bir orana ulaştık.2002 yılında, 
Avrupa Birliği tanımlı Genel Yönetim Borç 
Stoku’nun Milli Gelire oranı yüzde 74 
iken, 2011 sonunda biz bunu yüzde 34’e 
düşürdük. Geçen hafta da ifade etmiştim… 
Türkiye’de, borcun milli gelire oranı şu an 
itibariyle tahminen yüzde 38 seviyesin-
de iken, bu oran, Japonya’da yüzde 236; 
İtalya’da yüzde 126; Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yüzde 107 ve Almanya’da 
yüzde 83 seviyesinde…

Bakın sadece borç oranlarını düşürmek-
le de kalmadık… Türkiye, 2002 yılında 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 19 Şubat 2013



323

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -9

içerde sadece 9 ay vadeyle borç bulabili-
yordu. 2012 yılında, Türkiye ortalama 61 
ay vadeyle borçlanabilen bir ülke konu-
muna yükseldi. Şu anda da, ortalama vade 
süresi 69 aya kadar ulaşmış durumda. 
Yine, borçlanma faizlerine baktığınızda, 
Türkiye 2002 yılında yüzde 63 borçlanma 
faizi öderken, bunu da şu anda yüzde 6.5 
gibi tarihin en düşük seviyelerine çekmiş 
bulunuyoruz. Tabii sadece kamunun borç 
yükünü azaltmakla, vadeyi uzatmakla, fa-
izleri düşürmekle de yetinmedik. Göreve 
geldiğimizde, devleti, kendi vatandaşına 
çok yüklü miktarlarda borçlu olarak bul-
duk. Yıllarca, çalışanlardan ve işverenler-
den, Zorunlu Tasarruf adı altında kesilen 
paranın kayıp olduğunu, ne anaparanın, 
ne de nemaların hak sahiplerine ödenme-
diğini gördük.

On yıllar boyunca ödenmeyen, on yıllar bo-
yunca çalışanların ciddi bir sorunu olan bu 
borcu hemen yapılandırdık, vadelere böl-
dük, işçi ve işverenlerle anlaşarak ödeme-
leri yaptık. Devletin çalışanlarına olan 13.5 
milyar lira borcu, o günkü parayla 13.5 
katrilyon lirayı hak sahiplerine ödedik. 
Aynı şekilde, artık unutulmuş olan, kayıt-
ları dahi kaybolmuş olan Konut Edindirme 
Yardımı kesintilerinin de izini sürdük, toz-
lu raflardan, çuvallardan belgeleri çıkardık 
ve 3.5 milyar lirayı, yani 3.5 katrilyon lirayı 
hak sahiplerine teslim ettik.2001 yılındaki 
bankacılık krizinin Türkiye’ye maliyeti 
111 milyar lira, yani 111 katrilyon liraydı. 
Hazine’nin bileşik faiziyle hesapladığınız-
da, batık bankaların millete maliyeti 231 
milyar liraya ulaşmıştı.

Bizden önceki hükümetler tarafından 
bize yüklenen bu ağır yükü de tıkır tıkır 
ödedik. Kamu Bankaları zarardaydı, Ziraat 
ve Halk Bankalarını kara geçirdik, 2002 
yılından bugüne kadar da 16 milyar lira, 
yani 16 katrilyon lira temettü geliri elde 
ettik. Biz devletin borçlarını öderken, 
devletin vatandaşa olan borçlarını tek tek 
öderken, vatandaş da refah artışının bir 
sonucu olarak devlete borçlarını ödemeye 
başladı. Ziraat Bankası’nın takipteki kre-
dilerinin oranı yüzde 34.5 seviyesindeydi, 
bunu yüzde 2.7 seviyesine düşürdük. Halk 
Bankası için bu oran yüzde 45 seviyesin-
deydi; bunu da yüzde 3 seviyesine çektik. 
Esnaf, Halk Bankası’ndan yüzde 47 ile borç 
alabilirken şu anda yüzde 5 ile yüzde 7.8 
oranında faizle borç alabiliyor. Çiftçi Ziraat 
Bankası’ndan yüzde 59’la borç alıyordu, şu 
anda yüzde 0 ile 7.5 aralığında bir oranla 
borç alabiliyor.

Ödediğimiz borçlar bunlardan da ibaret 
değil… Şimdi geliyorum sevindirici habe-
re… Türkiye, borç noktasında en büyük 
ödemeyi Uluslararası Para Fonu’na yaptı. 
2002 yılında, görevi devraldığımızda 
Türkiye’nin IMF’ye borcu 23.5 milyar do-
lardı. Perşembe günü yaptığımız yeni bir 
dilim ödemeyle, Türkiye’nin IMF’ye bor-
cunu 400 milyon dolara kadar düşürdük. 
Yani, 10 yılda 23 milyar dolardan fazla 
bir ödeme yaptık, borcu artık 400 milyon 
dolar seviyesine kadar düşürdük. 3 ay 
sonra, 14 Mayıs’ta IMF’ye bir 400 milyon 
dolar daha ödeyecek ve artık bu defteri ka-
patacağız. IMF konusunda da, önceki hü-
kümetlerden bize devredilen borçları böy-
lece ödemiş, bitirmiş olacağız. IMF ile bir 
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verecek ilişkimiz kalmıyor ama bir alacak 
ilişkimiz olabilir… IMF’ye 5 milyar dolar 
borç verme konusunda teknik görüşmeler 
devam ediyor. Bu görüşmeler sonuçlanır-
sa, on yıllardır IMF’ye borçlu olan Türkiye, 
artık IMF’den alacaklı bir ülke konumuna 
yükselecek. Bütün bu borçları öderken, 
aynı zamanda Türkiye’ye çok büyük yatı-
rımlar, çok büyük hizmetler kazandırdık 
ve Türkiye’nin kasasını da rekor seviyede 
doldurduk. Merkez Bankamızın kasasında, 
2002 yılında 27.5 milyar dolar vardı… Şu 
an itibariyle, Merkez Bankamızın kasasın-
daki rezerv miktarı 125 milyar doları aştı.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye’nin ekonomide elde ettiği başarı, 
AK Parti’nin, AK Parti Hükümetlerinin 
olduğu kadar, hiç kuşkusuz 76 milyon 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının başarı-
sıdır. Toplumun tüm kesimleri, emeğiyle, 
bilgisiyle, fikriyle, sanatıyla; kimi zaman 
eleştirisi, kimi zaman uyarılarıyla; ama en 
çok da hayır dualarıyla işte bu tablonun 
ortaya çıkmasında pay sahibi olmuştur. 
Avrupa küresel finans krizi nedeniyle 
ciddi sorunlar yaşarken, Türkiye’nin bu 
seviyelere ulaşması, AK Parti’nin olduğu 
kadar, AK Parti grubunun olduğu kadar, 
76 milyonun da gururudur, iftihar vesi-
lesidir. Bakın bunu defaatle ifade ettim… 
10 yıl önce, bu ülkenin vatandaşı yurt 
dışına çıkarken bol sıfırlı parasını hiç 
görünmeyecek yerlere saklıyordu. Bir 
yabancı, üzerinde bolca sıfır olan o eski 
parayı gördüğünde, bizim vatandaşımız 
mahcup oluyordu, yüzünü yere eğmek zo-
runda kalıyordu. Ama şu anda, parasıyla 

da, pasaportuyla da, ay yıldızlı bayrağıyla 
da gurur duyan, bunları iftiharla, gurur-
la gösterebilen bir Türkiye var. Sadece 
Ortadoğu’da, sadece İslam coğrafyasında 
değil; dünyanın her yerinde benim vatan-
daşım göğsünü gere gere “ben Türkiyeli-
yim” diyor ve gittiği her yerde kendisine 
takdirle, hayranlıkla muamele ediliyor.

Ne yazık ki 76 milyon içinde Türkiye’nin 
ulaştığı bu seviyeleri, Türkiye’nin yaşa-
dığı değişimi görmeyen, ya da görmek 
istemeyen tek kişi var, o da CHP’nin 
Genel Başkanı… Geçmişte, yurt dışına 
çıkan bir vatandaş, üzerinde bol sıfırların 
olduğu paradan dolayı mahcup oluyor-
du; şimdi ise Türkiye’nin Anamuhalefet 
partisinden dolayı mahcubiyet yaşıyor. 
Bakın Portekiz’e gitti, kendi ülkesini, 
kendi vatanını yerden yere vurdu. Yet-
medi, İngiltere’ye gitti, orada da kendi 
ülkesinden şikâyet etti, kendi ülkesini 
karaladı. Samimiyetle söylüyorum: Keş-
ke, Türkiye’nin Anamuhalefet Partisi’nin, 
küresel olmasa bile bölgesel bir vizyo-
nu olsaydı. Türkiye’nin Anamuhalefet 
Partisi’nin Genel Başkanı, keşke, yurt 
dışına gidip, ortaya bölgesel bir vizyon 
koyabilseydi, bölgesel meseleler üzerinde 
birkaç söz söyleseydi. Ama böyle bir ana 
muhalefet de yok, böyle bir genel başkan 
da yok… CHP’nin Genel Başkanı’nın yurt 
dışında tek yaptığı, kendi iktidarından, 
kendi ülkesinden şikâyet etmek ve maa-
lesef gidip başka ülkelerde ağlamaktan 
ibaret. CHP Genel Başkanı’nın dış politika 
vizyonu ağlamaktan ve Türkiye’nin ha-
sımlarına sözcülük yapmaktan ibaret.
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Bakın bir şeyin peşini bırakmayacağımızı 
söyledik… CHP Genel Başkanı, gazeteci 
adı altındaki polis katilleri üzerinden 
Türkiye’yi dünyaya şikayet ederken, biz de 
onun terörle arasındaki muhabbeti anlat-
maya devam edeceğiz. İngiltere’de, İngiliz 
İşçi Partisi’nin düzenlediği yemekte konu-
şuyor ve orada da utanmadan, sıkılmadan, 
gazeteci kılığı altındaki polis katillerinden 
dolayı Türkiye’yi şikâyet ediyor. Şimdi ben 
bir şey sormak istiyorum… İngiltere’de, 
yani demokrasinin beşiği olarak bilinen 
ülkede, 2012 yılında bir operasyon kapsa-
mında 50 gazeteci tutuklandı. CHP Genel 
Başkanı İngiltere’ye varmadan, bu operas-
yon kapsamında 6 gazeteci daha gözaltına 
alındı. Siz, İngiltere muhalefet partilerinin, 
dünyayı dolaşıp İngiltere’de gazeteciler 
tutuklu dediğini hiç duydunuz mu? İngiliz 
muhalefetinin, İngiltere’de basın özgürlü-
ğü yok diye sağda solda hüngür hüngür 
ağladığını hiç duydunuz mu? Türkiye’yi 
tüm dünyaya gazetecileri tutuklayan ülke 
diye lanse eden örgütlerin, İngiltere’yi kara 
listeye aldıklarına hiç şahit oldunuz mu?

CHP Genel Başkanı’nın yaptığı çok bü-
yük bir sorumsuzluktur. CHP Genel 
Başkanı’nın yaptığı, açık açık polis katille-
rinin sırtını sıvazlamaktır. Bu nasıl bir siya-
si parti Allah aşkına? Bölücü terör örgütü-
nün misafiri olan, teröristlere çiçek çocuk 
muamelesi yapan bu partinin içinde. Irk-
çılık, kafatasçılık yapan bu partinin içinde. 
Polis katillerini gazeteci diye savunan, kan-
lı terör örgütlerinin mensuplarını avukat 
diye savunan bu partinin içinde. Başörtüsü 
düşmanları, maneviyat düşmanları bu par-
tinin içinde. Demokrasi düşmanları, darbe 

tertipçileri bu partinin içinde. Hayvanların 
önüne makarna atıp, “köylü saman bulamı-
yor” diye provokasyon yapan, yalancılar, 
iftiracılar bu partinin içinde. Bu nasıl bir 
koalisyondur, bu nasıl birlikteliktir? Tek-
rar dua ediyorum: Allah CHP seçmenine 
sabır versin, metanet versin…

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler…

Hafta sonunda, cumartesi ve pazar gün-
leri Mardin ve ilçelerinde toplu açılışlar 
gerçekleştirdik, Mardinli kardeşlerimizle 
hasret giderdik. Mardin Merkez’de, Midyat 
ilçesinde ve Kızıltepe ilçesinde, 39 kalem-
den oluşan, 31 milyon liralık hizmet ve 
eserlerin resmî açılışını gerçekleştirdik. 
AK Parti İl Divan Toplantısına katıldık, 
ayrıca, Mardin’deki sivil toplum örgütleri 
ve kanaat önderlerinin katılımıyla çok ve-
rimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. 
Şimdi burada bir hususun üzerinde önem-
le durmak istiyorum… Bakınız, son hafta-
larda, gittiğimiz her şehirde, temasların, 
toplu açılışların yanında, o şehrin önde 
gelenleriyle istişare toplantıları yapıyoruz. 
Şanlıurfa’da bunu yaptık, Gaziantep’te 
yaptık, önceki hafta sonu Kayseri’de, bu 
hafta sonu da Mardin’de yaptık. İnşallah, 
bu istişare toplantılarını bundan sonra da 
bu şekilde sürdüreceğiz.

Bakınız… Kayseri, bir Orta Anadolu şeh-
ri… Selçuklu döneminden bugüne kadar, 
özellikle de son dönemde, terörle mücade-
lede çok sayıda şehit vermiş bir şehrimiz. 
Mardin, çok farklı etnik kimliklerin, farklı 
inanç gruplarının, farklı dillerin, dinle-
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rin, mezheplerin uyum içinde, hoşgörü 
içinde yaşadığı bir şehrimiz. Her ne kadar 
Mardin genel olarak terörün etkisinden 
uzak olsa da, birkaç ilçesinde terör eylem-
lerinin yaşandığı bir şehrimiz. Şimdi biz, 
bu iki ilimizde de, bir hafta arayla istişare 
toplantılarını gerçekleştirdik. Şunu bütün 
samimiyetimle söylüyorum arkadaşlar… 
Kayseri’de bize verilen mesaj neyse, ina-
nın, Mardin’de de bize verilen mesaj aynı-
sı. Kayseri’de bizden akan kanı, akan göz-
yaşını durdurmamızı istediler. Mardin’de 
de aynı şekilde, tüm acıları, çatışmaları, 
aynı şekilde kanı, gözyaşını dindirmemizi 
istediler.2009 yılında, Milli Birlik ve Kar-
deşlik Projemizi kararlılıkla sürdürürken 
ben bir ifade kullanmıştım… Anneliğin 
siyaseti, ideolojisi yoktur… Kayseri’deki 
anne de, Mardin’deki anne de, yaşadığı 
evlat acısıyla bize aynı şeyleri söyledi ve 
söylüyor. Kayseri’ye gidiyorsunuz, oradaki 
anne, Türkçe olarak bize kanı durdurun di-
yor… Midyat’a gidiyorsunuz, oradaki anne 
Arapça olarak bize kanı durdurun diyor. 
Kızıltepe’ye gidiyorsunuz, oradaki anne 
bize Kürtçe olarak kanı durdurun diyor… 
Hangi kelimeleri kullanırlarsa kullansın-
lar, hepsi de analığın diliyle konuşuyor ve 
hepsi de aynı şeyi söylüyor.

Bakın geçen hafta, Genişletilmiş İl Baş-
kanları toplantımızda, Diyarbakır’dan 
Çanakkale’ye götürülen çocukların son 
derece samimi, son derece saf ve temiz 
mektuplarını aktardım. Tıpkı anneler gibi, 
çocuklar da yürekten konuşuyor, çocuklar 
da samimiyetin diliyle bu akan kandan 
şikâyet ediyorlar. Başta CHP Genel Başkanı 
olmak üzere bazıları, çocukların bu sami-

mi çağrılarına kulak vermek yerine işin 
magazin yönüne takılıp kaldılar. Burada, 
o mektuplardan birini, ben tekrar okumak 
istiyorum… AK Parti Kadın Kollarımız 
tarafından Diyarbakır’dan Çanakkale’ye 
götürülen, gezdirilen bir kardeşimiz, 
mektubunda şunları yazıyor: “Sayın Baş-
bakanım… Bizi bu geziye gönderdiğin için 
teşekkürlerimi sunarım… Sizin sayenizde 
ilk defa uçağa bindim. Diyarbakır’da fabri-
kalar açılsın, insanlar iş bulsunlar, sokakta 
hırsızlık yapıp polisimize taş atmasınlar. 
Akan kanı durdurmanızı istiyoruz. Kan 
akmasın. Çanakkale’de olduğu gibi, ikisi 
de bizim kardeşlerimiz, ağabeylerimiz. 
Akan kanın durmasını istiyoruz. Sizi çok 
seviyoruz. Lütfen bu sorunlarımızı halle-
din. Lütfen kan akmasın artık. Bu arada, 
bizi gönderdiniz, öbür arkadaşlarımızı da 
Çanakkale’ye göndermenizi istiyorum.”

Evet değerli milletvekili arkadaşlarım… 
Tıpkı anneler gibi, tıpkı Anadolu’nun, 
Trakya’nın tüm anneleri gibi, bu ülkenin 
tüm çocukları da akan kanın durmasını, 
huzurlu, güvenli, aydınlık bir geleceğin 
inşa edilmesini istiyorlar. Bakın bugün 
burada, bir hususun altını özellikle çizmek 
istiyorum… Doğu’da, Batı’da, Kuzey’de, 
Güney’de her bir vatandaşımın, her bir 
kardeşimin bunu özellikle duymasını 
istiyorum… Eğer, söz konusu olan vatan-
sa, bayraksa, topraksa, bağımsızlıksa, 76 
milyonun tamamı, inanıyorum ki gözünü 
kırpmadan şehadete yürür, gözünü kırp-
madan kanını bu topraklara feda eder. Biz, 
tarih sahnesinde yerimizi aldığımız andan 
itibaren bağımsızlığımıza düşkün olduk ve 
binlerce yıl içinde sayısız şehitler verdik.
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Aynı şekilde, terörle mücadeleden biz bir 
tek geri adım atmayız. Silahını bırakma-
dığı sürece, silahlı bir tehdit unsuru ol-
maktan çıkmadığı sürece, bizim güvenlik 
güçlerimiz teröristin üzerine kararlılıkla 
gider ve gidecek. Şimdi başta MHP olmak 
üzere, bir takım odaklar, bu yeni süreci 
provoke etmek amacıyla, yalana ve iftiraya 
dayalı kampanyalar başlattılar. MHP Genel 
Başkanı ve arkadaşları, her gün zehir zem-
berek açıklamalar yaparak kontrollerini, 
dengelerini, şuurlarını kaybetmiş bir şe-
kilde ortalığa şüphe ve tedirginlik saçmak 
istiyorlar. Eğer, MHP Genel Başkanı’nı 
dinlemeye tahammülünüz varsa, eğer o 
üsluba dayanabilirseniz, 5 dakika dinleyin, 
sözlerinde vicdan olmadığını göreceksi-
niz. Kelimelerinde insaniyet olmadığını, 
insani değerlerin olmadığını göreceksiniz. 
Merhametin, şefkatin, kucaklamanın, sev-
ginin, kelimelerine sirayet edemediğini, 
hatta yaklaşamadığını göreceksiniz. MHP, 
memleketin en temel meselesinde, bu şe-
kilde ruhsuz, hamasi, boş konuşmalar ya-
parak kan akıtmayı teşvik etmekten başka 
hiçbir rol üstlenmiyor.

Eğer tahammülü olan varsa, MHP’nin de, 
CHP’nin de Genel Başkanlarını dinlesin… 
Terör meselesi konusunda tek bir cümle 
kuramadıklarını göreceksiniz yüreği kor 
olmuş annelere, teskin edici, serinletici, 
umut verici tek bir cümle söyleyemedikle-
rini, insani, vicdani tek bir cümle sarf ede-
mediklerini göreceksiniz. İşte AK Parti’nin 
farkı budur değerli arkadaşlarım… MHP 
gider, sadece ırkçılığın diliyle konuşur. DP 
gider, aynı şekilde sadece ırkçılığın diliyle 
konuşur. CHP’nin ne konuştuğu bile belli 

değil. Ama AK Parti, ırkçılığın, ayrımcılı-
ğın, öfke ve nefretin diliyle değil; milletin 
diliyle konuşur, gönül diliyle konuşur. 
Bizim terörü bitirmek, kanı durdurmak, 
anneleri rahatlatmak için verdiğimiz mü-
cadeleyi, terörle masaya oturmak, terörle 
müzakere yapmak olarak sunanların, böy-
le lanse edenlerin, bu milletle hiçbir şekil-
de gönül bağları yoktur, olamaz.

Göremeyenlere, duyamayanlara, görüp, 
duyup da anlamayanlara, anlamak isteme-
yenlere, özellikle de kalpleri kilitli olan-
lara ben buradan tekrar söylüyorum: Biz, 
terörle masaya oturmayız, terörle asla ve 
asla, hiçbir şeyi müzakere etmeyiz. Bizim 
değil, bakın altını tekrar çiziyorum, bizim 
değil; devletin kurumlarının, devletin 
elinde olan İmralı’daki terörist başıyla ko-
nuşması, asla masaya oturmak da değildir, 
müzakere de değildir. Bu, çözüm yolunda 
bir imkânın değerlendirilmesidir. Bundan 
kim, niye rahatsız oluyor? Bunu kim, niye 
masaya oturmak ya da müzakere olarak 
sunuyor? Bundan nasıl bir çıkar devşirme-
ye çalışıyorlar? Allah aşkına bu nasıl bir 
kan sevdasıdır, bu nasıl bir vampirlik, nasıl 
bir vicdansızlıktır? Bizim terör karşısında 
taviz verdiğimizi iddia edenlere sesleniyo-
rum: Hangi tavizi verdiğimizi, hangi geri 
adımı attığımızı açıklamayan müfteridir, 
namerttir.

Ben MHP Genel Başkanı’nı zaten ciddiye 
almıyorum. Ama bir yandan çözümden ya-
naymış gibi görünüp, bir yandan da bizim, 
terör örgütüyle masaya oturduğumuzu 
iddia eden CHP Genel Başkanı’na, önce 
gidip, teröristlerin misafiri olan, terörist 
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evine taziyeye giden milletvekiline kükre-
mesini tavsiye ediyorum. Kendi milletveki-
li karşısında kuzu kesilenler, bize karşı ars-
lan postuna bürünmesinler. Bizim tek bir 
gayemiz var, o da terörü bitirmektir, akan 
kanı durdurmaktır. Terör karşısında asla 
geri adım atmayız, asla taviz vermeyiz. Te-
rörle mücadelede asla rehavet içine girme-
yiz. Terör örgütleriyle masaya oturmayız, 
müzakere yapmayız. Ama kanı durdurmak 
için, tüm Türkiye’yi rahatlatmak için, bu 
terör belasını sona erdirmek için de, yasal, 
meşru, milletin değerleriyle örtüşen her 
adımı cesaretle atarız.

Bakın ben defalarca ifade ettim… Son de-
rece hassas bir süreçten geçiyoruz… İstis-
mara, sabotaja, provokasyonlara açık bir 
süreçten geçiyoruz… Herkesten, özellikle 
siyasetçilerden, özellikle medyadan duyar-
lı olmalarını, sorumlu olmalarını bir kez 
daha rica ediyorum. Türklük üzerinden, 
Kürtlük üzerinden ırkçılık yapanlar, bu 
topraklara ve bu toprakların değerlerine 
ihanet içindedir. Milletin hassasiyetlerini 
çiğneyenler, bunları kaşıyanlar, bunları 
tahrik edenler büyük bir sorumsuzluk 
içindedir. Bakın, aynı zamanda, ak ile kara-
nın da açığa çıktığı bir süreçten geçiyoruz. 
Kalplerinin derinlerinde etnik milliyet-
çilik olan, kafatasçılık olan, faşizm olan 
zihniyetler bu süreçte sahne almaya baş-
ladılar. Her gün ırkçı sloganlarla çıkan ga-
zeteler, milletin hassasiyetlerini kaşımak 
için manşetler atmaya başladılar. Doğu’da 
ya da Batı’da, siyasetlerini ırkçılık üzerine 
kuran partiler yoğun istismara, yoğun tah-
riklere başladılar.

Milletimden bunlara karşı uyanık olmala-
rını rica ediyorum. Milletim bize güvensin, 
bize inansın… Biz bu güveni boşa çıkarma-
yız. Biz, bu toprakların hiçbir değerini çiğ-
netmeyiz. Biz şehitlerimize mahcup olacak 
hiçbir girişimin içinde olmayız. Bu millete 
yaraşan vakardır, ağırbaşlılıktır, sağduyu-
dur, soğukkanlılıktır. Biz bu yolda sadece 
ve sadece aziz milletimizle yürüyoruz; 
milletimizle yürümeye de devam edeceğiz. 
Biz, Allah’ın izniyle, son nefesimize kadar, 
Yaradılanı yaradandan ötürü sevmeye de-
vam edeceğiz.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
sizleri, misafirlerimizi, aziz milletimizi sev-
giyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum.



329

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -9

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler… Haftalık Grup Toplantımızın 
açılışında sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor; grup toplantımızın ülkemiz, 
milletimiz, demokrasimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.

Konuşmamın hemen başında, 21’inci 
sene-i devriyesinde, Karabağ’ın Hocalı 
Kasabası’nda yaşanan katliam neticesin-

de şehit edilen Azeri kardeşlerimizi rah-
metle yâd ediyorum. Tam 21 sene önce, 
26 Şubat 1992’de, Ermeni kuvvetlerinin 
Karabağ içinde yürüttükleri katliam, Ho-
calı Kasabası’nda bir trajediye dönüştü ve 
613 masum sivil hayatını kaybetti. Bu 613 
kişinin, 106’sı kadın, 83’ü de çocuktu. Ne 
yazık ki, aradan geçen 21 yıla rağmen, ne 
Karabağ işgalden kurtuldu, ne de başta 
Hocalı olmak üzere, Karabağ’da yapılan 
katliamların hesabı soruldu. Hocalı kat-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 26 Şubat 2013
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liamından dolayı, Azeri kardeşlerimizin 
acısını, elemini yürekten paylaştığımızı 
bir kez daha buradan ifade ediyorum.21 
yıl önce katledilen 613 Azeri kardeşimizi 
tekrar rahmetle yâd ediyor; Azerbaycan’a, 
Azeri kardeşlerimize, Türkiye’nin samimi 
dayanışma mesajlarını buradan iletiyo-
rum. İnşallah, tıpkı Azeri kardeşlerimiz 
gibi, bizler de, yakın tarihin bu insanlık 
dışı dramını, bu katliamını unutmayacak 
ve unutturmayacağız.

Değerli kardeşlerim…

Yarın, 27 Şubat’ta, bir başka önemli sene-i 
devriyeyi idrak edeceğiz. Eski Başbakan-
larımızdan, büyük devlet adamı, büyük 
siyaset ve bilim insanı, Profesör Doktor 
Necmettin Erbakan Hocamızı, 2 yıl önce 
27 Şubat tarihinde Hakk’a uğurlamıştık. 
Vefatının ikinci sene-i devriyesinde Mer-
hum Hocamızı da rahmetle yad ediyor; 
mekanı inşallah cennet olsun diyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler…

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz grup 
toplantımızın ardından, gerek yurt içinde, 
gerek yurt dışında yine önemli temas-
larımız, önemli açılışlarımız oldu. Salı 
günü, Azerbaycan Savunma Bakanı Sayın 
Sefer Abiyev’le, Çarşamba günü de Libya 
Başbakanı Sayın Ali Zeydan’la Ankara’da 
görüşmelerimiz oldu. Dün de, Almanya 
Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Sayın An-
gela Merkel’i Ankara’da ağırladık, gerek 
bire bir, gerek heyetler arası görüşmelerde 
gündemdeki konuları ele aldık. Almanya 

ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari 
konuların yanısıra, Türkiye’nin Avrupa 
Birliği üyeliği, vize, terörle mücadele ko-
nularını; Suriye gibi bölgesel meseleleri 
detaylı şekilde konuşma fırsatımız oldu.

Hafta içinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 
Eş-Şarika Emirliği’ne resmî bir ziyareti-
miz oldu; orada 2’nci Hükümet İletişim 
Forumu’na katıldık, ayrıca çeşitli resmî 
görüşmeler  yaptık .  Hafta  sonunda , 
İstanbul’da 2 önemli açılış gerçekleştir-
dik. Öncelikle, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı tarafından satın alınan, modern 
araştırma cihazlarıyla donatılmış, Barba-
ros Hayrettin Paşa ismini verdiğimiz sis-
mik araştırma gemisini İstanbul’da hizme-
te aldık. Karadeniz ve Akdeniz’de sismik 
araştırmalar yapacak bu gemimiz, inşal-
lah, Türkiye’nin yeni enerji kaynaklarını 
keşfetmesi ve bunları işletmesi yolunda da 
çok önemli katkı sağlayacak.

Bu açılışın ardından, Zeytinburnu’nda, 
Sümer Mahallesi’nde bir başka törene 
geçtik ve hem İstanbul, hem Türkiye için 
çok önemli bir töreni orada gerçekleştir-
dik. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, 
deprem odaklı kentsel dönüşüm kapsa-
mında 731 konutun inşaatını tamamladı 
ve biz o törenle, tamamlanan konutların 
anahtarlarını hak sahiplerine teslim et-
tik. Zeytinburnu Sümer Mahallesi 1’inci 
Etap’ta 451 konut ve Esenler Turgut Reis 
Mahallesi’nde 280 konut, dönüşüm kap-
samında hak sahipleriyle buluştu. Bu tö-
rende, ayrıca, dünyada eşine az rastlanır 
bir adımı da attık. İstanbul genelinde, 16 
bin 45 konut ile 3 bin 277 işyerinin yıkı-
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mını, bu tören vasıtasıyla, büyük bir coşku 
içinde, büyük bir heyecan içinde, oradaki 
vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik.

Kadıköy Fikirtepe’de, Zeytinburnu Sü-
mer Mahallesi’nde, Esenler Turgut Reis 
Mahallesi’nde, Sancaktepe’de, Sarıyer Der-
bent Mahallesi’nde, gecekondu tarzındaki, 
sağlıksız, çürük, riskli yapıları yıkmaya 
başladık ve inşallah kısa süre içinde yeni-
lerini inşa edeceğiz. Tabii, hükümet olarak 
attığımız her adıma, her reform girişimine 
karşı çıkanlar, başta İstanbul olmak üzere 
Türkiye genelindeki kentsel dönüşüm pro-
jelerine de muhalefet ediyorlar. Cumhuri-
yet Halk Partisi ve onun yanında kümelen-
miş marjinal sol örgütler, evime dokunma 
sloganıyla, halkımızı da kandırmaya, tah-
rik etmeye çalışarak, bu dönüşümün önü-
ne geçmenin çabası içindiler. Tabii burada 
niyet belli…

Başta İstanbul olmak üzere, Türkiye’deki 
birçok gecekondu mahallesi, ne yazık ki 
bu marjinal gurupların, örgütlerin tutun-
duğu, istismar ettiği, eleman devşirdiği 
mekanlar haline geldi. Bizim oradaki ma-
sum vatandaşımız da açıkçası bu terör ör-
gütlerinin faaliyetlerinden bizar duruma 
geldi. Gerek CHP, gerek yanındaki o sol ör-
gütler, terör örgütlerinin tutunduğu, hayat 
imkânı bulduğu bu sağlıksız yerleşimlerin 
ortadan kalkmasını hazmedemiyorlar. 
Bunların insan gibi bir kaygısı yok. Bunla-
rın, insanca yaşam gibi bir kaygısı da yok. 
Bunlar, insanımızı çarpık yapılara, çürük 
yapılara, Allah korusun bir deprem anında 
ölüme mahkûm etmek isterken, biz gerek 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız eliyle, 

gerek belediyelerimiz eliyle kararlı şekilde 
bu dönüşümleri sürdürüyoruz. Vatanda-
şım dedikodulara asla kulak asmasın… Bu 
tahriklere asla prim vermesin…

Kentsel dönüşümün sonuçları büyük-
şehirlerimizde tek tek ortaya çıkıyor… 
Ankara’da, İstanbul’da, herkesin insanca 
yaşayacağı konutlar yükseliyor. Şüphesi, 
tereddüdü olan vatandaşım bunları incele-
sin, bunları görsün ve aslı olmayan dediko-
dulara hiç inanmasın. Allah’ın izniyle, hiç 
kimseyi mağdur etmeden, hiç kimsenin 
hakkını zayi etmeden, bu dönüşümü sür-
dürecek, Türkiye’yi modern, sağlıklı, sağ-
lam şehirlerle büyütmeye devam edeceğiz. 
İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz bu törenle, 
İstanbul Büyükşehir Belediyemizin sipa-
rişini verdiği 1.700 toplu taşıma otobü-
sünden 437’sini de resmî olarak hizmete 
aldığımızı hatırlatmak istiyor; tüm bu 
hizmetlerin milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum.

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım…

Önceki hafta, Mardin’in Kızıltepe ilçesin-
de, toplu açılış töreninde kullandığım bazı 
ifadeler, CHP ve MHP tarafından 2 hafta 
boyunca çok yoğun şekilde istismar edil-
mek istendi. Benim, Mardin Kızıltepe’de 
kullandığım ifadeler aynen şu şekilde: “Bu 
süreçte kimse bizim karşımıza, Kürtlükle 
de, Türklükle de çıkmasın… Biz her türlü 
milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir 
iktidarız. “ Şimdi, benim bu ifadelerimin 
ardından, CHP Genel Başkanı, MHP Genel 
Başkanı, onların yardımcıları, milletve-
killeri, çok yoğun bir istismar faaliyetine 
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başladılar. CHP Genel Başkanı çıktı, “bu 
sözleri Rize’de söyleyemezsin” dedi…

Bir kere en başta şunu ifade etmek duru-
mundayım… Biz, konuştuğumuz yere göre, 
konuştuğumuz kişiye göre, konuştuğumuz 
saate göre dil kullanan bir iktidar, bir siyasi 
parti hiç olmadık, hiçbir zaman da olma-
yız. CHP Genel Başkanı, farklı yerlerde 
farklı şeyler söyleyen birini arıyorsa, gitsin 
aynaya baksın. CHP Genel Başkanı, sabah 
başka, akşam başka konuşan birini arıyor-
sa, gitsin önce aynaya baksın. CHP Genel 
Başkanlığı’na kesinlikle aday olmayaca-
ğım dedi, ertesi gün adaylığını açıkladı, o 
günden beri de, 3 yıldır sabah söylediğini 
öğlen, öğlen söylediğini ikindi, ikindi söy-
lediğini akşam bizzat kendisi yalanlıyor. 
Gömlek meselesi, havuzlu villa meselesi, 
genel af, resepsiyon, çarşaf liste, tutuklu 
milletvekilleri, açılım konusu… Çarkların 
listesi böyle uzayıp gidiyor.

Bir kere şunu burada açık açık söylemek 
durumundayım: Ankara’da, İzmir’de sal-
ladığı bayrağı, gidip Hakkâri’de sallaya-
mayan, buna yüreği yetmeyen biri, çıkıp 
da bizi farklı yerlerde farklı konuşmakla 
itham edemez. Sabah akşam vatanı, bay-
rağı, Cumhuriyeti istismar edeceksin; Ge-
nel Başkanı olduğun CHP’yi, Atatürk’ün 
kurduğu parti diye tanıtacaksın; sonra da 
Hakkâri’de, bir tek Türk bayrağı olmadan 
miting yapacaksın. Doğu’da ayrı, Batı’da 
ayrı konuşmak, CHP Genel Başkanı’na 
mahsustur… AK Parti bugün yüzde 50 oy 
oranına ulaştıysa, Türkiye’de her iki seç-
menden birinin oyunu aldıysa, Doğu’da 
söylediğini Batı’da, Kuzey’de söylediğini 

Güney’de söylediği için almıştır. Bizim 
siyasetimizde nabza göre şerbet vermek 
yoktur; bizim başarımızın sırrı da budur… 
Biz, 780 bin kilometrekarede aynı dille 
konuşuruz, o dil de 76 milyonun dilidir, 
milletin dilidir.

Meclis Kürsüsünde bir milletvekilleri çık-
tı, aleni olarak ırkçılık yaptı. Buna önce 
tepki gösteriyormuş gibi yaptı, ama şu 
anda, bu ırkçı milletvekiliyle aynı çizgiye 
geldi, aynı düzeye indi, aynı şeyleri söyle-
meye başladı. Bizim, Mardin’de söylediği-
mizi Rize’de söyleyemeyeceğimizi iddia 
eden Kılıçdaroğlu, eğer cesareti varsa, o 
İzmir Milletvekilini de yanına alsın, gitsin 
o düşünceleri Tunceli’de, kendi memleke-
tinde dile getirsin. Bak biz Mardin’de söy-
lediğimizi İstanbul’da söyledik, Ankara’da 
söylüyoruz, gider Rize’de de, Tunceli’de 
de söyleriz… 81 vilayetin 81’inde de biz 
doğruyu, hakkı cesaretle savunuruz. Biz, 
İzmir mitingimizi nasıl ay yıldızlı bayra-
ğın gölgesinde yaparsak, gider Hakkâri’de 
de mitingimizi aynı bayrağın gölgesinde 
yaparız.

Hodri meydan… Buyur, Tunceli’ye git, 
televizyon programında söylediğin millet 
tanımını Tunceli’de yap, seni o zaman 
görelim… Çıkmış, “milliyetçilik ve ulu-
salcılık” aynı şeylerdir diyor… Biri eski 
dildeymiş, biri yeni dildeymiş… Sevsinler 
seni… İşte bu konularda bilgin, maluma-
tın, derinliğin bu kadar… Madem Milli-
yetçilikle Ulusalcılık aynı şeyler, yapın bir 
olağanüstü kurultay, MHP ile birleşin… 
Ne gerek var iki ayrı parti olarak aynı şey-
leri söylemeye?
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Şimdi bakın değerli milletvekili arkadaş-
larım… Aziz milletimin de bu noktaya 
özellikle dikkatlerini rica ediyorum… 
Gerek benim, gerek yol arkadaşlarımın, 
siyasi tarihimiz boyunca en çok, en sık 
kullandığımız kavram, altını çizerek 
söylüyorum, millet kavramıdır. Ama biz, 
millet kavramıyla, hiçbir zaman bir etnik 
grubu, bir bölgeyi, bir kavmi, bir kabileyi 
kast etmedik. Millet ve milliyetçilik kav-
ramlarını, hiçbir zaman, ırkların, kafatas-
larının üstünlüğü olarak kullanmadık, 
haşa, böyle bir şey de yapmayız. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin toprakları üzerinde yaşa-
yanlar millet kavramına nasıl bakıyorlarsa, 
AK Parti olarak biz de aynen öyle bakarız. 
Tarihimiz boyunca millet kavramına nasıl 
bakıldıysa, ecdadımız millet kavramıyla 
neyi kastettiyse, biz de öyle bakıyor, onu 
kastediyoruz.

Şimdi bakın, size burada tarihten bir vesika 
göstereceğim… Türk Antropoloji Enstitüsü 
tarihçesi... Baskı tarihi: 1940, baskı yeri: 
maarif matbaası, İstanbul… Kitabın 5’inci 
sayfasında bir resim var… Enstitü’nün bir 
laboratuvarının resmi… Raflarda, yüzlerce 
kafatası var… İncelenmiş ya da incelen-
meyi bekliyor…10’unca sayfada, başka 
bir odanın resmi… Aynı şekilde raflarda 
yüzlerce kafatası var…22 ve 23’üncü sayfa-
larda, kadın ve erkekler üzerinde ölçümler 
yapılıyor… İfade şu: Türk kafalarının zavi-
ye kıymetleri üzerine tetkikler… Kitabın 
53’üncü sayfasında bir başka resim: yine 
raf larda kafatasları… Şimdi soruyorum: 
Bizim millet tarifimiz bu olabilir mi? Bu 
insani midir? Bu vicdani midir? Bunun, 
bizim dinimizde, bizim inanç dünyamızda, 

bizim ruh dünyamızda yeri olabilir mi? Bu 
kürsüden daha önce de ifade ettim: Şeytan, 
kendisinin ateşten, insanın ise topraktan 
yaratıldığını söylemiş, kibirlenmiş ve isyan 
etmiştir. Kendi ırkının, kendi soyunun 
diğerlerinden üstün olduğunu iddia eden, 
hiç tartışmasız şeytanın izindedir.

Bakın burada özellikle MHP seçmeni kar-
deşlerime sesleniyorum… Burada özellikle 
BDP seçmeni kardeşlerime sesleniyorum… 
Aynı zamanda CHP seçmeni kardeşlerime, 
76 milyonun tamamına sesleniyorum… 
Bizim, millet olarak en büyük kaynağımız 
Kur’an-ı Kerim’dir… Diyor ki Kur’an: “Sizi, 
boylar halinde, kabileler halinde yarattık… 
Ta ki tanışasınız diye…” Ardından ayet 
devam ediyor… “Allah katında üstünlük, 
takvadadır, yani Allah’tan sakınmaktadır” 
diyor… Şu ırk şu ırka üstündür demiyor. Şu 
kabile şu kabileye üstündür demiyor… He-
piniz çamurdansınız, birsiniz, tanışasınız 
diye sizi farklı yarattık diyor… Aynı şekil-
de, Hazreti Peygamber, Veda Hutbesi’nde 
“Arab’ın Acem’e, Acem’in de Arab’a üstün-
lüğü yoktur” diyor…

Türk, Türk kültürüyle elbette ki varlığını 
sürdürecek. Kürt, kendi kültürüyle, Arap, 
Laz, Çerkez, Boşnak, Gürcü, Pomak kendi 
kültürüyle varlığını idame ettirecek. Hiç 
kimse bir başkası karşısında böbürlen-
meyecek, kibirlenmeyecek; hepsi, tek bir 
millet olarak, tek bir çatının altında, tek 
bir bayrağın altında bir, beraber, kardeş 
olacak, kardeşçe yaşayacaklar. İşte bu top-
rakların millet anlayışı, milliyet anlayışı 
budur… Bunu da ben defalarca aktardım…
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1 Mayıs 1920’de, Gazi Mustafa Kemal 
Meclis kürsüsünden aynen şu ifadeleri 
kullanıyor: “Efendiler, meselenin bir daha 
tekerrür etmemesi ricasıyla bir iki noktayı 
arz etmek isterim: Burada maksut olan 
ve meclis-i âlinizi teşkil eden zevat yalnız 
Türk değildir, yalnız Çerkez değildir, yal-
nız Kürt değildir, yalnız Laz değildir, fakat 
hepsinden mürekkep anasır-ı islamiyedir, 
samimi bir mecmuadır… “Ziya Gökalp, 
Mehmet Akif, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, 
Erol Güngör, Mümtaz Turhan… Hangi mü-
tefekkire bakarsanız, millet kavramının bu 
minvalde, böyle kucaklayıcı bir anlamda 
kullanıldığını görürsünüz. En önemlisi, 
bizim millet ve milliyet anlayışımızı şekil-
lendiren, şehitliklerimizdeki mezar taşla-
rıdır, onların üzerinde yazan isimlerdir, 
şehirlerdir, bölgelerdir. Çanakkale, bizim 
millet olarak çok büyük bir imtihandan 
geçtiğimiz, millet tarifimizi kanla yazdı-
ğımız bir cephedir. Sakarya, Dumlupınar, 
Sarıkamış… Her bir şehitliğimiz, bizim 
nasıl bir millet olduğumuzu bize anlatan 
derslerdir.

İşte biz, milliyetçilik ayaklarımızın altın-
dadır derken, elbette ki böyle kucaklayıcı 
bir Milliyetçiliği değil, etnik kökene, ırka, 
kabileye, kibre ve aşağılamaya dayalı bir 
milliyetçiliği kastediyoruz. Biz, CHP gibi, 
ayrımcı bir milliyetçilik tanımını, bu mil-
letin tarihine haksızlık olarak görürüz. 
Biz, MHP gibi, öfke ve nefretin, bölme ve 
parçalamanın diline mahkûm olmuş bir 
milliyetçiliği asla tasvip etmeyiz. Biz, her 
anlamda olduğu gibi, ırkçılık anlamında 
da CHP’nin izinden giden BDP’nin milli-
yetçilik anlayışına asla prim vermeyiz. Biz 

nasıl tek bir bayrağa inanıyorsak, nasıl tek 
bir vatana inanıyorsak, aynı şekilde, tek bir 
millete inanıyor, kucaklayıcı bir millet an-
layışını kararlılıkla savunuyoruz. Tek bir 
millet dışındaki, birliğimizi, beraberliğimi-
zi, kardeşliğimizi garanti altına alan tek bir 
Milliyet anlayışı dışındaki her milliyetçilik 
anlayışı, tıpkı ecdadımız gibi, bizim de 
ayaklarımızın altındadır.

Bakın, biz AK Parti olarak, milliyetçiliği 
anlatan değil, milliyetçiliği yaşayan ve 
yaşatan bir partiyiz. Biz Milliyetçiliği 
sloganlara sıkıştıran değil, Milliyetçiliği 
millete hizmetle özdeşleştiren bir partiyiz. 
MHP Genel Başkanı, eğer aralıksız hakaret 
savurmaktan 5 dakika kendini alıkoyabi-
lirse, önce Milliyetçi olarak kendisinin bu 
millete ne kazandırdığını açıklasın. Milli-
yetçiyim diyorlar… Ne yaptınız bu millet 
için? Nerede dikili bir ağacınız var? İkti-
darda oldunuz, ne yaptınız? Muhalefette 
oldunuz, hangi öneriyi, hangi yapıcı eleşti-
riyi getirdiniz? Milliyetçilik hakaret etmek 
midir? Milliyetçilik küfretmek midir? Mil-
liyetçilik, milletin diline asla yakışmayan 
üslup kullanmak mıdır? Milliyetçilik elle 
ve dille slogan atmak mıdır? Eğer milliyet-
çilik buysa, hiç kusura bakmayın, biz böyle 
milliyetçiliğe prim vermeyiz.

Bakın ben burada, sadece özet olarak, bi-
zim milliyetçilik anlayışımızı sizlere izah 
edeyim… 2002 sonunda, güya Milliyetçi 
olan partinin de içinde bulunduğu koalis-
yon, Türkiye’yi bize 230 milyar dolar milli 
gelirle devretti. 10 yılda bunu 3 kattan 
fazla artırdık, 742 milyar dolara yükselttik. 
İşte bizim milliyetçilik anlayışımız budur. 
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Milliyetçiyim diyenler bize 36 milyar 
dolar ihracat devretti. 10 yılda 4 kattan 
fazla artırdık, ihracatı 152.5 milyar dolara 
yükselttik. Bizim milliyetçilik anlayışımız 
budur. Milliyetçiyim diyenler, bize, 23.5 
milyar dolar IMF borcu devrettiler. Onla-
rın yaptığı borcu 10 yılda biz ödedik, IMF 
borcunu 400 milyon dolara düşürdük. 
IMF’den borç alan değil, IMF’ye borç veren 
ülke olduk. İşte bizim milliyetçilik anlayı-
şımız budur. Onlar, milliyetçiyiz dediler, 
milli bankamızın içini boşalttılar, bize 27.5 
milyar dolar rezervle devrettiler. Biz o boş 
kasaları aldık, şu anda 125 milyar dolara 
yükselttik.

Bizim milliyetçiliğimiz işte budur. Milli-
yetçiyiz dediler, zorunlu tasarruf borcunu, 
konut edindirme yardımı borcunu ödeme-
diler. Biz geldik, 13.5 milyar lira zorunlu 
tasarruf borcunu, 3.5 milyar lira Konut 
Edindirme Yardımı borcunu biz ödedik. 
Milliyetçiyiz dediler, bankaları batırdılar, 
milletin sırtına 231 milyar lira fatura yük-
lediler. Bu faturayı biz ödedik. Bugün mil-
liyetçiyiz diyenler, bugün milliyetçiliği is-
tismar edenler, bundan sadece 10 yıl önce, 
kamu bankalarını 16 milyar lira zararla 
bize devrettiler. Biz o kamu bankalarını 
aldık, kara geçirdik. Bizim milliyetçilik an-
layışımız budur. Türkiye’yi, kendi insansız 
hava aracını, kendi tankı Altay’ı, kendi ro-
ketlerini, kendi savaş gemisi Milgem’i, ken-
di savaş helikopteri ATAK’ı üreten bir ülke 
konumuna yükselttik. Kendi imalatımız 
olan GÖKTÜRK uydusunu uzaya fırlattık. 
İşte bizim milliyetçilik anlayışımız budur. 
Uzaya GÖKTÜRK uydusunu gönderirken, 
ta Moğolistan’da, Karakurum’da, Gök-

türklerden kalma eserlere sahip çıkan biz 
olduk. Bizim milliyetçilik anlayışımız işte 
budur.

Bosna’da Drina Köprüsü’ne, Filistin’de Os-
manlı belgelerine, Güney Kore Busan’da 
El Fetih Camii’ne, Karadağ’da Osmana-
giç Camii’ne, Kosova’da Fatih Camii’ne, 
Zigetvar’da Kanuni’nin mezarına sahip çı-
kan, onları hatırlayan, onları yeniden dün-
yaya kazandıran biz olduk. Gana’da okul 
inşa ettik, Myanmar’da şehitliğimize sahip 
çıktık, Moğolistan’da Duha Türklerini 
bulup el uzattık, Senegal’de tıbbi merkez, 
Lübnan’da hastane, Taşkent’te sağlık mer-
kezi açtık. Bizim milliyetçilikten anladığı-
mız işte budur. Milliyetçiyim diyerek, Türk 
Lirası’na bol bol sıfır eklediler. Biz, Türk 
Lirası’nın da, Türkiye Cumhuriyeti Pasa-
portunun da itibarını iade ettik. Ay-yıldızlı 
bayrağımızı dünyanın her yerinde gururla 
dalgalandırdık. Bizim milliyetçilik anlayı-
şımız işte budur. Sabah akşam hakaret ede-
rek, öfke nöbetlerinde kendini kaybederek, 
kardeşliği değil, öfkeyi, nefreti büyüterek 
milliyetçi olunmaz. Millete hizmet ederek 
milliyetçi olunur. İşte şimdi de milliyet-
çiliğimizin gereğini yerine getiriyor, bu 
ülkede kardeşliği tesis etmenin, kardeşliği 
yüceltmenin mücadelesini veriyoruz.

Dikkat edin değerli kardeşlerim… Şu terör 
meselesiyle ilgili, MHP, hakaret etmek dı-
şında, vurmak, kırmak, dökmek, parçala-
mak dışında tek bir cümle kurmadı, tek bir 
öneri getirmedi. Terör meselesi konusunda 
CHP, yalpalamaktan, çark etmekten, istis-
mardan başka ortaya hiçbir şey koyamadı. 
CHP Genel Başkanı çıkmış, bir tek şehit ge-



Recep Tayyip ERDOĞAN

336

lirse sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır 
diyor… Adeta şehit gelsin de, Başbakana 
saldırayım diye ellerini ovuşturuyor. Biz 
bu ülkede kardeşliği tesis edeceğiz… Hem 
de CHP’ye, hem de MHP’ye rağmen bu 
kardeşliği tesis edeceğiz. CHP, MHP, BDP, 
bugüne kadar kanın durması için inisiyatif 
almadılar, sorumluluk üstlenmediler. Eğer 
bundan sonra da sorumluluktan kaçarlar-
sa, akan her damla kan onların eline, on-
ların yüzüne bulaşacaktır. Ama biz onlara 
rağmen kanı durdurmak için çırpınacağız. 
Onlar, şehit cenazesi gelsin de istismar 
edelim diye ellerini ovuştururken, biz tek 
bir gencimizin dahi burnu kanamasın diye 
çırpınmaya devam edeceğiz.

Aziz milletimden rica ediyorum… Mil-
liyet kavramı üzerinden istismar yapan 
bu partilere prim vermeyin. Sizin hassas 
değerlerinizi istismar eden bu çıkarcıların 
tuzağına düşmeyin. Kanın durması için 
hiçbir sorumluluk almayan bu fırsatçıların 
tezgâhına gelmeyin. Biz, Allah’ın izniyle, 
milletin hayır duasıyla, milletin başını öne 
eğecek, milleti mahcup edecek hiçbir adım 
atmayız. Şehitlerimizin kemiklerini sızla-
tacak hiçbir girişimin içinde olmayız.

Daha önce de söyledim… Savaş kolay, barış 
zordur… Biz zora talibiz. Bu süreçte, ne acı-
dır ki, siyasi partilerden, medyadan, sanat-
çılardan, özellikle de bu ülkenin aydınla-
rından, mütefekkirlerinden yeterli desteği 
almadık ve alamıyoruz. Bir milliyetçilik 
konusu bu kadar istismar ediliyorsa, milli-
yetçilik kavramı kardeşlerin birbirine doğ-
rulttuğu bir silah haline getiriliyorsa, buna 
hiç kimse sesini çıkarmıyorsa, bundan hiç 

kimsenin de şikâyet etme hakkı olamaz. 
Ama milletimizin bizimle birlikte oldu-
ğunu biliyoruz. Milletimizin bize hayır 
dualarını eksik etmediğini biliyoruz. Niyet 
hayır… İnşallah akıbet de hayır olacak… 
Buna biz yürekten inanıyor, bu inançla ka-
rarlılıkla yürüyoruz…

Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler…

Şimdi burada, AK Parti grup salonundan, 
çok önemli bir temel atma törenini hep 
birlikte gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz, 
Çoruh nehri üzerine şimdiye kadar 3 
gerdanlık taktık.2005 yılında Muratlı 
Barajı’nı, 2007 yılında Borçka Barajı’nı, 
2012 yılında da Deriner Barajını hizmete 
aldık. Bu 3 baraj da, ülkemizin elektrik üre-
timine çok önemli katkı sağlıyorlar. Şimdi 
de, buradan, Çoruh üzerinde bir başka 
önemli barajın, Yusufeli Barajı’nın teme-
lini atacağız. Yusufeli Barajı, inşallah ta-
mamlandığında kendi sınıfında dünyanın 
en yüksek 3’üncü barajı, Türkiye’nin de 
en yüksek barajı olacak. Bu barajımızdan, 
yılda 2 milyar kilovatsaate yakın elektrik 
üretilecek ve milli ekonomiye yılda 330 
milyon lira katkı sağlanacak. Artvin Yusu-
feli Barajı’nın ihalesi 13 Ağustos 2012’de 
yapıldı, 22 Kasım’da sözleşme imzalandı. 
İnşallah, 2 bin 340 gün içinde, yani yakla-
şık 6 yıl içinde bu barajımız tamamlanacak 
ve hizmete girecek. Hayırlı olsun…

Grup toplantımızın ülkemiz ve milletimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni-
den buluşmak umuduyla, hepinizi sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum… 
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, de-
ğerli misafirler, hanımefendiler, beyefendi-
ler…

Haftalık Grup Toplantımızın açılışında siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Grup Toplantımızın ülkemiz, milletimiz, 
demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Grup Toplantımıza teşrif eden 
tüm misafirlerimize de hoş geldiniz diyor; 
coşkunuzdan, heyecanınızdan, sevdanız-
dan dolayı hepinize tek tek şükranlarımı 
sunuyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Önümüzdeki Cuma günü, hem tüm dün-
yada, hem Türkiye’de, inşallah 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü idrak edeceğiz. 
Yarın, Türk Metal Sendikası tarafından 
düzenlenen 18’inci Kadın İşçiler Büyük 
Kurultayı’na katılacak, orada 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutlayacağız. Ardından, 
7 Mart Perşembe günü Hak-İş tarafından 
düzenlenen “Küresel Kadın Emeği Buluş-
ması” programına katılacak, o etkinlik 
vesilesiyle de Kadınlar Günü’nü değerlen-
direceğiz.

8 Mart’ta ise inşallah Siirt’te olacak, Siirt’te 
bir yandan toplu açılışlarımızı gerçekleş-
tirirken bir yandan da Siirtli hanım kar-
deşlerimizle birlikte bu önemli günü tüm 
boyutlarıyla ele alacağız. Hafta boyunca bu 
konu üzerinde duracağımız için, ben bugün 
ayrıntıya girmiyorum…

Ancak kadına yönelik şiddeti, kadına kal-
kan eli, her fırsatta şiddetle lanetlediğimizi, 
bunu insanlık dışı bulduğumuzu, bunu 
durdurmak için de her türlü tedbiri aldı-
ğımızı ve gerektikçe de alacağımızı burada 
özellikle ifade ediyorum. Şiddetin, elbette 
her türlüsü kötüdür… Ancak, kadına ve ço-
cuğa yönelik şiddet, tahammülü mümkün 
olmayacak kadar kötüdür.

Kalp taşıyan, vicdan taşıyan, insanlıktan 
zerre kadar nasibi olan birinin, kadına el 
kaldırabilmesi mümkün değildir. Kadına 
el kaldırmak, kadına şiddet uygulamak, 
kadını hunharca katletmek, bazılarının töre 
adı altında ifade ettiği gibi erkeklik değil, 
kahramanlık değil; korkaklıktır, acziyettir, 
insafsızlık, vicdansızlıktır. Hükümet olarak 
bu meselenin üzerine kararlılıkla gittik ve 
gideceğiz.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 5 Mart 2013
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Burada şunu da özellikle hatırlatmak duru-
mundayım… Kadına yönelik şiddet konusu, 
başta muhalefet olmak üzere kimi çevreler 
tarafından siyasi bir istismar aracı olarak 
kullanılıyor. Şiddet, daha görünür bir hal 
aldığı için, daha fazla duyarlılık gösterildiği 
için, özellikle de bu konuda artık bilimsel 
araştırmalar, incelemeler yapılıp veriler 
derlendiği için sanki şiddette bir artış var-
mış gibi lanse ediliyor.

Geçmişte bu konuda hiçbir veri toplanma-
mış, hiçbir bilimsel istatistik tutulmamış… 
Şu anda biz bunun üzerine bilimsel olarak 
da gittiğimiz için, rakamlarla oynamak, 
bunları çarpıtmak suretiyle şiddette artış 
var diye yalan söyleyenler çıkıyor.

Tam tersine, özellikle geçen yıl 8 Mart’ta 
çıkardığımız yasayla, şiddete karşı çok 
kapsamlı tedbirler aldık, bunları da karar-
lılıkla uyguluyoruz ve etkili olduğunu da 
görüyoruz. İnşallah, yasalarla birlikte, top-
lumsal bilincin de artmasıyla, yüreğimizin 
kaldırmadığı tüm o şiddet sahnelerinden 
kurtulacak, kadının kadınca, yani insanın 
insanca yaşadığı bir atmosferi hep birlikte 
inşa edeceğiz.

Bu arada, içinde bulunduğumuz bu hafta, 
Yeşilay Haftası olarak çok çeşitli etkinlik-
lerle kutlanıyor. Duyarlılığın artması, far-
kındalığın artması bakımından bu haftayı 
da son derece önemli bulduğumuzu ifade 
ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.

8 Mart öncesinde, bugün, Grup toplantımız 
vesilesiyle Türkiye’nin ve dünyanın tüm ka-
dınlarının Dünya Kadınlar Günü’nü kutlu-

yor; tüm hanım kardeşlerimize mutlu, sağ-
lıklı, huzurlu bir yaşam temenni ediyoruz.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Önceki gün, Pazar sabahı, çok değerli bir 
sanatçımızı, bir söz ustasını, bir musiki 
ustasını, sevgili Müslüm Gürses’i Hakk’a 
uğurladık. Kendisine bir kez de buradan 
rahmet niyaz ediyorum; ailesine, sevenle-
rine başsağlığı diliyorum. Müslüm Gürses, 
sadece bir ses sanatçısı değildi. Elbette ge-
ride çok önemli eserler bıraktı, gençliği de-
rinden etkileyen, verdiği mesajlarla sevgiyi, 
dayanışmayı çoğaltan bir sanatçıydı. Ancak 
Müslüm Gürses sanatçılığının yanında, bir 
itirazın, bir toplumsal muhalefetin, deyim 
yerindeyse, bir sivil itirazın da unutulmaz 
önderiydi.

Bakınız… Burada şu anekdotu özellikle 
sizlerle paylaşmak istiyorum… Merhum 
Aşık Veysel, yakınlarına, bir dönem sazıyla 
Sivas’a inemediğini, şehir merkezine gire-
mediğini söylüyor. Polis ya da jandarmanın 
elinden sazını hemen aldığını, kırdığını ya 
da ateşe atarak yaktığını ifade ediyor.

Neden? Çünkü dönemin Tek Parti Dahiliye 
Vekaleti tarafından saz gerici bir müzik ale-
ti olarak görülüyor, valilikler eliyle, kolluk 
kuvvetleri eliyle, görüldüğü yerde toplan-
ması, yakılması, imha edilmesi isteniyor. 
Halk müziğinin radyolardan dahi yayın-
lanması yasaklanıyor, dinlenmesi, icrası 
yasaklanıyor.

Halk sanatçısı Aşık Veysel’in başına bunlar 
gelirken Türkiye’nin en büyük değerlerin-
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den, tarihteki en büyük sanatçılarından 
biri olan ITRİ de hafızalardan silinmek 
isteniyor. Daha 1970’li yıllarda, yani yak-
laşık 40 yıl önce, Ankara’da, Devlet Konser 
Salonu’nda bir Itri Konseri verilmesi plan-
lanıyor.

Ama daha plan aşamasındayken malum 
çevreler, bunların içinde bazı sözümona 
sanatçılar da var, devreye giriyorlar “Sen-
foni orkestrasına mahsus salonda tek sesli 
alaturka müzik yapılamaz” diye ayağa 
kalkıyorlar ve bunu engelliyorlar. Hatta dö-
nemin Kültür Bakanı bu niyetinden dolayı 
görevinden alınıyor. Bu anlamsız yasağı da 
biliyorsunuz geçen yıl Haziran ayında biz 
kaldırdık, Devlet Konser Salonu’nda büyük 
sanatçımız Itri icra edildi.

Yani, tek parti dönemi her alanda tek tip 
insan yetiştirmek gayesiyle topluma zul-
mederken tek tip müzik üretme, tek tip 
müzik icrası ve dinlenmesi için de ağır bir 
baskı uyguladı. İnsanların, siyasi tercih-
lerine, dinî tercihlerine, maneviyatlarına, 
kılık kıyafetlerine müdahale edildiği ka-
dar, duygularına, sözlerine, kelimelerine, 
o duyguları nasıl ifade edeceklerine bile 
müdahale edildi.

İşte Müslüm Gürses, onunla birlikte Sev-
gili Orhan Gencebay, Sevgili Ferdi Tay-
fur, daha nicesi, bu baskıya, bu tek tipçi 
zihniyete karşı bir itiraz olarak ortaya 
çıktılar. Halkın diliyle müzik yaptılar. 
Halkın içinden geldiler, halkın hissiyatını 
aktardılar. Boyunları büküktü, kalpleri kı-
rıktı, sazlarından başka bir şeyleri yoktu; 
ama sazları ve sözleriyle baskıya, zulme, 

toplum mühendisliğine çok güçlü şekilde 
isyan ettiler.

70’lerde, 80’lerde bu sanatçılar ağır baskılar 
da yaşadılar. Merhum Cem Karaca, yıllar 
boyunca gurbete mahkum oldu. Merhum 
Ahmet Kaya, gurbette hayata gözlerini 
yumdu. Geçmişte devletin bu anlayışı ne-
ticesinde gurbete çıkmak zorunda kalan 
Şivan Perver, benzeri bir otoriter anlayışın, 
benzeri bir tek tipçi zihniyetin, terör örgü-
tünün baskılarının neticesinde doğduğu 
topraklara hasret içinde yaşadı ve yaşıyor.

Bütün bu ve benzeri sanatçıların şarkıları 
elden ele, gönülden gönüle dolaşırken, kitle-
lere ulaşırken, radyolarda, televizyonlarda 
kendilerine yer bulamadılar. Seçkinler ta-
rafından, kaymak tabaka tarafından, sözde 
aydınlar tarafından bu müzik ve bu sanatçı-
lar horlandılar, aşağılandılar.

Bugün bile, 21. yüzyılda, o demode anlayışı 
sürdüren, halkı olduğu kadar halkın ter-
cihlerini, halkın müziğini, halkın sevdiği 
müzisyenleri aşağılamaya, horlamaya de-
vam edenler var. Bugün bile, toplumu, bir 
mühendis gibi şekillendirme, toplumun 
tercihlerini aşağılama, topluma dayatma-
lar yapma özlemi, arzusu, sevdası içinde 
olanlar var. Dinlersiniz, dinlemezsiniz… 
Beğenirsiniz, beğenmezsiniz… Ama, halkın 
tercihine, halkın duygularını ifade etme 
biçimine saygı duymak, tahammül etmek 
zorundasınız.

Merhum Müslüm Gürses’in hayatı da, eser-
leri de işte bu toplum mühendislerine, işte 
bu halkı aşağılayanlara verilmiş en güzel 



Recep Tayyip ERDOĞAN

340

cevaptı. Müslüm Gürses’i, eserleriyle oldu-
ğu kadar, işte bu itirazıyla da hatırlayacak, 
arkadaşlarıyla, muasırlarıyla gerçekleştir-
diği sessiz devrimi her zaman hafızamızda 
diri tutacağız. Tekrar kendisine Allah’tan 
rahmet niyaz ediyor, sevenlerine başsağlığı 
diliyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Geçtiğimiz hafta grup toplantımızın hemen 
ardından Avusturya’nın başkenti Viyana’ya 
hareket ettik ve Viyana’da, öncelikle Mede-
niyetler İttifakı 5. Forumu’na iştirak ettik, 
ardından da Viyana’daki Türkiyeli öğrenci-
lerle bir araya geldik, onlarla hasbihal ettik.

1 Mart’ta, Almanya Sosyal Demokrat Partisi 
Genel Başkanı Sayın Gabriel ve ABD Dışiş-
leri Bakanı Sayın John Kerry’yi ağırladık, 
kendileriyle ayrı ayrı görüşmeler yaptık.

Dün de İstanbul’da Yunanistan Başbaka-
nı ve çok sayıda Yunan bakanın, Türkiye 
adına da benim ve bakan arkadaşlarımın 
katılımıyla, Türkiye Yunanistan İkinci Yük-
sek Düzeyli İşbirliği Konseyi’ni topladık. 
Yunanistan Başbakanı Sayın Samaras ile ay-
rıca bire bir görüşmemiz de oldu ve Türkiye 
Yunanistan İş Forumu’na da beraber iştirak 
ettik.

Hafta sonunda, Cumartesi ve Pazar günleri 
ise Balıkesir’deydik. Balıkesir’de, öncelikle 
29 farklı kalemde 297 milyon liralık yatırım 
ve hizmetin resmî açılışını gerçekleştirdik. 
Aynı gün, Bigadiç ilçesine geçtik, orada da 
45 lira yatırım bedeli olan 5 ayrı eseri hiz-
mete açtık.

İlk günün akşamı AK Parti Balıkesir Teşki-
latımızla bir araya geldik, hınca hınç dolu 
bir salonda büyük bir heyecan ve coşku 
içinde teşkilatımızla sohbet ettik. Pazar sa-
bahı, Balıkesir’de, şehrin sivil toplum örgüt-
lerinin temsilcileriyle, kanaat önderleriyle, 
mülki, idari amirleriyle, işadamlarıyla bir 
araya geldik ve istişare toplantımızı gerçek-
leştirdik.

Aynı gün, Edremit, Bandırma ve Erdek ilçe-
lerinde yine toplu açılışlar gerçekleştirdik, 
vatandaşlarımızla kucaklaştık. Gerek Balı-
kesir merkezde, gerek gittiğimiz ilçelerimiz-
de, gerçekten büyük ve coşkulu kalabalıklar 
tarafından kucaklandık.

Şimdi bakınız değerli arkadaşlarım… Son 
1 ay içinde, İstanbul ve Ankara dışında 3 
ilimizde, bazı ilçeleri de kapsayan temasla-
rımız oldu. İç Anadolu Bölgemizde Kayseri, 
Güneydoğu Anadolu Bölgemizde Mardin 
ve Marmara Bölgemizde Balıkesir’de, hem 
toplu açılışlar gerçekleştirdik, hem de çeşitli 
kesimlerle görüşmelerimiz, istişarelerimiz 
oldu.

İnşallah bu hafta sonu da yine Güneydoğu 
Anadolu Bölgemize Siirt’e gidecek, orada 
da aynı şekilde halkımızla kucaklaşacağız. 
Gittiğimiz her şehrimizde, havaalanından 
başlayarak, geçtiğimiz her yolda, ulaştığı-
mız her meydanda, gerek yola toplanmak 
suretiyle, gerek meydanı doldurmak sure-
tiyle, son derece ilgili, alakalı, heyecanlı bir 
karşılamanın olduğunu görüyoruz.

Ben her zaman ifade ediyorum… Bizim için, 
sandıktan çıkan sonuç, orada oluşan rakam-
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lar, grafikler, istatistikler değil; şehrinde, 
ilçesinde, köyünde ziyaret ettiğimiz, göz 
göze geldiğimiz, gönül gönüle iletişim kur-
duğumuz vatandaşımızın hissiyatı önemli. 
Vatandaşımız sandıkta oyunu kullanır; ama 
bir hafta sonra ne düşünüyor, bir ay, bir yıl 
sonra ne düşünüyor… Bunu çok önemsiyo-
ruz ve bunu anlamak, bunu ölçmek için de 
her fırsatta milletimizin arasına karışıyo-
ruz.

Bakın, şu son dönemde, terör meselesinin 
çözümü için yeni bir adım attığımız şu son 
süreçte Doğu’da, Orta’da ve Batı’da, bize 
karşı muhabbetin daha da arttığını, umut-
ların daha da çoğaldığını büyük bir mem-
nuniyetle müşahede ediyoruz. Kayseri’de 
ve Balıkesir’de, çok sayıda katılımcının 
içinden, sadece birer şehit yakını ve gazinin, 
o da nezaket dairesinde, anlamaya yönelik 
olarak, sürece ilişkin soruları oldu.

Bunu bir tepki gibi, bir muhalefet gibi akta-
ranlar oldu. Hayır… Şehit yakınlarımızla da, 
gazilerimizle de tam bir iletişim içindeyiz, 
onların tereddüdünü, onların kaygılarını 
gidermek için de samimiyetle, sabırla açık-
lamalarımızı yapıyoruz.

Ancak ben burada bir hususun üzerinde 
önemle durmak zorundayım… Şehit yakın-
larımız ve gazilerimiz, yaşadıkları acıdan 
dolayı, maalesef art niyetli çevrelerin istis-
marına çok açık durumda bulunuyorlar. 
Bunu da, tüm şehit yakınları ve tüm gaziler 
için değil, gerçekten bunlar içinde çok az bir 
kısmı için söylemek mümkün. Muhalefetin 
ağır tahrikleri, muhalefetin asılsız ithamla-
rı, iftiraları, özellikle de bu kesimlere yöne-

lik, istismar yüklü açıklamaları nedeniyle, 
çok az sayıda şehit yakını ve gazinin, süreçle 
ilgili soru işaretleri taşıdıklarına şahit olu-
yoruz.

Bakın defaatle söyledik, bundan sonra da 
bıkmadan, usanmadan, sabırla söylemeye, 
tekrarlamaya devam edeceğiz: Bizim, şehit-
lerimizin ruhunu muazzeb edecek, onların 
kemiklerini sızlatacak, onların hatırasına 
halel getirecek hiçbir adımı atmamız, hiç-
bir girişimin içinde bulunmamız mümkün 
değildir.

CHP ve MHP, bu çözüm sürecini, ısrarla, 
inatla, sorumsuzca, bir boyun eğme, bir ta-
viz, bir geri adım süreci gibi lanse etmenin 
peşinde. MHP ve CHP’nin bu tavrı, açık söy-
lüyorum, millî bir tavır değildir, sorumlu 
bir tavır değildir, kanı ve gözyaşını durdur-
maya yönelik bir tavır asla değildir. Şehit 
yakınlarının, gazilerin bize yönelttikleri so-
rulara bakıyoruz; muhalefetin ürettiği, aslı 
astarı olmayan, tamamen iftiradan ibaret 
bir propagandanın etkisini görüyoruz.

Arkadaşlar bakın… Mustafa Kemal, Os-
manlı’nın bir subayı olarak, Osmanlı Dev-
leti’nin en zor zamanlarını yaşamış, birçok 
cephede savaşmış bir asker. Çanakkale’yi, 
Kurtuluş Savaşı’nı yaşamış, Başkomutanlık 
yapmış bir asker. İsminin başında “Gazi” 
unvanı var…

9 Eylül 1922’de İzmir işgalden kurtu-
luyor; 10 Eylül’de Gazi Mustafa Kemal, 
Yunanistan’la yeni bir dönemin, barışa 
dayalı bir dönemin ilk adımlarını atıyor. 
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşundan 
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sadece 8 yıl sonra, 1930 yılında, Yunanis-
tan Başbakanı Türkiye’ye resmî ziyarette 
bulunuyor, 1934 yılında da Gazi Mustafa 
Kemal’i Nobel Barış ödülüne aday gösteri-
yor.

Bakın, sadece Yunanistan değil… Osmanlı 
Devleti, son yıllarında, Bulgarlar, Sırplar, 
Makedonlar, Rusya, Gürcistan, İngiltere, 
Fransa, Romanya, İtalya, hatta Japonya, hat-
ta ABD ile savaş halinde. Güneyde, isyancı 
bazı Arap kabileleriyle, Doğu’da Ermeni 
çeteleriyle yoğun mücadele var… Bütün bu 
mücadelenin her safhasında Gazi Mustafa 
Kemal de var…

Ama 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edi-
liyor ve tüm bu ülkelerle yeni bir sayfa açı-
lıyor. Bize karşı kindar olmayan, bize karşı 
husumet, düşmanlık sergilemeyen her top-
lumla, yeni bir başlangıç yapmak, yeni say-
fa açmak, işbirliğini geliştirmek için Gazi 
adımlar atıyor. Kin gütmüyor… İntikam 
duygusunun peşinden gitmiyor. Geçmişte 
yaşananlara takılıp geleceği bunun üzerine, 
geleceği, öfkenin, acının, nefretin üzerine 
inşa etmiyor.

Bir başka örnek Çanakkale Zaferi… Deyim 
yerindeyse, 7 düvel Osmanlı’ya, Çanakkale’ye 
taarruz ediyor… Ta Yeni Zelenda’dan, 
Avustralya’dan, Senegal’den, Hindistan’dan 
Boğaz’a asker taşınıyor. O savaşta, o kanlı 
çatışmalarda, düşman askerinin bizim aske-
rimize, bizim Mehmetçiğimizin de düşman 
askerine, siperden sipere gıda gönderdiğini, 
hediyeler attığını hepimiz biliyoruz.

Ateşkes anlarında, Mehmetçik ile düşman 
askerlerinin bir araya gelip birbirlerine kah-
ve ikram ettiklerini hepimiz biliyoruz. Meh-
metçiğin, düşman askerlerinin yaralılarına 
nasıl merhamet gösterdiğini, ölülerine nasıl 
hürmet gösterdiğini hepimiz biliyoruz. Gazi 
Mustafa Kemal’in, Çanakkale’de yatan düş-
man ölülerinin ailelerine söylediği şu söz 
son derece manidar:

Bu memleketin toprakları üzerinde kanla-
rını döken kahramanlar, burada bir dost 
ülkenin toprağındasınız… Huzur ve sükun 
içinde uyuyunuz.

Uzak diyarlardan evlatlarını savaşa yolla-
yan analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlat-
larınız bizim bağrımızda, huzur içindeler 
ve huzur içinde uyuyacaklardır. Onlar, bu 
toprakta canlarını verdikten sonra artık bi-
zim evlatlarımız olmuşlardır…

Bunu Gazi Mustafa Kemal söylüyor. Kime 
söylüyor? Mehmetçiği şehit etmek, Boğaz’ı 
geçmek, İstanbul’u işgal etmek amacıyla 
gelmiş, ama bunu başaramamış, bu top-
raklarda ölmüş yabancı askerlere, onların 
annelerine söylüyor. Benim Mehmetçiğim, 
Çanakkale’de, topraklarını işgal etmek için 
gelen, belki de birazdan kendisini şehit ede-
cek düşman askerine kahve ikram edecek 
kadar cesur ve kahraman bir Mehmetçiktir.

Neden biliyor musunuz? Çünkü bu millet, 
söyleyeceğini savaş meydanında söyler… 
Eğer intikam diye bir şey varsa, eğer kin 
gütmek diye bir şey varsa, Mehmetçik, Sa-
vaş Meydanında zaferini kazanır ve sonra 
o defteri tamamen kapatır. Zafer kazanmış 
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bir millet için, zafer kazanmış bir ordu için, 
yenilmişler karşısında mağrur olma yoktur; 
tam tersine yenilmiş olanlara şefkat vardır, 
merhamet vardır.

Benim askerim, benim Mehmetçiğim, 
dağda yakaladığı teröriste, üşümesin diye 
parkasını verecek kadar kahraman bir 
Mehmetçiktir. Benim komutanım, mağa-
radan teröristi, “Seni annene götüreceğiz” 
diye ikna ederek çıkaracak kadar ali cenab 
bir komutandır. Şehit aileleri hiç ama hiç 
tedirgin olmasın. Gazilerimiz asla tereddüt 
içinde olmasın. Bizim şehitlerimiz hangi 
yoldaysa, biz de o yoldayız. Bizim gazileri-
miz, düşmanlarına nasıl davrandıysa, biz de 
aynen o istikametteyiz.

Biz yenilginin jargonuyla konuşan bir 
millet değiliz, hiçbir zaman böyle olma-
dık, hiçbir zaman da olmayız. Bizim mu-
hayyilemizdeki Türkiye çok büyük bir 
Türkiye’dir. Biz, MHP genel başkanının, 
CHP genel başkanının muhayyilesindeki 
ürkek ve küçük Türkiye’yi tanımadık ve 
tanımıyoruz.

Allah aşkına bu nasıl bir milliyetçiliktir? 
Kendi ülkesini bu kadar küçük, bu kadar 
ürkek, bu kadar korkak gören, kendi ül-
kesini sürekli yenilgiyle anan birisi nasıl 
milliyetçi olabilir? Bu ülkenin şehitleri, 
en son şehit kendileri olsun umuduyla 
canlarını verdiler. Kendi annelerinden 
sonra hiçbir anne ağlamasın diye canları-
nı ortaya koydular. Bu şehitler, bu toprak-
ların huzuru için, birliği için, kardeşliği 
için canlarını ortaya koydular.

Şehitleri istismar edip, şehit ailelerini is-
tismar edip bu ülkeye korkaklık, ürkeklik, 
bunun yanında fitne salmak, milliyetçilik 
değildir ve olamaz. Şehit cenazeleri başında 
slogan atmak, şehit ailelerini, gazileri, kendi 
siyasi çıkarları uğruna sömürmeye kalkış-
mak milliyetçilik değildir ve olamaz.

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım… Hem 
sizlerden, hem aziz milletimden ben bir 
şey rica ediyorum. Şöyle, geriye doğru 30 
yılı gözünüzde canlandırın... Terörle müca-
dele ettiğimiz 30 yılı şöyle bir hatırlayın… 
BDP’nin, farklı isimler altında, tüm bu 30 
yıl boyunca nerede durduğunu herkes bili-
yor.

Ama ben özellikle CHP’nin, özellikle 
MHP’nin nerede durduğuna dikkatle bak-
manızı sizlerden rica ediyorum… 30 yıl 
içinde CHP’nin de, MHP’nin de iktidar or-
tağı oldukları dönemler oldu. Peki, terörü 
çözmek için ne yaptılar? Koca bir hiç... 30 yıl 
boyunca, CHP’nin de, MHP’nin de muhale-
fette oldukları dönemler oldu. Peki, çözüme 
katkı sağlamak için ne yaptılar? Koca bir 
hiç...

CHP’nin bu süreçte tek yaptığı birkaç rapor 
hazırlamak; şu anda geçmişte hazırladıkla-
rı o raporların dahi gerisindeler. MHP bu 
süreçte küfretmekten, hakaret etmekten, 
öfke ve nefreti büyütmekten, bir de şehit 
cenazelerini istismar etmekten başka hiçbir 
şey, ama hiçbir şey yapmadı. İktidarda ol-
dukları zamanlarda çözüme yanaşmadılar; 
muhalefette oldukları dönemlerde de çöz-
dürmediler.
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“Biz çözmüyoruz, hiç kimsenin de çözme-
sine müsaade etmeyiz” dediler… 30 yıl 
boyunca nasıl direttilerse, bugün de aynı şe-
kilde diretiyorlar. 30 yıl boyunca çözümün 
önünde nasıl engel oldularsa, bugün de aynı 
şekilde engel oluyorlar.

Dikkat edin, hiçbir tasarıları yok… Hiçbir 
tasavvurları yok… Hiçbir önerileri yok… 
Hatta neyi eleştirdiklerini, neye karşı çık-
tıklarını dahi bilmez haldeler. Bizi ihanetle 
suçlayacak kadar iz’anlarını yitirmiş olanla-
ra buradan açık açık söylüyorum: Siz terör 
karşısında 30 yıl millî bir duruş sergile-
mediniz, bugün de millî bir duruş sergile-
miyorsunuz. Eğer ortada bir ihanet varsa, 
o ihanet, gençlere olan ihanettir, annelere 
olan ihanettir, bu terörün çözülmesini en-
gelleyerek millete yapılan ihanettir.

Şimdi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu çıkmış, sürekli, “Yalan söyleyen-
den başbakan olmaz” diyor… Bakın, bu 
süreçte CHP Genel Başkanı’nın söylediği 
tek söz işte budur… Evet, “Yalan söyle-
yenden başbakan olmaz…” Bunun için de 
Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkede başbakan 
olamadı ve yalan söylemeye devam ettiği 
sürece de başbakan olamayacak.

Güya terör meselesini çözmek konu-
sunda istekli gibi yaparak, kalktılar AK 
Parti’ye ziyarete geldiler. Biz süreci baş-
lattığımızda bize kredi vermekten bah-
settiler. Şu anda geldikleri noktada, Ulu-
salcılar CHP’yi tamamen ele geçirmiş, 
CHP’yi eski günlerine, kuyunun dibine 
yeniden çekmiş durumdalar. CHP’de 
Meclis kürsüsünden ırkçılık yapan mil-

letvekili kazandı, böylece CHP aslına 
rücu etti.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, aziz mil-
letim…

CHP, 30 yıl boyunca bu meselenin çözümü 
için nasıl ayak direttiyse, bugün de ayak di-
retiyor. MHP, bu meselenin çözümünü nasıl 
engellediyse, bu meselenin devamından 
nasıl çıkar sağladıysa, bugün de aynısını 
yapıyor. Bir kısım medya, 30 yıl boyunca, 
terör karşısında nasıl gayri millî bir tutum 
takındıysa, bugün de aynı şekilde gayri 
millî tutum takınıyor.

Şimdi burada şunu söylemek durumunda-
yım… Balıkesir’de, İmralı görüşmelerini 
yayınlayan gazeteyle ilgili ağır ifadelerim 
oldu. Dikkat edin, hiç kimse bu gayri millî 
yayıncılığı eleştirmiyor… Hiç kimse bu sa-
botajın üzerine gitmiyor. Köşelerinden, o 
bildik yazarlar, bize basın özgürlüğü dersi 
vermeye kalkıyor.

Kimse kusura bakmasın… Medya nasıl 
özgürse, hem de millî çıkarları dahi çiğ-
neyerek yayın yapacak kadar, özgürlüğü 
suiistimal edecek kadar özgürse, ben de 
hissiyatımı açıklamak konusunda o kadar 
özgürüm. Biz eleştirimizi açık açık dile ge-
tiririz, ama aynı zamanda sansürün de kar-
şısında gazetecilerden daha önce dururuz.

Ben şunu söylemekten de hiç ama hiç çe-
kinmiyorum: Türkiye’nin aleyhine olacak, 
sürecin aleyhine olacak, istismarcılara koz 
verecek böyle bir yayını yapmak, asla ve 
asla millî bir tavır değildir. Basın özgürlüğü 
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diyenler, gitsinler İngiltere’ye baksınlar, 
Amerika Birleşik Devletleri’ne baksınlar… 
Bizdeki gibi orada da basın üzerinde sansür 
yok. Ama orada medya, millî meseleler kar-
şısında millî bir tavır göstermeyi biliyor.

Bu ülkede 30 yıl boyunca, bu CHP ve MHP 
terör karşısında nasıl millî bir duruş ser-
gilemediyse, o malum medya da millî bir 
duruş sergilemedi. Bir yandan hükümete 
her geleni çözüm yönünde sıkıştırdılar, bir 
yandan da her çözüm teşebbüsünü, işte 
bugünlerde yaptıkları gibi sabote etmenin 
peşinde oldular.

Bakın altını çizerek söylüyorum… CHP ve 
MHP, terör örgütünün bu ülkede siyaseti 
şekillendirmesine, siyaset üzerinde etkili 
olmasına zemin hazırlamış, bunun fırsatını 
altın tepsi üzerinde her zaman terör örgütü-
ne sunmuşlardır. Aynı şekilde bazı medya 
kuruluşları, yaptıkları yayınlarla, terör ör-
gütüne oksijen sağlamışlardır.

10 yıl boyunca olduğu gibi, bugün de biz 
milletimizle birlikte yürüyoruz. CHP ile 
değil, MHP ile değil, BDP ile değil, malum 
medya ile değil; biz, bu yolda, bu süreçte 
milletimizle birlikte yürüyoruz. Onlar sabo-
te etmeye çalışsın. Onlar bozmaya, kırmaya, 
yıkmaya çalışsın. Biz yapmak için, biz kanı 
durdurmak için, biz gözyaşlarını durdur-
mak için kararlılıkla yolumuza devam ede-
ceğiz.

Şunu da yine altını çizerek söylüyorum… 
Siz değerli milletvekili arkadaşlarıma söy-
lüyorum, aziz milletime söylüyorum… Bu 
süreçte, en son sözü, milletimizle birlikte, 

milletimiz adına biz söyleriz. Biz son sözü 
söyleyinceye kadar, biz son noktayı koyun-
caya kadar, ortada dolaşan her belge, her 
bilgi dedikodudan, söylentiden, ham ha-
yalden öteye geçmez. Kimin ne söylediğine 
değil, bizim ne söylediğimize bakın. Kimin 
ne yaptığına değil, bizim ne yaptığımıza, ne 
yapacağımıza bakın. Hiçbir yalana, hiçbir 
iftiraya, hiçbir dedikodu ve söylentiye asla 
kulak asmayın…

Sürecin hassasiyeti nedeniyle biz az konu-
şuyor, çok iş yapıyoruz. CHP ve MHP’nin, 
terör sorunu çözülmesin, kan durmasın 
diye verdikleri mücadeleye karşın biz kanı 
durdurmak, gözyaşını dindirmek için 
adeta çırpınıyoruz. Bu süreçte biz hiçbir 
taviz vermeyiz. Terörle mücadeleden hiçbir 
şekilde geri adım atmayız. Milletin değerle-
riyle örtüşmeyecek hiçbir girişimin içinde 
bulunmayız. Aziz milletimizden biz sadece 
dua bekliyoruz… Milletimizin hayır duası 
bizimle olduktan sonra, her sabotajı, her 
tahriki, her engeli Allah’ın izniyle ezer geçe-
riz. Milletimiz bize inansın, bize güvensin…

Bir tek gayemiz var; şehitlerimizin bize olan 
emanetini daha da büyütmek, daha da yü-
celtmek… Terör sorununu çözecek, şehitle-
rimizin emanetini inşallah çok daha yüksek 
burçlara hep birlikte taşıyacağız. Allah yar 
ve yardımcımız olsun.

Yolumuz, bahtımız açık olsun diyor, tekrar 
kavuşmak, tekrar buluşmak umuduyla siz-
leri Rabbime emanet ediyorum.
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Çok değerli Siirtli kardeşlerim, AK Parti Si-
irt Teşkilatı’nın değerli mensupları, sevgili 
gençler, değerli hanımefendiler, beyefen-
diler…

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyor; AK Parti Siirt İl Danışma Meclisi 
toplantımızın hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.

Bu şehir, AK Parti’ye sahip çıktı, şahsıma 
sahip çıktı, demokrasimize sahip çıktı. 
Siirt, özgürlüklerden, adaletten, hakkani-
yetten yana bir tavır gösterdi. Türkiye’nin 
ileri demokrasi hamlesine, kalkınmasına, 
büyümesine güçlü bir destek sağladı. Ben 
bu buluşma vesilesiyle, Siirt İl Teşkilatımı-
za, milletvekillerimize, İl Başkanı’mızdan, 
İlçe Başkanlarımızdan yöneticilerimize, 
Belediye Başkanlarımızdan Belediye 
Meclis Üyelerimize, Köy, Mahalle Temsil-
cilerimize, Sandık Müşahitlerimize kadar 
herkese, yaptıkları hizmetlerden, verdikle-
ri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim…

Dün, Siirt’te, Şehir Stadyumu’nda, çok coş-
kulu bir katılımla 8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü’nü kutladık. Ardından Kurtalan ilçe-
mize gittik; 30.5 milyon lira değerinde tam 
15 ayrı eseri, 15 ayrı tesisi Kurtalan’a, Kur-
talanlı kardeşlerimin hizmetine sunduk. 
Açılış programımızın akabinde Siirt’in 
önde gelen kanaat önderleriyle ve Sivil 
Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle bir 
araya geldik, samimi bir ortamda güncel 
meseleleri ele aldık.

Yine bugün, Siirt’te coşkulu bir toplu açılış 
töreni gerçekleştirdik ve 77 milyon lira 
değerindeki 30 ayrı eseri Siirt’e, Siirt’in 
ilçelerine, Siirtli kardeşlerimize kazandır-
dık. Akabinde bu anlamlı buluşmayı ger-
çekleştirmeden hemen önce, Silopi’de bir 
özel sektör yatırımının, Ciner Termik sant-
ralinin açılışını yaptık. Ben bu vesileyle, bu 
iki gün içinde resmî açılışını gerçekleştir-
diğimiz tüm eserlerin bir kez daha hayırlı 
olmasını diliyorum.

Bizler Siirt’in kalkınması, büyümesi, daha 
da gelişmesi için elimizden geleni yapıyo-
ruz. Son 10 yıl içinde Siirt’i abad etmek, 
Siirt’i kalkındırmak, daha bayındır, daha 
gelişmiş bir hale getirmek için var gücü-
müzle çalıştık… Allah’a şükürler olsun 
ki bu yolda büyük mesafeler kat ettik. 

AK Parti Il Danışma Meclisi 
Toplantısı (Siirt)

Siirt | 9 Mart 2013
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Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, 
ulaşımda Siirt bugün eskisiyle mukayese 
edilemeyecek ölçüde büyüdü. Daha çok 
çalışarak, Siirt’e daha fazla hizmet kazan-
dırarak, en çok da Siirt’te güveni, huzuru, 
kardeşliği güçlendirerek, şehrimizi büyüt-
meye devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim…

Biliyorsunuz, 2014 yılının Mart ayında 
mahalli seçimler gerçekleştirilecek. İnşal-
lah Türkiye genelinde bir kez daha güven 
tazeleyecek, halkımızın itimadını daha da 
güçlendirmiş olacağız. Ancak, bunun için 
çok daha aktif, çok daha etkin, çok daha 
azimli bir şekilde çalışmalıyız. Seçimlere 
fazla bir zaman kalmadı. Hatta artık seçim 
sathı mailinde sayılırız.

2009 Yerel Seçimlerde Siirt’te istediğimiz 
neticeye ulaşamamıştık… Neden ulaşa-
madık, eksiklerimiz neydi, halkımıza, 
Siirtli kardeşlerimize yakınlaşmak nok-
tasında çektiğimiz sıkıntılar nelerdi… 
Bütün bunların muhasebesini yapmalı, 
eksikliklerimizi gidermeli, Siirtli kardeş-
lerimizin güvenini kazanmalıyız.

Evet, dediğim gibi önümüzde yeni bir sü-
reç var. Bu süreçte Siirtli kardeşlerimize, 
Siirt’e, ilçelerine, köylerine bugüne ka-
dar hangi hizmetleri, hangi projeleri ka-
zandırdığımızı tek tek anlatmalıyız. Aynı 
şekilde, önümüzdeki dönem Siirt için 
neler yapmayı planladığımızı, Siirt’te 
nelerin değişeceğini yoğun bir şekilde 
anlatmalıyız.

Değerli kardeşlerim…

Gittiğim her ilde, gerçekleştirdiğim her 
danışma meclisi toplantısında özellikle 
üzerinde duruyorum. Burada da bu hu-
susa özellikle dikkat çekmek istiyorum. 
Bakınız, yerel seçimler, sadece lokal mese-
lelerin ele alınacağı, sadece mahalli yerel 
sıkıntıların, belediyeciliğin, şehirciliğin 
konuşulacağı bir atmosferde geçmeyecek. 
Türkiye’nin onlarca yıldan bu yana devam 
eden kronik meselelerinin yanı sıra, gün-
cel siyasi meseleler de yerel seçimlerde 
gündeme gelecek, getirilecektir. AK Parti 
olarak, ezber bozan bir parti olarak özel-
likle kronik meselelerin çözümünde klişe 
yaklaşımları terk ediyor, yeni çözümler 
üretiyor, meselelerin kalıcı çözümü için 
yeni öneriler getiriyoruz.

Dış politikada, iç politikada, eğitimde, 
sağlıkta, terör meselesinde hep yenilikçi, 
hep ezber bozan, ama hep gerçekçi bir 
yaklaşım içinde olduk. Biz on yıllar içinde 
oluşmuş kördüğümleri çözmek için uğra-
şırken, muhalefet partileri, kendi attıkları 
o düğümlerin bekçiliğine soyundular. Çö-
züme katkı sunmak yerine bütün enerji-
lerini düğümlerin korunması, sorunların 
devam etmesi için harcıyor, çözüme engel 
olmaktan başka hiçbir amaç gütmüyorlar.

Şu an terör meselesinde de aynı yolu 
izliyorlar. AK Parti çözüm ürettikçe, AK 
Parti çözüme doğru adım attıkça, onlar 
daha da hırçınlaşıyor, daha da istismarcı 
oluyorlar. Terörün sona ermesi, yaraların 
sarılması, acının, gözyaşlarının dinmesi 
için harcadığımız samimi çabaları, onlar 
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hainlikle eş tutuyorlar. Biz yaralara mer-
hem sürmenin derdindeyken, onlar yara-
ları derinleştirmenin peşinde koşuyorlar.

Hiç şüphesiz, mahalli seçimin tarihi 
yaklaştıkça bu hırçınlıklarını daha da 
arttıracak, daha da agresif, daha da öfkeli 
bir tutum içine gireceklerdir. Onlarla bir-
likte, onların güdümünde hareket eden 
medyada da aleyhte kampanyalar düzen-
leyecektir. Elbette bunların hiçbirinden 
korkacak, çekinecek değiliz. Biz saatimizi, 
takvimimizi, programımızı bugüne kadar 
muhalefete göre ayarlamadık, bundan 
sonra da muhalefete göre ayarlayacak de-
ğiliz. Neye inanıyorsak o yolda ilerleyece-
ğiz, samimiyetimizden, çabalarımızdan, 
kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Şunu da hatırlatmak isterim… Bu süreçte 
kullanılacak dil, kullanılacak üslup çok 
önemli… Açık söyleyeyim, biz teröristin, 
teröre destek veren siyasetçilerin sahip-
lendiği dili asla sahiplenmeyeceğiz; kendi 
dilimizle, kendi lisanımızla, kendi üslu-
bumuzla hareket edeceğiz. Her zaman 
vurguladığımız ilkeler var; bölge siyaseti, 
kimlik siyaseti, zümre siyaseti yapmaya-
cağız diyoruz, evet, yapmayacağız. Etnik 
milliyetçiliğe, bölge milliyetçiliğine, din-
sel milliyetçiliğe asla prim vermeyeceğiz. 
Çözümsüzlükten yana değil, çözümden 
yana olduğumuzu, bunun için samimi 
mücadele verdiğimizi bir kez daha mille-
timize göstereceğiz. Kimseyi ayrıştırma-
yacak, kimseyi ötekileştirmeyecek, her-
kesi kazanmaya, her kesimi kucaklamaya 
gayret edeceğiz.

Bu süreçte, sizlerden, bölgenin önde gelen 
isimleriyle, bölgedeki kanaat önderleriyle, 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle 
olan temaslarınızı güçlendirmenizi, çözü-
me katkı sunmak isteyen, bu yolda samimi 
çabalar harcayan insanların desteğini ka-
zanmanızı istiyorum.

Şunu da vurgulamamız lazım… AK Parti, 
bu süreçte, çözüm için çabalayan, barış için 
çabalayan, terörü bu ülkenin gündemin-
den bütünüyle çıkarmak için çabalayan 
yegâne partidir. Bölgenin, bölge insanının, 
hatta tüm Türkiye’nin de en büyük temen-
nisinin, en büyük önceliğinin terörün 
sona erdirilmesi olduğunu biliyoruz. Şu 
halde çözüm için, muhalefet partilerinin 
esirgediği desteği, milletimizin, bilhassa 
da bölge insanımızın göstermesi gerekir. 
Milletimizden bu yönde destek isteyeceğiz.

Biz, terör sorununun çözümü için, bölge-
nin refahı, kalkınması için onlarca, yüz-
lerce adım attık. Ancak, bölge bize doğru 
bir adım atmazsa, bölgenin önde gelenleri, 
sivil toplum kuruluşları, halkımız bize 
doğru bir adım atmazsa, değişimin, dönü-
şümün, çözümün gerçekleşmesi de müm-
kün olmaz. Çözüm milletin elinde… Çö-
züm millet iradesinde… Çözüm bölgenin, 
bölge halkının, bölgenin önde gelenlerinin 
elinde…

Şu anda, çok büyük bir beklenti, çok büyük 
bir umut, çok büyük bir fırsat var. Bu sü-
reçte herkesten elini taşın altına koyması-
nı, bu fırsatı değerlendirmesini, somut ola-
rak bu sürece katkı vermesini isteyeceğiz. 
Terörün sona ermesi Türkiye’nin büyüme-
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si demek. Çatışmanın sona ermesi, sürecin 
selamete ermesi Türkiye’nin huzura kavuş-
ması demek. Terörün olmadığı, silahların 
konuşmadığı yerde istikrar olur, istihdam 
olur, yatırım olur, büyüme ve refah olur.

Bunu Siirtli kardeşlerimize anlatacak, 
Siirt’ten, Siirtli kardeşlerimizden bu yönde 
destek talep edeceğiz. Bu noktada sizlere 
çok büyük mesuliyet, çok büyük görevler 
düşüyor. Önümüzdeki süreçte hiçbir yıl-
gınlığa, hiçbir rehavete kapılmamanızı, 
çok daha titiz, çok daha azimli çalışmanı-
zı istiyorum. 10 yıl boyunca Türkiye’ye, 
Siirt’e çok güzel sevinçler ve başarılar 
yaşattık. Allah’ın izniyle, milletimizin des-
teğiyle, Türkiye için daha büyük hedeflere 
de birlikte ulaşacağız.

Ben, Siirt teşkilatıma yürekten inanıyor ve 
güveniyorum. Allah, yolunuzu, bahtınızı 
açık etsin diyor, sizleri sevgiyle selamlıyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
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Çok değerli Çanakkaleli kardeşlerim, AK 
Parti Teşkilatı’nın değerli mensupları, 
sevgili gençler, değerli hanımefendiler, 
beyefendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Milletimizin tarihinde çok müstesna 
bir yeri olan Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
yıldönümünü idrak ettiğimiz böyle bir za-
manda bir kez daha burada olmaktan, bu 
coşkuyu sizlerle paylaşmaktan büyük bir 
mutluluk duyuyorum. Çanakkale adı, bi-
liyorum ki hepimizin yüreklerini kabartı-
yor, bize tarihimizi, birliğimizi, dirliğimizi; 
yani millet oluşumuzu hatırlatıyor.

Çanakkale bu milletin ruhudur,  bu 
milletin şuurudur. Aziz milletimiz, ec-
dadımız, Anafartalar’da, Arıburnu’nda, 
Seddülbahir’de, Çanakkale Savaşı’nın her 
bir cephesinde, omuz omuza, gönül gönü-
le, el ele mücadele ettiler, vatanı hep birlik-
te müdafaa ettiler. 

Anadolu’nun dört bir yanından; Denizli’den, 
Maraş’tan, Bursa’dan, Gümüşhane’den, 
İstanbul’dan, Diyarbakır’dan, Ankara’dan, 

Konya’dan, Trabzon’dan kalkıp gelen genç-
lerimiz aynı ideal, aynı manevi değerler et-
rafında, aynı bayrak ve aynı sancak altında 
bu aziz vatanı savundular. İstanbul’un kalbi 
de, Ankara’nın kalbi de, Trabzon’un, Siirt’in, 
Diyarbakır’ın, Konya’nın, Manisa’nın, 
Erzurum’un kalbi de burada atıyor.

Çanakkale Şehitliği, bizim birlik ve bera-
berliğimizin en anlamlı, en kutsal nişa-
nelerinden biridir. Onun için Çanakkale 
sadece Çanakkale değil, aynı zamanda 
Türkiye’dir. Bugün Çanakkale’ye, Çanak-
kale Şehitliği’ne bakan her vatandaşımızın 
aklından, gönlünden, hissiyatından tek bir 
cümle geçiyor: Biz birlikte Türkiye’yiz. 

Çanakkale’ye, Çanakkale şehitlerine sahip 
çıkmak, Türkiye’ye, Türkiye’nin bütününe, 
780 bin kilometrekarelik vatan toprakla-
rımızın tümüne birden sahip çıkmaktır. 
Çanakkale şehitlerine sahip çıkmak tüm 
Balkanlara, Orta Doğu’ya, Kafkaslara sahip 
çıkmaktır. Bugün Çanakkale ziyaretimiz 
vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz açılış tören-
lerimizde bu coşkuyu, bu duyguyu bir kez 
daha kalbimizin derinliklerinde hissettik. 

AK Parti Il Teşkilatı ile Yemekli 
Toplantı (Çanakkale)

Çanakkale | 17 Mart 2013
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Biga ve Çan ilçelerimizi ziyaret ederek 
vatandaşlarımızla kucaklaştık, hasbihal 
ettik. Biga’da 40 milyon lira bedelle haya-
ta geçirilen 16 kalem kamu hizmeti ile 2 
milyar 150 milyon liralık 9 tane özel sektör 
yatırımını hizmete açtık. Yarın da inşallah 
anma törenlerini gerçekleştirecek, Çanak-
kale heyecanını 98 yıl sonra bir kez daha 
yaşayacak ve yaşatacağız.

Hem AK Parti olarak, hem hükümet ola-
rak, bugüne kadar, Çanakkale’ye, Çanak-
kale Şehitlerinin aziz hatırasına sonuna 
kadar sahip çıktık. Hamaset ve slogan 
üreterek değil, hizmet üreterek, değer üre-
terek, yatırım yaparak, eserler inşa ederek 
bu ruha sahip çıktık. Ülkenin istiklaline ve 
milletin istikbaline sahip çıkmak, ancak ve 
ancak hizmet üreterek olur. Hiç kuşku yok 
ki burada, Çanakkale’deki on binlerce şe-
hidimizin en büyük arzusu da, bu vatanın 
aydınlık yarınlara kavuşmasıydı. AK Parti 
olarak, Hükümet olarak bizler bunu çok 
iyi biliyoruz ve ülkemizi her alanda daha 
parlak yarınlara kavuşturmak için canla 
başla çalışıyoruz. Ne mutlu ki Türkiye AK 
Parti’nin liderliğinde, 81 vilayetiyle bir 
ve bütün olarak, bundan 10 yıl öncesiyle 
mukayese edilemeyecek ölçüde gelişti, bü-
yüdü, kalkındı. Her geçen gün de istikrarlı 
bir şekilde büyümeye devam ediyor.

Değerli kardeşlerim...

Biliyorsunuz, şimdi önümüzde yeni ve has-
sas bir süreç var. 2014 yılının Mart ayında 
mahalli seçimler gerçekleştirilecek. AK 
Parti olarak, bugüne kadar girdiğimiz her 
seçimde milletimizin teveccühüne mazhar 

olduk ve girdiğimiz her seçimden oyumu-
zu arttırarak çıktık. İnşallah 2014 mahalli 
seçimlerinde de bu başarıyı tekrar edecek, 
bir kez daha güven tazeleyecek, bir kez daha 
halkımızın teveccühüne mazhar olacak, bir 
kez daha Türkiye’ye, şehirlerimize, ilçeleri-
mize, beldelerimize hizmet etme şerefine 
nail olacağız. Ancak hiçbir başarı emek har-
camadan, çaba harcamadan, ter dökmeden 
mümkün olmuyor. Bunun için mahalli se-
çimlere her zamankinden daha aktif, daha 
etkin bir şekilde hazırlanmalı, halkımızın 
takdirini kazanmak için çok daha azimli bir 
şekilde çalışmalıyız.

2009 Yerel Seçimlerinde Çanakkale merkez-
de maalesef istediğimiz neticeye ulaşama-
mış; Çanakkale’ye hak ettiği hizmeti sunma 
imkanı bulamamıştık. Neden ulaşamadık, 
eksiklerimiz neydi, halkımıza, Çanakkaleli 
kardeşlerimize yakınlaşmak noktasında 
çektiğimiz sıkıntılar nelerdi… Bunların 
hepsini masaya yatırmalı, muhasebesini 
yapmalı, nerede eksiklerimiz varsa onları 
gidermeli; Çanakkaleli kardeşlerimizin gü-
venini ve gönlünü kazanmalıyız. Çanakka-
leli kardeşlerimize, Çanakkale’ye, ilçelerine, 
köylerine bugüne kadar hangi hizmetleri, 
hangi projeleri kazandırdığımızı tek tek 
anlatmalıyız. Aynı şekilde, önümüzdeki dö-
nem Çanakkale için neler yapmayı planla-
dığımızı, Çanakkale’de nelerin değişeceğini 
köy köy, hane hane gezerek vatandaşlarımı-
za doğru bir şekilde anlatmalıyız.

Değerli kardeşlerim…

Bakınız, AK Parti olarak, Hükümet olarak 
bugüne kadar çok zorlu meselelerin üste-
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sinden gelmeyi başardık. Eğitimde, sağ-
lıkta, adalette, ekonomide, turizmde, ula-
şımda, dış politikada çok büyük başarılar 
elde ettik. Demokratikleşmede, hukukta, 
temel hak ve özgürlükler alanında büyük 
mesafeler kat ettik. Millî Birlik ve Kardeş-
lik Projesiyle, demokratik açılım süreci-
mizle, akan kanın durması, şehirlerimizin 
selamete kavuşması, annelerin, çocukların 
gözyaşlarının dindirilmesi için büyük bir 
mesuliyet yüklendik. Milletimizin sırtında 
hangi yük, hangi taş varsa, o yükün, o taşın 
altına elimizi koyduk, milletimizin üze-
rindeki yükleri kaldırmak noktasında çok 
büyük bir sorumluluk üstlendik.

Ne yazık ki muhalefet aynı sorumluluğu 
göstermedi, elini taşın altına koymak ye-
rine buradan siyasi bir rant elde etmeye 
kalkıştı. AK Parti çözüm ürettikçe, AK 
Parti çözüme doğru adım attıkça, daha da 
istismarcı oldular, terörün sona ermesi, 
yaraların sarılması, acının, gözyaşlarının 
dinmesi için harcadığımız samimi çabala-
rı, onlar hainlikle eş tuttular. Elbette bunla-
rın hiçbirinden korkmuyoruz, hiçbirinden 
çekinmiyoruz. Biz terörü sona erdirmek 
için bu yolda kararlılıkla ilerlemeye, sami-
miyetle çaba göstermeye devam edeceğiz. 
Onun için bu süreçte sizlerden, bölgenin 
önde gelen isimleriyle, bölgedeki kanaat 
önderleriyle, sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileriyle temaslarınızı güçlendir-
menizi, çözüme katkı sunmak isteyen, bu 
yolda samimi çabalar harcayan insanların 
desteğini kazanmanızı istiyorum.

Bu süreçte herkes elini taşın altına koyma-
lı, somut olarak bu sürece katkı vermelidir. 

Zira bu yalnızca AK Parti’nin meselesi değil; 
millî bir meseledir, topyekûn Türkiye’nin 
meselesidir. Burada Türkiye’nin istiklali 
ve Türkiye’nin istikbali söz konusudur. Bu 
noktada Çanakkaleli kardeşlerime, sizlere 
çok büyük mesuliyet, çok büyük görevler 
düşüyor. Önümüzdeki süreçte hiçbir yıl-
gınlığa, hiçbir rehavete kapılmamanızı, 
çok daha titiz, çok daha azimli çalışmanızı 
istiyorum. Ben, Çanakkale teşkilatıma yü-
rekten inanıyor ve güveniyorum.

Allah, yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyor, 
sizleri sevgiyle selamlıyor, hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum.
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
değerli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler…

AK Parti Haftalık Grup Toplantımızın ba-
şında sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
grup toplantımızın ülkemiz ve milletimiz 
için hayırlara vesile olmasını Allah’tan te-
menni ediyorum.

Geçen hafta grup toplantımızı geçirdiğim 
soğuk algınlığı nedeniyle yapamadık ve 
bazı programlarımızı iptal ederek birkaç 

gün istirahat etmek durumunda kaldık. 
Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten 
tüm kardeşlerime de yürekten şükranları-
mı ifade ediyorum.

Bu arada, bugün gerçekten çok farklı, çok 
anlamlı bir rekora hep birlikte ulaşmış 
bulunuyoruz. 10 yıllık iktidarımız döne-
minde, Türkiye’de, hamdolsun hemen 
her alanda tarihî rekorların sahibi olduk. 
Bugün de demokrasimiz adına, Hükümeti-
miz adına, AK Parti adına önemli bir reko-
ru egale ediyoruz.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 19 Mart 2013
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Çok partili dönemde, Merhum Adnan 
Menderes Başbakanlığında Demokrat Par-
ti, 10 yıl 5 gün kesintisiz iktidarda kalmıştı. 
22 Mayıs 1950’de başlayan Demokrat Parti 
Hükümeti, 27 Mayıs 1960’da, bir müdaha-
le neticesinde maalesef sona ermişti. İşte, 
bugün biz bu rekoru aşıyor, 10 yıl 5 günlük 
Hükümet süremizle, çok partili dönemde 
en uzun süre iktidarda kalma rekorunu 
aşmış oluyoruz. Merhum Menderes ve 
arkadaşlarını bu vesileyle rahmetle yad 
ediyor, vatanımıza, ülkemize, milletimize 
hizmette nice yıllara hep birlikte ulaşmayı 
rabbimden niyaz ediyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Pazar günü normal mesaimize başladık ve 
Çanakkale’de 2 günlük yoğun bir program 
gerçekleştirdik. Önceki gün Çanakkale’de 
ilk olarak Biga ilçesine gittik, orada, Biga 
Belediyemizin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığımızın, Milli Eğitim Bakanlığı’mı-
zın ve hayırseverlerimizin, 40 milyon lira 
tutarında 16 kalem eser ve yatırımının açı-
lışını gerçekleştirdik. Aynı açılış töreniyle 
İÇDAŞ adlı özel sektör kuruluşumuzun, 
Biga ve Çanakkale’ye yaptığı, 2 milyar 150 
milyon dolar tutarındaki 9 farklı yatırımı-
nı da hizmete aldık.

Biga’dan Çan ilçemize geçtik, orada va-
tandaşlarımızla hasret giderdik. Akşam 
saatlerinde de Çanakkale Merkez’de, AK 
Parti Teşkilatıyla bir araya gelerek, gerek 
Çanakkale’nin, gerek Türkiye’nin günde-
mindeki konuları, çözüm sürecini, seçim 
sürecini arkadaşlarımızla birlikte ele aldık.

Sonraki gün, yani 18 Mart Pazartesi günü 
Çanakkale’de Çanakkale Deniz Zaferimi-
zin 98’inci yıldönümünü büyük bir he-
yecanla, büyük bir coşkuyla, en önemlisi 
de eksilmez bir iftiharla tekrar kutladık. 
Sabah saatlerinde şehir merkezinde, stad-
yumda resmî törenlere katıldık, ardından 
Çanakkale’deki sivil toplum örgütleriyle, 
kanaat önderleriyle, iş çevreleriyle istişare 
toplantımızda bir araya geldik. Bu toplan-
tıda diğer şehirlerimizden farklı olarak çok 
özel katılımcılarımız, çok özel misafirleri-
miz de vardı.

Biliyorsunuz, Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı Çanakkale destanımızı, Çanakkale 
ruhunu tüm Türkiye’ye tanıtmak, anlat-
mak amacıyla kapsamlı bir proje başlattı. 
“Biz Değil miydik” adıyla başlatılan bu 
proje, Çanakkale’ye gidemeyen vatandaş-
larımıza, özellikle de gençlerimize, ser-
giler, afişler, belgeseller, kitaplar yoluyla 
Çanakkale’yi ve Çanakkale ruhunu akta-
racak. Bu proje kapsamında, dün 81 vila-
yetimizden ve yurt dışından gelen şehit 
torunları Çanakkale’de buluştular, dede-
lerinin mezarlarını ziyaret ettiler; istişare 
toplantımızda da biz bu şehit torunlarıyla 
bir araya geldik. Öğleden sonra Gelibolu 
Yarımadası’na geçerek, şehitlikteki resmî 
töreni gerçekleştirdik, şehitliklerimizi 
ziyaret ettik ve orada aziz şehitlerimizin 
ruhuna Fatihalarımızı okuduk.

Değerli arkadaşlar... 

Burada, şu hususu özellikle ifade etmek 
durumundayım. Millet olarak tarihimizde, 
çok önemli dönüm noktaları var... Malaz-
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girt Zaferi, bu dönüm noktalarından biri. 
Niğbolu Savaşı, İstanbul’un fethi, bu dö-
nüm noktalarından biri. Önümüzdeki yıl 
500’üncü yıldönümünü idrak edeceğimiz 
Çaldıran Savaşı, Mohaç Muharebesi tarihi-
mizde birer dönüm noktası. İşte, Çanakka-
le Zaferi de son derece kritik bir anda elde 
edilen muhteşem bir zafer olarak, mille-
timizin tarihinde tartışmasız bir dönüm 
noktası teşkil etmiştir.

1915 yılında, bir millet yok sayıldığı, bitti, 
tükendi sanıldığı bir anda azmiyle, karar-
lılığıyla, fedakarlığı ve kahramanlığıyla, 
dünyanın en donanımlı, en modern ordu-
larını Çanakkale önlerinde kesin yenilgiye 
uğratmıştır. Çanakkale Zaferi, bir zafer ol-
maktan, şehit kanıyla yazılmış muhteşem 
bir destan olmaktan daha da öte, Kurtuluş 
Savaşı’nın adeta bir girizgahı olmuştur.

Çanakkale Zaferi, okumasını bilenler için, 
görmesini bilenler için, idrak kabiliyeti 
olanlar için bizim millet vasfımızı perçin-
lediğimiz, adeta şehitlerin kutsal kanıyla 
millet tarifini yaptığımız yer olmuştur. 
“Millet nedir” diye soranlara, biz bugüne 
kadar, “Millet, Çanakkale ruhudur” diye 
cevap verdik; bundan sonra da milleti hep 
böyle tanımlayacak, “Millet, Çanakkale ru-
hudur” diye cevap vereceğiz.

Çanakkale destanı, tek bir ırkın, tek bir kav-
min, tek bir kabilenin yazdığı bir destan değil-
dir. O destan İstanbul’un, İzmir’in, Edirne’nin, 
Çankırı’nın, Kayseri’nin, Konya’nın destanı 
olduğu kadar, Diyarbakır’ın, Artvin’in, 
Sakarya’nın, Muş’un, Bitlis’in, Siirt’in, 
Trabzon’un destanıdır. Çanakkale destanı, 

Adana’nın, Hatay’ın, Tekirdağ’ın olduğu ka-
dar, Lazkiye’nin, Halep’in, Şam’ın, Basra’nın, 
Bağdat’ın, Gazze’nin, Kudüs’ün, Batum’un, 
Üsküp’ün, Saraybosna’nın ortak destanıdır.

Çanakkale, bizim millet tarifimizi yapan, 
bizi birbirimize kardeş kılan, ama aynı 
zamanda bizim yol haritamızı çizen, ufku-
muzu aydınlatan, vizyonumuzu belirleyen 
bir zaferdir. AK Parti olarak, AK Parti Teş-
kilatı olarak, Çanakkale ruhuna, Çanakka-
le destanına sahip çıkmaya; o destanı 81 vi-
layete, 76 milyona, tekrar tekrar anlatmaya 
devam edeceğiz.

Bakınız, ilk gençlik yıllarımızdan itibaren 
Çanakkale bizim için hep bir ibret vesi-
kası oldu. Her fırsatta, kafileler halinde 
Çanakkale’ye gittik, orada dualarımızı 
ettik, Fatihalarımızı okuduk, şehitlerimizi 
andık. Hükümet görevini devraldığımız 
günden itibaren, Gelibolu Yarımadasının, 
şehitliklerin, tarihî yerlerin çehresini de-
ğiştirmek için yoğun gayretlerimiz oldu. 
Kültür ve Turizm Bakanlığımız eliyle, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığımız eliyle, Ça-
nakkale Valiliğimiz eliyle, adeta içler acısı 
bir durumda olan Çanakkale Şehitliklerini 
tek tek elden geçirdik ve şanına yaraşır bir 
görüntüye kavuşturduk.

Şehitler Abidesi’ni, Namazgah Tabyası’nı, 
Ya hya  Çavu ş  Ş e h i t l i ğ i ’ n i ,  Er t u ğ r u l 
Tabyası’nı, Rumeli Mecidiye Tabyası’nı res-
tore ettik. Gelibolu’da, 35 ayrı şehitlik tespit 
ettik, hepsiyle ilgili düzenlemelere başladık. 
Bunlardan 14 tanesinde isim belirleme 
çalışmaları tamamlandı, diğerlerinde de 
çalışmalar devam ediyor. 
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Geçen yıl 18 Mart törenlerine katılamamış-
tık, ama Haziran ayında Çanakkale’ye gittik, 
hem toplu açılış yaptık, hem de Gelibolu’da 
80 milyon liralık bir yatırımla tamamladığı-
mız Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nin 
açılışını yaptık. Çanakkale’yi yılda sadece 
200-250 bin kişi ziyaret ediyordu. Şu anda 
ziyaretçi sayısı yıllık 2.5 milyonun altına 
düşmüyor.

Bundan 10 yıl önce Çanakkale’ye, şehit-
liklere gidenler düşman askerlerinin me-
zarlarının bakımlı, bizim şehitliklerimizin 
ise harabe içinde olduğunu görüyor; bir 
zafer duygusu değil, büyük bir burukluk 
yaşıyordu. Şu anda Çanakkale o muhteşem 
zafere, o muhteşem destana, o aziz şehitle-
rin hatırasına yaraşır şekilde baştan sona 
düzenlendi ve ziyaretçilerini gururlandıran 
bir çehreye kavuştu.

Mehmet Akif, Çanakkale şehitleri için şu 
unutulmaz dizeleri yazmıştı:
 
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın...

 
Sonra şunları söylüyor Akif:

 
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana,

Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana...

Evet... Çanakkale şehitlerine dar gelmeye-
cek bir makber kazmak, onları tarihe sığdır-
mak mümkün değil. Onların hatırası için ne 
yaparsak yapalım, yeterli değil. Ama biz şu 
gönül rahatlığı içindeyiz: Biz o şehitlerin is-
tismarcısı olmadık. Biz o şehitler üzerinden 

hamaset üretenlerden olmadık. Biz o şehit-
ler üzerinden slogan atıp, onların ruhlarını 
muazzep edenlerden olmadık. Biz onların 
hatırasını yaşatmanın, onların izinden git-
menin, onların çizdiği istikamette, onların 
aydınlattığı yolda ilerlemenin gayreti içinde 
olduk.

Burada şunu da söylemek durumunda-
yım... Sadece Çanakkale’deki şehitliklere 
sahip çıkmakla kalmadık; Dumlupınar’dan 
Sarıkamış’a kadar her şehitliğimizi bir 
gülistana çevirmenin gayreti içinde olduk. 
Sadece Türkiye içindeki şehitliklerimize sa-
hip çıkmakla da kalmadık... Myanmar’dan 
Kudüs’e, Zigetvar’a, Saraybosna’ya kadar 
nerede şehitlerimiz varsa, nerede şehidimiz 
varsa, oraya ulaştık, o şehitliklere, o hatıra-
lara sahip çıktık.

Bakın burada çok önemli bir müjdeyi, çok 
güzel bir gelişmeyi de sizlerle paylaşmak 
istiyorum... Türkmenistan Devlet Başkanı 
Sayın Berdimuhammedov’un isteği ve 
Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nın ta-
lebi üzerine, Büyük Selçuklu Hükümdarı 
Alparslan’ın Türkmenistan’ın Merv şeh-
rinde bulunan mezarını tespit edip burada 
bir türbe yapılması konusunda çalışmaları 
başlattık. Önümüzdeki günlerde inşallah 
bununla ilgili protokolü imzalayacak, TİKA 
eliyle bu mezarı da tespit edecek, Sultan 
Alparslan’ın hatırasına yaraşır bir türbeyi 
orada inşa edeceğiz.

Bir kez daha, başta Çanakkale kahramanları 
olmak üzere tüm şehitlerimize Rabbim’den 
rahmet niyaz ediyorum. Allah onlardan 
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razı olsun, mekanları inşallah cennet olsun 
diyorum.

Değerli Milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler...

Geçtiğimiz hafta içinde ülkemiz için, mil-
letimiz için gerçekten çok önemli ve çok 
anlamlı bir yıldönümünü idrak ettik. Geçen 
hafta Grup toplantımızı yapamadığımız 
için, bu anlamlı yıldönümüne bugün özel-
likle değinmek arzusundayım... Bundan 
92 yıl evvel, 1921’de bir 12 Mart günü, 
Merhum Mehmet Akif Ersoy’un kaleme 
aldığı İstiklal Marşı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde, millî marşımız olarak kabul 
edildi. İlk Meclis’in Antalya Mebusu Ham-
dullah Suphi Bey, Genel Kurul’da “Seçim 
size aittir” diyerek İstiklal Marşı’nın tama-
mını dönemin mebuslarına okudu.

Daha ilk mısranın ardından, yani “Korkma, 
sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” mıs-
rasının ardından Genel Kurul’da şiddetli bir 
alkış kopmuş, İstiklal Marşı’nın her kıtası 
alkışlarla kesilmiş, bazı kıtaların ardından 
“İnşallah” sedaları yükselmişti. Son mısra 
okununca, Meclis, şiiri dakikalarca ayakta 
alkışlamıştı. Bu anlamlı yıldönümüne bina-
en, burada İstiklal Marşımızın sizlere sade-
ce son 4 kıtasını okumak istiyorum. Bu son 
4 kıtayı, birilerinin özellikle dinlemesini, 
özellikle anlamasını istiyorum.

Geçtiğimiz günler içinde, terörle mücadele 
eden şehitlerimiz için, “Türk askeri boşuna 
öldü” diyen bazı kendini bilmezlerin, bazı 
densizlerin bu milletin manifestosu olan, 
76 milyonun ortak hissiyatını yansıtan bu 

4 kıtayı özellikle dinlemelerini arzu ediyo-
rum. Zira vatanı için, toprağı için, namusu 
ve şerefi için toprağa düşen her Müslüman 
asker, bizim inancımızda şehittir. Onlar, 
Peygamberlikten sonra en büyük merte-
beye ulaşmış, Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle 
“ölü” olmayan, dirilerdir.

Kalbinde millet sevgisi, ülke sevgisi, insan 
sevgisi olmayanlar, milletimizin kutsal de-
ğerlerinden nasibini alamayanlar onların 
boşuna öldüğü iddiasıyla ancak kendile-
rini küçültürler, kendilerini alçaltırlar. Bu 
ülkeye şehitlerimiz sayesinde “alçaklar” 
uğramadı, Allah’ın izniyle, şehitlerimizin 
fedakarlığıyla, İstiklal Marşımızın en güzel 
şekilde ifade ettiği yüreklerdeki sarsılmaz 
imanla, hiçbir zaman da alçaklar uğrayama-
yacak. 

Evet... Şöyle diyor İstiklal Marşımız:
 
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da huda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

 
Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin ma’bedimin göğsüne na-mahrem eli!

Bu ezanlar-ki şehadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli

 
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım;

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden na’şım;

O zaman yükselerek arşa değer belki başım!
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Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal;

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet,

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal!

Mehmet Akif Ersoy’u, bizlere böyle muh-
teşem mısralar yazdığı için, bu aziz millete 
böyle muhteşem bir marş miras bıraktığı 
için tekrar rahmetle, minnetle yad edi-
yorum. 12 Mart 1921’de, bu marşı kabul 
eden, bu marşın hissiyatını yüreğinde 
hisseden, bu marşın coşkusuyla Kurtuluş 
Savaşı’nı sevk ve idare ederek zaferle bu-
luşturan Türkiye Büyük Millet Meclisi he-
yetini de rahmetle ve minnetle yad ediyo-
rum. Allah, bu ülkeye, bu millete, inşallah 
tekrar İstiklal Marşı yazmayı gerektirecek 
şartlar göstermesin diye dua ediyorum.

Gerek İlk Meclis’teki ruha, gerek Kurtuluş 
Savaşı ruhuna milletçe sahip çıkarak, ül-
kemizi, Türkiye’yi büyüterek, İstiklal Mar-
şımızı da, istiklalimizi de, son nefesimize 
kadar koruyacağımıza, bir kez de burada, 
milletin huzurunda söz veriyoruz.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Yine geçtiğimiz hafta, 14 Mart Tıp Bay-
ramı dolayısıyla İstanbul Haliç Kongre 
Merkezi’nde üniversitelerimizle, özel sek-
törümüzle birlikte düzenlediğimiz, dok-
torlarımızla buluşacağımız programa da 
rahatsızlığım sebebiyle katılamadım. Bu 
vesileyle bütün sağlık çalışanlarımızın 14 
Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. 

Tıp camiamızdaki üniversite hocalarımızı 
çok yakından ilgilendiren bir düzenlemeyi 
burada hem sağlık camiamızla, hem aziz 
milletimizle paylaşmak istiyorum. Bildiği-
niz gibi son 2 yıldır “tam gün mesai” uygu-
lamasını kararlılıkla sürdürüyoruz. Gerek 
halkımız, gerek sağlık çalışanlarımız bu 
uygulamayı büyük oranda benimsemiş, 
uyum sağlamış durumdalar. Süreç içinde 
ortaya çıkan ihtiyaçları, aksamaları tespit 
ettik ve bu ihtiyaçları karşılamak, bu ak-
saklıkları gidermek için de bazı adımları 
atıyoruz. Yapacağımız yasal bir düzenleme 
ile üniversite hocalarımız, mesailerinin bi-
timinde, makul bir bedel ile vatandaşları-
mıza hizmet verebilecekler. Hocalarımıza 
muayene olmaları durumunda, vatandaş-
larımız, Sağlık Uygulama Tarifesindeki 
bedel kadar bir ücret ödeyecekler.

Örneğin, üniversitede muayene fiyatı 55 
lira. Mesai sonrası öğretim üyesine muaye-
ne olan vatandaşımız, üniversite hesabına 
55 lira ödeyecek. Bu ücretin bir kısmı, has-
tayı tedavi eden öğretim üyesinin, bir kıs-
mı da kurumun hesabına aktarılabilecek. 
Bu düzenlemenin de öğretim üyelerimize, 
vatandaşlarımıza, üniversitelerimize ha-
yırlı olmasını diliyorum.

Değerli arkadaşlarım… 

Geride bıraktığımız haftalarda biri 
Almanya’dan, biri Ankara’dan iki acı haber 
aldık… Almanya’da, Backnang şehrinde 
Türklerin yaşadığı bir binada çıkan yangın 
sonucu, 1 anne ve 7 çocuk maalesef haya-
tını kaybetti. 8 kardeşimize, anneye ve yav-
rularımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, 
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yakınlarının, milletimizin başı sağ olsun 
diyorum.

Ankara’da ise Altındağ ilçemizde çıkan bir 
yangında, maalesef 700’e yakın işyerinin 
bulunduğu Yunus Emre Halk Çarşısı kulla-
nılamaz hale geldi. Can kaybının olmaması 
tesellimiz. Yunus Emre Halk Çarşısı esnafı-
na da buradan geçmiş olsun temennilerimi 
iletiyorum.

Yine geçtiğimiz hafta içinde, insanlık tari-
hine kara bir leke olarak kazınan Halepçe 
katliamı da 25’inci yıldönümünde Türkiye 
ve Irak başta olmak üzere bölge ülkelerinde 
çeşitli etkinliklerle anıldı. 25 yıl önce 16 
Mart’ta Irak’ın kuzeyindeki Halepçe kasa-
basına yapılan kimyasal saldırı neticesinde, 
binlerce masum sivil, özellikle de masum 
kadınlar, masum çocuklar insanlık dışı 
şekilde katledildi. 25’inci yıldönümünde, 
Halepçe katliamında şehit edilen binlerce 
kardeşimizi de rahmetle anıyorum. İnsan-
lığa yönelik bu saldırıyı asla unutmayacağı-
mızı, buna benzer insanlık dışı saldırıların 
yaşanmaması için her zaman mücadele 
edeceğimizi hatırlatmak istiyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım...

Ortadoğu, maalesef Kerbela faciasından 
itibaren sık sık bu tür katliamların yaşan-
dığı bir acılar coğrafyası oldu. Kerbela’dan 
ders çıkarılması gerekirken Kerbela’daki 
acının, Hacı Bektaş Veli’nin deyimiyle 
bala çevrilmesi, yani bir ibret olması ge-
rekirken yüzyıllar boyunca bu acı tekrar 
tekrar yaşandı. Sadece son 30-35 yıl içinde, 
Sabra ve Şatilla’da, Hama’da, Halepçe’de, 

Altınköprü’de, arkasında binlerce masum 
cansız beden bırakan büyük katliamlara 
şahit olduk. Tıpkı Kerbela gibi ne yazık ki 
son dönemde yaşadığımız bu katliamlar-
dan da ibret alınmadı. Art arda yaşanan bu 
katliamlar, Birleşmiş Milletler başta olmak 
üzere uluslararası çevrelerin dikkatlerini 
ne yazık ki celb etmedi.

Bakınız, şu anda, bu bölgede yine benzeri 
bir katliam yaşanıyor. 3 gün önce, 15 Mart 
tarihinde komşumuz Suriye’deki olaylar 
2’inci yılını doldurdu. 2 yıllık süreçte 
Suriye’de 70 binden fazla insan hayatını 
kaybetti. Yaklaşık 250 bin kişinin tutuk-
lu ya da kayıp olmak suretiyle akıbetleri 
bilinmiyor. İşkencelerde ölenlerin sayısı 
binlerle ifade ediliyor. Yine bu süreçte, 280 
binden fazlası bizim ülkemize olmak üzere 
yaklaşık 1 milyon kişi ülkesini terk ederek 
komşu ülkelere sığındı. Ülke içinde yer de-
ğiştirenlerle birlikte, evlerinden, yerlerin-
den olanların sayısı 2 milyonu çok çok aştı.

Şunu, aziz milletimin de, tüm dünyanın 
da çok iyi bilmesini istiyorum… Türkiye, 
Suriye’de yaşanan olaylarda en küçük bir 
dahli olmayan, tam tersine bu olayların 
çıkmaması için, çıktıktan sonra da bu 
olayların durması için samimi şekilde çaba 
sarf eden bir ülke olmuştur. Ancak bir dev-
letin, bir rejimin elindeki tüm imkanları, 
tüm ağır silahları halkına çevirmesi, çocuk 
demeden, kadın demeden, yaşlı demeden 
insanları katletmesi karşısında biz sessiz, 
tepkisiz kalamazdık.

Biz bize iyi niyetle yaklaşan herkese iyi 
niyetimizi sergileriz. Ama değişen, kötü 
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niyetli hale gelen, bize karşı düşmanca 
faaliyetler içinde olan birine de, “geçmişin 
hatırına” deyip sessiz kalmayız, yapılan-
ları görmezden gelmeyiz. Biz Suriye ile 
Suriye halkı ile dayanışmayı, işbirliğini 
güçlendirmeye çalışırken, CHP bizi dış 
politikada eksen değiştirmekle, Batı’dan 
kopup Doğu’ya yönelmekle itham edi-
yordu. Bugün aynı CHP, zalimliği, acıma-
sızlığı, gaddarlığı tüm dünya tarafından 
tescillenmiş, gayri meşru bir rejimin ka-
pısından ayrılmaz oldu. Neredeyse ayda 
bir CHP’den bir heyet Suriye’ye gidiyor, 
Suriye’nin eli kanlı diktatörüyle aynı ka-
rede fotoğraf veriyor.

Kim bu diktatör? Kendi halkından 70 bin-
den fazlasını katletmiş. 250 binden fazla 
kişi bu rejimin elinde tutuklu ve kayıp. 
Binlerce mazlum, binlerce masum, bu 
rejim tarafından işkenceye maruz kalmış. 
Bu kanlı rejim yüzünden milyonlarca 
insan evini barkını terk etmiş, bunların 
önemli bir bölümü 2 yıldır ülkesi dışında 
yaşıyor. Bu diktatör, bizim uçağımızı dü-
şürmüş, bize karşı bombalı eylemlere gi-
rişmiş, insanlarımızın ölümüne yol açmış. 
İşte, CHP tarihin bu en kanlı diktatörle-
rinden biriyle sürekli fotoğraf çektiriyor.

Geçmişe dönüp bakın, dünyanın büyük 
diktatörleriyle CHP heyetlerini hep aynı 
karede görürsünüz. CHP, bugün de tarihi 
ıskalamıyor, bugün de dünyanın en zalim 
diktatörüyle aynı kareye girmekten hiç çe-
kinmiyor. Türkiye’de biz kanı durdurmak 
için, anaların gözyaşını dindirmek için 
adeta çırpınırken bu CHP bizim karşımıza 
bir duvar gibi dikiliyor, ama gidip Suriye 

halkını katliamdan geçiren bir diktatörün 
sırtını sıvazlamaktan hiç utanmıyor, hiç 
sıkılmıyor. Diyarbakır’a gidemeyecek hal-
deler, ama Şam’dan neredeyse hiç çıkmı-
yorlar…

Yarın o diktatör oradan gittiğinde, CHP 
Suriye halkının yüzüne nasıl bakacak? 
Bırakın Suriye halkını, yarın o diktatö-
rün, Türkiye üzerine kirli planları, terörle 
kirli ilişkisi ortaya çıktığında bu CHP, 
Türkiye’nin yüzüne nasıl bakacak?

İçişleri Bakanlığımız, 11 Şubat’ta Cilve-
gözü Gümrük kapımıza yapılan ve 4’ü 
Türkiye, 10’u Suriye vatandaşı 14 kişinin 
ölümüyle sonuçlanan saldırıyı geçen hafta 
aydınlattı. Bu alçakça saldırının altından 
Suriye istihbaratı ve Suriye devleti çıktı. 
Biz er ya da geç bu saldırının hesabını 
sorarız ve soracağız. Ama CHP şimdi bu-
nun hesabını nasıl verecek? Şam’a giden 
o CHP heyetleri bu milletin yüzüne nasıl 
bakacak? CHP bunu Türkiye’ye nasıl izah 
edecek?

Her fırsatta “Biz Atatürk’ün kurduğu 
partiyiz” diyorlar… Atatürk’ün kurduğu 
partiyi, Türkiye düşmanı devletlerle işbir-
liği noktasına getirmek bu CHP’nin içine 
siniyor mu? CHP şu anda “Düşmanımın 
düşmanı dostumdur” şeklinde ucuz bir 
politikaya başvuruyor. Ama onlara hatır-
latıyorum… Suriye’nin şu andaki zalim 
rejimi, AK Parti’nin değil, Recep Tayyip 
Erdoğan’ın değil, hem kendi halkının, hem 
Türkiye’nin düşmanıdır.
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Şunu da hiç tereddüt etmeden söyleye-
ceğim… CHP içinde öyleleri var ki yarın 
Allah korusun, bir düşman gözünü top-
raklarımıza dikse “Sizi AK Parti’den kur-
taracağız” dese, giderler onun boynuna 
sarılırlar. Yaptıkları politika böylesine ucuz 
bir politika. Ne dediklerini, ne yaptıkla-
rını, kiminle hangi karede yer aldıklarını 
bilmeyecek kadar kendilerinden geçmiş 
durumdalar…

Bunların ne içtiklerini gerçekten merak 
ediyorduk… CHP Genel Başkanı, bir röpor-
tajında ne içtiklerini söylemiş, meğer rakı-
yı sulu içiyorlarmış. Siz böyle içmeye de-
vam ederseniz, elbette, Rize’nin tulumuna 
da çıkar gayda dersiniz… Beni, Mardin’de 
söylediğimi Rize’de de söyleyememekle 
itham ediyordu… Ben Mardin’de söyle-
diğimi Rize’de de söylerim Sayın Kılıçda-
roğlu… Ama sen, Rize’ye gidiyorum deyip 
İskoçya’ya gidersen, ne ben şaşırırım, ne de 
millet şaşırır… Bunlar Elif ’i görse mertek, 
tulumu görse gayda, zurnayı görse trompet 
zannederler. Çünkü bunların modeli bu…

Şimdi değerli arkadaşlarım… Biliyorsunuz, 
son birkaç aydır programımızın elverdiği 
oranda şehirlerimize gidiyor, hem toplu 
açılışlarımızı yapıyor, hem de şehirlerimiz-
de temaslarda, istişarelerde bulunuyoruz. 
Bu kapsamda, sadece son haftalarda Şanlı-
urfa, Gaziantep, Kayseri, Mardin, Balıkesir, 
Siirt ve Çanakkale illerimize gittik. Çözüm 
sürecinin hem Doğu’da, hem Batı’da büyük 
bir heyecanla karşılandığını, büyük bir 
umut doğurduğunu, toplumun ittifakıyla 
benimsendiğini bizzat müşahede ettik ve 
ediyoruz.

Bakın, şunu tüm samimiyetimle ifade et-
mek durumundayım… 30 yıldır yaşanan 
teröre rağmen, 30 yıldır yapılan ağır provo-
kasyonlara rağmen milletimiz, 76 milyon, 
bir olarak, beraber olarak, bu nifak tohum-
larına boyun eğmeden kardeşliğini güçlü 
şekilde idame ettiriyor. Doğu, Batı, Kuzey, 
Güney… Hiçbir fitne girişimine prim ver-
meden, hiçbir tahrike kapılmadan kardeş-
liğini muhafaza ediyor. AK Parti, işte bu 
kardeşliğin bir tezahürü olarak, bu kardeş-
liğin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

D i kka t  e d i n  d e ğ e rl i  ka rd e ş l e r i m … 
Balıkesir’e gidiyoruz, büyük bir coşku, 
büyük bir heyecan… Siirt’e gidiyoruz, aynı 
coşku, aynı heyecan… Mardin’de nasıl 
karşılanıyorsak, Kayseri’de öyle karşılanı-
yoruz. İstanbul’da nasıl kucaklanıyorsak, 
Şanlıurfa’da öyle kucaklanıyoruz. Biz 
Türkiye’nin partisi, Doğu’nun, Batı’nın, 
Kuzey’in ve Güney’in partisi olduğumuz 
için, bu meseleyi, terör meselesini çözmeyi 
üzerimizde bir emanet, bir sorumluluk ola-
rak görüyoruz.

CHP’nin, MHP’nin, BDP’nin böyle bir 
sorunu, böyle bir sorumluluğu yok… 
Her 3 parti de belli illere, belli bölgelere, 
belli kesimlere hitap ediyor. Doğu’da, 
Güneydoğu’da CHP ve MHP diye bir parti 
yok. Diğer bölgelerde BDP diye bir parti 
yok. Ama Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, 
81 vilayetinde AK Parti diye bir parti, böyle 
bir gönül hareketi var.

Bakın şunu açık açık söylemek duru-
mundayım… Terör meselesinin çözümü, 
MHP’ye hiçbir şey, ama hiçbir şey sağla-
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maz… Doğu’daki, Güneydoğu’daki vatan-
daşımızla bir ünsiyet, bir uhuvvet, bir gö-
nül bağı kuramayan parti için, bu sorunun 
çözümü hiçbir şey ifade etmez. Aynı şey 
CHP için geçerli. Aynı şey, sorundan besle-
nen BDP için geçerli.

Allah aşkına soruyorum… Şu ülkeden, şu 
ülkenin gündeminden, terör meselesini 
çekip alsanız, MHP’den geriye ne kalır? 
Ekonomi politikası derseniz, yok. Dış 
politika derseniz, yok. Demokratikleşme 
derseniz, o da yok. Ellerinde tek istismar 
araçları var, o da terör meselesi; onu çekin 
alın, MHP’den geriye hiçbir şey kalmaz. 
Bunu biz ne kadar iyi biliyorsak, millet ne 
kadar iyi biliyorsa, MHP de işte o kadar iyi 
biliyor ve terör meselesinin bitmemesi için 
elinden ne geliyorsa yapıyor.

Gerçek bir milliyetçi, ülkesini seven bir 
milliyetçi, bu ülkenin tarihini bilen, ecda-
dını bilen bir milliyetçi, her an korkularla 
yaşamaz. Bunlar her an korkuyla yaşıyor 
ve çevrelerine de sürekli korku pompalı-
yorlar. Dikkat edin… Sürekli bölünmekten, 
parçalanmaktan, yok olup gitmekten bah-
sediyorlar. On yıllardır hep aynı nakaratı 
tekrarlıyorlar… Bugüne kadar, yaptığımız 
her reforma, “Türkiye bölünecek” diye karşı 
çıktılar… Yaptığımız her reform, onların id-
dialarının tersine Türkiye’yi büyüttü.

Bakın yine tekrar ediyorum: Türkiye, 
CHP’nin, MHP’nin zihnindeki kadar, tasav-
vurundaki kadar küçük bir ülke değil. Tür-
kiye, onların zannettiği gibi, pamuk ipliğiyle 
örülmüş bir ülke değil. Türkiye korkaklara; 
korkak, ürkek siyasetçilere göre bir ülke 

de değil. Öbür taraftan CHP Genel Başkanı 
çıkıyor, İmralı’nın, gazetelerde yayınlanan 
ifadelerinin, Cumhuriyet tarihinin en utanç 
verici belgesi olduğunu iddia ediyor… Sayın 
Kılıçdaroğlu! Bir kere, o yayınlanan ifadeler 
belge değil, hiçbir belge niteliği taşımıyor, 
önce bunu bileceksin.

İkincisi; eğer Cumhuriyet tarihinin utanç 
verici belgelerini görmek istiyorsan, ben 
sana Dersim’in belgelerini gösterdim, katle-
dilen çocukları gösterdim, evinden, yurdun-
dan kovulan insanları gösterdim, yıktığınız, 
ahıra çevirdiğiniz camilerin belgelerini 
gösterdim, sen onlara bak. 27 Mayıs’a bak, 
asılmalarına göz yumduğunuz Adnan 
Menderes ve arkadaşlarına bak… 12 Eylül’e 
bak, asılan gençlere, dağılan yuvalara bak. 
28 Şubat’a bak... Cumhuriyet tarihinin en 
utanç verici belgesi, senin milletvekillerinin 
Türkiye düşmanı diktatörlerle çektirdiği 
fotoğraflardır, sen onlara bak. Daha tulumla 
gaydayı birbirinden ayıramıyorsun, dediko-
duyla belgeyi nasıl birbirinden ayıracaksın?

Değerli arkadaşlarım…

Daha önce de defalarca ifade ettim. Son 
derece hassas bir süreçten geçiyoruz… Biz, 
CHP gibi, MHP gibi, BDP gibi sorumsuz 
değiliz. Biz, sırtımızda yumurta küfesi taşı-
yoruz. Son derece hassas bir meseleyi, adeta 
bir cerrah dikkatiyle, kırmadan, dökmeden, 
kanatmadan ve kimseyi incitmeden çözme-
nin mücadelesi içindeyiz. Konuşurken bin 
defa düşünüyor, bir kelam ediyoruz. Diğer 
partiler bölge partileri olduğu için, küçük 
düşündükleri için sorumsuzca hareket ede-
biliyor, ama biz 76 milyonun hassasiyetiyle 
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hareket ediyoruz. Adeta Sırat’tan geçiyoruz, 
adeta keskin bir bıçağın üzerinde yürüyo-
ruz.

Milletimin, bu hassas süreci, bu hassasiyeti 
anlamasını rica ediyorum. Defalarca söyle-
dim, yine söylüyorum… Bir pazarlık içinde 
değiliz. Bir taviz verme, bir geri adım asla 
söz konusu değil. Şehitlerimizi incitecek 
hiçbir girişimin içinde olmadık, asla olma-
yız. Tek gayemiz var: Kardeşliği daha da 
büyütmek, daha da yüceltmek.

Milletim, bu hassas süreci, bu hassasiyetle-
ri istismar edenlere karşı ne olur dikkatli 
olsun, uyanık olsun. Terörden beslenen, 
terörden ekmek yiyen, gençlerin kanıyla 
semirenlere karşı mücadele veriyoruz. Bir 
yandan çözümü istiyormuş gibi yapıp, bir 
yandan, bizim şehit askerlerimize dil uza-
tan canilere, kan tutkunlarına, kan bağım-
lılarına karşı mücadele veriyoruz. Çözüm 
yanlısı gibi görünüp sabotaj peşinde, nifak 
peşinde, fitne peşinde koşan kan tacirlerine 
karşı mücadele veriyoruz. Biz bu yolda mil-
letimizle birlikte yürüyoruz… Biz bu yolda, 
milletimizin hayır dualarıyla yürüyoruz.

Siyasetini, terörün varlığı üzerine kurmuş, 
CHP’ye, MHP’ye, BDP’ye, diğer tüm savaş 
baronlarına rağmen inşallah milletimizle 
birlikte biz bu meseleyi çözeceğiz. Milletim 
şunu bilsin ki onlardan gizlediğimiz hiçbir 
şey yok ve olamaz. Biz 10 yılı aşkın süredir 
milletimizden hiçbir şey gizlemedik, asla 
ve asla gizlemeyiz. Açıklanacak bir konu 
olduğunda biz onu açıklarız, milletimizin 
takdirine sunarız. Sürecin hassasiyeti ne-
deniyle az konuşuyor, az açıklama yapıyor 

olabiliriz. Bu, bir şeyleri gizlediğimiz anla-
mına gelmez. Ne yapıyorsak, hangi adımı 
atıyorsak sadece millet için, sadece Büyük 
Türkiye için yapıyoruz.

Konuşmamın sonunda, Siirt’te yaşadı-
ğım duygu dolu anları sizlerle paylaş-
mak istiyorum… 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü etkinliklerinde, çok özel bir hanım 
kardeşimize de plaket verdik. Kendisi, 
Türkiye’nin en genç sivil gazisi. 2011 
yılında, Siirt’te bir araca yapılan silahlı 
saldırıda 4 kardeşimiz şehit olmuş, 2 kar-
deşimiz de ağır yaralı olarak kurtulmuştu. 
İşte bunlardan biri olan, Sevgili Nuran 
Evin, tekerlekli sandalyesi üzerinde, göz-
yaşları içinde bizden bu meseleyi çözme-
mizi istedi. Bir sonraki gün aynı araçtan 
çıkan Gülcan Olgaç kardeşimizi evinde 
ziyaret ettik. Gülcan kardeşim de bizden 
bu meseleyi çözmemizi istedi.

Siirt’te, yol üzerinde bir okulun önünde 
durduk, bir sınıfa girdik, bir kızımızın 3 
dilde; Türkçe, Kürtçe, Arapça söylediği 
türküyü dinledik. O okulun öğrencilerin-
den de bu meseleyi çözme talebini aldık. 
Gazi Nuran için, Gazi Gülcan için, bu 
ülkenin tüm gazileri, tüm şehitleri, tüm 
yüreği yaralı anneleri için, bu ülkenin 
gözleri ışıl ışıl, umutla parlayan çocukları 
için biz inşallah bu meseleyi çözeceğiz.

Bu ülkenin çocuklarına sözümüz var. Bu 
ülkenin annelerine sözümüz var. Dün 
ziyaret ettiğimiz, huzurlarında ruhlarına 
fatiha okuduğumuz Çanakkale şehitlerine 
sözümüz var. Allah’ın izniyle o sözü tuta-
cağız. Allah’ın izni, milletimizin hayır du-
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asıyla biz bu terör meselesini gündemden 
çıkarmak için var gücümüzle mücadele 
edeceğiz.

Bakın Mart ayı, sadece acı yıldönümleriy-
le anılan bir ay değil... Tarihte yaşanmış 
birçok acı olaya rağmen, hafızamızdaki 
nice elim hadiseye rağmen Mart, baharın 
müjdecisi olan bir aydır. Mart ayı, düşen 
cemrelerle, ısınan havayla, yeniden dirilen 
tabiatla baharın, dirilişin, uyanışın, en 
önemlisi de umudun ayıdır. 21 Mart’ın, 
yani Nevruz’un, bu coşkuyla, bu heyecan-
la, bu umutla kutlanmasını canı gönülden 
arzu ediyoruz. Bütün bu coğrafyada baha-
rın müjdecisi olan Nevruz’un, tahriklere ve 
çatışmalara değil, dayanışmaya, coşkuya, 
umuda ve kardeşliğe kapı aralayan bir gün 
olarak kutlanmasını diliyoruz.

Ülkemin, aziz milletimin, bütün coğraf-
yamızın Nevruz’unu da yürekten tebrik 
ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. 
Milletimizin hayır duaları inşallah hep 
yanımızda olsun. Yolumuz, bahtımız açık 
olsun diyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum.
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Çok değerli yol arkadaşlarım, değerli kar-
deşlerim, Teşkilatımızın çok değerli men-
supları, hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; AK 
Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantı-
mızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 
için hayırlara vesile olmasını Rabbimden 
niyaz ediyorum.

Konuşmamın hemen başında, Salı günü, 
Partimize, AK Parti Genel Merkezi’ne 
yapılan alçakça saldırıdan dolayı, Genel 
Merkez çalışanlarımıza, Genel Merkezin 
şahsında saldırıya uğrayan tüm teşkila-
tımıza, tüm gönüldaşlarımıza, aziz mil-
letimize geçmiş olsun dileklerimizi ileti-
yorum. Gerek Genel Merkezimize, gerek 
Adalet Bakanlığımıza yönelik bu alçakça, 
bu menfur, bu insanlık dışı saldırıyı lanet-
liyor, kınıyorum.

Bakın, Danimarka temaslarımız esna-
sında orada da ifade ettim... Terör her 
nereden gelirse gelsin kötüdür. Terör 
hangi bahanenin ardına, hangi gerekçe-

nin ardına saklanırsa saklansın; kimi, 
neyi hedef alırsa alsın kötüdür. Ancak, bir 
siyasi partinin genel merkezini, bir siyasi 
partiyi hedef alan terör, hepsinden çok 
daha kötüdür. Zira siyasi parti demek, 
demokrasi demektir. Siyasi parti demek, 
millî irade demektir. Siyasi parti demek, 
fikir demektir, düşünce demektir, fikir 
özgürlüğü demektir.

Terör bir siyasi partiyi, partimizi hedef 
alarak demokrasiye, millî iradeye, fikre 
ve fikir özgürlüğüne olan tahammülsüz-
lüğünü açıkça ortaya koymuştur. Hele 
hele bu siyasi partinin AK Parti olması, 
milletin yüzde 50’sinin oyuna mazhar 
bir parti olması, millete bu kadar hizmet 
üretmiş, demokrasinin ve ifade özgürlü-
ğünün önünü bu kadar açmış bir parti 
olması, saldırının vahametini daha da 
yükseltmiştir.

Bakın, burada, anlamayanlar ve anlamak 
istemeyenler için altını çizerek tekrar ifa-
de ediyorum: AK Parti, bu tür saldırılarla 
geri adım atacak bir parti değildir. AK 
Parti, bu tür alçakça saldırılarla yolundan 
dönecek, yolunu değiştirecek, frene basa-

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 22 Mart 2013



Recep Tayyip ERDOĞAN

366

cak, hız kesecek bir parti asla değildir. AK 
Parti, çapulculardan, çetelerden, mafya-
dan, suç örgütlerinden, terör örgütlerin-
den korkacak, sinecek, bunların önünde 
diz çökecek bir parti asla değildir.

Nasıl ki Sultan Alparslan, Malazgirt 
Savaşı’nda meydana kefeniyle çıktıysa 
biz de bu mücadeleye kefenimizle çıktık. 
Nasıl ki bütün ecdadımız, bütün şehit-
lerimiz evlerinin kapısından çıkarken, 
eşlerinden, çocuklarından ayrılırken, bir 
daha geri dönmeyeceklerini, eşlerine, ço-
cuklarına değil, Allah’a kavuşacaklarını 
bilerek, hissederek çıktıysa biz de aynı 
hissiyatla bu yola çıktık. Millete hizmet 
yolunda yılgınlık, bıkkınlık, vazgeçme, 
geri dönme bizim lügatimizde kendisine 
yer bulamadı ve bundan sonra da bula-
mayacak.

Bakın değerli kardeşlerim... AK Parti 
4’üncü Büyük Kongresi’nde de ifade et-
tim... AK Parti, köksüz bir parti değildir. 
AK Parti, siyaset sahnesine 2001 yılında 
çıkmış, ama o gün zuhur etmiş bir parti 
değildir. AK Parti, kökleri Malazgirt’e ka-
dar dayanan, Selçuklu’nun, Osmanlı’nın, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin birikimini, tec-
rübesini, değerlerini özümsemiş, o kök-
ten gelen, o mecrada ilerleyen, kesintisiz 
bir davanın, kesintisiz bir hareketin de-
vamıdır. Bu dava ve bu hareket, fedakar-
lığın olduğu kadar, sabrın ve direnmenin 
olduğu kadar, cesaretin, sebatın, karar-
lılığın, atılganlığın üzerine bina edilmiş 
bir harekettir. Bu hareketin temelinde 
korkaklık ve ürkeklik yoktur.

Ben bunu defalarca ifade ettim: korkaklar, 
hiçbir zaman zafer anıtı dikemezler... Bi-
zim İstiklal Marşımızın daha ilk kelimesi 
“Korkma”dır. Ecdadımız nasıl korkuyu 
kalbine yaklaştırmadıysa biz de korkuyu 
yanımıza yaklaştırmayacağız. Ecdadımız 
nasıl ki hak bildiği yolda kararlılıkla, 
sabırla, cesaretle ilerlediyse biz de hak 
bildiğimiz yolda aynı şekilde yürüyecek, 
hatta koşacağız.

Şunu da herkes bilsin... Biz kendi siyasi 
tarihimiz boyunca da korkuyu ve ür-
kekliği yanımıza hiç yaklaştırmadık. Bu 
yola çıktığımız andan itibaren önümüze 
engeller çıktı. Bu yola çıktığımız andan 
itibaren bizi vazgeçirmeye, bizi yolumuz-
dan çevirmeye, bizi farklı mecralara yön-
lendirmeye çalışanlar çıktı. Engellemenin 
her türlüsünü denediler. Türlü yasaklarla 
engellemek istediler, yasakları aştık ve o 
yasakları kaldırdık. Hukuku çiğneyerek, 
hukuku ayaklar altına alarak bizi engel-
lemeye çalıştılar; onları da aştık, mah-
kemelerden alnımızın akıyla çıktık ve o 
hukuku yine biz yücelttik. Provokasyon-
larla, kanlı suikastlerle bizi engellemeye 
çalıştılar; hepsini deşifre ettik, yargıya 
teslim ettik. Çeteleri önümüze çıkardılar, 
mafyayı önümüze çıkardılar, karanlık suç 
örgütlerini önümüze çıkardılar; cesaretle 
hepsinin üzerine gittik ve hepsini yargı-
ya teslim ettik. Terörle, şiddetle, alçakça 
saldırılarla karşımıza çıktılar; hiçbirine 
eyvallah demedik, yolumuza devam ettik.

Son dönemlerde, AK Parti’ye karşı, bu 
davaya, bu harekete karşı yeni bir saldırı 
başlattılar. İl binalarımıza, ilçe binaları-
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mıza saldırdılar, konvoylarımıza saldırdı-
lar, seçim bürolarımıza saldırdılar ve Salı 
günü de Genel Merkezimize saldırdılar. 
Şunu buradan samimiyetle söylüyorum, 
açık yüreklilikle söylüyorum, yürekten 
söylüyorum... Onlar bize saldırıyorlar, 
Elhamdülillah, demek ki doğru yoldayız, 
demek ki hak yoldayız, demek ki milletin 
yolunda, demek ki şehitlerimizin yolun-
dayız. Taşlıyorlar, saldırıyorlar, demek ki 
meyve veriyor, demek ki millete, ülkeye 
hizmet üretiyoruz.

Buradan tüm Türkiye’ye, tüm teşkilatıma 
sesleniyorum... Biz bu saldırılara boyun 
eğmeyiz. Biz bu saldırılar karşısında geri 
adım atmayız. “Bu yol ki hak yoludur, 
dönme bilmez yürürüz.” Biz bu yola mille-
timizle çıktık, milletimizin hayır duasıyla 
çıktık, öyle yürüdük ve öyle yürümeye 
de devam edeceğiz. Başımızı öne eğme-
yeceğiz. Korkmayacağız, ürkmeyeceğiz. 
Tehditlere asla prim vermeyeceğiz. Kefe-
niyle yola çıkanları, Allah’tan başka hiç 
kimse korkutamaz ve biz de korkmadan 
Allah’ın izniyle bu yolda yürümeye devam 
edeceğiz.

Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun dilekleri-
mi iletiyorum. Genel Merkez çalışanları-
mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 
Adalet Bakanlığımıza, personeline, orada 
yaralanan kardeşimize geçmiş olsun di-
leklerimi iletiyorum. Bizlere geçmiş olsun 
dileklerini ileten herkese, her kuruma, 
özellikle de siyasi partilerimize buradan 
teşekkür ediyorum. Bu alçakça, bu haince 
saldırıyı inşallah en kısa zaman aydınlığa 
kavuşturacak, bu taşeronları inşallah ar-

kalarındaki efendileriyle, onları kiralayan 
sahipleriyle birlikte deşifre edip yargıya 
teslim edeceğiz.

Değerli yol arkadaşlarım, çok değerli kar-
deşlerim...

Burada, bu alçakça saldırı vesilesiyle 
bir noktaya da özellikle değinmek du-
rumundayım. Bakınız… AK Parti Genel 
Merkezi’ne ve Adalet Bakanlığı’na yapılan 
saldırının ardından, bu eli kanlı taşeron 
örgüt bir bildiri yayınladı. Bu bildirinin 
ardından, CHP’nin bir milletvekili, hani 
şu terör örgütü mensupları tarafından mi-
safir edilen ve örgüt elemanlarına Çiçek 
Çocuk muamelesi yapan milletvekili, sos-
yal medyada partimizi ve şahsımızı hedef 
alan bazı ifadeler kullandı.

Çok ilginç... Kanlı terör örgütünün bil-
dirisini alın, bir tarafa koyun; bu CHP 
milletvekilinin ifadelerini alın, yanına 
koyun... Her ikisinin de aynı olduğunu, 
aynı mantıktan, aynı ithamdan, aynı ifti-
ralardan yola çıktığını göreceksiniz. Eli 
kanlı taşeron terör örgütü bizi asıl terörist 
olarak itham ederken, hemen birkaç saat 
sonra, CHP’nin o milletvekili de çıktı, aynı 
dille, aynı üslupla bizi “en büyük terörist” 
olmakla itham etti.

Bunun üzerinde dikkatle durmak zo-
rundayız. Zira bunu geçmişte defalarca 
CHP’nin Genel Başkanı da yaptı. CHP 
Genel Başkanı, “tutuklu gazeteciler” diye-
rek eli kanlı terör örgütlerini var gücüyle 
destekledi. CHP Genel Başkanı, terör ör-
gütüne karşı yapılan operasyonları kıyası-
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ya eleştirdi, bu örgütün gizli hücrelerinin 
basılmasını hukuksuzluk olarak nitelen-
dirdi. Bunlar yetmedi, şimdi de o Genel 
Başkanın hemşehrisi, o Genel Başkanın 
milletvekili, terör örgütüyle aynı dili, aynı 
üslubu kullanarak bize saldırmaya başla-
dı.

Dikkat edin, CHP Genel Başkanı’nın, 
DHKP-C denilen bu taşeron örgüte karşı 
bir tek olumsuz ifadesini bulamazsınız. 
Tam tersine, CHP Genel Başkanı, bu eli 
kanlı örgütü savunmak, bu örgütün sırtını 
sıvazlamak gibi son derece vahim bir tav-
rın içinde. CHP Genel Başkanı, bazı millet-
vekilleriyle birlikte son derece pervasızca, 
son derece utanmazca bu kanlı örgüte 
sahip çıkıyor. Kendisi terörü kınar gibi 
yaparken, yakın arkadaşlarına bu örgütün 
sırtını sıvazlatıyor, bu örgütü yüreklen-
diriyor. Eğer çirkin muhalefet görmek 
isteyen varsa gitsin, CHP’nin muhalefet 
tarzına baksın. Nerede AK Parti karşıtı 
varsa, siyasetine, ideolojisine, tavrına, tu-
tumuna bakmadan, CHP gidiyor, onunla 
ünsiyet kuruyor, onun arkasına sığınıyor, 
onun sırtını sıvazlıyor ya da avukatlığını 
yapıyor.

Ben geçen hafta grup toplantımızda da 
ifade ettim... Bizde, CHP başta olmak üze-
re öyle bir muhalefet var ki eğer toprak-
larımıza düşman girse, “Sizi AK Parti’den 
kurtaracağız” dese, CHP ve diğerleri gidip 
o düşmanın boynuna sarılacaklar. İşte 
görüyorsunuz... Suriye’nin gayri meşru re-
jimi Türkiye’ye karşı alçakça hareketlerin 
içine giriyor, CHP onlarla fotoğraf çektiri-
yor. Sicili son derece bozuk bir kanlı terör 

örgütü saldırılarda bulunuyor, CHP gidi-
yor onun sırtını sıvazlıyor. Mavi Marmara 
olayında bile Türkiye’nin yanında değil, 
gittiler İsrail’in yanında yer aldılar. Bu 
kadar izanlarını kaybetmiş durumdalar. 
Bu kadar şuursuzlaşmış durumdalar. Bu 
kadar gözlerini karartmış durumdalar. 
İşte şu anda, terörü bitirme konusun-
da, çözüm üretme konusunda attığımız 
adımları da, ülke adına değil, millet adına 
değil, kendi şahsi ve siyasi hırsları adına 
engellemeye çalışıyorlar.

Bakın değerli kardeşlerim... Burada şu 
hususun üzerinde özellikle durmamız 
gerekiyor... Eğer söz konusu olan milletse, 
eğer söz konusu olan millete hizmetse, söz 
konusu olan vatanseverlikse, bu noktada 
hiçbir siyasi parti bizim elimize su döke-
mez. Biz bu noktalarda hiçbir siyasi par-
tiyi kendimize rakip olarak bile görmeyiz.

10 yıl boyunca onlar slogan ürettiler, biz 
iş ürettik; onlar hamaset ürettiler, biz 
hizmet ürettik, onlar iftira ürettiler, biz 
Hakk’ın ve halkın hizmetinde olduk. Biz 
ülkemizi slogan atarak değil, eser ürete-
rek severiz. Bunlar ülke sevgisini, millet 
sevgisini, milliyetçiliği slogan atmak zan-
nediyor; ama öbür taraftan ülkenin hiçbir 
yerinde bunların tek bir eserini, tek bir di-
kili ağacını göremezsiniz. Ülkeye hizmet 
noktasında, vatanseverlik noktasında, 
Türkiye’yi büyütmek noktasında, onların 
hayalleri, bizim bulunduğumuz seviyeye 
dahi erişemez.

Şimdi ben MHP Genel Başkanı’na soru-
yorum... Slogan atmada maşallah çok 
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iyisin. Küfür etmede, hakaret üretmede 
maşallah üstüne yok. Öfkenin, nefretin 
dilini kullanmada, kendi takipçilerini 
tahrik etmede maşallah senden iyisi yok. 
İyisin, güzelsin de sen bu ülke için bugüne 
kadar ne yaptın? Allah aşkına sen, bugüne 
kadar, gerek iktidarda, gerek muhalefet-
te, bu ülkeye hangi eseri kazandırdın? 
Şu anda ülkeye ilişkin, Türkiye’ye ilişkin 
hangi hedefin, hangi hayalin, hangi poli-
tikan var? İftirayla, küfürle, bu işi daha 
ne kadar idare edeceksin? Yarın Allah’ın 
izniyle, terör bu ülkenin meselesi olmak-
tan çıktığında, MHP’den geriye hangi söz, 
hangi politika, hangi tavır kalacak?

MHP, terör bitmesin, terör meselesi bit-
mesin diye adeta çırpınıyor; zira terör 
biterse, kendisinin de biteceğini, tüke-
neceğini, elinde hiçbir istismar aracının 
kalmayacağını MHP de çok çok iyi bili-
yor. Ama biz onlara rağmen, CHP’nin de, 
MHP’nin de bu çırpınışlarına rağmen, 
milletimizle birlikte bu meseleyi inşallah 
çözecek ve Türkiye’yi uçuracağız.

Şimdi değerli arkadaşlarım... Dün, baha-
rın müjdecisi olarak yenilenme, tazelen-
me olarak kabul edilen, ilkbaharın baş-
langıcı olarak kabul edilen Nevruz, tüm 
Türkiye’de son derece umut verici şölen-
lerle kutlandı. Kimi illerde, kimi ilçelerde 
bildik Nevruz tahriklerini uygulamaya 
çalışanlar, o bildik çatışma senaryolarını 
devreye sokmak isteyenler oldu.

Özellikle Diyarbakır’da, meydanda ay 
yıldızlı bayrağımızın olmaması, açık söy-
lüyorum, süreci sabote etmeye yönelik 

yeni bir sabotaj girişimi, bir provokasyon 
girişimidir. BDP de, tertip komitesi de 
böyle ucuz bir provokasyonun içinde ol-
mamalıydı. Bir yandan çözüm istediğini 
söyleyip, bir yandan çözüm için çaba-
ladığını söyleyip diğer yandan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bayrağını, 76 milyonun 
bayrağını o meydanda dalgalandırma-
mak, büyük bir çelişkidir, büyük bir sami-
miyetsizlik örneğidir. Bu tür tahrikler, bu 
tür ucuz provokasyonlar, çözüm sürecinin 
de ruhuna tamamen terstir. Lahey’de de 
ifade ettim: biz uygulamaya bakarız. Söy-
lenilenler ile yapılanların birbiriyle ne ka-
dar uyuştuğuna, birbiriyle ne kadar uyum 
sağladığına bakarız.

Bakın burada bir kez de teşkilatımıza ifa-
de ediyorum: Son derece hassas bir süreç-
ten geçiyoruz. Tahriklere, provokasyonla-
ra, kışkırtmalara, sözlü ve fiilî saldırılara 
açık bir süreçten geçiyoruz. Bu ülkede, 
maalesef, Doğu’da ve Batı’da terörden 30 
yıldır çıkar sağlayan ve halen çıkar sağ-
lama hevesinde olan çevreler var. Bunlar 
siyasette de var, medya içinde de var, iş 
dünyasında da var... İçerde de var, dışarı-
da da var… Çözümsüzlüğü kendileri için 
adeta bir ekmek kapısına dönüştürmüş 
olanlar var. Çözümsüzlük devam ettikçe, 
gençler öldükçe kazananlar, kazançlarını 
bu karanlık umuda bağlamış olanlar var.

Milletimden rica ediyorum... Çözümün 
karşısında direnenleri iyi tanımalarını, 
onların ne yapmaya çalıştıklarını görme-
lerini ve dikkatli olmalarını milletimden 
rica ediyorum. Bu mesele çözülmesin 
diye kimlerin direnç sergilediğini, kimle-
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rin ayak direttiğini milletimin görmesini 
istiyorum. İşte onun için hep birlikte sağ-
duyu içinde olacağız. Hep birlikte soğuk-
kanlılığımızı muhafaza edeceğiz. Gerek 
fiili saldırıların, gerek sözlü saldırıların, 
iftira ve ithamların bizi yolumuzdan alı-
koymaması için büyük bir sabırla, büyük 
bir incelikle hareket edeceğiz.

Değerli kardeşlerim, aziz milletim...

Gün, kucaklaşma günüdür. Gün, muhab-
bet günüdür. Baharın bu ilk gününde 
bize düşen, Allah’ın bahşettiği bu vatan 
üzerinde bir olma, beraber olma, kardeş 
olma günüdür. Gün, silahları gömme, kanı 
durdurma, gözyaşını dindirme günüdür. 
Silahların değil, siyasetin konuştuğu yeni 
bir süreç başlasın istiyoruz. İnsanların 
çatıştığı değil, konuştuğu yeni bir dönem 
başlasın istiyoruz.

Açıkçası biz 2013 ilkbaharının ülkemizde 
kalıcı olmasını, her daim taze olmasını, 
ülkemizin her gününün bir ilkbahar gibi 
umut dolu olmasına vesile teşkil etmesini 
istiyoruz. Biz acı günler yaşadık. Çocuk-
larımız bu acıları yaşamasın, onlar çok 
farklı bir dünyada hep ilkbaharı yaşasın 
istiyoruz. Adalet içinde, refah içinde, birlik 
ve kardeşlik içinde yeni bir Türkiye’yi hep 
birlikte inşa edelim istiyoruz. Bu umudun 
heba edilmemesi, baharların kışa dönme-
mesi için bütün yüreğimizle çalışmaya de-
vam edeceğiz. En başından ifade etmiştik: 
Niyet hayır, inşallah akıbet de hayır olsun 
istiyoruz.

Değerli arkadaşlarım, çok değerli kardeş-
lerim...

Teşkilat olarak da artık hassas bir süreç-
ten geçiyoruz. Salı günü olduğu gibi, onun 
öncesinde defalarca olduğu gibi AK Parti, 
meyve veren bir ağaç olarak taşlanmaya 
devam edecektir. Gerek sözlü, gerek fiili 
saldırılar bizi, teşkilatımızı hedef alacak-
tır. Hiçbir saldırı karşısında boyun eğ-
meyeceğiz; ama hiçbir saldırı karşısında 
soğukkanlılığımızı, itidalimizi de yitir-
meyeceğiz. Her daim uyanık, her daim 
müteyakkız olacağız. Seçim sürecinde de, 
çözüm sürecinde de teşkilat olarak mille-
timizle en yoğun irtibatı kuran yine biz 
olacağız. Milletimize iftiralar ulaşmadan 
biz ulaşacak, onlara her şeyin doğrusunu 
anlatacağız. Tahriklerin, provokasyon-
ların, fitnenin, bizim de, milletimizin de 
moralini bozmasına müsaade etmeyece-
ğiz. Birbirimize güvenerek, birbirimize 
inanarak, millete hizmet yolunda birbiri-
mize kardeşçe muamele ederek inşallah 
Türkiye’ye daha güzel günleri yaşatacağız.

Bu noktada gençlik kolları başkanlığı-
mıza, kadın kolları başkanlığımıza çok 
önemli vazifeler düşüyor. 780 bin kilo-
metre kare üzerinde her bir gencimize, 
her bir genç kardeşimize ulaşıp, süreci 
en doğru şekilde anlatmak zorundayız. 
Kadim kardeşliğimizi yüceltecek, kardeş-
liğimizi daha da ileri boyutlara taşıyacak 
bir mücadeleyi ortaya koymamız lazım.

Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlı-
ğımız, 18 Mart’ta Çanakkale’de gerçek-
ten anlamlı bir faaliyet ortaya koydu ve 
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Türkiye’nin 4 bir yanından 15 bin genci-
mizi Çanakkale’ye taşıdı. Yine Genel Mer-
kez Gençlik Kollarımız eliyle, yaşadığı 
ilden hiç çıkmamış gençlere Türkiye’yi 
tanıtmak üzere seyahatler tertip edildi. 
Örneğin Bingöl’den 53 gencimiz alındı, 
Bursa’da misafir edildi, kadim Osmanlı 
Başkentinin o bütün hazineleri, değerleri 
bu gençlerimizle paylaşıldı. Bu tür faali-
yetlere hız vermek, bu tür faaliyetleri ço-
ğaltmak zorundayız.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha baharın, ülkemiz için, mil-
letimiz için kalıcı olmasını yürekten te-
menni ediyorum. Her günün bahar, her 
günümüzün umut dolu bahar bayramı 
gibi olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Yolumuz, bahtımız açık olsun diyor, Ge-
nişletilmiş İl Başkanları Toplantımıza ba-
şarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Çok değerli Eskişehirli kardeşlerim, AK 
Parti Eskişehir Teşkilatımızın değerli men-
supları, sevgili gençler, değerli hanımefen-
diler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yor; AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi 
toplantımızın hayırlara vesile olmasını 
Allah’tan temenni ediyorum.

Buraya gelmeden hemen önce, biliyorsu-
nuz, Eskişehir’de bir kez daha tarihî gün-
lerden birini idrak ettik. 2009 yılında, Es-
kişehir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı’nı 
hizmete almış, bu sayede Türkiye’nin adını 
dünyadaki hızlı tren işletmecisi olan 8 
ülke arasına yazdırmıştık. Bugün de Yük-
sek Hızlı Tren İşletmeciliği’nde Eskişehir 
adına yeni bir adım daha attık ve Eskişe-
hir-Konya Hızlı Hattı’nı hizmete aldık. Ben 
bu vesileyle bir kez de sizlerin huzurunda, 
bu önemli yatırımın, bu önemli hizmetin 
hayırlı olmasını diliyorum.

İnşallah yılsonuna doğru Eskişehir-İstan-
bul Hattını da artık devreye alacak, böy-
lece 4 önemli Başkenti, Selçuklu Başkenti 
Konya’yı, Osmanlı Başkenti İstanbul’u, 

Cumhuriyet Başkenti Ankara’yı ve Türk 
Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir’i birbi-
rine bağlamış olacağız.

Evet… Eskişehir, yoğun çalışmalarımız 
neticesinde 2013 yılı için Türk Dünyası 
Kültür Başkenti seçildi. 2010 yılında, 
İstanbul’da düzenlenen Türk Dili Konu-
şan Ülkeler Zirvesi’nde, her yıl bir şehrin 
Kültür Başkenti olmasını kararlaştırdık. 
İlk olarak Kazakistan’ın Astana şehrini, 
ardından da 2013 için Eskişehir’i Kültür 
Başkenti olarak ilan ettik. 30 Kasım’da 
Kültür Başkenti Bayrağı Eskişehir’e devre-
dildi. Bugün yapacağımız törenle de artık 
etkinlikler yoğunluk kazanacak. Gerek Es-
kişehir-Konya Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın, 
gerek Türk Dünyası Başkenti payesinin 
Eskişehir’e, Eskişehirli kardeşlerime hayır-
lı olmasını diliyorum. Bu süreçlerde emeği 
geçenleri kutluyor, ülkem ve milletim adı-
na kendilerine teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim…

Son olarak 15 Temmuz 2012 tarihinde, 
Partimizin İl Kongresi vesilesiyle sizlerle 
bir araya gelmiş, hasret gidermiştik. Yine 

AK Parti Il Danışma Meclisi 
Toplantısı (Eskişehir)

Eskişehir | 23 Mart 2013



373

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda -9

12 Haziran seçimlerinden tam 15 gün 
önce, 28 Mayıs 2011 tarihinde Eskişehir 
mitingimizi yapmıştık. Şunu özellikle be-
lirtmek isterim ki Anadolu’nun ortasında 
yer alan Eskişehir, her zaman demokra-
sinin, hukukun, adaletin yanında olmuş, 
Türkiye’nin birlik ve beraberliğine her 
zaman güçlü şekilde omuz vermiştir.

12 Haziran seçimlerinde, sizlerin de 
desteğiyle Eskişehir’de yüzde 44 oranın-
da oy aldık ve demokrasimiz, ülkemiz, 
milletimiz adına büyük bir zafer, büyük 
bir başarı elde ettik. Ben inanıyorum ki 
Eskişehir’in potansiyeli, bunun çok daha 
üzerinde… O nedenle önümüzdeki dö-
nemde Eskişehir’den çok daha büyük bir 
destek beklediğimi, Eskişehir’in çok daha 
güçlü bir dayanışma içinde olması gerek-
tiğini özellikle belirtmek isterim. İnanıyo-
rum ki önümüzdeki dönem, Eskişehir’de 
çok daha kararlı, çok daha azimli, çok 
daha aktif ve etkin olarak çalışacak, ek-
sikliklerimizi giderecek, Eskişehirli kar-
deşlerimizden çok daha güçlü bir destek 
alacağız.

Biliyorsunuz, 24 Ocak tarihinde kabine-
mizde bazı değişiklikler gerçekleştirdik. 
Kabinede yaptığımız bu tazelenme, bu 
yenilenme ile birlikte Eskişehirli bir arka-
daşımızı, Sayın Nabi Avcı’yı Milli Eğitim 
Bakanlığı görevine atadık. İnanıyorum 
ki Eskişehirli Bakanımız, bizim hassaten 
önem verdiğimiz, her şeyin üstünde tut-
tuğumuz eğitim alanında çok büyük işler 
başaracak, çok büyük yenilikler sağlaya-
cak, eğitimde kaliteyi daha da artıracak, 
eğitimin seviyesini yükseltecek ve özgür-

lükleri genişletecektir. Eğitim noktasın-
da Türkiye’de farklı bir yere sahip olan 
Eskişehir’in, Eskişehirli bir Bakanla bu 
alanda daha büyük atılımlar gerçekleşti-
receğine de gönülden inanıyorum.

Değerli kardeşlerim, değerli yol arkadaşla-
rım…

Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, ekono-
mimiz adına büyük başarılarla, tarihî 
rekorlarla dolu 10 yılı aşkın bir zamanı 
geride bıraktık… Bu zaman diliminde, ger-
çekten de büyük bir sıçramayı, büyük bir 
kalkınmayı gerçekleştirdik; köklü reform-
larımızla, sessiz devrimlerimizle deyim 
yerindeyse Türkiye’ye çağ atlattık. Gerek 
hükümet bazında, gerek yerel yönetimleri-
miz bazında, halkımızın emanetini hiçbir 
zaman yere düşürmedik, bu emaneti layı-
kıyla taşıdık, halkımızın bize teslim ettiği 
emaneti daha da yükselttik.

Şimdi önümüzde yeni bir dönem var… 
2014 yılının Mart ayında inşallah mahalli 
seçimleri gerçekleştirecek, halkımızın nez-
dinde güven tazeleyerek yolumuza devam 
edeceğiz. Bu süreçte, adeta bir maraton 
koşucusu gibi son adıma kadar kararlılık-
la koşturmaya, çaba sarf etmeye devam 
edeceğiz. Bunun için şimdiden planlı, 
programlı, aktif bir şekilde çalışmaya baş-
lamalıyız.

AK Parti’nin yaptığı hizmetleri, reformları; 
ekonomiye, demokrasiye, hukuka, adalete 
katkılarını iyi bir şekilde, doğru bir şekilde 
halkımıza anlatmalıyız. Eskişehir’e, ilçe-
lerine, köylerine bugüne kadar hangi hiz-
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metleri, hangi projeleri kazandırdığımızı, 
keza önümüzdeki dönemde Eskişehir’de 
nelerin değişeceğini, hizmet kalitesinin 
nasıl artacağını, nasıl yoğunlaşacağını da 
iyi bir şekilde aktarmalıyız.

Özellikle yeni Büyükşehir Yasası ile birlik-
te Eskişehir’in artık tamamı Büyükşehir 
sınırları içine giriyor. En uzaktaki köye 
kadar, merkezden hizmet gidecek, daha ka-
liteli, daha yoğun bir hizmet akışı olacak. 
Muhalefetin istismar ettiği, çeşitli karala-
ma taktikleriyle zihinleri bulandırdığı bu 
gelişmeyi, doğru olarak, ikna edici şekilde 
bir Eskişehir’e, Eskişehir’in ilçelerine, bel-
delerine, köylerine anlatmak durumunda-
yız.

Değerli kardeşlerim…

Seçimle birlikte içinden geçtiğimiz hassas 
süreç de önümüzdeki dönemde her an 
gündemimizde olacak. Bakınız, bizler mil-
letimiz için, demokrasimiz için çok hayırlı 
olacağına inandığımız bir çözüm sürecini 
başlattık. Terörü ülkenin gündeminden 
bütünüyle çıkarmak, acıları dindirmek, 
yaraları sarmak, demokrasimizi güçlen-
dirmek için başlattığımız bu süreç, inanı-
yorum ki ülkemizin, milletimizin önünde 
yepyeni ufuklar açacaktır. Hiç kuşkusuz, 
bu süreç kolay olmayacaktır.

Türkiye’nin 30 yıldan bu yana önündeki 
en büyük engel olan terör meselesinin 
çözüme kavuşması, ortadan kaldırılması 
birilerini rahatsız edecektir, ediyor da… 
Bu rahatsızlığı, geçtiğimiz Salı günü gör-
dük. Çözümden korkanlar, terörden ne-

malananlar, Büyük Türkiye’den rahatsız 
olanlar, partimize ve Adalet Bakanlığı’mıza 
hain bir saldırı gerçekleştirdiler. Biz silah-
lar sussun, annelerin gözyaşları dinsin, şe-
hit cenazeleri son bulsun dedikçe, birileri, 
silahlarını, bombalarını, çirkin eylemlerini 
devreye sokuyorlar.

Bu eylemler aslında çözüme ne kadar yak-
laştığımızı, ne kadar doğru bir yolda iler-
lediğimizi teyit ediyor. Bu eylemleri ger-
çekleştirenler, bu eylemlerin arkasındaki 
odaklar, AK Parti’nin, hükümetimizin bu 
işi gerçekten çözeceğine, terörü sona erdi-
receğine kani olmuş ve paniklemiş durum-
dalar. O yüzden bu kadar hırçınlaşıyor, o 
yüzden bu kadar pervasızlaşıyor, o yüzden 
bu kadar gözü dönmüşçesine, çıldırmışça-
sına saldırıyorlar. Unutmayın ki çözümden 
korkanlar, 2014 Mahalli seçimlerinin de 
bu havada, bu atmosferde geçmesi için 
çaba harcayacak, hain saldırılarını sürdür-
mek isteyeceklerdir.

Muhalefet partileri de iktidara giden yolda 
her şey mubahtır anlayışıyla ortamı ger-
mek, yalanlarıyla, kışkırtmayla, hamasetle 
milletimizi manipüle etmek isteyecek, bu 
çetin sınavdan kendilerine rant elde etmek 
için her türlü yolu deneyeceklerdir. Medya-
nın bir bölümü de muhalefetin bu tavrına 
çanak tutabilir; çözümü sabote edecek 
yayınlarda bulunabilir. Ancak bizler bu 
saldırılardan, bu yıldırmalardan, bu şid-
det eylemlerinden, bu provokasyonlardan 
korkacak değiliz. Hiçbir tahrike, hiçbir 
provokasyona pabuç bırakmayacak, hiçbir 
saldırıya da boyun eğmeyeceğiz. Hamdol-
sun, AK Parti gücünü çetelerden, mafya-
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dan, terörden, çapulculardan alan bir parti 
olmadı, olmayacak da.

Biz, AK Parti olarak, milletin sinesinden 
doğmuş bir parti olarak, milletimizle aynı 
istikamette, milletimizle el ele, milleti-
mizle gönül gönüle bu yola çıktık. Bizim 
yolumuz kardeşlik… Bizim yolumuz de-
mokrasi… Bizim yolumuz Türkiye’nin hu-
zurudur, Türkiye’nin refahıdır, Türkiye’nin 
selametidir. İtidalle, sağduyuyla, sabırla 
çalışacak, kardeşliğin diliyle hareket 
edeceğiz. Çözümsüzlükten yana değil, 
çözümden yana olduğumuzu, bunun için 
samimi mücadele verdiğimizi bir kez daha 
milletimize göstereceğiz. Biliyorum ki mil-
letimiz AK Parti’ye inanıyor, AK Parti’ye 
güveniyor. Bizim bu inancı boşa çıkarma-
mamız, bu güveni zedelemememiz lazım. 
Bu hususta sizlere de çok büyük görevler 
düşüyor.

10 yıldır Türkiye’ye, Eskişehir’e çok güzel 
sevinçler ve başarılar yaşattık. Allah’ın 
izniyle, milletimizin desteğiyle, Türkiye 
için daha büyük hedeflere de birlikte ula-
şacağız. Ben, Eskişehir teşkilatıma yürek-
ten inanıyor ve güveniyorum. Sizlerden 
önümüzdeki dönemde çok daha aktif, çok 
daha azimli, çok daha gayretli olmanızı 
istiyorum.

Allah, yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyor, 
sizleri sevgiyle selamlıyor, hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum.
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Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 
kıymetli misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; AK 
Parti Haftalık Grup Toplantımızın ülkemiz 
ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. Grup top-
lantımıza teşrif eden misafirlerimize de 
hoş geldiniz diyor, coşkuları, heyecanları, 
muhabbetleri ve ahde vefaları için kendi-
lerine kalpten şükranlarımı sunuyorum.

Toplantımızın hemen başında, 25 Mart 
2009 tarihinde Göksun ilçesi yakınlarında 
helikopterinin düşmesi sonucu kaybettiği-
miz Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi bir kez 
daha rahmetle, hasretle anıyorum. Türk si-
yasi hayatının, inancıyla, dava adamlığıy-
la, ilkeleriyle, duruşuyla, üslubuyla örnek 
şahsiyetlerinden biri olarak gördüğüm 
Muhsin kardeşimin eksikliği, şu günlerde 
çok daha derin şekilde hissediyoruz. Aile-
sine ve milletimize bir kez daha başsağlığı 
diliyor, mekanının cennet olmasını Rab-
bimden niyaz ediyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Geçtiğimiz hafta, grup toplantımızın he-
men ardından, beraberimizde bakan ve 
milletvekillerimiz, aynı zamanda gazeteci 
ve işadamlarının olduğu geniş bir heyet-
le, resmî bir ziyaret için Danimarka’ya 
hareket ettik. Danimarka’nın Başkenti 
Kopenhag’da, Danimarka Kraliçesi İkinci 
Margerethe ile görüşmemizin ardından, 
Başbakan Sayın Schmidt ile bir araya 
geldik. Aynı gün, Ekonomi Bakanlığı’mız 
tarafından düzenlenen Türkiye-Danimar-
ka İş Zirvesi’ne de katıldık ve iki ülkenin 
işadamlarına hitap etme fırsatımız oldu.

Danimarka’nın Başkenti Kopenhag’tan 
Hollanda’ya geçtik. Burada da Hollanda 
Kraliçesi Sayın Beatrix, Hollanda Başbaka-
nı Sayın Rutte, Hollanda Temsilciler Mecli-
si ve Senato Başkanları ile görüşmelerimiz 
oldu. Bu görüşmelerin ardından Lahey’de 
yine Ekonomi Bakanlığımız tarafından 
düzenlenen Türkiye-Hollanda İş Forumu-
na katıldık ve orada da yine işadamlarıyla 
istişarelerimizi yaptık.

AK Parti Il Danışma Meclisi 
Toplantısı (Eskişehir)

Eskişehir | 26 Mart 2013
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Gerek Danimarka, gerek Hollanda temas-
larımız her açıdan son derece verimli geçti. 
Siyasi konuları, Avrupa Birliği konusunu, 
bölgesel ve küresel meseleleri ele almanın 
yanında, ülkelerimiz arasında ticaret ve ya-
tırımları artırmak için de güzel istişareler 
gerçekleştirdik.

22 Mart tarihinde, biliyorsunuz, AK parti 
Genel Merkezi’nde Genişletilmiş İl Baş-
kanları Toplantımızı yaptık. 23 Mart’ta, 
yani Cumartesi günü de, Eskişehir ilimize 
geçtik. Eskişehir’de, gerçekten önemli 
açılış törenleri gerçekleştirdik. Öncelikle, 
Eskişehir’de, soğuğa rağmen binlerce va-
tandaşımızın katılımıyla, Eskişehir-Konya 
Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın açılışını yap-
tık. Polatlı yakınlarında inşa ettiğimiz bir 
demiryolu makasıyla, Eskişehir hattını 
Konya’ya bağladık ve yapılan hazırlıkların 
ardından, 23 Mart Cumartesi günü de tren 
seferlerini başlattık.

2009 yılında, Ankara-Eskişehir Hattını aç-
mış, Ankara’dan yüksek hızlı trene binerek 
1 buçuk saatte Eskişehir’e ulaşmıştık. 2011 
yılında da Ankara-Konya Hattını açmış, bir 
Ramazan günü Ankara’dan trene binerek, 
1 buçuk saat içinde Konya’ya ulaşmış ve 
iftarımızı orada yapmıştık. 23 Mart tari-
hinde de Eskişehir-Konya Hattını açarak 
yüksek hızlı tren hatlarımızı böylece 3’e 
çıkarmış olduk.

Tabii, üçgen şeklindeki bu hat, sembolik 
olarak da önemli manalar içeriyor. Ön-
celikle, bu üçlü hat, 3 başkenti birbirine 
bağlıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin başken-
ti Ankara, Anadolu Selçuklu Devleti’nin 

başkenti Konya ve -birazdan değineceğim- 
Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir, 
bu yüksek hızlı tren hatlarıyla birbirine 
yakınlaşmış oldu. Bu tarihî ve kültürel baş-
kentlere önümüzdeki aylarda ve yıllarda 
yeni tarihî başkentleri de ekliyoruz. İnşal-
lah yılsonuna doğru, Marmaray’la birlikte 
Eskişehir-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı-
nı hizmete alacak, Osmanlı’nın son başken-
tini de bu hattın içine dahil edeceğiz.

Ardından Bursa geliyor… Orası da bir 
tarihî Başkent… Bursa’yı da bu hatta ekle-
mek suretiyle, Osmanlı’nın ilk başkentini 
de yüksek hızlı trenle buluşturacağız. Ar-
dından inşallah, yine Selçuklu Devleti’ne 
başkentlik yapmış bir başka ilimiz, Sivas 
yüksek hızlı trenle bu hatta bağlanacak, 
bunun da çalışmaları devam ediyor. Yoz-
gat, Erzincan, Erzurum, Trabzon, Kars yük-
sek hızlı trenle; Mersin, Adana, Gaziantep 
hızlı trenle, önümüzdeki yıllar içinde bu 
ağın içine girecekler.

Eskişehir-Konya Hattı, sembolik olarak 
kültürlerin ve medeniyetimizin önemli 
şehirlerinin birleşmesi anlamını da ihtiva 
ediyor. Ankara ile Eskişehir’i yüksek hızlı 
trenle bağlayarak adeta Hacı Bektaş’ın şeh-
riyle Yunus Emre’nin şehrini birbirine ya-
kınlaştırmıştık. Şimdi Konya’yı Eskişehir’e 
bağlayarak, Yunus Emre dostlarıyla Mev-
lana dostlarını da birbirine yakınlaştırmış 
olduk.

Tabii Nasrettin Hoca’yı unutmamak gereki-
yor… Nasrettin Hoca, Sivrihisar sınırların-
da olan bir köyde doğmuş, Konya Akşehir’e 
gitmiş, orada eğitim görmüş, orada vefat 
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etmişti. Nasrettin Hoca’nın, eşeğine ters 
binerek de olsa, düz binerek de olsa kat et-
tiği bu yolu, artık vatandaşlarımız yüksek 
hızlı trenle, koltuğa düz de otursalar, ters 
de otursalar, 2 saatte tamamlayacaklar. 15 
gün boyunca Eskişehir-Konya arasında se-
ferler ücretsiz yapılacak. 

Her iki şehirdeki kardeşlerimizin, bu fırsa-
tı değerlendirmelerini, Mevlana ve Yunus 
Emre’yi bu vesileyle tekrar ziyaret etmele-
rini özellikle tavsiye ediyorum. Eskişehir-
Konya Yüksek Hızlı Tren seferlerinin iki 
ilimize de hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
güzel hizmetten dolayı, Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlığı’mıza, Devlet 
Demir Yolları’mıza buradan tekrar teşek-
kürlerimi iletiyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Eskişehir’deki bu önemli ve anlamlı açılı-
şın ardından AK Parti Eskişehir teşkilatı-
mızla bir araya geldik ve istişarelerimizi 
yaptık. Ardından, akşam saatlerinde Eski-
şehir için, Türkiye için, bölgemiz için son 
derece önemli bir açılış törenine katıldık.

2010 yılında, İstanbul’da gerçekleştirilen 
Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi’nde, 
her yıl bir şehrin Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti olması kararını almıştık. Bu karar 
doğrultusunda, ilk olarak Kazakistan’ın 
Başkenti Astana Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti oldu. 2013 yılında da Eskişehir’in 
Türk Dünyası Kültür Başkenti olması 
kararını aldık, buna ilişkin yasaları Mec-
lis’imizden geçirdik. Hafta sonunda ya-
pılan törenle de Eskişehir, 2013 yılı için 

Türk Dünyası’nın Kültür Başkenti oldu. 
Yıl boyunca Eskişehir’de gerçekleştirile-
cek etkinliklerle hem bölgemizdeki ortak 
değerlerimiz, hem karşılıklı ilişkilerimiz, 
hem de bölgesel dayanışmamız inşallah 
etraflıca ele alınacak. Bu güzel payenin, 
bu anlamlı payenin de Eskişehir’imize, 
Eskişehirli kardeşlerimize hayırlı olması-
nı diliyorum.

Pazar günü, Eskişehir’in 4 ilçesine ziyaret-
te bulunduk ve oradaki vatandaşlarımızla 
hasret giderdik. Öncelikle Mihalgazi ve 
Sarıcakaya’ya gittik; meydana toplanmış 
binlerce kardeşimizle coşkulu bir muhab-
bet sergiledik. Osmanlı Cihan Devleti’nin 
kuruluşuna şahitlik etmiş, Kurtuluş Sa-
vaşımızın zaferlerine tanıklık etmiş bu 
iki ilçemizde, özellikle hanım kardeşle-
rimizin coşkusu görülmeye değerdi. Şu 
söz bizi ayrıca derinden mütehassıs etti… 
Mihalgazi’de bazı kardeşlerimiz, “Buraya 
bir Osman Gazi gelmişti, bir de işte şimdi 
siz geldiniz” diyerek bizi karşıladılar. Bizi 
muhabbetle karşılayan, bağrına basan o 
kardeşlerimize buradan tekrar teşekkür 
ediyorum.

Eskişehir’de, Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçe-
lerinin ardından, Çifteler ilçemize geçtik. 
Çifteler ilçemizin demokrasi tarihimizde 
çok farklı, çok ayrı bir yeri var. Merhum 
Adnan Menderes ve arkadaşları, 1 Mayıs 
1948’de, çok partili sistemin ilk mitingini, 
yani ilk demokrasi mitingini Çifteler’de 
gerçekleştirmiş, demokrasi yürüyüşüne 
bu ilçeden başlamışlardı. O günün şart-
larında, Çifteler’de 20 binden fazla kişi 
toplanmış, Adnan Menderes ve arkadaş-
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larını, Demokrat Parti’yi adeta bağırlarına 
basmışlardı. Bu anlamlı mitingden 65 yıl 
sonra, Çifteler’de yine öyle coşkulu, yine 
öyle umut dolu bir miting gerçekleştirdik.

Eskişehir’de son olarak Sivrihisar ilçemi-
ze gittik, orada da saatlerce heyecanla, 
coşkuyla bekleyen kardeşlerimizle kucak-
laştık, onlarla hasbihal ettik ve Ankara’ya 
döndük. Bu hafta da inşallah gerek ulus-
lararası temaslar ile gerek içerideki çalış-
malarımız boyutuyla oldukça yoğun geçe-
cek. Bugün grup toplantımızın ardından 
İstanbul’a geçecek ve 2020 Olimpiyatları 
için İstanbul’da incelemeler yapan Olim-
piyat Komitesi’yle akşam yemeğinde bir 
araya geleceğiz.

Yarın, Genel Merkezimizde, Ege Bölgesi 
milletvekillerimiz, il başkanlarımız, beledi-
ye başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları 
başkanlarımızla bir araya gelecek, istişa-
remizi yapacağız. Hafta içinde Ankara ve 
İstanbul’da ziyaretçileri ağırlayacak, on-
larla da ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel 
meseleleri ele alacağız.

Değerli Milletvekili arkadaşlarım, çok de-
ğerli misafirler…

Geçtiğimiz hafta içinde ülkemiz, mille-
timiz, özellikle de içinde yaşadığımız, 
merkezinde bulunduğumuz bölgemiz açı-
sından iki önemli olay yaşandı. Bunlardan 
birincisi, baharın başlangıcı olarak kabul 
edilen ve bölgemizde coşkuyla kutlanan 
Nevruz ve devam eden çözüm süreci… Bu 
konuya değinmeden önce, geçtiğimiz hafta 
yaşanan diğer önemli olayın üzerinde ay-

rıntılı şekilde durmak, gelişmeleri sizlerle 
paylaşmak istiyorum.

Biliyorsunuz, 22 Mayıs 2010 tarihinde 
Gazze’ye ulaşmak ve abluka altındaki 
Gazze’ye insani yardım malzemesi ulaştır-
mak amacıyla, Mavi Marmara isimli bir 
gemi, içindeki sivil insani yardım görevli-
leriyle Türkiye’den yola çıktı. Bu yardım 
gemisi, 31 Mayıs’ta, Akdeniz’de, ulusla-
rarası sularda, İsrail devletinin güvenlik 
birimlerinin saldırısına uğradı ve silahsız 
olmalarına rağmen 9 kişi burada şehit ol-
mak suretiyle hayatlarını kaybetti.

Bu olaylar yaşandığında biz kalabalık bir 
heyetle Güney Amerika’da, Şili’deydik ve 
temaslarımızı derhal keserek Türkiye’ye 
döndük. Olayla ilgili incelemelerimizi 
yaptık, hadiseyi tüm boyutlarıyla değer-
lendirdik. Ardından İsrail’e, önce, elindeki 
gemimizi ve alıkoyduğu yolcuları derhal 
bırakması çağrısında bulunduk. Ulusla-
rarası hukuk nezdinde, uluslararası kuru-
luşlar nezdinden olayı tam bir kararlılık 
içinde takip ettik.

Açıkçası, Mavi Marmara’ya yapılan saldırı-
nın ardından, İsrail’in farklı hesapları var-
dı… O zamana kadar kan döktüğü birçok 
vahim olay gibi, bunun da unutulacağını 
zannediyordu. Yaptığı tüm hukuksuzluk-
lar gibi, bunun da üstünün örtüleceğini 
tahmin ediyordu. Ancak İsrail, bu sefer sert 
kayaya çarptı, çetin cevize denk geldi.

AK Parti Hükümeti olarak bu hukuksuz-
luk, bu saldırganlık, bu katliam karşısında 
susmadık. Bizden öncekilerin yaptığı gibi, 
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başka devletlerin yaptığı gibi, meselenin 
üstünü örterek, meseleyi gündemden çıka-
rarak, unutarak ve unutturarak bu korsan-
lığın üzerini örtmedik. Büyük bir devletin, 
onurlu, gururlu, tarihiyle ve ecdadıyla şe-
refli bir devletin ne yapması, nasıl hareket 
etmesi gerekiyorsa, işte biz de onu yaptık, 
öyle hareket ettik.

Asla geri adım atmadık. Asla vazgeçmedik. 
Takipten yorulmadık. Haklarımızdan, bek-
lentilerimizden, olması gerekenin olma-
sından, yani hukuktan asla taviz vermedik.

Bu olayın ardından İsrail’e 3 şart öne sür-
dük:

1. Özür dileyeceksin.

2. Şehitlerin ailelerine tazminat ödeyecek-
sin.

3. Filistin’e yönelik ambargoyu kaldıracak-
sın.

Bu 3 şart yerine getirilmediği sürece iliş-
kilerin farklı bir noktaya gelmeyeceğini, 
iyileşmek bir yana bunun değerlendirme-
ye dahi alınmayacağını uluslararası her 
platformda dile getirdik.

Değerli arkadaşlarım… 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 
Barak Hüseyin Obama, İsrail’e yaptığı 
resmî temaslar sona ererken, İsrail’den 
ayrılırken beni telefonla aradı ve selam-
lamanın ardından telefonu, İsrail Başba-
kanı Netanyahu’ya vereceğini, kendisinin 

söyleyecekleri olduğunu ifade etti. İsrail 
Başbakanı Netanyahu, Mavi Marmara ola-
yından dolayı Türkiye’den özür dilediğini, 
şehitlerin ailelerine tazminat ödenmesi 
konusunda Hükümetine talimat verdiğini, 
Filistin’e ambargonun kaldırılması için 
çalışmaların başlayacağını ifade etti. Ben 
de ülkem, milletim ve şehitlerimiz adına 
bu özrü kabul ettiğimizi, tazminatın ve 
ambargonun kaldırılmasının takipçisi ola-
cağımızı ifade ettim.

Burada 4’üncü olarak da İsrail Başbakanı, 
Filistin’de insani durumun iyileştirilmesi 
için Türkiye ile birlikte çalışabileceklerini 
ifade etti, bunu da değerlendireceğimizi 
söyledim. Özellikle Gazze’nin yeniden ima-
rı konusunda yaşanan insani sorunların 
aşılması konusunda ve Filistin sorununun 
arzu ettiğimiz şekilde çözülmesi konusun-
da Türkiye elinden gelen katkıyı yapmaya 
devam edecektir. Bundan sonra artık biz, 
bu telefon görüşmesiyle verilen sözlerin 
tutulup tutulmadığına, yani uygulamaya 
bakacağız. Sürece göre de Türkiye olarak 
tavrımızı belirleyecek, tutumumuzu net-
leştirecek ve adımlarımızı da ona göre 
atacağız.

Daha önce de ifade ettim… Elbette ki 
bu özür,  bu adımlar,  Mavi Marmara 
Gemisi’nde katledilen şehitlerimizi geri 
getirmeyecek. Elbette ki bu özür, Filistin’de 
on yıllardır uygulanan insanlık dışı mua-
meleyi telafi etmeyecek, Filistin şehitlerini 
geri getirmeyecek. Ancak, şehitlerimizin 
hatırası için, Filistin’in şehit kahramanları 
için bu özrün son derece önemli olduğu-
na inanıyor, o şehitlerin kanının böylece 
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yerde kalmadığını burada özellikle vur-
gulamak istiyorum. Nitekim bölgedeki 
tüm kardeşlerimiz, yöneticiler, kanaat 
önderleri, partiler yaptıkları açıklamalar-
da, İsrail’in özrünü Türkiye’nin başarısı 
ve zaferi olarak niteliyorlar, artık yeni bir 
dönemin başladığını ifade ediyorlar.

Filistin’de ve çevre ülkelerde sürecin içinde 
bulunan tüm kardeşlerimizle yaptığımız 
istişareler neticesinde geldiğimiz bu nok-
ta, Filistin sorununun çözümü konusunda 
Türkiye’yi öne çıkarıyor, yeni bir denklem 
oluşturuyor.

Bakın değerli arkadaşlarım… Başbakan-
lık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, 
geçtiğimiz hafta içinde 35 Filistinli genci 
Türkiye’de ağırladı ve çeşitli etkinlikler 
yaptılar. Bu etkinlikler kapsamında, Fi-
listinli Gazeteci Yazar Vaddah Hanfar’ın 
İstanbul’daki konferansında söylediği 
şu sözleri burada özellikle hatırlatmak 
istiyorum… Diyor ki Hanfar: “Türkiye, 
geçtiğimiz hafta 18 Mart Çanakkale Deniz 
Zaferi’nin 98’inci yıldönümünü kutladı. 
Çanakkale’de Filistinliler de vardı, Filistin-
liler de şehit oldu. Çanakkale zaferi ne ka-
dar sizin zaferinizse, o kadar da Fİlistin’in 
zaferidir. Siz Çanakkale ruhuna ne kadar 
sahip çıkıyorsanız, biz de Çanakkale ruhu-
na o kadar sahip çıkıyoruz.”

Evet değerli arkadaşlarım… İşte bizim 
Filistin’le bağımızın, bağlantımızın altında 
bu var, Çanakkale ruhu var. Yavuz Sultan 
Selim nasıl Filistin’e sahip çıktıysa, Sultan 
İkinci Abdülhamit nasıl Filistin’e sahip 
çıktıysa, kuruluşundan itibaren Türkiye 

Cumhuriyeti nasıl Filistin’e sahip çıktıysa, 
biz de aynı anlayışla, aynı ruhla, aynı ma-
nayla Filistin’e sahip çıkıyoruz ve çıkmaya 
devam edeceğiz.

İsrail’in özür beyanının ardından Halit 
Meşal’i aradım, kendisini bilgilendirdim, 
çok duygulandığını, çok sevindiğini, 
Filistin’in, Gazze’nin de aynı şekilde duy-
gulandığını bana ifade etti. O görüşmede 
kendisine de bir söz verdim ve imkan olur-
sa, Nisan ayı içinde geleceğimi, Gazze’yi zi-
yaret edeceğimi, Gazze ile kucaklaşacağımı 
ifade ettim. İnşallah bu sözümü de tutacak, 
en kısa sürede Gazze’ye gidecek, mazlum 
Gazzeli kardeşlerimizle orada kucaklaşa-
cağım.

Değerli arkadaşlarım…

Bir kere burada şu hususları vurgula-
mak durumundayım… Geçtiğimiz hafta 
Türkiye’den dilenen özürle, verilen sözler-
le Türkiye’nin dış politikasında nasıl farklı 
bir kulvara geçtiği, nasıl farklı bir kulvarda 
ilerlediği tekrar net olarak ortaya çıkmış-
tır. Ben aziz milletime, özellikle de sevgili 
gençlere her fırsatta söylüyorum… Türkiye 
dünüyle, tarihiyle, ecdadıyla olduğu kadar 
bugünüyle, devletiyle ve milletiyle çok 
büyük, ama çok büyük bir ülkedir. Türkiye 
hiç kimsenin önünde boynunu bükmez. 
Türkiye hiç kimsenin önünde diz çökmez. 
Türkiye, hiç kimse karşısında haklarından, 
iddialarından, haklı taleplerinden vaz-
geçmez. Türkiye, dünyanın her neresinde 
olursa olsun, zulüm karşısında, katliamlar 
karşısında, hukuksuzluk ve saldırganlık 
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karşısında susmaz, sessiz kalmaz, tepkisiz 
kalmaz.

Biz sadece ekonomisiyle değil, sadece 
demokrasisiyle değil; aynı zamanda dış 
politikasıyla, dış politika vizyonu ve he-
def leriyle de büyük bir devletiz, büyük 
bir milletiz. Haklı olduğumuz her konuda 
sonuna kadar bu hakkın peşinden gidecek, 
vazgeçmeden, geri adım atmadan, yılma-
dan ve yorulmadan hakkımızı almanın 
mücadelesini vereceğiz.

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım… Bugün 
burada bazı hususların da altını çizmek ve 
bunları sizlere hatırlatmak durumunda-
yım. Mavi Marmara’da 9 kardeşimiz şehit 
edildiğinde biz gerçekten bunun acısını 
yüreğimizde hissettik. Bütün ülke, bütün 
milletimiz, hatta dünyadaki tüm dost ve 
kardeşlerimiz bu acıyı yüreklerinde his-
settiler. Sadece Mavi Marmara’nın değil, 
ülkemizin, milletimizin, insanlığın ve 
vicdanın saldırıya uğradığını düşünüyor; 
ama öfkeyle, nefretle değil, soğukkanlılık-
la, itidalle hareket ediyorduk. Bu saldırı 
karşısında elbette boyun eğecek değildik, 
ama haklı olduğumuz bir davada haksız 
duruma düşme niyetinde de hiç değildik. 
Hukuk dedik, Birleşmiş Milletler dedik, 
uluslararası anlaşmalar dedik ve meşru ze-
minde mücadelemizi kararlılıkla yürüttük.

Biz isterdik ki böyle bir meselede, muha-
lefet de ülkenin ve milletin yanında olsun. 
Biz isterdik ki böyle millî bir meselede, 
muhalefet de bizim yanımızda olsun. Biz 
isterdik ki bizi değil, Türkiye’yi hedef alan 
böyle bir saldırı karşısında muhalefet de 

dik dursun, mertçe, cesur bir duruş sergi-
lesin. Ama ne yazık ki muhalefetten bunu 
göremedik. Gerek saldırı esnasında, ge-
rek saldırı sonrasında, başta CHP olmak 
üzere muhalefet, ülkesinin, milletinin ya-
nında durmak yerine, gitti, saldırganların 
yanında saf tuttu, saldırganların diliyle, 
saldırganların ağzıyla bize var gücüyle 
saldırdı.

Ne dedi CHP Genel Başkanı? “Biz olsaydık 
Mavi Marmara’yı göndermezdik” dedi. 
İsrail çıktı, “Bu sonucu Mavi Marmara 
yarattı” dedi, CHP Genel Başkanı çıktı, 
aynı kelimelerle, bir papağan gibi İsrail’le 
aynı kelimeleri kullanarak, “Bu sonucu 
Mavi Marmara yarattı” dedi. Biz İsrail’e 
Tevrat’tan “Öldürmeyeceksin” emrini ha-
tırlattığımızda, buna Tel Aviv cevap vere-
ceğine, çıktı, CHP Genel Başkanı İsrail’in 
sözcüsü gibi buna cevap verdi. Dış politi-
kamızı aşağıladılar. Bu olay sonrasındaki 
gelişmeleri “Dış politika tarihimizin en 
ağır hezimetlerinden biri” olarak ilan 
ettiler. “israil’in elinin güçlendiğini” söyle-
diler. “Elde var sıfır” dediler, “Diplomatik 
garabet” dediler. Dışişleri Bakanı’mıza en 
ağır hakaretleri yaptılar. Gensoru öner-
geleri verdiler. Hiçbir zaman bizim yanı-
mızda, Türkiye’nin yanında değil, gittiler, 
İsrail’in yanında, saldırganların safında 
yer aldılar.

Bugün nasıl Türkiye’ye karşı düşmanca 
eylemlerin içinde olan Suriye’nin kanlı 
rejimiyle aynı fotoğraf karesi içindelerse, 
o gün de gittiler, İsrail’le aynı çizgide saf 
tuttular. Hiç şaşırmadık… Bunların dış 
politika çizgisi tarih boyunca hep bu ol-
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muştur. Bunların dış politikadan anladığı 
susmaktır, boyun eğmektir, geri çekilmek-
tir, görmezden gelmektir. Bunların dış 
politikadan anladığı, kendi ülkelerinin 
düşmanlarıyla, halkına zulmeden zalim-
lerle aynı fotoğraf karesine girmektir.

Açık açık söylüyorum… Bunlardan mah-
cubiyet beklemeyin, bunlardan özür bek-
lemeyin… İsrail özür diler ve diledi; ama 
CHP özür dilemez. Bunların tarihinde 
hatasını kabul edip özür dilemek yoktur, 
ama pişkinlik ziyadesiyle vardır. Türkiye 
günlerdir CHP’nin bir açıklama yapmasını, 
tıpkı İsrail gibi özür dilemesini bekliyor; 
ama onlar pişkinliğin zirvesine ulaştılar 
ve dün, Dışişleri Bakanı’mız hakkında 
yine bir gensoru önergesi verdiler. İsrail’e 
sözcülük yaptılar, mahcup oldular. Şimdi 
de Suriye’nin yanında duruyorlar, ama so-
nunda yine mahcup olacaklar.

Verdikleri son gensoru önergesiyle is-
tikamet değiştirdiler, farklı bir yerden 
Türkiye’ye vurmak için, dikkat edin, bize 
değil, Türkiye’ye zarar vermek için atağa 
geçtiler. Orada da mahcup olacaklar, ama 
hiç beklemeyin, yüzleri kızarmayacak. 
Türkiye’nin büyük bir devleti, aziz bir mil-
leti var. Türkiye’nin büyük bir ekonomisi, 
güçlenen demokrasisi var. Türkiye’nin 
büyük bir iktidarı var. Ama Türkiye’de, 
Türkiye’ye ayak uyduramayan, Türkiye 
ile birlikte adım atamayan, hedefleri, viz-
yonu paylaşamayan küçük bir muhalefet 
var. Türkiye büyük, ama muhalefet küçük. 
Türkiye’de son haftalarda yaşanan büyük 
değişimin muhalefeti de değiştirmesini 
gönülden arzu ediyorum.

Şu anda, 7 yaşındaki çocuktan, 70 yaşın-
daki amcamıza; İstanbul’daki, Diyarba-
kır’daki vatandaşımızdan Berlin’deki, 
Lahey’deki vatandaşımıza; Yemen’deki 
kardeşimizden Saraybosna’daki kardeşi-
mize kadar herkes Türkiye ile gurur duyu-
yor, Türkiye ile övünüyor. Muhalefetin de 
bu kıvancı, bu iftiharı, bu sevinci paylaş-
masını yürekten temenni ediyor; onları da 
büyük Türkiye’nin vizyonunu paylaşmaya 
davet ediyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Bakınız, yavru muhalefetin genel başkanı 
Bursa’da bir miting yaptı… Ben burada 
aynı seviyeye düşüp küfürlere, hakaretlere, 
iftiralara, hezeyanlara cevap vermeyece-
ğim. Ama bizimle, bu yavru muhalefetin 
genel başkanı arasındaki çok temel bir far-
kı ortaya koymak zorundayım. Bakınız… 
Kalabalık, “Vur de vuralım, öl de ölelim” 
diye slogan atıyor… Bu Genel Başkan da 
çıkıyor, son derece sorumsuz şekilde, “Me-
rak etmeyin, onun da zamanı gelecektir” 
diyor… 

Geçmişte bizim bazı programlarımızda da 
bu sloganı atmak isteyenler oldu, hemen 
müdahale edip bunun yanlış olduğunu 
söyledim. Ne Gençlik Kollarımız, ne de teş-
kilatlarımız asla böyle yanlış yöntemlere 
tevessül etmediler. Bizim Gençlik Kolları-
mızın 2 milyonu aşkın üyesi var. Biz onlara 
her zaman itidali tavsiye ettik. Her zaman 
sağduyuyu, soğukkanlılığı, ağırbaşlılığı 
tavsiye ettik. Bizim işimizin vurmayla, kır-
mayla değil, okumayla, yazmayla, öğren-
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meyle ve öğretmeyle olduğunu her fırsatta 
hatırlattık.

MHP Genel Başkanı’nın, kalabalığın gazı-
na gelip böyle sorumsuzca bir dil kullan-
ması, çok açık biçimde talihsizliktir. MHP 
Genel Başkanı’nın kullandığı bu dil, 80 
öncesinde öldürülen, 80 sonrasında idam 
edilen gençlerin hatıralarına açık şekilde 
saygısızlıktır. Bu dil, bu tavır, bu siyaset, 
Türkiye’nin ve milletin asla hayrına değil-
dir. Kışkırtan, tahrik eden, ayrıştıran bir 
dil, Türkiye’ye hizmet etmez, Türkiye’nin 
birlik ve bütünlüğüne hizmet etmez. 

Bakın, daha önce de ifade ettim… MHP Ge-
nel Başkanı çatışmadan beslenen, öfkenin, 
nefretin, kırıp dökmenin, bölüp parçala-
manın dilinden beslenen bir siyaset izliyor. 
MHP Genel Başkanı, yaşatmanın değil, 
ölmenin ve öldürmenin istismarından 
beslenen bir dil kullanıyor. Bunun sebebi 
çok açık, çok net. Bu ülkede terör biterse, 
MHP’ye istismar alanı kalmayacak. Bu 
ülkede acılar sona ererse, MHP’ye kulla-
nacak dil kalmayacak. Ay-yıldızlı bayrağa 
sarılmış şehit cenazeleri gelmezse, MHP’ye 
slogan atma zemini kalmayacak. Bunu bil-
dikleri için, altlarındaki zemin hızla kaydı-
ğı için, Türkiye huzura doğru ilerlediği için 
MHP son derece rahatsız.

Şimdi bakın değerli arkadaşlarım… Şu 
anda, çözüm süreci kararlılıkla ilerlerken, 
Türkiye’de güzel gelişmeler, umut verici 
gelişmeler yaşanırken, bundan birileri cid-
di şekilde rahatsız oluyor… Kim bunlar? 
Bunların bir kısmı aşırı soldalar… Bunla-
rın bazıları, terör örgütüne silah bırakma, 

terörden vazgeçme diye akıl veriyorlar. 
Köşelerinde, televizyon ekranlarında, te-
rörün bitmesi, Türkiye’ye bahar gelmesi 
karşısında adeta üzüntüden kahroluyorlar. 
Diğer bazıları, terör örgütünden doğacak 
boşluğu doldurmak için, rol kapmak için 
alçakça eylemlere girişiyorlar. Aşırı solda-
kiler de aşırı sağdakiler de aynı gözyaşını 
döküyor, aynı üzüntüyü paylaşıyorlar. On-
lar da terör biteceği için, şehit cenazeleri 
gelmeyeceği için, istismar bataklığı kuru-
tulacağı için üzülüyor, gözyaşı döküyor, 
çırpınıyorlar.

Biz bu zavallıların gözyaşından hiç rahat-
sız değiliz; anneler ağlamasın da, bu terör 
baronları istedikleri kadar ağlasınlar. Ba-
kın, bu ülkede 10 yıllardır suni olarak düş-
man üretiliyor. İrtica dediler, sanal tehdit 
ürettiler. Bölücülük dediler, sanal tehdit 
ürettiler, milletin iradesine ipotek koydu-
lar. Devletin bekası dediler, darbe ürettiler. 
Terör dediler, terörle mücadele yerine 
zulüm ürettiler, baskı ürettiler, ayrımcılık 
ürettiler. Toplum mühendisliği için hangi 
tehdit, hangi korku gerekiyorsa onu üretti-
ler ve toplumu dizayn etmek istediler.

Biz AK Parti olarak milletle el ele verdik, 
gönül birliği yaptık ve tüm bu sanal, bu 
suni tehditleri ortadan kaldırdık. İşte şu 
anda, bu elitlerin, bu savaş baronlarının, 
bu toplum mühendislerinin elinde tek 
bir bahane, tek bir gerekçe var, o da terör. 
Son sığınakları bu. Son bahaneleri, son 
gerekçeleri, hatta son umutları bu. Eğer 
bu tehdit ortadan kalkarsa, eğer bu korku 
biterse, bu gerekçe hükmünü yitirirse işte 
bunların da tüm umutları suya düşecek.
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Çok açık söylüyorum… Bunlar bu ülkede 
on yıllar boyunca demokrasi açığından 
beslendiler. Bunlar bu ülkede on yıllar 
boyunca darbelerden, hukuksuzluktan, 
çetelerden, cuntalardan beslendiler. Bun-
lar on yıllar boyunca terör karşıtıymış gibi 
görünüp terörden, kandan, gözyaşından 
beslendiler. Hiç kusura bakmasınlar. Biz 
bu ülkede demokrasi açığını kapattık ve 
kapatıyoruz. Biz bu ülkede hukuksuzlukla, 
çetelerle, cuntalarla cesaretle mücadele 
ettik ve ediyoruz. İşte şimdi de terör batak-
lığını kurutuyor, Türkiye’nin ayağındaki 
bu prangayı söküyor ve atıyoruz.

Bakın biz, bu çözüm süreci başladığı andan 
itibaren yollardayız… Doğuda, batıda, ku-
zeyde, güneyde illerimize gittik, vatandaş-
larımızla kucaklaştık. Bu çözüm sürecini 
herkes anlıyor, herkes memnuniyetle izli-
yor, herkes umutlanıyor, ama Ankara’daki 
Genel Başkanlar, yüzlerindeki, gözlerinde-
ki çamuru silip bu süreci anlamak yolunda 
en küçük çaba göstermiyorlar. Bizim hiç 
kimseden gizlediğimiz bir şey yok. Gizli 
saklı yürüttüğümüz bir süreç yok. Hele 
hele, meşruiyet zemininin dışına çıkacak, 
hukukun dışına çıkacak bir adım asla 
söz konusu bile değil ve olamaz. Milletim 
bunu anlıyor, görüyor, takdir ediyor ama 
muhalefet bunu dahi göremiyor, görmek 
istemiyor.

Aziz milletimden tekrar rica ediyorum… 
Muhalefetin kışkırtmalarına asla kulak 
asmasınlar. MHP’nin kan kokan diline, 
bazı BDP’lilerin kışkırtmalarına, bazı 
medya kuruluşlarının, bazı yazarların 
sorumsuzca iftiralarına, sahte senaryola-

rına bakıp aldanmasınlar. Hele CHP’nin 
kafa karışıklığına bakıp zihinlerini hiç 
bulandırmasınlar. Ne yapıyorsak, Türkiye 
için yapıyoruz. Ne yapıyorsak Türkiye’yi 
daha da büyütmek için yapıyoruz. Ne ya-
pıyorsak gençlerimiz için, çocuklarımız 
için, aydınlık yarınlar için, en önemlisi de 
aziz şehitlerimiz için yapıyoruz. Biz çok, 
ama çok büyük bir devletiz. Korkmadan, 
çekinmeden, tereddüt etmeden sorunların 
üzerine gidiyor, ülkemizi, milletimizi daha 
da büyütüyoruz. Büyük bir devletin büyük 
milleti olarak, 76 milyonun rahat olmasını, 
huzur içinde olmasını, bizim için, çözüm 
için dua etmesini rica ediyorum.

Bu duygularla sözlerime son verirken, 
çözüm yolunda, kardeşlik yolunda, hiç 
bitmeyecek bir bahar yolunda, büyük bir 
devlete yakışır şekilde diklenmeden dik 
durduğunuz için sizlere, bu gruba, teşkila-
tımın tüm mensuplarına tek tek teşekkür 
ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin, 
Allah bizi kendi yolundan ve aziz milletin 
yolundan ayırmasın diyor, hepinizi Rab-
bime emanet ediyor, sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum. 
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Çok değerli bakan ve milletvekili arkadaş-
larım, değerli belediye başkanlarımız, il 
başkanlarımız, Kadın ve Gençlik Kolları-
mızın değerli başkanları, hanımefendiler, 
beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; bu 
istişare toplantımızın ülkemiz, milletimiz, 
şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.

Akdeniz Bölgesi Toplantımızla, bölgesel 
bazda düzenlediğimiz istişare toplantıla-
rımızın 5’incisini gerçekleştiriyoruz. Daha 
önce Güneydoğu, Doğu, Karadeniz ve İç 
Anadolu Bölgesi teşkilatımızla bu şekilde 
bir araya geldik. İnşallah, Ege ve Marma-
ra bölgelerimizle de bir araya gelecek, bu 
daireyi, bu istişare toplantılarını vakit bul-
dukça devam ettireceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

3 gün sonra, 30 Mart itibariyle artık 2014 
mahalli seçimleri için 1 yıldan geriye 
doğru saymaya başlıyoruz. Şunu en baş-
tan söylemeliyim ki çok zorlu bir seçime 

giriyoruz. Bunun nedenlerini daha önce 
defaatle ifade ettim: Muhalefet, son 10 
yılda üst üste yenilgi aldı, şu anda da AK 
Parti’yle rekabet edecek, AK Parti’nin kar-
şısına güçlü şekilde çıkabilecek mecali 
yok. Düşünün ki yaptırdığımız anketlerde, 
2011 Haziran seçimlerine oranla daha 
yüksek bir seviyedeyiz. Yani 10 yılı geride 
bırakırken, oylarımızı artırmaya devam 
ediyoruz, muhalefet de oylarını düşürme-
ye devam ediyor.

Bunun muhalefette nasıl bir hırçınlığa yol 
açtığını sizler de görüyorsunuz. Muhalefet 
şu anda sadece sahip olduklarını muha-
faza etmenin peşinde. Bırakınız iktidar 
olmayı, bırakınız birinci parti olmayı, 
mevcudu muhafaza edebilseler bile bu on-
lara yetecek. Böyle bir psikoloji içinde hiç 
değişmeyen argümanlarını, hiç değişme-
yen iddia, itham ve en önemlisi istismar 
malzemelerini bol bol kullanıyorlar. Kendi 
kitlelerini ayakta tutmak, kendi kitlelerini 
diri tutmak için, bildik, standart, değiş-
meyen istismar malzemeleriyle yollarına 
devam ediyorlar.

Akdeniz Bölgesi Teşkilatıyla 
Toplantı

Ankara | 27 Mart 2013
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Tabii bu yeni süreçte, gerek CHP’nin, ge-
rek MHP’nin istismarına açık çok ciddi 
bir meselemiz var. Çözüm süreci ismini 
verdiğimiz, terörü sonlandırmaya yönelik 
çalışmalarımız CHP ve MHP tarafından 
çok ciddi şekilde istismar ediliyor.

Bir kere burada birkaç hususun üzerinde 
özellikle durmak istiyorum… Birincisi, ge-
rek anketlerden aldığımız sonuçlar, gerek 
ziyaret ettiğimiz şehirlerdeki hava, halkımı-
zın çok büyük oranda bu süreci destekledi-
ğini, bu sürece umut bağladığını gösteriyor. 
İkincisi; süreç başarıyla ilerliyor ve bu da, 
muhalefetin istismarının etkisini ortadan 
kaldırıyor. Üçüncüsü, sürecin başarıyla iler-
lemesinin yanında gerek ekonomide, gerek 
dış politikada, gerek yatırımlarda Türkiye 
hızını hiç kesmiyor, başarıdan başarıya 
koşuyor ve bu da muhalefeti etkisiz hale 
getiriyor.

Ancak bu durum, bizi asla rehavete sevk 
etmesin… Bir kere şunu çok iyi anlamak 
ve üzerinde hassasiyetle durmak zorunda-
yız… Dünyanın her ülkesinde, her insan 
için, millî ve manevi duygular, en az ekmek 
kadar, su kadar, hava kadar önem arz eder. 
Dünyada nice aç, susuz, özgürlükten ve ba-
ğımsızlıktan uzak halklar var ki sadece millî 
ve manevi duyguların istismarıyla ayakta 
kalır, diri dururlar. Nice devlet var ki halkı-
nı açlığa, yoksulluğa, baskıya, zulme maruz 
bırakır, ama ürettiği sanal tehditlerle, üretti-
ği düşmanlarla, milletini kandırır. Yani her 
şey yolunda gitse bile, Türkiye başarıdan 
başarıya koşsa bile millî ve manevi duygu-
ların istismar edilmesi, belli bir kesimi, belli 
bir kitleyi etkisi altına alabilir.

Biz bunu çeşitli illerimizde bolca yaşadık 
ve yaşıyoruz…

Akdeniz Bölgemizde, Antalya, Adana, 
Mersin illerimize çok büyük yatırımlar 
kazandırdığımız halde, büyük projeler ha-
zırladığımız halde, yollarla, hastanelerle, 
okullarla, konutlarla, turizmle, daha nice 
alanda bu şehirleri desteklediğimiz halde, 
istismarın öne çıktığını gördük. Önümüz-
deki seçim sürecinde, istismar siyasetinin 
değil, hizmet siyasetinin galip gelmesi 
için daha dikkatli, daha hassas çalışmak 
durumundayız. Özellikle çözüm sürecinin, 
Akdeniz Bölgemizde istismar edilmesinin 
önüne çok güçlü şekilde geçmemiz lazım.

Bakın burada, kapalı toplantıda, kendi 
aramızda yaptığımız bu istişarede bir ko-
nuyu açık açık ifade etmek zorundayım: 
Türkiye’de, istismara ve korkutmaya açık 
öyle bir kesim var ki terör meselesinin çö-
zülmesi dahi onlar için bir anlam ifade et-
miyor. Milliyetçi olduklarını, muhafazakar 
olduklarını, bunların da ötesinde insancıl 
olduklarını ifade ederler ama, iş, mesela 
Çanakkale ruhuna geldiğinde, bunu kabul 
etmezler.

İşte MHP’nin bunu nasıl açık açık yaptığını 
görüyorsunuz… Çanakkale ruhu denildiğin-
de, MHP Genel Başkanı son derece bilgisiz-
ce, son derece cahilce, orada şehit olan Arap 
kardeşlerimizin ruhunu incitecek şekilde, 
“Araplar bizi arkamızdan vurdu” söylemini 
gündeme getirebiliyor. Ya da Çanakkale’de 
Kürtler de vardı denildiğinde, birilerinin 
çıkıp, tarihî gerçeklerin aksine Kürtlerin 
orada olmadığını iddia edebiliyor.
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Elbette kendileri de söylediklerine inanmı-
yorlar… Ama attıkları bu iftiralar, bunlara 
teşne, bunlara hazır kitlelerce kabul göre-
biliyor. İşte, biz böyle bir ortamda, istisma-
rın, korkutmanın, sanal tehditlerin, sanal 
tehlikelerin devreye alındığı bir süreçte, 
doğrudan doğruya milletin kalbine hitap 
edecek bir söylemle ilerlemek durumun-
dayız.

Ha m d o l s u n  b u  n o kt a d a  t a r i h i m i z , 
kültürümüz ve medeniyetimiz sayı -
sız güzel örnekle dolu. Malazgirt’ten 
Çaldıran’a, Mohaç’tan İstanbul’un fethine, 
Çanakkale’den Kurtuluş Savaşı’na kadar; 
ortak sevinçlerimize, ortak hüzünlerimize 
kadar; ortak kültürümüze, ortak değerle-
rimize kadar; en önemlisi de ortak inanç-
larımıza kadar elimizde çok sayıda güzel 
örnek var. Eğer gönüllere, eğer vicdanlara 
hitap edebilirsek, vicdanları harekete geçi-
rebilirsek yürek taş olsa bile onu eriteceği-
mizden, yumuşatacağımızdan hiç şüphem 
yok.

Milliyetçilik noktasındaki tartışma da, 
esasen tamamen bununla ilgili bir tartış-
madır. Biz pozitif, olumlu bir milliyetçilik 
anlayışına sahibiz ve bugüne kadar bunu 
savunduk, bundan sonra da bunu savuna-
cağız. Ama ırkçılığa, kavim ve kabileciliğe, 
faşizme, ayrımcılığa giden bir milliyetçilik 
anlayışının biz asla yanında olamayız. Zira 
değerlerimiz, kültürümüz, medeniyetimiz, 
tarihimiz, en önemlisi de inançlarımız, şe-
hitliklerimiz buna müsaade etmez.

Biz bu Cumhuriyeti kimlerle ve nasıl kur-
duysak, onlarla yaşatmak ve onlarla yü-

celtmek zorundayız. Aksi mümkün değil 
ve olamaz. Çanakkale’de savaşırken, Kur-
tuluş Savaşı’nı yaparken bir olduğumuz, 
beraber olduğumuz kitlelere sırtını dönen 
bir rejim, işte son 30 yılda yaşadığımız acı-
ları beraberinde getirdi. Böyle devam ede-
meyeceğini görmek zorundayız. Terör olsa 
da, olmasa da böyle devam etmeyeceğini 
anlamak zorundayız.

Nitekim 10 yıl boyunca terörün etkisiyle 
değil, insana verdiğimiz değerin gereği ola-
rak, inancımızın gereği olarak demokratik 
adımları attık, reformları yaptık. Bize tari-
himiz boyunca yaşatılanların, başkalarına 
yaşatılmaması için göğsümüzü siper ettik. 
Ortak bir vatanda, aynı bayrağın altında, 
kardeşçe yaşamak için ne yapılması gere-
kiyorsa, şu anda biz sadece onu yapıyoruz. 
Yaptığımız, Çanakkale ruhunu, Kurtuluş 
Savaşı ruhunu, özellikle de kuruluş ruhu-
nu bugüne taşımaktır; bundan ötesi değil-
dir.

Değerli arkadaşlarım…

İçinden geçtiğimiz süreci, hassasiyeti 
nedeniyle, dikkatle yürütüyoruz. Bu, bir 
şeyler gizlediğimiz anlamına gelmiyor. Bu, 
bir şeyleri milletimizden kaçırdığımız, mü-
zakere, pazarlık yaptığımız anlamına asla 
gelmiyor. Sabotajları, tahrikleri önlemek 
amacıyla belli bir ketumluk içinde ilerli-
yoruz. Sadece gerektiği zaman gerektiği 
kadar açıklama yapıyoruz, bu şekilde de 
devam edeceğiz.

Şunu sizin de, tüm teşkilatımızın da, tüm 
Akdeniz Bölgesi’nin de bilmesini istiyo-
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rum: Süreçte, gayri meşru hiçbir adım yok 
ve olamaz. Süreçte, en küçük bir taviz yok 
ve olamaz. Süreçte, milletin değerleriyle 
örtüşmeyecek en küçük bir unsur dahi 
yok ve olamaz. MHP’nin, CHP’nin, zaman 
zaman BDP’nin, zaman zaman terör ör-
gütünün kara propagandası gerçekleri 
yansıtmıyor. Vakti zamanı geldiğinde her 
şeyi milletimizle paylaşırız. Şu anda sonu-
ca odaklandık, uygulamaya odaklandık ve 
kararlılıkla ilerliyoruz. Her ne pahasına 
olursa olsun sonuç demiyoruz… Süreci de 
bütün hassasiyetleri gözeterek ilerletiyo-
ruz.

Değerli arkadaşlarım…

Çok çalışmamız gereken bir sürece giriyo-
ruz. Daha çok vatandaşımıza ulaşmamız 
gereken bir sürece giriyoruz. Belki de en 
yoğun çalışmayı gerektirecek bir seçime 
hazırlanıyoruz. Tekrar ediyorum; hizmet-
lerimizle, projelerimizle birlikte, milleti-
mizin gönlüne hitap edecek, vicdanına 
seslenecek, ruhuna dokunacak bir tavırla 
ilerlememiz gerekiyor. İnşallah bunu yapa-
cak, Akdeniz Bölgemizde farklı bir neticeyi 
de böylece alacağız.

Ben burada sözlerime son veriyor, sözü 
sizlere bırakmak istiyorum. Katıldığınız, 
katkı verdiğiniz için hepinize teşekkür 
ediyorum.
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Çok değerli Başkanlar, saygıdeğer misafir-
ler, değerli sanatçı,  yazar, akademisyen, 
mimar dostlarım, Teşkilatımızın değerli 
mensupları, hanımefendiler, beyefendi-
ler…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımız 
tarafından düzenlenen 4’üncü Yerel Yöne-
timler Sempozyumu’na başarılar diliyo-
rum. Sempozyuma katılan değerli misa-
firlerimize, Afganistan’dan, Filistin’den, 
Bulgaristan’dan, Kırgızistan’dan, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen de-
ğerli dostlarımıza, kardeşlerimize hoş gel-
diniz diyorum. AK Parti Yerel Yönetimler 
Başkanlığımıza, Sayın Başkan ve ekibine; 
bu sempozyuma katılan ve katkı veren 
tüm arkadaşlarıma da şimdiden teşekkür 
ediyorum.

Bu arada, birazdan ödül alacak projeleri, o 
projelerin sahibi olan Belediye Başkanla-
rımızı, o projelerin uygulandığı belde, ilçe 
ve şehirlerimizi de yürekten tebrik ediyo-
rum; başarılarının devamını diliyorum. 
Dereceye giren tüm projeler, gerçekten de 
şehirlerimiz adına, şehirciliğimiz adına 
umut verici, heyecan verici projeler… Bu 
projelerin tüm illerimize, ilçelerimize, bel-
delerimize örnek teşkil etmesini gönülden 
temenni ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, çok değerli katılım-
cılar…

Yunus Emre’nin, gerçekten çok manalı, 
çok ibretlik 2 dizesi var… Diyor ki Derviş 
Yunus:
 
Ol imaret eylemez

Sen viran olmayınca…

AK Parti Yerel Yönetimler 
Başkanlığı 4. Uluslararası Yerel 

Yönetimler Sempozyumu: 
“Yaşanabilir ve Estetik 

Şehirler”

Ankara | 30 Mart 2013
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Çok açık söylüyor Yunus, çok öz söylüyor: 
Eğer sen viran olmazsan, eğer sen çabala-
mazsan, eğer sen dertlenmezsen, eğer sen 
pervane olup dönmezsen, ortaya da imaret 
çıkmaz, imar çıkmaz, eser çıkmaz. Dert sa-
hibi olmayan, dertlinin halinden anlamaz. 
Bir derdi olmayan, bir meselesi, bir davası 
olmayan, çözüm peşinde, eser peşinde, hiz-
met peşinde koşmaz.

AK Parti’yi AK Parti yapan, AK Parti’yi 
millete hizmetkar eyleyen, 10 yıl boyunca 
da arkasında eserler bırakmasını sağlayan 
işte bu derttir, dertli olma halidir. Mille-
timizin derdi, bizi yollara düşürmüştür. 
Milletimizin meselesi, bizi harekete geçir-
miştir. Milletimizin acısı, hüznü, ızdırabı 
bizi milletimize hizmetkar eylemiştir.

Sadece milletimizin değil… Biz Kabil’in 
derdini kendi derdi gören bir hareketiz. Biz 
Lefkoşa’nın meselesini kendi meselemiz 
olarak gören bir hareketiz. Biz Filistin’in, 
Gazze’nin ızdırabını, kendi ızdırabımız ola-
rak gören, bununla kıvranan ve bunun çö-
zümü için de mücadele veren bir partiyiz.

Bakınız… Şu geniş coğrafya içinde bizler, 
hepimiz, ortak bir medeniyetin men-
supları, ortak bir medeniyetin mirasçı-
ları ve takipçileriyiz. Kabil’den Sofya’ya, 
Saraybosna’ya kadar; Sana’dan Lefkoşa’ya, 
Bişkek’e kadar; Kudüs’ten, Ramallah’tan, 
Gazze’den Şam’a, Kahire’ye, Üsküp’e kadar; 
sayamayacağımız kadar ortak özellikleri 
paylaşıyoruz. Dilimiz, kültürümüz, yemek-
lerimiz, kıyafetlerimiz, musikimiz hep bir-
birini andırıyor, birbirini etkiliyor, birbiri 
peşi sıra gidiyor.

Ancak bütün bu ortak özelliklerimizin 
yanında, biz, bir önemli noktada daha bir-
birimize benziyor, daha doğrusu aynı kay-
naktan besleniyoruz. O da, şehirlerimiz… 
Biraz önce saydığım şehirlere bakınız… 
Sayamadığım nice şehirleri gözlerinizin 
önüne getiriniz… Nüfuslar farklı olabilir… 
Coğrafyalar farklı olabilir… Kültürler farklı 
olabilir… Kiminin ortasından nehir akıyor, 
kiminin ortasından deniz geçiyor olabilir. 
Farklı diller konuşuluyor olabilir. Ama 
bütün bu coğrafyanın şehirleri, temelde, 
özde, aynı kaynaktan beslenen, adeta aynı 
çeşmeden, aynı şadırvandan, aynı suyu 
içen şehirlerdir.

Bakın değerli arkadaşlarım… Eğer şehir 
denildiğinde aklına taş gelen, aklına be-
ton gelen, aklına sadece asfalt gelenler 
varsa açık söylüyorum, onlar kendilerini 
ve medeniyet algılarını lütfen tekrar tek-
rar sorgulasınlar. Yunus Emre’nin dediği 
gibi, kendilerini viran etsinler, imaretin, 
imarın, mimarinin ne olduğunu ancak 
bu şekilde anlasınlar ve anlayabilsinler.

Tarihimizin ve medeniyetimizin büyük 
simalarından Cüneyd-i Bağdadi’nin öğ-
rencisi Ebubekir Şibli, Hacca gidip gelmiş 
birisine şöyle bir soru sorar: “Mekke’yi 
gördün mü?” Hacı “Evet,” der; “elbette gör-
düm” “Mekke’yi görmekle, değişik bir hale 
büründün mü, etkilendin mi?” diye sorar 
Şibli. Adam, “Hayır” der. O zaman Ebu-
bekir Şibli adama, “Öyleyse sen Mekke’yi 
görmemişsin” diye cevap verir…

Bakın bunun üzerinde hepimiz düşünmek 
zorundayız… Bir şehre, adeta turist gibi 
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sadece göz ile bakanlar, inanın hiçbir şey 
görmezler… Gördükleri taştır. Gördükleri 
betondur. Gördükleri asfalttır, kalabalık-
tır. Ama bir şehre gönül gözüyle bakanlar 
orada, o şehirde şehrin ruhunu görürler, 
tarihini görürler, medeniyetini, kültürünü 
görürler. Bir şehre gönül gözüyle bakmak, 
o şehrin ruhunu tüm derinliklerine kadar 
teneffüs etmektir. Bir şehre gönül gözüyle 
bakmak; sadece taşları görmek değil, o taş-
ların nasıl besmeleyle üst üste konduğunu, 
nasıl dualarla yükseldiğini, o taşların nasıl 
bir ruh, nasıl bir heyecan, nasıl bir felsefe 
taşıdığını görmektir.

Her zaman ifade ediyorum… İnsan, şehri 
şekillendirmez; tam tersine, şehir insanı 
şekillendirir. Bakınız… Ahmet Hamdi Tan-
pınar, 5 Şehir adlı eserinde, her İstanbullu-
nun az çok şair olduğunu yazıyor… Neden? 
Çünkü bu aziz şehir, bizatihi adeta bir şiir 
gibi. Şiir gibi bir şehir de, içinde yaşayan-
ları şair haline getirebiliyor. Masal gibi bir 
şehir, içinde yaşayanları masal kahramanı 
yapabiliyor.

Bursa’ya bakınız… Yeşil, Bursa’ya insanla-
rın kazandırdığı bir özellik değildir… Tam 
tersine Bursa’yı, Bursalıları, ta türbelerine 
kadar yeşile aşık eden, Bursa’nın özünde-
ki o renktir, o ahenktir, o manevi ruhtur. 
Konya, bozkırın ortasında bir vaha gibi ge-
lebilir size… Oysa Konya, bozkırın ortasına 
inşa edilmiş bir vaha değil, bozkırın ışığıy-
la, rengiyle, sessizliğiyle, dinginliğiyle oluş-
muş, insanını da ona göre şekillendirmiş 
tabii bir şehirdir.

Ankara denildiğinde, birçoklarının aklına 
başkent gelir, resmiyet gelir, kravat gelir, 
gri ton gelir… Oysa, siz farkına varsanız 
da, varmasanız da, Ankara, Hacı Bayram 
Veli’dir, Bünyamin Ayaşi’dir, Ali Semer-
kandi Hazretleridir; onların her daim var 
olan, varlığını hissettiren manevi iklimidir. 
Şehirlere, gözlerine adeta mil çekilmiş gibi 
bakanlar, şehri görmezler. Şehirlere, kalp 
gözüyle bakanlar ise işte o manevi iklimi, 
o ruhu, o büyük medeniyet birikimini ve 
mimari mirası görürler.

Değerli arkadaşlarım…

Bizim neslimiz, maalesef iyi bir mimari 
miras devralmadı. Üstat Necip Fazıl, şehir-
lerimizin katledilmesi karşısında, 1942’de 
yazdığı bir yazıda, “Allahım, beni evimden 
dışarıya çıkarma da az ızdırap çekeyim” 
diye dua ediyordu. Yine Üstadın, o döne-
min belediye reislerine ilişkin yazdığı şu 
satırlar son derece önemlidir ve aslında bu 
satırlar, her birimizin ezberlemesi, başucu 
hatırlatması gereken satırlardır. Diyor ki 
Üstat:

Bizde belediye reisi seçmekte miyar, yani 
kriter, bediî idrak kıymetinden başka her 
şey olmuştur. Onun içindir ki şehircilik 
dâvalarımızda, bütçe, gelir, nizam, talimat-
name, kayıt kuyut gibi endişeler daima 
birinci plâna geçirilmiş ve hepsi birden ye-
rine getirildiği halde, eser öksüz kalmıştır.

Bana, gözü olmayan şoför mü, bediî idraki 
bulunmayan belediye reisi mi zararlı diye 
sorsalar ikincisini gösteririm!
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Evet… İşte böyle Belediye Reislerinin elin-
de, Türkiye, Türkiye’nin o aziz şehirleri, 
kimlikli, kişilikli, ruh ve estetik sahibi 
şehirleri, maalesef harab olup gitti. Bizim 
metropollerimiz vardı; ama o metropol-
ler, beceriksiz ve estetiksiz ellerde adeta 
Nekropol’e, yani ölü şehirlere dönüştü. 
Eskiden yeşilin içine, yeşille uyumlu ya-
pılar inşa edilirken şimdi artık saksılarda 
çiçekler yetiştiriliyor. Eskiden derelerin, 
nehirlerin kenarına evler inşa edilirken 
maalesef dereler örtüldü, nehirlerin yatağı 
değiştirildi; şehir, adeta suyu yuttu. Eski-
den çocuklar için, yaşlılar için, engelliler 
için sokak inşa edilirken ne yazık ki insan, 
her boyutuyla unutuldu. Bir dönem idraki-
ni kaybetmiş, ruhuna yabancılaşmış, özün-
den uzaklaşmış mimarlar, belediye reisleri 
eliyle, şehirlerimizin vecdi tüketildi.

Şair Edip Cansever’in çok anlamlı bir şiiri 
var…
 
Bütün mimarlar yüksek, mühendisler de…

Bir sen kaldın alçak mimar, ey Sinan Usta

İşte, medeniyet tasavvuru olmayan, geç-
mişten beslenip geleceği inşa etmek yeri-
ne, köksüzlükten beslenip açlıkla, hırsla, 
tamahla betonlar dikenler yüzünden bizim 
neslimiz gerçekten viran bir miras devral-
dı. Yıkmak kolaydır değerli arkadaşlarım… 
Yapmak ise son derece zordur… Bizim şe-
hirlerimiz, birkaç on yıl içinde harap edil-
miştir; ama bizim onları harap hallerine 
mahkum etmek gibi bir niyetimiz asla yok.

Asla umutsuz değiliz… Hele hele AK Parti’li 
Belediye Başkanları olarak asla umutsuz 
olmayacak, yılgınlığa kapılmayacağız. Sa-
bırla hareket edecek, ama aynı zamanda 
estetikle, ruhla, medeniyet tasavvuruyla 
hareket edecek ve şehirlerimizi yeniden 
imar etmenin, yeniden inşa etmenin, bir 
ruh ve anlam üzerine inşa etmenin müca-
delesini vereceğiz. Elbette çok ama çok zor-
landığımız anlar oluyor… Artan bir nüfus 
karşısında, göç karşısında, acil çözümler 
üretmemiz gerekiyor. Ancak acil çözümleri 
dahi üretirken kadim şehir geleneğimizi 
gözönünde bulundurmamız, aciliyet dı-
şındaki projelerde son derece hassas, son 
derece dikkatli davranmamız gerekiyor.

Burada şunu da hatırlatmak durumun-
dayım… Bizim bütün kadim şehirlerimiz, 
“mimari sükunet içinde hareket” anlayışıy-
la inşa edilmişti. Şehir harekete göre değil, 
hareket şehre göre şekillenirdi. Pazar yerli 
yerinde olurdu, çarşı yerli yerinde olurdu; 
cami, imaret, çeşme, hükümet konağı yerli 
yerinde olurdu. Şehir telaşe üretmez, hu-
zur, dinginlik, sükunet üretirdi. Üstadın 
ettiği gibi, “Allahım, beni evimden çıkarma 
da az ızdırap çekeyim” duasına muhatap 
olacak değil; evindeki sükûneti sokakta 
da hissedecek şehirlerimiz vardı. İşte biz, 
bu şehirleri, bu şehir kültürünü, bu şehir 
anlayışını özlüyoruz. Ama özlemekle kal-
mayacak, bu şehirleri yeniden kurmanın 
da mücadelesini vereceğiz.

Daha önce de bir toplantımızda ifade 
ettim… Bize, bir tek Mimar Sinan’la 
övünmek yetmiyor. Bizim, nice Mimar 
Sinan’lara ihtiyacımız var. Mimar Sinan’ın 
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ustalığını olduğu kadar onun idrakini de 
tevarüs etmiş mimarlara ihtiyacımız var. 
Kadri, seng-i musallada değil, yani musalla 
taşında değil, yaşarken bilinecek mimarla-
ra ihtiyacımız var. Bize şehirlerimizi geri 
verecek mimarlara, böyle belediye başkan-
larına ciddi şekilde ihtiyacımız var.

Üniversitelerimizden bizlere böyle mimar-
lar yetiştirmesini, şehir planlamacıları, 
mühendisler yetiştirmesini özellikle rica 
ediyorum. İnşa ile idraki harmanlamış, 
taşa bir yapı malzemesi olarak değil, anlam 
taşıyan bir varlık olarak bakan, taşa anlam 
katan, ruh katan, estetik katan mezunla-
rımız olmalı. Aynı şekilde, bürokrasinin 
altında kaybolup gitmeyen, derdi olan, 
dertle kıvranan belediye başkanlarına ih-
tiyacımız var. Eğer biz büyük mirasımızla, 
kadim kültürümüzle hareket edersek, kaz-
mayı elimize o ruhla alırsak, iş makinası-
nın üzerine o anlayışla geçersek, inanın ge-
risi gelecektir. Niyet hayırlı olduğu sürece, 
akıbet de mutlaka hayırlı olacaktır.

Birkaç on yılda harap edilen şehirlerimizi, 
belki de birkaç yüzyılda ancak ruhuna ve 
özüne döndürebileceğiz. Ama bu süreçten, 
bu özlemden, bu hedeften asla vazgeçme-
yeceğiz. Biz kötü bir miras almış olsak da 
çocuklarımıza iyiye giden bir miras bıra-
kacağız. Bugün ödül takdim edeceğimiz 
projelerde açıkçası ben işte bu iyiye gidişi, 
bu ruh ve bu özü görüyorum.

Bu tür projelerin daha da artmasını, 
Türkiye’nin her şehrine, her ilçe ve beledi-
yesine sirayet etmesini temenni ediyorum. 
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımızı, 

tüm belediye başkanlarımızı, bu yöndeki 
çaba ve mücadeleden dolayı tebrik ediyo-
rum. Rabbim bizi, ruhu olan, idraki olan, 
istikameti olan şehirlere kavuştursun; böy-
le şehirler imar ve inşa etmemizi sağlasın 
diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.










